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ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص  Vىجصيَ 5975
SINDH ACT NO.V OF 1975
ظٍڌ ظصڪاري ىهڪيت (خس درهيّن ُٽائڻ)
ايڪٽۿ 5975
THE SINDH PUBLIC
PROPERTY (REMOVAL OF
ENCHROACHMENT) ACT,
1975
] 18اپصيم [5975
ُڪ اُڙو ايڪٽ جيڪّ پتهڪ پصاپصٽي تان ؽيص كاٌٌّي كتضّ
رتو ڪصڻ جّ طصيليڪار ىِيا ڪصي ٿّ .

جيئً تَ اُّ ضصوري ظيجِيّ ويّ „ُي تَ اُڙو طصيلّ ىِيا ڪيّ تيِيس )(Preamble
وڃي جًٍِ ظان پتهڪ پصاپصٽي تان ؽيص كاٌٌّي كتضّ رتو ڪيّ
وڃي ۽ ان ظان الڳاپيم ىػاىهً کي ڪجَِ ًُ طصح:
ُي كاٌّن ُيٺيً طصيلي ظان جّڏيّ ويّ „ُي.

 ًُ )5( .5ايڪٽ کي ظٍڌ ظصڪاري ىهڪيت (خس ىزتطص غٍّان ۽
شصوغات
درهيّن ُٽائڻ) ايڪٽۿ  5975ظڏيّ ويٍسو.
Short Title and
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commencement

(ُ )2ي فّري طّر تي ٌافشانػيم ٌُّسو.

 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيعتائيً ىضيّن ۽ ىفِّم جي ڪجَِ تػصيفات
ىتضاد ٌَ ُجي تيعتائيً:
“رّدىزتيار („ٽّ ٌاىط ةاڊي)” ىطهب ڪّ ةّرڊۿ

()a

ڪارپّريشًۿ اداروۿ تٍظيوۿ اٿارٽي يا اُڙي ةاڊي
جيڪا خڪّىت طصفان كائو ڪئي وئي ُجي يا
ڪًٍِ كاٌّن تدت جضوي يا ىڪيم طّر تي ضّةي
جي رضاٌي ىان ظِائتا يا اىساد جي ذريػي كائو ٿي
ُجي.
(“ )bةهڊٌگ” ىطهب ُڪ غيارت يا ڪجَِ خطّ
جيڪّ شاىم ُجي پهٍٿ )(PLINTHۿ ڀتۿ ڎاڪڻۿ
پهيٽ فارمۿ ڍڪيم ايصاضي يا ڪًٍِ ةَ كعو جيۿ
رييّ يا جِڳي ۽ زىيً جيڪا ان ظان الڳاپيم ُجي.
“خس درهي” ىطهب پتهڪ پصاپصٽي تي ؽيص كاٌٌّي

()c

كتضّ يا ٌاجائض ىسارهت.
(“ )dگّرٌييٍٽ” ىطهب ظٍڌ خڪّىت.
(“ )eنيٍڊ” ةشيّل پاڻي جي ُيٺ زىيًۿ کَُّۿ ٌسيۿ ٌانّۿ
ظصٌگَِۿ ڪهّرٽۿ پمۿ فٽ پاٿ ۽ گِٽيۿ
(“ )fنّڪم ڪائٌّعم” ىطهب ڪائٌّعم جيڪا ظٍڌ
پيپهض نّڪم گّرٌييٍٽ „رڊيٍٍط ( 5972ظٍڌ
„رڊيٍٍط „ف  )5972جي تدت كائو ٿي ُجيۿ
()g

“ةيان ڪيم ) ”(PRESCRIBEDىطهب ىلصر

كاٌّن ىّجب ڄاڻايم يا ان كاٌّن تدت ةيان ڪيم.
()h

“پتهڪ پصاپصٽي” ىطهب ڪا غيارتۿ زىيًۿ
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Definitions

