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 9183ىجريَ  VIIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VIII OF 1983 

 9183شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ )ٻي ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

THE SINDH LAND REVENUE 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1983 

 ]9183جّالِء  22[

۾  9191شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ جًٍِ ذريػي „رڊيٍٍس 

 ترىيو ڪئي ويٍدي.

ڪرڻ ۾ ترىيو  9191شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  تَ جيئً

 ٌُّدي؛ ريت ًُ جيڪا ۿ„ُي پئي ٿي ضروري

جي اغالن ۽ پروويزٌم  9111ُاڻي تًٍِ ڪريۿ پٍجيً جّالِء 

جي روشٍي ۾ شٍڌ جي گّرٌر  9189ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊرۿ 

 رڻ فرىايّ „ُي:ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪ

شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ )ٻي ترىيو( کي „رڊيٍٍس ( ًُ 9) .9

 شڏيّ ويٍدو. 9183„رڊيٍٍسۿ 

کان الڳّ  83-1982ٿيٍدو ۽ رةيع ( ُي فّري طّر الڳّ 2)

شيجِيّ ويٍدوۿ جًٍِ جي شروغات پِريً „ڪٽّةر 

 کان ٿيٍدي. 9182

۾ۿ جًٍِ کي ًُ  9113شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  .2

-56کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفػَ 

A :۾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

ىختطر غٍّان ۽ 

 شروغات

Short title and 

commencement 

 

جي اونَِ  9191

پاڪصتان ايڪٽ 

XVII  َ56جي دفػ-
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(i)  شق(a)  کي ” اڍائي“الِء نفظ ” پٍجّيَِ“۾ نفظ

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛

(ii)  شق(b)  شان ” پٍج“کي نفظ ” پٍجاَُ“۾ۿ نفظ

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدوۿ ۽

(iii)  شق(c)  کي ” اڍائي“الِء نفظ ” پٍجّيَِ“۾ۿ نفظ

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

۾ۿ ٽيتم ۽ ُيٺان  A-70ڄاڻايم ايڪٽ جي دفػَ  .3

 وضاحت کي ُيٺيً ريت تتديم ڪيّ ويٍدو:

 ٽيتم

9 2 3 

(a)  ّرکٍدو زىيً ىانڪ جيڪ

 ُجي:

(i) ٿيٍدڙ  „ةاد„ةپاشي تي

زىيً جيڪا اڍائي ايڪڙن 

کان وڌيڪ ُجي پر شاڍن 

کان وڌيڪ  ٻارًٌِ ايڪڙن

 ٌَ ُجي؛

(ii) ةاد „ةپاشي تي غير„

زىيً جيڪا پٍج ٿيٍدڙ 

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر 

پٍجّيَِ ايڪڙن کان وڌيڪ 

 ٌَ ُجي؛

(iii) ۽ ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي

ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي غير 

زىيًۿ جيڪا ىجيّغي طّر 

ُڪ شئّ پٍجاَُ 

نيٍڊ رويٍيّ  شيڪڙو

جّالِء  98جيڪّ 

کان اڳ  9112

ويّۿ  اوڳاڙيّ

جيصتائيً ًُ 

ايڪٽ جي 

ً تحت گٍجائش

اشٽيٽييٍٽ ريٽ تي 

ٌٿي ڪئي ٌظرثاٌي 

 .وڃي

 

A جي ترىيو 

Amendment of 

section 56-A of 

W.P Act XVII 

of 1967 

 

جي اونَِ  9191

پاڪصتان ايڪٽ 

XVII  َ70جي دفػ-

A جي ترىيو 

Amendment of 

section 70-A of 

W.P Act XVII 

of 1967 
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„ةاد زىيً جي شاڍن ٻارًٌِ 

 ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

(b)  ىانڪ جيڪّ زىيً رکٍدو

 ُجي:

