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سندھ ایکٹ نمبز  VIIمجزیہ ۷۸۹۱
SINDH ACT NO.VII OF 1987
(ہبوسنگ اسکیم) ایکٹ،
سندھ گوٹھ آببد ٔ
۷۸۹۱
THE SINDH GOTH ABAD
(HOUSING SCHEME) ACT, 1987
] ۱۱اگـت [۱۹۸۱
ایکٹ جؾ کی توؿظ ؿے ؿٌضھ کی صیہی عاللوں هیں
ہبوؿٌگ کی ؿہولیبت فغاہن کی جبئیں گی۔
هـتذمیي کو ٔ
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جیـب کہ ؿٌضھ کے صیہی عاللوں هیں هـتذمیي کو توہیض
ہبوؿٌگ کی ؿہولیبت فغاہن کغًب اوع هتعلمہ یب طیلی )(Preamble
ٔ
هعبهالت هیں ؿہولیبت صیٌب همظوص ہے؛
اؽ کو اؽ طغح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اؽ ایکٹ کو ؿٌضھ گوٹھ آثبص ٔ
عٌواى،
(ہبوؿٌگ اؿکین) هشتظغ
ایکٹ ۱۹۸۷ ،کہب جبئے گب۔
اضبفہ اوع شغوعبت
()۲یہ فی الفوع ًبفظ ہوگب۔
Short
title,
extent
(]۱)۳یہ طوثہ کی ؿبعی صیہوں پغ ًبفظ ہوگب جو اؽ and
ایکٹ کے همبطض دبطل کغًے کے لیئے دکوهت کی
commencem
طغف ؿے ''صیہی عاللے'' اعالى کیئے جبئیں گے۔''[
۲۔ اؽ ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوع هفہوم کے ent
تعغیف
هتضبص ًہ ہو ،تت تک:
('' )aاالٹی'' هطلت هـتذك ششض جؾ کو اؽ Definitions
آعڈیٌٌؾ کے تذت ػهیي االٹ کی گئی ہے؛
۱۔  ۲۱۱۸کے ؿٌضھ ایکٹ ًوجغ  VIIکی طغف ؿے
گؼیٹ کے طعیعے تبعیز ۲۱۱۸۔۱۱۔ ۲۱کو هتجبصل ثٌبیب
گیب
('' )bاالٹوٌٹ کویٹی'' هطلت کویٹی جو ؿبت ؿے
ػائض افغاص پغ هشتول ًہ ہوگی ،جو کلیکٹغ کی
طغف ؿے ثتبئے گئے طغیمیکبع کے تذت ایک
یب هؼیض صیہوں کے لیئے ثٌبئی گئی ہو؛
گبوى کے ًؼص ہو
('' )cآؿبئش'' هطلت ػهیي جو کـی ٔ
گبوى والوں کے صوؿغے
یب گھبؽ کے همظض یب ٔ
عبم اؿتعوبل کے لیئے هشتض کی گئی ہو؛
('' )dکلیکٹغ'' هطلت ضلع کب کلیکٹغ اوع جؾ هیں
شبهل ہے کوئی عولضاع جؾ کو دکوهت کی
طغف ؿے اؽ آعڈیٌٌؾ کے تذت سبص طوع
پغ کلیکٹغ کی طهیضاعیبں ؿٌجھبلٌے کے لیئے
استیبع صیئے ہوں:
('' )eصیھ'' هطلت ایک صیھ یب اؿٹیٹ جیـے ؿٌضھ لیٌڈ
عویٌیو ایکٹ ۱۹۱۱ ،هیں واضخ کیب گیب ہو۔
('' )fهـتذك فغص'' هطلت ایک ششض جو
[۲دکوهت کی طغف ؿے ثتبئے گئے صیہی
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
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گبوى هیں عہبئش کب
