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 9982ىجريَ  Vٌيتر شٍڌ „رڊيٍٍس 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 1982 

 9982شٍڌ ڪّ„پريٽّ ُائّشٍگ اٿارٽي „رڊيٍٍسۿ 

THE SINDH CO-OPERATIVE 

HOUSING AUTHORITY 

ORDINANCE, 1982  

 ]9982جّن  3[

„رڊيٍٍس جًٍِ ذريهي شٍڌ ڪّ „پريٽّ ُائّشٍگ اٿارٽي 

 كائو ڪئي ويٍدي.

جيئً تَ شٍڌ غّةي ۾ ُائّشٍگ ڊونپييٍٽ ۾ ڪو ڪٍدڙ 

ڪّ „پريٽّ شّشائٽيز جي ٻيِر اٌتظامۿ اًٌِ کي شٍڀانڻ ۽ 

ُائّشٍگ شّشائٽي كائو  ٌظرداري ڪرڻ الِء ڪّ „پريٽّ

 ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

واري اعالن ۽  9977ُاڻيۿ تًٍِ ڪري پٍجيً جّالِء  

جي روطٍي ۾ۿ شٍڌ جي  9989پروويزٌم ڪٍصٽيٽيّطً „رڊرۿ 

 گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

( ًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ ڪّ „پريٽّ ُائّشٍگ 9) .9

 ويٍدو.شڏيّ  9982اٿارٽي „رڊيٍٍسۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)يِيدت
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Short title and 



 
5 

 ( ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.2)

ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن  .2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً: 

(a) “تحت كائو ڪيم شٍڌ ڪّ  4ىعهب دفعَ ” اٿارٽي

 „پريٽّ ُائّشٍگ اٿارٽي؛

(b) “ًىعهب اٿارٽي جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(c) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(d) “تحت ىلرر  5ىعهب دفعَ ” ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر

ڪيم ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي 

اُّ طخع جيڪّ وكتي ظّر ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر 

 جّن ذىيّاريّن شٍڀاني رُيّ ُجي.

(e) “ىعهب اٿارٽي جّ ىييتر ۽ جًٍِ ۾ طاىم ” ىييتر

 „ُي چيئرىيً؛

(f) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تحت كاعدن ۽ ” ةيان ڪيم

 ضاةعً ۾ ةيان ڪيم؛

(g) “ٽيۿ جيڪا شٍڌ ىعهب ُڪ شّشائ” شّشائٽي

تحت  9925ڪّ „پريٽّ شّشائٽيز ايڪٽۿ 

رجصٽر ڪيم ُجي يا ٌَۿ جيڪا ىصتلم ظّر يا 

عارضي ظّر تي ڪّ „پريٽٍگ ُائّشٍگ جي 

ائو ڪئي وئي ُجيۿ جًٍِ ۾ طاىم ىلػدن الِء ك

حاغم ڪرڻۿ خريد ڪرڻۿ االٽ ڪرڻۿ زىيً ۿ „ًُ

عيارتً جي  ىيًوڪرو ڪرڻۿ ڀاڙي تي وٺڻۿ ز

 تعييرۿ روڊن ۽ ٻيً اُڙن ىلػدن الِء ڏيڻ يا وٺڻ.

commencement 

 وغفّن

Definitions 
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وكتي ڪًٍِ کاٌصّاِء ان ُي „رڊيٍٍس اثر اٌداز ٿيٍدوۿ  .3

ظّر الڳّ ٻيً كاًٌٌّ يا „ئيً ۾ۿ يادداطت ٌاىيۿ 

„رٽيڪهس „ف ايصّشيئيظًۿ يا شّشائٽيز جي ةاِء الزۿ 

ۿ حڪوۿ ڪّ ايّارڊ ڪيميا ڪًٍِ ىعاُديۿ يا 

 عدانتي فيػهي جي. ڊڪريۿ اٌجٍڪظً يا

 

( حڪّىت ٌّٽيفڪيظً ذريعيۿ شٍڌ ڪّ 9) .4

„پريٽٍگ ُائّشٍگ اٿارٽي ٌاني شان اٿارٽي كائو 

 ڪري شگِي ٿي.

شرڪاري ۽ غير شرڪاري  ( اٿارٽي چيئرىيً ۽ اُڙن2)

 جيڪي گّرٌر ىلرر ڪٍدو؛ىييترز تي ىظتيم ٌُّدي 

کي ىييتر ظّر ڪًٍِ ىلػد الِء چيئرىيً ڪًٍِ طخع 

اُڙي ڪًٍِ ىييتر کي ووٽ جّ حق ٌَ کڻي شگِي ٿّ پر 

 ٌُّدو.

