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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  IIIىجريَ 7976
SINDH ACT NO. III OF 1976
شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ (ترىيو) ايڪٽۿ 7976
THE SINDH LAND REVENUE
(AMENDMENT) ACT, 1976
] 33ىارچ [7976
شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ  7967۾ اضافي ترىيو ڪرڻ الِء ايڪٽ.
ًُ ايڪٽ جي ذريػي شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ (ترىيو) ايڪٽ  7967۾
تيِيد )(Preamble

اضافي ترىيو ڪرڻ ىلطّد „ُي.
ان کي ُيٺيً طريلي شان تتديم ڪيّ ويٍدو.
 )7( .7ان کي شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ (ترىيو) ايڪٽ  7976چيّ
ويٍدو .

ىختطر غٍّان ۽ شروغات
Short Title, Extent

(ُ )2ي في انفّر ٌافذ ڪيّ ويٍدو ان کي ٌّىتر  7975جي and Commencement

ڏُيً ڏيًٍِ کان الڳّ شيجِيّ ويٍدو.

.2

شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽ  7967جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةٍيادي

ايڪٽ چيّ ويٍدوۿ ان جي دفػات کي ُيٺيً طريلي شان تتديم شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽ جي
دفػَ  4۾ تتديهي

ڪيّ ويٍدو.
( )i

شق ( )73کاٌپِّء ٌئيً شق جّ اضافّ ڪيّ
ويٍدو.
”(ٌِ” )10-Aري زىيً“ جّ ىطهب اُا ٌِري
زىيً جًٍِ کي ُڪ ڪئٍالۿ ٽيّب ويم ۽
ڪًٍِ ةَ ىطٍّغي طريلي شان پّکي راُي
ڪئي وڃي.

()ii
”( )27-Aغير ٌِري زىيً جّ ىطهب ”ٻي غير ٌِري
شق  27کاٌپِّء ٌئيً دفػَ کي شاىم ڪيّ ويٍدو.

زىيً“.

2

of

Amendment

section 4 of Sindh
Land Revenue Act

 ًُ .3ايڪٽ جي دفػَ  54۾ ٌئيً دفػَ جّ اضافّ ڪيّ

شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ڪا دفػَ
 54-Aجّ اضافّ

ويٍدو.
” )7( 54-Aةّرڊ „ف رويٍيّ يا ان پاران
ةااختيار ةڻايم „فيصرۿ ضرورت ىّجب دفػَ  24تدت ُڪ

Insertion of section
54-A in Sindh Land
Revenue Act.

„فيشم گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪشً جي ذريػي شيً جاري ڪري
زىيً جي ىانڪ کي طهب ڪري شگِي ٿّ جيڪّ پٍٍِجي
زىيً جي ىانڪي واريً خدن ةاةت ۽ ٻي ضروري ىػهّىات
ڏيڻ جّ پاةٍد ٌُّدوۿ جيڪا ًُ ضّةي يا ان کان ٻاُر ٌُّدي.
( )2دفػَ ( )7جي تدتۿ جيڪڏًُ ڪّ
ڪا ڄاڻ جيڪا گِرةم ُجيۿ ڏيڻ ۾ ٌاڪام ٿيٍدو ۽ ڄاڻي
واڻي ۽ اڻپّري ڄاڻ ڏئي تَ اُّ شزا جّ خلدار ٌُّدوۿ شزا جّ
غرضّ ُڪ شال تائيً ةَ ٿي شگِي ٿّ يا ًُ تي ڏٌڊ ىڙُيّ
ويٍدو يا ڪجَِ ضّرتً ۾ شزا ۽ ڏٌڊ ٻئي ٌُّدا.
( ًُ)3دفػَ تدت كاةم شزا جرم كرار ڏيڻ
تي ڪا ةَ غدانت تيصتائيً ٌّٽيس ٌَ وٺٍدي جيصتائيً ةّرڊ
„ف رويٍيّ پاران  Authorizedڪيم رويٍيّ „فيصر جي
نکت واري درخّاشت ىّضّل ٌَ ٿي ُجي.
 .4پرٌصپم ايڪٽ ۾ۿ دفػَ  56کاٌپِّءۿ ُيٺ ڄاڻايم دفػَ

شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽ ۾

شاىم ڪيّ ويٍدو.

