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۴۹۹۱ ،آرڈیننس
THE SINDH LOCAL
GOVERNMENT (SECOND
AMENDMENT)
1

ORDINANCE, 1994
] ۱۱جوالئی [۱۱۱۱
ٓاسڈیٌٌس جس کے رسیعے سٌذھ هکبًی حکوهت،
 ۱۱۹۱هیں تشهین کی جبئیگی۔
ٓاسڈیٌٌس جس کے توسط سے سٌذھ هکبًی حکوهت،
 ۱۱۹۱هیں تشهین کی جبئیگی۔
جیسب کہ سٌذھ هکبًی حکوهت ٓاسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،هیں
تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب ہے۔
اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئیگب:
اوس جیسب کہ طوثبئی اسوجلی کب اجالس ًہیں چل سہب
ہے اوس سٌذ ھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت
هیں ہٌگبهی اقذام اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہے:
اة اس لیئے ،اسالهی جوہوسیہ پبکستبى کے آئیي کے
آسٹیکل  ۱۲۱کی شق ( )۱کے تحت هلے ہوئے
اختیبسات کو استعوبل هیں التے ہوئے گوسًش سٌذھ ًے
هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌس ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو سٌذھ هکبًی حکوهت (دوسشی
تشهین) ٓاسڈیٌٌس ۱۱۱۱ ،کہب جبئیگب۔
۲۔ یہ فی الفوس ًبفز العول ہوگب۔
۲۔ سٌذھ هکبًی حکوهت ٓاسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،کی دفعہ ۱۱
هیں ریلی دفعہ ( )۲کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ کب
اضبفہ کیب جبئیگب:
”( )۳جہبں کوئی یب اتھبسٹی ریلی دفعہ ()۲کے
تحت هقشس کی گئی ہے ،حکوهت اشخبص کے
ایسے تعذاد پش هشتول هشبوستی کبئوًسل هقشس کش
سکتی ہے ،جیسے وٍ اس طشح کے هعبهالت کے
لیئے هٌبست سوجھے جو حکوهت اس کو ًوٹی
فکیشي کے رسیعے حوالے کیب جب سکے۔
( )۱هشبوستی کبئوًسل اس وقت هیٹٌگ هٌعقذ
کشیٌگی اوس اس طشیقے سے جیسے وٍ شخض یب
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آسڈیٌٌس ًوجش  XIIکی
دفعہ  ۱۱کی تشهین
Amendment
of
section 16 of Sindh
Ordinance No. XII
of 1979

اختیبسی هٌبست سوجھے۔
( )۵هشبوستی کبئوًسل کب هیوجش حکوهت کی
هشضی سے عہذٍ سکھتب ہو لیکي کسی ثھی وقت
حکوهت کو خط کے رسیعے سکٌیت سے هستعفی
ہو سکتب ہے۔
( )۱شخض یب اتھبسٹی ریلی دفعہ ( )۲کے ششطیہ
ثیبى کے تحت هشبوستی کبئوًسل کب سکي هقشس کش
سکے گے ،یب جہبں ایسی کبئوًسل هقشس ًہ کی
جبئے ایسے شخض یب اتھبسٹی کسی ایسے شخض
کو پٌچبئت کے چیئشهیي کے اختیبسات استعوبل
کشًے اوس کشًے کے لیئے هقشس کش سکتے ہے۔
نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جس کو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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