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  1891مجزیہ  XVسندھ آرڈیننس نمبز
SINDH ORDINANCE NO.XV OF 

1981 

سندھ مکبنی حکومت )چوتھی تزمیم( 

 1891آرڈیننس، 

THE SIND LOCAL GOVERNMENT 

(FOURTH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 
 [9199 عتمبش 32] 

 9191مکبوی حکومت آسڈیىىظ، آسڈیىىظ، جظ عے عىذھ 

 ۔کی جبئے گی میں تشمیم 

اط آسڈیىىظ کے رسیعے عىذھ مکبوی حکومت آسڈیىىظ، 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے۔ جظ کو مىذسجہ ریل  9191

 عے تبذیل کیب جبئے گب۔طشیقے 

اعالن اوس وقتی آئیه کے  9199جوالئی  1 اط لئے لہزا

میں گوسوش عىذھ بخوشی اط حکم کی تعمیل کے  9199

 -سڈیىىظ کو بىب کش وبفز فشمبتب ہے:آ 

چوتھی )مکبوی حکومت   کو عىذھ ( اط آسڈیىىظ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ 9199( آسڈیىىظ، تشمیم

 ہوگب۔(یہ فی الفوس وبفز ۲)

جظ کو  بھی بعذ   9191عىذھ مکبوی حکومت آسڈیىىظ، ۔ ۲

 کب متببدل ہوگب: 91عىذھ آسڈیىىظ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 تعلقہ کبئووغل مشتمل ہوگی 91”

(a) تعلقے کی یوویه کبئووغل کے چیئشمیه۔ 

(b)  تعلقے عے مىتخب ہوئے ڈعٹشکٹ کبئووغل کے

 اسکبن۔

(c)  عوست سکه تعلقے میں یوویه کبئووغل کی مىتخب

 “3میں عے 

( کی شق 3میں ریلی دفعہ ) 29. اط آسڈیىىظ میں دفعہ 2

(c)  حزف کئے “ الفبظ پبکغتبن پیىل کوڈ کے الفبظ”میں

جبئیں گے اوس اط کو ہمیشہ کے لئے حزف ہی تصوس 

 کیب جبئے گب۔
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 
 

 XIIعىذھ ٓاسڈیىىظ 

کی دفعہ  9191مجشیہ 

میں متببدل کیب جبئے  91

 گب۔

Substitution of  

Section 15 of Sind 

Ordinance XII of 

1979 

 

 

 XIIعىذھ ٓاسڈیىىظ 

کی دفعہ  9191مجشیہ 

کو متببدل بىبیب جبئے   37

 گب

Amendment of  

Section 37 of Sind 

Ordinance XII of 
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( میں 4کی ریلی دفعہ ) 06. آسڈیىىظ کے تحت دفعہ 4

 The Order Sanctioning Such Levy or”الفبظ 

modification“ ” تبذیلی یب لیوی کی مىظوسی کے

کب متببدل بىبیب جبئے گب اوس اعے ہمیشہ “ متعلق آسڈس 

 کے لئے حزف کیب جبئے گب۔

میں  iiکے پبسٹ  ii. اط آسڈیىىظ  کے تحت شیڈول 1

کو  3اوس  9، کی شق 46آپشىل فىکشىض کے پیشاگشاف 

 حزف کیب جبئے گب۔

 

 

میں شق   iii، کے پبسٹ V. اط آسڈیىىظ کے شیڈول 0

 ( کے لئے مىذسجہ ریل تبذیلی ہوگی۔0)

. گڈص کی ہش آمذات پش ملىے واال ٹول صشف 0”

ڈعٹشکٹ کبئووغل کی جبوب عے سواوگی محصول 

کہالئے گب۔ اوس ڈعٹشکٹ کی دوعشی کبئووغل کے عبتھ 

 “حکومت کی ہذایت کے متعلق شیش کش عکتی ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  نوٹ: ٓارڈیننس 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

1979 

 

 XIIعىذھ ٓاسڈیىىظ 

کی دفعہ  9191مجشیہ 

 کی تشمیم60
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 IIشیڈول  9191مجشیہ 

 کی تشمیم
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Schedule II of Sind 
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 XIIعىذھ ٓاسڈیىىظ 
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