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 )تزمیم( احبطے گئے لئے پز کزائے سندھ

 0221 ٓارڈیننس،

THE SINDH RENTED 

PREMISES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 
 ]2001اپشیل  17[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ کشائے پش لئے گئے 

 ی۔هیں تشهین کی جبئے گ 1171احبطے ٓاسڈیٌٌظ 

جیغب کہ  عٌذھ کشائے پش لئے گئے احبطے ٓاسڈیٌٌظ، 

 ؛کشًب ضشوسی ہوگیب ہےهیں تشهین  1171

 ؛جظ کو  اط طشح عے عول هیں الیب جبئے گب

والےا  1111اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

عالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ  اوس 

 :صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1111کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  1پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

ثشوئے کبس علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات  کو 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی اط آسڈیٌٌظ کو ثٌب 

 کش ًبفز فشهبتب ہے۔

( اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ کشائے  پش لئے گئے 1. )1

 کہب جبئے گب۔ 2001احبطے )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

 1171عٌذھ کشائے پش لئے گئے احبطے آسڈیٌٌظ . 2

ٓاسڈیٌٌظ کہب جبئے گب اط کی  ثعذ، جغے اط کے هیں

 هیں؛ 4دفعہ 

(i)  (هیں الفبظ 2ریلی دفعہ )” یب فشعٹ کالط

 کو ختن کیب جبئے گب۔ “هجغٹشیٹ

(ii)  ( 3ریلی دفعہ )کو ختن کیب جبئے گب۔ 
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کی ریلی دفعہ  15ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ .3

هیں، ٓاخش هیں ٓاًیوالے عیوی کولي کو   (ii) کی شق( 2)

کولي عے تجذیل کیب جبئے گب۔ اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ 

 :ریل ششطیہ ثیبى شبهل کیب جبئے گب

ثششطیکہ اگش صهیٌذاس کی طشف عے دی گئی ”

دسخواعت اط شق هیں ثیبى کئے گئے اہن هقصذ کے 

هطبثق ہے اوس پہلے دى کی عوبعت پش اط کی طشف 

عے دعوٰی کی گئی ادائیگی پش کشائے داس اپٌی رهہ 

قجول کشتب ہے تو کٌٹشولش اگش وٍ هطوئي ہے  کہ  داسی 

یہ ًہیں کشائے داس ًے اط عے پہلے  کجھی ثھی کشا

عے صائذ ًہیں ہیں تو وٍ سوکب اوس واججبت چھ هہیٌے 

کشائے داس کو دعوٰی کی گئی ادائیگی اط هقصذ کے 

لئے هقشس کشدٍ تبسیخ پش یب اط عے پہلے ادا کشًے 

کی ہذایت کشے گب اوس ایغی ادائیگی پش، اط 

 “دسخواعت کو خبسج کشدے گب۔

دفعہ کی ریلی  16ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ .4

( هیں، ٓاخش هیں ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو کولي عے 1)

تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ 

 :ثیبى شبهل کیب جبئے گب

کشعکتب ہے کہ هکول  ثششطیکہ کٌٹشولش ہذایت ”

کشائے کے واججبت هبلک کو پے ٓاسڈس، یب دوعشے 

کغی طشیقے جظ پش فشیقیي ساضی ہوئے ہوں، اط 

 “کیب جبئے، یب جیغب کٌٹشولش ًے ہذایت کی ہو کے تحت

 هیں: 21ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ .5

(i) ( هیں، الفبظ 1ریلی دفعہ ) ” کے الفبظ “ ہبئی کوسٹ

ضلعی جج جظ کو ایغے عالئقے پش دائشٍ اختیبس ہو، ”

جہبں احبطے ہوں، جي کے علغلے هیں حکن جبسی کیب 

 ثٌبیب جبئے گب۔ کو هتجبدل “ گیب ہے

(ii) ( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعبت 1ریلی دفعہ )

 :شبهل کی جبئیں گی

” (1-A) ایغی اپیل پش تشجیحی ثٌیبدوں پش ضلعی جج 
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اط کی عوبعت خود کش عکتب ہے یب ًیکبلی کے لئے اى 

 کو ایڈیشٌل ڈعٹشکٹ جج کی طشف ثھیج عکتب ہے۔

(1-B) . طشف ڈعٹشکٹ جج ایڈیشٌل ڈعٹشکٹ جج کی

ثھیجی گئی اپیل کو واپظ هٌگوا عکتب ہے اوس اط کی 

عوبعت خود کش عکتب ہے یب اط کو کغی ایڈیشٌل 

ڈعٹشکٹ جج کی طشف ًیکبلی کے لئے سجوع کش 

 عکتب ہے۔

(1-C) . اپیلیغٹ اتھبسٹی اپیل کے کغی ثھی هوقعے پش

فشیقیي کے دسهیبى هیں هصبلحت کشاًے کی کوشش 

 کش عکتی ہے۔

(1-D) . ،اپیلیٹ اتھبسٹی، جہبں وٍ هٌبعت عوجھے

حتوی حکن جبسی کشًے عے پہلے اتھبسٹی کی طشف 

کشائے دیٌے کی ششط پش عے طے کئے گئے اضبفی 

کشائے داس کو کشایہ داسی جبسی سکھٌے کی اجبصت 

 دے عکتی ہے۔

(1-E) . کو دسخواعت پش اوس دوعشے فشیق ایک فشیق

وبعت کے کو ًوٹظ دیٌے کے ثعذ اوس اى هیں عے ع

 خواہشوٌذ کو عوبعت کے ثعذ یب ایغے ًوٹظ کے عالوٍ

 لیٌے پش۔دلچغپی  اپٌی اص خود 

(a)  اپیلیٹ اتھبسٹی کغی ثھی هوقعے پش کٌٹشوسلش

کے پظ صیش التوٰی کغی اپیل کو خبسج کش 

عکتی ہے اوس اعی طشح کغی دوعشے 

ف ًیکبل کے لئے هٌتقل کش کٌٹشوسلش کی طش

اوس اعی طشح کغی دوعشے  عکتی ہے

کش کے لئے هٌتقل  کٌٹشولش کی طشف ًیکبل

 عکتی ہے۔

(b)  ہبئی کوسٹ کغی ثھی هوقعے پش کغی اپیلیٹ

اتھبسٹی کے پبط صیش التوٰی کغی اپیل کو 

دوعشی خبسج کش عکتی ہے یب اعے کغی 

اپیلیٹ اتھبسٹی کی طشف ًیکبل کے لئے 

کو ًیکبل کشًے هٌتقل کش عکتی ہے جو اط 

 “هجبس ہو۔ کے لئے

کے ثعذ  21ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ هیں، دفعہ  .6
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 هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی۔ 

“21-A . اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت داخل کی گئی اوس

عٌذھ کشائے پش لئے گئے احبطے )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

کے الگو ہوًے کے فوسی پیشتش ہبئی کوسٹ  2001

هیں صیش التوٰی توبم اپیلیں، ڈعٹشکٹ جج کی طشف 

( 1کی ریلی دفعہ ) 21هٌتقل ہو جبئیں گی جظ کو دفعہ 

 :ہوگب ًیکبلی کب دائشٍ اختیبسهیں ثیبى گیب گیب 

ثششطیکہ ایغی اپیلیں جو فیصلے کے لئے طے کئیں 

گئیں ہیں، اى کب ًیکبل ہبئی کوسٹ کی طشف عے کیب 

 جبئے۔ 

 

 
نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
 


