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 2002ىجصيَ  VIIIظٍڌ „رڊيٍٍط ٌيتص 

SINDH ORDINANCE NO.VIII OF 2002 

 ۽ اظتعيال جّ )پالٽً ضاةطّ ۽ اٌتظام ظٍڌ

 2002 „رڊيٍٍطۿ تعييص( جي عيارتً

THE SINDH REGULATION AND 

CONTROL (USE OF PLOTS AND 

CONSTRUCTION OF BUILDINGS) 

ORDINANCE, 2002 

 ]2002 ىارچ 11[

عيال ۽ ظٍڌ صّةي ۾ پالٽً جي اظتجًٍِ ذريعي „رڊيٍٍط 

 عيارتً جي تعييص جّ اٌتظام ۽ ضاةطّ ىِيا ڪيّ ويٍسو.

عيال ۽ عيارتً ظٍڌ صّةي ۾ پالٽً جي اظتظٍڌ جيئً تَ 

جّ اٌتظام ۽ ضاةطّ ۽ ان ظان الڳاپيم ىعاىهً جي تعييص 

 ؛„ُيپيّضصوري ٿي ڪصڻ ىِيا 

واري اعالن  1111„ڪٽّةص  14۽ جيئً تَ صّةائي اظييتهي 

ىّجب ىعطم  1تدت ۽ پصوويضٌم ڪاٌعٽيٽيّشً „رڊر ٌيتص. 

 „ُي؛

۽ جيئً تَ ظٍڌ جّ گّرٌص ىطيئً „ُي تَ ىّجّده صّرتدال ۾ 

 سم کڻڻ ضصوري „ُي؛تڪڙو ك

ُاڻي تًٍِ ڪصيۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پصوويضٌم 

جّ پصوويضٌم  1111ڪاٌعٽيٽيّشً „رڊر ظان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان ظهعهي ۾ ىهيم 1ڪاٌعٽيٽيّشً )تصىيو( „رڊر ٌيتص. 

ظيّرن ارتيارن کي اظتعيال ۾ „ڻيٍسيۿ ظٍڌ جي گّرٌص 
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رّشيَء ظان ُيٺيّن „رڊيٍٍط جّڙي ٌافش ڪصڻ فصىايّ 

 „ُي:

ظٍڌ اٌتظام ۽ ضاةطّ )پالٽً جّ „رڊيٍٍط کي ( ًُ 1)  .1

 2002اظتعيال ۽ عيارتً جي تعييص( „رڊيٍٍطۿ 

 ظڏيّ ويٍسو.

خڪّىت جيڪا الڳّ ٿيٍسو اُڙي تاريذ تي ُي (2)

 ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي ىلصر ڪصي.

اُّ الڳّ ٿيڻ کان ُڪ ظال جي عصصي تائيً الڳّ ( 3)

 رٍُسو.

۾ۿ جيعتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىضيّن ًُ „رڊيٍٍط . 2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:

(a) “ىطهب خڪّىت جي ضاةطي ُيٺ ” رّدىزتيار ةاڊي

ئو ڪئي ُڪ رّدىزتيار ةاڊي ۽ جيڪا كاٌّن ىّجب كا

ً ُڪ اٿارٽيۿ ڪائٌّعم يا وئي ُجي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُ

 ُائّظٍگ ظّظائٽي؛

(b) “ىطهب عيارت يا ان جّ ڪّ خصّ جيڪا” عيارت 

 پالٽ تي تعييص ڪئي وئي ُجي.

(c) “ىطهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(d) “ىطهب ظٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽصول „رڊيٍٍطۿ ” „رڊيٍٍط

 ؛1171

(e) “جًٍِ ۾ شاىم „ُي ُڪ رُائشي پالٽۿ صٍعتي ” پالٽ

پالٽ يا ُڪ اظڪيو ۾ فهيٽ ظائيٽ يا ٻيّ ڪجَِ پص 

 ريصاتي پالٽ کاٌعّاِء ُجي؛

(f) “ىطهب كاعسن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(g) “ىطهب ُڪ اظڪيو يا ٻئي ٍُڌ ” رُائشي پالٽ
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 رُائشي عيارت جي تعييص الِء ىزصّص ڪيم ُڪ پالٽ؛

(h) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاعسا؛ ۽” كاعسا 

(i) “ىطهب خڪّىتۿ اٿارٽي يا ُڪ رّدىزتيار ” اظڪيو

جيئً عّام جي تعاون ظان ُڪ ُائّظٍگ اظڪيو ةاڊي 

ىِيا ڪصي يا صٍعتي ىلصس الِء پالٽ  ڪاروةارۿ کي گِصن

 ظگِجً.