جڳَِ يا ىزطّص خطّ جيڪّ خڪّىت يا نّڪم
ڪائٌّعم جي يا رّدىزتيار اداري يا ڪًٍِ اٿارٽي
جي ُٿ ُيٺ ُجي يا كتضي يا اٌتظام ُيٺ ُجي ۿ
(“ )iٽصةيٌّم” ىطهب اُڙي ٽصةيٌّم جيڪا دفػَ  52تدت
كائو ڪئي وئي ُجي.
 )5( .3خڪّىت يا ڪا اٿارٽي يا ىجاز غيهسار جيڪّ اڎاوتّن ُٽائڻ
ىلصر ڪيّ ويّ ُجي خڪّىت طصفان ان الِء تَ ڪّ
Removal
شزص جيڪّ خس درهي ۾ ظڌي يا اڻ ظڌي طصح ىهّث of
ُجيۿ جيڪا پتهڪ پصاپصٽي تي ؽيص كاٌٌّي كتضي Structures

ظييت جيڪڏًُ ڪا تػييص ڪئي وئي „„ُيۿ ان کي
رتو ڪصڻ ۽ اڎاوتً ڊاُڻ الِء خڪو ڎيٍسوۿ جًٍِ جّ
ىسو ٽً ڎيًٍِ کان گِٽ ٌَ ٌُّسوۿ جيئً خڪو ٌاىي ۾
واضح ڪيّ ويّ ُجي.
وضاخت :جًٍِ کي نيض يا نيعً ڎٌّ ويّ „ُيۿ اُّ جيڪڏًُ
نيض يا الئعٍط جي ىسي پّري ٿيڻ کاٌپِّء يا ان نيض يا الئعٍط
جي پّري ٿيڻ کاٌپِّء ڪًٍِ پتهڪ پصاپصٽي تي كتضّ ةصكصار
رکٍسو تَ اُّ ىشڪّره ذيهي دفػَ تدت ؽيص كاٌٌّي كتضّ ڪٍسڏ
ظيجِيّ ويٍسو.
()2ذيهي دفػَ ( )5تدت خڪو کي تػييم ڪصائي ظگِجي ٿّ:
( )aان شزص جي جيڪّ شزص ذىيسار „ُي خسدرهي
جّ يا اُڙي ةانؼ شزص ذريػي جيڪّ ان ظان گڏ
رٍُسو ُجيۿ يا
( )bاتي نڳايّ وڃي جتي اُاۿ پتهڪ پصاپصٽي ُجي يا ان
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ظان گڏ.
 )1( .4ڪّ شزص جيڪّ ؽيص ىطيئً ُجي اٌِيَء خڪو ٌظصثاٌي
ىان جيڪّ ذيهي دفػَ  3جي تدت جاري ٿيّ ُجيۿ اُّ
وضّل ٿيڻ جي  7ڎيًٍِ اٌسر خڪّىت وٽ يا ىجاز Review
اٿارٽي وٽ يا ان غيهسار وٽ جًٍِ خڪو ٌاىّ جاري
ڪيّ ُجي ٌظصثاٌي پٽيشً دارم ڪصي ظگِي ٿّۿ
( )2خڪّىتۿ يا جًٍِ كعو جّ ىػاىهّ ُجي ىجاز
ارتياري يا غيهسار جيئً ىٿي ڄاڻايّ ويّ „ُيۿ ٌظصثاٌي
پٽيشً جيڪا ذيهي دفػَ  5تدت دارم ڪئي وئي
ُجيۿ ان جّ جائضو وٺڻ ةػس ۽ ىسغي کي يا ان جي
ٌيائٍسي کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڎيڻ ةػس ئي ڪّ ختيي
فيطهّ يا تصىيو يا رتو ڪصڻ جّ خڪو جاري ڪٍسو.
 )1( .5جيڪڏًُ ڪّ شزص دفػَ  3-Aتدت جاري ةيسرهي
ڪيم خڪو ىهڻ ةػس ظتً ڎيًٍِ اٌسر پتهڪ پصاپصٽي
کي راني ڪصڻۿ تػييصاتي ڍاٌچّ رتو ڪصڻ ۾ۿ جيڪّ Eviction
ان تي ةڻيم „ُيۿ اٌڪار ڪصي ٿّ يا ٌاڪام ٿئي ٿّ ۿ تَ
ڪيّ ويّ ُجي يا جيڪڏًُ ٌظصثاٌي پٽيشً جيڪا ان
خڪو ٌاىي جي رالف ڪئي وئي ُجي ان جي رارج
ٿيڻ ةػس اُّ زةصدظتي اتان ةيسرم ڪيّ وڃيۿ جيئً ةَ
ضصوري ُجيۿ ان ىجاز غيهسار جي ذريػي جًٍِ کي
خڪّىت ان ىػاىهي ۾ ىلصر ڪيّ ُجي ۽ جيڪڏًُ
ڪجَِ ةَ تػييصاتي ڍاٌچّ ان پتهڪ پصاپصٽي تي ةڻيم
ٌُّسو تَ ان تي گّرٌييٍٽۿ نّڪم ڪائٌّعم يا
رّدىزتيار اداري کي ارتيار خاضم ٿي ويٍسوۿ جيئً ةَ
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ڪيط ُجي.
( )2جيڪڏًُ ڪّ ىلصر ڪيم غيهسار ذيهي دفػَ ()5
تدت پّنيط جي ىسد وٺڻ چاُيٍسو ُجي تَ اُّ غيهسار
نکت ۾ ان پّنيط اظٽيشً جي „فيعص اٌچارج کي
دررّاظت ىّڪهيٍسو جًٍِ جي ىلاىي خسن ۾ پتهڪ
پصاپصٽي واكع ُجي ۽ اُّ پّنيط غيهسار ان ىطانتي تي
گِصةم ىسد فصاُو ڪٍسو.
 .6دفػَ  5تدت ةي درهي ظتب ڪٿي ةَ ڪّ غيارتي ڍاٌچّ تػييصات ڊاُڻ ۽
ىعيار ڪيّ وڃي يا رتو ڪيّ وڃي تَ ان غيارتي ُٽائڻ جي كييت
ڍاٌچي جي ىعياري يا ُٽائڻ تي جيڪّ ةَ رصچ ٿيٍسو

