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 ۴۸۹۱مجزیہ  IVسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.IV OF 1984 

 ۴۸۹۱سندھ کزائے پز دیئے گئے احبطے )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH RENTED PREMISES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 کی تشمیم ۳کی دفعہ  XVIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۲

Amendment of Section 3 of Sindh Ordinance XVII of 1979 

 کی تشمیم ۶کی دفعہ XVIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۳

Amendment of Section 6 of Sindh Ordinance XVII of 1979 

 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  XVIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۴

Amendment of Section 15 of Sindh Ordinance XVII of 1979 

 کی تشمیم A-15کی دفعہ XVIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۱۹۱۔ ۱

Amendment of Section 15-A of Sindh Ordinance XVII of 1979 
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1984 

سندھ کزائے پز دیئے گئے احبطے )تزمیم( 

 ۴۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH RENTED PREMISES 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۱۹۴جوالئی  ۳۳[

آسڈیىىظ جظ کی توعظ عے عىذھ کشائے پش دیئے 

 میں تشمیم کی جبئے ۱۱۹۱گئے احبطے آسڈیىىظ، 

 گی۔

جیغب کہ ششعی عذالت وے عىذھ کشائے پش دیئے گئے 

میں کچھ تشامیم کشوے کی  ۱۱۹۱احبطے آسڈیىىظ، 

 ہذایت کی ہے؛

اوس جیغب کہ عىذھ کشائے پش دیئے گے احبطے 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط  ۱۱۹۱آسڈیىىظ، 

 طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۱۹۹اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۱۹۱کبوغٹیٹوشه آسڈس، پشوویضول 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ ثىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے۔

( اط آسڈیىىظ کو عىذھ کشائے پش دیئے گئے ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۹۴احبطے )تشمیم( آسڈیىىظ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

۔ عىذھ کشائے پش دیئے گئے احبطے آسڈیىىظ، ۲

میں، جظ کو اط کے ثعذ ثھی مزکوسي  ۱۱۹۱
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عہ میں ریلی دف ۳آسڈیىىظ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 جبئے گب۔( کے ششطیہ ثیبن کو ختم کیب ۱)

 

 

 

کو ششطیہ ثیبن کے  ۶۔ مزکوسي آسڈیىىظ میں، دفعہ ۳

 عبتھ ختم کیب جبئے گب۔

 

 

 

 

 میں: ۱۱۔ مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۴

(i) ( میں، شق ۲ریلی دفعہ )(i) ختم کیب کو

 جبئے گب۔

(ii) ( کے ثعذ مىذسجہ ریل ریلی ۳ریلی دفعہ )

 دفعہ کو شبمل کیب جبئے گب۔

( جہبں صمیىذاس کوئی جگہ ثىوائے اوس اط پشاوی ۴'')

، جگہ ثىىے عے خبسج کیب گیب ہو جگہ عے کغبن کو

پہلے کغی اوس شخص وے اط پش قجضہ کش لیب ہے، 

وئی  تو کلیکٹش کو دسخواعت دی جبئے گی، تب کہ اعے

جگہ میں قجضہ دیب جبئے، جو پشاوی جگہ کے قجضے 

عے ثڑا وہیں ہوگب اوس جظ پش وي قبثض تھب، کىٹشولش 

اعی ایشاضی کے علغلے میں آسڈس پبط کشے گب، جو 

پہلی ایشاضی عے کم ہوگی، پش یہ دھیبن میں سکھے 

گب کے وئی جگہ کے ومووے اوس جگہ وقوع اوس کغبن 

کھ گب، اوس اگش وي کی ضشوسیبت کو دھیبن میں س

Sindh 

Ordinance XVII 

of 1979 

کے عىذھ  ۱۱۹۱

کی  XVIIآسڈیىىظ 

 کی تشمیم ۶دفعہ

Amendment of 

Section 6 of 

Sindh 

Ordinance XVII 

of 1979 

کے عىذھ  ۱۱۹۱

کی  XVIIآسڈیىىظ 
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Section 15 of 

Sindh 
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چبہے تو اط کب کشایب ثھی مقشس کش عکتب ہے، جو 

 اعی عالقے کی کغی جگہ کب ہوگب۔''۔

کے لیئے مىذسجہ  A-15۔ مزکوسي آسڈیىىظ میں، دفعہ ۱

 ریل کو متجبدل ثىبیب جبئے گب:

''15-A کے تحت  ۱۴۔ جہبں صمیىذاس، جظ وے دفعہ

شق  ۱۱ایک عمبست کب قجضہ حبصل کیب ہے یب دفعہ 

(vii)  کے تحت احبطے کب، پچھلے کغبن کے عالوي

کغی اوس شخص کو عمبست عب احبطہ دیتب ہے یب 

ایغے قجصے کو راتی اعتعمبل کے عالوي دوعشے 

 اعتعمبل میں سکھتب ہے:

(i)  وي جشمبوہ کے الئق ہوگب، جو احبطے

والی عمبست کے ایک عبل کے کشائے 

عے صائذ وہیں ہوگب، جیغے معبملہ ہو، 

حبصل کشوے کے وقت واجت  جو قجضہ

 االدا ہوگب۔

(ii)  وي عمبست  خبسج کیب گیب ہوکغبن جغے

کب قجضہ واپظ دیىے کی ہذایت جبسی 

کشوے کے لیئے کىٹشولش کو لکھ عکتب 

ہے، جیغے معبملہ ہو، اوس کىٹشولش اط 

 علغلے میں حکم جبسی کشے گب۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 کی تشمیم A-15دفعہ

Amendment of 

Section 15-A of 

Sindh 

Ordinance XVII 

of 1979 

 


