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سندھ انتظبم اور ضببطہ (پالٹوں کب
استعمبل اور عمبرات کی تعمیز)
آرڈیننس۲۰۰۲ ،

THE SINDH REGULATION AND
CONTROL (USE OF PLOTS AND
)CONSTRUCTION OF BUILDINGS
ORDINANCE, 2002
] ۱۱هبسچ [۲۰۰۲
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ صوثہ هیں پالٹوں توہیذ )(Preamble
کے اعتعوبل اوس عوبستوں کی تعویش کب اًتظبم اوس
ضبثطہ فشاہن کہب جبئے گب۔
جیغب کہ عٌذھ صوثہ هیں پالٹوں کے اعتعوبل اوس
عوبستوں کی تعویش اوس اط عے هتعلقہ هعبهالت کب
اًتظبم اوس ضبثطب فشاہن کشًب هقصود ہے؛
اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی  ۱۴اکتوثش  ۱۱۱۱والے
اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس
ًوجش  ۱کے تحت هعطل ہے؛
اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ
صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
هختصش عٌواى اوس
ل ٰہزا اط لیئے ،هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل ششوعبت
کبًغٹیٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیں  ۱۱۱۱کب Short title and
پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي (تشهین) آسڈس ًوجش۔ ،۱اوس اط
commencement
علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو اعتعوبل
هیں التے ہوئے ،عٌذھ کے گوسًش ًے ثخوشی
هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ اًتظبم اوس ضبثطہ تعشیف
(پالٹوں کب اعتعوبل اوس عوبسات کی تعویش) آسڈیٌٌظDefinitions ،
 ۲۰۰۲کہب جبئے گب۔
()۲یہ ایغی تبسیخ پش ًبفز ہوگب جو حکوهت عشکبسی
گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے رسیعے هقشس کشے۔
()۳یہ ًبفز ہوًے عے ایک عبل کے عشصے تک ًبفز
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سہے گب۔
۲۔ اط آسڈیٌٌظ هیں ،جت تک کچھ هفہوم اوس هضووى
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aخودهختبس ثبڈی'' هطلت حکوهت کے
ضبثطہ هیں ایک خودهختبس ثبڈی اوس جو
قبًوى کے تحت قبئن کی گئی ہو اوس جظ هیں
ہبوعٌگ
کبوًغل یب ٔ
شبهل ہیں ایک اتھبسٹیٔ ،
عوعبئٹی؛
('' )bعوبست'' هطلت عوبست یب اط کب کوئی
حصہ جو پالٹ پش تعویش کی گئی ہو۔
('' )cحکوهت'' هطلت عٌذھ حکوهت؛
('' )dآسڈیٌٌظ'' هطلت عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول
آسڈیٌٌظ۱۱۹۱ ،؛
('' )eپالٹ'' جظ هیں شبهل ہے ایک سہبئشی
پالٹ ،صٌعتی پالٹ یب ایک اعکین هیں فلیٹ
عبئیٹ یب دوعشا کچھ لیکي خیشاتی پالٹ کے
عالوٍ ہو؛
('' )fثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ کے تحت ثیبى
کشدٍ؛
('' )gسہبئشی پالٹ'' هطلت ایک اعکین یب دوعشی
جگہ سہبئشی عوبست کی تعویش کے لیئے
هخصوص کشدٍ ایک پالٹ؛
('' )hقواعذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے
گئے قواعذ؛ اوس
('' )iاعکین'' هطلت حکوهت ،اتھبسٹی یب ایک
خودهختبس ثبڈی کے تعبوى عے ایک
ہبوعٌگ اعکین جظ عے عوام کو گھشوں،
ٔ
کبسوثبس یب صٌعتی هقصذ کے لیئے پالٹ
فشاہن کیئے جب عکیں۔
۳۔ اط آسڈیٌٌظ کی گجبئشیں هوثش ہوں گی ،جت تک
کچھ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى کے هتضبد ًہ ہو۔
۴۔ کوئی ثھی پالٹ جظ هقصذ کے لیئے دیب گیب ہو اط
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کے عالوٍ کغی دوعشے هقصذ کے لیئے اعتعوبل
ًہیں ہوگب ،جت تک اتھبسٹی کی طشف عے هٌظوسی
ًہ دی جبئے ،جظ کی طشف عے وٍ پالٹ دیب گیب
ہے ،ایغی ششائظ پش اوس ایغی فیظ کی ادائگی پش
جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
۵۔ جت تک کچھ کغی وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى
یب فیصلے ،حکن یب کغی عذالت کی ڈکشی کے هتضبد
ًہ ہو ،اط آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے عے پہلے تعویش قواعذ
شذٍ کوئی عوبست جو اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں یب Rules
اط علغلے هیں ثٌبئے گئے ضواثظ کے خالف ہو ،وٍ
آسڈیٌٌظ کے تحت هقشس کشدٍ اتھبسٹی کی طشف عے
ششائظ اوس ایغی فیظ کی ادائگی پش هغتقل کی جب
عکتی ہے ،جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
ثششطیکہ کوئی ثھی عوبست هغتقل ًہیں کی جبئے
گی ،اگش ایغی عوبست:
( )aکغی دوعشے هقصذ کے لیئے هخصوص
کشدٍ پالٹ پش تعویش شذٍ ہے ،جت تک اط
کے غیش قبًوًی هقصذ کی اط آسڈیٌٌظ کے
تحت هٌظوسی ًہ دی جبئے؛
( )bهبحول دشوي عشگشهیبں ہیں ،جیغب کہ
ثٌبوٹ ،خطشًبک چیضوں کب رخیشٍ یب ایٌذھي
کے الئق چیضیں یب ٹشاًغپوسٹ عیکٹش کی
خذهت هیں سکبوٹ ہو ،جت تک ایغی
عشگشهیبں ختن ًہ کی جبئیں؛
( )cپبسکٌگ کی جگہ کغی دوعشے هقصذ کے
لیئے اعتعوبل کشتی ہے ،جت تک وٍ جگہ
اپٌے اصل هقغذ کی طشف واپظ ًہ ہو؛
( )dسوڈ کو چوڑٍ کشًے والی اعکین یب جبئیذاد
کی لکیش کی خالف وسصی کشتے ہوئے
تعویش کی گئی ہے ،جو کغی خشاة اعتعوبل
هیں ہیں:
( )eقبئذاعظن کی هضاس کے  ۴/۳هیل (۱.۲
کلوهیٹش) قطش کے اًذس تعویش کی گئی ہے،
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عوٌذس کی عطح عے پوڈین لیول  ۱۱فٹ
( ۲۹.۹۲هیٹش) کی عطح پش۔
۶۔ حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقصذ حبصل کشًے کے
لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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