ۿ ىييتر ظّر کٍيّ ويٍدو تَ ُّ اُڙي عِدي عيهدار ڪّ ةَ( 3)

 خاني ڪرڻ تي ىييتر ٌَ رٍُدو. عِدياُڙي 

 ( ُڪ غير شرڪاري عيهدار حڪّىت جي خّطي شان4)

ڪّىت کي ح ُّرکي شگٍِدوۿ جيصتائيً عِدو  ىييتريَء جّ

 ُڪ خط ذريعي اشتعيفيٰ ٌَ ٿّ ڏئي.

حڪّىت گِرةم اُهيت ۽ طرظً ۽ ضاةعً ىّجب ( 9) .5

 

ٻيً كاًٌٌّ وغيره کي 

ختو ڪرڻ جّ 

 „رڊيٍٍس

Ordinance to 

over-ride other 

laws etc 

اختياري جّ كيام ۽ 

 طيّنيت

Establishment 

and 

incorporation 

of the Authority 
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ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ جيئً كاعدن ۾ 

رضاىٍدي تائيً اُّ حڪّىت جي جيڪّ ڄاڻايّ ويّ ُجي ۽ 

 ىٍػب ىاڻي شگٍِدو.

چيف ايگزيڪيّٽّ ۽ اٿارٽي جّ  ۿ( ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر2)

شيڪريٽري ٌُّدو ۽ اُڙا اختيار اشتعيال ڪٍدو ۽ 

ذىيّاريّن ٌڀائيٍدوۿ جيئً وكت ةّكت اٿارٽي ظرفان کيس 

 ڏٌيّن ويٍديّن.

ً ۽ ضاةعً ىّجب ( اٿارٽي ريگيّنيظً ۾ ةيان ڪيم طرظ3)

اف ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ جيئً اُا اُڙا عيهدار ۽ اشٽ

 ىٍاشب شيجِي.پٍٍِجي ڪاردگيَء الِء 

ةظرظيڪۿ چيئرىيً ريگيّنيظٍز جّڙڻ تائيًۿ اُڙا عيهدار ۽ 

اشٽاف عارضي ةٍيادن تي ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِيۿ جً جّ ىدو ُڪ شال کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ 

 اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً تحت جيئً ُّ ظئي ڪري.

( جيڪڏًُ حڪّىت ىعيئً ُجي تَ شّشائٽي كاٌّن 9.)6

ىّجبۿ كاعدن يا ةاِء الز ىّجبۿ يا „ئيًۿ يادداطت ٌاىيۿ يا 

„رٽيڪهس „ف ايصّشيئيظً „ف شّشائٽي ىّجب پٍٍِجّن 

خراب اًٌِ کي يا ذىيّاريّن ٌڀائڻ ۾ ٌاڪام ٿي وئي „ُيۿ 

ڪيّ „ُي ۽ ىعاىهً کي شٍڀانڻ ۾ ڪّتاُي ڪئي „ُيۿ يا 

شّشائٽي جي ىييترن جي فائدن کان ىٿاٌِان كدم کٍيا „ًُ يا 

شّشائٽي کي اُڙيّن ُدايتّن حڪّىت کڻي رُي „ُيۿ تَ 

جاري ڪري شگِي ٿيۿ جيئً اُا ىٍاشب شيجِي يا ڄاڻايم 

ظريلي ىّجب شّشائٽي جي ىعاىهً جي جاچ جّ حڪو ڏئي 

ڊائريڪٽرۿ ٻيً 

عيهدارن ۽ اشٽاف 

 جي ىلرري

Appointment of 

Managing 

Director and 

other officers 

and staff 
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 ٿي. شگِي

( جتي شّشائٽي ُدايتً تي عيم ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي يا 2)

( تحت جاچ جّ حڪو ڏٌّ ويّ „ُيۿ حڪّىت 9ذيهي دفعَ )

ٌّٽيفڪيظً ذريعي اٿارٽي کي شّشائٽي جي ىعاىهً جّ 

 ڪٍٽرول شٍڀانڻ جي ُدايت ڪري شگِي ٿي.

