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 9980ىجصيَ  XIظٍڌ „رڊيٍٍط ٌيتص 

SINDH ORDINANCE NO.XI OF 1980 

 9980„رڊيٍٍطۿ ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ )تصىيو( 

THE SINDH LAND REVENUE 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1980 

 ]9980جّالِء  28[

۾  9967ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ جًٍِ ذريعي „رڊيٍٍط 

 تصىيو ڪئي ويٍسي.

ڪصڻ ۾ تصىيو  9967ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  تَ جيئً

 ٌُّسي؛ ريت ًُ جيڪا ۿ„ُي پئي ٿي ضصوري

جي اعالن ىّجبۿ كاٌّن  9977جّالِء  5ُاڻي تًٍِ ڪصيۿ 

جي روشٍي ۾ۿ ظٍڌ  9977)ٌافش ُئڻ وارو تعهعم( خڪوۿ 

 جي گّرٌص ُيٺيّن „رڊيٍٍط جّڙي ٌافش ڪصڻ فصىايّ „ُي:

ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ )تصىيو( کي „رڊيٍٍط ( ًُ 9) .9

 ظڏيّ ويٍسو. 9980„رڊيٍٍطۿ 

 ٿيٍسو.( ُي فّري طّر الڳّ 2)

 

کي ًُ ۾ۿ جًٍِ  9967ظٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  .2

 هکاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ ظڏيّ ويٍسوۿ ان جي ىّجّد

رڪارڊ “جي ذيهي عٍّان الِءۿ عٍّان  VIعٍّانۿ ۽ ةاب 

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍسو.” „ف رائيٽط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيس

 

 

 

 

ىزتطص عٍّان ۽ 

 شصوعات

Short title and 

commencement 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  جي ةابVI 

 جي عٍّان جي تصىيو

Amendment of 
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( ۾ شق 2جي ذيهي دفعَ ) 39ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .3

(b) .کي رتو ڪيّ ويٍسو 

 

 

 

 

 

 

 

 ويٍسو.کي رتو ڪيّ  49ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

الِء ُيٺيً ريت ىتتادل  42ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .5

 ةڻايّ ويٍسو:

the heading of 

Chapter VI of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ39جي دفع 

 جي تصىيو

Amendment of 

section 39 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ49جي دفع 

 کي رتو ڪصڻ

Omission of 

section 41 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 
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( ةّرڊ „ف رويٍيّۿ رڪارڊ „ف رائيٽط ۽ اُڙن خلً 9. )42“

جي ىيّٽيشً جّ رجعٽص ةڻائڻ ظان الڳاپيم ڪو الِءۿ 

ىزتيارڪار „فيط ۾ ُڪ ظيم جّڙي ظگِي ٿّۿ جيڪّ اُڙن 

طصفان طئي ڪيّ ويّ عيهسارن تي ىشتيم ٌُّسوۿ جيئً ان 

 ُجي.

( رڪارڊ „ف رائيٽط ۽ ىيّٽيشٍض جي رجعٽصيشً ٽً 2)

 9979ت „رڊيٍٍطۿ ظٍڌ ىڪاٌي خڪّىظيٽً ۾ ٌُّسيۿ 

تدت جڙيم يٌّيً ڪائٌّعم يا الڳاپيم ڪائٌّعم ۾ ۽ تپيسار 

 .ان جّ ُڪ ُڪ ظيٽ ٌُّسو وٽ 

جتي ڪًٍِ ىاڻِّ خق خاضم ڪيّ „ُي يا ان جي ( 3)

دنچعپي „ُي جيڪا „ظاٌيَء ظان ٿي ظگِي ٿي يا ٽصاٌعفص 

جي ىطهب ىّجب  900جي دفعَ  9982„ف پصاپصٽي ايڪٽۿ 

گصوي واري ركو جيتصي ٌَ ُجيۿ تَ اُّ ىاڻِّ زةاٌي طّر تي يا 

نکت ۾ ىزتيارڪار يا اُڙي ٻئي „فيعص کي چئيۿ جًٍِ کي 

يّ ىلصر ڪصي ۽ ان کي ةاارتيار „فيعص چيّ وڃي ةّرڊ „ف رويٍ

 ظگِي ٿّ. وٺيتَ ان کان ٽً ىِيًٍ جي اٌسر اٌسر 

شزص ٌاةانغ „ُي يا اُڙي ىعهّىات ڏيڻ  خق وٺٍسڙ اُّ اگص

کان ىعشور „ُيۿ تَ ظٍسس ظٍڀانيٍسڙ يا ٻيّ شزص جًٍِ کي 

ظٍسس ىهڪيت جي چارج ُجيۿ اُّ ىعهّىات ڏئي ظگِي 

 ٿّ:

