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SINDH ACT NO.XL OF 2013
سنڌ اقليتً برادري جً گروهً
ملڪيتن جو تحفظ ايڪٽ0213 ،
THE SINDH PROTECTION
OF COMMUNAL
PROPERTIES OF
MINORITIES ACT, 2013
] 1اپريل[ 2013
ايڪٽ جنون ذريعً سنڌ صوبً جً اقليتً برادري
جً گروهً استعمال ال ِء ملڪيتن جو تحفظ ڪيو
ويندو.
جيئن تى موجوده حالتن ۾ اها اقليتً برادرين جً گور
آهً تى سنڌ صوبً جً اقليتً برادري جً گروهً
استعمال ال ِء ملڪيتن جو تحفظ ڪيو وڃً؛
 )1( .1هن ايڪٽ کً سنڌ اقليتً برادري جً
گروهً ملڪيتن جو تحفظ ايڪٽ2113 ،سڏيو
ويندو.
()2هن جً پوري صوبً سنڌ تائين توثيق ڪئً
ويندي.
( )3هً فوري طور الڳو ٿيندو.
( )4اهو سنڌ صوبً ۾ ڌرمً فرقً جً استعمال
ال ِء اقليتً برادري جً ملڪيتن تً الڳو ٿيندو.
.2هن ايڪٽ ۾ جيستائين ڪجوى مضمون ۽ مفووم
جً متضاد نى هجً ،تيستائين:
)“ (aڪميشن” مطلب اقليتن ال ِء صوبائً ڪميشن؛
)“ (bملڪيت” مطلب اقليتن جً عبادت جً جڳوى،
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تمويد )(Preamble
عنوان

مختصر
شروعات
Short title and
commencement

وصفون
Definitions

۽

مسڻ ،ٺڪاڻو ،ڌرم شاال ،گوئاشاال ،شمشان گواٽ،
ڪميونٽً سينٽر ،سماجً ڀالئً ،تعليم ،صحت ۽
اقليتً برادري جا گروهً استعمال ال ِء تفريحً ادارا
۽ جنون ۾ شامل آهن ڀر واريون عمارتون ،خالً
جڳوون ،زمينون ،رهائشً جايون ۽ ڄاڻايل ملڪيتن
سان ڳنڍيل آفيسون.
 )1( .3گروهً استعمال جً مقصد ال ِء اقليتً برادري
جً ڪا بى ملڪيت ڪنون شخص طرفان صوبائً
حڪومت کان اعتراض نى هجڻ واري سرٽيفڪيٽ
کانسوا ِء خريد ،وڪرو يا منتقل نى ڪئً ويندي.
( )2بشرطيڪ ان سلسلً ۾ ڪجوى بى حڪومت
طرفان اقليتً برادري جً هائوسنگ اسڪيم جً
منظوري سان ملڪيت خريد ڪرڻ ،وڪرو ڪرڻ
يا منتقل ڪرڻ تً الڳو نى ٿيندو.
( )3ذيلً دفعى ( )1۾ ڄاڻايل اعتراض نى هجڻ وارو
سرٽيفڪيٽ صوبائً حڪومت طرفان اقليتن ال ِء
صوبائً ڪميشن جً سفارش تً ڏنو ويندو..
.4هن ايڪٽ ۾ شامل ڪجوى بى اويڪيوئً ٽرسٽ
پراپرٽيز ٽرسٽ ،حصً هجڻ تً ۽ صوبائً حڪومت
جً هٿ هيٺ ملڪيت تً الڳو نى ٿيندو.

اقليتن جً ملڪيتن
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ايڪٽ
ٽرسٽ پراپرٽيز تً
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.5جيڪو بى اقليتً برادري جً فرقً جً ڪنون
ملڪيت کً دفعى  3جً ڀڃڪڙي ڪندي خريد،
وڪرو يا منتقل ڪندو ،اهو قيد جً سزا جو مستحق رنڊڪون هٽائڻ
Removal
هوندو جيڪا ست سالن تائين وڌي سگوً ٿً ۽ ڏنڊ بى of
جيڪو هڪ سئو هزار رپين کان گوٽ نى هوندو ۽ difficulties
وڪري يا منتقلً جً ڪا بى قانونً حيثيت نى
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رهندي.
 .6جيڪڏهن هن ايڪٽ جون گنجائشون الڳو ڪرڻ
۾ ڪا رنڊڪ پيش اچً ٿً تى ،صوبائً حڪومت
اهڙو حڪم جاري ڪري سگوً ٿً جيڪو هن
ايڪٽ جً گنجائشن جً متضاد نى هوندو ،جيئن
رنڊڪون هٽائڻ جً مقصد ال ِء ضروري سمجوً.
 .7صوبائً حڪومت سرڪاري گزيٽ ۾
نوٽيفڪيشن ذريعً هن ايڪٽ جا مقصد حاصل
ڪرڻ ال ِء قاعدا جوڙي سگوً ٿً.
نوٽ :ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون
جً واقفيت ال ِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾
استعمال نٿو ڪري سگوجً.
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