اُّ ٽيڪط جي رُتً طّر ان ىاڻِّ کان وضّل ڪيّ of
and
ويٍسو جيڪّ ٌاجائض كتضي جّ ذىيسار ٌُّسو.

Cost
Demolition

of

removal

structure
 .7جيڪڏًُ ڪًٍِ پتهڪ پصاپصٽي ظان الڳاپيم ڪصائي جي رُتً
ڪصائي جي ىس ۾ ڪي رُتّن واجب االدا „ًُ ان ىاڻِّ جي اوڳاڏي
جي ذىيۿ جًٍِ کي ان ظصڪاري ىهڪيت ىان ةيسرم

ڪيّ ويّ ُجي تَ ان شزص کان ٽيڪط جي رُتً طّر of
arrears of rent
وضّل ڪيا ويٍسا.
 )5( .8جيڪڏًُ ڪّ شزص ٌاجائض كتضي جّ ذىيّدار
ڄاتّ وڃي ٿّ تَ ان کي  6ىِيًٍ تائيً ظضا يا ڎٌڊ جيڪّ
ُ 3ضار رپيً تائيً ٿي ظگِي ٿّ يا ٻئي ةَ ٿي ظگًِ ٿا.
( )2ڪّ غيهسار جيڪّ خسدرهي روڪڻ الِء ڪًٍِ ةَ
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Recovery

