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 ۸۳ۺ۲ رجمہی XXI ربمن اٹکی دنسھ

SINDH ACT NO.XXI OF 1972 

 و نشیل رافیرزم ڈنیل
ی گی
 ۸۳ۺ۲ اٹکی، رتمیم( دورسی )دنسھ ر

THE LAND REFORMS REGULATION 

(SINDH SECOND AMENDMENT) ACT, 1972  

 (CONTENTS) رہفتس

  (Preamble)دیہمت

 ۔ۻرصتخمۻونعام،ۻااضہفۻاورۻرشواعت۲

Short Title, Extent and commencement 

 و نشیل ال امرلش ۔۳
ی گی
 رتمیم یک ۸ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 7 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۴
ی گی
 رتمیم یک ۹ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 8 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۵
ی گی
 رتمیم یک ۲۱ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 10 of M.L.R 115 
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 و نشیل ال امرلش ۔۶
ی گی
 رتمیم یک ۲۳ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 12 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۷
ی گی
 رتمیم یک ۲۴ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 13 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۸
ی گی
 رتمیم یک ۲۹ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 18 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۹
ی گی
 رتمیم یک ۳۲ اور ۺ۲ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 19 and 21of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔ۺ
ی گی
 رتمیم یک ۳۳ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 22 of M.L.R 115 

 و نشیل ال امرلش ۔۲۱
ی گی
 رتمیم یک ۳۴ رقفے ےک ۲۲۶ ر

Amendment of paragraph 23 of M.L.R 115 

 وسنمیخ یک XIV آرڈسننی دنسھ ےک ۸۳ۺ۲ ۔۲۲

Repeal of Sindh Ordinance XIV of 1972 
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 ۸۳ۺ۲ رجمہی XXI ربمن اٹکی دنسھ

SINDH ACT NO.XXI OF 1972 

 و نشیل رافیرزم ڈنیل
ی گی
 ۸۳ۺ۲ اٹکی، رتمیم( دورسی )دنسھ ر

THE LAND REFORMS 

REGULATION (SINDH SECOND 

AMENDMENT) ACT, 1972  

 ]۸۳ۺ۲ دربمس ۳۹[

 و نشیل، رافیرسم ڈنیل ےس وتطس ےک سج اٹکی اکی
ی گی
 ںیم ۸۳ۺ۲ ر

 یگ۔ اجےئ یک رتمیم زمدی

 و نشیل، رافیرسم ڈنیل ہک اسیج
ی گی
 ںیم (MLR NO.115) ۸۳ۺ۲ ر

 وہیگ؛ رطح اس وج ےہ، وصقمد رکان رتمیم زمدی

 رشہیط ےک (3) قش یک 082 آرلکیٹ ےک آنیئ ویتق ہک اسیج اور

 و نشیل ذموکرہ ریغب ےک ااجزت یگشیپ ےس دصر اطمقب ےک ایبم
ی گی
 ںیم ر

 :اتکس اج الای ںیہن لب ےس وحاےل ےک وسنمیخ یک اس ای رتمیم

 ۔ےہ رفامای دانی وظنمری ںیم ےلسلس اس ےن دصر ہک، اسیج اور

 اگ۔ اجےئ انبای المعل انذف ےس رطح اس وج

 و نشیل رافیرزم ڈنیل وک اٹکی اس (1) .1
ی گی
 اٹکی، رتمیم( دورسی )دنسھ ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)دیہمت

 

 

 

 

 

ۻاورۻ ۻااضہف ۻونعام، رصتخم
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 اگ۔ اجےئ اہک ۸۳ۺ۲

 یگ۔ اجےئ یک وتعیس کت دنسھ وصےب وپرے یک (اس۳)

 اھجمس المعل انذف ےس ۸۳ۺ۲ امرچ ۲۲ اور وہاگ انذف اوفلر یف (ہی۴)

 اگ۔ اجےئ

 