(i)  ةاد ٿيٍدڙ „ةپاشي تي„

جيڪا شاڍن ٻارًٌِ زىيً 

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر 

پٍجّيَِ ايڪڙن کان وڌيڪ 

 ٌَ ُجي؛

(ii) ةاد „ةپاشي تي غير„

زىيً جيڪا پٍجّيَِ ٿيٍدڙ 

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر 

پٍجاَُ ايڪڙن کان وڌيڪ 

 ٌَ ُجي؛

(iii)  ةاد ٿيٍدڙ „ةپاشي تي„ 

ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي ۽ غير 

زىيًۿ جيڪا ىجيّغي طّر 

„ةاد زىيً جي پٍجّيَِ 

 ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

ٻَ شئّ شيڪڙو نيٍڊ 

 98رويٍيّ جيڪّ 

کان  9112ِء جّال

ويّۿ  اڳ اوڳاڙيّ

جيصتائيً ًُ 

ايڪٽ جي 

گٍجائشً تحت 

اشٽيٽييٍٽ ريٽ تي 

ٌظرثاٌي ٌٿي ڪئي 

 وڃي.

(c)  ىانڪ جيڪّ زىيً رکٍدو

 ُجي:

(i)  ةاد ٿيٍدڙ „ةپاشي تي„

جيڪا پٍجّيَِ زىيً 

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر 

پٍجاَُ ايڪڙن کان وڌيڪ 

ٽي شئّ شيڪڙو 

نيٍڊ رويٍيّ جيڪّ 

 9112جّالِء  98

کان اڳ اوڳاڙيّ ويّۿ 

يصتائيً ًُ ج

ايڪٽ جي 
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 ٌَ ُجي؛

(ii) ةاد „ةپاشي تي غير„

زىيً جيڪا پٍجاَُ ٿيٍدڙ 

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر 

ُڪ شئّ ايڪڙن کان 

 وڌيڪ ٌَ ُجي؛

(iii) ۽ ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي

ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي غير 

زىيًۿ جيڪا ىجيّغي طّر 

تي „ةاد زىيً جي پٍجاَُ 

 ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

گٍجائشً تحت 

اشٽيٽييٍٽ ريٽ تي 

ٌظرثاٌي ٌٿي ڪئي 

 وڃي.

(d)  ىانڪ جيڪّ زىيً رکٍدو

 ُجي:

(i) ۽ ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي

پٍجاَُ ايڪڙن کان وڌيڪ 

 زىيً؛

(ii) ةاد „ةپاشي تي غير„

۽ ُڪ شئّ ايڪڙن ٿيٍدڙ 

 کان وڌيڪ زىيً؛

(iii) ۽ ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي

ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي غير 

زىيًۿ جيڪا ىجيّغي طّر 

„ةاد زىيً جي پٍجاَُ 

 ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي.

چار شئّ شيڪڙو 

نيٍڊ رويٍيّ جيڪّ 

 9112جّالِء  98

کان اڳ اوڳاڙيّ ويّۿ 

جيصتائيً ًُ 

ايڪٽ جي 

گٍجائشً تحت 

اشٽيٽييٍٽ ريٽ تي 

ٌظرثاٌي ٌٿي ڪئي 

 وڃي.

 وضاحت: ًُ دفػَ جي ىلطد الِء:
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(a)  زىيً جّ ُڪ ايڪڙ غير ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي

زىيً جي ٻً ايڪڙن ةراةر ٿيٍدڙ „ةاد „ةپاشي تي 

 ٌُّدو؛

(b) “ًىطهب اُا زىيً جيڪا ضّةي ۾ يا ضّةي ” زىي

۾ ڄاڻائي  (d)۽  (c)ۿ (b)جي شلً  29کان ٻاُر دفػَ 

 وئي „ُي؛

(c) “جًٍِ ۾ شاىم ٌُّدا؛” زىيً جّ ىانڪ 

(i)  ًٍِحڪّىت جي ڪًٍِ اشڪيو تحت ڪ

گراٌٽيۿ جًٍِ تحت اُڙي زىيً جّ االٽي يا 

 االٽييٍٽ يا گراٌٽ ىانڪي ۾ تتديم ٿيڻي „ُي؛

(ii) شرڪاري زىيً جّ نيزي؛ 

(iii)  ًاُّ شخص جًٍِ گروي رکي ُجي اُا زىي

جيڪا شٍدس تحّيم ۾ ُجيۿ يا ان جّ حطّ 

 ُجيۿ يا

(iv)  ُڪ شخص جًٍِ کي زىيً ۾ ىصتلم حق يا

 ”.دنچصپي ُجي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍس -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


