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لینڈ ریفبرمس ریگیولیشن )سندھ تزمیم( 

  2891آرڈیننس، 
THE LAND REFORMS 

REGULATION (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1982  

 ]1982 هئی 5[

  1972آسڈیٌٌظ جظ عے عٌذھ ليٌڈ سیفبسهض سیگيىليؾي، 

 هيں تشهين کی جبئے گی۔ 

 دوساں کے عشفے کے ایوشجٌغی ًے پبسليبهٌٹ کہ جيغب

 کی 232 (2آسٹيکل) کے آئيي کے پبکغتبى آف سیپجلک اعالهک

 ليٌڈ رسیعے کے 1976 ایکٹ )تشهين( سیفبسهض ليٌڈ هيں تعويل

 تجذیل کى پيشاگشافظ اوس 24 ،22 کے 1972 سیگىليؾي، سیفبسهض

 تهب۔ کيب

 اعالى کے ایوشجٌغی کی 1977 عتوجش 15 کہ جيغب اوس

 گيب۔ ہى ختن کى 1978 هبسچ 14 ایکٹ هزکىسٍ هيں، ًتيجے کے

 کے ایکٹ هزکىسٍ کہ ہے ہىگيب ضشوسی یہ کہ جيغب اوس

 الیب هيں عول دوثبسٍ کى تشاهين گئے کئے هيں پيشاگشافظ یریل

 ہىًگے: طشح اط جى جبئے،

 پشوویضًل اوس اعالى کے 1977 جىالئی پبًچ ، اة لہزا

 (2) ؽك کی 267 آسٹيکل کے آئيي اوس 1981 ،آسڈس کبًغٹيٹىؽي

 گىسًش کب عٌذھ عے هٌظىسی پيؾگی کی فذس اوس  تحت کے

 -ہے: بفشهبت کش ثٌب آسڈیٌٌظ ریل هٌذسجہ ثخىثی

 )عٌذھ سیگىليؾي سیفبسهض ليٌڈ کى آسڈیٌٌظ اط  (1) .1

 جبئيگب۔ کہب 1982 آسڈیٌٌظ، تشهين(

  5 اوس 4، 3(  یہ فی الفىس ًبفز ہىگب  اوسدفعبت 2) (2)

 (iii)( جي کى ؽك 5اوس عت پيشاگشاف ) 2ؽك  هبعىائے 

عے ؽبهل کيب گيب تهب، اى کے لئے عوجهب کے تىعظ 

 ہے۔ عے ًبفز   1978هبسچ  15وٍ  جبئيگب کہ
 هزکىسٍ ثهی هيں ثعذ کى جظ ،1972 سیگىليؾي، سیفبسهض ليٌڈ .2

 کے کشًے ًبفز هيں عٌذھ فىثے کى جظ جبئيگب، کہب سیگىليؾي

 هيں: 2 پيشاگشاف کی اط لئے

(i) ( هيں، ٓاخش هيں آًے والے 11ریلی پيشاگشاف )

 کى حزف کيب جبئيگب۔ “اوس”الفبظ  
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(ii) ( هيں، ٓاخش هيں ٓاًے والے فل 12ریلی پيشاگشاف )

اط اعٹبپ کى عيوی کىلي عے هتجبدل ثٌبیب جبئيگب اوس 

 ہ ریل پيشاگشاف  ثڑھبیب جبئيگب، یعٌی:کے ثعذ هٌذج

وٍ ؽخـ جى  کب هطلت ہے “ ہبسی”( 13)”

کے هبتحت صهيي سکهتے ہى، اوس یب   دوعشے ؽخـ

جظ کے هطبثك اط کے لئے کىئی خبؿ هعبہذٍ کيب ہى، 

صهيي کی سیٌٹ اعی دوعشی ؽخـ کى دیتب ہى  اوس جظ 

هيں اى ؽخـ کے طشف عے عىد کے دیٌے اوس ليٌے  

 “هيں ؽبهل ہى ، هبعىاء اط ثبتىں کے:

