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مجريى  XVسنڌ آرڊيننس نمبر 

9114 

SINDH ORDINANCE  

NO.XV OF 1994 

 )ٻئً حڪومت مڪانً سنڌ

 9114 ترميم(،آرڊيننس

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1994. 

 ]1994 جوالء   11[

 1979آرڊيننس جنون ذريعً سنڌ مڪانً حڪومت، 

 ۾، ترميم ڪئً ويندي.

۾  1979آرڊيننس، مڪانً حڪومت سنڌ جيئن تى 

  .آهًپئً ڪرڻ ضروري ٿً ترميم 

 کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو: هن

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.

هاڻً تنون ڪري، اسالمً جمووريى پاڪستان جً 

( موجب مليل 1جً شق ) 128آئين جً آرٽيڪل 
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آڻيندي سنڌ جً گورنر هيٺيون  اختيارن کً استعمال ۾

 آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً:

ايڪٽ کً سنڌ مڪانً حڪومت )ٻئً ( هن 1)  .1

 سڏيو ويندو. 1994ترميم(آرڊيننس، 

 .  هًُء فوري طور الڳو ٿيندو.2

جً  1979سنڌ مڪانً حڪومت آرڊيننس،. 2

( کانپوء  مندرجى ذيل نئً 2، ۾ ذيلً دفعى )16دفعى 

 اضافو ڪيو ويندو.دفعى جو 

( جً 2ً ڪو شخص يا اٿارٽً ذيلً دفعى )(جت3”)

تحت مقرر ڪئً وئً آهً، حڪومت ماڻون جً 

مقرر  ڪائونسلمشاورتً  اهڙي تعداد تً مشتمل

ڪري سگوً ٿئً، جيئن هواهڙن معاملن جً الء  

مناسب سمجوً جيڪً حڪومت هن کً 

 نوٽيفيڪشن جً ذريعً سونپياويا هجن.

اهڙي وقت ميٽنگ  ائونسلڪ( ( مشاورتً 4)

ڪندي ۽ اهڙي طريقً سان جيئن اهو شخص يا 

 جوً.اختياري مناسب سم

ئونسل جو رڪن حڪومت جً ڪا ( مشاورتً 5)

سان عودورکندو پر ڪنون بى وقت  ء  مرضً

ًٰ  حڪومت کً خط جً ذريعً رڪنيت تان استعٰف

 ً ٿو.وگڏئً س

( جً شرطيى 2شخص يا اٿارٽً ذيلً دفعى )(6)

ل جو رڪن تحت مشاورتً ڪائونسبيان جً 

 ً اهڙي ڪائونسلمقرر ڪري سگوندا، يا جت

مقررنى ڪئً وئً هجً اهڙو شخص يا اٿارٽً 

 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

 
 

سنڌ آرڊيننس جً  1979

 16جً دفعى  XIIنمبر 

 جً ترميم.

Amendment of 

Section 16 of 

Sindh Ordinance 

No.XII of 1979 
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 جاڪنون اهڙي شخص کً پنچائيت جً چيئرمين 

اختيارات استعمال ڪرڻ ۽ ڪم ڪرڻ الء  

 مقررڪري سگوجً ٿو.

 

 

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  جو  آرڊيننس نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگوجً.
  


