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۵۹۹۱ 

THE SINDH REGISTRATION 

OF GODOWNS ORDINANCE, 

1995 
 ]۱۹۹۵دعوجش،  ۱۲[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثے هیں گوداهوں 

 کی سجغٹشیشي کی جبئے گی۔

عٌذھ صوثے هیں عوام کے هفبد کے لیئے  جیغب کہ 

 گوداهوں کی سجغٹشیشي  ضشوسی ہوگئی ہے۔

صوثبئی اعوجلی کب اجالط ًہیں چل سہب ہو اوس جیغب کہ 

دٍ حبالت هیں واوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي  ہے کہ هوج

 ہٌگبهی اقذام لیٌب ضشوسی ہوگیب ہے؛

اة اط لیئے  اعالهی جوہوسیہ  پبکغتبى کے عجوسی 

( کے تحت هلے 1کی شق ) ۱۲۸ ٓائیي کے ٓاسٹیکل 

ہوئے اختیبسات، کو اعتعوبل هیں التے ہوئے عٌذھ کب 
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 ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے۔ گوسًش هٌذسجہ ریل  آسڈیٌٌظ 

یٌٌظ کو عٌذھ گوداهوں کی سجغٹشیشي  اط ٓاسڈ(1.)1

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۵ٓاسڈیٌٌظ، 

( اط کی توبم عٌذھ صوثے هیں توثیق کی جبئے ۲)

 گی۔

 ہ فوسی طوس پش الگو  ہوگب۔( ی۳)

( اط ٓاسڈیٌٌظ هیں، جت تک کچھ هقصذ  اوس ۱۔ )۲

 هفہوم کے هتضبد ًہ ہو، تت تک؛

(i) ”عے هشاد جو حکوهت کی طشف  “ضشوسی اشیبء

 ؛عے ثیبى کی گئی ہو

(ii) ”عے هشاد  کوئی ضشوسی  اشیبء جوع  “گودام

کشًے کے لیئے اعتعوبل شذٍ احبطہ اوس جظ هیں شبهل 

 ؛ہے ویئش  ہبئوط، کولڈ اعٹوسیج یب ڈیپوٹ

(iii) ”؛عے هشاد عٌذھ حکوهت “حکوهت 

(iv) ”عے هشاد گودام کب هبلک اوس جظ هیں “هبلک

شبهل ہے وٍ فشد جظ کو گودام کی دیکھ ثھبل عوًپی 

 ؛گئی ہو

(v) ”ٍعے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے  “ثیبى کشد

 ؛گئے قواعذ کے هطبثق ثیبى کشدٍ

(vi)”عے هشاد فشاہوی اوس  “سجغٹشڈ کشدٍ اتھبسٹی

ًشخوں کے ثیوسو کے ڈائشیکٹش جٌشل یب حکوهت کی 

 طشف عے هقشس کشدٍ کوئی عولذاس؛

۔ کوئی ثھی ضشوسی اشیبء گودام هیں جوع ًہیں کی ۳

کی گٌجبئش کے  یٌٌظ گودام اط ٓاسڈجبئے گی جت تک 

 هطبثق سجغٹشڈ ًہ ہو۔ 

 

 

۔ هبلک اط ٓاسڈیٌٌظ کی ششوعبت کے تیظ دى کے ۴

اًذس گودام پہلے عے قبئن ہوًے کی صوست هیں اوس 

کی تعویش یب قیبم کے عبٹھ دى کے اًذس  ًئے گودام 

سجغٹشیشي  اتھبسٹی کو اى کے گودام کی سجغٹشیشي 

 کے هطبثق دسخواعت دے گب۔کے لیئے هزکوسٍ طشیقے 

( سجغٹشًگ  اتھبسٹی  ایغی دسخواعت هلٌے پش جبًچ ۲)
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هعلوهبت طلت  پڑتبل کشے گی اوس هبلک عے ایغی

 کشے گی جو هطلوة ہو۔

( اگش سجغٹشًگ اتھبسٹی کی گئی جبًچ هیں  هطوئي ۳)

یب ہو تو دسخواعت هیں فشاہن کی گئی گئی هعلوهبت 

طشف عے دی گئی گودام کے علغلے هیں هبلک کی 

 هعلوهبت دسعت ہے تو وٍ گودام کو سجغٹش کشے گی۔

( هبلک جظ کب گودام سجغٹشڈ  وٍ اط ٓاسڈیٌٌظ  کی ۴)

گٌجبئش، قواعذ اوس ہذایبت، اگش کوئی ہوں، جو اعے 

 سجغٹشًگ اتھبسٹی کی طشف عے گودام یب ضشوسی 

اشیبء  کے سکھٌے کی جگہ کے علغلے هیں دی گئی 

 پبثٌذ ہوگب۔ ہوں، اى پش عول کب

۔ هبلک گودام هیں ضشوسی اشیبء سکھٌے اوس اخشاج ۵

کتبة، اکبئوًٹظ  اوس اى عے  کشًے  کے هتعلق ایغے 

سیکبسڈ  سکھے گب اوس اط عے هتعلق هعلوهبت   هتعلقہ

 طلت کشًے پش سجغٹشًگ اتھبسٹی کو فشاہن کشے گب۔

 

 

۔ سجغٹشًگ اتھبسٹی اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت سجغٹشڈ ۶

گوداهویں داخل ہو کش هعبئٌہ کش عکتی ہے اوس کغی 

ضشوسی شئے پش پبثٌذی عبئذ کش عکتی ہے،جظ کے 

هتعلق اتھبسٹی کے پبط عجت ہوں  کہ هبلک کی طشف 

ًہیں  تھی یب  عے فشاہن کی گئی هعلوهبت دسعت 

سصی کی جب سجغٹشًگ اتھبسٹی کی ہذایبت کی خالف و

 سہی ہے یب کی جبئے گی۔

۔ سجغٹشًگ اتھبسٹی کے حکن عے هتبثش کوئی ثھی ۷

شخص حکن کے تیظ دى کے اًذس حکوهت کو اپیل کش 

 ۔عکتب ہے اوس حکوهت کب فیصلہ حتوی ہوگب

 

۔ جو ثھی  اط  ٓاسڈیٌٌظ یب کیئے  حکن یب سجغٹشًگ ۸

اتھبسٹی  کی طشف جب سی کی گئی ہذایبت کی خالف 

کشتب ہے تو اعے قیذ کی  عضا جو ایک عبل تک وسصی 

جو ایک ہضاس سوپئے تک ثڑھ  یب جشهبًہ ثڑھ  عکتی ہے

 عکتب ہے۔

 

 جبًچ کب اختیبس  

Power of search 

 

 

 

 اپیل 

Appeal 

 
 جشهبًہ 

Penalty 

 
 قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 

 

 



 
5 

۔ حکوهت اط ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کو هفیذ ثٌبًے ۹

 کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ٓارڈیننس نوٹ: 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


