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THE SINDH REVENUE BOARD
(AMENDMENT) ACT, 2012
] ۱هبسچ [۲۲۱۳
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ سویٌیو بوسڈ ایکٹ،
 ۲۲۱۲هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ عٌذھ سویٌیو بوسڈ ایکٹ ۲۲۱۲ ،هیں تشهین
کشًب هقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عول بٌب کش هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ سویٌیو بوسڈ (تشهین) ایکٹ،
 ۲۲۱۲کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ عٌذھ سویٌیو بوسڈ ایکٹ ۲۲۱۲ ،هیں ،جظ کو اط
کے بعذ بھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی دفعہ
 ۳هیں:
)(iریلی دفعہ ( )۳کے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش
هتببدل ہوگب:
''( )۳حکوهت کغی بھی شخص یب کغی هیوبش کو
ایغی ششائط و ضوابط کے تحت اوس ایغے عشصہ
کے لیئے کو چیئشهیي هقشس یب ًبهضد کش عکتی ہے
جیغے وٍ طے کشے؛ اوس
)(iiریلی دفعہ  ۸هیں لفع ''حکوهت'' کے لیئے لفع
''بوسڈ'' هتببدل ہوگب۔
۳۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۵هیں ،ریلی دفعہ ( )۲کے
بعذ هٌذسجہ ریل ًئی ریلی دفعہ ( )۳کب اضبفہ کیب جبئے
گب:
''( )۳بششطیکہ کوئی بھی چیض اط ایکٹ یب کغی
دوعشے قبًوى ،قواعذ یب کغی عذالت کے فیصلے کے
خالف ًہ ہو ،تو بوسڈ ایک علیکشي کویٹی کے رسیعے
جو حکوهت کی طشف عے بیبى کی جبئے ،یب جیغے
هعبهلہ ہو ۱ ،عے  ۲۲پے اعکیل تک عبسضی یب
کبًٹشیکٹ بٌیبدوں پش کبم کشًے والے هوجود هالصهیي
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 ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش  XIکی
دفعہ  ۳کی تشهین
Amendment of
section 3 of
Sindh Act No.XI
of 2010
 ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش  XIکی
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کے عہذوں کو ضببطہ هیں الًے کب هجبص ہوگب ،بوسڈ
اوس حکوهت یب بوسڈ ایغے هالصهیي کی هقشسی کے
لیئے عٌذھ پبلک عشوط کویشي عے ایغی تقشسیبں
کشًے یب ایغے تقشسیوں کے لیئے قببلیت عے هتعلقہ
هعبهالت اوس اى کی بھشتی کے طشیقوں کے حوالے
عے هشوسٍ کشًے کے لیئے سجوع ًہیں کشیں گے۔''؛
۴۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۶هیں:
)(iریلی دفعہ ( )۱هیں شق ) (vکے بعذ هٌذسجہ ریل
ًئی شق شبهل کی جبئے گی:
'') (v-aهحکوہ بشائے قبًوى ،حکوهت عٌذھ کب
عیکشیٹشی؛''؛
)(iiریلی دفعہ ( )۲هیں الفبظ ''دو هیوبش'' کے لیئے
الفبظ ''چبس هیوبش عے صائذ ًہیں'' هتببدل ہوں گے۔
۵۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں ،دفعہ  ۱۲کے بعذ هٌذسجہ ریل
ًئی دفعہ  10-Aشبهل کی جبئے گی:
''10-A۔ حکوهت کے صیش دعت قبئن کیئے اوس چالئے
جبًے والے عبسے عشکبسے هحکوے ،خودهختبس
ببڈیض ،کبسپوسیشٌض بوسڈ کے عولذاسوں کو ضشوسی
هذد فشاہن کشیں گے۔''۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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