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 ]2112شيپٽيبرۿ  24[

۾  4951ايڪٽۿ  ڪرائيداري„رڊيٍٍس جًٍِ جي ذريعي 

 ترىيو.

ايڪٽۿ ڪرائيداري تَ وفاكي طرعي يدانت شٍڌ جيئً 

 ۾ ڪجَِ ترىيو ڪرڻ جي ُدايت ڪئي „ُي؛ 4951

ايڪٽۿ  ڪرائيداري اٌداز ۾ۿ شٍڌ ۽ جيئً تَ پيض ايٍدڙ 

 ۾ ترىيو ڪرڻ بِتر „ُي.  4951

جي پٍجيً ڏيًٍِ جي اعالن  4977ًُ کان پِريانۿ جّالئي 

جي تدتۿ گّرٌر شٍڌ ُيٺيً  4984۽ عارضي „ئيٍي „رڊرۿ 

 „رڊيٍٍس کي ٺاُڻ ۽ الڳّ ڪرڻ تي راضي „ُي:

)ترىيو(  ڪرائيداريًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ ( 4)  .4

 شڏيّ ويٍدو. 4984„رڊيٍٍسۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

۽ ىختصر عٍّان 

 طروعات

Short title and 



 
4 

ُء ُڪ ئي ڏيًٍِ ۾ الڳّ ڪيّ ويٍدو ۽ ُي (2)

کان شيجِيّ  4984ًُ جّ الڳّ خريف شيجِيّ ويٍدو تَ 

 ويٍدو. 

 

 

۾ۿ ًُ کاٌپِّء ۾ ڄاڻايم ايڪٽ  4951ۿ ڪرائيداري شٍڌ . 2

( ۾ۿ  „خر ۾ فم 4۾ۿ ذيهي دفعَ ) 41شيجِيّ ويٍدوۿ دفعَ 

۽ ان  ٌّ „بادي جي جاِء ٌُّدي اشٽاپ جي جاِء تي ُڪ

 کاٌپِّء ڄاڻايم طرطً کي طاىم ڪيّ ويٍدو. 

بظرطيڪَ جيڪڏًُ فّتي ڪرايَ دار ُڪ ىصهيان 

„ُي تَۿ ڪرايَ داري جا خق ان جي كاٌٌّي وارثً کي ذاتي 

 كاٌّن جي ىطابق واضح ٿي ويٍداۿ جًٍِ جا اُي خلدار ُئا. 

 

 

 

  

( جي الِء 4۾ۿ ذيهي دفعَ ) 42ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ   . 3

 ڄاڻايم جاِء ڏٌي ويٍدي. 

”(i)  جيڪڏًُ ىصتلم ڪرائيدار جصياٌي يا ذٍُي اشتعداد

بٍياد تي پٍٍِجي ڪرائيدار شان الڳاپيم فرضً جي جي 

تَۿ ڪرائيدار ًُ جي  ادائيگي جي الِء ٌا اُم ٿي وڃي ٿّ 

ىزد ًُ جي ذريعي ٌاخاٌدان جي ڪًٍِ بَ ڀاتي جي ذريعيۿ 

ڪيّ ويٍدو يا اُّ ًُ جي اُم ٌَ „ُيۿ تَ ًُ جي اُهيت جي 

ڪري ًُ طرح جي ٌاىزدگي ڪرڻ جي الِء ُيُء ىعاىهّ 

بَ ڀاتي کي ٌاىزد ڪرڻ جي پٍٍِجي گِرڀاتيً جي ڪًٍِ 

commencement 

 

 

 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر 

 ۾ ترىيو 41دفعَ 

Amendment of 

section 10 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

 

 

 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر 

 ۾ ترىيو 42دفعَ 

Amendment of 

section 12 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

جي شٍڌ  4951 .8

جي  XX ايڪٽ ٌيبر 
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الِء ٽربيٌّم ڏاًٌِ ىّڪهيّ ويٍدو ۽ ٽربيٌّم جّ فيصهّ 

ذريعي ٿيٍدڙ ختيي ٌُّدوۿ پر ڪرائيدار يا ٽربيٌّم جي 

دگي جي دوران ئي زٌصرف ڪرائيدار جي  ٌاىزدگي

 ٌلصاٌڪار ٌُّدو. 

 

 

 

 کي خارج ڪيّ ويٍدو.  25ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ . 4

 

 

 

 

 

 

 
 -۾ 28. ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 5

(a)  ( َ۾ۿ 4ذيهي دفع )” ۽ ڪًٍِ وڪيم کي ًُ جِيڙي ۾

“ ڌريً جي ٌيائٍدگي ڪرڻ جي اجازت ٌَ ٌُّدي.

 ۽  „خر ۾ ايٍدڙ نفظً کي خارج ڪيّ ويٍدو؛

(b) ( َجي ُيٺ وضاخت ۾4ذيهي دفع )– 

(i)  ( ۾ۿ 4طق )”جا نفظ ٻيً ڀيرو اچڻ “ جاِء جي ىانڪ

جا نفظ طاىم ڪيا ويٍدا؛ “ يا كاٌٌّي وڪيم”کاٌپِّءۿ 

 ۽ 

(ii)  طق(b )يا كاٌٌّي وڪيم" کاٌپِّء"ويَِ" ۾ۿ نفظ" 

 جي ٌيڪاني 25دفعَ 

Omission of 

section 25 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر 

 ۾ ترىيو 28دفعَ 

Amendment of 

section 28 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

 
 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر 

 ۾ ترىيو 29دفعَ 

Amendment of 

sections 29 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 
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 جا نفظ طاىم ڪيا ويٍدا. 

 

( ۾ۿ 2۾ ذيهي دفعَ ) 29ايڪٽ جي تدتۿ دفعَ . ڄاڻايم 6

„خر ۾ فم اشٽاپ جي جاِء تي ُڪ ٌّ „بادي ايٍدو ۽ ًُ 

 کاٌپِّء ُيٺ ڄاڻايم طق کي طاىم ڪيّ ويٍدو. 

 اپيم جّ فيصهّ ان  وكت تائيً ٌَ ڪيّ ويٍدوبظرطيڪَ 

جيصتائيً اپيم ڪٍدڙ ۽ اپيم جي ٻي ڌر کي ٻڌڻيَء جّ ىّكعّ 

 فراُو ٌَ ٿيّ ڪيّ وڃي.

 

 

 

 

 

( جيۿ 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 31. ُيٺ ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 7

“ ڌريً کي ٻڌڻ کاٌپِّء”„خر ۾ فم اشٽاپ کان پِريانۿ نفظ 

 طاىم ڪيّ ويٍدو. 

 

 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر

 ۾ ترىيو 31دفعَ 

Amendment of 

section 30 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

 

 

 

 

جي شٍڌ  4951

جي   XX ايڪٽ ٌيبر

 ۾ ترىيو 31دفعَ 

Amendment of 

section 30 of 

Sindh Act 

No.XX of 1950 

ٌّٽ: „رڊيٍٍس جّ  ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ 

 اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.


