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سيڌ ايڪٽ ىهتر  Iنجريً 9987
SINDH ACT NO.I OF 1987
سيڌ شٍري سروي ايڪٽۿ 9987
THE SINDH CITY SURVEY ACT, 1987
] 26نارچ [9987
ايڪٽ جيٍو ذريعي زرعي زنيو کان سَاِء ٻيو زنييو ۽ ان
سان الڳاپيل نعانلو جي سروي ڪئي وييدي.
جيئو تً زرعي زنيو کان سَاِء ٻيو زنييو ۽ ان سان الڳاپيل تهٍيد )(Preamble
نعانلو جي سروي ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٌي܀
ان کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو:
ٌ )9( .9و ايڪٽ کي سيڌ شٍري سروي ايڪٽۿ  9987نختطر عيَان ۽
شروعات
سڎيَ وييدو.
Short title and

(ٌ )2ي فَري طَر الڳَ ٿييدو.

commencement
ٌ .2و ايڪٽ ۾ۿ جيستائيو ڪجًٍ نضهَن ۽ نفٍَم جي وضفَن
Definitions
نتضاد ىً ٌجيۿ تيستائيو:
()a

“عهارت جَ ٌيڌ” نطلب ٌڪ زنيو يا حطَ جيڪَ
عهارت جي نقطد الِء رکيَ يا نخطَص ڪيَ
وڃيۿ پَِء ان تي ةعد ۾ ڪا عهارت جَڙي وڃي يا ىً
جَڙي وڃي ۽ جيڪڎٌو ان تي عهارت جَڙي وڃي
تً ان ۾ عهارت جي سانٍَن خالي جڳًٍ ةً اچي وڃي
ٿي.
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(“ )bشٍر” نطلب اىساىي „ةادي ةشهَل زنيو جي
ايراضي تي نَجَد ڳَٺ يا ٽائَن܀
()c

“حڪَنت” نطلب سيڌ حڪَنت܀

(“ )dزنيو جَ نالڪ” نطلب ٌڪ شخص جيڪَ زنيو
يا عهارت جي ٌيڌ جَ نالڪ ٌجي܀
()e

“ةيان ڪيل” نطلب قاعدن نَجب ةيان ڪيل܀

( )f

“سروي عهلدار” نطلب دفعً  4تحت نقرر ڪيل
عهلدار܀

(“ )gسروي ىهتر” نطلب زنيو يا عهارت واري ٌيڌ کي
اٌڏي زنيو يا عهارت واري ٌيڌ جي سڃاڻپ الِء ڏىل
ىهتر܀
 )9( .3جستائيو ڪجًٍ سيڌ لييڊ رويييَ ايڪٽۿ  9967سروي
جي نتضاد ىً ٌجيۿ رويييَ ةَرڊ ىَٽيفڪيشو ذريعي Survey
ڪيٍو شٍر يا عهارت ٌيڌ جي سروي ڪرڻ جي
ٌدايت ڏئي سگٍي ٿَ.
( )2ذيلي دفعً ( )9تحت سروي اٌڏي طريقي ڪئي
وييدي جيئو ڄاڻايَ ويَ ٌجي ۽ شٍري حدن ۾ اييدڙ ٌر
عهارت جي ٌيڌ کي الڳ ىهتر ڏىَ وييدو.
 )9( .4حڪَنت ىَٽيفڪيشو ذريعي ةَرڊ „ف رويييَ جي سروي عهلدار ۽ اىٍو
ڪيٍو عهلدار کي سروي عهلدار نقرر ڪري سگٍي جا اختيار
Survey Officers

ٿي.

( )2سروي عهلدار کيۿ زنيو جي نالڪو جي حقو جي & their Powers
لتاڙ ڪرڻ کاىسَاِءۿ طئي ڪرڻ ۽ وقت ةَقت شٍري
حدن نان ڪا زنيو ٻاٌر ڪڍڻ يا ڪا زنيو شانل
ڪرڻ جَ اختيار ٌَىدو.
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ٌ )9( .5ر زنيو جَ نالڪ اٌڏي سروي في ادا ڪيدو سيد ۽ ان جي في
جيڪا ٌڪ سئَ رپيو کان وڌيڪ ىً ٌَىدي جيئو ةَرڊ Sanad and its
„ف رويييَ طرفان طئي ڪئي وڃي ۽ اٌڏي في ادا fee
ڪرڻ تي کيس سيد فراٌم ڪئي وييدي جيڪڎٌو
ٌَ سروي جَ ڪم نڪهل ٿيڻ جي ڇًٍ نٍييو اىدر
اٌڏي سيد الِء درخَاست ڏئي.
ةشرطيڪ جيڪڎٌو نٿي ڄاڻايل عرضي دوران سيد
الِء درخَاست ىً ٿي ڏىي وڃيۿ زنيو جي نالڪ کي
اٌڏي اضافي في جهع ڪرائڻي پَىدي جيڪا ويًٍ رپيو
کان وڌيڪ ىً ٌَىدي جيئو سيد حاضل ڪرڻ الِء ةَرڊ
„ف رويييَ طرفان طئي ڪئي وڃي.
( )2سيد اٌڏي طريقي ۽ اٌڏي عهلدار طرفان جاري
ڪئي وييدي جيئو ةيان ڪيَ ويَ ٌجي.
 .6جتي ڪَ شخص سروي „فيسر جي حڪم سان نتاثر اپيل
ٿيَ ٌجيۿ ٌي اٌڏي حڪم جاري ٿيڻ جي سٺ ڏييٍو Appeal
دوران ڄاڻايل اختياري کي اپيل ڪري سگٍي ٿَ ۽
اٌڏي اختياري طرفان جاري ڪيل ڪَ ةً حڪم حتهي
ٌَىدو.
 .7حڪَنت ٌو ايڪٽ جا نقطد حاضل ڪرڻ الِء قاعدا قاعدا
Rules

جَڙي سگٍي ٿي.
ىَٽ -:ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء
„ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.
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