عاللے] هیں عہتب ہو اوع ٔ
دمیمی ضغوعتوٌض ہو؛
('' )gدکوهت'' هطلت دکوهت ؿٌضھ؛
('' )hگغاًٹ'' هطلت ػهیي کے هبلکبًہ دموق صیٌے
کی گغاًٹ؛
''ہبوؿٌگ اؿکین'' هطلت اؿکین جو صفعہ  ۴کے
( )i
ٔ
تذت تیبعی کی گئی ہو؛
('' )jػهیي'' هطلت دکوهت کی هبلکی هیں ػهیي
اوع جؾ هیں شبهل ہو ػهیي جو اؽ آعڈیٌٌؾ
کے همبطض دبطل کغًے کے لیئے دبطل کی
گئی ہو؛
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

۲۔ ؿٌضھ ایکٹ ًوجغ  VIIهجغیہ  ۲۱۱۸کی تغهین کے
طعیعے هتجبصل ثٌبئے گئے الفبظ ''صیہی عاللے''
(۲۱۱۸۔۱۱۔)۲۱
('' )kواضخ کیب گیب'' هطلت لواعض کے تذت واضخ
کیب گیب؛
('' )lلواعض'' هطلت اؽ آعڈیٌٌؾ کے تذت ثٌبئے
گئے لواعض؛
گبوں'' هطلت ایک عہبئش یب آثبصی جؾ هیں
(ٔ '' )m
شبهل ہے گوٹھ ،لظجہ یب ٹٌڈو ،لیکي ؿوائے
شہغی عاللوں کے جیـے [۳ؿٌضھ ثلضیبتی
دکوهت آعڈیٌٌؾ  ]۱۹۱۹هیں واضخ کیب گیب
ہے۔
()۲هفہوم یہ ہی لیب جبئے اگغ صوؿغی طغح اؽ آعڈیٌٌؾ
هیں فغاہن کیب جبئے یب جہبں هضووى اوع هفہوم ؿبعے
اظہبعوں کے اؿتعوبل کغًے کے ثبوجوص اؽ آعڈیٌٌؾ
هیں ثیبى کیب ہوا ًہیں ہے تو اؽ کی وٍ ہی هعٌی ہوگی جو
اؽ کو ؿٌضھ لیٌڈ عویٌیو ایکٹ ۱۹۱۱ ،اوع ؿٌضھ ثلضیبتی
دکوهت آعڈیٌٌؾ ۱۹۱۹ ،هیں صی گئی ہے۔
 (2-A)[۴دکوهت ًوٹیفکیشي کے طعیعے تعلمے هیں یب
ٹبوى هیں صیہوں کب اعالى کغ ؿکتی ہے ،جیـے هعبهلہ
ٔ
ہو ،جو اؽ ایکٹ کے همبطض دبطل کغًے کے لیئے
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ػهیي کی االٹوٌٹ
Allotment of
land

ہبوؿٌگ اؿکین
ٔ
Housing

Scheme

صیہی عاللے ہوں گے۔]
۳۔ اؽ آعڈیٌٌؾ کی صوؿغی گٌجبئشوں کے تذت ،کلیکٹغ
االٹوٌٹ کویٹی کی ؿفبعشوں پغ گھغ کی تعویغ کے لیئے
ایک هـتذك فغص کو [۵صیہوں] هیں ػهیي االٹ کغ ؿکتب ػهیي کی گغاًٹ
ہے ،جو صو گھٌٹوں ؿے ػائض ًہ ہوگی ،جؾ هیں وٍ عبم
Grant of Land
طوع پغهفت هیں عہبئش استیبع کغ ؿکتب ہے ایـی شغائظ
اوع ضواثظ کے تذت جیـے ثیبى کیب گیب ہو۔
__________________________________________________________________ االٹوٌٹ یب گغاًٹ
____________ کب عص ہوًب
۳۔ ؿٌضھ ایکٹ ًوجغ  VIIهجغیہ  ۲۱۱۸کی تغهین کے
طعیعے هتجبصل ثٌبئے گئے الفبظ ''ؿٌضھ لوکل گوعًوٌٹ Cancelation
