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 2002نجريً  XXVشيڌ آرڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXV OF 2002 

 2002 آرڊيييسۿ ترنيم( )پيجيو حڪَنت نڪاىي شيڌ

THE SINDH LOCAL GOVERNMENT 

(FIFTH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2002 

 ]2002 آگصٽ 11[

شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ جيٍو ذريعي آرڊيييس 

 ۾ وڌيڪ ترنيم ڪئي وييدي. 2001

۾ وڌيڪ  2001شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ جيئو تً 

 ۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛آٌي پئيضروري ٿي ڪرڻ ترنيم 

واري اعالن  1111آڪٽَةر  11۽ جيئو تً صَةائي اشيهتلي 

نَجب نعطل  1تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر ىهتر. 

 آٌي؛

۽ جيئو تً شيڌ جَ گَرىر نطهئو آٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري آٌي؛

پروويزىل ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ 

جَ پروويزىل  1111ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 1ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( آرڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ آڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

خَشيَء شان ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ 

 آٌي:

شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييس کي ( ٌو 1)  .1

 شڏيَ وييدو. 2002آرڊيييسۿ ترنيم(  پيجيو)

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد
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 شروعات
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 .ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو(2)

 

۾ۿ جيٍو کي  2001شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ . 2

 151ٌو کاىپَِء ةً ڄاڻايل آرڊيييس شڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً 

 الِءۿ ٌيٺيو ريت نتتادل ٿييدو:

تي پاةيدي: خالف ىاظهو ٻٽي رڪييت وغيره رکڻ . 151“

ىاظمۿ تعلقي ىاظمۿ ىائب ٌڪ ضلعي ىاظمۿ ىائب ضلعي 

تعلقي ىاظمۿ ٽائَن ىاظمۿ يَىيو ىاظم ۽ ىائب يَىيو ىاظمۿ 

ڪيٍو ٻئي شياشي عٍدي الِء اڳَاٽ ىاظم جي عٍدي تان 

اشتعيفيٰ ڏئي پَِء چَىڊ ۾ حصَ وٺي شگٍيداۿ يا جيئو 

 نعانلَ ٌجيۿ ىائب ىاظم؛

ةشرطيڪ ضلعي ڪائَىصلۿ تعلقي ڪائَىصلۿ ٽائَن 

ڪائَىصل جَ نيهترٻئي ڪيٍو شياشي ڪائَىصل يا يَىيو 

عٍدي الِء چَىڊ ۾ اٌڙي ڪائَىصل جي نيهترشپ تان 

 اشتعيفيٰ کاىصَاِء حصَ وٺي شگٍي ٿَ؛

ةشرطيڪ وڌيڪ تً اٌڙو نيهتر ٌڪ وقت تي ٌڪ عٍدي 

 کان وڌڪ عٍدا ىً رکي شگٍيدو.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  آرڊيييس ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

Short title and 

commencement 

جي شيڌ  2001

 XXVIIآرڊيييس 

جي  158جي دفعً 

 ترنيم

Amendment of 

section 158 of 

Sindh Ordinance 

XXVII of 2001 
 

 

 


