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 7916 مجزیہ III نمبز ایکٹ سندھ

SINDH ACT NO. III OF 1976 

 7916 ایکٹ )تزمیم( ریوینیو لینڈ سندھ

THE SINDH LAND 

REVENUE (AMENDMENT)  

ACT, 1976 
 ]1776 هبسچ 33[

کشًے کب هيں اضبفی تشهين  1767ليٌڈ سویٌيى ایکٹ، عٌذھ 

 ایکٹ۔

 1767 یکٹ( اين)تشه یىیٌيىس يٌڈل عٌذھاط ایکٹ  کے رسیؼے 

 هيں اضبفی تشهين کشًب  همصىد ہے۔

 گب۔ جبئے کيب تجذیل عے طشیمے ریل هٌذسجہ اعے

کہب  1776 یکٹ( اين)تشه یىیٌيىس يٌڈعٌذھ لاعے ( 1) .1

 جبئيگب۔ 

 کے 1775 ًىهجش اعے اوس ہىگب ًبفز الفىس فی یہ  (2)

  جبئيگب۔ عوجهب الؼول ًبفز عے دى دعىیں

جغے  اط کے ثؼذ  1767ليٌڈ سویٌيى ایکٹ عٌذھ  .2

کی دفؼبت کى هٌذسجہ ریل  ثٌيبدی  ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی

 طشیمے عے تجذیل کيب جبئے گب۔
(i) ( کے ثؼذ ًئی شمىں کب اضبفہ کب 13شك )

 جبئے گب۔ 

”(10-A)  ”کب هطلت وٍ “ ًہشی صهيي

کٌبل، ٹيىة ویل  ایک صهيي جغےصسػی 

عے کهيتی  هصٌىػی طشیمے  غیاوس ک

 ثبڑی کی جب عکے۔

(ii)  کى شبهل کيب  کے ثؼذ ًئی دفؼہ 27شك

 جبئے گب۔ 
(27-A)   دوعشی ”کب هطلت  ًہشی صهيي غيش

 ۔“غيش ًہشی صهيي

 هيں ًئی دفؼبت کب اضبفہ 54دفؼہ  کی اط ایکٹ  .3

 کيب جبئے گب۔

”54-A (1 ثىسڈ آف سویٌيى یب اط کی )

کيب جبئے گب افغش، حغت  Authorizedجبًت عے 
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ًىٹی  ٓافيشل گضٹ  کے تحت  ایک 24ضشوست دفؼہ  

کغی صهيي  عوي جبسی کش کے فکيشي کے رسیؼے 

کی جى اپٌی صهيي  کے هبلک کى طلت کش عکتے ہيں

وسی هؼلىهبت دیٌے کے پبثٌذ اوس دوعشی ضشحمذاسی 

 ہىًگے جى اط صىثے یب اط عے ثبہش ہىًگی۔

( کے تحت، اگش کىئی 1( دفؼہ )2)

هؼلىهبت جى دسکبس ہىں دیٌے هيں ًبکبم ہىگب، اوس جبى 

ثىجه کش یب ًبهکول یب غلط هؼلىهبت دے تى وٍ عضا کب 

 عبل تک ثهی ہى عکتب ہے  1حمذاس ہىگب، عضا کب دوساًيہ 

جشهبًہ ػبئذ ہىگب۔ یب کچه صىستىں هيں عضا  یب اط پش

 اوس جشهبًہ دوًىں ہىًگے۔

( اط دفؼہ کے تحت لبثل عضا جشم 3)