of allotment
آعڈیٌٌؾ۲۱۱۸( ''۱۹۱۹ ،۔۱۱۔)۲۱
۴۔ ''صفعہ  ''2-Aکب ؿٌضھ ایکٹ ًوجغ  VIIهجغیہ and grant ۲۱۱۸
کے طعیعے اضبفہ کیب گیب۔ (۲۱۱۸۔۱۱۔)۲۱
کبوًـل'' کو ؿٌضھ ایکٹ ًوجغ
۵۔ صفعہ  ۳هیں لفع ''یوًیي ٔ
 VIIهجغیہ  ۲۱۱۸کے طعیعے هتجبصل ثٌبیب گیب۔
(۲۱۱۸۔۱۱۔)۲۱
ثشغطیکہ هٌضعجہ ثبال دض اؽ ػهیي یب آؿبئش پغ ًبفظ ًہیں صوثبعٍ صاسال
ہوگی جؾ جگہ پغ هـتذك ششض ًے اؽ آعڈیٌٌؾ ًبفظ Re-entry
ہوًے ؿے پہلے گھغ ثٌبیب ہو ،اؽ دـبة ؿے کہ اؽ ًے
هـتمل عہبئش استیبع کی ہے۔
۴۔ ( )۱صفعہ  ۳کی گٌجبئشوں کو هوثغ ثٌبًے کے لیئے
کلیکٹغ االٹوٌٹ کویٹی ؿے هشوعے کے ؿبتھ هظکوعٍ
ہبوؿٌگ اؿکین تیبع کغ ؿکتب ہے۔
طغیمے ؿے ایک ٔ
()۲طیلی صفعہ ( )۱کے تذت اؿکین هیں شبهل ہو ؿکتب ہے
گبوں جو ایک ًجی ػهیي پغ والع ہو لیکي ایـی
ایک ٔ
ػهیي اؿکین هیں ػهیي کے هبلک ؿے تذغیغی طوع پغ
اجبػت کے ؿوا شبهل ًہیں کی جبئے گی۔
۵۔ االٹ کغصٍ ػهیي کے هبلکبًہ دك صفعہ  ۳کے تذت
گغاًٹ کے طعیعے االٹی کو هٌتمل کیئے جبئیں گے ایـے
طغیمے اوع شغائظ اوع ضواثظ کے تذت جیـے ثیبى کیب
گیب ہو۔
طلجی کی طهیضاعی
۱۔ جت تک ػهیي کی االٹوٌٹ یب اؽ ؿلـلے هیں هبلکبًہ
Liability
of
دموق کی هٌتملی کی جبئے کلیکٹغ االٹی یب گغاًٹی کو
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طفبئی پیش کغًے کب هولعہ صیٌے کے ثعض ػهیي کی Acquisition
االٹوٌٹ یب گغاًٹ عص کغ ؿکتب ہے اوع ػهیي واپؾ کغ
ؿکتب ہے ،اگغ وٍ هطوئي ہے کہ االٹی یب گغاًٹی:
) (aاالٹوٌٹ یب گغاًٹ دبطل کغًے کے لیئے غلظ
هعلوهبت فغاہن کی ہے؛ یب
اپیل
)(bاالٹوٌٹ یب گغاًٹ کی شغائظ کی سالف وعػی کی
Appeal
ہے؛
ثشغطیکہ ػهیي واپؾ لیٌے ؿے پہلے االٹوٌٹ یب گغاًٹ
کی شغائظ کی سالف وعػی پغ االٹی یب گغاًٹی کو ایـی
غلطی ؿضھبعًے کب هوػوں هولعہ صیب جبئے گب۔
اثغاًضاػ ہوًب
۱۔ ( )۱جہبں صفعہ  ۱کے تذت ػهیي واپؾ کی گئی ہے،
کلیکٹغ االٹی یب گغاًٹی کی ؿبعی عوبعتیں ،تعویغات اوع Overriding
صوؿغی جبئیضاص ،اگغ کوئی ہو ،اى کو ہٹبًے کب دکن صی effect
ؿکتب ہے ،جو ؿبئیٹ پغ اؽ کے ؿبتھ تعلك عکھتی ہو اوع ععبیت
ؿبئیٹ کب سبلی لجضہ کلیکٹغ کے دوالے کغًے کے لیئے Relaxation
ایـی هضت صی جبئے گی جو دکن جبعی کغًے والی
