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 ۲۱۰۲هجزیہ  IIIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.III OF 2012 

 تزهین( )دوسزی ہٹبنب( )حددخلیبں جبئیداد عواهی سندھ

 ۲۱۰۰ ایکٹ،
THE SINDH PUBLICH PROPERTY (REMOVAL OF 

ENCROACHMENT) (SECOND AMENDMENT) ACT, 

2011 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشهین ۱۲کی دفعہ  XVIIIکے ایکٹ ًوبش  ۲۲۱۲۔ ۲

Amendment of Section 12 of Act No.XVIII of 2010 
 کی تشهین ۲۳کی دفعہ  XVIIIکے ایکٹ ًوبش  ۲۲۱۲۔ ۳

Amendment of Section 23 of Act No.XVIII of 2010 
 کی تشهین ۲۲کی دفعہ  XVIIIکے ایکٹ ًوبش  ۲۲۱۲۔ ۴

Amendment of Section 26 of Act No.XVIII of 2010 
 ۔ هٌغوخی۵
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 ۲۱۰۲هجزیہ  IIIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.III OF 

2012 

 ہٹبنب( )حددخلیبں جبئیداد عواهی سندھ

 ۲۱۰۰ ایکٹ، تزهین( )دوسزی
THE SINDH PUBLICH PROPERTY 

(REMOVAL OF ENCROACHMENT) 

(SECOND AMENDMENT) ACT, 

2011 

 ]۲۲۱۲فشوسی  ۶[
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ عواهی جبئیذاد 

هیں تشهین کی  ۲۲۱۲)حذدخلیبں ہٹبًب( ایکٹ، 

 جبئے گی۔

جیغب کہ عٌذھ عواهی جبئیذاد )حذدخلیبں ہٹبًب( 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط  ۲۲۱۲ایکٹ، 

 طشح ہوگی؛

 اط کو اط طشح بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عٌذھ عواهی جبئیذاد ۱۔ )۱

کہب  ۲۲۱۱)حذدخلیبں ہٹبًب( )دوعشی تشهین( ایکٹ، 

 جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔عٌذھ عواهی جبئیذاد )حذدخلیبں ہٹبًب( ایکٹ، ۲

هیں، جظ کو اط کے بعذ بھی هزکوسٍ  ۲۲۱۲

کے لیئے  ۱۲ایکٹ کہب جبئے گب اط کی دفعہ 

 هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:

پشصائیڈًگ تشکیل اوس( ٹشبیوًلظ کے ۱۔ )۱۲''

آفیغشص کی تقشسی: حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں 

یشي کے رسیعے ہش ضلعہ کے لیئے ایک ًوٹیفک

 ٹشبیوًل قبئن کش عکتی ہے۔

( ٹشبیوًل ایک پشصائیڈًگ آفیغش پش هشتول ۲)
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 ہوگی، وٍ شخص جو:

(i) ڈعٹشکٹ جج یب ایڈیشٌل ڈعٹشکٹ جج ہے یب سہب

 ہے؛ یب

(ii) عٌذھ ہبئی کوسٹ کب ایڈووکیٹ سہب ہو، جظ کب

 عشصہ دط عبل عے کن ًہ ہو۔

کے چیف جغٹظ عے (حکوهت ہبئی کوسٹ ۳)

هشوسے کے بعذ ٹشبیوًل کب پشصائیڈًگ آفیغش 

 هقشس کش عکتی ہے۔

(پشصائیڈًگ آفیغش ڈھبئی عبل کی هذت کے ۴)

لیئے عہذٍ سکھے گب لیکي ایغی هضیذ هذت یب اط 

هذت کے حصے کے لیئے دوببسٍ هقشس ہو عکتب 

 ہے، جیغے حکوهت طے کشے۔

 (پشصائیڈًگ آفیغش ہبئی کوسٹ کے چیف جغٹظ۵)

کے هشوسے عے جظ هذت کے لیئے هقشس کیب 

گیب ہو، وٍ هذت هکول ہوًے عے پہلے ہٹبیب جب 

 عکتب ہے۔

( ۴کی ریلی دفعہ ) ۲۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

کو ختن کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ ریلی دفعہ 

( کے طوس پش دوببسٍ ًوبش ۴( کو ریلی دفعہ )۵)

 دیب جبئے گب۔

 
 

هیں، هٌذسجہ ریل  ۲۲۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

 هتببدل ہوگب:

( خصوصی عذالتوں کے پشصائیڈًگ ۱۔ )۲۲''

آفیغشص کی تشکیل اوس هقشسی: اعپیشل کوسٹ 

ایک پشصائیڈًگ آفیغش پش هشتول ہوگی، جو 

 شخص:

(i) عیشي  جج یب ایڈیشٌل عیشي جج ہے یب سہب ہے؛

 یب

(ii) عٌذھ ہبئی کوسٹ کب ایڈووکیٹ سہب ہو، جظ کب

 عشصہ دط عبل عے کن ًہ ہو۔

(حکوهت ہبئی کوسٹ کے چیف جغٹظ عے ۲)
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هشوسے کے بعذ خصوصی عذالت کے لیئے جج 

 هقشس کش عکتی ہے۔

(جج ڈھبئی عبل کی هذت کے لیئے عہذٍ سکھے ۳)

گب لیکي ایغی هضیذ هذت یب اط هذت کے حصے 

عکتب ہے، جیغے کے لیئے دوببسٍ هقشس ہو 

 حکوهت طے کشے۔

(جج ہبئی کوسٹ کے چیف جغٹظ کے هشوسے ۴)

عے جظ هذت کے لیئے هقشس کیب گیب ہو، وٍ هذت 

 هکول ہوًے عے پہلے ہٹبیب جب عکتب ہے۔

کے تحت تشکیل دی گئی خصوصی  ۲۵( دفعہ ۵)

عذالت کے عالوٍ کغی عذالت کو اط ایکٹ کے 

ل ًہیں تحت عضا الئق جشم پش دائشٍ اختیبس حبص

ہوگب عالوٍ اط کے کہ ڈائشیکٹش جٌشل یب ڈائشیکٹش 

کی طشف عے اط علغلے هیں بباختیبس بٌبئے 

حشیشی طوس پش گئے شخص کی طشف عے ت

 دسخواعت کی جبئے۔''

۔عٌذھ عواهی جبئیذاد )حذدخلیبں ہٹبًب( )دوعشی ۵

 کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔ ۲۲۱۱تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 

 

 

 

تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 

 

 هٌغوخی

Repeal 

 


