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هجزیہ  XLVIIسندھ ایکٹ نوبز 

۳۱۰۲ 
SINDH ACT NO.XLVII OF 2013 

 ایکٹ، )تزهین( کنٹزول بلڈنگ سندھ

۳۱۰۲ 
THE SINDH BUILDING CONTROL 

(AMENDMENT) ACT, 2013 

 ]۲۱۱۳ًوهبط  ۱[
ایکٹ جػ کے شضیؼے ؼٌسھ بلڈًگ کٌٹطول 

 هیں تطهین کی جبئے گی۔ ۱۱۹۱آضڈیٌٌػ، 

هیں  ۱۱۹۱جیؽب کہ ؼٌسھ بلڈًگ کٌٹطول آضڈیٌٌػ، 

 ہے، جو اغ ططح ہوگی:تطهین کطًب هقصوز 

 اغ کو اغ ططح بٌب کط ًبفص کیب جبئے گب:

( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ بلڈًگ کٌٹطول )تطهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۳ایکٹ، 

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

هیں، جػ  ۱۱۹۱۔ ؼٌسھ بلڈًگ کٌٹطول آضڈیٌٌػ، ۲

کو اغ کے بؼس بھی هصکوضٍ آضڈیٌٌػ کہب جبئے گب، 

لفظ ''هٌصوبببٌسی'' ؼے پہلے اغ کی توہیس هیں 

 لفظ ''ٹبٔوى'' شبهل کیب جبئے گب۔

 

 
 

کے بؼس  A-7۔ هصکوضٍ آضڈیٌٌػ هیں، زفؼہ ۳

 هٌسضجہ شیل اضبفہ کیب جبئے گب:

''7-Bاتھبضٹی صوبے کے ؼبضے  ۔ ٹبٔوى پالننگ۔

اضالع کے لیئے ایک هبؼٹط پالى بٌبئے گی، جو 

هیں هٌسضجہ شیل ػالوٍ کے  زوؼطے هؼبهالت 

 فطاہن کطے گب:

(a)  ،ضلغ کی ؼطوے بشوول اغ کی تبضید

، ؼطکبضی هالظهتوں اوض شوبضیبت

 

 

 

 

 

 
 

 

   (Preamble)توہیس
 

 

هرتصط ػٌواى اوض 

 شطوػبت

Short title and 

commencement 
کے ؼٌسھ آضڈیٌٌػ  ۱۱۹۱

کی توہیس کی  Vًوبط 

 تطهین

Amendment of 

Preamble of Sindh 

Ordinance No.V of 

1979 
کے ؼٌسھ آضڈیٌٌػ  ۱۱۹۱

هیں ًئی زفؼبت  Vًوبط 

7-B ،7-C ،7-D ،7-E 

 کی شوولیت F-7اوض 

Insertion of new 

sections 7-B, 7-C, 
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 زوؼطے بیبى کطزٍ اػساز و شوبض کے؛

(b)  ضلغ کے کؽی حصے کی تطقی، اضبفہ

 اوض بہتطی؛

(c)  ضلغ هیں ؼبئیٹػ کی تطقی اوض ػوبضتوں

کی تؼویط اوض زوببضٍ تؼویط کے ؼلؽلے 

بں، ضوابظ اوض هٌغ ًبهے ًبفص هیں پببٌسی

 ؛کطًے کے هتؼلق

(d)  جہبں ضطوضی ہو هؽبجس کے لیئے ظهیي

 هرتص کطًب:

بشططیکہ هبؼٹط پالى حکوهت کو جبئعٍ لیٌے کے 

لیئے پیش کیب جبئے گب اوض حکوهت کی ططف 

 ؼے هٌظوضی کے بؼس اغ پط ػول کیب جبئے گب:

7-C:( جہبں هبؼٹط ۱) ۔ سبئیٹ ڈولپونٹ اسکیوس

پالى بٌبیب اوض حکوهت کی ططف ؼے کؽی تطهین 

کے ػالوٍ یب تطهین کے ؼبتھ هٌظوض کیب گیب ہو، 

کوئی بھی ظهیي کب هبلک هبؼٹط پالى هیں بیبى 

کطزٍ ایؽی ایطاضی کے کؽی پالٹ یب ظهیي پط 

کؽی ؼبئیٹ کو تطقی زال یب کوئی ػوبضت تؼویط یب 

بؼوائے اغ کے کہ زوببضٍ تؼویط ًہیں کط ؼکتب، ه

ایؽی ایطاضی کے لیئے ؼبئیٹ ڈولپوٌٹ اؼکین کی 

 گٌجبئشوں کے تحت هٌظوضی زی گئی ہو۔

، ایک ؼبئیٹ کے ؼبتھ (زوؼطے هؼبهالت۲)

