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1979 

 ]1979نومبر  21[

۾ ڀاڙي تً ڏنل آرڊيننس جنون ذريعً سوري عالئقن 

گورن جً زلزلً ۾ مالڪن ۽ ڪرائيدارن جً مفادن 

کً تخفظ ڏيڻ الِء انون وچ ۾ رستً الِء جوڳيون 

 اثرائتيون گنجائسون جوڙيون وينديون؛

سوري عالئقن ۾ ڀاڙي تً ڏنل گورن جً جيئن تى 

زلزلً ۾ مالڪن ۽ ڪرائيدارن جً مفادن کً تخفظ 

اثرائتيون  ڏيڻ الِء انون وچ ۾ رستً الِء جوڳيون

 ضروري ٿً پيو آهً؛گنجائسون جوڙڻ 

جً اعالن  1977جوالِء  5هاڻً تنون ڪري، 

 1977موجب، قانون )نافذ هئڻ وارو تزلزل( خڪم، 

جً روسنً ۾، زنڌ جً گورنر هيٺيون آرڊيننس 

 جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً:

 ان کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو:

ڏنل گور آرڊيننس کً زنڌ ڀاڙي تً ( هن 1.)1

 زڏيو ويندو. 1979آرڊيننس، 

 هً فوري طور الڳو ٿيندو.(2)

 

.هن آرڊيننس ۾ جيزتائين ڪجوى مضمون يا مفووم 2

 جً متضاد نى هجً تيزتائين:

(a)“مطلب ڪا عمارت يا ان جو ڪو خشو، ” بلڊنگ

ان لڳل زموري زامان زميت، جيڪڏهن ڪو هجً 

ان ۽ جنون ۾ سامل آهً باغ، گيريح، آئوٽ هائوس ۽ 

 زان گڏ کليل جڳوى يا ان زان گڏيل جڳوى؛

(b)“تخت مقرر ڪيل  4مطلب دفعى ” ڪنٽرولر

ڪنٽرولر ۽ ان ۾ سامل آهً اهو سذص جيڪو هن 

آرڊيننس جً الڳو ٿيڻ کان اڳ ڪنٽرولر طور ڪم 
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 ڪري رهيو هجً؛

(c)“مطلب هن آرڊيننس تخت ڪنٽرولر ” منازب ڀاڙو

 ڀاڙو؛طرفان ڪنون جڳوى جو طئً ڪيل منازب 

(d)“مطلب زنڌ خڪومت؛” خڪومت 

(e)“زمين يا کليل جڳوى، جيڪا زرعً مطلب ” زمين

زمين نى هجً يا ڪنون عمارت زان گڏيل زمين يا 

 کليل جڳوى نى هجً؛

(f)“مطلب گور جو مالڪ ۽ جنون ۾ سامل ” مالڪ

آهً اهو سذص جيڪو وقتً طور بااذتيار بڻايو ويو 

اذتيار ڏنو ويو هجً يا اهڙي گور جو ڀاڙو وٺڻ جو 

 هجً؛

(g)“مطلب مالڪ يا ان جً گور ” ذاتً ازتعمال

واري )يا مڙس(، يا پٽ يا ڌيَء طرفان گور جو 

 ازتعمال؛

(h)“مطلب عمارت يا زمين، ڀاڙي تً ڏنل پر ” جڳوى

 جنون ۾ هوٽل سامل ناهً؛

(i)“جنون ۾ سامل آهن پاڻً، بجلً ۽ ٻيون ” ڀاڙو

فان ادائگً اهڙيون ادائگيون جيڪً ڪرائيدار طر

 الئق آهن پر ادا ڪيل نى آهن؛

(j)“مطلب ڪو سذص جيڪو زندس ” ڪرائيدار

طرفان يا زندس جاِء تً ڪنون ٻئً سذص طرفان 

تخويل ۾ هئڻ تً ڀاڙو ادا ڪنون جڳوى جً قبضً يا 

 ڪرڻ جو پابند هجً ۽ جنون ۾ سامل آهً:

(i) ڪو سذص جيڪو جڳوى جً ڪرائيداري ذتم

 قبضو يا رهائش جاري رکً ٿو؛ٿيڻ کانپوِء بى ان جو 

(ii) ڪرائيدار جً فوتگً بعد جڳوى جو قبضو يا

 رهائش رکندڙ ڪرائيدار جا وارث؛ ۽

(k)“ًمطلب ايراضً جيڪا ٽائون ” سوري ايراض

ڪميٽً، ميونزپل ڪميٽً، ميونزپل ڪارپوريسن يا 
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 ميٽروپوليٽن ڪارپوريسن جً دائره اذتيار ۾ آهً.

وقتً طور الڳو جيزتائين ڪجوى ڪنون ( 1.)3

ڪنون قانون ذالف نى هجً، تيزتائين زموريون 

اهً جڳوون زواِء انون جً جيڪً مالڪً هيٺ 

هجن يا ڪنون قانون تخت درذوازت ڪئً وئً 

هجً، وفاقً خڪومت يا شوبائً خڪومت طرفان 

هجن،  جً بدران، جيڪً سوري خدن ۾ واقع يا انون

 ائسن تخت هونديون:اهً هن آرڊيننس جً گنج
1

]***[ 

خڪومت نوٽيفڪيسن ذريعً جڳون جً ڪنون (2)

درجً، يا ڪنون عالئقً ۾ زمورين جڳون کً هن 

آرڊيننس جً زمورين گنجائسن تخت يا ڪجوى تخت 

 آپريسن کان ڇوٽ ڏئً زگوً ٿً.

