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ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XLVIIىجسيَ 3102
SINDH ACT NO.XLVII OF 2013
ضٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽسول (تسىيو) ايڪٽۿ 3102
THE SINDH BUILDING CONTROL
(AMENDMENT) ACT, 2013
]ٌّ 0ىتس [3102
ايڪٽ جًٍِ ذريػي ضٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽسول „رڊيٍٍصۿ
 0171۾ تسىيو ڪئي ويٍري.
جيئً تَ ضٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽسول „رڊيٍٍصۿ  0171۾ تيِير )(Preamble
تسىيو ضسوري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّري:
ان کي ًُ ريت جّڙي ٌافز ڪيّ ويٍرو:
 ًُ )0(.0ايڪٽ کي ضٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽسول (تسىيو) ىذتؽس غٍّان ۽ عسوغات
ايڪٽۿ  3102ضڏيّ ويٍرو.
Short
title
and
(ُ)3ي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو.

commencement

 .3ضٍڌ ةهڊٌگ ڪٍٽسول „رڊيٍٍصۿ  0171۾ۿ جًٍِ  0171جي ضٍڌ „رڊيٍٍص
کي ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم „رڊيٍٍص ضڏيّ ويٍروۿ ان جي ٌيتس  Vجي تيِير جي
تيِير ۾ نفظ “ىٍؽّةاةٍري” کان اڳ نفظ “ٽائّن” عاىم تسىيو
ڪيّ ويٍرو.
of

Amendment

Preamble of Sindh
Ordinance No.V of
1979
.2ڄاڻايم „رڊيٍٍص ۾ۿ دفػَ  7-Aکاٌپِّء ُيٺيً ريت  0171جي ضٍڌ „رڊيٍٍص
اضافّ ڪيّ ويٍرو:
ٌيتس  V۾ ٌيً دفػات 7-Bۿ
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“ .7-Bٽائّن پالٌٍگ .اٿارٽي ؼّةي جي ضيّرن ضهػً 7-Cۿ 7-Dۿ  7-E۽ 7-F
الِء ُڪ ىاضٽس پالن جّڙيٍريۿ جيڪّ ٻيً ىػاىهً جي عيّنيت
کاٌطّاِء فساُو ڪٍرو:
()a

new

of

Insertion

ضهػي جي ضسوي ةغيّل ان جي تاريخۿ sections 7-B, 7-C,
عيارياتۿ ضسڪاري ىالزىتً ۽ ٻيً ةيان 7-D, 7-E and 7-F in
the Sindh Ordinance

ڪيم اٌگً اکسن جي܀

( )bضهػي جي ڪًٍِ حؽي جي تسكيۿ واڌارو ۽ No.V of 1979
ضڌارو܀
()c

ضهػي ۾ ىاڳً جي تسكي ۽ غيارتً جي تػييس
۽ ٻيِس تػييس جي ضهطهي ۾ پاةٍريّنۿ ضاةطا
۽ ىٍع ٌاىا الڳّ ڪسڻ ةاةت܀

( )dجتي ضسوري ُجي ىطجرن الِء زىيً ىذتػ
ڪسڻ:
ةغسطيڪ ىاضٽس پالن حڪّىت کي جائشو وٺڻ الِء پيظ
ڪيّ ويٍرو ۽ حڪّىت طسفان ىٍظّري ةػر ان تي غيم
ڪيّ ويٍرو:
 .7-Cضائيٽ ڊونپييٍٽ اضڪييص )0( :جتي ىاضٽس
پالن جّڙيّ ۽ حڪّىت طسفان ڪًٍِ درضتگيَء
کاٌطّاِء يا درضتگيَء ضان ىٍظّر ڪيّ ويّ ُجيۿ ڪّ ةَ
زىيً جّ ىانڪ ىاضٽس پالن ۾ ڄاڻايم اُڙي ايساضي جي
ڪًٍِ پالٽ يا زىيً تي ڪًٍِ ضائيٽ کي تسكي
ڏياري يا ڪا غيارت تػييس ڪسي يا ٻيِس جّڙي ٌٿّ
ضگِيۿ ضّاِء ان جي تَ اُڙي ايساضي الِء ضائيٽ
ڊونپييٍٽ اضڪيو جي گٍجائغً ىّجب ىٍظّري ڏٌي
وئي ُجي.
3