(a)  ،یبصهيٌذاس کے گشوی سکهٌے والے حمىق 

(b)  جى وفبلی حکىهت یب فىثبئی حکىهت وٍ ؽخـ

ظ کى عشکبس ًے ثٌبیب ہىگب اوس یب کغی ثباختيبس تٌظين ج

 پذساہی کئی گئی ہى، یبس عی حىالے عے عشکبسی طىا

(c)   وٍ ؽخـ جظ کی صهيي هٌتمل کئی گئی ہى، یب

تحت اعٹيٹ یب  1967هغشثی پبکغتبى ليٌڈ سویٌيى ایکٹ، 

کی ثمبیبجبت  هحقىل صهيي فبسم طىس سکهتب ہى، اى کی 

هحقىل طىس  کچه سلن وفىل کشًے کے لئے، یب 

 وفىل کشًے جيغے ہى، یب

(d) وٍ چبہے ،  صهيي ٓاثبد کشتب  ہى جى  وٍ همبطعيذاس

 کغی کے تىعظ عے کشے۔  کشے یب  ٓاثبد  خىد

ریلی پيشاگشاف  هيں 22کے پيشاگشاف سیگىليؾي  .3

 : کے لئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ہىگب 6

هٌذسجہ ریل کب اطالق  پيشاگشاف هيں ؽبهلاط ( 6“)

 ًہيں ہىگب:

(a)  وٍ صهيي چهىڑًے اوس ليٌے کی هؾتشکہ صهيي ہى

طشیمے همشس ؽذٍ اوس کغی ٓاثبدی کی اعکين کے تحت 

 ؛کبس کے هطبثك تمغين کشًب ضشوسی ہى

(b)  وٍ صهيي جى همبطعيذاس اوس افلی هبلک کی

لبًىى کے هطبثك هؾتشکہ ہى اوس اط کى سائج الىلت 

 ؛همشس کشدٍ طشیمے کبس کے هطبثك تمغين کشًب ہى

(c)  صهيي کے وٍ چهىٹے حقے جى کغی عوبست

 ۔کے تعويش کے همقذ کے لئے ہى

(d)  هؾتشکہ کهبتے،  جى کغی گبئىں یب دیه هيں پهش
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، اوس جظ طشح صهيي کی تمغين عے تمغين کی جبئے 

 ؛ٹهىط ثٌيبدوں پش ہى عکے

(e)  اط لئے هؾتشکہ صهيي ، جظ کى الگ کشًب ہے ،

 ؛کے تحت وٍ حبفل کی جبئے یب ًہيںاط سیگىليؾي کہ 

 :هيں 24اط سیگىليؾي کے پيشاگشاف  .4

(i)  کى هٌذسجہ  (4)پيشاگشاف ؽشطيہ ثيبى کی ریلی

 :ریل طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئيگب

جت اپٌے پبط اتٌی ثؾشطيکہ وٍ توبم  صهيي دے دی یب ”

دیٌے والی صهيي عے کن صهيي جىاط کے گزس ثغش کے 

کىئی ثهی حقہ دے عکتب ہے ، وٍ اپٌی صهيي کب ہى

کى تحفے هيں دے یب صهيي کے چبہئے وٍ الئك وسثبء 

یب گشوی سکهے، یب کغی اوس طشیمے تجبدلے هيں دے 

عے اوس هبلکبى کى دے یب کبؽتکبسوں کى دے، جى اط 

 ؛گبئىں یب دیه کے سہىاعی ہىہی 

(ii)  کی ٓاخش هيں ٓاًے والے لفع( 5)ریلی پيشاگشاف 

“Void”  الفبظ اوس کبهبئىں هيں سکه کى اط طشح

اعے ہی حذ تک جى جظ عے ”کشهتجبدل ثٌبیب جبئے گب: 

یب جيغی ثهی فىستحبل ہى، گزاسے کے اکٌبهک ہىلڈًگ 

 “الئك صهيي کن  کی جبتی ہے۔

(iii)  هٌذسجہ ریل هتجبدل کے لئے ( 6) ریلی پيشاگشاف

 :ہىگب

کب اطالق  یلؽبهل هٌذسجہ ر يںه يشاگشاف( اط پ6) ”

