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سٍڌ ايڪٽ ٌيتس  IXىجسيَ 2009
SINDH ACT NO.IX OF 2009
سسڪاري زىيً جي (حلً جي رڪارڊ ۾) ڪّڙيً
دادالئً کي رد ڪسڻ جّ ايڪٽۿ 2009
THE CANCELLATION OF BOGUS
ENTRIES (IN THE RECORD-OFRIGHTS) OF GOVERNMENT LAND
ACT, 2009
]ٌّ 10ىتس [2009
ايڪٽ جًٍِ ذريعي كاٌّن جي ڀڃڪڙي ڪٍري ڪّڙن
ڪاغزن جي ةٍياد تي سسڪاري زىيً سان الڳاپيم حلً
جي رڪارڊ ۾ ڪيم ڪّڙيً دادالئً کي رد ڪيّ ويٍرو.
جيئً تَ كاٌّن جي ڀڃڪڙي ڪٍري ڪّڙن ڪاغزن جي تيِير )(Preamble
ةٍياد تي سسڪاري زىيً سان الڳاپيم حلً جي رڪارڊ ۾
ڪيم ڪّڙيً دادالئً کي رد ڪسڻ ۽ ان سان الڳاپيم
ىعاىهً الِء كرم کڻڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌرو ويٍرو:
 ًُ )i( .1ايڪٽ کي سسڪاري زىيً جي (حلً جي ىذتطس
رڪارڊ ۾) ڪّڙيً دادالئً کي رد ڪسڻ جّ ايڪٽۿ شسوعات
 2009سڏيّ ويٍرو.

عٍّان

۽

Short title and

(ُ )iiي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو ۽ پِسيً جٍّري  1985تي commencement
۽ ان کاٌپِّء الڳّ سيجِيّ ويٍرو.
) (iiiان جي سيّري ضّةي سٍڌ تائيً تّثيق ڪئي
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ويٍري.
“ (a) .2ايڪٽ” ىطهب سٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  1967وضفّن
Definitions

( 1967جّ ايڪٽ ٌيتس )XVII܀
)“ (bڪّڙي دادال” ىطهب ڪّڙن ڪاغزن جي ةٍياد تي
حلً جي رڪارڊ ۾ ڪيم دادال܀
)“ (cحڪّىت” ىطهب سٍڌ حڪّىت܀
)“(dحلً جّ رڪارڊ” ىطهب ۽ ان کي اُا ىعٍيٰ حاضم
ٌُّري جيڪا سٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  1967جي دفعَ 39
۾ ڏٌم „ُي.

.3جيستائيً ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن يا ڪًٍِ ڪّڙيّن دادالئّن رد
ىعاُري يا فيطهي يا عرانت جي حڪو جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ ڪسڻ جّ ادتيار
پس ًُ ايڪٽ جي گٍجائشً ىّجب ُجيۿ رويٍيّ Power to cancel
ڊپارٽييٍٽۿ حڪّىت سٍڌ جّ سيڪسيٽسيۿ جيڪّ سٍڌ Bogus

the

جي وڏي وزيس طسفان ان سهسهي ۾ ةاادتيار ةڻايّ ويّ ُجيۿ Entries
جيڪڏًُ ىطيئً „ُي تَ حلً جي رڪارڊ ۾ پِسيً جٍّري
 1985تي يا ان کاٌپِّء ڪيم دادال ڪّڙي „ُي تَ ٌّٽيس
کاٌسّاِء اُڙي دادال رد ڪسي سگِي ٿّ ۽ اُڙي رد ٿيڻ تي
زىيً سسڪار ڏاًٌِ واپس ٿي ويٍري.
 )1(.4دفعَ  3تحت جاري ڪيم حڪو سان ىتاثس ٿيم ڪّ اپيم
شذص اُڙي حڪو واري تاريخ کان پٍررًٌِ ڏيًٍِ اٌرر Appeal
حڪّىت کي اپيم ڪسي سگِي ٿّ ۽ حڪّىت جّ حڪو
حتيي ٌُّرو.
()2حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطر حاضم ڪسڻ الِء كاعرا
جّڙي سگِي ٿي.
 ًُ .5ايڪٽ جي گٍجائشً کي اثساٌراز ٿيڻ وارو عيم اثساٌراز ٿيڻ وارو عيم
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ٌُّرو جيستائيً ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي Overriding
Effect

ىتضاد ٌَ ُجي.

 ًُ.6ايڪٽ تحت سٺي ٌيت سان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ضياٌت
ڪجَِ ڪسڻ جي ارادي تي ڪّ ةَ ىلرىّۿ ڪيس يا ٻي Indemnity
كاٌٌّي ڪارروائي ڪًٍِ شذص دالف ٌَ ٿيٍري.
ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪسي سگِجي.
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