( )3ٻيً ىػاىهً ضان گڏۿ ُڪ ضائيٽ ڊونپييٍٽ
اضڪيو فساُو ڪسي ٿي:
) (aضائيٽ کي پالٽً ۾ ورُائڻ܀
) (bگِٽيّنۿ ٌانيّن ۽ کهيم جايّن جيڪي فساُو
ڪيّن ويٍريّن܀
) (cزىيً جيڪا غّاىي ىلؽرن الِء ىذتػ ڪئي
ويٍري ۽ الڳاپيم ڪائٌّطم ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍري܀
) (dالڳاپيم ڪائٌّطم طسفان جيڪا زىيً حاؼم
ڪئي ويٍري܀
) (eڪو جيڪي ضائيٽ يا ضائيٽً جي ىانڪً جي
دسچ تي ىڪيم ڪيا ويٍرا܀
) (fپالٽً جي كييت܀
) (gغسؼّ جًٍِ دوران ايساضي کي تسكي وٺسائي
ويٍري.
 .7-Dضائيٽ ڊونپييٍٽ اضڪيو تي غيم ڪسڻ)0( .
اٿارتيَء طسفان اٌطپيڪغً ڪسڻ جي پّائيَء کاٌپِّء
تسكياتي اضڪيو تي غيم ڪيّ ويٍروۿ جيڪا ئي اُڙي
غيم جي الِء ضسوري ۽ جائش ُرايتّن جاري ڪٍري.
( )3جيڪڏًُ ڪًٍِ ايساضي کي ىٍظّر ٿيم ضائيٽ
ڊونپييٍٽ اضڪيو جي گٍجائغً جي تضاد ۾ تسكي
وٺسائي وئي „ُي تَ اٿارٽي نکت ۾ ٌّٽيص ذريػي اُڙي
ايساضي جي ىانڪ يا ان عذػ جًٍِ گٍجائغً جي
ڀڃڪڙي ڪٍري ضائيٽ ۾ تتريهي ڪئي „ُيۿ ان کي
طهب ڪسي ضگِي ٿيۿ جيئً ٌّٽيص ۾ ةيان ڪيّ ويّ
ُجي ۽ جتي اُڙي تتريهي ڪئي وئي يا جيطتايئً
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ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي دالف ٌَ ُجي
يا اٿارٽي طسفان ڄاڻايم طسيليڪار ىّجب جاري رکيّ
ويّ ُجيۿ يا اٿارٽي اضافي تػييس کي ڊاُڻ جّ چئي
ضگِي ٿي ۽ ان ضهطهي ۾ اُڙي ىانڪ يا عذػ کي
ڪّ ىػاوضّ ٌَ ڏٌّ ويٍرو.
( )2جيڪڏًُ ڪا ايساضي جًٍِ جي الِء ضائيٽ
ڊونپييٍٽ اضڪيو ىٍظّر ڪئي وئي „ُيۿ ان کي
ضائيٽ ڊونپييٍٽ اضڪيو ۾ ةيان ڪيم غسؼي دوران
تسكي ٌاُي وٺسائي وئي ۽ وڌيڪ واڌاري جي اٿارٽي
طسفان اجازت ٌاُي ڏٌي وئي يا جيڪڏًُ ضائيٽ
ڊونپييٍٽ اضڪيو ىّجب تسكي ٌاُي وٺسائي وئي تَ
اٿارٽي ةيان ڪيم طسيليڪار ىّجب ضائيٽ جي تسكي
کي تحّيم ۾ وٺي ضگِي ٿي ۽ ضسوري ڪو عسوع
ڪسي ضگِي ٿي ۽ ان ضهطهي ۾ اٿارتي طسفان ان تي
ڪيم دسچ ًُ „رڊيٍٍص تحت ىانڪ ڏاًٌِ ٽيڪص
اوڳاڙڻ جي ىر ۾ واجب االدا ضيجِيّ ويٍرو.
 .7-Dغيارتً جي تػييس ۽ ٻيِس تػييس )0( .ڪّ ةَ
عذػ ڪًٍِ غيارت جي تػييس يا ٻيِس تػييس يا ٌَ
ڪٍرو يا غيارت جي تػييس يا ٻيِس تػييس جي عسوغات
ٌَ ڪٍرو جيطتائيً ضائيٽ ىٍظّر ٌَ ڪئي وڃي ۽
اٿارٽي طسفان ةهڊٌگ پالن ىٍظّر ٌَ ڪيّ وڃي.