 ڈولپوٌٹ اؼکین فطاہن کطتی ہے:

(a) ؛کطًب پالٹوں هیں تقؽینؼبئیٹ کو 

(b)فطاہن کی  جو گلیبں، ًبلے اوض کھلی جگہیں

 جبئیں گی؛

(c)ػواهی هقبصس کے لیئے هرتص کی  جو  ظهیي

جبئے گی اوض هتؼلقہ کبٔوًؽل کی ططف هٌتقل ہو 

 جبئے گی؛

(d) جو  هتؼلقہ کبٔوًؽل کی ططف ؼے ظهیي

 حبصل کی جبئے گی؛

(e) کبم جو ؼبئیٹ یب ؼبئیٹوں کے هبلکبى کے ذطچ

 پط هکول کیئے جبئیں گے؛

7-D, 7-E and 7-F in 

the Sindh 

Ordinance No.V of 

1979 
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(f)پالٹوں کی قیوت؛ 

(g) ػطصہ جػ کے زوضاى ایطاضی کی تطقی

 زالئی جبئے گی۔

7-D( ۱) ۔پز عول کزنب  ۔سبئیٹ ڈولپونٹ اسکین

اتھبضٹی کے ططف ؼے اًؽپیکشي کطًے کے بؼس 

تطقیبتی اؼکین پط ػول کیب جبئیگب، جو ایؽے ہی 

ػول کے لئے ضطوضی اوض جبئع ہسایبت جبضی 

  کطیگی۔

کؽی ایطاضی کو هٌظوض شسٍ ؼبئیٹ (اگط ۲)

هیں تطقی  ڈولپوٌٹ اؼکین کی گٌجبئشوں کے تضبز

زالئی گئی ہے تو اتھبضٹی تحطیطی طوض پط ًوٹیػ 

کے شضیؼے ایؽی ایطاضی کے هبلک یب اغ 

شرص، جػ ًے گٌجبئشوں کی ذالف وضظی 

کطتے ہوئے ؼبئیٹ هیں تبسیل کی ہے، اغ کو 

طلب کط ؼکتی ہے، جیؽے ًوٹیػ هیں بیبى کیب گیب 

ہو اوض جہبں ایؽی تبسیلی کی گئی یب جب تک کچھ 

ض پط ًبفص کؽی قبًوى کے ذالف ًہ ہو یب وقتی طو

اتھبضٹی کی ططف ؼے بیبى کطزٍ ططیقہ کبض کے 

تحت جبضی ضکھب گیب ہو، یب اتھبضٹی اضبفی تؼویط 

کو گطاًے کب کہہ ؼکتی ہے اوض اغ ؼلؽلے هیں 

ایؽے هبلک یب شرص کو کوئی هؼبوضہ ًہیں زیب 

 جبئے گب۔

(اگط کوئی ایطاضی جػ کے لیئے ؼبئیٹ ۳)

ٹ اؼکین هٌظوض کی گئی ہے، اغ کو ؼبئیٹ ڈولپوٌ

ڈولپوٌٹ اؼکین هیں بیبى کطزٍ ػطصہ کے زوضاى 

تطقی ًہیں زالئی گئی اوض هعیس اضبفے کی 

اتھبضٹی کی ططف ؼے اجبظت ًہیں زی گئی  یب 

اگط ؼبئیٹ ڈولپوٌٹ اؼکین کے تحت تطقی ًہیں 

زالئی گئی تو اتھبضٹی بیبى کطزٍ ططیقہ کبض کے 

طقی کو تحویل هیں لے ؼکتی ہے تحت ؼبئیٹ کی ت

اوض ضطوضی کبم شطوع کط ؼکتی ہے اوض اغ 

ؼلؽلے هیں اتھبضٹی کی ططف ؼے اغ پط کیب گیب 

ذطچہ اغ آضڈیٌٌػ کے تحت هبلک کی ططف 
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ٹکػ وصولی کی هس هیں واجب االزا ؼوجھب جبئے 

