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 7891شٍڌ ىڪاٌي حڪّىت )ٻي ترىيو(آرڊيٍٍسۿ

THE SIND LOCAL 

GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) 

 ORDINANCE, 1987 

 ]7891ۿ اپريم19 [

  ۾  7818ىڪاٌي حڪّىت آرڊيٍٍسۿ  آرڊيٍٍس جًٍِ ذريعي شٍڌ

 . ويٍديترىيو ڪئي 

۾ ترىيو ڪرڻ ضروري  ٿي  7818ىڪاٌي آرڊيٍٍسۿ شٍڌ جيئً تَ 

 پئي آُي.

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ آٌدو ويٍدو.

شً ُهٍدڙ ٌَ آُي ۽ شٍڌ جّ ۽ جيئً تَ ضّبائي اشييبهي جّ شي

ً آُي تَ ىّجّده ضّرتحال ۾ تڪڙو كدم کڻڻ ضروري ئيگّرٌر ىط

 آُي.

ڻي تًٍِ ڪري اشالىي جيِّري پاڪصتان جي آئيً جي ُا
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(ُيٺ ۿىهيم اختيارن کي اشتعيال ڪٍدي 7جي شق ) 729آرٽيڪم 

 شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن آرڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ آُي.

( ًُ آرڊيٍٍس کي شٍڌ ىڪاٌي حڪّىت )ٻئي 7)7.

 شڏيّ ويٍدو. 7891ترىيو(آرڊيٍٍس 

 ( ُي فّري طّر تي الڳّ ٿيٍدو.2)

 

۾ۿ ذيهي  727جي دفعَ  7818. شٍڌ ىڪاٌي حڪّىت آرڊيٍٍسۿ 2

 کاٌپِّء ُيٺيّن ٌئّن ذيهي دفعَ شاىم ڪيّ ويٍدو. (5دفعَ  )

5-A”  جتي ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريشً جّ ىئيرۿ ڊپٽي

۽ ىييبر ٌَ ٿا رًُۿ حڪّىت ۿىئير ۽ ىييبر بّرڊ جا چيئرىيً 

شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي ڪّشخص يا ڪااختياري 

 “ٿي چيئرىيً ۽ ىييبرز جا ڪو شراٌجام ڏيڻ الِء ىلرر ڪري شگِي 
 

 تحت ىلرر ڪيم شخص طرفان شٍڌ  (2کي ذيهي دفعَ ) 59. دفعَ 3

تحت کٍيم ڪّ كدم يا  XVIجي باب ىڪاٌي حڪّىت آرڊيٍٍس 

شروع کان  7891فيبروري  75ڪيم ڪّ حڪوۿ جيڪّ جاري 

ٌُّدو ۽ جيصتائيً ڄاڻايم آرڊيٍٍس جي دفعَ  ٿيٍدڙ عرضي دوران 

ڪيّ   رڪًٍِ کي چيئرىيً ىلر( تحت A-5جي ذيهي دفعَ ) 727

 ڪيم شخص جي ان كدم کي ڪارگر شيجِيّويٍدو. رتَ ىلر

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء آُي  جّ  آرڊيٍٍس ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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