 :ہىگب يںًہ

(a)  ،جى کغی صهيي وٍ کبؽتکبسی کے الئك ہى یب ًہيں

وٍ عوبست ثٌبًے کے همقذ کے لئے هطلىة ہيں اوس 

کبؽتکبس، ًىٹيظ دیٌے پش ثهی اًکبس کشے، تى ڈپٹی 

 ؛ گی ئےخبلی کشائے جبکوؾٌش کے احکب م کے تحت 

(b)  ٍصهيي گشوی سکهٌب، جظ پش لجضہ ًہ ہى اوس و

حکىهت یب کغی اداسے کی ہى جظ کب اًتظبم اوس کٌٹشول 

 ؛حکىهت کے پبط ہى

(c)  عے کن ایشاضی والی گزاسے کے الئك ایغی صهيي

پيؾگی کے طىس پش صهيي، جى کغی فيقلے کے تحت 

 ؛ ًہيں کشتب 
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(d)  یب صهيي کب حقہ جى هيىًغپبلٹی، وٍ صهيي

کے حذود هيں آتی ہے، یب کغی ٹشعٹ کٌٹىًوٌٹ ثىسڈ 

ثهی اط هيں کی ہيں اوس هٌظىس ؽذٍ ہبوط ثلڈًگ اعکين 

  ؛ؽبهل ہى

 :هيں( 25) سیگىليؾي کے پيشاگشاف ًوجش .5

(i) حشف  هيں( 1) ریلی پيشاگشاف“A”  کى  اى الفبظ

ثؾشطيکہ وٍ ”اوس کبهبئىں کے عبته تجذیل کيب جبئے گب:

 “۔سیگىليؾي کی گٌجبئؼ  کے هطبثك ہى

(ii) هيں هٌذسجہ ریل اضبفہ  ( 1) ریلی پيشاگشاف ًوجش

 :کيب جبئے گب

“(1-A)   وٍ کبؽتکبس جى کبؽتکبسی کشًے عے ًکبال

ًىًی طشیمہ ولت کىئی لباط کى ًکبلتے گيب ہى، اوس 

اختيبس ًہ کيب گيب ہى، وٍ کبؽتکبس ثحبلی کے لئے 

 کويؾي کے همشس کشدٍ ، جى دسخىاعت دے عکتب ہے

 ؛طشیمے کبس کے هطبثك ہىگی

”(1-B) (a)  سیٌٹ ليٌے کے ثعذ صهيٌذاس کبؽتکبس عے

 فی الفىس سعيذ فشاہن کشے گب۔

(b) ؽك (a)  کے تحت جبسی کی گئی سعيذوں پش

 اعٹيوپ ڈیىٹی ًبفز ًہيں کی جبئے گی۔ 

(iii) کے ثعذ هٌذسجہ ریلی  ( 4) ریلی پيشاگشاف

 وضبحت ؽبهل کی جبئی گی:پيشاگشاف اوس 

وٍ ٓادهی جظ کے کب هبلک یب  کىئی صهييکہيں ثهی ( 5)”

کبؽتکبس  سلن ليتب ہے یب اپٌےلجضے هيں صهيي ہے، وٍ 

ئج الىلت لبًىى کے عے هفت هيں کبم ليتب ہے، اوس وٍ سا

ؽتکبس اط عے سلن واپظ لے هطبثك ًہيں ہے، تى کب

جى عکتب ہے، کئے ہىئيں کبم کب هعبوضہ لے عکتب ہے، 

، کويؾي کے همشس کشدٍ طشیمے کبس کے هطبثك ہىگب

 جيغے ثهی فىستحبل ہى۔ 

ىس پش پيؾگی طجى کبؽتکبس عے توبم تش کيغض ( 6)

