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GOVERNMENT 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 
 ]1982جىى  3[

 1979ٓاسڈیٌٌظ جظ عے عٌذھ هکبًی حکىهت آسڈیٌٌظ، 

 هيں تشهين کی جبئے گی۔

اط ٓاسڈیٌظ کے رسیعے عٌذھ هکبًی حکىهت ٓاسڈیٌٌظ، 

 هيں تشهين کشًب هقظىد ہے۔  1979

 جظ کى هٌذسجہ ریل طشیقے عے تجذیل کيب جبئے گب۔

حکن اعالى اوس کے  1977جىالئی  5لہزا اط لئے 

کی تکويل هيں  1977ثشائے قىاًيي )ًفبر اوس تغلغل( 

ثخىشی اط ٓاسڈیٌٌظ کى ثٌب کش ًبفز فشهبتب گىسًش عٌذھ 

 ہے۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کى عٌذھ هکبًی حکىهت  ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔  1981)تشهين( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفىس ًبفز ہىگب۔  ( 2)

جظ  هيں 1979عٌذھ هکبًی حکىهت ٓاسدیٌٌظ،  .2

کے ثعذ ثهی اط کى ٓاسڈیٌٌظ کہب جبئے گب۔ اط کی دفعہ 

( کے ثعذ هٌذسجہ ریل کب اػبفہ کيب 2هيں ریلی دفعہ ) 9

 :جبئے گب اوس یہ اػبفہ ہويشہ کے لئے عوجهب جبئے گب

( کے تحت اعالى کيب جبئے، 2جت ریلی دفعہ ) (3)”

هيوجشص اوس چيئشهيي  اوس وائظ چيئشهيي یب هيئش یب ڈپٹی 

هيئش، جيغب هعبهلہ ہى، اعالى کے ثعذ وٍ هقبهی عالئقے 

کے لئے هيوجشص، چيئشهيي اوس وائظ چيئشهيي یب هيئش یب 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)وهيذت

 

 

 

 

 

هختظش عٌىاى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے عٌذھ  1979

کی دفعہ   XII آسڈیٌٌظ

 کی تشهين 9

Amendment of 

section 9 of Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

 

 

 

کے عٌذھ  1979

کی دفعہ   XII آسڈیٌٌظ 

 کی تشهين 11

Amendment of 

section 10 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 
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ڈپٹی هيئش عوجه جبئيں گے۔ جيغب هعبهلہ ہى، جت تک کہ 

 “غل کے اًتخبثبت کشائے جبئيں۔ایغی کبئىً

( 2کی ریلی دفعہ ) 11ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ هزکىسٍ .3

هيں ٓاخش هيں ٓاًيىالے فل اعٹبپ کى کىلي عے تجذیل کيب 

جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطيہ ثيبى شبهل 

 : کيب جبئے گب

کہ ہش اليکٹىسل یىًٹ هيں اقليتی ثشادسی ثششطي”

ی جظ هيں عے اقليتی کے لئے ایک الگ پٌچبئت ہىگ

ثشادسی کے ایک هيوجش کى هٌتخت کيب جبئے گب اوس 

هيوجشص  2ایغی  پٌچبئت کی اقليتی ثشادسی کے هٌتخت 

 “پش هشتول ہىگی۔

کے لئے هٌذسجہ  32ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ  هزکىسٍ .4

 ۔ثٌبیب جبئے گبریل هتجبدل 

 

 

هيئش یب چيئشهيي اوس ڈپٹی هئيش یب وائيظ چيئشهيي ( 32“)

کى اعضاصی هعبوػہ اوس هشاعبت دی جبئيں گی جى 

کی گئی ہى اوس یہ هعبوػہ اوس هشاعبت جى کہ  هتعيي

کی گئی ہى اط ٓاسڈیٌٌظ کے عبئذ  هتعييپہلی هشتجہ 

ہىًے کی تبسیخ عے جظ تبسیخ عے اط هيئش یب 

چيئشهيي یب ڈپٹی هيئش یب وائيظ چيئشهيي ًے عہذٍ حبطل 

 “کيب ہى، اط تبسیخ عے عوجهب جبئے گب۔

کى اط دفعہ  48ٓاسڈیٌٌظ  هيں هىجىد دفعہ  هزکىسٍ .5

( کى ثطىس  ًوجش دیب جبئے گب: اوس اط 1کی ریلی دفعہ )

 ے ثعذ هٌذسجہ ریل کى شبهل کيب جبئے گب:ک

اگش کغی عجت کے ثبعث هيئش یب چيئشهيي ( 2)

پبکغتبى هيں هىجىد ًہ ہى یب کغی دوعشے عجت کے 

ثبعث  اپٌے اختيبسات کى اعتعوبل ًہ کش عکيں۔ اوس اپٌے 

تت تک حکىهت ًىٹی  فشائغ اًجبم ًہ دے عکيں۔ 

سیبں کغی فکيشي کے رسیعے هيئش یب چيئشهيي کی رهہ دا

کے حىالے کشے گی جى هيئش  یب  دوعشے شخض 

چيئشهيي کے اختيبسات کے اعتعوبل کشتے ہىئے 

 فشائغ کى عشاًجبم دے گب۔

 