شيڪشً 70-A, 70-B,

”  ًُ 56-Aايڪٽ ۾ ىّجّد ڪًٍِ شئي

 70-C۽  70-Dجّ اضافّ
new

of

Insertion

جي خالف ٌَ „ُي تَ پِّءۿ ڪًٍِ زىيً جّ ىانڪ ان ضّرت ۾

sections 70-A, 70-B,

نيٍڊ رويٍيّ ادا ڪرڻ جّ پاةٍد ٌَ ٌُّدوۿ جيڪڏًُ ًُ وٽ“

70-C and 70-D in

) 72 (aايڪڙن کان وڌيڪ ٌِري زىيً ٌَ
ُجي.
) (bغير ٌِري زىيًۿ جيڪا  25ايڪڙ کان
وڌيڪ ُجي.
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Sindh Land

)ٌِ (cري ۽ غير ٌِري زىيً جّ ىجيّغي
جيڪا „ةپاشي الئق ايراضي  72ايڪڙ کان وڌيڪ ٌَ ُجي.
ةشرطيڪ شال  7975-76جي الِء جڏًُ
نيٍڊ رويٍيّ ُڪ جيترن اگًِ جي ةٍياد تي ورتّ ويٍدوۿ اُي
غالئلا جتي شڄّ شال پاڻي جي فراُيي جاري رُي ان الِء
ىجيّغي نيٍڊ رويٍيّ جّ  53شيڪڙو واجب االادا ُجي ۽
ةاكي غالئلً ۾ ىجيّغي نيٍڊ رويٍيّ جّ  75شيڪڙو وضّل
ڪيّ ويٍدو ۽ جً غالئلً ۾ نيٍڊ رويٍيّ ُڪ جيتري اگَِ
جي ةٍياد تي وضّل ٌَ ٿيٍدوۿ اتي خريف جي فطم جي
خصاب شان واجب االدا ٿيٍدو.
وضاخت ًُ :دفػي جي خّاني شان:
()a

ٌِري زىيً جّ ُڪ ايڪڙ غير زرغي زىيً جي ٻً
ايڪڙن جي ةراةر شيار ڪيّ ويٍدو.

(” )bزىيً“ جّ ىطهب „ُي يا زىيً جيڪا ًُ ايڪٽ
 56جي شق ()bۿ ) (c۽ ( )d۾ ڄاڻايم زىيً کان
غالوه „ُي يا ضّةي کان ٻاُر „ُي.
()c

”زىيً جّ ىانڪ“ ۾ اُّ شاىم „ُيۿ جيڪّ
()i

خڪّىتي اشڪيو تدت جًٍِ کي
زىيً االٽ ڪئي وئي ُجي يا گراٌٽ
ڏٌي وئي ُجي جيڪا گراٌٽ يا
االٽييٍٽ ًُ جي ىانڪيَء ۾ تتديم
ٿيٍدي.

()ii

خڪّىتي زىيً جي نيز رکٍدڙ.

()iii

اُّ شخص جًٍِ پٍٍِجي زىيً يا ان
جّ ڪجَِ خطّ گروي رکرايّ ُجي.

()iv

اُّ شخص جًٍِ کي زىيً جا ىصتلم
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خق ۽ ىفاد ىّجّد ُجً.
.5پرٌصپم ايڪٽ ۾ۿ دفػَ  73کاٌپِّءۿ ُيٺ ڄاڻايم ٌئّن دفػَ

Land

شاىم ڪيّ ويٍدو.
” ًُ 70-Aايڪٽ ۾ ىّجّد ڪًٍِ شئي
خالف ٌَ „ُي تَۿ زىيً ىانڪ جًٍِ جّ ذڪر (ُيٺ ڄاڻايم
ٽيتم جي ڪانو ٌيتر ( )2۾ ڪيّ ويّ „ُي ).اُّ وڌٌدڙ ريٽ
جي ىطاةق نيٍڊ رويٍيّ ادا ڪرڻ جّ پاةٍد ٌُّدو .جًٍِ جّ
ذڪر ڪانو ( )3۾ ڪيّ ويّ „ُي“ .
TABLE
.7

.3

.2

( )aزىيً جيڪا ڪًٍِ ىانڪ وٽ ُجي
()i

زرغي زىيً جيڪا  25ايڪڙ
کان وڌيڪ ُجي ۽  53ايڪڙن
کان وڌيڪ ٌَ ُجي.
يا

شيڪشً  57۽ 73

غير زرغي زىيً جيڪا 53

()ii

جي تدت 753

ايڪڙن کان وڌيڪ ُجي پر

شيڪڙو نيٍڊ رويٍيّ

 733ايڪڙن کان تجاوز ٌَ

 Assesڪيّ ويٍدو.

