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THE SINDH PROTECTION OF 

COMMUNAL PROPERTIES OF 

MINORITIES ACT, 2013 
 ] ۳۱۰۲اپشیل  ۱[

ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ صوبہ کے اقلیتی 

اعتعوبل کے لیئے جبئیذاد کب گشوہی بشادسی کے 

 تحفظ کیب جبئے گب۔

هوجودٍ حبالت هیں  یہ اقلیتی بشادسیوں کب جیغب کہ 

عٌذھ صوبہ کے اقلیتی بشادسی کے هطبلبہ ہے کہ 

 کیب جبئے؛اعتعوبل کے لیئے جبئیذاد کب تحفظ گشوہی 

 یدھشه یک یبشادس یتیعٌذھ اقل( اط ایکٹ کو ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۳ یکٹ،کب تحفظ ا یذادجبئ

جبئے (اط کی پوسے صوبہ عٌذھ تک توثیق کی ۲)

 گی۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)

اعتعوبل فشقے کے (یہ صوبہ عٌذھ هیں دھشهی ۴)

 هیں اقلیتی بشادسی کی جبئیذاد پش ًبفز ہوگب۔

۔اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم کے ۲

 هتضبد ًہ ہو، تب تک:

(a)  کویؾي'' هطلب اقلیتوں کے لیئے صوببئی''

 کویؾي؛

(b)  عببدت کی ''جبئیذاد'' هطلب اقلیتوں کے

جگہ، هغبى،  دھشم ؽبال، گوا ؽبال، ؽوؾبى 

گھبٹ، کویوًٹی عیٌٹش، عوبجی بھالئی، تعلین، 

صحت اوس اقلیتی بشادسی کے دھشهی 

اعتعوبل کے لیئے تفشیحی اداسے اوس جظ 

هیں ؽبهل ہیں عبتھ والی عوبسات، خبلی 

جگہیں، صهیٌیں، سہبئؼ کی جگہیں اوس بیبى 

 یغیں۔کشدٍ جبئیذاد عے هٌغلک آف

( دھشهی اعتعوبل کے هقصذ کے لیئے اقلیتی ۱۔ )۳

بشادسی کی کوئی بھی جبئیذاد کغی ؽخص کی طشف 

اعتشاض ًہ ہوًے والے عے صوببئی حکوهت عے 

کے عالوٍ خشیذ، فشوخت یب هٌتقل ًہیں کی عشٹیفکیٹ 

 جبئے گی۔
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(بؾشطیکہ اط علغلے هیں کچھ بھی حکوهت کی ۲)

عٌگ اعکین کی طشف عے اقلیتی بشادسی کی ہبو  

هٌظوسی عے جبئیذاد خشیذ، فشوخت یب هٌتقل کشًے 

 پش ًبفز ًہیں ہوگب۔

اعتشاض ًہ ہوًے ( هیں بیبى کشدٍ ۱(ریلی دفعہ )۳)

صوببئی حکوهت کی طشف عے واال عشٹیفکیٹ 

ب اقلیتوں کےلیئے صوببئی کویؾي کی عفبسػ پش دی

 ۔جبئے گب

۔اط ایکٹ هیں ؽبهل کچھ بھی اویکیوئی ٹشعٹ ۴

اوس صوببئی کے حصہ ہوًے پش پشاپشٹیض ٹشعٹ 

 کے هبتحت جبئیذاد پش ًبفز ًہیں ہوگب۔حکوهت 

 

 
 

۔ جو بھی اقلیتی بشادسی کے دھشهی اعتعوبل عے ۵

کی خالف وسصی  ۳هتعلقہ کغی جبئیذاد کو دفعہ 

 کشتے ہوئے خشیذ، فشوخت یب هٌتقل کشے گب، تو وٍ

قیذ کی عضا کب هغتحق ہوگب  جو عبت عبل تک بڑھ 

عکتی ہے اوس جشهبًہ جو ایک عو ہضاس سوپے عے 

کن ًہیں ہوگب اوس فشوخت یب هٌتقلی کی کوئی بھی 

 قبًوًی حیثیت ًہیں سہے گی۔

۔اگش اط ایکٹ کی گٌجبئؾیں ًبفز کشًے هیں کوئی ۶

سکبوٹ پیؼ آتی ہے تو صوببئی حکوهت ایغب حکن 

ی ہے جو اط ایکٹ کی گٌجبئؾوں کے جبسی کش عکت

جیغے سکبوٹیں ہٹبًے کے هقصذ هتضبد ًہیں ہوگب، 

 کے لیئے ضشوسی عوجھے۔

۔ صوببئی حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیؾي ۷

کے رسیعے اط ایکٹ کے هقصذ حبصل کشًے کے 

 لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے 

 سکتب
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