
 
1 

 9110 هجزیہ VII سندھ ایکٹ نوبز

SINDH ACT NO.VII OF 1990 

 9110 ایکٹ، تزهین( )دوسزی کنٹزول بلڈنگس سندھ

THE SINDH BUILDINGS CONTROL 

(SECOND AMENDMENT) ACT, 1990 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections)دفعبت 

 مختصر عىوان اور شروعبت .1

 Short title and commencement 

 کی ترمیم 6کی دفعہ  V صىذھ ٓارڈیىىش  1171 .2

Amendment of Section 6 of Sindh Ordinance V of 1979 

 کی مىضوخی  Vکے صىذھ ٓارڈیىىش  1990 .3

Repeal of Sindh Ordinance V of 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9110 هجزیہ VII سندھ ایکٹ نوبز

SINDH ACT NO.VII OF 1990 

 تزهین( )دوسزی کنٹزول بلڈنگس سندھ

 9110 ایکٹ،

 

 

 

 

 

 



 
2 

THE SINDH BUILDINGS 

CONTROL (SECOND 

AMENDMENT) ACT, 1990 
 ]1111 دصمبر 23[

ایکٹ جش کے رریعے صىذھ بلڈوگش کىٹرول ٓارڈیىىش، 

 میں مزیذ  ترمیم کی جبئے گی۔  1171

میں  1171کہ صىذھ بلڈوگش کىٹرول ٓارڈیىىش،  جیضب

 مزیذ ترمیم کروب ضروری ہو گیب ہے۔

 ؛جش کو اس طرح صے عمل میں الیب جبئے گب 

اس ایکٹ کو صىذھ بلڈوگش کىٹرول ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 1111)دوصری ترمیم( ایکٹ، 

صے الگو  1111اگضت  27یہ فی الفور اور  (2)

 ہوگب۔

کی دفعہ  1171ٓارڈیىىش، صىذھ بلڈوگش کىٹرول  .2

( کے بعذ مىذرجہ ریل وئی 4میں، ریلی فعہ ) 6

 :دفعبت اور وضبحت شبمل کی جبئے گی

کے تحت کوئی  ( 1) کضی بھی وقت ریلی دفعہ ( 5)”

اعتراض وہ ہووے واال صرٹیفکیٹ  حبصل ہووے کے 

بعذ لیکه بلڈوگ کے مکمل ہووے صے پہلے حکومت 

اگر مطمئه ہے کہ یب کضی بھی عالئقے میں عمبرتوں 

کی تقضیم  عوامی مفبد میں وہیں ہے یب دوصری صورت 

میں ضروری طور پر اس ٓارڈیىىش، کے قواعذ یب  اس 

ے ضوابظ کے کچھ متضبد ہے گئ صلضلے میں بىبئے 

 تو بىب ووٹش کے صرٹیفکیٹ معطل یب رد کر صکتی ہے۔

اس ریلی دفعہ میں اصتعمبل کئے گئے اظہبر وضبحت: 

صے مراد عمبرت  کی تکمیل  ہر  “عمبرت کی تکمیل”

صورت میں مىظور شذي مىصوبے کے مطببق ہے اور 

 صرٹیفکیٹ  (Occupancy)اس صلضلے میں ایکوپىضی 

  جبری ہو چکب ہے۔

( کے تحت کوئی حکم جبری 5جہبں ریلی دفعہ )( 6)

کیب گیب ہے، تو اتھبرٹی کی طرف صے معبملہ حکومت 

کی طرف صے دی گئی ہذایبت کے مطببق حل کیب 
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 جبئے گب۔

صىذھ بلڈوگ کىٹرول )دوصری ترمیم( ٓارڈیىش، . 3

 کو مىضوخ کیب جبتب ہے۔ 1111

 

 

 

عبم افزاد کی واقفیت کے  کب هذکورہ تزجوہایکٹ نوٹ: 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب
 


