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SINDH ORDINANCE NO.II 

OF 1992 

 )ترميم( حڪومت مڪانً سنڌ

 2991 آرڊيننس،
THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1992 

 ] 1112اپريل،  15[

آرڊيننس جنون جً ذريعً سنڌ مڪانً حڪومت 

 ترميم ڪئً ويندي.۾  1191آرڊيننس، 

۾  1191جيئن تى سنڌ مڪانً حڪومت آرڊيننس، 

 هن طرح هوندو؛ جيڪوڪرڻ مقصود آهً،  ترميم

جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس نى هلً رهيو 

آهً ۽ سنڌ جو گورنر مطمئن  آهً تى موجوده حالتن ۾ 

 هنگامً قدم  کڻڻ  ضروري ٿً پيو آهً.

پاڪستان جً هاڻً تنون ڪري، اسالمً جمووريى 

( موجب مليل 1جً شق ) 125آئين جً آرٽيڪل 

اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي سنڌ جً گورنر هيٺيون 

 آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً:

( هن آرڊيننس کً سنڌ مڪانً حڪومت 1. )1

 سڏيو ويندو. 1112)ترميم( آرڊيننس، 

 ( هً فً الفور الڳو ٿيندو.2)

 85۾ دفعى  1191سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس،  . 2

هيٺ ڄاڻايل دفعى جو متبادل  (A-1) جً ذيلً دفعى 

 سمجويو ويندو.

''(1-A) ٽيفڪيشن حڪومت سرڪاري گزيٽ ۾ نو

عرصو وڌايو ( جً تحت 1فعى )دجً ذريعً ذيلً 
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ويندو پر هًُء عرصو ڇوى موينن کان وڌيڪ نى 

 “هوندو.

 

جً   مدتنگرانً جً هڪ ڪائونسل ان جً . جتً 3

نى جوڙي وئً هجً، هن طرح جً  پڄاڻً تً ٻيور

ڪائونسل جً نگران جً مدت ۾  واڌ جً باوجود سنڌ 

۾ شامل ڪنون   1191مڪانً حڪومت آرڊڳننس، 

شئً جً، سنڌ مڪانً حڪومت )ترميم( آرڊيننس 

جً نافذ العمل ٿيڻ جً تاريخ کان الڳو ۽  1112

 تصور سمجويو ويندو.

  

 

 
 

 

 

 

مذڪوره ترجمو عام  جو  آرڊيننس -نوٽ:

ماڻون جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ 

 .استعمال نٿو ڪري سگوجً

 
ڪجوى ڪائونسلرن جً 

 سپرسيشن جو عرصو
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