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 3102 هجزیہ LVI سندھ ایکٹ نوبز

SINDH ACT NO.LVI OF 2013 

 ۳۱۰۲هلیز ڈولپونٹ اتھبرٹی )نظزثبنی اور تزهین( ایکٹ، 
THE MALIR DEVELOPMENT 

AUTHORITY (REVIVAL AND 

AMENDING) ACT, 2013 
 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

 هختصش عٌواى اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 کی ًظشثبًی XI ًوبش کے عٌذھ ایکٹ ۴۹۹۱. ۲

Revival of Sindh Act No.XI of 1994 

 کی تشهین ۲ کی دفعہ  XI ًوبش کے عٌذھ ایکٹ ۴۹۹۱. ۳

Amendment of section 2 of Sindh Act No.XI of 1994 

 کی تشهین  ۱ کی دفعہ  XI ًوبش کے عٌذھ ایکٹ ۴۹۹۱. ۱

Amendment of section 4 of Sindh Act No.XI of 1994 

 کی تشهین  ۸ کی دفعہ XI کے عٌذھ ایکٹ ًوبش ۴۹۹۱. ۵

Amendment of section 8 of Sindh Act No.XI of 1994 

 کی تشهین ۲۲کی دفعہ   XI ذھ ایکٹ ًوبشکے عٌ ۴۹۹۶ . ۶

Amendment of section 27 of Sindh Act No.XI of 1996 

 تحفع. ۲

Saving 
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THE MALIR DEVELOPMENT 

AUTHORITY (REVIVAL AND 

AMENDING) ACT, 2013 
 ]۲۱۴۳دعوبش  ۴۹[

ایکٹ جظ کے رسیعے هلیش ڈولپوٌٹ اتھبسٹی عے 

قبًوى پش ًظشثبًی کی جبئے گی اوس اى کو بذالیب  هٌغلک

 جبئے گب۔

ی دیٌے اوس اى کی جیغب کہ ہبئوعٌگ اًڈعٹشی کو تشق

فشاہن  هغکيکو  اوس صوبے کی عوام ہوت افضائی کشًے

هلیش ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ، کشًے کی تقبضب ہے کہ 

ًظشثبًی کی جبئے گی اوس اط هیں تشهین کی پش  ۴۹۹۳

 ؛جبئے گی

 جظ کو اط طشح بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب۔

اط ایکٹ کو هلیش ڈولپوٌٹ اتھبسٹی )ًظشثبًی ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۴۳اوس تشهین( ایکٹ، 

 ( یہ فوسی طوس ًبفز العول ہوگب۔۲)
 
 

 ۲۱۱۲، جوالئی ۴۹۹۳. هلیش  ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ، ۲

کے پہلے دى عے ًظشثبًی  کیب ہوا عوجھب جبئے گب، 

اوس بذالیب گیب تھب جیغب کہ اط کو کبھی بھی ًہیں 

 ًظشثبًی کے بعذ  اط کو  وٍ ہی ایکٹ کہب جبئے گب۔

کے بعذ یہ ًئی شق   (f) هیں شق  ۲.  ایکٹ کی دفعہ ۳

 -:شبهل کی جبئے گی

”( ff”) عے هشاد ہے، کغی اعکین  “کٌغبلیڈیشي آف لیٌڈ

کے هقصذ کے لئے پالٹوں کی ادلہ بذلی یب کغی 

 دوعشے طشیقے عے تشتیب هیں سکھٌب۔
 

 

یہ ًعن  گیب ( کیب1کی ریلی دفعہ ) ۱کٹ کی دفعہ . ای۱

 -:البذل  ہوگب

 -اتھبسٹی هشتول ہوگی: -:اتھبسٹی کی بٌبوت( 1”)