ظضا
Punishment

غالئلي ۾ ىلصر ڪيّ ويّ ُجيۿ اُّ ظڌي يا اڻعڌي طصح
ٌاجائض كتضي جّ ڎوَُ ڪٍسڏ ظان ڳٺ جّڏ ڪصي يا ىسد
ڪصي يا ان ڎوَُ کي كائو رکڻ يا ڊيّٽي ۾ ؽفهت ظتب
اُڙي ڎوَُ ۾ ڀاڱي ڀائيّار ٿي وڃي يا كائو رُي تَ ڎوَُ ۾
ىسد جي ظضا جّ ىعتدق ٿيٍسو.
( )3جيڪڏًُ „فيعص اٌچارج پّنيط اظٽيشًۿ پّنيط جي
ىسد ڎيڻ ۾ ڄاڻي واڻي ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ىسد فصاُو ڪصڻ ۾
چشو پّشي ڪصي ٿّۿ جيڪا دفػَ  5جي ذيهي دفػَ 2
تدت ان کان طهب ڪئي وئي ُجي تَ اُّ ٌاجائض كتضي
جي ڎوَُ ۾ ىسد جي ظضا جّ ىعتدق ٿيٍسو.
 )5( .9ڪًٍِ ةَ غسانت کي ان ڎوَُ ۾ جيڪّ ان كاٌّن ڎوَُ جّ ازانّ ۽
تدت ُجيۿ ٻڌڻي جّ ارتيار ٌاُيۿ ظّاِء ان جي تَ ڪارروائي جّ طصيلّ
خڪّىت يا ىجاز غيهسار ان ىػاىهي ۾ شڪايت ڪصي.

of

Cognizance

( )2خڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريػي ُسايت ڪصي ظگِي offence and mode
ٿي تَ اُي ڎوَُ جيڪي ًُ كاٌّن تدت اچً ٿا اًٌِ جي
of trial
ٻڌڻي ظصظصي ٿيٍسيۿ ةيطاةق ان طصيليڪار جي تَ ضاةطَ
فّجساريۿ ( 5898ايڪٽ 5ۿ  )5898جي ةاب  22۾ تجّيض
ڪيّ ويّ „ُي.
.51
گّرٌييٍٽ ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ارتيارن جي ىٍتلهي
ذريػيۿ ًُ كاٌّن تدت ڪًٍِ غيهسار يا ڪًٍِ نّڪم
Delegation
ڪائٌّعم کي يا رّدىزتيار اداري کي يا ڪًٍِ ٻئي of
Powers

اداري کي ارتيار ڎيٍسي.
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.55

( ًُ )5كاٌّن تدت ڪًٍِ ةَ ظّل ڪّرٽ کي ڪارروائي

تي

دائصه ارتيار ۾ ٌاُي تَ اُا ىٍع ٌاىي جّ خڪو ڎئيۿ يا پاةٍسي ۽ ىلسىً جي
ڪّ خڪو جاري ڪصي تَ ظصڪاري ىهڪيت „ُي يا ىٍعّري
ٌاُيۿ يا ڪّ ةَ نيض الئعٍط ظصڪاري ىهڪيت جي
ةاري ۾ ؽّر ٌٿي ڪصي ظگِي.

Bar of Jurisdiction
and abatement of

( )2ظيّرا ڪيطۿ اپيهّن ۽ دررّاظتّن جيڪي خس suits
درهيً ُٽائڻ ۽ اُّ تَ ىتٍازغَ ىهڪيت ظصڪاري ٌاُيۿ
يا اُّ تَ نيض يا الئعٍط شصطً شصوطً ظان ڎٌّ ويّ „ُيۿ
اُي ًُ ايڪٽ الڳّ ٿيڻ ظان رتو ٿي ويٍسا.
ةشصطيڪ اُا ڌر جيڪا ڪيط ڪصي ٿيۿ اپيم ڎئي ٿي يا
دررّاظت ڎئي ٿيۿ پص اُا ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ جي 31
ڎيًٍِ اٌسر ڎٌي وئي „ُيۿ تَ اُا ڌر ٽصةيٌّم ۾ ڪيط دائص
ڪصي ظگِي ٿي تَ ًُ جي ىهڪيت ظصڪاري ىهڪيت
ٌَ „ُيۿ يا جيڪّ ًُ کي نيض يا الئعٍط ڎٌّ ويّ „ُيۿ ان
جا شصط ىلصر ٿيم „ًُ.
.52
( )5گّرٌييٍٽ „فيشم گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ڎئي ٽصةيٌّم
ٽصةيٌّم جّڏڻ ۽ ان جّن خسون ۽ ارتيار واضح ڪصي
Tribunal
ظگِي ٿي.
( )2خڪّىت ڪًٍِ ةَ ظيشً ججۿ ايڊيشٍم ججۿ يا
ايڊيشٍم ضهع ىئجعٽصيٽ جًٍِ جّ تجصةّ  3ظانً کان
گِٽ ٌَ ٌُّسو ان کي ٽصةيٌّم جّ ىئجعٽصيٽ ىلصر ڪصي
ظگِي ٿي.
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.53