ًُ „رڊيٍٍط جّن گٍجائشّن ىّثص ٌُّسيّنۿ جيعتائيً . 3

 ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي ىتضاد ٌَ ُجي.

 

ڪّ ةَ پالٽ جًٍِ ىلصس الِء ڏٌّ ويّ ُجي ان کاٌعّاِء . 4

جيعتائيً اٿارٽي ڪًٍِ ٻئي ىلصس الِء اظتعيال ٌَ ٿيٍسوۿ 

طصفان ىٍظّري ٌَ ڏٌي وڃيۿ جًٍِ طصفان اُّ پالٽ ڏٌّ ويّ 

اُيۿ اُڙيً شصطً تي ۽ اُڙي فيط جي ادائگي ةعس جيئً 

 ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

جيعتئايً ڪجَِ ڪًٍِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن يا . 5

فيصهيۿ خڪو يا ڪًٍِ عسانت جي ڊڪصي جي ىتضاد ٌَ 

يڻ کان اڳ تعييص ٿيم ڪا ُجي ًُ „رڊيٍٍط  جي الڳّ ٿ

عيارت جيڪا ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائشً يا ان ظهعهي ۾ 

جّڙيم ضاةطً جي رالف ُجيۿ اُا „رڊيٍٍط تدت ىلصر 

ڪيم اٿارٽي طصفان شصطً ۽ اُڙي فيط جي ادائگي تي 

 ىعتلم ڪصي ظگِجي ٿيۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ةشصطيڪ ڪا ةَ عيارت ىعتلم ٌَ ڪئي ويٍسيۿ جيڪڏًُ 

 عيارت:اُڙي 

(a)  ي تڪًٍِ ٻئي ىلصس الِء ىزصّص ڪيم پالٽ

تعييص ٿيم „ُيۿ جيعتائيً ان جي غيص كاٌٌّي 
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ىلصس جي ًُ „رڊيٍٍط تدت ىٍظّري ٌَ ڏٌي 

 وڃي؛

(b)  ىاخّل دشيً ظصگصىيّن اٿطۿ جِڙوڪ ةٍاوٽۿ

رطصٌاڪ شيً جّ ذريصو يا ٻارڻ الئق شيً يا 

ٽصاٌعپّرٽ ظيڪٽص جي رسىت ۾ رٌڊڪ ُجي 

ظصگصىيّن رتو ٌَ ڪيّن جيعتائيً اُڙيّن 

 وڃً؛

(c)  پارڪٍگ جي جڳَِ ڪًٍِ ٻئي ىلصس الِء

اظتعيال ڪصي ٿيۿ جيعتائيً اُا جڳَِ پٍٍِجي 

 اصم ىلصس ڏاًٌِ واپط ٌَ ٿئي؛

(d)  يا ىهڪيت روڊ کي ويڪصو ڪصڻ واري اظڪيو

جي ڀڃڪڙي ڪٍسي تعييص ڪئي جي نڪيص 

ۿ جيڪي ڪًٍِ رصاب اظتعيال ۾ „ًُ؛ وئي „ُي

 ۽

(e)  ڪهّىيٽص(  1.2ىيم ) 4/3جي كائساعظو جي ىضار

كطص جي اٌسر تعييص ڪئي وئي „ُي ظيٍڊ جي 

ىيٽص( جي  27.72فٽ ) 11ظطح کان پّڊيو نيّل 

 ظطح تي.

كاعسا .خڪّىت ًُ „رڊيٍٍط جا ىلصس خاصم ڪصڻ الِء 6

 جّڙي ظگِي ٿي.

 

ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍط ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي
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