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 1980 مجريه XIV نمبر آرڊيننس سنڌ

SINDH ORDINANCE NO. XIV OF 1980 

 1980 آرڊيننس، ترميم( )ٻي حڪومت مڪاني سنڌ

THE SINDH LOCAL GOVERNMENT 

(SECTION AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1980 

 

 ]1980 آڪٽوبر 15[

۾  1979حڪومت آرڊيننس،  مڪانيآرڊيننس جنهن سان سنڌ  هن

 ترميم ڪئي ويندي.

۾  1979حڪومت آرڊيننس،  مڪانيهن آرڊيننس جي ذريعي سنڌ 

 ترميم ڪرڻ مقصود آهي.

 جنهن کي هيٺين طريقي سان تبديل ڪيو ويندو.

 واريقانون )نفاذ ۽ تسلسل( ۽  جي حڪم  1977جوالئي  5ان ڪري 

جي تعميل ۾ سنڌ جو گورنر خوشيَء سان هن  1977حڪم 

 آرڊيننس کي ٺاهي نافذ فرمائي ٿو.

حڪومت )ٻي ترميم(  مڪانيهن آرڊيننس کي سنڌ ( 1)  .1

  سڏيو ويندو.

 جوالئي کي هن  ۽ ويندو ڪيو العمل نافذ فوري هي (2)

 ويندو. سمجهيو الڳو کان ڏينهن هين 25 جي ع1979

جي   51جي دفعه  1979حڪومت آرڊيننس  مڪانيسنڌ  .2

 ۾ هيٺين تبديلي ٿيندي. (ii)ذيلي دفعه 

(ii) هن آرڊيننس ۾ موجود ڪنهن به  جو ان کانسواِء

هجي، حڪومت نوٽيفڪيشن جي ذريعي ذيلي  منحرف شئي جي 

جي خالف ورزي ڪرڻ واري  Provisions( جي مختلف 10دفعه )

ميمبر  ڏيڻ بنا نااهل ڪري سگهي ٿي. ۽ اهوکي صفائيَء جو موقعو 

 . نهن کان هن ڪائونسل جو ميمبر نه رهندوهن نوٽيفڪيشن جي ڏي

(b ) شق(a ) جي تحت نااهل ميمبر نوٽيفڪيشن جي
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ي تي فيصل انهيَءڏينهن تائين حڪومت کي  60جاري ٿيڻ جي 

 ۽ حڪومت ان کي ٻڌڻ کانپوِء نظرثاني جي اپيل ڪري سگهي ٿو

  ڪو مناسب حڪم جاري ڪري سگهي ٿي، جيڪو حتمي هوندو.

 

 

 

 

 

 

 

 ۾ ڪورٽ کي جنهن آهي، الِء واقفيت جي ماڻهن عام ترجمو مذڪوره جو آرڊيننس نوٽ:

 سگهجي. ڪري نٿو استعمال


