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 0221ىجسيَ  XIVضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس 

SINDH ORDINANCE NO.XIV OF 2001 

 0221 „رڊيٍٍصۿ )تسىيو( احاطا ورتم تي ڀاڙي ضٍڌ

THE SINDH RENTED PREMISES 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2001 

 ]0221اپسيم  17[

ضٍڌ ڀاڙي تي ڏٌم احاطا „رڊيٍٍصۿ „رڊيٍٍص جًٍِ ذريعي 

 ۾ تسىيو ڪئي ويٍري. 1171

۾ تسىيو  1171ضٍڌ ڀاڙي تي ڏٌم احاطا „رڊيٍٍصۿ جيئً تَ 

 „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّري؛ پئيضسوري ٿي ڪسڻ 

واري اعالن  1111„ڪٽّةس  14۽ جيئً تَ صّةائي اضييتهي 

ىّجب ىعطم  1تحت ۽ پسوويشٌم ڪاٌطٽيٽيّعً „رڊر ٌيتس. 

 „ُي؛

گّرٌس ىطيئً „ُي تَ ىّجّده صّرتحال ۾ ضٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڙو كرم کڻڻ ضسوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پسوويشٌم 

جّ پسوويشٌم  1111ڪاٌطٽيٽيّعً „رڊر ضان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان ضهطهي ۾ ىهيم 1ڪاٌطٽيٽيّعً )تسىيو( „رڊر ٌيتس. 

ضيّرن ادتيارن کي اضتعيال ۾ „ڻيٍريۿ ضٍڌ جي گّرٌس 

دّعيَء ضان ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ 

 „ُي:

ضٍڌ ڀاڙي تي ڏٌم احاطا „رڊيٍٍص کي ( ًُ 1) .1

 ضڏيّ ويٍرو. 0221)تسىيو( „رڊيٍٍصۿ 

 .ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو(0)

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىذتصس عٍّان ۽ 

 عسوعات

Short title and 



 
3 

 

۾ۿ جًٍِ کي  1171ضٍڌ ڀاڙي تي ڏٌم احاطا „رڊيٍٍصۿ . 0

 ۾: 4ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم „رڊيٍٍص ضڏيّ ويٍروۿ ان جي دفعَ 

(i) ( َ۾ۿ نفظً 0ذيهي دفع )“جطٽسيٽايا فسضٽ ڪالس ى ”

 کي دتو ڪيّ ويٍرو.

(ii) ( َکي دتو ڪيّ ويٍرو.3ذيهي دفع ) 

 

 

( جي عق 0جي ذيهي دفعَ ) 15.ڄاڻايم „رڊيٍٍص جي دفعَ 3

(ii)  ۾ۿ „دس ۾ ايٍرڙ ضييي ڪّنً کي ڪّنً ضان تتريم

ڪيّ ويٍرو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن عسطيَ ةيان عاىم ڪيّ 

 ويٍرو:

ةغسطيڪ جتي زىيٍرار پاران ڏٌم دردّاضت ًُ عق ۾ “

۽ پِسيً ڏيًٍِ جي ٻڌڻي تي  ڄاڻايم ىک ىلصر ىّجب „ُي

ضٍرس طسفان دعّٰي ڪيم ادائگي تي ڪسائيرار پٍٍِجي 

 ذىيراري كتّل ڪسي ٿّ تَۿ 

جيڪڏًُ اُّ ىطيئً „ُي تَ ڪسائيرار اڳ ۾  سڪٍٽسون

۽ رُت ڇَِ ىِيًٍ کان وڌيڪ ٌَ  ڀاڙو ٌاُي رُايّڪڏًُ ةَ 

ڪسائيرار کي دعّيٰ ڪيم ادائگي ان ىلصر الِء „ُي تَ اُّ 

م تاريخ تي يا ان کان اڳ ادا ڪسڻ جي ُرايت ىلسر ڪي

ارج ڪسي ڪٍرو ۽ اُڙي ادائگي تيۿ ُي دردّاضت کي د

 ”ڇڏيٍرو؛

( ۾ۿ „دس ۾ 1جي ذيهي دفعَ ) 16.ڄاڻايم „رڊيٍٍص جي دفعَ 4

ايٍرڙ فم اضٽاپ کي ڪّنً ضان تتريم ڪيّ ويٍرو ۽ ان 

 کاٌپِّء ُيٺيّن عسطيَ ةيان عاىم ڪيّ ويٍرو:

commencement 
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ُرايت ڪسي ضگِي ٿّ تَ ىڪيم ةغسطيڪ ڪٍٽسونس “

ڀاڙي جّن رُتّن ىانڪ کي پي „رڊرۿ يا ٻئي ڪًٍِ طسيلي 

جًٍِ تي ڌريّن راضي ٿيّن ُجًۿ تحت ڪيّن وڃًۿ يا 

 ”.جيئً ڪٍٽسونس ُرايت ڪئي ُجي.

