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4991 

SINDH ACT NO.XXVI OF 

1994 

 ترميم( )ٽين حڪومت مڪانً سنڌ

 4991 ايڪٽ،

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (THIRD 

AMENDMENT) ACT, 1994 

 ]1994آڪٽوبر  4[

خڪومت آرڊيننس، سنڌ مڪانً جنون ذريعً  ايڪٽ

 ۾ ترميم ڪئً ويندي. 1979

۾  1979سنڌ مڪانً خڪومت آرڊيننس، جيئن تى 

 آهً، جيڪا هن ريت هوندي؛پئً ضروري ٿً ترميم 

 ان کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو:

سنڌ مڪانً خڪومت ( هن ايڪٽ کً 1)  .1

 سڏيو ويندو. 1994)ٽين ترميم( ايڪٽ، 

 ( هً فوري طور الڳو ٿيندو.2)

  

۾،  1979مڪانً خڪومت آرڊيننس، سنڌ  .2

جنون کً هن کانپوِء بى ڄاڻايل آرڊيننس سڏيو 

کً ختم  83جً شق  3ويندو، ان جً دفعى 

 ڪيو ويندو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمويد

 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 3

Amendment of 

section 3 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 11

Amendment of 

section 10 of 

Sindh 
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 ۾: 11ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى  .3

(i) ( جً شق 1ذيلً دفعى )(a)  ۾، ذيلً شق

(iii) ۾، شرطيى بيان کً ختم ڪيو ويندو؛ 

(ii) ( ۾، لفظن 2ذيلً دفعى )“ ميٽروپوليٽن

ضلعً “جً الِء لفظن ” ڪارپوريشن يا

 کً متبادل بڻايو ويندو.” ڪائونسل

 

 

دفعى “۾، لفظن  23ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى  .4

” ۾ ڄاڻايل (a)( جً شق 1جً ذيلً دفعى ) 14

سرڪاري ميمبرن “کً لفظن ۽ ڪاما 

کً متبادل بڻايو ” کانسواِء، جيڪڏهن ڪو هجً

 ويندو.

 

 

 

( 4۾ ذيلً دفعى ) 26جً دفعى ڄاڻايل آرڊيننس  .5

 کً ختم ڪيو ويندو.

 

 

 

 
۾، پورين شرطيى  38ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى  .6

کً ختم ” وڌيڪ“بيان ۽ ٻئً شرطيى بيان ۾ لفظ 

 ڪيو ويندو.

 

 

Ordinance XII of 

1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 23

Amendment of 

section 23 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIنس آرڊين

 جً ترميم 26

Amendment of 

section 26 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 38

Amendment of 

section 38 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 41

Amendment of 

section 40 of 
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جً ذيلً دفعى  41ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى  .7

 ( ۾:1)

(i)  هڪ زونل ميونسپل “لفظن ۽ ڪاما

 کً ختم ڪيو ويندو؛” ڪميٽً،

(ii) يا ڪا“شرطيى بيان ۾، لفظن  پورين 

کً ختم ڪيو ” زونل ميونسپل ڪميٽً

 ويندو؛

(iii) .ٻئً شرطيى بيان کً ختم ڪيو ويندو 

 

 

 ۾: 61ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى  .8

(i)  ٻئً ۽ ٽئين شرطيى بيان کً ختم ڪيو

 يوندو.

(ii) ( کً ختم ڪيو ويندو.2ذيلً دفعى ) 

 ۾: Iڄاڻايل آرڊيننس جً شيڊول  .9

(i)  جريان نمبرI  ًالِء ۽ ان جً داخال ج

 جاِء تً، هيٺين کً متبادل بڻايو ويندو:

 ”214. ڪراچً ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن.     1“

(ii)  جريان نمبرI-A  ۽ ان ۾ داخال کً ختم

 ڪيو ويندو؛

(iii)  زونل “۾ داخال ۾، لفظن  2جريان نمبر

کً ختم ڪيو ” ميونسپل ڪميٽيز کانسواءِ 

 ويندو.

 ۾: IIڄاڻايل آرڊيننس جً شيڊول  .11

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

جً سنڌ  1979

جً دفعى  XIIآرڊيننس 

 جً ترميم 61

Amendment of 

section 60 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 
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(i)  ًخصI  الِء، هيٺين ريت متبادل بڻايو

 ويندو:

ڪارپوريشنز، ميونسپل ڪميٽيز جً  ڪم “

۽ ٽائون ڪميٽيز طرفان ڪيا ويندا الزمً 

 ڪم

 Iحصو 

ڪم جيڪً رڳو ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن 

 طرفان ڪيا ويندا.

ڪم جيڪً خاص عوامً صخت جً خدمتن  .1

 سان الڳاپيل آهن: 

(a)  ٽريٽمينٽ خراب نالين جً نظام، سيوريح

پالنٽ ۽ سيوريح فارمس جً منصوبابندي، 

 ترقً ۽ مرمت.