صهيي خبلی کشاًے پش هتعلك ہىًگے، اى کى خقىفی 

ب اوس اط کے هتعلك کليکٹش فيقلہ ىس پش عٌبیب جبئيگط

ایغی دعىائيں اوس کيغض  ليٌڈ سیفبسهض اگش کشیگب، 

کئے  کے ًبفز ہىًے عے پہلے 1976)تشهين( ٓاسڈیٌٌظ ، 
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هتعلمہ کليکٹش کى هٌتمل کئے جبئيں گئے ہے تى اى کى 

 ۔گے

اگش ایغے حکن عے هتبثش ہىتب ہے، کىئی ثهی ٓادهی ( 7)

جى عبثمہ پيشاگشاف کے تحت ٓاتب ہے، تى ایغے ٓاسڈس 

دى کے اًذس کوؾٌش کى اپيل کی  33کے ثعذ پبط ہىًے 

 ۔جب عکتی ہے

یب کغی ثىسڈ ٓاف سویٌيى جت چبہے تى اپٌے فيقلے ( 8)

هزکىسٍ ثبال پيشاگشاف کے تحت چلٌے اوس طشیمے عے 

والے کيظ کب سیکبسڈ طلت کش عکتب ہے، جظ هيں 

کليکٹش یب کوؾٌش ًے کىئی حکن جبسی کيب ہى، ثىسڈ خىد 

لبًىًی حيثيت دسعت حکن کی کى هطوئي کشًے کے لئے 

عوجهٌے کے لئے، یب هلکيت کب لبًىًی وسثبءکے هتعلك 

کهٌے کے دیئے گئے فيقلے یب اط کی کبسوائی کى دی

 :لئے، جيغے هٌبعت عوجهے سیکبسڈ طلت کش عکتب ہے

پبط اط ریلی پيشاگشاف کے تحت کىئی ثهی ایغب ٓاسڈس 

ہيں کيب جبئے گب جظ عے پہلے جبسی کئے گئے حکن ً

پش ًظشثبًی کی جبئے یب اط هيں تجذیلی الئی جبئے، اط 

ولت تک جت هتبثش ٓادهی کى عٌٌے کب هىلع فشاہن ًہيں 

 :کيب جبتب

هضیذ یہ کہ کغی ثهی کيظ کب سیکبسڈ یب اط کی 

کبسوائيبں جي کی سو عے کليکٹش یب کوؾٌش ًے کىئی 

گشاف کے تحت اط ریلی پيشاوٍ  حکن جبسی کيب ہے ، 

طلت ًہيں کی جبعکتی، اگش هتبثشٍ ٓادهی ایغے حکن 

کشتب ایغی گزاسػ  ثعذ دى کے  33جبسی ہىًے کے ثعذ

 ہے۔

کے حقىل کے لئے اط پيشاگشاف کے همبفذ ( 9)

ى کى عىل کىسٹ کليکٹش، کوؾٌش اوس ثىسڈ ٓا ف سویٌي

عوجهب جبئيگب، اوس سائج الىلت لبًىى کے هطبثك اى کى 

اى کی عىل کىسٹ کے اختيبسات حبفل ہىًگے اوس 

سٹ کے حتوی فيقلىں کى عىل کىجبسی کئے گئے 

فيقلے جيغب عوجهب  جبئيگب اوس اى پش عولذسٓاهذ کيب 

 جبئيگب۔

ئی گٌجبئؼ کى هيں فشاہن کی گ (،7) یلی پيشاگشافر( 13)
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(، لويٹيؾي 8ًظش هيں سکهتے ہىئےیب ریلی پيشاگشاف )

کی  12اوس  5کے دفعبت   (IX of 1908) 1938 ایکٹ

 گٌجبئؾيں اطالق کشیٌگے۔ 

اوس “  کوؾٌش” ،“کليکٹش”اط پيشاگشاف هيں  وضبحت: 

 کى هغشثی پبکغتبى ليٌڈ سویٌيى“ ثىسڈ ٓاف سویٌيى”

کے  (West Pakistan Act XVII of 1967)ایکٹ

  تحت  دی گئی هعٌٰی هيں ليب جبئيگب۔

 
نوٹ:آرڈیننس  کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے لئے 

 ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

 


