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 9987ىجصيَ  VIIظٍڌ ايڪٽ ٌيتص 

SINDH ACT NO.VII OF 1987 

 9987)ُائّظٍگ اظڪيو( ايڪٽۿ ظٍڌ ڳّٺ „ةاد 

THE SINDH GOTH ABAD (HOUSING 

SCHEME) ACT, 1987 

 ]9987„گعٽ  96[

ظٍڌ جي ٻِصاڙي وارن عالئلً ۾ ىعتدق جًٍِ ذريعي  ايڪٽ

 ىاڻًِ کي ُائّظٍگ جّن ظِّنتّن فصاُو ڪيّن ويٍسيّن.

ظٍڌ جي ٻِصاڙي وارن عالئلً ۾ ىعتدق ىاڻًِ کي جيئً تَ 

۽ الڳاپيم يا ذيهي ڪصڻ ُائّظٍگ جّن ظِّنتّن فصاُو 

 ؛„ُيپيّ ضصوي ٿي ىعاىهً ۾ ظِّنتّن ڏيڻ 

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌسو ويٍسو:

ظٍڌ ڳّٺ „ةاد )ُائّظٍگ کي  ايڪٽ( ًُ 9)  .9

 ظڎيّ ويٍسو. 9987ۿ ايڪٽاظڪيو( 

 .ٿيٍسوظّر تي الڳّ ( ُي فّري 2)

اُّ ؾّةي جي ظيّريً ديًِ تي الڳّ ٿيٍسو جيڪي [9( 3)

ًُ ايڪٽ جا ىلؿس پّرا ڪصڻ الِء خڪّىت ظصفان 

 ]”اعالن ڪيا وڃً.” ٻِصاڙي وارا عالئلا“

_____________________________ 

ظصفان گضيٽ ذريعي  VIIجي ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص  2118. 9

 تي ىتتادل ةڻايم 29.91.2118تاريذ 
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۾ جيعتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي  ايڪٽًُ  .2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:

(a) “ىعهب ىعتدق ىاڻِّ جًٍِ کي ًُ ” االٽي

 ڊيٍٍط تدت زىيً االٽ ڪئي وئي „ُي؛„ر

(b) “ىعهب ڪييٽي جيڪا ظتً ” االٽييٍٽ ڪييٽي

يۿ جيڪا کان وڌيڪ ىاڻًِ تي ىؼتيم ٌَ ٌُّس

ڪهيڪٽص ظصفان ڄاڻايم ظصيليڪار ىّجب ُڪ 

 ِء جّڙي وئي ُجي؛يا وڌيڪ ديًِ ال

(c) “ىعهب زىيً جيڪا ڪًٍِ ڳّٺ جي ” „ظائغ

ي ُجي ۽ چاري جي ىلؿس يا ڳّٺاڻً جي ٻئ ويجِّ

 عام اظتعيال الِء ىزتؽ ڪيم ُجي؛

(d) “ىعهب ضهعي جّ ڪهيڪٽص ۽ جًٍِ ” ڪهيڪٽص

۾ ػاىم „ُي ڪّ عيهسار جًٍِ کي خڪّىت 

ظصفان ًُ „رڊيٍٍط تدت راص ظّر تي 

رتيار ڏٌا ڪهيڪٽص جّن ذىيّاريّن ظٍڀانڻ الِء ا

 ُجً؛

(e) “َِجيئً ظٍڌ نيٍڊ  اظٽيٽهب ُڪ ديَِ يا ىع” دي

 ۾ واضح ڪيّ ويّ ُجي. 9976رويٍيّ ايڪٽۿ 

(f) “ِّىعهب ُڪ ػزؽ جيڪّ ” ىعتدق ىاڻ

۾  ]ٻِصاڙي واري عالئليخڪّىت ظصفان ڄاڻايم [2

خليلي ضصورتيٍس ائغ جّ رٍُسو ُجي ۽ ڳّٺ ۾ رُ

 ُجي؛

_________________________________ 

جي تصىيو ذريعي  2118ىجصيَ  VII.ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص 2