لشاس دیئے جبًے پش کىئی ػذالت تت تک ًىٹظ ًہيں 

لے گی جت تک ثىسڈ ٓاف سویٌيى کی جبًت عے 

Authorized  کئے گئے سیىیٌيى افغش کی تحشیشی

 دسخىاعت هىصىل ًہ ہى۔

دفؼہ کے ثؼذ، هٌذسجہ ریل  56 دفؼہ پشًغپل ایکٹ ،  . 4

 شبهل کيب جبئيگب۔ کى 

” 56-A اط ایکٹ هيں هىجىد کغی

اط  صهيي کب هبلک ًہيں ہے تى پهش چيض کے ثشخالف

صىست هيں ليٌڈ سیىیٌيى ادا کشًے کب پبثٌذ ًہيں ہىگب، 

 “اگش اعکے پبط 

(a) 12  صهيي ًہ   صائذ  ًہشی  ایکڑ عے

 ہى۔

(b) ایکڑ  25صهيي،  جى کہ  ًہشی غيش

 عے صیبدٍ ہى۔

(c) جىصهيي  ًہشیاوس غيش  ًہشی  

ایکڑ عے صیبدٍ ًہ  12 ایشاضیهجوىػی ٓاثپبشی الئك 

 ہى۔

، کے لئے 1775-76ثششطيکہ عبل 

ليب جبئے گب جت ليٌڈ سویٌيى یکغبى ًشخىں کی ثٌيبد پش 

بسا عبل پبًی کی فشاہوی جبسی ئمے جہبں عوٍ ػال  ،

فيصذ  53ليٌڈ سویٌيى کب سہے اى کے لئے  هجوىئی 

اوس ثبلی ػالئمىں هيں هجوىػی ليٌڈ  دا ہىگیاالا واجت

اوس جي ػالئمىں  فيصذ وصىل کيب جبئيگب 75سویٌيى کب 
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هيں ليٌڈ سویٌيى یکغبى ًشخ کی ثٌيبد پش وصىل ًہيں 

 دااخشیف کے فصل کے حغبة عے واجت اال وہبں ہىگب

 ہىگب۔

 کے حىالے عے: دفؼہوضبحت: اط 

(a) صهيي کب ایک ایکڑ غيش صسػی صهيي  ًہشی

 کے ثشاثش شوبس کيب جبئيگب۔ کے دو ایکڑ 

(b) ”ہے وٍ صهيي جى اط ایکٹ کب هطلت  “صهيي

هيں گٌىائی ( dاوس )  (c)(، bکی شك ) 56

گئی صهيي کے ػالوٍ ہے یب صىثے عے ثبہش 

  کی۔

(c) ”هيں وٍ شبهل ہے “ هبلک صهيي کے 

(i)  حکىهتی اعکين کے تحت جغے 

کی جبئے یب االٹ صهيي  جغے 

گشاًٹ دی گئی ہى جغے گشاًٹ یب 

االٹوٌٹ اط کی حمذاسی هيں تجذیل 

 ہىگی۔ 

(ii)  ۔کی ليض سکهٌے واالحکىهتی صهيي 

(iii)  وٍ شخص جظ ًے اپٌی صهيٌي یب اط

 کب کچه حصہ گشوی سکهىایب ہى۔

(iv)  وٍ شخص جظ کے صهيي کے 

 ہىں۔حك اوس  هفبد  هغتمل 

کے ثؼذ، هٌذسجہ ریل  73.پشًغپل ایکٹ هيں، عيکشي 5

 شبهل کيب جبئيگب۔ دفؼہ  ًئی 

”70-A  اط ایکٹ هيں هىجىدٍ کغی

صهيي هبلک اپٌی جظ کب   ًہيں ہے تى چيض کےخالف

( هيں کيب گيب 2رکش )هٌذسجہ ریل ٹيجل کے کبلن ًوجش )

ہے۔( اط پش ثڑھے ہىئے سیٹ کے هطبثك ليٌڈ سویٌيى 

( هيں کيب گيب 3ادا کشًے کب پبثٌذ ہىگب۔ جظ کب رکش کبلن )

 “ہے۔
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TABLE 
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3. 

