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1995 

 ]1995 ڊسمبر 12[

گدامن جً آرڊيننس جنون ذريعً سنڌ صوبً ۾ 

 رجسٽريشن ڪئً ويندي؛

سنڌ صوبً ۾ عوام جً مفاد وٽان گدامن جً جيئن تى 

 ؛ ضروري ٿً پئً آهًرجسٽريشن 

۽ جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس هلندڙ نى آهً 

گورنر مطمئن آهً تى موجوده خالتن ۾ ۽ سنڌ جو 

 هنگامً قدم کڻڻ ضروري ٿً پيو آهً؛

هاڻً، تنون ڪري، اسالمً جمووريى پاڪستان جً 

( تخت 1جً شق ) 128عبوري آئين جً آرٽيڪل 

مليل اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي سنڌ جً گورنر 

 هيٺيون آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً؛

دامن جً رجسٽريشن سنڌ گآرڊيننس (هن 1.)1

 سڏيو ويندو. 1995آرڊيننس، 

(ان جً پوري صوبً سنڌ تائين توثيق ڪئً 2)

 ويندي؛

 .(اهو فوري طور الڳو ٿيندو3)

 

آرڊيننس ۾، جيستائين ڪجوى مقصد ۽  هن(1.)2

 مفووم جً متضاد نى هجً، تيستائين:

(i)“ًمطلب شئً جيڪا خڪومت ” ضروري شئ

 طرفان بيان ڪئً وئً هجً؛

(ii)“مطلب ڪا ضروري شئً جمع ڪرڻ الِء ” گدام

استعمال ٿيل اخاطو ۽ جنون ۾ شامل آهن، ويئر 

 هائوس، ڪولڊ اسٽوريح يا ڊيپوٽ؛

(iii)“مطلب سنڌ خڪومت؛” خڪومت 

(iv)“مطلب گدام جو مالڪ ۽ جنون ۾ شامل ” مالڪ

 

  (Preamble)تمويد
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آهً اهو ماڻوو جنون کً گدام جً سار سنڀال سونپيل 

 هجً؛

(v)“آرڊيننس تخت جوڙيل مطلب هن ” بيان ڪيل

 قاعدن موجب بيان ڪيل؛

(vi)“مطلب فراهمً ۽ اگون ” رجسٽر ڪندڙ  اختياري

جً بيورو جو ڊائريڪٽر  جنرل يا خڪومت طرفان 

 اهڙيَء ريت مقرر ڪيل ٻيو ڪو عملدار.

.ڪا بى ضروري شئً گدام ۾ گڏ يا جمع نى ڪئً 3

ويندي جيستائين گدام هن آرڊيننس جً گنجائشن 

 نى هجً. موجب رجسٽرڊ

 

 

(مالڪ هن آرڊيننس جً شروعات کان ٽيون 1.)4

نئين ۽ ڏينون اندر گدام اڳواٽ قائم هئڻ جً صورت ۾ 

تعمير يا قيام جً سٺ ڏينون جً اندر، جً گدام 

رجسٽريشن اٿارٽً کً ان جً گدام جً رجسٽريشن 

 الِء ڄاڻايل طريقً موجب درخواست ڏيندو.

(رجسٽرنگ اٿارٽً اهڙي درخواست ملڻ تً اهڙي 2)

ڇنڊ ڇاڻ ڪندي، ۽ مالڪ کان اهڙي معلومات طلب 

 ڪندي جيڪا گوربل هجً.

(جيڪڏهن رجسٽرنگ اٿارٽً ڪرايل جاچ مان 3)

مطمئن هجً تى درخواست ۾ فراهم ڪيل معلومات يا 

گدام جً سلسلً ۾ مالڪ طرفان ڏنل  معلومات 

 ر ڪندي.درست آهً تى اها گدا کً رجسٽ

(مالڪ جنون جو گدام رجسٽرڊ هجً اهو هن 4)

آرڊيننس جً گنجائشن، قاعدن ۽ هدايتن، جيڪڏهن 

ڪً هجن، جيڪً کيس رجسٽرنگ اٿارٽً طرفان 

جً جاِء جً سلسلً  گدام يا ضروري شين جً رکڻ

 ۾ ڏنيون ويون هجن،  انون تً عمل جو پابند هوندو.
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ڻ .مالڪ گدام ۾ ضروري شيون رکڻ ۽ نيڪال ڪر5

بابت اهڙا ڪتاب، اڪائونٽس ۽ انون سان الڳاپيل 

رڪارڊ رکندو۽ اهڙي الڳاپيل معلومات طلب ڪرڻ 

 تً رجسٽرنگ اٿارٽً کً فراهم ڪندو.

 

رجسٽرنگ اٿارٽً هن آرڊيننس تخت رجسٽرڊ گدام .6

۾ داخل ٿً ۽ جاچ ڪري سگوً ٿً ۽ ڪنون 

ضروري شئً تً پابندي وجوً سگوً ٿً، جنون 

سبب هجن تى مالڪ  طرفان فراهم ڀابت اٿارٽً وٽ 

ڪيل معلومات درست نى هئً يا رجسٽرنگ اٿارٽً 

جً هدايتن جً ڀڃڪڙي ڪئً پئً وڃً يا ڪئً 

 ويندي.

.رجسٽرنگ اٿارٽً جً خڪم کان متاثر ڪو بى 7

شخص خڪم جً ٽيون ڏينون اندر خڪومت کً اپيل 

 ڪري سگوً ٿو ۽ خڪومت جو فيصلو ختمً هوندو.

. جيڪو بى هن آرڊيننس يا ڪيل خم يا رجسٽرنگ 8

اٿارٽً طرفان جاري ڪيل هدايتب جً ڀڃڪڙي 

ڪري تو ان کً قيد جً سزا جيڪا هڪ سال تائين 

وڌي سگوً ٿً يا ڏنڊ جيڪو هڪ هزار رپين تائين 

 وڌي سگوً ٿو.

.خڪومت هن آرڊيننس جً گنجائشون کً اثرائتو 9

 بڻائڻ الِء قاعدا جوڙي سگوً ٿً.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  جو  آرڊيننس نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال 

 نٿو ڪري سگوجً.
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