يا وڌيڪ  خڪومت ڪنون ضلعً ۾ هڪ( 1.)4

ڪنٽرولر مقرر ڪري زگوً ٿً ۽ جيڪڏهن زاڳئً 

مقرر ڪيا ويا ضلعً ۾ هڪ کان وڌيڪ ڪنٽرولر 

آهن، خڪومت هر هڪ جون مقامً خدون بيان 

ڪندي، جنون تخت هر ڪنٽرولر دائره اذتيار 

 ازتعمال ڪندو.

 آرڊيننس جً الڳو ٿيڻ کان فوري اڳبسرطيڪ هن 

ڪم ڪندڙ ڪنٽرولرز انون جً عالئقائً دائره 

اذتيار ۾ ڪم جاري رکندا جيزتائين خڪومت 

 طرفان تبديل نى ڪيو وڃً.

(ڪو بى سذص ڪنٽرولر طور مقرر نى ڪيو 2)

ويندو جيزتائين ان زول جح طور ڪم نى ڪيو هجً 
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يا ڪري رهيو هجً، يا 
1

ٽن زالن جً عرشً  ]***[

 کان گوٽ نى هجً.
2

](3***”[ 

لکت ۾ معاهدو جنون ذريعً مالڪ ڪا جڳوى . 5

ڪرائيدار کً ڏئً ٿو ۽ جيڪڏهن اهڙو معاهدو وقتً 

تخت الزمً طور رجزٽر طور الڳو ڪنون قانون 

و ڪنٽرولر جً تشديق، شخيد هٿيڻ الئق ناهً تى ا

۽ مور زان، جنون جً دائره اذتيار ۾ اهڙي جڳوى 

واقع هجً، يا ڪو زول جح يا فرزٽ ڪالس 

مئجزٽريٽ انون جً تشديق، شخيد ۽ مور زان 

 معاهدو ٿيندو.

جتً ڪنون جڳوى جو ڪو معاهدو جيڪو مالڪ (2)

وقتً طور الڳو ڪنون قانون طرفان ڪرائيدار زان 

تخت الزمً طور رجزٽر ڪرڻ الئق هجً، 

( تخت 1رجزٽرڊ ڊيڊ جً هڪ نقل، ذيلً دفعى )

مڪمل طور تشديق ٿيل اشل ڊيڊ، مالڪ ۽ 

ڪرائيدار وچ ۾ رستً جً ثبوت طور پيش يا قبول 

 ڪئً ويندي.

بسرطيڪ هن دفعى ۾ سامل ڪجوى بى هن آرڊيننس 

ڪ ۽ ڪرائيدار وچ ۾ جً الڳو ٿيڻ کان فوري اڳ مال

 ٿيل ڪنون معاهدي تً اثرانداز نى ٿيندو.
3

]6***[ 
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1
 .2111اپريل  17تخت ذتم ڪيو ويو. تارير  2111مجريى  XIV( ۾ لفظن کً زنڌ آرڊيننس نمبر 2جً ذيلً دفعى ) 4دفعى  

2
 .2111اپريل  17تخت ذتم ڪيو ويو. تارير  2111مجريى  XIV( کً زنڌ آرڊيننس نمبر 3جً ذيلً دفعى ) 4دفعى  

3
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ڪنون گور جً زلزلً ۾ ڌرين وچ ۾ مالڪ ڪو . 7

گڏيل طور طئً ٿيل ڀاڙي کان وڌيڪ ڀاڙو نى لڳائيندو 

يا وشول ڪندو ۽ جيڪڏهن منازب ڀاڙو اهڙي گور 

جً زلزلً ۾ ڪنٽرولر طرفان منازب ڪرائً کان 

 ڪيو ويو هجً.وڌيڪ اگوى تً طئً 

( ڪنٽرولر، ڪرائيدار يا مالڪ طرفان 1.)8

درذوازت تً هيٺين سين تً غور ڪرڻ بعد جڳوى 

 جو منازب ڀاڙو طئً ڪندو:

(a)ًيا ڀرزان واري زاڳئً قزم جً خالتن ۾   زاڳ

 واقع زاڳً قزم جً جڳوى جو ڀاڙو؛

(b)تعميرات ۽ مرمتً اگون ۾ واڌ؛ 

(c)نيون ٽيڪزز ري جً سروعات کان پوِء ڪرائيدا

 لڳائڻ، جيڪڏهن ڪً هجن؛ ۽

(d) ،ًجڳوى جو زاليانو ملوى، جيڪڏهن ڪو هج

 جنون تً پراپرٽً ٽيڪس لڳائً وئً آهً.

جتً ڪنون جڳوى ۾ ڪو واڌارو، يا بوتري آندي (2)

وڃً يا ٻً ڪا ٽيڪس يا پبلڪ چارج لڳائً وئً 

هجً، وڌائً، گوٽائً يا ان زلزلً ۾ ذتم ڪئً وئً 

يا ڪً فڪزچرز جوڙوڪ لفٽ يا بجلً يا هجً، 

ٻيون فٽنگز فراهم ڪيون وڃن اهڙي جڳوى جً 

منازب ڀاڙو زلزلً ۾ منازب ڀاڙو طئً ڪرڻ الِء، 

جً گنجائسن زان ٽڪراَء کانزواِء طئً  9دفعى 

ڪيو ويندو، يا جيئن معاملو هجً، غور ۾ اهڙين 

 تبديلين کانپوِء تبديل ڪيو ويندو.