 

کے عٌذھ  1979

کی دفعہ   XII آسڈیٌٌظ

 کی تشهين 32

Amendment of 

section 32 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

 

 هعبوػہ اوس هشاعبت 

Honoraria and 

privileges 

 

کے عٌذھ 1979

 دفعہکی  XIIآسڈیٌٌظ 

 کی تشهين  48

Amendment of 

section 48 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

 

 

 

 

کے عٌذھ  1979

 ثبة  XII آسڈیٌٌظ

VII-A  کب اػبفہ 

Addition of 

Chapter VII-A in 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

اط ثبة کے تحت جى 

ًبم دیب دوثبسٍ  ًبم دیب 

 جبئے گب

Naming and 

renaming to be 

made under this 

Chapter 

ًبم دیٌے یب دوثبسٍ ًبم 
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کے ثعذ هٌذسجہ ریل ثبة کى شبهل کيب جبئے  VII بةث. 6

 :گب

 VII-Aثبة 

شہش، هيىًغپلٹی، ٹبئىى، دیہبت، پجلک پيلظ یب عىاهی 

 دوثبسٍ ًبم دیٌب۔ساعتىں وغيشٍ کىًبم دیٌب یب 

52-A . کغی ثهی شہش، هيىًغپلٹی، ٹبئىى  دیہبت یب کغی

جگہ یب عىاهی حظے یب عبم جگہ وغيشٍ یب عىاهی 

اط جگہ کب حىالہ دیب گيب ہى تى  ساعتے، کب اط ثبة هيں

اعے ثبة کی گٌجبئش کے عىائے ًبم دیب اوس دوثبسٍ ًبم 

 دیب جب عکتب ہے۔

 

52.B .52 دفعہ-A   ًبم یب  کے تحت هٌذسجہ ریل کى

 دوثبسٍ ًبم دیب جبئيگب۔

(a)  قىم کب ثبًی یب کىئی شخض جظ ًے پبکغتبى ثٌبًے

 ؛هيں اہن حظہ ليب ہى

(b) شخظيت جظ ًے قىم، هغلوبًىں یب  کىئی هغلوبى

 ؛ اعالم کے لئے خبص خذهبت عشاًجبم دی ہىں

(c) هيں  کىئی قىهی شخظيت جظ کب قىم کی خذهت

 ؛ثہتشیي سیکبسڈ  ہى

(d)  تعليوی  کىئی شخض جى ٓاسٹ، کلچش، عبئٌظ، اوس

 ؛هيذاى هيں هشہىس ہى یب پجلک عشوط هيں ًوبیبں ہى

(e)  فالحی ثٌيبدوں کے ثٌبئی گئی کغی عوبست یب اداسے

 ؛کب اہن هبلی هذدگبس ہى

(f)  کغی شخظيت کب ًبم کے عىا کغی دوعشی چيض کب

جگہ کب ًبم یب دوثبسٍ ًبم هٌذسجہ ًبم ثششطيکہ کغی ثهی 

 :ریل  اشيبء کے پيچهے ًہيں سکهب جبئيگب

(a)  ایک صًذٍ شخض عىائے عوبست یب اداسے کے هبلی

 هذدگبس کی طىست هيں۔

(b)  حکىهت کی اجبصت کے ثغيش غيش پبکغتبًی۔ 

52-C( .1 ) توبم جگہىں کے هىجىد غيش هلکی ًبم

عے تجذیل کئے تشتيت واس پبکغتبًی یب اعالهی ًبهىں 

 جبئيں گے۔

ایک عالئقے هيں ایک جيغے ًبهىں عے اجتٌبة  ( 2)

دیٌے کے لئے گبئيڈ 

 الئٌض

Guidelines for 

naming or 

renaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبم دیٌے یب دوثبسٍ ًبم 

 دیٌے کے اطىل

Principles of 

naming or 

renaming 

 

 

 

ًبم دیٌے یب دوثبسٍ ًبم 

 دیٌے کے لئے کويٹی

Committee for 

naming or 

renaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبم دیٌے یب دوثبسٍ ًبم 

دیٌے کی کبئىًغل 

 سیضوليشي
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 کيب جبئے گب۔

کغی ثهی عبٹه فٹ چىڑے سعتے کے عالوٍ کغی ( 3)