تبعیز ؿے ؿبٹھ صى ؿے ػائض ًہ ہو۔
لواعض ثٌبًے کب
()۲اگغ االٹی یب گغاًٹی طیلی صفعہ ( )۱کے تذت جبعی استیبع
Power
کغصٍ دکن پغ عولضعآهض کغًے هیں ًبکبم ہوتب ہے توto ،
کلیکٹغ صوثبعٍ صاسل ہو کغ ،لجضہ لے کغ اوع طیلی صفعہ make rules
( )۱کے تذت دکن جبعی کغ ؿکتب ہے۔
هٌـوسی
()۳طیلی صفعہ ( )۲کے تذت صوثبعٍ صاسل ہوًے کی Repeal
طوعت هیں ،طیلی صفعہ ( )۱هیں ثتبئی گئی عوبعت،
تعویغ یب صوؿغی کوئی جبئیضاص فغوست کی جبئے گی۔
()۴ػهیي واپؾ کغًے پغ آًے واال سغچہ طیلی صفعہ ()۳
کے تذت فغوست هیں ؿے لیب جبئے گب ،اگغ وٍ علن
ًبکبفی ہو تو اؽ کو لیٌڈ عویٌیو کی ثمبیبجبت کی طوع پغ
لی جبئے گی۔
۸۔ جت تک کچھ ولتی طوع پغ ًبفظ کـی لبًوى کے
هتضبص ًہ ہو ،کوئی ػهیي ثشوول آؿبئش اوع عہبئشی
جگہوں کے جہبں هـتمل عہبئش کے لیئے گھغ ثٌبئے
گئے ہیں ،وٍ اؽ آعڈیٌٌؾ کے همظض دبطل کغًے کے
لیئے کـی ثھی ولت ػهیي کی طلجی ایکٹ ۱۸۹۴ ،کی
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گٌجبئشوں کے تذت دبطل کیئے جب ؿکتے ہیں۔
ثشغطیکہ ػهیي کی عہبئشی جگہیں دبطل ًہیں کی جبئیں
گی اگغ ایـی ػهیي یب عہبئشی جگہ کے هبلک کی طغف
ؿے گھغ ثٌبیب گیب ہے۔
۹۔ ( )۱کـی عولضاع کی طغف ؿے اؽ آعڈیٌٌؾ کے
تذت جبعی کغصٍ کـی دکن کے ؿلـلے هیں ضلع کے
کلیکٹغ کو اپیل کی جبئے گی اوع کلیکٹغ کی طغف ؿے
کلیکٹغ کے اپیلیٹ آعڈع ًہ ہوًے کی طوعت هیں جبعی
کغصٍ دکن پغ کوشٌغ کو اپیل کی جبئے گی۔
()۲طیلی صفعہ ( )۱کے تذت اپیل واضخ کیئے گئے
طغیمے تذت ؿٌی اوع سبعج کی جبئے گی۔
۱۱۔ یہ آعڈیٌٌؾ اثغاًضاػ ہوگب هبؿوائے کبلوًبئؼیشي آف
گوعًوٌٹ لیٌڈؽ ایکٹ ۱۹۱۲ ،اوع اؽ کے تذت ثٌبئے
گئے لبعضے ،پبلیـی یب دکن کے۔
۱۱۔ اؽ آعڈیٌٌؾ یب ثٌبئے گئے کـی لبعضے هیں کچھ
ثھی دکوهت کے استیبعی کو هذضوص یب کن ًہیں کغے گب،
اؽ ؿلـلے هیں کـی ثھی هعبهلے کو دل کغًے کے
ؿلـلے هیں ،جیـے ثھی وٍ اؽ کے ؿبهٌے آئے۔
۱۲۔ دکوهت اؽ آعڈیٌٌؾ کے همبطض دبطل کغًے کے
لیئے لواعض ثٌب ؿکتی ہے۔
(ہبوؿٌگ اؿکین) آعڈیٌٌؾ ۱۹۸۱ ،کو
۱۳۔ ؿٌضھ گوٹھ آثبص ٔ
هٌـور کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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