جو منازب ڀاڙو مقرر جتً ڪنون جڳوى ( 1. )9

ڪيو ويو آهً، ان کانپوِء ان ۾ اضافو نى ڪيو ويندو، 

جيزتائين اهڙو ڀاڙو مقرر ڪرڻ کً ٽن زالن جو 

عرشو مڪمل نى ٿً وڃً يا هن آرڊيننس جً 

 سروعات تائين، جيڪو بعد ۾ هجً.
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(ڀاڙي ۾ اضافو ڪنون بى شورت ۾ موجوده ڀاڙي 2)

 دو.جً زاليانو ڏهى زيڪڙو کان وڌيڪ نى هون

ڀاڙو، ان زلزلً ۾ اڳواٽ تارير مقرر نى ( 1.)11

هئڻ جً شورت ۾ مالڪ ۽ ڪرائيدار وچ ۾ گڏيل 

معاهدو تى ڀاڙو هر موينً ڏهين تارير تائين ادا ڪيو 

 ويندو.

ڀاڙو مالڪ کً ادا ڪيو ويندو، جيڪو ان ( 2)

 رزيد ڏيندو. زلزلً ۾ لکت ۾ 

جتً مالڪ ڀاڙو وٺڻ کان انڪار ڪري ٿو يا ( 3)

لنوائً ٿو، اهو پوزٽل منً آرڊر ذريعً زندس ڏانون 

اماڻً زگوجً ٿو يا ڪنٽرولر وٽ جمع ڪرائً 

زگوجً ٿو، جنون جً دائره اذتيار ۾ اها جڳوى واقع 

 هجً.

لکت معلومات، پوزٽل منً آرڊر جً رزيد يا (4)

ڪنٽرولر جً رزيد، جيئن معاملو هجً، پيش ڪئً 

قبول ڪئً  ويندي ۽ ڀاڙي جً ادائگً جً ثبوت طور

 ويندي.

بسرطيڪ هن دفعى ۾ سامل ڪجوى بى هن آرڊيننس 

جً سروعات وقت ڪنٽرولرز وٽ التوٰي هيٺ 

 معاملن تً الڳو نى ٿيندو.

ڪو بى مالڪ بجلً، گئس يا پاڻً بند نى ( 1.)11

ڪندو يا بند ڪرڻ جو زبب نى بڻجندو، زواِء 

ڪرائيدار جً اڳواٽ اجازت جً يا الڳاپيل اٿارٽً 

ذوازت جً منظوري بعد يا ان زلزلً ۾ طرفان در

 ڪنٽرولر طرفان هدايت خاشل ڪرڻ کانپوِء.

( زان ٽڪراَء ۾ ڪنون 1جتً مالڪ ذيلً دفعى )( 2)

ذدمت کً بند ڪيو آهً يا بند ڪرڻ جو زبب بڻيو 

آهً، ڪرائيدار ان جً ٻيور بخالً الِء ڪنٽرولر کً 

 درذوازت ڪري زگوً ٿو.
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کانپوِء جيئن (جتً ڪنٽرولر اهڙي جاچ ڪرڻ 3)

اهو منازب زمجوً، مطمئن آهً تى ذدمت بنا 

ڪنون جوڳً زبب جً بند ڪئً وئً آهً، اهو 

مالڪ کً هدايت ڪندي ذدمت ٻيور بخال ڪرڻ جو 

خڪم جاري ڪري زگوً ٿو، اهڙي عرشً 

 دوران، جيئن اهو منازب زمجوً.

( تخت ڪنٽرولر طرفان 3(جتً مالڪ ذيلً دفعى )4)

ناڪام ٿً ويو هجً،  ڪيل خڪم تً عمل ڪرڻ ۾

ڪنٽرولر ذدمت جً بخالً الِء ضروري قدم کڻً 

زگوً ٿو ۽ اهڙي بخالًَء تً آيل ذرچ جً رقم 

 مالڪ کان اوڳاڙي زگوً ٿو.

( جً گنجائسن جً 1جتً مالڪ ذيلً دفعى )( 5)

ڀڃڪڙي ڪئً هجً، ان کً زادي قيد جً ززا ڏنً 

ويندي، جنون جو عرشو ڇوى موينن کان وڌيڪ نى 

 يا ڏنڊ يا ٻئً گڏ.هوندو 

معاهدي موجب جيڪڏهن مالڪ اهڙي ( 1. )12

مرمت يا جڳوى کً چڱً شورت ۾ رکڻ الِء وائيٽ 

واسنگ ڪرائڻ ۾ ناڪام ٿئً ٿو، جيڪا گوربل هجً 

تى ڪنٽرولر ڪرائيدار طرفان ڪيل درذوازت تً 

۽ اهڙي جاچ بعد جيڪا ڪنٽرولر ضروري 

گ ڪرائيدار ئً اهڙي مرمت ۽ وائيٽ واسنزمجوً، 

ڪرائڻ جً هدايت ڪري زگوً ٿو ۽ ان تً آيل 

ذرچ مالڪ کً ادائگً الئق ڪرائً مان ڪاٽيو 

 ويندو.

(جيڪڏهن وقتً طور قانون تخت بااذتيار بڻايل 2)

ڪا اٿارٽً مالڪ کان اهڙي مرمت ڪرائڻ جو چئً 

ٿً اهڙي عرشً دوران جيئن اهڙي اٿارٽً طرفان 

ً بيان ڪيو ويو هجً ۽ مالڪ ان زلزلً ۾ ڪوتاه

ڪئً آهً تى اهڙي اٿارٽً ڪرائيدار کً اهڙي 
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 مرمت ڪرائڻ جو چئً زگوً ٿً.

جتً ڪرائيدار مٿً ڄاڻايل طريقً موجب مرمت (3)

ڪرائً ڇڏي آهً تى مرمت جو خڪم ڏيندڙ اٿارٽً 

ڪرائيدار طرفان ڪيل ذرچ جً تفشيلن جً 

تشديق بعد، مرمت جً قيمت جً تشديق ڪندي ۽ 

بعد مالڪ کً واجب ڪرائيدار اهڙيَء طرح تشديق 

 االدا ڪرائً جً رقم مان اهڙي رقم ڪاٽً ڏيندو.