ڪري.
يا
()iii

زرغي ۽ غير زرغي زىيً جّ
ىجيّغي „ةپاشي الئق خطّ 53
ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

ان تدت -شيڪشً
 57۽  73جي ىطاةق
 233شيڪڙو نيٍڊ

( )bزىيً جيڪا ڪًٍِ شخص جي
ىهڪيت „ُي.
()i

رويٍيّ اٌدازن نڳايّ
ويٍدو.

رويٍيّ ۾ اضافّ

 53ايڪڙن کان وڌيڪ
ُجي يا

()ii

 733ايڪڙن کان وڌيڪ
ُجي يا

()iii

زرغي ۽ غير زرغي زىيً جّ
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in

Revenue

Increase

ىجيّغي „ةپاشي الئق خطّ
 53ايڪڙن کان وڌيڪ
ُجي.

شال  7975-76جي ىطاةقۿ ُڪجيترن اگًِ جي ةٍياد تي
اُي غالئلا جتي شيّرو شال پاڻي جي فراُيي جاري رُي ان
الِء ىجيّغي نيٍڊ رويٍيّ جّ  53شيڪڙو واجب االدا ٌُّدو ۽
ةاكي غالئلً ۾ ىجيّغي نيٍڊ رويٍيّ جّ  25شيڪڙو خطّ
وضّل ڪيّ ويٍدوۿ ۽ اُي غالئلي جتي ُڪجيترن اگًِ
جي ةٍياد تي وضّني ٌَ ٿيٍدي اتي نيٍڊ رويٍيّ رةيع جي فطم
جي خصاب شان وضّل ڪيّ ويٍدو.
وضاخت ًُ :شيڪشً جي الِء:
)„ (aةپاشي الئق يا زرغي زىيً جّ ُڪ ايڪڙ غير زرغي
زىيً جي ٻً ايڪڙن جي ةراةر شيار ڪيّ ويٍدو.
) (bزىيً جّ ىطهب زىيً ٌُّدو غالوه شيڪشً  56جي شق
) (b), (c۽ ) (dکي ضّةي اٌدر يا ٻاُر.
)” (cزىيً جّ ىانڪ“ اُّ شڏرائيٍدو جيڪّ
) (iڪًٍِ خڪّىتي اشڪيو جي تدت  Allottedڳا
 Granteeڏيڻ وارو ُجي ۽ ان اشڪيو جي تدت ئي اُا
االٽييٍٽ يا گراٌٽ اوٌرشپ ۾ تتديهي ٌُّدي.
) (iiخڪّىتي زىيً جّ ڪرائيدار.
) (iiiاُّ شخص جًٍِ پٍٍِجي زىيًٍ يا ان جّ ڪجَِ خطّ
گروي رکرايّ ُجي.
) (ivاُّ شخص جًٍِ وٽ زىيً جا اٌٽرشيٽ جا ىصتلم خق
خاضم ُجً.
) :70-B (1جڏًُ ڪّ ةَ شخص ضتي جي اٌدر يا ٻاُر
زىيً وٺٍدو (خاضم ڪٍدو) تَ ان زىيً ةاةت ڄاڻ الڳاپيم
اختياريً کي فراُو ڪٍدو .جيئً تَ ةّرڊ „ف رويٍيّ پاران
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جاري ڪيم ٌّٽيفڪيشً ۾ داخم ٌُّدو .جيڪڏًُ زىيً
ُڪ ئي تػهلي ۾ ورتّ وئي „ُي جًٍِ ۾ زىيً جي ىانڪ وٽ
پِريان ئي زىيً ىّجّد ُجي .ان ضّرت ۾ ڄاڻ ڏيڻ جّ پاةٍد
ٌَ ٌُّدو.
( )2جيڪّ ڪًٍِ ىػلّل جّاز جي ةٍياد تي شيڪشً ()7
جي تدت ُي گِرةم ڄاڻ ڏيڻ ۾ ٌاڪام ٿيّ ُجي يا ڄاڻي
واڻي اڻپّري ۽ غهط ڄاڻ ڏيٍدوۿ اُّ شزا جّ خلدار ٌُّدو .شزا
جّ غرضّ ُڪ شال تائيً ٿي شگِي ٿّ يا ڏٌڊ ادا ڪٍدوُ .ي
ڪجَِ ضّرتً ۾ شزاۿ ڏٌڊ ۽ ٻٍِي جي الئق ٌُّدو.
