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 ۳۸۹۱هجزیہ  IXسنذھ آرڈیننس نوبز 

SINDH ORDINANCE NO.IX OF 

1983 

سنذھ بلذیبتی حکوهت )دوسزی تزهین( 

 ۳۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1983 

 ]۱۱۹۳اگغت  ۱۳[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ ثلذیبتی حکوهت 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۱۹۱آسڈیٌٌظ، 

 ۱۱۹۱اوس جیغب کہ عٌذھ ثلذیبتی حکوهت آسڈیٌٌظ، 

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالى اوس  ۱۱۹۹اة اط لیئے، پبًچویں جوالئی 

کی سوشٌی  ۱۱۹۱پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس، 

هیں گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 کشًب فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ ثلذیبتی حکوهت ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۹۳)دوعشی تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

جظ هیں،  ۱۱۳۱۔ عٌذھ ثلذیبتی حکوهت آسڈیٌٌظ، ۲

کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کہب جبئے گب، 

( کے لیئے، ۲هیں، ریلی دفعہ ) ۲۱اط کی دفعہ 

 هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 ( اگش ایک هیوجش:۲'')

(a)  ( هیں ثیبى کشدٍ ۲کی ریلی دفعہ ) ۳۳دفعہ

 کچھ ًباہلیبں ظبہش ہوئی ہیں، یب
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(b)  ،ثبئی قواعذ یب اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں

الص عے ٹکشأو هیں کوئی قذم اٹھبیب ہے یب 

 اٹھب سہب ہے، یب

(c)  اط کے هٌتخت ہوًے کے ثعذ ثٌے کغی

گشوپ یب ایغوعی ایشي کب هیوجش ہے یب کغی 

ثھی طشیقے عے اط عے هٌغلک ہے، 

کبٔوًغل کے کبم کے عبتھ ایغے گشوپ یب 

ایغوعی ایشي کب کبم کش سہب ہے یب اط عے 

ہے، یب کبٔوًغل هیں هٌغلک کوئی کبم کشتب 

 لیڈس آف ہبٔوط یب قبئذ حضة اختالف  ثٌتب ہے۔

(d)  کبٔوًغل کی هغلغل تیي هیٹٌگظ هیں ثٌب کغی

هوصوں عجت ثتبًے کے غیش حبضش سہتب 

 ہے، یب

(e)  ،آفیظ کب حلف اٹھبًے عے اًکبس کشتب ہے

اعے صفبئی کب هوقعہ فشاہن کشًے کے ثعذ، 

حکوهت کی طشف عے اط کو هیوجش شپ 

 جب عکتب ہے۔''۔ عے ہٹبیب

کے لیئے هٌذسجہ  ۳۳۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں، دفعے ۳

 ریل طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 اهیذواروں کی اہلیت اور نباہلی

( کی گٌجبئشوں ۲( ایک شخص ریلی دفعہ )۱) ۳۳''

کے تحت هٌتخت ہوًے کے اہل ہوگب، اوس هیوجش ہوگب 

 اگش:

(a) اط کی عوش پچیظ عبل ہو چکی ہے؛ 

(b) هیںًبم کبٔوًغل کے الیکٹوسل سولظ  اط کب 

 آتب ہے، جہبں عے وٍ اًتخبثبت لڑًب چبہتب ہے۔

( ایک شخص هٌتخت ہوًے کے لیئے ًباہل ہوگب ۲)

 اوس هیوجش ًہیں ہو عکے گب اگش:

(a)  وٍ پبکغتبًی شہشی ًہیں ہے یب اط کی

 پبکغتبًی شہشیت ختن کی گئی ہے؛

(b)  دیواال اگش اط کب دیواال ًکال ہوا ہے اوس ایغب

ًکلے کے ثعذ دط عبل عے گزاسا کش سہب 

 ہے؛
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(c)  اط کب دهبغی تواصى دسعت ًہیں اوس هجبص

عذالت کی طشف عے ایغب اعالى کیب گیب ہے 

 یب طجعی طوس پش هعزوس ہے؛

(d)  اط پش کغی جشم کشًے کب الضام ہے، اط کو

قیذ کی عضا عٌبئی گئی ہے اوس تیي عبل کب 

عشصہ یب اط عے کن عشصہ جیغے 

اگش   ے،کغی هعبهلے هیں طے کشحکوهت 

عضا ختن ہوًے والی تبسیخ اثھی گزسًہیں گئی 

 ہے؛

(e)  وٍ عشکبسی هالصهت هیں تٌخواٍ لیتب ہے یب

قبًوى عبص ثبڈی کی هالصهت هیں ہے یب اط 

کی ایغی هالصهت عے سٹبئشهٌٹ یب ثشطشفی 

 کو دو عبل ًہیں ہوئے ہیں؛

(f)  اگش اط کو ٹھیکے هیں کوئی کبم هال ہوا ہے

بٔوًغل کو اشیبء فشاہن کشًے ہیں یب ایغے یب ک

 هٌغلکہ هعبهالت هیں ٹھیکب لیب ہوا ہے؛

(g)  اط ًے ًظشیہ پبکغتبى کی هخبلفت کی ہے

یب ایغے گشوپ کے هیوجش یب کشتب سہب ہے 

کے طوس پش پہچبًب جبتب ہے، جو پبکغتبى 

کے هفبد، عالهتی یب اعتحکبم عے ثبالتش 

 عشگشهیوں هیں هلوث ہے؛

شق کے هقصذ کے لیئے، اظہبس وضبحت: اط 

''پبکغتبى کے هفبد، عالهتی یب اعتحکبم عے  ثبالتش 

ے کو قبًوى کی عشگشهیوں'' هیں افشاد کے کغی طجق

خالف وسصی کشًے اوس فغبد کے لیئے اکغبًہ ثھی 

  شبهل ہے؛

(h)  یہ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى کے هوجت

الیکٹو ثبڈی کی هیوجششپ کے لیئے ًباہل 

 گیب ہے۔قشاس دیب 

(کوئی ثھی شخص هٌتخت ہوًے کے اہل ًہیں ہوگب ۳)