 گب۔

7-D( ۱) ۔ عوبرتوں کی تعویز اور دوببرہ تعویز۔

کوئی بھی شرص کؽی ػوبضت کی تؼویط یب زوببضٍ 

تؼویط ًہیں کطے گب یب ػوبضت کی تؼویط یب زوببضٍ 

تؼویط کی شطوػبت ًہیں کطے گب جب تک ؼبئیٹ 

هٌظوض ًہ کی جبئے اوض اتھبضٹی کی ططف ؼے 

 بلڈًگ پالى هٌظوض ًہ کیب جبئے۔

(ػوبضت کی تؼویط یب زوببضٍ تؼویط کب ذواہشوٌس ۲)

الظ هیں بیبى کطزٍ ططیقہ کبض کے تحت  فطز ببئی

هٌظوضی کی لیئے زضذواؼت زے گب اوض ایؽی 

فیػ ازا کطے گب جو حکوهت کی ططف ؼے 

پیشگی هٌظوضی ؼے اتھبضٹی کی ططف ؼے 

 لگبئی گئی ہو۔

(اغ پیطاگطاف کے تحت پیش کطزٍ ؼبضی ۳)

تؼویطاتی زضذواؼتیں ببئی الظ هیں بیبى کطزٍ 

کی جبئیں گی اوض  ططیقہ کبض کے تحت ضجؽٹط

ًیکبل کی جبئیں گی، جتٌب جلسی هوکي ہو ؼکے 

لیکي زضذواؼت کی ضجؽٹطیشي والی تبضید ؼے 

ؼبٹھ زى کے بؼس ًہ ہو اوض اگط اغ کی ضجؽٹطیشي 

کے ؼبٹھ زى کے اًسض  زضذواؼت پط کوئی حکن 

جبضی ًہیں کیب جبئے تو وٍ هکول طوض پط هٌظوض 

ئی الظ کی شسٍ ؼوجھی جبئے گی جو تؼویطاتی بب

گٌجبئشوں کے تضبز هیں ًہ ہوگی اوض هبؼٹط پالى 

یب ؼبئیٹ ڈولپوٌٹ اؼکین، اگط کوئی ہو، اغ ؼے 

 تضبز هیں ًہ ہوگی۔

(اتھبضٹی تحطیطی طوض پط ؼبب بیبى کطًے کے ۴)

بؼس ؼبئیٹ پالى ضز کط ؼکتی ہے یب تؼویطاتی پالى 

ضز کط ؼکتی ہے، لیکي کوئی شرص جو اغ 

ا ہو وٍ ضز ہوًے والے حکن ؼلؽلے هیں هتبثط ہو

کے تیػ زى کے اًسض حکوهت کو اپیل کط ؼکتب 

ہے اوض حکوهت کی ططف ؼے اپیل پط جبضی 

 کطزٍ حکن حتوی ہوگب۔
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ایؽی  (اتھبضٹی ؼبئیٹ پالى یب تؼویطاتی پالى هیں۵)

ط بٌب ؼکتی ہے تطهیویں کط ؼکتی ہے یب شط

 جیؽے هٌظوضی کے حکن هیں بیبى کیب گیب ہو۔

پیطاگطاف هیں شبهل کچھ بھی کؽی کبم، (اغ ۶)

فص ًہیں ہوگب، جػ کو ببئی الظ اضبفہ یب تبسیلی پط ًب

 اؼتثٌٰی حبصل ہو۔هیں 

7-E( ہط شرص ۱) ۔ عوبرتوں کی تکویل وغیزہ۔

جػ ًے ػوبضت تؼیوط یب زوببضی تؼویط کی ہے، 

ػوبضت هکول ہوًے کے تیػ زى کے اًسض، ایؽے 

تھبضٹی کو هکول ہوًے کے حوالے ؼے ضپوضٹ ا

 زے گب۔

(اتھبضٹی ہط هکول کطزٍ ػوبضت کی جبًچ پڑتبل ۲)

کطے گی اگط وٍ اغ آضڈیٌٌػ کی کؽی گٌجبئش 

کی ذالف وضظی کطتے ہوئے یب ذالف تؼویط کی 

گئی ہے، اگط کوئی ہو، تو اتھبضٹی اغ ؼلؽلے هیں 

ػوبضت هیں تبسیلیوں کب کہہ ؼکتی ہے اوض اگط 

ایؽی تبسیلی هوکي ًہیں ہے تو اتھبضٹی ایؽی 

یب ػوبضت کب کوئی حصہ گطاًے کب کہ  ػوبضت

ؼکتی ہے یب ایؽی ػوبضت کے هبلک کو ذالف 

وضظی کی ؼعا زی ؼکتی ہے، بشططیکہ کؽی 

بھی جطم کی ؼعا ًہیں زی جبئے گی اگط وٍ هبؼٹط 

پالى یب هٌظوضٍ شسٍ ؼبئیٹ ڈولپوٌٹ اؼکین کی 

 ہو۔ یب هربلفت کیب گیب گٌجبئشوں کی ذالف وضظی 

(کی گٌجبئشوں کے ۲شق ) (اگط کوئی ػوبضت۳)