جيڪڏًُ خق يا دنچعپي رجعٽصڊ ڪاػشن  تَ ةشصطيڪ

اُّ ضصوري ٌَ ٌُّسو تَ  ذريعي خاضم ڪئي وئي „ُيۿ

ضّرت ۾ اُا الڳاپيم ظب رجعٽصار  ىعهّىات ڏٌي وڃيۿ ان

جي ذىيّاري ٌُّسي تَ اُّ ىزتيارڪار يا اٿارٽي „فيعص کي 

ڪاػشن جي رجعٽصيشً جي ٽً ىِيًٍ اٌسر اٌسر „گاَُ 

XVII  َ42جي دفع 

 جي تتسيهي

Substitution of 

section 42 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 
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 ڪصي.

ي رتو ڪئي تطگخق ۾ ضاُّ شزص جًٍِ جي وضاخت: 

فعَ جي وڃي ٿيۿ اُّ ًُ ذيهي د يئٿي وڃيۿ يا نيض طئي ڪ

 ىطهب ىّجب خق خاضم ڪٍسو.

تدت ىعهّىات زةاٌي طّر ڏٌي وئي  (3جتي ذيهي دفعَ )( 4)

ُيۿ ىزتيارڪار يا ةاارتيار ةڻايم „فيعص ان کي نکت ۾ „

„ڻيٍسو ۽ ان تي ىعهّىات ڏيٍسڙ شزص جي ضديح يا „ڱّٺي 

 ٺٍسو.جّ ٌشان و

ىزتيارڪار يا ةاارتيار ةڻايم شزص اُا تطسيق ڪٍسو ( 5)

( تدت خاضم ڪيم ىعهّىات خاضم ڪئي 3تَ ذيهي دفعَ )

وئي „ُي ۽ اُڙي ىعهّىات ڏيٍسڙ شزص کي ظصٽيفڪيٽ 

 فصاُو ڪٍسو.

( تدت 3ىزتيارڪار يا ةاارتيار ةڻايم „فيعص ذيهي دفعَ )( 6)

ىّڪهيٍسوۿ خاضم ڪيم ىعهّىات ظيم جي اٌچارج ڏاًٌِ 

جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ ان ضّرت ۾ جڏًُ ىزتيارڪار يا 

ةاارتيار ةڻايم „فيعص پاڻ اٌچارج ٌَ „ُيۿ ۽ اٌچارج اُڙي 

ي تَ ڪًٍِ ىعهّىات ىهڻ تي يا ُي ٻي ضّرت ۾ ىطيئً „ُ

۾ دنچعپي عاُص ٿي „ُيۿ اُڙي  خق جي خاضالت يا ڪًٍِ 

 خاضالت کي ىيّٽيشً جي رجعٽص ۾ دارم ڪٍسو.

( تدت 6اٌچارج يا ىزتيارڪار جتي ذيهي دفعَ )ظيم جّ ( 7)

 ظيم ٌَ ُجي تَ:۽ ڪصي ٿّ  دارال

(a) تعهلي „فيط جي ٌّٽيط ةّرڊ تي دارال جي ٌلم نڳائيٍسو؛ 

(b)  دارال جي ٌلم الڳاپيم تپيسار ڏاًٌِ تپيسار جي ديصي ۾

 رکڻ الِء اىاڻيٍسو؛

(c)  ىّجّد ٌُّسا اُڙن ىاڻًِ کي نکت ۾ „گاَُ ڪٍسو جيڪي
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 ىٍتلهي ۾ دنچعپي رکٍسا ٌُّسا؛يا 

( تدت ڪيم دارال ظان ىتاثص ٿيٍسڙ ڪّ 6ذيهي دفعَ )( 8)

شزص اُڙي دارال رالف ظيم جي اٌچارج يا ىزتيارڪار 

ظان اعتصاض واري ظگِي ٿّۿ جتي ظيم ٌَ ُجي تَ ذيهي دفعَ 

( تدت ٌّٽيط ىهڻ جي پٍسرًٌِ ڏيًٍِ جي اٌسر اٌسر 7)

 اعتصاض واري ظگِي ٿّ.

( 8صاضۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ جيڪي ذيهي دفعَ )اعت( 9)

ُجًۿ اُي ڌار رجعٽص ۾ دارم ڪيا ويٍساۿ جًٍِ  ىطاةقتدت 

 کاٌپِّء اًٌِ کي تڪصاري ڪيعً جّ رجعٽص ظڏيّ ويٍسو.