 (29.91.2118” )ٻِصاڙي عالئلا“ىتتادل ةڻايم نفغ 

 وؾفّن
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(g) “ىعهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(h) “ىعهب زىيً جا ىانڪاڻا خق ڏيڻ جي ” گصاٌٽ

 گصاٌٽ؛

(i) “دفعَ ىعهب اظڪيو جيڪا ” ُائّظٍگ اظڪيو

 تدت تيار ڪئي وئي ُجي؛ 4

(j) “ًىعهب خڪّىت جي ىانڪي ُيٺ زىيً ۽ ” زىي

جًٍِ ۾ ػاىم „ُي زىيً جيڪا ًُ „رڊيٍٍط جا 

 ىلؿس پّرا ڪصڻ الِء خاؾم ڪئي وئي ُجي؛

(k) “ىعهب كاعسن ىّجب واضح ڪيم؛” واضح ڪيم 

(l) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاعسا؛” كاعسا 

(m) “۾ ىعهب ُڪ رُائغ يا وظٍسي جًٍِ ” ڳّٺ

ػاىم „ُي ڳّٺۿ واُڻ يا ٽٍڊوۿ پص ظّاِء ػِصي 

ظٍڌ ىڪاٌي خڪّىت [3عالئلً جي جيئً 

 ۾ واضح ڪيّ ويّ „ُي. ]9979„رڊيٍٍطۿ 

جيڪڎًُ ٻي ظصح ًُ ىفِّم ايئً ورتّ وڃي پص ( 2) 

„رڊيٍٍط ۾ ىِيا ڪيّ وڃي يا جتي ىضيّن ۽ ىفِّم ظيّرن 

ڪيم اػِارن جي اظتعيال ڪصڻ ةاوجّد ًُ „رڊيٍٍط ۾ ةيان 

ٌَ „ُي تَ ان جي اُا ظاڳي ىعٍيٰ ٌُّسي جيڪا ان کي ظٍڌ 

۽ ظٍڌ ىڪاٌي خڪّىت  9967نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ 

 ۾ ڏٌم „ُي. 9979„رڊيٍٍطۿ 

 

_________________________________ 

جي تصىيو ذريعي  2118ىجصيَ  VIIڪٽ ٌيتص .ظٍڌ اي3

” 9987ظٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍطۿ “ىتتادل ةڻايم نفغ 

(29.91.2118) 
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4] (2-A)  خڪّىت ٌّٽيفڪيؼً ذريعي تعهلي ۾ يا ٽائّن ۾

ديًِ جّ اعالن ڪصي ظگِي ٿيۿ جيئً ىعاىهّ ُجيۿ جيڪي 

 ]ًُ ايڪٽ جا ىلؿس پّرا ڪصڻ الِء ٻِصاڙي وارا عالئلا ٌُّسا.

ًُ „رڊيٍٍط جي ٻيً گٍجائؼً ىّجبۿ ڪهيڪٽص . 3

االٽييٍٽ ڪييٽي جي ظفارػً تي گِص جي تعييص الِء ُڪ 

۾ زىيً االٽ ڪصي ظگِي ٿّۿ  ]ديًِ[5ىعتدق ػزؽ کي 

جيڪا ٻً گٍِٽً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّسيۿ جًٍِ ۾ ُّ عام ظّر 

تي ىفت ۾ رُائغ ارتيار ڪصي ظگِي ٿّ اُڏيً ػصظً ۽ 

 ويّ ُجي. ضاةعً ىّجب جيئً ةيان ڪيّ

ةؼصظيڪ ىٿي ڄاڻايم خس ان زىيً يا „ظائغ تي الڳّ ٌَ 

ٿيٍسي جًٍِ جاِء تي ىعتدق ىاڻِّ ًُ „رڊيٍٍط جي الڳّ ٿيڻ 

کان اڳ گِص جّڙيّ ُجيۿ ان خعاب ظان تَ ان ىعتلم رُائغ 

 ارتيار ڪئي „ُي.

