
 
1 

 1990مجريه  IIIنمبر  ايڪٽسنڌ 

SINDH ACT NO.III OF 1990 

 1989 ايڪٽ، ترميم( )ٻي حڪومت مڪاني سنڌ

THE SINDH LOCAL GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) ACT, 1989 

 (CONTENTS) فهرست
  (Preamble)تمهيد

  (Sections)دفعات 

 مختصر عنوان ۽ شروعات .1

Short title and commencement 

 جي ترميم 14جي دفعه  XIIجي سنڌ آرڊيننس  1979 .2

Amendment of section 14 of Sindh Ordinance XII of 

1979 

 جي ترميم 33جي دفعه  XIIجي سنڌ آرڊيننس  1979 .3

Amendment of section 33 of Sindh Ordinance XII of 

1979 

 جي ترميم 37جي دفعه  XIIجي سنڌ آرڊيننس  1979 .4

Amendment of section 37 of Sindh Ordinance XII of 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

  1990مجريه  IIIسنڌ ايڪٽ نمبر 



 
2 

SINDH ACT NO.III OF 1990 
 ترميم( )ٻي حڪومت مڪاني سنڌ

 1989 ايڪٽ،

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) ACT, 1989 

 ]1990جنوري  16[

سنڌ مڪاني حڪومت آرڊيننس، ايڪٽ جنهن ذريعي 

 ۾ ترميم ڪئي ويندي. 1979

۾  1979سنڌ مڪاني حڪومت آرڊيننس، جيئن ته 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي آهي، جيڪا هن ريت  ترميم

 هوندي؛

 ان کي هن ريت عمل ۾ آندو ويندو.

سنڌ مڪاني حڪومت )ٻي ( هن ايڪٽ کي 1) .1

 سڏيو ويندو. 1989 ترميم( ايڪٽ،

 هي فوري طور الڳو ٿيندو.(2)

  

۾، جنهن  1979سنڌ مڪاني حڪومت آرڊيننس، .2

کي هن کانپوِء به ڄاڻايل آرڊيننس سڏيو ويندو، ان جي 

۾، آخر ۾  (b)( جي شق 1جي ذيلي دفعه ) 14دفعه 

ايندڙ فل اسٽاپ کي سيمي ڪولن سان تبديل ڪيو 

ويندو ۽ ان کانپوِء هيٺيون شرطيه بيان شامل ڪيو 

 ويندو:

بشرطيڪ عورت کانسواِء هڪ شخص جنهن عام “

چونڊن ۾ حصو ورتوپر جنرل سيٽ تي شڪست 

کاڌي اهو هن شق تحت چونڊن ۾ حصو وٺڻ الِء اهل 

 هوندو.نه 

کي ان دفعه جي ذيلي  33ڄاڻايل آرڊيننس جي دفعه .3

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمهيد

 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي سنڌ  1979

جي دفعه  XIIآرڊيننس 

 جي ترميم 14

Amendment of 

section 14 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

 

جي سنڌ  1979

جي دفعه  XIIآرڊيننس 

 جي ترميم 33

Amendment of 

section 33 of 
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( 1( طور ٻيهر نمبر ڏنو ويندو ۽ ذيلي دفعه )1دفعه )

طور ٻيهر نمبر ڏيڻ کانپوِء، هيٺين ذيلي دفعه شامل 

 ڪئي ويندي:

(.اليڪشن اٿارٽي کي هڪ سيڪريٽريٽ هوندي، 2“)

الڳو قانون موجب جيڪا اٿارٽي طرفان وقتي طور 

 .”.عملو ان کي هالئيندا۽  ڀرتي ڪيل عملدار

 

( 2جي ذيلي دفعه ) 37.ڄاڻايل آرڊيننس جي دفعه، 4

 ۾:

(i) شق(c)  کي ” يا طبي طور معذور آهي“۾، لفظن

 ختم ڪيو ويندو.

(ii) شق(d)  وچ ۾ لفظن ” ڪاما“۽ ” ڏوهه“۾، لفظ

 کي شامل ڪيو ويندو.” بداخالقي ڪندڙ“

  

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن  جو ايڪٽ  نوٽ:

جي واقفيت الِء آهي جيڪو ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگهجي

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

جي سنڌ  1979

جي دفعه  XIIآرڊيننس 

 جي ترميم 37

Amendment of 

section 37 of 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

 