(b) ندي، ڊسپوزل پالنٽس جً منصوب ڀڳل ٽٽل

 ترقً ۽ مرمت.

(c) ڪالونيز جً  جانور ڪوڻ وارين

 منصوبابندي، ترقً ۽ مرمت.

(d)  ويڪٽر ڪنٽرول جً منصوبابندي ۽

 نظرداري.

(e)  فوڊ ليباريٽريز جً منصوبابندي، ترقً ۽

 مرمت.

(f)  ًگدالڻ تً ضابطو.هوا ۽ پاڻً ج 

عوامً روڊن ۽ برساتً نالن جً منصوبابندي،  .2

 ترقً ۽ مرمت سان الڳاپيل ڪم:

(a)  برساتً نالن جً منصوبابندي، ترقً ۽

 مرمت.

(b)  جً تعمير ۽ مرمت.پلن روڊن  ۽ 

 متفرق ڪم: .3

(a)  ،ورڪ شاپس ۽ پريس جً منصوبابندي
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 ترقً ۽ مرمت.

(b)  ،پارڪس، باغن ۽ مڇً گورچڙيا گورن ،

ميدانن جً منصوبابندي، ترقً ۽ راندين جً 

 مرمت.

(c)  ًالئبريريز، ميوزيمس ۽ آرٽ گيلريز ج

 منصوبابندي، ترقً ۽ مرمت.

(d)  اصل ڪرڻخگرانٽس، قرضن ۽ ٻً مدد ،

 منظور ڪرڻ ۽ منظم ڪرڻ.

(e)  عوامً سوولت جً پروجيڪٽن جوڙوڪ

تفريخً مرڪزن، سامونڊي ڪنارن ۽ 

 قبرستانن جً منصوبابندي، ترقً ۽ مرمت.

(f)  ًٽڪڙن جو بچاُء.زمينن ج 

(g)  جً منصوبابندي، باهى وسائڻ وارين خدمتن

 ترقً ۽ مرمت.

(ii)  ًخصI-A .کً ختم ڪيو ويندو 

 ۾: Vڄاڻايل آرڊيننس جً شيڊول  .11

(i) ًخصI :الِء، هيٺين ريت متبادل بڻايو ويندو 

ٽيڪسز، ريٽس، ٽولس ۽ فيس جيڪً “

ڪراچً ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن، 

طرفان ميونسپلٽيز ۽ ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز 

 ”.لڳايا ويندا

 Iحصو 

ٽيڪسز، ريٽس، ٽولس ۽ فيس جيڪً 

ڪراچً ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن طرفان 

 لڳايا ويندا.

 موٽر گاڏين ۽ ٻيڙين تً ٽيڪس. .1

 ڊرينيح ٽيڪس .2

مخصوص عوامً مفاد يا عوامً ڀالئً جً  .3

پروجيڪٽن تً مخصوص عرصً الِء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسوخً

Repeal 
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 ڊولپمينٽ ٽيڪس.

 .خمقدار ۾ پاڻً جً فراهمً الِء نر ججوً .4

(ii) ًخصI-A .کً ختم ڪيو ويندو 

(iii) ًخصII  کً ” بشمول“الِء لفظ ” کانسواءِ “۾ لفظن

 متبادل بڻايو ويندو.

جيستائين ڪجوى سنڌ مڪانً خڪومت  .12

جً متضاد نى هجً، سنڌ  1979آرڊيننس، 

 1994مڪانً خڪومت )ٽين ترميم( ايڪٽ، 

 جً نافذ ٿيڻ کان:

(i) اثاثا بشمول متخرڪ ۽ غير متخرڪ  سمورا

ملڪيت جً ۽ ان جون سموريون زونل ميونسپل 

ذميواريون منتقل ٿً وينديون يا جيئن بى جون ڪميٽيز 

ڏي  پوليٽن ڪارپوريشنمعاملو هجً ڪراچً ميٽرو 

 منتقل ٿً وينديون.

(ii) ڪميٽيز جا عملدار، ۽ مالزم ڪراچً  ميونسپل

 لً ٿً ويندا.ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ڏانون بد

ترميم(  ٽئينجتً سنڌ مڪانً خڪومت ) .13

افذ ٿيڻ جً ٻارنون موينن جً ن 1994ايڪٽ، 

يش اچً، ڄاڻايل ايڪٽ جً اندر ڪا ڏکيائً پ

گنجائشن جً عملدرآمد جً سلسلً ۾، 

خڪومت اهڙي ڏکيائً کً ختم ڪرڻ الِء 

 خاص هدايتون جاري ڪري سگوً ٿً.

سنڌ مڪانً خڪومت )ٽين ترميم(  .14

 کً منسوخ ڪيو وڃً ٿو. 1994 آرڊيننس،

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  جو  ايڪٽ -نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال 

 نٿو ڪري سگوجً.

 