رجعٽص ۾ دارم ڪيم اعتصاض  ( تڪصاري ڪيعً جي90)

ىزتيارڪار يا رويٍيّ ةّرڊ طصفان ان ظهعهي ۾ ةاارتيار ةڻايم 

ڪًٍِ ٻئي شزص پاران الڳاپيم تپي ۾ کهيم ڪچِصي 

ذريعي اڪاليا ويٍسا ۽ اعتصاضً ۾ دنچعپي رکٍسڙ ظيّريً 

ڌريً کي ڪچِصي جي تاريذ ۽ ٍُڌ ىلصر ٿيڻ کان گِٽ ۾ 

سا ۽ اًٌِ کي ڄاڻايم گِٽ ُڪ ُفتّ اڳ ٌّٽيط اىاڻيا ويٍ

ڪچِصي ۾ ٻڌڻ جّ ىّزون ىّكعّ فصاُو ڪيّ ويٍسو ۽ 

اعتصاض اڪالئڻ ظان الڳاپيم خڪو ىٍتلهي جي رجعٽص ۾ 

 دارم ڪيا ويٍسا.

ىٍتلهيَء واري رجعٽص ۾ دارالئّن ڪصي ىزتيارڪار ( 99)

جي تطسيق ڪصڻ کاٌپِّء اُي اُڙي ظهعهي ۾ خلً جي 

يڪي ةّرڊ „ف رويٍيّ رڪارڊ ڏاًٌِ ىٍتلم ڪيّن ويٍسيّن ج

 ۾ رکيّن ويٍسيّن.

ظيم جّ اٌچارج يا ىزتيارڪار جتي ظيم ٌَ „ُيۿ ( 92)

اعتصاض دارم ڪصائڻ جّ ىسو رتو ٿي وڃڻ کاٌپِّءۿ 

جيڪڏًُ ڪي ةَ اعتصاض دارم ٌٿا ڪيا وڃًۿ يا ذيهي دفعَ 
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( تدت خڪو ڪصڻ جي ڏًُ ڏيًٍِ اٌسر ظٍسس ُٿ ُيٺ 9)

ظتگيّن ڪٍسو ۽ خلً جي رڪارڊ جي ٌلم ۾ ضصوري در

ظپصوائيضٌگ تپيسار کي نکت ۾ ظٍسس ىاتدت الڳاپيم 

ڪائٌّعم ۾ خلً جي رڪارڊ جي ٌلهً ۾ ظاڳيّن درظتگيّن 

ڪصڻ جي ُسايت ڪٍسو ۽ تپيسار ُسايتّن ىهڻ جي پٍسرًٌِ 

 ڏيًٍِ اٌسر درظتگيّن ڪٍسو.

ڪيّن ( تدت تطسيق 92درظتگيّن ذيهي رول )( 93)

 .ويٍسيّن

(i) جيڪڏًُ  تطسيق ڪئي ويٍسي ىزتيارڪار طصفان

 درظتگي ظيم جي اٌچارج طصفان ڪئي وئي ُجي؛

(ii)  جيڪّ ڪئي ويٍسي ٻيً ڪيعً ۾ رويٍيّ „فيعص طصفان

 ىزتيارڪار جي عِسي کان گِٽ ٌَ ُجي.اظعٽٍٽ 

 کي رتو ڪيّ ويٍسو. 43ڄاڻايم ايڪٽ ۾ دفعَ  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۾: 45ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .7

(i)  ًيا “نفغًۿ ڪاىائًۿ ڏٌگيًۿ اکص ۽ اٌگ

 (a)جي شق  43پيصياڊيڪم رڪارڊ ۾ ظّاِء دفعَ 

تدت پٽّاري طصفان پيصياڊيڪم رڪارڊس ۾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ43جي دفع 

 کي رتو ڪصڻ

Omission of 

section 43 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ45جي دفع 

 جي تصىيو
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ڪيم دارالئً جي ان دفعَ جي خّاني ظان 

کي ” دنچعپي جي ػيص تڪصاري خاضالت جيۿ

 رتو ڪيّ ويٍسو؛

(ii)  شق(b)  کي فم ” ؛ ۽“۾ۿ ظييي ڪّنً ۽ نفظ

 يّ ويٍسو؛ ۽اظٽاپ ظان تتسيم ڪ

(iii)  شق(c) .کي رتو ڪيّ ويٍسو 

الِء ُيٺيً ريت ىتتادل  52ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .8

 ةڻايّ ويٍسو:

. خلً جي رڪارڊ ۾ ُڪ دارال تيعتائيً ظچي ظيجِي 52“

ويٍسي جيعتائيً اُا تڪصاري ثاةت ٌَ ٿئي يا كاٌٌّي طّر 

 ”.ٌئيً دارال ان جي ىتتادل ٌَ ةڻائي وڃي.