تحت گطاًے کب کہب جبتب ہے اوض ایؽی طلب پط بیبى 

کطزٍ ػطصہ کے زوضاى ػول ًہیں کیب جبتب تو 

اتھبضٹی ػوبضت کو اپٌی ایجٌؽی کے شضیؼے گطا 

ؼکتی ہے اوض ػوبضت کو گطاًے پط کیب گیب ذطچہ 

هبلک یب ػوبضت کب قبضہ ضکھٌے والے ؼے اغ 

س هیں وصول کیب آضڈیٌٌػ کے تحت ٹیکػ کی ه

 جبئے گب۔

بشططیکہ اغ پیطاگطاف کے تحت کوئی بھی قسم 

اٹھبًے ؼے پہلی اغ قسم ؼے بطاٍ ضاؼت هتبثط 
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ہوًے والے شرص کو ؼٌٌے کب هوقؼہ فطاہن کیب 

 جبئے گب۔

7-F( اگط کوئی ۱) ۔ عوبرتوں کو قبئدے هیں النب۔

ػوبضت یب کچھ بھی جػ کی اتھبضٹی کی ططف 

ًقصبى  ًقصبًکبض ہو یب  ؼے هطهت ہوًی ہو جو

طًے والی ہو یب ایؽی ػوبضت هیں ضہٌے والے ک

کے لیئے کؽی صوضت هیں ًقصبًکبض ہو یب کؽی 

بطابط والی ػوبضت کے لیئے ًقصبًکبض ہو یب اغ 

ؼلؽلے هیں کؽی قبضہ ضکھٌے والے یب ضاٍ 

گیطوں کے لیئے ًقصبًکبض ہو تو اتھبضٹی ًوٹیػ 

ب قبضہ کے شضیؼے ایؽی ػوبضت کے هبلک ی

ضکھٌے والے کو اغ ػوبضت کے ؼلؽلے هیں ایؽب 

قسم اٹھبًے کب کہہ ؼکتی ہے، جیؽے ًوٹیػ هیں 

بیبى کیب جبئے اوض اگط کوئی ًقص ہو، اتھبضٹی 

اظذوز ضطوضی قسم اٹھب ؼکتی ہے اوض اغ 

ؼلؽلے هیں کیب گیب ذطچہ اغ آضڈیٌٌػ کے تحت 

ػوبضت کے هبلک یب قبضہ ضکھٌے والے ؼے 

 هیں وصول کیب جبئے گب۔ ٹیکػ کی هس

(اگط ػوبضت ذططًبک صوضتحبل هیں ہو، یب ۲)

زوؼطی صوضت هیں اًؽبًی ضہبئش کے لیئے غیط 

هوظوں ہو تو اتھبضٹی ایؽی ػوبضت هیں ضہبئش 

ؼے هٌغ کط ؼکتی ہے، جب تک اغ ػوبضت کی 

 هطهت کط کہ اتھبضٹی کو هطوئي ًہ کیب جبئے۔''۔

کی شیلی زفؼہ  A-21۔هصکوضٍ آضڈیٌٌػ کی زفؼہ ۴

 کے بؼس هٌسضجہ شیل هتببزل ہوگب: (k)( هیں شق ۲)

''(kk) ٹبٔوى پالى کے ضوابظ بٌبًب؛''۔ 

 

 
 

 ۱۱۱۵۔ هبؼٹط پالى ؼے هتؼلقہ ببهبے ایکٹ، ۵

کی گٌجبئشیں اوض ؼبضی هوجوز قطاضزاز، 

اؼٹیٌڈًگ آپطیٹٌگ پطوؼیجط، قواػس اوض هبؼٹط 

پالى اوض ٹبٔوى پالًٌگ ؼے هتؼلقہ ؼبضے 

 ًوٹیفکیشٌع هٌؽوخ ہو جبئیں گے۔
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نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