.ڪو بى ڪرائيدار زندس قبضً هيٺ جڳوى مان 13

 هن آرڊيننس جً گنجائسن کانزواِء نى اٿاريو ويندو.

جيزتائين ڪجوى هن آرڊيننس يا وقتً طور ( 1.)14

الڳو ڪنون ٻئً قانون جً متضاد نى هجً، تيزتائين 

عمارت جً مالڪ جيڪا بيواهى آهً، يا نابالغ جنون 

جا ٻئً والدين فوت ٿً ويا هجن يا پگوار دار مالزم 

جيڪو ايندڙ ڇوى موينن ۾ رٽائر ٿيڻ وارو هجً يا 

يندڙ رٽائر ٿً چڪو هجً يا اهو سذص جيڪو ا

ڇوى موينن ۾ زٺ زالن جً عمر کً پوچً رهيو 

هجً يا زٺ زالن جً عمر کً پوچً چڪو هجً، 

لکت ۾ نوٽيس ذريعً ڪرائيدار کً آگاهى ڪندو تى 

هن کً يا ان کً اها عمارت ذاتً ازتعمال الِء 

گورجً، ان جو قبضو اهڙي عرشً دوران کيس 

ڏنو وڃً، جيڪو نوٽيس ۾ ڄاڻايو ويو هجً، جيڪو 

 نوٽيس ملڻ کان ٻى موينا اڳ ۾ نى هجً: اهڙو
1

بسرطيڪ هن ذيلً دفعى ۾ سامل ڪجوى بى الڳو “[

نى ٿيندو جتً مالڪ رٽائر ڪرڻ کانپوِء عمارت 

ڀاڙي تً ڏنً هجً يا زٺ زالن جً عمر کً پوچً 

چڪو هجً يا جيئن بى معاملو هجً، بيواهى يا يتيم 
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 ]”.ٿً ويو هجً.

خاشل نى ڪري ( جو فائدو 1مالڪ ذيلً دفعى )(2)

زگوندو جيڪڏهن وٽس ڪنون عالئقً ۾  پنونجً 

 عمارت هجً.

( تخت عمارت جو 1( جتً ڪرائيدار ذيلً دفعى )3)

قبضو ڏيڻ ۾ ناڪام ٿً ويو آهً، ڪنٽرولر ان 

زلزلً ۾ مالڪ طرفان درذوازت تً ڪرائيدار کان 

عمارت ذالً ڪرائڻ جو خڪم ڏئً زگوً ٿو، 

 ضروري هجً.اهڙي طاقت ازتعمال ڪندي، جيئن 
1

](4***)[ 

کانزواِء  14جتً مالڪ ڪرائيدار کً دفعى ( 1.)15

اٿارڻ چاهً، اهو ڪنٽرولر کً اهڙي درذوازت 

 ڏيندو.

(ڪنٽرولر هڪ خڪم جاري ڪندو جنون ۾ 2)

ڪرائيدار کً جڳوى جو قبضو مالڪ کً اهڙي 

عرشً دوران ڏيڻ جً هدايت ڪندو، جيئن خڪم ۾ 

 مطمئن آهً تى:بيان ڪيو ويو هجً، جيڪڏهن اهو 
2

](i)***[ 

(ii) ڪرائيدار زندس قبضً ۾ جڳوى جو ڪرايو

ڪرائيدار ۽ مالڪ وچ ۾ طئً ٿيل تارير گذرڻ جً 

پندرنون ڏينون کانپوِء بى ڏيڻ ۾ ناڪام ٿً ويو آهً، يا 

اهڙي معاهدي جً غير موجودگً ۾، ڪرايو واجب 

.االدا ٿيڻ جً زٺ ڏينون کانپوءِ 
3

بسرطيڪ  ]“:”[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1
 .1981جنوري  21تخت ذتم ڪيو ويو. تارير  1981مجريى  II( کً زنڌ آرڊيننس نمبر 4جً ذيلً دفعى ) 14دفعى  

2
 .1984ِء جوال 31تخت ذتم ڪيو ويو. تارير  1984مجريى  IVکً زنڌ آرڊيننس نمبر  (i)( جً سق 2جً ذيلً دفعى ) 15دفعى  

3
 XIV۾ زيمً ڪولن کً ڪولن زان تبديل ڪيو ويو ۽ ان کانپوِء سرطيى بيان زنڌ آرڊيننس نمبر  (ii)( جً سق 2جً ذيلً دفعى ) 15دفعى  

 .2111اپريل  17تخت سامل ڪيو ويو. تارير  2111مجريى 
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طرفان ڪيل درذوازت هن سق ۾ جتً مالڪ 

