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ی پیذاواس ایکٹ ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صسع

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ 1994

هیں تشهین  1994ی پیذاواس ٹیکظ جیغب کہ عٌذھ صسع

 کشًب ضشوسی ہوگیب ہے۔

 14اعالى اوس  والے 1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ 

پش  1999اکتوثش  14والے اعالى اوس  1999اکتوثش 

کے اوس پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي  1999ئے یجبسی ک

 ؛صوثبئی اعوجلی هعطل ہےکے تحت  1 ٓاسڈس ًوجش

 اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ

 ؛ی ہےصوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوس

عالى اوس پشوویضًل لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال ا

اوس اط علغلے هیں  9ٓاسڈس ًوجش  کبًغٹیٹوشي )تشهین(

هلے ہوئے توبم  اختیبسات کو ثشوے کبس التے ہوئے 

کی ہذایت پش گوسًش ثخوشی هٌذسجہ چیف ایگضیکیٹو

 ریل ٓاسڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ صسعی پیذاواس ٹیکظ  ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2222)تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

هیں جغے  1994عٌذھ صسعی پیذاواس ٹیکظ ایکٹ، . 2

 2اط کے ثعذ ثھی ایکٹ ہی کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ  1994

XXII   کی  2کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 2 of Sindh 

Act XXII of 1994 
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 -( هیں:1کی ریلی دفعہ )

(i) شق (b)   کے ثعذ هٌذسجہ ریل کب اضبفہ کیب جبئے

 :گب

(bb) ”ثوئی گئی ایشاضی عے  “ایشاضی ثوئی گئی

هشاد صهیي کی وٍ ایشاضی جو ٹیکظ عبل کے دوساى 

، کیلے ثوئی گئی ہو، جظ هیں شبهل ہے تیبس ثبغیچے

کے ثبغبت، ثبغجبًی کی اشیبء پبى کے پتے عوائے 

 اثبثوں اوس ًشعشیض کے۔

(bbb) ”عے هشاد ثوئی ہوئی ایشاضی کی  “ڈکلیئشیشي

ئے گئے طشیقے کے هطبثق ایغی یڈکلیئشیشي ثیبى ک

تفصیالت کے عبتھ اوس اط کے عبتھ ایغے اعٹیٹوٌٹظ 

کے عبتھ اوس دوعشے کبغزات ہوًگے اوس  عشٹیفکیٹظ

هٌذسجہ ریل تصذیق شذٍ ہوًگے، جیغب کہ ثیبى کیب گیب 

 ہو۔

(ii) شق (i)   هیں، آخش هیں ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو عیوی

کولي عے تجذیل کیب جبئے گب اوس  اط کے ثعذ هٌذسجہ 

 :ریل کب اضبفہ کیب جبئے گب

(j) ”عے هشاد صسعی عبل جیغب کہ ایکٹ “ ٹیکظ عبل

 هیں ثیبى کیب گیب ہے۔

کے لئے هٌذسجہ  3ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں، دفعہ  .3

 ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

( کوئی ثھی ٹیکظ ثبسٍ ایکڑ یب 1) لگبًب ٹیکظ . “3”

اط عے کن ٓاثپبشی ایشاضی هیں واقع صهیي یب چوثیظ 

ایکڑ یب اط عے کن غیش ٓاثپبشی ایشاضی هیں واقع صهیي 

 کے هبلک عے وصولی ًہیں کی جبئے گی۔

اط ریلی دفعہ هیں شبهل کچھ ثھی ثبغیچوں،  ثششطیکہ

 ۔پش الگو ًہیں ہوگب کیلے کے ثبغبت اوس پبى کے پتوں

هیں ثیبى کیب گیب  ( 1) ثششطیکہ جیغب کہ ریلی دفعہ (2)

ہے، ٹیکظ ثوائی کی گئی ایشاضی کی ثٌیبدوں پش  

خشیف اوس سثیع کے دوساں تشتیجواس  پش صهیي کے 

هبلک عے هٌذسجہ ریل ًشخوں پش وصولی کی جبئے 

 :گی

A .ٓاثپبشی کے رسیعے ٓاثبد کی گئی ایشاضی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  1994

XXII   کی  3کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 3 of Sindh 

Act XXII of 1994 
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 سوپے فی ایکڑ 175 سوئی

