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 5975ىجريَ  IIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.II OF 1975 

 ُٽائڻ( )حددخهي ىهڪيت عّاىي شٍڌ

 5975 „رڊيٍٍسۿ

THE SINDH PUBLIC 

PROPERTY (REMOVAL OF 

ENCHROACHMENT) 

ORDINANCE, 1975 

 ]5975جٍّري  21[

عّاىي ىهڪيت ىان حددخهي „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 ُٽائڻ الِء اپاَء ورتا ويٍدا؛

عّاىي ىهڪيت ىان حددخهي ُٽائڻ ۽ شٍڌ جيئً تَ 

 ؛پيّ „ُيضروري ٿي ان شان الڳاپيم ىعاىهً الِء اپاَء وٺڻ 

۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڏ ٌَ „ُي 

۾ رکٍدي فّري  ۽ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً کي ٌظر

 كدم کڻڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

اشالىي جيِّري پاڪصتان جي  ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ

( تحت ىهيم اختيارن کي 5جي شق ) 528„رٽيڪم  „ئيً

اشتعيال ڪٍدي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ 
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 فرىايّ „ُي:

کي شٍڌ عّاىي ىهڪيت )حددخهي ( ًُ „رڊيٍٍس 5.)5

 ويٍدو. شڏيّ 5975ُٽائڻ( „رڊيٍٍسۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

 

ًُ „رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a)  “ىطهب ةّرڊۿ ڪارپّريشًۿ اداروۿ ” خّدىختيار ةاڊي

تٍظيوۿ اٿارٽي يا ةاڊيۿ جيڪي حڪّىت طرفانۿ 

كاٌّن تحت يا طرفان ضّةي جي خزاٌي جي اىداد شان 

 كائو ڪيا وڃً؛

(b) “عيارت يا ان جّ حطّ ۽ جًٍِ ۾ ىطهب ” عيارت

شاىم „ُيۿ چتّتروۿ ڀتۿ ڎاڪڻۿ پهيٽ فارمۿ ڪًٍِ 

ةَ كصو جي ڍڪيم ايراضيۿ خييّۿ اٌڪهّزر ۽ ان 

 شان جڙيم زىيً؛

(c) “ىطهب عّاىي ىهڪيت تي ػير كاٌٌّي ” حددخهي

 كتضّ يا ػير ضروي ىداخهت؛

(d)“ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(e) “ًپاڻي ُيٺ زىيًۿ کَُّۿ جًٍِ ۾ شاىم „ُي ” زىي

 فّٽ پاٿۿ روڊ ۽ گِٽي؛

(f) “ىطهب شٍڌ پيپهز نّڪم ” نّڪم ڪائٌّصم

جي شٍڌ  5972) 5972گّرٌييٍٽ „رڊيٍٍسۿ 

 ( تحت جّڏيم ڪائٌّصم؛II„رڊيٍٍس 
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(g)“ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڏيم ” ةيان ڪيم

 كاعدن ىّجب ةيان ڪيم؛

(h)“ىطهب ُڪ عيارتۿ زىيًۿ جڳَِ يا ” عّاىي ىهڪيت

حڪّىتۿ نّڪم ڪائٌّصمۿ  احاطّۿ جيڪّ

خّدىختيار ةاڊيۿ يا اُڙي ڪًٍِ ٻي اٿارٽي ۾ اچي يا 

 اٌتظام يا ضاةطي ُيٺ ُجي.

ي يا حڪّىت طرفان ان حڪّىت يا ڪا اٿارٽ( 5.)3

شهصهي ۾ ةااختيار ةڻايم عيهدارۿ اُڙي جاچ تي ىطيئً ُئڻ 

ةعدۿ جيئً ضروري شيجِي تَ ڪّ شخص شڌيَء يا اڻ 

جّ ذىيدار „ُيۿ اُڙي شخص  شڌيَء ريت ڪًٍِ حددخهي

کان اُڙي حددخهيۿ تعيير شان گڏۿ جيڪڏًُ ڪا شٍدس 

طرفان ڪًٍِ عّاىي ىهڪيت تي ٺاُي وئي ُجيۿ نکت ۾ 

حڪو ذريعي ُٽائڻ جّ چئي شگًِ ٿاۿ اُڙي عرضي اٌدر 

 جيڪّ حڪو ۾ ڄاڻايّ ويّ ُجي.

نيزي يا الئصٍصي جيڪّ نيزي يا الئصٍس وضاحت: 

اُڙي نيز يا الئصٍس طئي ٿيڻ جّ ىدو ختو ٿيڻ ةعد يا 

ةعدۿ ڪًٍِ عّاىي ىهڪيت تي كتضّ جاري رکي ٿّۿ 

 ًُ ذيهي دفعَ تحت ان کي حد دخهي شيجِيّ ويٍدو.