ڄاڻايل بنيادن تً ڪئً وئً آهً ۽ ڪرائيدار ٻڌڻً 

جً پورين ڏينون تً زندس طرفان دعوٰي ڪيل 

ادائگً واجب االدا هئڻ قبولً ٿو تى ڪنٽرولر 

جيڪڏهن اهو مطمئن آهً تى ڪرائيدار اهڙي رهت 

گذريل موقعً تً ادا ناهً ڪئً ۽ رهت ڇوى موينن 

ڪرائيدار کً دعوٰي ڪيل  کان وڌيڪ نى آهً تى

زمورو ڀاڙو ادا ڪرڻ جو خڪم ڏئً زگوً ٿو 

اهڙي تارير کان اڳ جيڪا ان مقشد الِء اهڙي 

ادائگً الِء اڳواٽ طئً ٿيل هجً ۽ اهڙي ادائگً تً 

 ]”اهو اهڙي درذوازت کً رد ڪري ڇڏيندو؛

(ii):ڪرائيدار مالڪ جً لکت اجازت کانزواِء 

(a) کً ڏئً ڇڏيو جڳوى جو قبضو ڪنون ٻئً سذص

 آهً؛

(b) ،ًجڳوى کً ٻئً مقشد الِء ازتعمال ڪيو آه

 زواِء ان جً جنون جً الِء اها ورتً وئً هئً؛

(c)تخت جڳوى  سرطن جً ڀڃڪڙي ڪئً آهً، جن

 ڏنً وئً هئً؛

(iv) ًڪرائيدار اهڙا قدم کنيا آهن، جيڪً جڳوى ج

 مادي خيثيت يا ازتعمال کً گوٽائً رهيا آهن؛

(v) اهڙين زرگرمين ۾ لڳً ويو آهً، ڪرائيدار

 جنون زان پاڙي وارن کً پريسانً ٿً رهً هجً؛

(vi) جڳوى مالڪ کً ٻيور تعمير يا زاڳئً جاِء نئين

عمارت الِء ڊاهڻ الِء گورجً ۽ مالڪ اهڙي ٻيور 

تعمير ۽ ڊاهڻ الِء وقتً طور ڪنون قانون تخت 

ت ورتً آهً، جنون کً اهڙي زمجاز اٿارٽً کان اجا

 ڏيڻً آهً؛منظوري 

(vii) مالڪ زٺً نيت زان جڳوى گوري زگوً ٿو ان

جً پنونجً قبضً يا ازتعمال الِء يا پنونجً سريڪ 
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قبضً ۽ ازتعمال الِء  ًجٻارن خيات يا پنونجً 

 گوري زگوً ٿو.

جتً مالڪ جنون جڳوى جو قبضو عمارت جً (3)

ٻيور تعمير يا ڊاهً نئين عمارت ٺاهڻ الِء خاشل 

ود عمارت کً قبضو وٺڻ جً ڪيو آهً، اهو موج

ڇون موينن اندر ڊاهيندو، يا جيئن معاملو هجً، قبضو 

خاشل ڪيل جڳوى تً ٻن زالن جً اندر نئين 

عمارت جً تعمير سروع ڪندو، ۽ جً ڪنون 

شورت ۾ مالڪ مٿً ڄاڻايل طريقً موجب ڪرڻ ۾ 

ناڪام ٿئً ٿو تى، ڪرائيدار کً جڳوى جو قبضو 

اهو ان زلزلً ۾  واپس ڏنو ويندو، ان مقشد الءِ 

خڪم جاري ڪرڻ الِء ڪنٽرولر زان رابطو ڪري 

زگوً ٿو، 
1

۽ ان مقشد الِء اهو ان زلزلً ۾ “،[

خڪم جاري ڪرڻ الِء ڪنٽرولر زان رابطو ڪري 

 ]”زگوً ٿو
2

جتً مالڪ مٿً ڄاڻايل طريقً موجب ”( 4)“[

عمارت تعمير ڪري ٿو ڪرائيدار جنون کً پراڻً 

عمارت مان اٿاريو ويو هيو، نئين عمارت جً مڪمل 

ٿيڻ ۽ ان جً قبضً کان اڳ ڪنٽرولر زان رابطو 

اپالِء ڪيل ايراضً يا ڪري زگوً ٿو ۽ ڪنٽرولر 

ننڍي ايراضً جً زلزلً ۾ خڪم جاري ڪندو، 

اِء ۽ نمونً ۽ ڪرائيدار جً نئين عمارت جً ج

ضرورتن کً نظر ۾ رکندي، جيڪو انشاف تً ٻڌل 

هجً ۽ ڪرائً جً دائگً زاڳً مقامً خدن ۾ هلندڙ 

 ]”.ڪرائً جً بنيادن تً طئً ڪئً ويندي.
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 .1984جوالِء  31تخت نئين ذيلً دفعى سامل ڪئً وئً. تارير  1984مجريى  IV۾ زنڌ آرڊيننس نمبر  15دفعى  
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1
]“(15-A”[ 

2
يا دفعى  14جتً مالڪ جنون دفعى  [

تخت جڳوى جو قبضو خاشل  (vii)جً سق  15

ڪيو هجً، اهڙي قبضً جً هڪ زال اندر اها 

عمارت يا جڳوى اڳوڻً ڪرائيدار کانزواِء ڪنون 

ٻئً سذص کً ڏئً ٿو يا ذاتً ازتعمال کانزواِء 

 ڪتب آڻً ٿو تى:

(i) ان کً ڏنڊ جً ززا ڏنً ويندي جيڪا اهڙي جڳوى

جً عمارت جً هڪ زال جً ڀاڙي کان وڌيڪ نى 

ن معاملو هجً، جيڪا اهڙيَء ريت هوندي، جيئ

قبضو خاشل ڪرڻ کان فوري پوِء ادائگً الئق 

 هوندي.

(ii) ڪرائيدار جنون کً اٿاريو ويو هجً، اهو

ڪنٽرولر کً عمارت يا جڳوى، جيئن معاملو هجً، 

جو قبضو ٻيور واپس ڏيارڻ الِء خڪم جاري ڪرڻ 

ڪري زگوً ٿو، ۽ ڪنٽرولر ان  الِء درذوازت

 ]”ري ڪري زگوً ٿو.زلزلً ۾ خڪم جا

جتً ڪرائيدار جً نيڪالً الِء ڪيس ( 1).16

داذل ڪيو ويو هجً، ڪنٽرولر مالڪ جً 

درذوازت تً ۽ اهڙي ضروري جاچ پڙتال ڪرڻ 

بعد، جيڪا هو منازب زمجوً، واجب االدا ڀاڙي 

جون رهتون طئً ڪندو ۽ ڪرائيدار کً خڪم 

ڪندو تى اهً اهڙي عرشً دوران ادا ڪري جيئن 

ئيدار کً ڪنٽرولر ان زلزلً ۾ طئً ڪري ۽ ڪرا

وڌيڪ هدايت ڪندو تى ماهوار ڪرايو مزتقل بنيادن 

تً  هر موينً جً ڏهين تارير تً يا ان کان اڳ جمع 

 رعايت

Compensation 

for vexatious 

eviction 
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ڪرائً، معاملً کً ختمً اڪالئجً وڃڻ تائين 
1