(a)  ہیلتھ پبلک گوسًوٌٹ، لوکل 

 ڈولپوٌٹ سوسل اًجٌیئشًگ،

 چیئشهیي

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۴۹۹۱

 کی ًظشثبًی XIًوبش 

Revival of Sindh 

Act No.XI of 1994 

کے عٌذھ ایکٹ  ۴۹۹۱

 ۲ کی دفعہ  XI ًوبش

 کی تشهین

Amendment of 

section 2 of Sindh 

Act No.XI of 1994 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۴۹۹۱

 ۱ کی دفعہ  XI ًوبش

 کی تشهین 

Amendment of 

section 4 of Sindh 

Act No.XI of 1994 
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 کب پالًٌگ ٹبئوى ہبئوعٌگ ائٌڈ

 ۔وصیش

(b)  ًبهضد عے طشف کے حکوهت 

 کب اعیوبلی صوببئی گئے کئے

 ۔هیوبش هقبهی

 هیوبش

(c)  ہیلتھ پبلک گوسًوٌٹ، لوکل 

 ائٌڈ ڈولپوٌٹ سوسل اًجٌیئشًگ،

 کب عٌذھ پالًٌگ ٹبئوى ہبئوعٌگ

 عیکشیٹشی۔

 هیوبش

(d)  هیوبش کشاچی کوشٌش 

(e)  بوسڈ عیوسیج ائٌڈ واٹش کشاچی 

 ڈائشیکٹش هئٌیجٌگ کب

 هیوبش

(f)  کب اتھبسٹی ڈولپوٌٹ هلیش 

 جٌشل ڈائشیکٹش

 هیوبش/

 عیکشیٹشی

(g)  ًبهضد عے طشف کے حکوهت 

 )ایک افشاد ۲ گئے کئے

 عول ایک اوس ٹیکٌوکشیٹ

 (عے عوعبئٹی

 هیوبش

 کے بعذ یہ ًئی (iii) کی ریلی دفعہ  ۸ایکٹ کی دفعہ . ۵

 -:شق شبهل کی جبئے گی

(”iii-a ) کغی صهیي کو ایغی  تشتیب دیٌب  جیغے

 ۔“دیب گیب ہو قواعذ هیں

 

 

 

 ( هیں الفبظ۲)کی ریلی دفعہ  ۲۲. ایکٹ کی دفعہ ۶

 هتعلقہعے  ۴۹۲۶حیذسٓاببد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ، ”

“ گٌجبئشیں کے هطببق صهیي حبصل کشًے کے لئے

 عن البذل بٌب ئے ً“ اتھبسٹی کے طشف عے”کے الفبظ 

 جبئیں گے۔

 

 

. اتھبسٹی کے طشف عے توبم جبسی کئے گئے ۲

احکبهبت، کئی گئی کبسوایبں، کی  گئی هقشسیبں، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۴۹۹۱

کی  ۸کی دفعہ  XI ًوبش

 تشهین 

Amendment of 

section 8 of Sindh 

Act No.XI of 1994 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۴۹۹۶

 ۲۲کی دفعہ   XI ًوبش

 کی تشهین

Amendment of 

section 27 of 

Sindh Act No.XI 

of 1996 

 

 تحفع

Saving 
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اٹھبئے گئے اقذام، یب کغی شخص کے طشف عے 

کے پہلے دى اوس اط ایکٹ کے ًبفز  ۲۱۱۲جوالئی 

اٹھبئے گئے اقذام تک  ہوًے )بشوول دوعشے دى( 

ش کغی کوسٹ کی فتوٰی کے اوس کئے گئے کبم اگ

بشعکظ ًہیں ہے تھ عوجھب جبئے گب کہ وٍ هلیش 

هطببق دسعت اقذام کے  ۴۹۹۳ڈولپوٌٹ اتھبسٹی، 

اٹھبئے گئے ہے، حکن جبسی کئے گئے ہیں اوس اط 

پش کغی کوسٹ یب دوعشی جگہ پش کغی بھی بٌیبد پش 

 عوال ًہیں اٹھبیب جبئے گب۔

 

 

 

 کورٹ جو ہے، لیئے کے واقفیت کی افزاد عبم تزجوہ هذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

 ۔سکتب جب کیب نہیں استعوبل هیں