پش یب  ۱۱۳۱دعوجش  ۲۲اوس هیوجش ًہیں ہوگب اگش وٍ 

کے ثعذ کغی ایگضیکٹو کویٹی کب هیوجش سہب ہے، اط 

کغی ثھی ًبم عے کہالئے، یب هقبهی، ضلعی، صوثبئی 
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سکھٌے واال  یب هلکی لیول کی عیبعی پبسٹی کب عہذٍ 

ٍ وفبقی یب صوثبئی کبثیٌب  کے سہب ہے، ثششطیکہ و

هیوجش یب کغی کبٔوًغل کی وفبقی یب صوثبئی کبثیٌب کب 

هیوجش یب کغی کبٔوًغل کے وفبقی یب صوثبئی کبٔوًغل 

 ًہ ہوگب۔ پش ًبفزاط پش کے هیوجش 

ہو،  ( کے هتضبد ًہ۳(جت تک کچھ ریلی دفعہ )۴)

پش کغی شخص کو  حکوهت دسخواعت  دیٌے 

تحشیشی طوس پش اهیذواس ثٌبًے کب حکن دے عکتی 

 ہے۔

کے لیئے،  A-37۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں، دفعہ ۴

 هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 پبرٹی بنیبد پز انتخبببت پز پببنذی

''37-A (۱ جت تک اط آسڈیٌٌظ کی کغی دوعشی )

گٌجبئشوں کے هتضبد ًہ ہو، ایغے اًتخبثبت کے لیئے 

واعطہ یب ثال واعطہ اط آسڈیٌٌظ کے تحت حصہ ًہیں 

 لے عکتب:

(a)  خود کو اهیذواس یب ایک عیبعی پبسٹی کب

ًوبئٌذٍ پیش کشے، یب ًشبى، جھٌڈا یب ایغی 

کغی چیض کی ًوبئش کشے یب اٹھبئے جظ 

 کغی ایغی پبسٹی تعلق ظبہش ہو؛ عے اط کو

(b)  پبسٹی ثٌیبد پش یب کغی عیبعی پبسٹی کے

هٌشوس کی ششائظ پش یب اپٌی پش پبسٹی 

 واثغتگی عجت ووٹ یب هذد حبصل کشے؛

(c)  کغی عیبعی پبسٹی عے کوئی هبلی یب

 دوعشی هذد حبصل کشے؛

(اگش الیکشي اتھبسٹی یب اى کب هیوجش یب اط کی ۲)

یب کوئی شخص، جیغے وٍ ثباختیبس ثٌبیب گ طشف عے

ایغی جبًچ پڑتبل کے ثعذ ، هطوئي  هٌبعت عوجھے

( کی گٌجبئشوں کی ۱ہے کہ کوئی شخص ریلی دفعہ )

یب خالف وسصسی کشے کے  خالف وسصی کش سہب ہے

هٌتخت ہو کش آیب ہے، وٍ یب یہ حکن جبسی کش عکتے 

ہیں کہ اط شخص کو ایغے اًتخبثبت کے اهیذواس 

ے، جیغے هعبهلہ ہو، هیوجش ہوًے عے هٌع کیب جبئ

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ  ۱۱۹۱

هیں  XIIآسڈیٌٌظ 

 کب اضبفہ A-39دفعہ 

Insertion of 

section 39-A in 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 
کے عٌذھ  ۱۱۹۱

کے  XIIآسڈیٌٌظ 

 کی تشهین Vڈول شی

Amendment 

Schedule V to 

Sindh 

Ordinance XII of 

1979 

 



 
6 

ہوًے پش پبثٌذی لگبئی جبئے، اوس چبس عبل کے 

عشصے کے لیئے هیوجش هٌتخت ہو کش آًے عے ًباہل 

 ہو جبئے گب؛

ثششطیکہ ایغب کوئی ثھی حکن هتعلقہ شخص کے 

صفبئی کب هوقعہ فشاہن کشًے کے عالوٍ جبسی ًہیں 

 کیب جبئے گب۔''۔

کے ثعذ، هٌذسجہ  ۳۱هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں، دفعہ ۔ ۵

 ریل طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:

''39-A  کوئی ثھی عذالت کغی ثھی کبسسوائی پش غوس

ًہیں کشے گی اوس کبٔوًغلض کے اًتخبثبت عے هتعلقہ 

کغی اتھبسٹی یب عولذاس کی طشف عے اٹھبئے گئے 

کغی قذم، کبسسوائی یب جبسی کشدٍ حکن یب اط عے 

هتعلقہ هعبهالت پش کوئی حکن یب ہذایت جبسی ًہیں 

 کشے گی۔''۔

 
 

کی  IIکے حصہ  Vشیڈول ۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں، ۶

 کو ختن کیب جبئے گب۔ ۴داخال ًوجش 

 

 

 

 

 

کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی آرڈیننس  نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