 سوپے فی ایکڑ 222 گٌب

 سوپے فی ایکڑ 122 گٌذم چبول

 سوپے فی ایکڑ 122 گھبط 

 سوپے فی ایکڑ 222 عجضی

تیبس ثبغبت ثبغیچے، 

 کیلے اوس پبى کے پتے

 سوپے فی ایکڑ 722

 سوپے فی ایکڑ 122 اجٌبطدوعشے توبم 

A .ٓاثپبشی کے ثغیش ایشاضی 

 سوپے فی ایکڑ 92 سوئی

 سوپے فی ایکڑ 122 گٌب

 سوپے فی ایکڑ 52 گٌذم، چبول

 سوپے فی ایکڑ 52 گھبط

 سوپے فی ایکڑ 12 عجضی

تیبس ثبغبت، ثبغیچے 

 اوس پبى کے پتے کیلے

 سوپے فی ایکڑ 352

 سوپے فی ایکڑ 52 اجٌبط دوعشے توبم

 

 -وضبحت:

اعی صهیي پش ایک عے صائذ فصل اعی  اگش ایک هبلک

ثوائی کے هوعن هیں ثوتب ہے تو اط فصل پش وصولی 

 کی جبئے گی جو صیبدٍ ثویب گیب ہو۔

کے لئے  A-6 ثیبى کئے گئےایکٹ هیں، دفعہ. 4

 :هٌذسج ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

 

 

 

 

“6-A . جہبں کوئی هبلک ثٌب کغی هوصوں جواص

لئے دیئے گئے وقت گٌواًے کے اط کے هقصذ کے 

کے تحت وصولی جوع کشاًے هیں  5کے دوساں دفعہ 

ًبکبم ہوتب ہے، تو کلیکٹش ایغے هبلک پش جشهبًہ عبئذ 

کش عکتب ہے جو ایک عو سوپے سوصاًہ عے صیبدٍ ًہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ  1994

  A-6 کی دفعہ  XXIIایکٹ

 کی تشهین

Amendment of 

section 6-A of Sindh 

Act XXII of 1994 

 

 

 

ڈکلیئشیشي جوع کشاًے هیں 

 ًبکبهی پش جشهبًہ

Penalty for failure to 

furnish declaration 

 

 

ًوٹظ پش عول ًہ کشًے پش 

 جشهبًہ 

Penalty for non-

compliance with 

notice 

 

ثوئی ہوئی ایشاضی 

 چھپبًے پش جشهبًہ

Penalty or 

concealment of 

cropped area 
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 ہوگب جت تک کہ وٍ ًقص جبسی سہے گب۔

 

6-B . جواص گٌواًے کی  ںهبلک ثٌب هوصوجہبں کوئی

ئے گئے کغی ًوٹظ پش یسی کبجکے تحت  6ریلی دفعہ 

عول کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو کلیکٹش اط پش جشهبًہ 

عبئذ کش عکتب ہے۔ جو توبم ٓاثبد صهیي پش وصولی الئق 

 ٹیکظ والی سقن عے صیبدٍ ًہ ہوگب۔

6-C.  جہبں اط ایکٹ کے تحت کغی کبسوائی کی

اتھبسٹی  صوست هیں، کلیکٹش، ایپلیٹ یب پشوویضًل

هطئوي ہے کہ کوئی  هبلک  ثیبى کی گئی کبسوائی هیں 

یب کغی گزشتہ کبسوائیوں کے دوساں اپٌی ثوئی ہوئی 

ایشاضی کو چھپبتب ہے یب اط صهیي کے غلط اعذاد و 

شوبس پیش کشتب ہے۔ تو وٍ اط هبلک پش جشهبًہ عبئذ 

کش عکتی ہے، جو ڈھبئی هشتجہ عے صیبدٍ ًہ ہوگب۔ 

وست هیں چشائے گئے ٹیکظ والی لیکي کغی ثھی ص

 سقن عے کن ًہیں ہوًب چبہئے۔

6-D( .1 )ًہ کغی باط ایکٹ کے تحت کوئی ثھی جشه

ًہیں کیب جبئے گب۔ جت تک اعے هبلک پش تت تک عبئذ 

 هوقعہ ًہ فشاہن کیب جبئے۔ ںعٌٌے کب هوصو

ًہ ایغب کوئی ثھی عبئذ جشهبًہ ایغے هبلک کی  ( 2)

طشف عے کغی دوعشی رهہ داسی کے غیش هعتصجبًہ 

 ہوگب۔

 

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 

عوبعت کے ًوٹظ کے ثعذ 

 جشهبًہ

Imposition of penalty 

after notice of 

hearing 

 

 

 