 

 ۾: 01.ڄاڻايم „رڊيٍٍص جي دفعَ 5

(i) ( َ۾ۿ نفظً 1ذيهي دفع )“ضهعي “الِء نفظً ” ُاِء ڪّرٽ

عالئلي تي دائسه ادتيار ُجي جتي جًٍِ کي اُڙي جج 

” احاطا ُجًۿ جً جي ضهطهي ۾ حڪو جاري ڪيّ ويّ „ُي

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍرو.

(ii)( َکاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌيّن ذيهي دفعات عاىم 1ذيهي دفع )

 ڪيّن ويٍريّن:

“(1-A) اُڙي اپيم تي تسجيحي ةٍيادن تي ضهعي جج ان .

ان کي  جي ٻڌڻي پاڻ ڪسي ضگِي ٿّۿ يا ٌيڪال الِء

 ايڊيغٍم ڊضٽسڪٽ جج ڏاًٌِ اىاڻي ضگِي ٿّ.

(1-B) ًٌِڊضٽسڪٽ جج ايڊيغٍم ڊضٽسڪٽ جج ڏا .

ان جي ٻڌڻي پاڻ اىاڻيم اپيم کي واپص گِسائي ضگِي ٿّ ۽ 

ڪسي ضگِي ٿّ يا ان کي ڪًٍِ ٻئي ايڊيغٍم ڊضٽسڪٽ 

 جج ڏاًٌِ ٌيڪال الِء اىاڻي ضگِي ٿّ.

(1-C) ًٍِةَ ىّكعي تي ڌريً . اپيهيٽ اٿارٽي اپيم جي  ڪ

 وچ ۾ ٺاُڻ ڪسائڻ جي ڪّعظ ڪسي ضگِي ٿي.

(1-D) اپيهيٽ اٿارٽيۿ جتي اُا ىٍاضب ضيجِيۿ حتيي .

حڪو جاري ڪسڻ کان اڳ اٿارٽي طسفان طئي ڪيم 

اضافي ڀاڙو ڏيڻ جي عسط تي ڪسائيرار کي ڪسائيراري 

 جاري رکڻ جي اجازت ڏئي ضگِي ٿي.

section 16 of 

Sindh Ordinance 

No.XVII of 1979 
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(1-E) . کي ٌّٽيص ڏيڻ ُڪ ڌر جي دردّاضت تي ۽ ٻي ڌر

اُڙي کاٌپِّء ۽ اُڙن ىان ٻڌڻ جي دّاُظ تي ٻڌڻي کاٌپِّءۿ يا 

 ٌّٽيص کاٌطّاِء پٍٍِجي ازدّد تحسڪ وٺڻ تي.

(a)  اپيهيٽ اٿارٽي ڪًٍِ ةَ ىّكعي تي ڪٍٽسونس وٽ

انتّيٰ ۾ پيم ڪًٍِ اپيم کي دارج ڪسي ضگِي 

ٿي ۽ ضاڳيَء کي ڪًٍِ ٻئي ڪٍٽسونس ڏاًٌِ 

 ٿي. ٌيڪال الِء ىٍتلم ڪسي ضگِي

(b)  ُاِء ڪّرٽ ڪًٍِ ةَ ىّكعي تي ڪًٍِ اپيهيٽ

اٿارٽي وٽ انتّيٰ ۾ پيم ڪًٍِ اپيم کي دارج 

ڪسي ضگِي ٿي يا ضاڳيَء کي ڪًٍِ ٻي اپيهيت 

اٿارٽي ڏاًٌِ ٌيڪال الِء ىٍتلم ڪسي ضگِي ٿيۿ 

 ”.جيڪا ان کي ٌيڪال ڪسڻ الِء ىجاز ُجي.

َ عاىم کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌيً دفع 01.ڄاڻايم „رڊيٍٍص ۾ۿ دفعَ 6

 ڪئي ويٍري:

“21-A رڊيٍٍص تحت دادم ڪيم ۽ ضٍڌ ڀاڙي تي„ ًُ .

جي الڳّ ٿيڻ کان فّري  0221ڏٌم احاطا )تسىيو( „رڊيٍٍصۿ 

اڳ ُاِء ڪّرٽ ۾ انتّيٰ ُيٺ ضيّريّن اپيهّنۿ ڊضٽسڪٽ 

جي ذيهي  01 ًِ ىٍتلم ٿي ويٍريّن جًٍِ کي دفعَجج ڏاٌ

 ادتيار ٌُّرو:دائسه  ٌيڪاني جّ ( ۾ ةيان ڪيم 1دفعَ )

ةغسطيڪ اُڙيّن اپيهّن جيڪي فيصهي الِء طئي ٿيم „ًُۿ 

 ”.اًٌِ جّ ٌيڪال ُاِء ڪّرٽ طسفان ڪيّ ويٍرو.

 

ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍص  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي
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