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THE SINDH TENANCY 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2002 

 ]2002 اکتوثش 12[

 1520ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ هضاسعیي ایکٹ، 

 هیں هضیذ تشهین کی جبئے گی۔

هیں هضیذ کشًب  1520جیغب کہ عٌذھ هضاسعیي ایکٹ، 

ضشوسی ہوگیب ہے جظ کو اط طشح عے عول هیں 

 ؛الیب جبئے گب

والے  1555اکتوثش  11 اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

ٓاسڈس ًوجش  پشوویضًل کبًغٹیٹوشي کے تحت اوس اعالى

 ؛ کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجوٍ 

 ؛صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا اة اط لئے  هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1555کبًغٹیٹوشي ٓاسڈڑ کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  5ًوجش پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ هضاسعیي )دوعشی ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2002تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

کے ثعذ هٌذسجہ  21عٌذھ هضاسعیي ایکٹ هیں دفعہ . 2

 :ریل اضبفہ کیب جبئے گب

 قشض کے حوالے عے عبم گٌجبئشیں

 :اگش کچھ هتضبد ًہ ہو . 22“

(a)  حبصل کیب گیب ثیعبًہ )پیشگی( یب هضاسعیي یب

 اط کے خبًذاى کے کغی سکي کی طشف عے 

 ؛کئے گئے قشض

(b)  هضاسع یب اط کے خبًذاى کے کغی سکي کی

  (Preamble)توہیذ
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طشف عے حبصل کئے گئے اقتصبدی 

 یب؛ تشجیحبت

(c)  ؛ یبکے دسهیبى هعبہذٍ هبلک اوس هضاسعیي 

(d)  هضاسع یب اط کے خبًذاى کے کغی سکي کے

 ؛دعوٰی یب هطبلجہخالف دوعشی 

 :کوئی ثھی هبلک ًہیں کش عکے گب

(i)هیں عے کوئی  هضاسع عے ثٹبئی پش صسعی پیذاواس

وصولی ًہیں کشے گب یب هضاسع کی کغی دوعشی 

 (a) جبئیذاد هیں عے وصولی ًہیں کشے گب عوائے 

کے جظ کے تحت عٌذھ هضاسعیي سولض هیں ثیبى کئے 

گئے تصذیق کئے گئے هعبہذے کے هطبثق هضسع ًے 

کے اط ایکٹ کے   (b)اگش پیشگی قشض لیب ہو۔ اوس 

ی طشف عے خشچ ثشداشت کیب جبئے تحت هضاسع ک

گب۔ ثششطیکہ اط علغلے هیں تکشاس پش اط ایکٹ کے 

 تحت ٹشثیوًل کی طشف عے فیصلہ حتوی ہوگب۔

اوس هضاسع کو اط حصے کی ادائیگی جو حصہ 

تکشاسی ًہ ہوا اط کی ادائیگی کے طوس پش تکشاس کے 

 عجت کٹوتی ًہیں کی جبئے گی۔

(ii)  ،هضاسع یب اط کے خبًذاى کے کغی سکي کو طلت

هفت هیں هشقت لیٌے یب اط کی خواہش کے خالف 

کو فبئذٍ ہو طلت ًہیں هشقت کے لئے تبکہ صهیٌذاس 

 یب؛ کشے گب

(iii)   دائشے کی حذود عے ثبہش هضاسع یب اط کے

 ؛ یبکے کغی سکي کو ًہیں سوکے گبخبًذاى 

(iv)  هضاسع یب اط کے خبًذاى کغی سکي کو کغی اوس

 ؛جگہ کبم حبصل کشًے هیں کوئی سکبوٹ ًہیں ڈالے گب

(v)  ًقذ ادائیگی یب کغی هعبوضے پش هضاسع یب اط کے

یب خبًذاى کے کغی سکي کو کغی دوعشے صهیٌذاس 

دوعشے شخص کے پبط هغتقل طوس یب عبسضی طوس 

 پش هٌتقل ًہیں کشے گب۔

 
کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  آرڈیننس نوٹ:

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
 