ۿ ياڳ جهد ( جيڪڏًُ ًُ „رڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان3)

۽  ان جي ىعاىهً جي  ٿيمختو شّشائٽي جي ىئٍيجييٍٽ کي 

شار شٍڀال ڪًٍِ طخع يا فّري ظّر تي الڳّ ڪًٍِ كاٌّن 

طخػيتً جي ةاڊي کي ڏٌي وڃي تَۿ اٿارٽيۿ ڪًٍِ تحت 

( جي گٍجائظً ىّجب شّشائٽي جي ىعاىهً جي 9ذيهي دفعَ )

 چارج ۽ ڪٍٽرول شٍڀاني شگِي ٿي.

( تحت ُڪ ٌّٽيفڪيظً جاري ڪيّ 2جتي ذيهي دفعَ )( 4)

ُجي يا شّشائٽي جي  ىعاىهً جي چارج ۽ ڪٍٽرول ذيهي  ويّ

 تَ پِّء ان ىعاةق  ( تحت اٿارٽي ظرفان شٍڀانيا ويا ُجًۿ3دفعَ )

اٿارٽي اختيار اشتعيال ڪٍدي ۽ شّشائٽي جا ىعاىال 

 شٍڀانيٍدي.

( جتي شّشائٽي جي چارج ۽ ڪٍٽرول اٿارٽي ظرفان 5)

يٍٽ يا شّشائٽي جي ىئٍيجي تَ پِّء شٍڀانيّ ويّ ُجيۿ

 شّشائٽي جا ىعاىال شٍڀانيٍدڙ طخع يا طخػيتً جي ةاڊي

اٿارٽي اختيار رکٍدي جًٍِ کي  يا ڪّ ىييتر يا عيهدار 

اثاثً ۽ رڪارڊ جّ كتضّ ڏٌّ ُجي يا شّشائٽي شيّرن ظرفان 

جي كتضي ۾ يا ان شهصهي ۾ ڪًٍِ طخع جي كتضي ۾ 
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 جًٍِ کي اٿارٽي ٌاىزد ڪيّ ُجي. ُجي.

ي ىئٍيجييٍٽ يا شّشائٽي جا ىعاىال جتي شّشائٽي ج( 6)

( تي 4شٍڀانيٍدڙ طخع يا طخػيتً جي ةاڊي ذيهي دفعَ )

عيم ۾ ٌاڪام ٿئي ٿيۿ اختياري اُڙا شيّرا كدم کڻٍدي جًٍِ 

۾ طاىم „ُي ظاكت جّ اشتعيالۿ جيئً ان تي عيهدر„ىد الِء 

 ضروري ُجي.

يا ايڊىٍصٽريٽر ىلرر اٿارٽي ُڪ ىئٍيجٍگ ڪييٽي . 7

ٿيۿ ىئٍيجٍگ ڪاىيٽي اُڙن ىاڻًِ تي ىظتيم ڪري شگِي 

اُڙيّن  ىان ٌُّدا اُي ٌُّديۿ جيڪي شّشائٽي جي ىييترن

ۿ جيڪي اٿارٽي ظرفان ڪٍدا۽ ڪو  شٍڀانيٍدا ذىيّاريّن

 شٌّپيا ويا ُجً.

 

 

اٿارٽي جّن گڏجاڻيّن اُڙي عرغي ةعد رکيّن ( 9. )8

ويٍديّن ۽ اُڙن ٍُڌن تي ۽ اُڙي ظريلي شان جيئً 

ريگيّنيظٍز ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي ۽ جيصتائيً ريگيّنيظٍز 

جّڙيا وڃًۿ گڏجاڻيّن چيئرىيً جي ُدايت ىّجب ڪّٺايّن 

 ويٍديّن.

اٿارٽيَء جّ ڪّ ةَ عيم يا ڪارروائي ان ڪري اجائي ٌَ ( 2)

ٌُّدي يا ٿيٍدي تَ ڪّ ان جي „ئيً ۾ ٌلع „ُي يا ڪّ عِدو 

 خاني „ُي.