جي گٍجائؼً جي اثصائتّ ةڻائڻ الِء ڪهيڪٽص  3دفعَ ( 9.)4

ري ظان ڄاڻايم ظصيلي ىّجب االٽييٍٽ ڪييٽي ظان ىؼّ

 ُڪ ُائّظٍگ اظڪيو تيار ڪصي ظگِي ٿّ.

( تدت اظڪيو ۾ ػاىم ٿي ظگِي ٿّ ُڪ 9( ذيهي دفعَ )2)

ڳّٺ جيڪّ ُڪ ٌجي زىيً تي واكع ُجي پص اُڏي زىيً 

اظڪيو ۾ زىيً جي ىانڪ کان نکت ۾ اجازت کان ظّاِء 

 ػاىم ٌَ ڪئي ويٍسي.

_________________________________ 

ظصفان  2118ىجصيَ  VIIظٍڌ ايڪٽ ٌيتص ” A-2دفعَ .“4

 (29.91.2118ػاىم ڪيا ويا. )

 VIIظٍڌ ايڪٽ ٌيتص ” يٌّيً ڪائٌّط“۾ۿ نفغ  3.دفعَ 5

 (29.91.2118ظصفان ىتتادل ةڻايّ ويّ. ) 2118ىجصيَ 
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تدت گصاٌٽ  3االٽ ڪيم زىيً جا ىانڪاڻا خق دفعَ . 5

ڏي ظصيلي ۽ ػصظً ۽ ذريعي االٽي ڏاًٌِ ىٍتلم ڪيا ويٍسا اُ

 ضاةعً ىّجب جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

. جيعتائيً زىيً جي االٽييٍٽ يا ان ظهعهي ۾ ىانڪاڻً 6

خلً جي ىٍتلهي ڪئي وڃي ڪهيڪٽص االٽي يا گصاٌٽي کي 

ٻڌڻ جّ ىّكعّ ڏيڻ کاٌپِّء زىيً جي االٽييٍٽ يا گصاٌٽ رد 

ڪصي ظگِي ٿّ ۽ زىيً واپط وٺي ظگِي ٿّۿ جيڪڎًُ ُي 

 ىعيئً „ُي تَ االٽي يا گصاٌٽي:

(a)  االٽييٍٽ يا گصاٌٽ خاؾم ڪصڻ الِء غهط ىعهّىات فصاُو

 ڪئي „ُي؛ يا

(b) االٽييٍٽ يا گصاٌٽ جي ػصظً جي ڀڃڪڏي ڪئي „ُي؛ 

ةؼصظيڪ زىيً واپط وٺڻ کان اڳ االٽييٍٽ يا گصاٌٽ جي 

ڪًٍِ ڀڃڪڏي تي االٽي يا گصاٌٽي کي اُڏي  جيػصظً 

 ّڳّ وكت ڏٌّ ويٍسو.ظڌارڻ الِء ج غهعي

تدت زىيً واپط ڪئي وئي „ُيۿ  6جتي دفعَ ( 9. )7 

ڪهيڪٽص االٽي يا گصاٌٽي کي ظيّريّن عيارتّنۿ اڏاوتّن ۽ 

ٻي ىهڪيتۿ جيڪڎًُ ڪا ُجيۿ ان کي ُٽائڻ جّ خڪو 

ڏئي ظگِي ٿّۿ جيڪا ظائيٽ تي ظاڻط تعهق رکٍسي ُجي ۽ 

کيط ظائيٽ جّ راني كتضّ ڪهيڪٽص خّاني ڪصڻ الِء 

خڪو جاري ڪصڻ واري تاريذ کان ىِهت ڏٌي ويٍسي جيڪا 

 ظٺ ڏيًٍِ کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

( تدت جاري 9( جيڪڎًُ االٽي يا گصاٌٽي ذيهي دفعَ )2)

ڪيم خڪو تي عيهسر„ىس ڪصڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ 

( تدت 9ڪهيڪٽص ٻيِص دارم ٿيۿ كتضّ وٺي ۽ ذيهي دفعَ )

 خڪو جاري ڪصي ظگِي ٿّ.