بسرطيڪ ڪنٽرولر هدايت ڪري زگوً ٿو “:” [

تى وڌ ۾ وڌ ڪرائً جون رهتون مالڪ کً پً آرڊر 

ن طريقً ذريعً ادا ڪيون وينديون يا ٻئً ڪنو

موجب جيڪو ڌرين طرفان قبول ڪيو وڃً يا جيئن 

 ]”.ڪنٽرولر طرفان هدايت ڪئً وئً هجً.

جتً ڪرائيدار ڀاڙي جون رهتون ادا ڪرڻ ۾ (2)

( تخت ماهوار 1ناڪام ٿً ويو هجً يا ذيلً دفعى )

ڪرايو ڏيڻ ۾ ناڪام ٿً ويو هجً، زندس دفاع ذتم 

ڪيو ويندو ۽ مالڪ کً اهڙي عرشً دوران جڳوى 

جو قبضو ڏياريو ويندو، جيئن ڪنٽرولر طرفان ان 

 زلزلً ۾ خڪم ذريعً ڄاڻايو ويو هجً.

دفعى تخت ڀاڙو ڏنو ويو هجً، اهو ان  جتً هن( 3)

زلزلً ۾ ڪنٽرولر جً اهڙي خڪم تخت مالڪ کً 

معاملً جً مونجواري وقت ادا ڪيو ويندو يا اهڙي 

تارير تً اڳواٽ جيڪا ڪنٽرولر طرفان طئً ڪئً 

 وئً هجً.

جتً ڪنٽرولر مطمئن آهً تى مالڪ طرفان .17

ڪرائيدار کً اٿارڻ جً درذوازت دوکو يا پريسان 

ڪرڻ الِء آهً تى اهو اهڙي ڪرائيدار کً معاوضو 

ادا ڪرڻ الِء اهڙي مالڪ کً هدايت ڪري زگوً 

ٿو، جيڪو ماهوار ڀاڙي جً ڏهوڻ کان وڌيڪ نى 

 هئڻ گورجً.

جتً ڪرائيدار کً قبضً ۾ ڏنل جڳوى جً . 18

مالڪً وڪري، تخفً، وراثت يا اهڙي ڪنون ٻئً 

 ، نئون مالڪ اهڙيطريقً منتقل ڪئً وئً هجً
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جزٽرڊ پوزٽ ذريعً ڪرائيدار منتقلً جً لکت ر

جً  15کً آگاهً اماڻيندو ۽  ڪرائيدار کً دفعى 

تخت ڪرائً جً مد ۾  (ii)( جً سق 2ذيلً دفعى )

رهت نى هئڻ گورجً، جيڪڏهن واجب االدا ڪرايو 

اهڙي آگاهً ملڻ جً ٽيون ڏينون اندر، عام طور تً 

ري ڪرائيدار کً آگاهً ملً وڃڻ کانپوِء ادا ڪ

 ڇڏڻ گورجً.

کانزواِء  14جتً هن آرڊيننس تخت دفعى ( 1. )19

ٻً درذوازت ڪنٽرولر کً ڏنً وئً هجً، تى اهو 

جيزتائين اها درذوازت زندس طرفان ذتم نى ڪئً 

وڃً، ۽ زبب رڪارڊ نى ڪيا وڃن، جوابدار کً 

نوٽيس جاري ڪندو، جيڪڏهن لکت جواب ڏيڻ الِء 

ٽيس ملڻ ڪو هجً، اهڙي عرشً دوران جيڪو نو

 جً پندرنون ڏينون کان وڌيڪ نى هجً.

جتً جوابدار پاران لکت جواب ڏيڻ الِء نوٽيس ۾ ( 2)

طئً ڪيل ڏينون تً، نوٽيس ملڻ باوجود جوابدار بنا 

ڪنون زبب يا معذرت جً ناڪام ٿئً ٿو تى، 

ڪنٽرولر ذتم ڪرڻ جو خڪم ڏئً زگوً ٿو ۽ 

اهڙو خڪم جاري ڪرڻ کانپوِء ڪنٽرولر کً اهڙي 

 خڪم کان بچائڻ جو اذتيار نى هوندو.

جتً جوابدار لکت جواب داذل ڪرائڻ ۾ ناڪام (3)

ٿً وڃً، ڪنٽرولر پورين درذوازت گذار ۽ ان جً 

گواهن جً ساهدي خاشل ڪندو ۽ پوِء جوابدار ۽ 

 ان جً گواهن کان ساهدي وٺندو.

پنونجً گواهى (هن آرڊيننس تخت ڪيس جً ڌر 4)

اهڙي ساهدي تً  جً ساهدي کً ثابت ڪرڻ الءِ 

خلف نامو جمع ڪرائيندي جيڪو ٻً ڌر کً هڪ 

ئً وقت فراهم ڪندي ۽ ٻً ڌر کً اهڙي خلف نامً 

تً ساهدي جً جاچ پڙتال ڪرڻ جو خق هوندو ۽ 
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جيڪڏهن ساهد کان جاچ پڙتال ٿً وڃً تى گواهً 

 ڏيندڙ ڌر ٻيور جاچ پڙتال ڪري زگوً ٿً.

