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THE CANCELLATION OF BOGUS 

ENTRIES (IN THE RECORD-OF-

RIGHTS) OF GOVERNMENT 

LAND ACT, 2009 

 ]۲۱۱۲ًوهبز  ۱۱[
ایکٹ جض کی توطظ طے لبًوى کی خالف ورسی 

کی بٌیبد پز طزکبری کزتے ہوئے ًملی دطتبویشات 

سهیي طے هتعلمہ حموق کے رکبرڈ هیں کیئے گئے 

 غلظ اًذراج کو رد کیب جبئے گب۔
خالف ورسی جیظب کہ ًملی دطتبویشات یب لبًوى کی 

طزکبری  کی بٌیبد پزکزتے ہوئے ًملی دطتبویشات 
سهیي طے هتعلمہ حموق کے رکبرڈ هیں کیئے گئے 

غلظ اًذراج کو ردکزًب اور اص طے هتعلمہ هعبهالت 

 کے لیئے الذام اٹھبًب همصود ہے؛
 اص کو اص طزح عول هیں الیب جبئے گب:

اص ایکٹ کو طزکبری سهیي کے )حموق کے  (i)۔ ۱
رکبرڈ هیں( غلظ اًذراج کو رد کزًے کب ایکٹ، 

 بئے گب۔کہب ج ۲۱۱۲

(ii) پز  ۱۲۹۵یہ فی الفور ًبفذہوگب اور پہلی جٌوری
 اور اص کے بعذ ًبفذ طوجھب جبئے گب۔

(iii) اص کی توبم صوبہ طٌذھ تک توثیك کی جبئے
 گی۔

 ۱۲۹۱''ایکٹ'' هطلب طٌذھ لیٌڈ رویٌیو ایکٹ،  (a)۔ ۲

 (؛XVIIکب ایکٹ ًوبز  ۱۲۹۱)
(b) بٌیبد پز ''غلظ اًذراج'' هطلب ًملی دطتبویشات کی

 حموق کے رکبرڈ هیں کی گئی داخال؛
(c)حکوهت'' هطلب حکوهت طٌذھ؛'' 

(d) حموق کب رکبرڈ'' هطلب اور اص کو وٍ هعٌی''

کی  ۱۲۹۱حبصل ہوگی جو طٌذھ لیٌڈ رویٌیو ایکٹ، 
 هیں دی گئی ہے۔ ۳۲دفعہ 

۔جب تک کچھ ولتی طور پز ًبفذ کظی لبًوى یب کظی ۳
هعبہذٍ یب فیصلے یب عذالت کے حکن کے هتضبد ًہ ہو، 
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لیکي اص ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت ہو، رویٌیو 

ڈپبرٹوٌٹ، حکوهت طٌذھ کب طیکزیٹزی، جو وسیزاعلٰی 
طٌذھ کی طزف طے اص طلظلے هیں بباختیبر بٌبیب گیب 

کے رکبرڈ هیں پہلی ہو، اگز هطوئي ہے تو حموق 
کیب گیب اًذراج غلظ  پز یب اص کے بعذ  ۱۲۹۵جٌوری 

ہے تو ًوٹیض کے عالوٍ ایظے اًذراج کو رد کز 

طکتب ہے اور ایظے رد ہوًے پز سهیي طزکبر کی 
 طزف واپض ہو جبئے گی۔

کے تحت جبری کزدٍ حکن طے هتبثز  ۳(دفعہ ۱۔)۴
شذٍ کوئی شخص ایظے حکن والی تبریخ طے پٌذرٍ 

کے اًذر حکوهت کو اپیل کز طکتب ہے اور  دى

 حکوهت کب حکن حتوی ہوگب۔
(حکوهت اص ایکٹ کے همبصذ حبصل کزًے کے ۲)

 لیئے لواعذ بٌب طکتی ہے۔
۔اص ایکٹ کی گٌجبئشوں کو اثزاًذاس ہوًے واال عول ۵

ہوگب جب تک کچھ ولتی طور پز ًبفذ کظی لبًوى کے 

 هتضبد ًہ ہو۔
 

ًیت طے کیئے گئے کظی ۔اص ایکٹ کے تحت اچھی ۹

کبم یب کچھ کزًے کے ارادے پز کوئی همذهہ، کیض یب 

دوطزی لبًوًی کبرروائی کظی شخص کے خالف ًہ 
 ہوگی۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 
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