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 ۳۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH LAND REVENUE 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1983 

 ]۱۶۹۳جوالئی  ۲۲[
توعط عے عىذھ لیىڈ سویىیو ایکٹ،  آسڈیىىظ جظ کی

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۶۹۱

میں تشمیم  ۱۶۹۱عىذھ لیىڈ سویىیو ایکٹ، جیغب کہ 

 کشوب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۶۱۱اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی  ۱۶۹۱پشوویضول کبوغٹی ٹیوشه آسڈس، 

ىىظ ثىب کش وبفز میں گوسوش عىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈی

 کشوب فشمبیب ہے:

( اط آسڈیىىظ کو عىذھ لیىڈ سویىیو )دوعشی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۹۳تشمیم( آسڈیىىظ، 

عے  ۱۶۹۲۔۹۳(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس سثیع ۲)

وبفز عمجھب جبئے گب، جظ کی ششوعبت پہلی آکٹوثش 

 عے ہوگی۔ ۱۶۹۲

میں، جظ کو اط  ۱۶۱۳۔ عىذھ لیىڈ سویىیو ایکٹ، ۲

کے ثعذ ثھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

56-A :میں 

(i)  شق(a)  ''میں لفظ ''پچیظ'' کو لفظ ''ڈھبئی

 عے متجبدل ثىبیب جبئے گب؛

(ii)  شق(b)  ''میں، لفظ ''پچبط'' کو لفظ ''پبوچ

 عے متجبدل ثىبیب جبئے گب؛ اوس 

(iii)  شق(c) ' پچیظ'' کو لفظ میں، لفظ'

 ''ڈھبئی'' عے متجبدل ثىبیب جبئے گب۔

میں، ٹیجل اوس اط  A-70۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

کے ویچے وضبحت کہ مىذسجہ ریل طشیقے عے 

 تجذیل کیب جبئے گب:

 ٹیجل
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(a)  سکھتب صمیه مبلک جو

 ہو:

(i) ہووے آثبد آثپبشی پش

صمیه جو ڈھبئی والی 

ایکڑ عے صائذ ہو لیکه 

عبڑھے ثبسي ایکڑ عے 

 صائذ وہ ہو؛

(ii) آثبد آثپبشی پش غیش

صمیه جو ہووے والی 

پبوچ ایکڑ عے صائذ ہو 

لیکه پچیظ ایکڑ عے 

 صائذ وہ ہو؛

(iii) ہووے آثبد آثپبشی پش

آثپبشی پش اوسغیش والی 

صمیه، ہووے والی آثبد 

جو مجموعی طوس آثبد 

صمیه کے عبڑھے ثبسي 

 ایکڑ عے صائذ وہ ہو۔

ایک عو پچبط 

فیصذ لیىڈ سویىیو 

جوالئی  ۱۹جو 

عے پہلے  ۱۶۱۲

وصول کیب گیب، 

اط ایکٹ  کجت ت

کی گىجبئشوں کے 

اعٹیٹمىٹ تحت 

وظشثبوی سیٹ پش 

 ۔وہیں کی جبتی

(b)  مبلک جو صمیه سکھتب

 ہو:

(i) ہووے آثبد آثپبشی پش

صمیه جوثبسي ایکڑ والی 

عے صائذ ہو لیکه پچیظ 

 ایکڑ عے صائذ وہ ہو؛

(ii) آثبد آثپبشی پش غیش

صمیه جو ہووے والی 

پچیظ ایکڑ عے صائذ ہو 

لیکه پچبط ایکڑ عے 

 صائذ وہ ہو؛

(iii) ہووے آثبد آثپبشی پش

آثپبشی پش اوسغیش والی 

صمیه، ہووے والی آثبد 

دو عو فیصذ لیىڈ 

 ۱۹سویىیو جو 

 ۱۶۱۲جوالئی 

پہلے وصول عے 

 کجت ت کیب گیب،

اط ایکٹ کی 

گىجبئشوں کے 

تحت اعٹیٹمىٹ 

سیٹ پش وظشثبوی 

 وہیں کی جبتی۔

W.P Act XVII of 

1967 
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جو مجموعی طوس آثبد 

صمیه کے پچیظ ایکڑ 

 عے صائذ وہ ہو۔

(c)  مبلک جو صمیه سکھتب

 ہو:

(i) ہووے آثبد آثپبشی پش

صمیه جوپچیظ والی 

ایکڑ عے صائذ ہو لیکه 

پچبط ایکڑ عے صائذ وہ 

 ہو؛

(ii) آثبد آثپبشی پش غیش

صمیه جو ہووے والی 

عے صائذ ہو پچبط ایکڑ 

لیکه ایک عو ایکڑ عے 

 صائذ وہ ہو؛

(iii) ہووے آثبد آثپبشی پش

آثپبشی پش اوسغیش والی 

صمیه، ہووے والی آثبد 

جو مجموعی طوس آثبد 

صمیه کے پچبط ایکڑ 

 عے صائذ وہ ہو۔

تیه عو فیصذ لیىڈ 

 ۱۹سویىیو جو 

 ۱۶۱۲جوالئی 

عے پہلے وصول 

 کجت تکیب گیب، 

اط ایکٹ کی 

گىجبئشوں کے 

تحت اعٹیٹمىٹ 

سیٹ پش وظشثبوی 

 وہیں کی جبتی۔

(d)  مبلک جو صمیه سکھتب

 ہو:

(i) ہووے آثبد آثپبشی پش

اوس پچبط ایکڑ والی 

 عے صائذ صمیه؛

(ii) آثبد آثپبشی پش غیش

اوس ایک عو ہووے والی 

 ایکڑ عے صائذ صمیه؛

(iii) ہووے آثبد آثپبشی پش

آثپبشی پش اوس غیش والی 

صمیه، ہووے والی آثبد 

جو مجموعی طوس پش 

چبس عو فیصذ لیىڈ 

 ۱۹سویىیو جو 

 ۱۶۱۲جوالئی 

عے پہلے وصول 

 کجت تکیب گیب، 

اط ایکٹ کی 

گىجبئشوں کے 

تحت اعٹیٹمىٹ 

سیٹ پش وظشثبوی 

 وہیں کی جبتی۔
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آثبد صمیه کے پچبط 

 ایکڑ عے صائذ وہ ہو۔

 وضبحت: اط دفعہ کے مقصذ کے لیئے:

(a)  یه کب ایک ایکڑ صمہووے والی آثبد آثپبشی پش

صمیه کے دو ہووے والی آثبد آثپبشی پش غیش 

 ایکڑ کے ثشاثش ہوگب؛

(b)  صمیه'' مطلت وي صمیه جو صوثے میں یب''

، (b)کی شقوں  ۲۵صوثے عے ثبہش دفعہ 

(c)  اوس(d) میں ثیبن کی گئی ہے؛ 

(c) :صمیه کب مبلک'' جظ میں شبمل ہوں گے'' 

(i)  حکومت کی کغی اعکیم کے تحت کغی

االٹی یب گشاوٹی، جظ کے تحت صمیه کب 

ایغی االٹمىٹ یب گشاوٹ مبلکی میں تجذیل 

 ہووی ہے؛

(ii) عشکبسی صمیه کب لیضی؛ 

(iii)  وي شخص جظ وے گشوی سکھی ہو وي

صمیه جو اط کی تحویل میں ہو، یب اط کب 

 حصہ ہو، یب

(iv)  ایک شخص جظ کو صمیه میں مغتقل حق

 یب دلچغپی ہو۔''۔

 

افزاد کی کب مذکورہ تزجمہ عبم آرڈیننس  نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