زبانً  ڪنٽرولر ٻنوً ڌرين ۾ اڀرندڙ مزئلن تً( 5)

ٺاهى بدران مذتشر فيشلً ۾ بيان ڪندو ۽ اهڙي هر 

 هڪ مزئلً تً الڳ الڳ نتيجا رڪارڊ ڪندو.

هن آرڊيننس موجب ڪنٽرولر ۽ اپيليٽ ( 1. )21

اٿارٽً کً هن آرڊيننس تخت ڪنون ڪيس جً 

جو  1918) 1918مقشد الِء زول پروزيجر، 

( تخت زول ڪورٽ جا اذتيار هوندا، Vايڪٽ 

 معاملن جً شورت ۾، يعنً:شرف انون 

(a) زمن جاري ڪرڻ ۽ ڪنون سذص جً خاضري

 يقينً بڻائڻ ۽ خلف نامً تً جاچ ڪرڻ؛

(b)دزتاويزن جً پيداوار يا بازيابً يقينً بڻائڻ؛ 

(c)جڳوى جً جاچ پڙتال ڪرڻ؛ ۽ 

(d) گواهن يا دزتاويزن جً جاچ پڙتال الِء ڪميسن

 جاري ڪرڻ.

ڪنٽرولر طرفان جاري ڪيل خڪم، ( 1.)21

جيڪو عارضً خڪم نى هجً، زان متاثر ٿيل ڪا 

بى ڌر، اهڙي خڪم جً ٽيون ڏينون اندر 
1

ڊزٽرڪٽ جح کً اپيل ڪري زگوً ٿً، جنون “[

جً دائره اذتيار ۾ اها ايراضً هجً، جنون ۾ جڳوى 

واقع آهً، جنون جً زلزلً ۾ خڪم جاري ڪيو 

 ]”ويو آهً.
2

](“1-Aاهڙي اپي .) ًل ملڻ تً ڊزٽرڪٽ جح ان ج

پاڻ ٻڌڻً ڪري زگوً ٿو، يا ان کً نيڪال ڪرڻ 

 الِء ايڊيسنل ڊزٽرڪٽ جح ڏانون اماڻً زگوً ٿو.
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 عدالتً ڪارروايون

Judicial 
                                              

1
 .2111اپريل  17تخت لفظ تبديل ڪيا ويا. تارير  2111مجريى  XIV( ۾  زنڌ آرڊيننس نمبر 1جً ذيلً دفعى ) 21دفعى  

2
 .2111اپريل  17ت سامل ڪيون ويون. تارير تخت ذيلً دفعا 2111مجريى  XIV( ۾ زنڌ آرڊيننس نمبر 1جً ذيلً دفعى ) 21دفعى  
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(1-B) . ايڊيسنل ڊزٽرڪٽ جح ڏانون اماڻيل اپيل

ڊزٽرڪٽ جح ٻيور گورائً زگوً ٿو ۽ پاڻ ٻڌڻً 

ڪري زگوً ٿو يا نيڪال الِء ٻئً ايڊيسنل 

 زگوً ٿو.ڊزٽرڪٽ جح ڏانون اماڻً 

(1-C) . ًاپيليٽ اٿارٽً اپيل جً ڪنون بى موقعً ت

ٻنوً ڌرين وچ ۾ ٺاهى جً ڪوسش ڪري زگوً 

 ٿً.

(1-D) . ًاپيليٽ اٿارٽً، جتً منازب زمجوً، ختم

خڪم جاري ڪرڻ کان اڳ ڪرائيدار کً اٿارٽً 

طرفان طئً ڪيل وڌايل ڀاڙي جً ادائگً تً 

 .ڪرائيداري جاري رکڻ جً اجازت ڏئً زگوً ٿً

(1-E) ًهڪ ڌر جً درذوازت تً ۽ ٻً ڌر ک.

نوٽيس کانپوِء ۽ اهڙي انون جً ذواهش موجب ٻڌڻً 

 تً، يا پنونجً ذاتً تخرڪ تً بنا اهڙي نوٽيس جً:

(a) اپيليٽ اٿارٽً ڪنون بى موقعً تً ڪنٽرولر وٽ

التوٰي هيٺ درذوازت تان هٿ کڻً زگوً ٿً ۽ 

ڏانون زاڳًَء کً نيڪال الِء ٻئً ڪنون ڪنٽرولر 

 منتقل ڪري زگوً ٿً؛

(b) هاِء ڪورٽ ڪنون بى موقعً تً ڪنون اپيليٽ

اٿارٽً وٽ التوٰي هيٺ ڪنون اپيل کً ذتم ڪري 

زگوً ٿً ۽ زاڳً نيڪال الِء ٻً ڪنون اپيليٽ 

اٿارٽً ڏانون منتقل ڪري زگوً ٿً جيڪا زاڳً 

 ]”.جً نيڪال الِء مجاز هجً.

التوٰي  اپيليٽ اٿارٽً اپيل جً ختمً نيڪال جً(2)

تً وڌيڪ ڪارروائً الِء فيشلو ڏئً زگوً ٿً يا 

 ڪنٽرولر جً خڪم تً قدم کڻً زگوً ٿً:

بسرطيڪ ڪو بى فيشلو نى ڪيو ويندو جيڪڏهن 

تخت خڪم ذريعً منتقل ڪئً وئً  14اپيل دفعى 

 هجً.