 زىيً جي گصاٌٽ

Grant of Land 
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جي ؾّرت ۾ۿ ذيهي دارم ٿيڻ ( تدت ٻيِص 2ذيهي دفعَ )( 3)

( ۾ ڄاڻايم عيارتۿ اڏاوت يا ٻي ڪا ىهڪيت وڪصو 9دفعَ )

 ڪئي ويٍسي.

 (3)زىيً جي واپعي جي ظهعهي ۾ ظيڏايم ركو ذيهي دفعَ ( 4)

تدت وڪصي واري عيم ىان ڪڍي ويٍسي يا جتي وڪصي 

ىان ڪيائي ٌَ ٿي ٿئي يا گِٽ ٿي ٿئي تَۿ اُا ركو نيٍڊ رويٍيّ 

 جي رُتً ظّر اوڳاڙي ويٍسي.

جيعتائيً ڪجَِ وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي تڪصار . 8

۾ ٌَ ُجيۿ ڪا زىيً ةؼيّل „ظائغ ۽ رُائؼي ٍُڌن جي 

ا ويا „ًُۿ اُا ًُ „رڊيٍٍط جتي ىعتلم رُائغ الِء گِص جّڙي

زىيً جي ظهتي وكت جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ڪًٍِ ةَ 

خاؾم ڪصي ظگِجي جي گٍجائؼً ىّجب  9894ايڪٽۿ 

 .ٿي

 ٌَ ڪيا ويٍساخاؾم ةؼصظيڪ زىيً جا رُائؼي ٍُڌ 

جيڪڎًُ اُڏي زىيً يا رُائؼي ٍُڌ جي ىانڪ ظصفان گِص 

 جّڙيّ ويّ „ُي.

تدت جاري ڪيم ( ڪًٍِ عيهسار ظصفان ًُ „رڊيٍٍط 9. )9

ڪًٍِ خڪو جي ظهعهي ۾ ضهعي جي ڪهيڪٽص کي اپيم 

ڪئي ويٍسي ۽ ڪهيڪٽص ظصفان ڪهيڪٽص جي اپيهيٽ 

„رڊر ٌَ ُئڻ جي ؾّرت ۾ جاري ڪيم خڪو تي ڪيؼٍص 

 کي اپيم ڪئي ويٍسي.

( تدت ڪيم اپيم ڄاڻايم ظصيلي ىّجب 9( ذيهي دفعَ )2)

 ويٍسي.ٻڌي ۽ رارج ڪئي 

„رڊيٍٍط اثصاٌساز ٿيٍسو ظّاِء ڪانٌّائيضيؼً „ف  . ُي91

ڪًٍِ  ۽ ان تدت جّڙيم 9992نيٍڊس ايڪٽۿ  گّرٌييٍٽ
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 كاعسيۿ پانيعي يا خڪو جي.

ًُ „رڊيٍٍط يا جّڙيم ڪًٍِ كاعسي ۾ ڪجَِ ةَ . 99

ان ظهعهي ۾  ۿّىت جي ارتيار کي ىدسود يا گِٽائيٍسو ٌَڪخ

ڪًٍِ ةَ ىعاىهي جي ىًٍِ ڏيڻ جي ظهعهي ۾ۿ جيئً ةَ اُّ 

 ان جي ظاىِّن اچي.اڪالئڻ الِء 

. خڪّىت ًُ „رڊيٍٍط جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء كاعسا 92

 جّڙي ظگِي ٿي.

 

 

 9987. ظٍڌ ڳّٺ „ةاد )ُائّظٍگ اظڪيو( „رڊيٍٍطۿ 93

 کي ىٍعّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

 

ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
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