 و نشیل، رافیرزم ڈنیل .0
ی گی
 ےک اس وک سج ںیم، (MLR 115) ۸۳ۺ۲ ر

 و نشیل ذموکرہ یھب دعب
ی گی
 ذیلی ےک ۸ رقفے ےک اس اگ، اجےئ اہک یہ ر

 ںیم، (۲) رقفے

(a) قشۻ(b)ںیم،ۻرشہیطۻایبمۻےکۻےئیلۻدنمرہجۻذلیۻوکۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻۻ

 ۻرطحۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:اگۻاورۻاسۻوکۻہشیمہۻایس

ارگۻوکیئۻیسکۻوکۻےفحتۻںیمۻزںیمۻداتیۻےہ،ۻایۻاسۻاکۻقحۻایۻافمدۻلقتنمۻرکاتۻ

ےہ،ۻاورۻاسۻدےنیۻواےلۻصخشۻرپۻاسۻقشۻاکۻاالطقۻۻوہاتۻےہ،ۻوتۻاسۻ

ےکۻدعبۻآےنۻواےلۻرشہیطۻایبمۻاسۻےکۻےئلۻرشموطۻوہاگ،ۻاورۻنشیمکۻ

 درتسۻمیلستۻںیہنۻرکےۻیگ۔ۻیسکۻیھبۻوصرتۻںیمۻاسۻلمعۻوک

 قۻہنۻوہاگ،ۻبج:ہیۻہکۻاسۻقشۻاکۻاالطۻزمدی

(i) ہقلعتمۻوہۻزنیمۻیکۻششخبۻےکۻۻافمدۻوکیئۻیھبۻیدبیلیۻایۻاماکلہنۻقحۻایۻ

ےکۻقحۻۻوارثۻےئیلۻایۻیسکۻدورسےۻرفدۻےکۻقحۻںیمۻایۻاسۻےکۻ

 ںیمۻایۻششخبۻےکۻذرےعی۔

(ii) آدیمۻایۻویبہۻایۻدیپسچلۻرےنھکۻواالۻوکیئۻیھبۻۻںیمۻۻوکیئۻیھبۻیدبیلیۻزنیم

ۻا ےنۻآوا ٔۻاادادۻیکۻ تیکلۻےسۻ ہصۻںیہنۻایۻریغۻاشدیۻدشہۻنہب

 ےہ،ۻای

 رشواعت

Short Title, 

Extent and 

commencement 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۸ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 7 of 

M.L.R 115 
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(iii) زنیمۻیکۻاےسیۻنیلۻدنیۻسجۻوکۻاسۻرطحۻیدبلیۻ ایۻاجےئۻوجۻ

 وھچڑیۻوہیگۻاورۻاحلصۻیکۻیئگۻزنیمۻیکۻدیپاوارۻےکۻرباربۻوہ۔

(b) ےکۻےئیلۻمتخۻیکۻاجےئۻیگۻاورۻہشیمہۻیہۻمتخۻیھجمسۻۻہشیمہۻ۳رشتحیۻربمنۻ

 اجےئۻیگ۔

 و نشیلۻےکۻرقفےۻ .3
ی گی
(ۻےکۻدعبۻدنمرہجۻذلیۻذیلیۻ۳رقفےۻ)ۻذیلیۻےکۻۻ۹ر

 رقفہۻاشلمۻ ایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻایسۻرطحۻاشلمۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:

 و نشیلۻےکۻانذفۻوہےنۻےسۻ۴'')
ی گی
ۻوجۻیسکۻیھبۻوتقۻاسۻر (ۻوکیئۻصخش،

ےسۻےلہپۻہنۻوہ،ۻزریعۻرٹرٹکیۻاکۻامکلۻاتنبۻےہ،ۻےسیجۻذیلیۻۻ۸۳ۺ۲ۻدربمسۻ۳۲ےلہپۻرپۻ

ںیمۻاتبایۻ ایۻۻےہۻایۻاینپۻزنیمۻرپۻویٹبۻولیۻاگلایۻےہ،ۻوجۻۻ(i)(ۻیکۻقشۻ۳) رقفے

 و نشیلۻےکۻانذفۻوہےنۻےکۻدعبۻیسکۻیھبۻۻ۲۱
ی گی
ۻایۻاسۻر اہرسۻاپورۻےسۻمکۻہنۻوہ،

 رقفےلیۻاگلاتۻےہۻوتۻوجۻذیلیۻوتقۻاےسیۻیسکۻرٹرٹکیۻاکۻامکلۻاتنبۻےہۻایۻویٹبۻو

رےنھکۻاکۻالہۻۻ(ۻےکۻاجنگوشئںۻےکۻالخفۻہنۻوہ،ۻوتۻاسۻوکۻایسیۻااضیفۻاریایضۻ۲)

اریایض،ۻۻےضبقۻںیمۻیلۻوہیئۻ اورۻۻسجۻںیمۻاشلمۻےہۻےضبقۻںیمۻبسۻاریایضوہاگۻ

 وہیگ:ۻزہارۻاڈنسکیۻویسٹنۻےکۻرباربوچدہۻوجۻ

رپۻوارہۻزہارۻدیپاواریۻاڈنسکیۻۻ۸۲ۺ۲دربمسۻۻ۲۳سجۻےنۻۻوہۻصخشۻرشبہکیط

ۻاحلصۻ ایۻےہۻوتۻوہۻاسۻذیلیۻدہعفۻےکۻتحتۻیسکۻ ا

ض

ب

 

ویسٹنۻےکۻرباربۻزنیمۻاکۻق

ۻزہارۻ ۻوارہ ااضیفۻزنیمۻاکہضبقۻاحلصۻرکےنۻےکۻالہۻںیہنۻوہاگ،ۻبجۻکتۻوہ

ۻہضبقۻوکحتمۻےکۻوحاےلۻںیہنۻرکۻ ۻاریایضۻاک ۻاڈنسکیۻویسٹنۻیک دیپاواری

 ۔''۔داتی

 و نشیلۻےکۻ .4
ی گی
 ںیم:ۻ۲۱ رقفہر

(a) (ۻںیم:۲)رقفہۻ ذیلی 

 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۹ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 8 of 

M.L.R 115 
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(i) ابتمدكۻانبایۻاجےئۻۻ''ۻےکۻےئیلۻاافلظۻ''وسكۻرسوس''ۻوکۻظفلۻ''رسوس

 اگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻاور

(ii) ۻیہۻےہۻآرخۻںیمۻدنمرہجۻذلیۻااضہفۻ ایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻ

 اگ،ۻینع:ااضہفۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻ

ۻ(d)(ۻیکۻقشۻ۲) رقفےۻےکۻذیلیۻۻ۲۳ رقفےاورۻۻرقفےۻواضتح:ۻاسۻ

ےکۻاقمدصۻاحلصۻرکےنۻےکۻےئیلۻ''وسكۻرسوسۻآفۻاپاتسکم''ۻبلطمۻڈیفرنشیۻ

رۻوایۻوصےبۻےکۻاعمالمتۻالچےنۻےکۻےلسلسۻںیمۻوکیئۻوسكۻرسوس،ۻدہعہۻایۻآسیف،ۻا

ر ورلۻ

 

مپ ٹ
ک

ۻ ۻرسوس، ۻیک ۻجج ۻےک ۻوکرٹ ۻاہیئ ۻای ۻوکرٹ ۻرپسمی ۻےہ سجۻںیمۻاشلم

(Comptroller)ۻوصوایئۻکلبۻاورۻآڈرٹیۻرنجك،ۻفیچۻانشکیلۻرنشمکۻاورۻوافیقۻایۻ

ۻرپۻامۻںیمۻاشلمۻںیہنۻوہںۻےگۻاسیجۻہکۻدصر،ۻ بر ،
 مٹ
می

رسوسۻنشیمکۻاکۻرئیچنیمۻایۻ

یۻےکۻ

پبل
 م
سی

ۻدرگیۻوقیمۻایۻوصوایئۻا ۻڈیٹپۻارکیپسۻای ۻارکیپس، ۻوزریۻای ی

 