( ًُ )3شيڪشً تدت كاةم شزا كرار ڏٌم ڏوَُ تي ڪا
غدانت تيصتائيً ٌّٽيس ٌٿي وٺي شگِي جيصتائيً ةّرڊ „ف
رويٍيّ پاران  Authorizedڪيم رويٍيّ „فيصر کي ان جي
رائيٽٍگ درخّاشت ىّضم ٌَ ٿي ُجي.
( 70-C )7جڏًُ ڪًٍِ زىيً ىانڪ کي شيڪشً  56يا
شيڪشً  56-Aجي تدت نيٍڊ رويٍيّ ۾ كاةم ىٍظّر ڇّٽ
ٌَ ىهيۿ ۽ ان تي اضافي رويٍيّ چارج (نڳائي) وڃي يا ان جي
زىيً جي درجَ ةٍدي درشت ٌَ ٿي ُجي تَ اُا ان ضّرت ۾
شيڪشً ( 73)Aجي ىطاةقۿ ةّرڊ „ف رويٍيّ پاران ٻڌايم
طريليڪار جي ىطاةق الڳاپيم ىختيارڪار کي درخّاشت
نکي شگِي ٿّ.
( )2شب شيڪشً ( )7جي تدت ىختيارڪارۿ ضرورت پّڻ
تي ًُ درخّاشت تي اٌڪّائري ةَ شروع ڪرائي شگِي ٿّ.
ڪًٍِ شخص کي گِرائي شگِي ٿّ ۽ ڪاغذن جي جاچ
پڙتال ڪرائي شگِي ٿّ ۽ اٌڪّائري ىڪيم ٿيڻ کاٌپِّء
ڪّ ىٍاشب خڪو جاري ڪرڻ جّ اختيار ةَ رکي ٿّ.
( )3اٌڪّائري کاٌپِّءۿ ىختيارڪار جيڪڏًُ ىٍاشب
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شيجِي تَ ُڪ خڪو جي ذريػي اس زىيً جي ىانڪ کي
نيٍڊ رويٍيّ کان ىڪيم ڇّٽ يا اڌ ڇّٽ ڏياري شگِي ٿّ .ان
شب شيڪشً جي تدت ڪّ ةَ خڪو ٌاىّ جاري ڪرڻ
کان پِريان ىتاثر شخص کي ضفائي جّ ىّكػّ ڏٌّ ويٍدو.
( )4ىختيارڪار پٍٍِجي اختيارن جي اشتػيال جي الِء ةّرڊ
„ف رويٍيّ جي ُدايت تي غيم ڪٍدو.
( )4ىختيارڪار ةّرڊ „ف رويٍيّ جي ُدايت ىطاةق پٍٍِجي
اختيارن جّ اشتػيال ڪٍدو.
( )5ان خڪو شان ىتاثر شخص شب شيڪشً ( )2يا ()3
جي ىطاةق ًُ „رڊر جي جاري ٿيڻ شان ُڪ ىِيٍي جي اٌدر
اشصٽٍٽ ڪيشٍر کي اپيم ڪري شگِي ٿّ جًٍِ جّ
خڪو ڊپٽي ڪيشٍر جي ٌظرثاٌي کاٌپِّء ختيي تطّر
ڪيّ ويٍدو.
 70-Dان ايڪٽ ۾ ىّجّد ڪًٍِ شئي جي خالف ةاوجّد
خڪّىت ٌّٽيفڪيشً جي ذريػيۿ اضّل الڳّ ڪري شگِي
ٿيۿ ۽ شيڪشً  56-Aجي تدت اُّ طريليڪار واضح
ڪري شگِي ٿيۿ جًٍِ جي ذريػي اشتثٍيٰۿ ڇّٽ
( )exemptionغيم ۾ „ٌدي وڃي ۽ شيڪشً  70-Aجي
تدت  Assessmentڪري شگِجي.
 .6۽ ان جي ٌتيجي ۾ شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ترىييي „رڊيٍٍسۿ
 7976کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

شٍڌ „رڊيٍٍس  Iىجريَ
 7976جي ىٍصّخي
Sindh

of

Repeal

Ordinance I of 1976.

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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