شٍڌ ڪّ „پريٽّ “. اٿارٽي جّ ُڪ فٍڊ ٌُّدو جًٍِ کي 9
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شڏيّ ويٍدوۿ جيڪّ حڪّىت ظرفان ” ُائّشٍگ اٿارٽيز فٍڊ

ٻيً ركيً ىخػّص ڪيم ڏٌم گراٌٽس يا حڪّىت ظرفان 

تي ىظتيم ٌُّدوۿ اُّ اُڙي ظريلي ُاليّ ۽ شٍڀانيّ ويٍدوۿ 

 جيئً كاعدن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

اُڙي ظريلي تيار ڪئي ةجيٽ  شانياٌي . اٿارٽي جي91

 ويٍديۿ جيئً كاعدن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

( اٿارٽي پٍٍِجا اڪائٌّٽس ۽ رڪارڊز اُڙيَء ريت 9. )99

 ۿ جيئً كاعدن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.رکٍدي

گِٽ ۾ گِٽ ُر ىاني شال دوران ( اٿارٽي جا اڪائٌّٽس 2)

ُڪ ڀيرو اُڙيَء چارٽرڊ اڪائٌّٽس فرم ظرفان „ڊٽ ڪيا 

 جيڪا حڪّىت ظرفان ىٍظّر ڪيم ُجي.ويٍداۿ 

. حڪّىتۿ وكت ةّكت اُڙيّن ُدايتّن جاري ڪري 92

شگِي ٿيۿ جيئً اُا ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء 

ضروري شيجِي ۽ اُا اٿارٽي جي ذىيّاري ٌُّدي تَ اُڙيً 

 ُدايتً تي عيم ڪري.

. اٿارٽي ًُ „رڊيٍٍس تحت ڪًٍِ ىييتر يا ىالزم کي 93

 ةَ اختيار ىٍتلم ڪري شگِي ٿي.پٍٍِجا ڪي 

 

 

( اٿارٽي شّشائٽي جي ىعاىهً جي چارج ۽ ڪٍٽرول 9. )94

پيم خاني عِدن الِء  شٍڀانڻ جي ڇًِ ىِيًٍ اٌدرۿ شّشائٽي ۾ 

چٌّڊون ڪرائي شگِي ٿي ۽  شّشائٽي جي چارج ۽ 

Funds 
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شّشائٽي جي 

ىئٍيجييٍٽ جي ٻيِر 

 جّڙجڪ
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رکٍدڙن جي حّاني ڪري  عِدنڪٍٽرول جاچ کان فّري اڳ 

 شگِي ٿي.

تحت جاچ رپّرٽ ىهي وڃيۿ  6ةظرظيڪ جيڪڏًُ دفعَ 

عَ تحت نڳايم ُجي تَ شّشائٽي ىٿان ان دف حڪّىت ىعيئً

انزام درشت ٌَ „ًُ تَۿ اُا جاچ کان فّري اڳ شّشائٽي جا 

 اٌتظام „فيس رکٍدڙن کي واپس ڪري شگِي ٿي.

( حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعيۿ ذيهي 2)

ڌ ُڪ شال ( تحت ىدو وڌائي شگِي ٿي پر ىدي جي وا9دفعَ )

 کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدي.

. اٿارٽي حڪّىت جي حڪو شان اُڙي ظريلي ۽ ان 95

شهصهي ۾ ختو ڪئي ويٍديۿ جيئً حڪّىت حڪو ۾ ةيان 

 ڪري.

 

ًُ „رڊيٍٍس يا ان شهصهي ۾ جّڙيم كاعدن ۽ ضاةعً . 96

تحت ٌيڪ ٌيتي شان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ظئي ڪيم 

ڪّ ىلدىّۿۿ ڪارروائي يا كاٌٌّي ڪًٍِ ڪو جي شهصهي ۾  

ڪارروائي اٿارٽي خالف ٌَ ٿيٍدي يا ان جي ىييترز يا ىالزىً 

 ٌَ ٿيٍدي.خالف 

حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ( 9. )97

 كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاعدن جي گٍجائظً ةظرظيڪَ اُي ( 2)

د حاغم ۿ اٿارٽي ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػُجً تَ پِّء ىّجب

Reconstitution 

of the 

management of 

the society 

 

 

 

 

 اختياري ختو ڪرڻ

Winding up of 

the Authority 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 كاعدا ۽ ضاةعا

Rules and 

Regulations 
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 ڪرڻ الِء ضاةعا جّڙي شگِي ٿي.

. ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائظً کي الڳّ ڪرڻ ۾ جيڪڏًُ 98

ڪا ڏکيائي پيض اچي تَۿ حڪّىت اُڙو حڪو جاري ڪري 

شگِي ٿيۿ جيڪّ ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجاطً شان ٽڪراَء ۾ 

 ٌَ ُجي ۽ ان ڏکيائي کي ُٽائڻ الِء ضروري ُجي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 

 رٌڊڪّن ُٽائڻ

Removal of 

Difficulties 

 