ٽصةيٌّم کي اُڙي جِيڙي جي فيطهي ڪصڻ جّ ىڪيم دائصه ارتيار

ارتيار „ُي تَ ڪا ىهڪيت ظصڪاري ىهڪيت ٌاُي
نيض يا الئعٍط اُڙن شصطً تي ڎٌا ويا „ًُ جيڪي ًُ
ايڪٽ جّن گِصجّن پّريّن ڪً ٿا.

.54

Exclusive
Jurisdiction

( )5ٽصةيٌّم اُّ ۽ ايئً فيطهّ ڪٍسي جيڪّ ٽصةيٌّم جّ ارتيار ۽

کيط ًُ ايڪٽ ىّجب ارتيار ڎٌّ ويّ „ُي.

طصيليڪار

( )2ٽصةيٌّم جّ ڪّ ةَ خڪو جيڪّ ڪًٍِ ىتضاد and
ىػاىهي ۾ فصيلً جي ختيي خلً جّ تػيً ڪٍسو ُجيۿ the
فصيلً تي ان جي پاةٍسي الزىي ٌُّسي.
( )3ٽصةيٌّم کي ديّاٌي غسانتً جي ارتيارن جّ ىجيّغّ
ضاةطَ ديّاٌيۿ ( 5918ايڪٽ „ 5ف  )5918تدت ُيٺ
ڄاڻايم ارتيار خاضم ٌُّسا.
(انف) ڪًٍِ فصد کي خهفيَ گّاُي جي الِء خاضصي الِء
ظيً جّ جاري ٿيڻ
(ب) خهف ٌاىي تي گّاُي جي وضّني
(ج) ڪاؽشن جي پيشي الِء دٻاُء
(د) گّاًُ ۽ ڪاؽشن جي جاچ الِء ڪييشً جّ كيام
( )4ٽصةيٌّم جي ڪارروائي دفػَ  593۽  228تػضيصات
پاڪعتان (ايڪٽ XLVۿ  )5861تدت غسانتي
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ڪارروائي ظڏرائيٍسي.
.55
خڪّىت ىلسىي کي ُڪ ٽصةيٌّم کان ٻئي ىٍتلهي
ٽصةيٌّم ڎاًٌِ ىٍتلم ڪصي ظگِي ٿي.
Transfer

.56

ًُ ايڪٽ ىطاةق کٍيم ڪًٍِ ةَ كسم تي كاٌٌّي ذىيساري کان

خڪّىت يا ان طصفان ارتيار ڎٌم شزص رالف ڪًٍِ ڇّٽ
ةَ كعو جي كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿيٍسيۿ

Indemnity

خڪّىت ًُ ايڪٽ جي ىلطسن جي خاضالت كاغسا
.57
ارتيار
الِء كاغسا جّڏيٍسي.

جّڏڻ

جّ

Power to make
rules
.58
اونَِ پاڪعتان زىيً ۽ غيارتي (كتضي جي تٍعيذ
ةازياةي) „رڊيٍٍطۿ  5966۽ اونَِ پاڪعتان
رّدىزتيار ادارهۿ ؽيص ىٍلّنَ جائيساد (ؽيص كاٌٌّي كتضّ Repeal
ڪٍسڏن کان راني ڪصائڻ) „رڊيٍٍطۿ  5955کي
ىٍعّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىشڪّره تصجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ ۾ اظتػيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.

12

