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مجزیہ  XVIسندھ آرڈیننس نمبز 

۴۷۹۱ 
SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 

1974 

 قزض لیئے کے مقبصد سرعی سندھ

 ۴۷۹۱ آرڈیننس،

THE SINDH LOANS 

AGRICULTURAL PURPOSES 

ORDINANCE, 1974 
 ]۱۹۷۴عتوجش  ۲۷[

آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ هیں صسعی هقبصذ 

کے لیئے کوآپشیٹو عوعبئٹیض اوس کو آپشیٹو ثیٌکوں 

 کے هیوجشاى کو عہولیبت فشاہن  کی جبئیں گی۔

جیغب کہ عٌذھ هیں صسعی هقبصذ کے لیئے کوآپشیٹو 

کو آپشیٹو ثیٌکوں کے هیوجشاى کو  عوعبئٹیض اوس

 عہولیبت فشاہن   کشًب هقصود ہے؛

اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 دبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے عجوسی 

( کے تذت هلے ۱) کی شق ۱۲۸آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ صسعی هقبصذ کے لیئے ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۴قشض آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

دوعشا ًہ  ۔ اط آسڈیٌٌظ هیں، جت تک هفہوم کچھ۲

ہو، هٌذسجہ اظہبسوں کے هعٌی تشتیجواس اط طشح 

 ہوں گے، جیغب کہ:
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(a) ایڈواًظ'' عے هشاد صسعی هقبصذ کے لیئے اط''

 آسڈیٌٌظ کے تذت دیبگیب ایڈواًظ؛

(b)ثیٌک'' عے هشاد کوآپشیٹو ثیٌک؛'' 

(c) ادھبس لیٌے واال'' عے هشاد ثیٌک یب عوعبئٹی کب''

 دقیقی هیوجش؛

(d)''عے هشاد دکوهت عٌذھ؛ ''دکوهت 

(e) صهیي'' عے هشاد صسعی هقبصذ کے لیئے''

اعتعوبل ہوًے والی صهیي یب صساعت کے ثشاثش 

 هقبصذ کے لیئے اعتعوبل ہوًے والی صهیي؛

(f) قشض'' عے هشاد صسعی هقبصذ کے لیئے اط''

 آسڈیٌٌظ کے تذت دیب گیب قشض؛

(g)  ،پبط ثک'' صسعی هقبصذ کے لیئے قشض''

( کے تذت XLIIکے ایٹ  ۱۹۹۳) ۱۹۹۳ایکٹ، 

 تیبس کشدٍ اوس عٌجھبال گیب پبط ثک؛

(h) ثیبى کشدٍ'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تذت ثیبى''

 کشدٍ؛

(i)عوعبئٹی'' عے هشاد کو آپشیٹو عوعبئٹی۔'' 

(کوئی ثھی اظہبس جو اعتعوبل کیب گیب ہو لیکي ا ط ۲)

آسڈیٌٌظ هیں واضخ ًہ کیب گیب ہو، اط کے هعٌی وٍ 

 ۱۹۲۵ہوگی، جو اط کو کوآپشیٹو عوعبئٹیض ایکٹ، 

( اوس هغشثی پبکغتبى VIIکے عٌذھ ایکٹ  ۱۹۲۵)

کوآپشیٹو عوعبئٹیض اوس کوآپشیٹو ثیٌکظ )قشضوں کی 

کے هغشثی  ۱۹۱۱) ۱۹۱۱دوثبسٍ ادائگی( آسڈیٌٌظ، 

 ( هیں دی گئی ہے۔XIVپبکغتبى آسڈیٌٌظ 

۔اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشیں تت تک هوثش ًہیں ہوں ۳

گی جت تک کچھ وقتی طوس پش ًبفز کغی دوعشے 

 قبًوى کے هتضبد ًہ ہو۔

 

 
 

( صهیي کی ضوبًت پش کغی ثیٌک یب عوعبئٹی ۱۔ )۴

هیں عے قشض کے لیئے دسخواعت کشًے واال ایک 

لیٌے واال ایغی ثیٌک یب عوعبئٹی  پیشگی سقنقشض یب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آسڈیٌٌظ کو دوعشے 

 قواًیي پش فوقیت ہوگی

Ordinance to 

override other 

laws 
 پبط ثک

Pass book 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

هیں اط کے ًبم پش صهیي کے ثجوت عے پبط ثک 

 پیش کشے گب۔

( کے تذت صهیي کی 1پبط ثک جو ریلی دفعہ ) (۲)

کی هٌظوسی  دفبظت کے لئے قشض یب ایڈواًظ

کشاًے کے لئے پیش کیب جبئیگب، وٍ عوجھب جبئیگب کہ 

ٹل کے دیثیت وٍ ہی صهیي کے ٹبئی ثئٌک یب عوعبئٹی

 قجول کیب ہے۔

صهیي کی ضوبًت پش قشض یب ایڈواًظ دیٌے کے 

( کے تذت دیب گیب پبط ۱هقصذ کے لیئے ریلی دفعہ )

ثک ثیٌک یب عوعبئٹی کی طشف عے ٹبئیٹل ڈیڈ اوس 

 اط هیں ثیبى کشدٍ لیٌڈ کے ثٌیبد پش قجول کیب جبئے گب۔

(اگش ثیٌک یب عوعبئٹی پبط ثک دیٌے کے ثٌیبد پش ۳)

ض یب پیشگی سقن دیتی ہے، تو پبط ثک هیں صهیي قش

یب صهیي کب ٹکڑا جو ضوبًت کے طوس پش ثیبى کی 

گئی ہو، جظ کے لیئے قشض یب پیشگی سقن هٌظوس 

کی جبئے، اط کے کبلن هیں ثیٌک یب عوعبئٹی کو 

قشض یب پیشگی سقن کی توثیق والی داخال سکھٌی 

 ہوگی۔

هیں کی  ( کی سوشٌی هیں پبط ثک۳(ریلی دفعہ )۴)

