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سندھ ایکٹ نوبز  IIهجزیہ ۸۸۱۱
SINDH ACT NO.II OF 1988
سندھ بلدیبتی حکوهت (تیسزی تزهین)
ایکٹ۸۸۱۱ ،
THE SINDH LOCAL
GOVERNMENT (THIRD
AMENDMENT) ACT, 1987
] ۳۳جٌوسی [۱۱۵۵
ایکٹ جس کی توسط سے سٌذھ بلذیبتی حکوهت
آسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیسب کہ سٌذھ بلذیبتی حکوهت آسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،هیں
تشهین کشًب هقصود ہے ،جو اس طشح ہوگی؛
اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو سٌذھ بلذیبتی حکوهت (تیسشی
تشهین) ایکٹ ۱۱۵۵ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ سٌذھ بلذیبتی حکوهت آسڈیٌٌس ۱۱۹۱ ،هیں ،جس
کو اس کے بعذ بھی هزکوسٍ آسڈیٌٌس کہب جبئے گب،
اس کی دفعہ  ۸۵کی ریلی دفعہ ( )۳هیں،آخش هیں آًے
والے فل اسٹبپ کو کولي سے تبذیل کیب جبئے گب اوس
اس کے بعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ بیبى شبهل کیب جبئے
گب:
''بششطیکہ جہبں کب ٌوًسل کے تحلیل ہوًے کب عشصہ
اس کے عبم سواجی آفیس کے عشصہ سے پہلے چبس
هبٍ کے دوساى ختن ہو سہب ہو تو ببقی عشصہ کے لیئے
کبوًسل دوببسٍ ًہیں بٌبئی جبئے گی اوس ریلی دفعہ
ٔ
( )۲کے تحت تحلیل ہوًے کے اثشات ببقی سہیں
گے۔''۔
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توہیذ )(Preamble
هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۱۹۱کے سٌذھ
آسڈیٌٌس  XIIکی دفعہ
 ۸۵کی تشهین
Amendment of
Section 58 of
Sindh
Ordinance XII of
1979
۱۱۹۱

کے

سٌذھ

۳۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌس کے شیڈول  Iکی داخال  ۱هیں ،آسڈیٌٌس  XIIکے
اعذاد '' ''۲۳۲کو اعذاد '' ''۲۳۲سے هتببدل بٌبیب جبئے شیڈول  Iکی تشهین
گب۔
Amendment of
Schedule I to
Sindh
Ordinance XII of
1979
۲۔ سٌذھ بلذیبتی حکوهت (تیسشی تشهین) آسڈیٌٌس ۱۱۵۹ ،کے سٌذھ
 ۱۱۵۹کو هٌسوخ کیب جبتب ہے۔
کی
V
آسڈیٌٌس
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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هٌسوخی

Repeal of Sindh
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1987