Proceedings 

 ڏوهى جو ازالو

Cognizance of 

offences 

 ضمانت
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 قاعدا
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 منزوذً
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اپيليٽ اٿارٽً ڪيس جو رڪارڊ ڏزً ۽ ڌرين ( 3)

کً ٻڌڻ جو موقعو ڏيڻ کانپوِء، جيڪڏهن ضروري 

هجً، پنونجً زر يا ڪنٽرولر ذريعً اهڙي وڌيڪ 

جاچ پڙتال ڪرڻ بعد ڪو جوڳو خڪم ڪندي، 

 جيڪو ختمً هوندو.
1

]“21-A . هن آرڊيننس تخت داذل ڪيل زموريون

اپيلون ۽ زنڌ ڀاڙي تً ڏنل جڳوون )ترميم( آرڊيننس، 

جً سروعات کان فوري اڳ هاِء ڪورٽ ۾  2111

منتقل ٿً  ڊزٽرڪٽ جح ڏانونالتوٰي هيٺ اپيلون 

وينديون، جنون وٽ اهڙو دائره اذتيار هجً جيڪو 

۾ ڄاڻايل ( 1جً ذيلً دفعى ) 21دفعى نيڪال جً 

 آهً:

جيڪً ججمينٽس الِء طئً   نبسرطيڪ اهو تى اپيلو

ڪيل آهن، اهً هاِء ڪورٽ طرفان ذارج ڪيون 

 ]”.وينديون.
2

هن آرڊيننس تخت جاري ڪيل ختمً خڪم ”.22“[

عملدرآمد ڪرايو ويندو ۽ ڌرين تً ڪنٽرولر طرفان 

وچ ۾ ۽ عملدرآمد، ڊزچارج يا مطمئن هئڻ بابت اٿندڙ 

زمورن زوالن تً ڪنٽرولر طرفان خڪم طئً 

 ڪيو ويندو ۽ نى ڪً الڳ مقدمً ذريعً طئً ٿيندو.

نيڪال جً خڪم، ادائگً نى ڪرڻ، وضاخت: 

زمجووتً يا معاهدي تً عملدرآمد بابت ڪارروائً 

تائين ڪارگر هوندا، جيزتائين جً زلزلً ۾ اهً تيز

خڪم جاري ڪندڙ اٿارٽً جً زاموون يا ان جً 

اجازت زان اهڙي ادائگً، زمجووتو يا معاهدو ڪيو 

                                              

1
 .2111اپريل  17تخت سامل ڪئً وئً. تارير  2111مجريى  XIVکانپوِء نئين دفعى زنڌ آرڊيننس نمبر  21دفعى  

2
 .1986مئً  12تخت تبديل ڪيو ويو. تارير  1986مجريى  Iکً زنڌ ايڪٽ نمبر  22دفعى  
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 ويو هجً.

ڪنٽرولر ۽ اپيليٽ اٿارٽً ڪوڊ آف ڪرمنل . 23

جً  1898) 481جً دفعى  1898پروزيجر، 

 ل ڪورٽ زمجويا ويندا.و( تخت زVايڪٽ 

سڪايت ڪرڻ کانزواِء ڪنٽرولر جً لکت ۾ . 24

هن آرڊيننس تخت ڪنون ڏوهى تً ڪا بى عدالت 

 ڪارروائً نى ڪندي.

هن ايڪٽ تخت زٺً نيت زان ڪيل ڪنون . 25

ڪم يا ڪجوى ڪرڻ جً ارادي تً خڪومت يا 

ڪنون اٿارٽً يا ڪنون سذص ذالف ڪو ڪيس يا 

 قانونً ڪارروائً نى ٿً زگوندي.

 خڪومت هن آرڊيننس جا مقشد خاشل ڪرڻ. 26

 الِء قاعدا جوڙي زگوً ٿً.

زنڌ سوري ڀاڙي تً پابندي آرڊيننس، ( 1. )27

 کً منزوخ ڪيو وڃً ٿو. 1959

( ۾ ڄاڻايل 1ڪنٽرولر زاموون ذيلً دفعى )( 2)

آرڊيننس تخت ازالً يا فيشلً الِء داذل ڪيل 

زموريون اپيلون ۽ اهڙا ڪيس، جيزتائين منزوخ نى 

 ويندا.ٿئً، ڄاڻايل آرڊيننس تخت نيڪال ڪيا 
1

( ۾ ڄاڻايل آرڊيننس تخت داذل 1ذيلً دفعى )”( 3)“[

ڪيل ٻيا زمورا ڪيس ۽ هن آرڊيننس جً سروعات 

کان فوري اڳ ڪنٽرولر وٽ التوٰي هيٺ زمورا 

ڪيس، جيزتائين ڪنٽرولر طرفان ڪو ٻيو خڪم نى 

ڪيو وڃً، هن آرڊيننس جً گنجائسن تخت جاري 

ڙن ڪيزن رکيا ۽ نيڪال ڪيا ويندا ۽ مٿً ڄاڻايل اه

جً زلزلً ۾ ڪيل ڪا ڪارروائً يا جاري ڪيل 

                                              

1
 .1981جنوري  21تخت نيون ذيلً دفعات سامل ڪيون ويون. تارير  1981مجريى  II۾ زنڌ آرڊيننس نمبر  27دفعى  
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خڪم هن آرڊيننس تخت ڪيل ڪارروائً يا ڪيل 

 خڪم طور موثر هوندا.

( جً گنجائسن تخت 2جيزتائين ذيلً دفعى )(4)

( 1زمورا خڪم جاري ڪيا ويا هجن ۽ ذيلً دفعى )

۾ ڄاڻايل آرڊيننس تخت ڪيل خڪم، هن آرڊيننس 

جً سروعات کان اڳ ڪً ڪارروايون ڪيون 

ويون هجن، هن آرڊيننس تخت ڪيل خڪم طور 

جً گنجائسن تخت  22موثر زمجويا ويندا ۽ دفعى 

 ]”.عمل ڪيو ويندو.

 

جو مذڪوره ترجمو عام آرڊيننس نوٽ: 

ماڻون جً واقفيت الِء آهً، جنون کً 

 ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.
 