( )3غيارت جي تػييس يا ٻيِس تػييس جّ دّاُغيٍر
ىاڻِّ ةائي الز ۾ ةيان ڪيم طسيليڪار ىّجب ىٍظّري
الِء دروداضت ڏيٍرو ۽ اُڙي فيص ادا ڪٍرو جيڪا
حڪّىت جي اڳّاٽ ىٍظّري ضان اٿارٽي طسفان نڳائي
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وئي ُجي.
( ًُ )2پيساگساف تحت پيظ ڪيم ضيّريّن
تػييساتي دردّاضتّن ةائي الز ۾ ةيان ڪيم
طسيليڪار ىّجب رجطٽس ڪيّن ويٍريّن ۽ ٌيڪال
ڪيّن ويٍريّن جيتسو جهر ىيڪً ٿي ضگِي پس
دردّاضت جي رجطٽسيغً واري تاريخ کان ضٺ ڏيًٍِ
پِّء ٌَ ُجي ۽ جيڪڏًُ ان جي رجطٽسيغً جي ضٺ
ڏيًٍِ اٌرر دردّاضت تي ڪّ حڪو جاري ٌَ ڪيّ
وڃي تَ اُا ىڪيم طّر ىٍظّري ڏٌم ضيجِي ويٍري
جيڪا تػييساتي ةائي الز جي گٍجائغً ضان تضاد ۾ ٌَ
ٌُّري ۽ ىاضٽس پالن يا ضائيٽ ڊونپييٍٽ اضڪيوۿ
جيڪڏًُ ڪا ُجيۿ ان ضان تضاد ۾ ٌَ ٌُّري.
( )4اٿارٽي نکت ۾ ضتب ڄاڻائڻ ةػر ضائيٽ پالن رد
ڪسي ضگِي ٿي يا تػييساتي پالن رد ڪسي ضگِي ٿيۿ
پس ڪّ عذػ جيڪّ ان ضهطهي ۾ ىتاثس ٿيّ ُجي اُّ
رد ٿيڻ واري حڪو جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌرر حڪّىت کي
اپيم ڪسي ضگِي ٿّ ۽ حڪّىت طسفان اپيم تي جاري
ڪيم حڪو حتيي ٌُّرو.
( )5اٿارٽي ضائيٽ پالن يا تػييساتي پالن ۾ اُڙيّن
تسىييّن ڪسي ضگِي ٿي يا عسط جّڙي ضگِي ٿي
جيئً ىٍظّري جي حڪو ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
( ًُ )6پيساگساف ۾ عاىم ڪجَِ ةَ ڪًٍِ ڪوۿ
اضافي يا تتريهي تي الڳّ ٌَ ٿيٍروۿ جًٍِ کي ةائي الز ۾
ڇّٽ ىهيم ُجي.
 .7-Eغيارتً جي تڪييم وغيسهُ )0( .س عذػ
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جًٍِ غيارت تػييس يا ٻيِس تػييس ڪئي „ُيۿ غيارت
ىڪيم ٿيڻ جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌررۿ اُڙي ىڪيم ٿيڻ
ةاةت رپّرٽ اٿارٽي کي ڏٌي ويٍري.
( )3اٿارٽي ُس ىڪيم ڪيم غيارت جي جاچ پڙتال
ڪٍري ۽ جيڪڏًُ اُا ًُ „رڊيٍٍص جي ڪًٍِ
گٍجائظ جي ڀڃڪڙي ڪٍري يا دالف تػييس ڪئي
وئي „ُيۿ جيڪڏًُ ڪا ُجيۿ تَ اٿارٽي ان ضهطهي ۾
ان غيارت ۾ تتريهيً جّ چئي ضگِي ٿي ۽ جيڪڏًُ
اُڙي تتريهي ىيڪً ٌَ „ُي تَ اٿارٽي اُڙي غيارت يا
غيارت جّ ڪّ حؽّ ڊاُڻ جّ چئي ضگِي ٿي يا اُڙي
غيارت جي ىانڪ کي ڀڃڪڙي جي ڏوَُ تي ضشا ڏئي
ضگِي ٿي܀ ةغسطيڪ ڪًٍِ ةَ ڏوَُ جي ضشا ٌَ ڏٌي