ملکی
م

ۻ ۻوزری، وگررن،

 ربممام۔''؛

(b) سۻاورۻدع۳)رقفےۻذیلیۻ

 

پ ٹ
ی ک

(ۻ۲) رقفےدۻ''ےسیجۻذیلیۻ(ۻںیم،ۻظفل،ۻرب

سۻاورۻدعدۻ''سجۻرپۻذیلیۻۻایبمۻ ایۻ ایںیمۻ

 

پ ٹ
ی ک

 رقفےےہ''ۻوکۻاافلظ،ۻرب

ےسۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻاگۻاورۻاسۻوکۻہشیمہۻۻ(ۻےکۻرشاطئۻالوگۻوہں''۲)

 اےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ؛ۻاورۻ

(c) ۻاافلظۻ''۴) رقفےۻذیلی  (ۻںیم،

ض

 

ض

 

رسوزسۻںیمۻےسۻوکیئۻیھب''ۻۻڈی

وینكۻایۻاریئۻوفرس''ۻےسۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻۻوکۻاافلظۻاورۻاکام ٔںۻ''رٹلمی،

 اگۻاورۻاسۻوکۻہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ۔

 و نشیلۻےکۻ .5
ی گی
ۻےکۻذیلیۻ۲۳) رقفےر ۻیکۻقشۻ۲) رقفے( )(d)ۻظفلۻۻ ںیم،

ۻوکۻاافلظۻ''وسكۻرسوس''ۻےسۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻ ''رسوس''

Amendment of 

paragraph 10 of 

M.L.R 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۲۳ رقفے ےک



 
7 

 یدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ۔

 

 

 

 و نشیلۻےکۻ .6
ی گی
ۻذیلیۻۻ۲۴ رقفےر ۻرقفے(ۻےکۻدعبۻاینۻذیلیۻ۳) رقفےںیم،

 اشلمۻ ایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻےہۻاشلمۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:

ےکۻتحتۻااجزتۻےکۻالقئۻاریایضۻےسۻۻIII اپرٹۻ(ۻاہجںۻوکیئۻصخشۻ۴'')

ےۻ
طع
زایدہۻرپۻاقضبۻےہۻوتۻاسۻزادئۻزنیمۻوجۻاسۻےکۻےضبقۻںیمۻےہۻرگویۻےئیکۻےئگۻاقم

 و نشیلۻۻںیمۻوکحتمۻےکۻقحۻںیمۻںیہنۻاجےئۻیگۻرپۻاسۻ
ی گی
ۻرقفےےکۻدورسےۻر

پ د ارۻایۻرگویۻرکےنۻواےلۻوکۻواسپۻوہیگ،ۻےسیج
طع
 وصراحتكۻوہ۔''۔ۻےکۻتحتۻاقم

 

 و نشیلۻیکۻ .7
ی گی
 ںیم:ۻ۲۹ رقفےر

(a) (ۻںیم،ۻاافلظ،ۻادعادۻاورۻاکامںیئۻ''رعیبۻ۲ذیلیۻدہعفۻ)اورۻارگۻۻ۸۳-۸۲ۺ۲

ںیمۻۻ۸۲ۺ۲ااسیۻوکیئۻاسکمۻںیہن،ۻوجۻایسیۻزنیمۻےکۻےلسلسۻںیم،ۻرخفیۻ

ےئیلۻےضبقۻںیمۻرےنھکۻواالۻداھکایۻ ایۻےہ''ۻوکۻۻرووینیۻراکرڈۻںیمۻآوادیۻےک

''ۻےسۻابتمدكۻانبایۻ۸۳-۸۲ۺ۲ اورۻرعیبۻۻ۸۲ۺ۲اافلظۻاورۻادعادۻ''رخفیۻ

 اجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ۔

(b) ۻاافلظۻاورۻادعادۻ''رعیبۻ۴) رقفےذیلیۻ ایۻرخفیۻۻ۸۳-۸۲ۺ۲(ۻںیم،

ۻوکۻاافلظۻاورۻادعادۻ''رخفیۻ۸۲ۺ۲ ''ۻےسۻ۸۳-۸۲ۺ۲اورۻرعیبۻۻ۸۲ۺ۲''

 ےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ۔ابتمدكۻانبایۻاج

Amendment of 

paragraph 12 of 

M.L.R 115 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۲۴ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 13 of 

M.L.R 115 

 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۲۹ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 18 of 

M.L.R 115 
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(c) (ۻںیم،ۻظفلۻ''واغ''ۻےکۻدعبۻاافلظۻ''ایۻااسقطۻرپۻدیۻیئگۻ۵) رقفےذیلیۻ

زینیمۻاجدیئادۻسجۻیکۻااسقطۻےکۻےلسلسۻںیمۻوکیئۻطسقۻعمجۻانۻرکایئۻیئگۻوہ''ۻ

 اگ۔وکۻاشلمۻ ایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻاشلمۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻ

 و نشیلۻ .8
ی گی
ۻۻۺ۲ رقفےےکۻر ۻاکامںیئۻۻ۳۲اور ۻاور ۻاافلظ ۻرشہیطۻایبمۻںیم، ںیم،

''اسریۻایۻاےسیۻےصح،ۻایۻاریایضۻےس،ۻایسیۻزنیم،ۻےسیجۻوکحتمۻانمبسۻےھجمس''ۻ

 وکۻآرخۻںیمۻاشلمۻ ایۻاجےئۻاگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہۻاشلمۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ۔

 

 

 

 

 و نشیل .9
ی گی
 ںیم:ۻ۳۳ رقفہۻےکۻر

(a) (ۻےکۻےئیلۻدنمرہجۻذلیۻوکۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻاگۻاورۻ۲) رقفےذیلیۻ

 ہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:

میسقتۻ(ۻرتشمہکۻریھکۻیئگۻاریایضۻےکۻرباربۻایۻالصۻریھکۻیئگۻےسۻمکۻہنۻ1'')

 ٔںۻاجےئۻیگ،ۻاسۻےکۻالعوہۻاہجںۻاینپۻرتشمہک،ۻاگلۻاگلۻایۻیلمۻیلج،ۻایسۻدھیۻایۻاگیکۻ

ۻںیمۻدورسیۻزنیمۻاۻارثادنازۻوہیگ،ۻاچےہۻاگلۻاگلۻایۻیلمۻیلجۻوہ،ۻاریایضۻرےنھکۻواال

 وہ۔ہنۻذگرۻرفسۻےکۻےئیلۻزنیمۻےسۻمکۻۻنکیل

(b) (ۻےکۻےئیلۻدنمرہجۻذلیۻوکۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻاگۻاورۻ۴) رقفےذیلیۻ

 اےسۻہشیمہۻایسۻرطحۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:

 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 یک ۳۲ اور ۺ۲ رقفے ےک

 رتمیم

Amendment of 

paragraph 19 

and 21of M.L.R 

115 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۳۳ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 22 of 

M.L.R 115 
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ےکۻرباربۻ“ ااصتقدیۻوہڈلگن”وہۻرتشمہکۻزںیمۻسجۻیکۻاریایضۻۻ( ۴'')

ےہ،ۻوہۻمیسقتۻںیہنۻیکۻاجۻیتکس،ۻوساےئۻاسۻےکۻہکۻرتشمہکۻزنیمۻرےنھکۻواولںۻوکۻاسۻ

 ںۻایۻدھیۻ ٔیہۻدھیۻایۻاگ

 