 ويٍدو:ڎٌّ ( تحت ڪيم حڪو 5ذيهي دفعَ )( 2)

(a)   حددخهي الِء ذىيدار شخص کي ڎيڻ يا حّاني

ڪرڻ يا ڪًٍِ ىرد ةانغ شخص کيۿ جيڪّ 

 ُجي؛شاڻس گڏ شاڳئي گِر ۾ رٍُدو 

(b)  ظاُر جڳًِ تي يا ويجِي عّاىي ىهڪيت تي
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 نڳائڻۿ جيڪا ان شان الڳاپيم ُجي.

تحت ڪيم حڪو شان  3ڪّ ةَ شخص جيڪّ دفعَ ( 5).4

ىتاثر ٿيّ ُجيۿ حڪو ىهڻ جي شتً ڎيًٍِ اٌدر حڪّىت 

يا ڪًٍِ اٿارٽي يا ان شهصهي ۾ حڪّىت طرفان ةااختيار 

 ةڻايم ڪًٍِ شخص کي نکت ۾ درخّاشت ڪري شگِي

 ٿّ:

حڪّىت طرفان ڪيم حڪو کان ڪا ةشرطيڪ 

ي ر ىتاثر شخص شاڳئي عرضي دوران اُڙاپيم ٌَ ٿيٍدي پ

حڪو جي شهصهي ۾ حڪّىت کي ٌظرثاٌي پٽيشً ڪري 

 شگِي ٿّ.

ىتۿ يا جيئً ىعاىهّ ُجيۿ اٿارٽي يا ّڪ( ح2)

( تحت داخم 5عيهدار جيئً ىٿي ڄاڻايم „ُيۿ ذيهي دفعَ )

يا ٌظرثاٌي پٽيشً ڎشڻ ةعد ۽ ڪيم اپيم جي يادداشت ٌاىي 

درخّاشت گذار يا پٽيشٍر يا شٍدس طرفان ةااختيار ةڻايم 

ايجٍٽ کي ٻڌڻ جّ ىّكعّ فراُو ڪرڻ ةعدۿ حڪو جي 

تطديقۿ تتديهي ڪري شگِي ٿّ يا حڪو ختو ڪري 

 شگِي ٿّ.

تحت ڪيم حڪو  3جيڪڏًُ ڪّ شخص دفعَ ( 5). 5

عّاىي  ىهڻ جي شتً ڎيًٍِ کاٌپِّء ةَ اٌڪار ڪري ٿّ يا

ڪام ٿئي ٿّ يا اتي جّڏيم تعيير ىهڪيت خاني ڪرڻ ۾ ٌا

ائڻ ۾ ٌاڪام ٿئيۿ يا جيڪڏًُ اُڙي حڪو خالف اپيم ُٽ

يا ٌظرثاٌي اپيم داخم ڪئي وڃي ٿيۿ اُڙي اپيم يا ٌظرثاٌي 

پِّءۿ اُّ حڪّىت طرفان ان شهصهي ۾ ٌپٽيشً رد ٿيڻ کا
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ويٍدوۿ  ور تي اٿاريّي زةااختيار ةڻايم عيهدار طرفان طاكت ج

جيئً ضروري ُجي ۽ تعييرۿ جيڪڏًُ کان اُڙي شخص 

طرفان عّاىي ىهڪيت تي جّڏي وئي ُجيۿ حڪّىت ۾ 

 شاىم ڪئي ويٍدي.

تحت كدم کڻڻ الِء  (5)جيڪڏًُ ذيهي دفعَ ( 2)

ةااختيار ةڻايم ڪّ شخص پّنيس جّ شِڪار طهب ڪري 

ٿّ تَ اُّ جتي عّاىي ىهڪيت ىّجّد „ُيۿ ان جي ىلاىي 

ّد پّنيس اشٽيشً جي „فيصر اٌچارج کي اُڙي حدن ۾ ىّج

درخّاشت اىاڻيٍدو ۽ اُڙو پّنيس „فيصر اُڙي درخّاشت تي 

 گِرةم ىدد فراُو ڪٍدو.

تحت ڊاُي يا ُٽائي وڃي اُڙي  5جتي جا تعيير دفعَ .6

تعيير جي ڊاُڻ يا ُٽائڻ جي كييت حددخهيَء الِء ذىيدار 

وضّل شخص کان نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ضّرت ۾ 

 ڪئي ويٍدي.

 

 

.جيڪڏًُ ڪًٍِ عّاىي ىهڪيت جي شهصهي ۾ اتان 7

اٿاريم شخص طرفان ڀاڏي جّن رُتّن واجب االدا „ًُ تَ 

اُڙيّن رُتّن وياج شان گڏۿ جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ اُڙي 

شخص کان نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ضّرت ۾ وضّل 

 ڪيّن ويٍديّن.