ويٍري جيڪڏًُ اُّ ىاضٽس پالن يا ىٍظّر ٿيم ضائيٽ
ڊونپييٍٽ اضڪيو جي گٍجائغً جي ڀڃڪڙي يا
ىذانفت ۾ ڪيّ ويّ ُجي.
( )2جيڪڏًُ ڪا غيارت عق ( )3جي گٍجائغً
ىّجب ڊاُڻ جّ چيّ ٿّ وڃي ۽ اُڙي گِس تي ڄاڻايم
غسؼي دوران غيم ٌٿّ ڪيّ وڃي تَ اٿارٽي غيارت کي
پٍٍِجي ايجٍطي جي ذريػي ڊاُي ضگِي ٿي ۽ غيارت
ڊاُڻ تي „يم دسچ ىانڪ يا غيارت جّن كتضّ رکٍرڙ
کان ًُ „رڊيٍٍص تحت ٽيڪص جي ىر ۾ اوڳاڙيّ
ويٍرو܀
ةغسطيڪ ًُ پيساگساف تحت ڪّ ةَ كرم کڻڻ کان اڳ
ان كرم ضان ضڌيَء ريت ىتاثس ٿيٍرڙ عذػ کي ٻڌڻ جّ
ىّكػّ فساُو ڪيّ ويٍرو.
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 .7-Fغيارتً کي كائري ىطاةق „ڻڻ )0( .جيڪڏًُ
ڪا غيارت يا ڪجَِ ةَ جًٍِ جي اٿارٽي طسفان ىسىت
ٿيڻي ُجي جيڪا ٌلؽاٌڪار ُجي يا ٌلؽان ڪسڻ
واري ُجي يا اُڙي غيارت ۾ رٍُرڙ الِء ڪًٍِ ؼّرت
۾ ٌلؽاٌڪار ُجي يا ڪًٍِ ڀس واري غيارت الِء
ٌلؽاٌڪار ُجي يا ان ضهطهي ۾ ڪًٍِ كتضّ رکٍرڙ
يا واٽِڙن الِء ٌلؽاٌڪار ُجي تَ اٿارٽي ٌّٽيص ذريػي
اُڙي غيارت جي ىانڪ يا كتضّ رکٍرڙ کي ان غيارت
جي ضهطهي ۾ اُڙو كرم کڻڻ جّ چئي ضگِي ٿيۿ جيئً
ٌّٽيص ۾ ڄاڻايّ وڃي ۽ جيڪڏًُ ڪّ ٌلػ ُجيۿ
اٿارٽي پاڻيسادو ضسوري كرم کڻي ضگِي ٿي ۽ ان
ضهطهي ۾ „يم دسچ ًُ „رڊيٍٍص تحت غيارت جي
ىانڪ يا كتضّ رکٍرڙ کان ٽيڪص جي ىر ۾ اوڳاڙيّ
ويٍرو.
( )3جيڪڏًُ غيارت دطسٌاڪ ؼّرتحال ۾ ُجيۿ يا
ٻي ؼّرت ۾ اٌطاٌي رُائظ الِء غيس ىّزون ُجي تَ
اٿارٽي اُڙي غيارت ۾ رُائظ کان ىٍع ڪسي ضگِي
ٿيۿ جيطتائيً ان غيارت جي ىسىت ڪسي اٿارٽي کي
ىطيئً ٌَ ڪيّ وڃي.”.
 .4ڄاڻايم „رڊيٍٍص جي دفػَ  21-Aجي ذيهي دفػَ ( 0171 )3جي ضٍڌ „رڊيٍٍص
۾ۿ عق ) (kکاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍرو:

ٌيتس  Vجي دفػَ  30جي

“) (kkٽائّن پالن جا ضاةطا جّڙڻ܀”.

تسىيو
of

Amendment

section 21 of Sindh
Ordinance No.V of
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1979
.5ىاضٽس پالن ضان الڳاپيم ةاىتي ايڪٽۿ  0105جّن ىٍطّدي
گٍجائغّن ۽ ضيّرا ىّجّد ٺِساَءۿ اضٽيٍڊٌگ „پسيٽٍگ Repeal
پسوضيجسۿ كائرا ۽ ىاضٽس پالن ۽ ٽائّن پالٌٍگ ضان
الڳاپيم ٌّٽيفڪيغٍش ىٍطّخ ٿي ويٍرا.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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