ںۻںیمۻاورۻزنیمۻوہۻاورۻمیسقتۻاسۻرپۻارثادنازۻوہیتۻوہ،ۻاگئ

 ''ۻااصتقدیۻوہڈلگنۻےسۻمکۻہنۻوہ۔وایلۻزنیم،ۻاچےیہۻارفنادیۻوہۻایۻاامتجیعۻوہ۔ۻاہتبل

(c) (ۻےکۻےئیلۻدنمرہجۻذلیۻوکۻابتمدكۻانبایۻاجےئۻاگۻاورۻ۷) رقفےذیلیۻ

 ہشیمہۻاےسیۻیہۻیدبلیۻ ایۻ ایۻاھجمسۻاجےئۻاگ،ۻینع:

 یکۻرشاطئۻامۻرپۻالوگۻںیہنۻوہںۻیگ،ۻوجۻرتشمہکۻرںیھکۻےگ:ۻرقفے( ۷'')

(a) ےہۻۻدراکر ےکۻےئیلۻۻمیسقتۻرکےن وجۻوھچڑیۻوہیئۻاورۻانۻوھچڑیۻوہیئ،ۻ

اسۻاتبےئۻےئگۻرطی قی کاارۻےکۻتحتۻوجۻدووارہۻآوادۻرکےن،ۻاسبےنۻےکۻ

 وصنمےبۻےکۻاطمقبۻوہں،ۻای

(b) عد ارۻزنیمۻےکۻامکلۻاسکمۻاورۻاقضبۻاسکمۻایۻ 
طی
سجۻوکۻایبمۻرکدہۻاقم

 رطہقیۻاکرۻےکۻتحتۻاجریۻاقونمۻےکۻاطمقبۻوہ،ۻمیسقتۻرکانۻوہ؛

 

 و نشیلۻےکۻ .12
ی گی
ےکۻآرخۻںیمۻدنمرہجۻذلیۻواضتحۻاشلمۻیکۻۻ۳۴ رقفےر

 اشلمۻیکۻیئگۻیھجمسۻاجیئۻیگ،ۻینع:ۻاجےئۻیگۻاورۻہشیمہۻاےسیۻیہ

 :احلصۻرکےنۻےکۻےئیلۻزنیمۻدیۻاجےئۻےکۻاقمدصۻۻرقفےواضتح:ۻاسۻ

(a) وہۻاسکمۻےسجۻزنیمۻااھٹےنۻےکۻےئیلۻدیۻیئگۻوہۻےنچیبۻواےلۻوصنمےبۻ

 و نشیلۻےکۻاطمقبۻوہ،ۻای
ی گی
 ےکۻتحتۻوجۻاتبےئۻےئگۻوسنمخۻےئیکۻےئگۻر

(b) زنیمۻرےنھکۻواالۻسجۻوکۻزنیمۻاسکمۻایۻاسۻاگ ٔںۻےسۻقلعتۻرےنھکۻواالۻمکۻ

لصفۻااھٹےنۻےکۻےئیلۻدیۻیئگۻوہ،ۻاپۻرگڈیگنۻواےلۻوصنمےبۻےکۻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نشیل ال امرلش
ی گی
 ۲۲۶ ر

 رتمیم یک ۳۴ رقفے ےک

Amendment of 

paragraph 23 of 

M.L.R 115 
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 و نشیلۻےکۻاطمقبۻوہ۔
ی گی
 تحتۻوجۻذموکرہۻوسنمخۻےئیکۻےئگۻر

ۻۻڈنیلۻرافیرزم .11 ۻآرڈسننی،  و نشیلۻ)دنسھۻرتمیم(
ی گی
وکۻوسنمخۻ ایۻاجاتۻۻ۸۳ۺ۲ر

 ےہ۔

 

 

 وکرٹ ےسج ےہ، ےئل ےک واتیفق یک ارفاد اعل رتہمج ذموکرہ اک اٹکی ونٹ:

 اتکس۔ اج  ای ںیہن اامعتسك ںیم

 

 آرڈسننی دنسھ ےک ۸۳ۺ۲

XIV وسنمیخ یک 

Repeal of Sindh 

Ordinance XIV 

of 1972 

 