 

 

 

 

يا ُڪ “۾ۿ نفظ  53دفعَ ڄاڻايم ايڪٽ جي  .9

 رتو ڪيا ويٍسا.” پيصياڊيڪم رڪارڊ ۾

 

 

 

 

 

 

 

۽ “۾ۿ نفظ  54ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .90

Amendment of 

section 45 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ52جي دفع 

 جي تتسيهي

Substitution of 

section 52 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ53جي دفع 

 جي تصىيو

Amendment of 

section 53 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967
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 رتو ڪيا ويٍسا.” پيصياڊيڪم رڪارڊ

 

 

 

 

 

 

 

ُيٺيان عٍّان الِءۿ  XIIIڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ ةاب  .99

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍسو.” اپيم ۽ ٌغصثاٌي“عٍّان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۾: 969ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .92

(a) ( َ۾:9ذيهي دفع ) 

(i)  شق(a) ۿ(b)  ۽(c)  ًکي شل (b) ۿ(c)  ۽(d)  طّر

 ٻيِص ٌيتص ڏٌّ ويٍسو؛

(ii)  شق(b)  کي ايئً ٌيتص ڏيڻ کان اڳۿ ُيٺيً کي

 طّر شاىم ڪيّ ويٍسو؛ (a)شق 

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ54جي دفع 

 جي تصىيو

Amendment of 

section 54 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  جي ةاب

XIII  جي عٍّان جي

 تصىيو

Amendment of 

the heading of 

Chapter XIII of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ161جي دفع 

 جي تصىيو

Amendment of 

section 161 of 
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“(a)  ڏاًٌِ جڏًُ ٻئي  ڪهيڪٽصپِصيً گصيڊ جي اظعٽٍٽ

هيڪٽص طصفان خڪو ڪيّ ويّ „ُي؛ گصيڊ جي اظعٽٍٽ ڪ

 ۽

(iii)  شق(b)  ًۿ “۾ ايئً ٌيتص ڏيڻ کاٌپِّءۿ ڪاىا ۽ نفغ

” پِصيً گصيڊ جّ“الِء نفغً ” ڪًٍِ ةَ گصيڊ جّ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍسو؛

(b) ( َُيٺان وضاخت کي رتو ڪيّ ويٍسو؛ 9ذيهي دفع )

 ۽

(c) ( َکاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 2ذيهي دفع )

 ويٍسو:

کي  ةّرڊ „ف رويٍيّ کاٌعّاِء ڪًٍِ ةَ ٻئي رويٍيّ „فيعص( 3“)

ڪّ ڪيط ڪًٍِ ُيٺيً ارتياري کي رىاٌڊ الِء ڏيڻ جّ 

 ”.ارتيار ٌَ ٌُّسو.

کي رتو ڪيّ  963ڄاڻايم ايڪٽ ۾ دفعَ  .93

 ويٍسو.

 

 

 

 

 

 

 

 ۾: 964ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .94

(i) ( ۾ۿ نفظ 2( ۽ )9ذيهي دفعات )“الِء نفظ ” ٌّي

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍسو؛” ٽيَِ“

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ163جي دفع 

 کي رتو ڪصڻ

Omission of 

section 163 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ164جي دفع 
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(ii)  ڪّنً شصطيَ ةيان ۾ „رص ۾ ايٍسڙ فم اظٽاپ کي

ظان تتسيم ڪيّ ويٍسو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيان 

 شصطيَ ةيان شاىم ڪيا ويٍسا:

ةشصطيڪ وڌيڪ تَ ًُ دفعَ تدت ٌغصثاٌي ۾ جاري ڪيم 

ڪًٍِ خڪو تي اُڙي خڪو ظان ىتاثص ٿيم ڪًٍِ ڌر جي 

 ٌَ اٿاريّ ويٍسو؛ اعتصاض دررّاظت تي 

ةشصطيڪ اُّ ةَ تَ ڪًٍِ ةَ رويٍيّ „فيعص ظّاِء ةّرڊ „ف 

رويٍيّ جي کي ڪّ ڪيط ڪًٍِ ُيٺيً ارتياري کي رىاٌڊ 

 ”.الِء ڏيڻ جّ ارتيار ٌَ ٌُّسو.

۾ۿ نفغً ۽ ڪاىا  967ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .95

” ِءۿ يا ٌغصثاٌي الِء ُڪ دررّاظت ياالُڪ اپيم فارم “

الِءۿ يا ُڪ اپيم يا دررّاظت جي “الِء نفغً ۽ ڪاىائً 

 ةڻايّ ويٍسو.کي ىتتادل ” فائيم ڪصڻ ۾ ىعافي الِء

 

 

  

ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍط -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.

 جي تصىيو

Amendment of 

section 164 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

 

 

 

جي اونَِ  9967

پاڪعتان ايڪٽ 

XVII  َ167جي دفع 

 جي تصىيو

Amendment of 

section 167 of 

West Pakistan 

Act XVII of 

1967 

 


