
 
1 

 2002ىجريَ  XXXVIIIٌيتر  آرڊيٍٍسشٍڌ 

SINDH ORDINANCE NO.XXXVIII OF 2002 

 2002 آرڊيٍٍسۿ ترىيو( )ٻي حيثيت جي ُاري شٍڌ

THE SINDH TENANCY (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 (CONTENTS) فِرشت
  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفعات 

 ىختػر عٍّان ۽ طروعات .1

Short title and commencement 

 جي طيّنيت 22دفعَ  .2

Insertion of section 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 2002ىجريَ  XXXVIIIشٍڌ آرڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXXVIII OF 2002 

 آرڊيٍٍسۿ ترىيو( )ٻي حيثيت جي ُاري شٍڌ

2002 

THE SINDH TENANCY (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 ]2002آڪٽّةر  12[

ايڪٽۿ  ُاري جي حيثيتشٍڌ جًٍِ ذريعي آرڊيٍٍس 

 ۾ وڌيڪ ترىيو ڪئي ويٍدي. 1520

۾ وڌيڪ  1520ايڪٽۿ  ُاري جي حيثيتشٍڌ جيئً تَ 

 ۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛آُي پئيضروري ٿي ڪرڻ ترىيو 

واري اعالن  1555آڪٽّةر  11اشييتهي ۽ جيئً تَ غّةائي 

ىّجب ىعطم  1تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً آرڊر ٌيتر. 

 آُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً آُي تَ ىّجّده غّرتحال ۾ 

 تڪڙو كدم کڻڻ ضروري آُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1555ڪاٌصٽيٽيّطً آرڊر شان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 5اٌصٽيٽيّطً )ترىيو( آرڊر ٌيتر. ڪ

شيّرن اختيارن کي اشتعيال ۾ آڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّطيَء شان ُيٺيّن آرڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 آُي:

)ٻي  ُاري جي حيثيتشٍڌ آرڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 شڏيّ ويٍدو. 2002ترىيو( آرڊيٍٍسۿ 
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 .ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو(2)

 

کاٌپِّء ُيٺيً  21ايڪٽ ۾ دفعَ  ُاري جي حيثيتشٍڌ . 2

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

 جي حّاني شان عام گٍجائظّن.كرض 

 . جيڪڏًُ ڪجَِ ىتضاد ٌَ ُجي:22“

(a) ُاريىلاطيعدارغم ڪيم ةياٌّ )پيظگي( يا اح/ 

يا شٍدس ڪٽٍب جي ڪًٍِ رڪً طرفان 

 حاغم ڪيم كرض؛

(b) يا شٍدس ڪٽٍب جي ڪًٍِ  /ُاريدارلاطيعى

؛ اكتػادي ترجيحّنرڪً طرفان حاغم ڪيم 

 يا

(c) وچ ۾ ىعاُدو؛ ياىلاطيعدار ۽  زىيٍدار 

(d) يا شٍدس ڪٽٍب جي ڪًٍِ  /ُاريىلاطيعدار

 رڪً خالف ٻي دعّيٰ يا ىطانتّ؛

 ٌَ ڪري شگٍِدو: ڪّ ةَ زىيٍدار

(i)   کان ةٽائي تي زرعي پيداوار ىان ڪا ىلاطيعدار/ُاري

يا ُاري جي ڪًٍِ ٻي ىهڪيت ىان ٌَ ڪٍدو اوڳاڙي 

جي جًٍِ تحت شٍڌ ٽيڪٍٍصي  (a)ۿ شّاِء ٌَ ڪٍدواوڳاڙي 

ُاري ڪّ  ىعاُدي ىّجبرونز ۾ ةيان ڪيم تػديق ٿيم 

ايڪٽ تحت ُاري خرچ ًُ  (b)كرض اڳّاٽ ورتّ ُجيۿ ۽ 

ت ڪيّ ويٍدوۿ ةظرطيڪ ان شهصهي ۾ طرفان ةرداط

ايم فيػهّ تي ًُ ايڪٽ تحت ٽرةيٌّم طرفان ٻڌ تڪرارن

حتيي ٌُّدو ۽ ُاريَء ڏاًٌِ ان حػي جي ادائگيۿ جيڪّ 

حػّ تڪرار ۾ ٌَ آُيۿ ان جي ادائگي طّر تڪرار شتب 
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 ڪٽّتي ٌَ ڪئي ويٍدي.

(ii)  ُاري يا ان جي ڪٽٍب جي ڪًٍِ رڪً کي طهب

ىفت ۾ پّرُيّ وٺڻ يا اًٌِ جي خّاُض جي خالف پّرُيّ 

 جيئً زىيٍدار جّ فائدو ٿئي طهب ٌَ ڪٍدو؛ يا تَ وٺڻ

(iii)   دائري جي حدن کان ٻاُر ُاري يا ان جي ڪٽٍب جي

 ڪًٍِ ىييتر کي ٌَ روڪيٍدو؛ يا

(iv) ُاري يا ان جي ڪٽٍب جي ڪًٍِ ىييتر تي ٻئي پاشي

 ڪو حاغم ڪرڻ ۾ ڪا رٌڊڪ ٌَ وجٍِدو؛

(v) ادائگي يا ٻئي ڪًٍِ ىعاوضي تي ُاري يا ُاريَء  روڪ

جي ڪٽٍب جي ڪًٍِ رڪً کي ڪًٍِ ٻئي زىيٍدار يا 

ٻئي طخع ڏاًٌِ ىصتلم طّر يا عارضي طّر ىٍتلم ٌَ ڪري 

 شگٍِدو.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  آرڊيٍٍس ٌّٽ:

 الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 