الئق حددخهي جّ ذىيدار ڪّ شخص كيد جي شزا ( 5.)8
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ٌُّدوۿ جيڪا ڇَِ ىِيًٍ تائيً وڌي شگِي ٿي يا ڎٌڊ 

 جيڪّ ٽً ُزار رپيً تائيً وڌي شگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.

ڪًٍِ عالئلي ۾ حددخهي روڪڻ الِء ىلرر ڪيم ( 2)

عيهدار جيڪّ شڌيَء يا اڻ شڌيَء ريت حددخهي جي ڎوَُ ۾ 

جڙي ٿّ يا ىدد ڪري ٿّ يا ڎوَُ ٿيڻ کي ُٿي وٺرائي ٿّ يا 

فرض ۾ ڪّتاُي شتب اُڙو ڎوَُ ٿئي ٿّ يا ڎوَُ جًٍِ جي 

 کي ُٿي ىهي ٿيۿ ان کي شِّنتڪار طّر شزا ڎٌي ويٍدي.

(جيڪڏًُ پّنيس اشٽيشً جّ „فيصر اٌچارج 3)

( تحت ضروري پّنيس شِڪار ڎيڻ 2جي ذيهي دفعَ ) 5دفعَ 

۾ ڄاڻي واڻي ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ڎيڻ کان نِرائي ٿّ ان کي 

 شِّنتڪار طّر شزا ڎٌي ويٍدي.حددخهي جي ڎوَُ ۾ 

( ڪا ةَ ڪّرٽ ًُ „رڊيٍٍس ڎوَُ جّ ازانّ ٌَ ڪري 5).9

شگٍِدي شّاِء جيصتائيً ان شهصهي ۾ حڪّىت طرفان 

ةااختيار ةڻايم ڪًٍِ عيهدار طرفان شڪايت ٌَ ڪئي 

 وڃي.

( حڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريعي ُدايت ڪري 2)

ت شگِي ٿي تَ ًُ „رڊيٍٍس تحت ڪيم ڎوَُ تي شاڳيَء ري

ٻڌڻي ڪئي ويٍدي جيئً ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيجر 

۾ طريلّ   XXIIجي ةاب (Vجي ايڪٽ  5898) 5898

 ةيان ڪيّ ويّ „ُي.

حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي . 51

ُدايت ڪري شگِي ٿي تَ ًُ „رڊيٍٍس تحت اشتعيال 

الئق ڪّ اختيار ان جي ىاتحت ڪًٍِ „فيس طرفان يا 
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ىختيار ةاڊي يا اُڙي ٻي ڪًٍِ ىڪاٌي ڪائٌّصمۿ خّد

 ڪًٍِ اٿارٽي طرفان اشتعيال ڪري شگِجي ٿّ.

ڪًٍِ  ةَ ڪّرٽ کي ًُ „رڊيٍٍس تحت شٺي ٌيت .55

شان ڪجَِ ةَ ڪرڻ يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ڪّ 

فيطهّ ٻڌائڻ يا ڪّ حڪو جاري ڪرڻ يا ڪا ڪارروائي 

 ڪرڻ جّ دائره اختيار ٌَ ٌُّدو.

تي ةشرطيڪ ُڪ شّل ڪّرٽ اُڙي تڪرار 

فيطهّ ٻڌائي شگِي ٿي تَ ىهڪيت عّاىي ىهڪيت ٌَ اُي 

پر ان کي اُڙي تڪرار شان الڳاپيم ڪًٍِ ىلدىي يا 

 ڪارروائي تي فيطهّ جاري ڪرڻ جّ ڪّ اختيار ٌَ ٌُّدو.

ًُ „رڊيٍٍس تحت ڪجَِ ةَ ڪرڻۿ ڪيم يا ڪرڻ . 52

جي ارادي تي حڪّىت يا ڪًٍِ اٿارٽي يا شخص خالف 

 ڪارروائي ٌَ ٿيٍدي. ڪّ ةَ ىلدىّ يا كاٌٌّي

. حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء 53

 كاعدا جّڏي شگِي ٿي.

 

اونَِ پاڪصتان شرڪاري زىيٍّن ۽ عيارتّن )كتضي . 54

۽ اونَِ پاڪصتان خّدىختيار  5966جي ةازياةي( „رڊيٍٍسۿ 

ةاڊيز ػير ىتحرڪ ىهڪيت )ػير كاٌٌّي كتضّ ڪٍدڏن کي 

 ّخ ڪيا وڃً ٿا.ىٍص 5965ُٽائڻ( „رڊيٍٍسۿ 
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ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾  جّ „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.