 (a) صهيي جى کغی هبلک کے پبط ہى 

(i)  ایکڑ  25صسػی صهيي جى

ایکڑ  53اوس   عے صیبدٍ ہى

  عے صیبدٍ ًہ ہى۔

 یب

 73اوس  57عکيشي 

 153کے تحت 

فيصذ ليٌڈ سویٌيى 

Asses کيب جبئيگب 

(ii)  ایکڑ  53غيش صسػی صهيي جى

ایکڑ  133عےصیبدٍ ہى پش 

 عے تجبوص ًہ کشے  

 یب

(iii)  صسػی اوس غيش صسػی صهيي

آثپبشی الئك حصہ  کب هجوىػی

 ایکڑ عے صیبدٍ ًہ ہى۔ 53

 -اط کے تحت

 73اوس  57عيکشي 

 233کے هطبثك 

فيصذ ليٌڈ سویٌيى 

 اًذاصى لگبیب جبئيگب

(b)  صهيي جى کغی شخص کی هلکيت

 ہے۔

(i) 53  ایکڑ عے صیبدٍ کی

 صهيي ہى  یب

(ii) 133 ایکڑ عے صیبدٍ یب 

(iii)  صسػی اوس غيش صسػی

صهيي کب هجوىػی آثپبشی 

ایکڑ عے  53الئك حصہ 

 صیبدٍ ہى۔

کے هطبثك، یکغبى ًشخىں کی ثٌيبد پش  1775-76عبل 

وٍ ػالئمے جہبں عبسا عبل پبًی کی فشاہوی جبسی سہے 

فيصذ واجت  53اى کے لئے هجوىػی ليٌڈ سویٌيى کب 

االادا ہىگب، اوس ثبلی ػالئمىں هيں هجوىػی ليٌڈ سیىیٌيى 

ے فيصذ حصہ وصىل کيب جبئيگب، اوس وٍ ػالئم 25کب 

جہبں یکغبں ًشخىں کی ثٌيبد پش وصىلی ًہيں ہىگی 

وہبں ليٌڈ سویٌيى سثيغ کے فصل کے حغبة عے 

 وصىل کيب جبئيگب۔

 : اط عيکشي کے لئے۔وضبحت

(a)  ٓاثپبشی الئك یب صسػی صهيي کب ایک ایکڑ غيش

 صسػی صهيي کے دو ایکڑ کے ثشاثش شوبس کيب جبئيگب۔

(b)  کی  56صهيي کب هطلت صهيي ہىگب ػالوٍ عيکشي

 کے صىثے کيے اًذس یب ثبہش۔ (d)اوس  (c) ,(b)شك 

(c) ”وٍ کہالئيگب جى “ صهيي کب هبلک 

(i)  کغی حکىهتی اعکين کے تحتAllotted  یب
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Grantee  ٍدیٌے واال ہى اوس اط اعکين کے تحت ہی و

 االٹويٌٹ  یب گشاًٹ اوًششپ هيں تجذیل ہىگی۔

(ii) صهيي کب کشائے داس۔ حکىهتی 

(iii) صهيٌي یب اط کب کچه  جظ ًے اپٌی  وٍ شخص

 حصہ گشوی سکهىایب ہى۔

(iv)  وٍ شخص جظ کے پبط صهيي کے اًٹشعيٹ کے

 هغتمل حمىق ہىں۔

70-B (1) جت کىئی شخص صىثے کے اًذس یب ثبہش :

صهيي  لے گب) حبصل کشیگب( تى اط صهيي کے هتؼلك 

شیگب۔۔ جيغب کہ  اختيبسی کى فشاہن کهؼلىهبت هتؼلمہ 

ًىٹی  کی جبًت عے جبسی کئے گئے  ثىسڈ آف سویٌيى

اگش صهيي ایک ہی تؼلمہ هيں لی  ۔ہىگب فکيشي هيں دسج

گئی ہى جظ هيں صهيي هبلک کی پہلے ہی صهيي ہى۔ اط 

 دیٌے کب پبثٌذ ًہيں ہىگب۔ صىست هيں هؼلىهبت

يکشي ( جى کىئی کغی هؼمىل جىاص کے ثٌب عت ع2)

( کے تحت یہ دسکبس هؼلىهبت دیٌے هيں ًبکبم ہىگب یب 1)

، وٍ عضا کب جبى ثىجه کہ ًبهکول  کب غلط هؼلىهبت دیگب

حمذاس ہىگب۔ عضا کب دوساًيہ ایک عبل تک ہی ہى عکتب 

ہے یب جشهبًہ ادا کشیگب۔ یہ کچه صىستىں هيں عضا اوس 

 جشهبًے دوًىں کب اہل ہىگب۔ 

( اط عيکشي کے تحت لبثل عضا لشاس دیئے گئے 3)