دوعشے سعتے کى کغی شخظيت کب ًبم  ًہيں دیب جبئے 

ساعتىں گب۔ اوس توبم گليىں یب عبم سعتے عے ثٌبئے گئے 

 کى ًوجش دیئے جبئيں گے۔

52-D( .1 )  جہبں کبئىًغل  کغی جگہ کب ًبم  سکهٌے یب

دوثبسٍ ًبم سکهٌب ػشوسی عوجهے یب اط علغلے هيں یہ 

کہ یہ کبئىًغل کے هٌتخت اسکبى  ٓافش حبطل کشتی ہے

هيں عے اشخبص  اوس هقبهی عالئقے هيں سہٌے والے 

 شخظيبت پش هشتول ایک کويٹی ثٌبئے گی۔

وعيع عشکىليشي  ويٹی هقبهی عالئقے هيں هيںک( 2)

هيں ًىٹظ شبئع کشے سکهٌے والی سوصاًبهہ اخجبسوں 

عے اعتشاع  ثبشٌذوںگی جظ هيں اط عالئقے کے 

اوس تجبویض طلت کشے گی اوس اعتشاع اوس تجبویض 

دى کے اًذس کويٹی کے حىالے  3ًىٹظ  شبیع ہىًے کے 

 کشے گی۔

کے تحت اعتشاػبت اوس  (2کويٹی ریلی دفعہ )( 3)

ىس کشًے کے ثعذ اعتشاع کشًے اوس تجبویض پش غ

تجىیض کشًے والے شخض کى عٌٌے کے ثعذ اگش وٍ 

ػشوسی عوجهے تى کبئىًغل کى عفبسشبت ثهيج عکتی 

 ہے۔

52-E .52کبئىًغل دفعہ-D  کے تحت کی گئی عفبسشبت

پش اہن اجالط هيں غىس کشے گی اوس قشاسداد کے 

 رسیعے عفبسشبت کی تبئيذ یب اط هيں تشهين  ال عکتی

 ہے۔

 

52-F( .1 )52 دفعہ-E  کے تحت کبئىًغل کی طشف

عے هٌظىس کی گئی قشاسداد کى حکىهت کی طشف 

ثهيجب جبئے گب اوس حکىهت اعے تجذیلی عے یب ثٌب تجذیلی 

 عے هٌظىس کش عکتی ہے۔

( کے تحت 1حکىهت کی طشف عے ریلی دفعہ )( 2)

هٌظىس شذٍ قشاسداد کى گضٹ هيں شبیع کيب جبئے گب۔ اوس 

دی گئی یب دوثبسٍ ًبم دی گئی توبم جگہىں کے  ًبم

Council resolution 

of naming and 

renaming 

ًبم دیٌے یب دوثبسٍ ًبم 

دیٌے کب ًىٹی فکيشي 

 اوس ًتيجہ

Notification and 

consequences of 

naming and 

renaming 

 

 

 

 ًبم کب ًوبء

Displaying of 

name 

 

 

 

 

کے عٌذھ  1979

کی دفعہ   XIIآسڈیٌٌظ 

 کی تشهين 86

Amendment of 

section 86 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 

کے عٌذھ  1979

 کی دفعہ  XII آسڈیٌٌظ

 کی تشهين  88

Amendment of 

section 88 of 

Sindh Ordinance 

XII of 1979 
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حىالے، جيغے  وٍ ہى، ًىٹی فکيشي کی تبسیخ عے ًيب 

 ًبم ثٌبیب دیب جبئے گب۔
 

52-G( .1 ) کبئىًغل ایغے هقبم یب ایغے هقبهبت پش عىام

کی هعلىهبت کے لئے ًئے ًبم کى ظبہش کشًے کب 

 ثٌذوثغت کشے گی جيغب وٍ هٌبعت عوجهے۔

لگبئے گئے ًبم یب ًبم کى ( کے تحت 1ریلی دفعہ ) (2)

ظبہشکشًے والی ڈیىائظ کى کىئی شخض کبئىًغل کی 

ہٹب عکتب ہے ًہ ًقظبى  پيشگی اجبصت کے ثغيش ًہ تى 

 پہٌچبئے گب اوس ًہ ہی اعکی شکل ثگبڑ عکتب ہے۔

کی ریلی دفعہ  86ثيبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 7

کے ثيچ “ جيغب کہ”الفبظ  اوس“ ششائط”( هيں الفبظ 2)

اوس ہشجبًے کے اًتظبهی کبسسوائی ”کى هيں الفبظ 

 شبهل کئے جبئيں گے۔ “هغتحق ہىًگے

 
 

کی اط دفعہ  88ثيبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفعہ  . 8

( کب ًوجش دیب جبئے گب اوس اى هيں اى کى 1کی ریلی دفعہ )

 شبهل کيب جبئے گب۔

حکىهت کے ثىسڈط، ڈویضًل اوس ڈعٹشکٹ هکبًی ( 2“)

ششائط  ثىسڈ کی هٌظىسی عے اتٌے هالصهىں کى ایغی

اوس ػىاثط کے تحت ثهشتی کشیں گی جيغب کہ وٍ 

اوس یہ اط اًتظبهی کبسوائی اوس ہش  ػشوسی عوجهيں

 جيغب ثيبى   کيب گيب ہى۔ .”جبًے کے هغتحق ہىًگے

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ سےج ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