گئی توثیق پش ثیٌک یب عوعبئٹی کچھ وصول کشے 

گی، هعبهلہ جیغے ثھی ہو، اط صهیي یب صهیي کب 

ٹکڑا، جظ کے دوالے عے توثیقی داخال سکھی گئی 

ہے اوس ادھبس لیٌے والے پش وٍ هٌع ہوگی کہ وٍ 

ایغی صهیي یب صهیي کب ٹکڑا ًیکبل ًہیں کشے گب، جت 

 کشتب۔تک واجت االدا قشض واپظ ًہیں 

( کی خالف وسصی هیں صهیي کی ۴(ریلی دفعہ )۵)

 فشوخت کبلعذم ہوگی۔

پش، صهیي کی هشضی لیٌے واال، اپٌے  قشض( ۱۔)۵

صسعی پیذاواس قشض کی دوثبسٍ ادائگی یب پیشگی سقن 

یب اط علغلے هیں کغی قغظ کے ثیٌک یب عوعبئٹی، 

یب اط کی طشف عے ثباختیبس ثٌبئے گئے ایجٌٹ کو 

 جیغے هعبهلہ ہو۔ دی عکتی ہے،

( کے تذت دی گئی صسعی پیذاواس ۱(ریلی دفعہ )۲)
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اوپي هبسکٹ هیں فشوخت کی جبئے گی اوس فشوخت 

هیں عے دبصل ہوًے والی سقن قغظ هیں کبٹی جبئے 

گی یب قشض یب پیشگی سقن کی کغی دوعشی سقن هیں 

کبٹی جبئے گی، جو قشض والے هعبہذے کے تذت 

 ادائگی کے لیئے ثقبیب تھی۔

۔ اقغبط یب قشض یب پیشگی سقن کی دوعشی سقوم ۱

یب صسیعی پیذاواس کے رسیعے  ًقذ کے علغلے هیں 

لیٌے والے کے پبط  قشض کی گئی عبسی ادائگیبں 

ثیبى کشدٍ طشیقہ کے تذت ہوگی اوس قشض  ثک هیں 

یب پیشگی سقن کی عبسی سقن کی ادائگی پش ادھبس 

ذاسی عے لیٌے واال اط آسڈیٌٌظ کے تذت اپٌی جواث

 فبسغ ہو جبئے گب۔

لیٌے واال قشض یب ایڈواًظ کی سقن  قشض۔ اگش ۹

ادا کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے، ثیٌک یب عوعبئٹی دوثبسٍ 

عے کیئے گئے هعبہذے کے ششائظ کے تذت تو 

سقن کی لیٌڈ سویٌیو کی  ایغی ثیٌک یب عوعبئٹی

هوجود کغی  ثقبیبجبت کی هذ هیں ثبصیبثی کے لیئے

دوعشے قبًوى عے تضبد کے عالوٍ کلیکٹش یب 

جظ کو کوآپشیٹو کوآپشیشي ڈپبسٹوٌٹ کے عولذاس 

کے عٌذھ ایکٹ  ۱۹۲۵) ۱۹۲۵عوعبئٹیض ایکٹ 

VII ،کے تذت کلیکٹش کے اختیبس دیئے گئے ہوں )

 کو دسخواعت کش عکتی ہے۔

(دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۔ )۸

ے هقبصذ دبصل کشًے کے رسیعے اط آسڈیٌٌظ ک

 لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

(خبص طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات کی عبم ۲)

دیثیت عے تضبد کے عالوٍ ایغے قواعذ ثیبى کشتے 

لیٌے والے جو اکبًبهک ہولڈًگ عے  قشضہیں کہ 

صائذ صهیي ًہ سکھتے ہوں اوسجو اکبًبهک ہولڈًگ 

قشضوں  عے صائذ صهیي سکھتے ہوں کو جبسی کشدٍ

کے ثیٌکوں اوس عوعبئٹیض تٌبعت  اوس پیشگی سقن 

 دسهیبں طئے کشیٌگے۔

وضبدت: اط ریلی دفعہ هیں ''عجغغٹٌظ ہولڈًگ اوس 
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کبًبهک ہولڈًگ'' کو وٍ ہی هعٌی ہے جیغے لیٌڈ 

 هیں دی گئی ہے۔ ۱۹۹۲سیفبسهض سیگیولیشي، 

(قواعذ هیں ثیبى کشدٍ تٌبعت تجذیل ًہیں کیب جبئے ۳)

 گب:

(i)لیٌے والے کے ًقصبى هیں جظ کو صهیي  قشض

لیٌے  قشضعجغغٹٌظ ہولڈًگ عے صائذ ًہ ہو اوس 

والے فبئذے هیں جظ کو صهیي عجغغٹٌظ ہولڈًگ 

 عے صائذ ہو؛ اوس

(ii)لیٌے والے کے ًقصبى هیں جظ کو صهیي  قشض

لیٌے والے  قشضاکبًبهک ہولڈًگ عے کن ہو اوس 

عے  کے فبئذے هیں جظ کو صهیي اکبًبهک ہولڈًگ

 صائذ ہو۔

۔ اط ؤسڈیٌٌظ یب اط علغلے هیں تشکیل دیئے گئے ۹

ًیت عے کچھ کشًے پش کغی قبعذے کے تذت اچھی 

 کوئی هقذهہ، کیظ یب قبًوًی کبسسوائی ًہیں ہوگی۔

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