تک ًىٹيظ ًہيں لے عکتی جشم پش کىئی ػذالت تت 

 Authorizedجت تک ثىسڈ ٓاف سویٌيى کی جبًت عے 

کئے گئے سویٌيى افغش کی اى سائٹٌگ دسخىاعت 

 هىصىل ًہ ہى۔

(1 )70-C  یب  56جت کغی صهيي هبلک کى عيکشي

يں لبثل هٌظىس  کے تحت ليٌڈ سویٌيى ه A-56عيکشي 

چهىٹ ًہ هلے، اوس اط پش اضبفی سویٌيى  چبسج 

 )لگبیب( کيب جبئے یب اط کی صهيي کی دسجہ ثٌذی دسعت

 73(Aًہ ہىئی ہى  تى وٍ اط  صىست هيں عيکشي  )

کے هطبثك، ثىسڈ آف سویٌيى  کے جبًت عے ثتبئے 

گئے طشیميکبس کے هطبثك هتؼلمہ هختيبسکبس کى 

 دسخىاعت لکه عکتب ہے۔

، حغت کے تحت هختيبسکبس (1( عت عيکشي )2)

اًکىائشی ثهی ششوع  ضشوست اط دسخىاعت پش 

هجشیہ  1عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ 

 کی هٌغىخی 1776

Repeal of Sindh 

Ordinance I of 1976. 
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کشواعکتب ہے۔ کغی شخص کى طلت کش عکتب ہے، اوس 

کبغزات کی جبًچ پڑتبل کشوا عکتب ہے، اوس اًکىائشی 

هکول ہىًے کے ثؼذ کىئی هٌبعت حکن جبسی کشًے کب 

 اختيبس ثهی سکهتب ہے۔

ثؼذ، هختيبسکبس اگش هٌبعت عوجهے ( اًکىائشی کے 3)

ى ليٌڈ تى ایک حکن کے رسیؼے اط صهيي هبلک ک

سویٌيى عے هکول چهىٹ یب ٓادھی چهىٹ دے عکتب ہے۔ 

کىئی حکن جبسی  کشًے  اط عت عيکشي کے تحت 

عے پہلے هوکٌہ هتبثشٍ شخص کى عضا ئی کب هىلغ دیب 

 جبئيگب۔

ئے ( هختيبسکبس اپٌے اختيبسات کے اعتؼوبل کے ل4)

 ثىسڈ ٓاف سویٌيى کی ہذایت پش ػول کش کشیگب۔

(هختيبسکبس ثىسڈ ٓاف سویٌيى کی ہذایت کے هطبثك 4)

 اپٌے اختيبسات کب اعتؼوبل کشیگب۔

( یب 2شخص عت عيکشي ) ( اط حکن عے هتبثش5ٍ)

( کے هطبثك اط ٓاسڈس کے جبسی ہىًے عے ایک 3)

هہيٌے کے اًذس اعغٹٌٹ کوشٌش کى اپيل کہ عکتب ہے 

جغکب حکن ڈپٹی  کوشٌش کی ًظشثبًی کے ثؼذ حتوی 

  تصىس کيب جبئيگب۔

70-D  اط ایکٹ هيں هىجىد کغی چيض کے ثشخالف

ثبوجىد حکىهت ًىٹی فکيشي کے رسیؼے، اصىل ػبئذ 

کے تحت  وٍ  A-56کش عکتی ہے، اوس عيکشي 

وضح کش عکتی ہے، جظ کے رسیؼے ایتثٌب،  طشیميکبس

( ػول هيں الئی جبئے اوس exemptionچهىٹ )

 کی  جب عکے۔ Assessmentکے تحت  A-70عيکشي 

. اوس اعکے ًتيجے هيں عٌذھ ليٌڈ سویٌيى تشهيوی 6

 کى هٌغىخ کيب جبتب ہے۔ 1776ٓاسڈیٌٌظ ، 

 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے
 


