
 
1 

 0221نجريً  IIIىهتر  „رڊيييسشيڌ 

SINDH ORDINANCE NO.III OF 2001 

 0222 „رڊيييسۿ رد( شٽا نٽا ۽ نيتقلي )االٽهييٽسۿ زنيو شرڪاري شٍري شيڌ

THE SINDH URBAN STATE LAND (CANCELLATION 

OF ALLOTMENTS, CONVERSIONS AND 

EXCHANGES) ORDINANCE, 2000 

 (CONTENTS) فٍرشت
  (Preamble)تهٍيد

  (Sections)دفعات 

 نختصر عيَان ۽ شروعات .1

Short title and commencement 

 وصفَن .0

Definitions 

 االٽهييٽسۿ نيتقلي ۽ نٽا شٽا رد ڪرڻ .3

Cancellations of allotments, conversions and exchanges 

 ىقصان جَ ڪاٿَ .4

Assessment of loss 

 االٽهييٽسۿ نيتقلي ۽ نٽا شٽا کي پڪَ ڪرڻ .5

Regularization of allotments, conversions and exchanges 

 قاعدا .6

Rules 

 

 

 



 
2 

 0221نجريً  IIIشيڌ „رڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.III OF 2001 

 )االٽهييٽسۿ زنيو شرڪاري شٍري شيڌ

 0222 „رڊيييسۿ رد( شٽا نٽا ۽ نيتقلي

THE SINDH URBAN STATE LAND 

(CANCELLATION OF ALLOTMENTS, 

CONVERSIONS AND EXCHANGES) 

ORDINANCE, 2000 

 ]0221 جيَري 3[

گٍٽ اگٍو تي قاىَن جي ڀڃڪڙي „رڊيييس جيٍو ذريعي 

حاصل ڪيل شٍري شرڪاري ڪيدي يا پاةيدي دوران 

زنيو يا رٌائشيۿ ڪهرشل يا صيعتي نقصدن الِء نيظَر 

ڪيل ڪجًٍ زنييو جي االٽهييٽۿ نيتقلي يا نٽا شٽا رد 

 ڪئي وييدي.

گٍٽ اگٍو تي قاىَن جي ڀڃڪڙي ڪيدي يا جيئو تً 

پاةيدي دوران حاصل ڪيل شٍري شرڪاري زنيو يا 

ل رٌائشيۿ ڪهرشل يا صيعتي نقصدن الِء نيظَر ڪي

ڪجًٍ زنييو جي االٽهييٽۿ نيتقلي يا نٽا شٽا رد ڪرڻ 

يا ان  1895ضروري ٿي پيَ „ٌيۿ جيڪا پٍريو جيَري 

 کاىپَِء ان شلصلي ۾ ڪئي وئي „ٌي.

واري اعالن  1888„ڪٽَةر  14۽ جيئو تً صَةائي اشيهتلي 

نَجب نعطل  1تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر ىهتر. 

 „ٌي؛
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گَرىر نطهئو „ٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ شيڌ جَ ۽ جيئو تً 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري „ٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

جَ پروويزىل  1888ڪاىصٽيٽيَشو „رڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 8ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( „رڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ „ڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

شان ٌيٺيَن „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ خَشيَء 

 „ٌي:

شيڌ شٍري شرڪاري زنيو „رڊيييس کي ( ٌو 1) .1

 0222)االٽهييٽسۿ نيتقلي ۽ نٽا شٽا رد( „رڊيييسۿ 

 شڏيَ وييدو.

 1895۽ پٍريو جيَري  فَري طَر تي الڳَ ٿييدوٌي (0)

 کان الڳَ شهجٍيَ وييدو.

نفٍَم جي ٌو „رڊيييس ۾  جيصتائيو ڪجًٍ نضهَن ۽ . 0

 نتضاد ىً ٌجيۿ تيصتائيو:

(i) “جي جيٍو نطلب شٍري شرڪاري زنيو ” االٽهييٽ

رٌائشيۿ ڪاروةاري يا صيعتي نقصدن الِء ليز يا گراىٽ 

 ڪئي وئي ٌجي؛

(ii) “نطلب ٌو „رڊيييس تحت نقرر ڪيل ” ڪهيٽي

 ڪهيٽي؛

(iii) “طلب شٍري شرڪاري زنيو جي ڪيٍو ن ” نيتقلي

شَاِء ان نقصد جي جيٍو الِء اٌا االٽ نقصد الِء نيتقلي 

 ڪئي وئي ٌئي؛

(iv) “نطلب شٍري شرڪاري زنيو جي ڪيٍو ٻي ” نٽا شٽا

 شرڪاري زنيو يا ٻي زنيو شان نٽا شٽا؛
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(v) “نطلب شيڌ حڪَنت؛” حڪَنت 

(vi) “ًٍنطلب شٍري شرڪاري زنيو جَ ” ةازاري اگ

 االٽهييٽۿ نيتقلي يا نٽا شٽا ڪرڻ وقت ةازاري اگًٍ.

جيصتائيو ڪجًٍ وقتي طَر الڳَ ڪيٍو قاىَن يا ڪيٍو .3

نعاٌدي يا فيصلي يا عدالتي حڪم جي نتضاد ىً ٌجيۿ پر 

ٌو „رڊيييس جي گيجائشو نَجب ٌجيۿ االٽهييٽسۿ 

نيتقليَن ۽ نٽا شٽا يا حاصل ڪيل شٍري شرڪاري زنيو 

يا رٌائشيۿ ڪاروةاري يا صيعتي نقصدن الِء قاىَن جي 

يا پاةيدي گًٍ کان گٍٽ قيهت تي ڀڃڪڙي ڪيدي ةازاري ا

 کان رد ٿي وييدي. 1895دوران ڏىل زنيو پٍريو جيَري 

( حڪَنت ٌو „رڊيييس جا نقصد حاصل ڪرڻ الِء 1.)4

 ڪهيٽي نقرر ڪري شگٍي ٿي.

( جتي ڪهيٽي اٌڙي اىڪَائري ڪرڻ کاىپَِء جيئو اٌا 0)

نياشب شهجٍيۿ نطهئو „ٌي تً شٍري شرڪاري زنيو جَن 

يتقليَن يا نٽا شٽا جيڪي حاصل ڪيَن االٽهييٽسۿ ن

ويَن „ٌو يا رٌائشيۿ ڪاروةاري يا صيعتي نقصدن الِء 

ةازاري اگٍو کان گٍٽ قيهت تي قاىَن جي ڀڃڪڙي 

ڪيدي يا پاةيدي دوران جاري ڪيَن ويَن „ٌو تً اٌا 

حڪَنت کي پٍتل ىقصان جَ ڪاٿَ طئي ڪيدي ۽ 

لب الڳاپيل ناڻٍَ کان نخصَص وقت دوران اٌڙي رقم ط

 ڪيدي.

.ةازاري اگٍو تي ڪيل االٽهييٽسۿ نيتقليو ۽ نٽا شٽا يا 5

( تحت طئي ڪيل رقم جي ادائگي 0جي ذيلي دفعً ) 4دفعً 

 تي اٌي نصتقل ڪيَن وييديَن.
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. حڪَنت ٌو „رڊيييس جا نقصد حاصل ڪرڻ الِء قاعدا 6

 جَڙي شگٍي ٿي.
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