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 ۶۷۹۱ هجزیہ V نوبز آرڈیننس سندھ

SINDH ORDINANCE NO.V 

OF 1976 

 )تزهین( گورنوینٹ لوکل پیپلز سندھ

 ۶۷۹۱ آرڈیننس،

THE SINDH PEOPLE’S 

LOCAL GOVERNMENT 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1976 

 ]۱۹۷۶ هئی ۱[

 اظبفی هيں ۱۹۷۲ آسڈیٌٌظ گوسًويٌٹ لوکل پيپلض عٌذھ

 آسڈیٌٌظ کب تشهين

 آسڈیٌٌظ، گوسًوٌٹ لوکل پيپلض عٌذھ کہ ہے تقبظب کہ جيغب

 کشًب تشهين اظبفی عے طشیقے ریل هٌذسجہ هيں ۱۹۷۲

 ہے۔ هقصود

 ہو ًہيں اجالط کوئی کب اعيوجلی عٌذھ وقت اط کہ جيغب

 فوسی کہ ہے هطوئي پش ثبت اط گوسًش کب عٌذھ اوس سہب

 جبئے، ليب اقذام

 آئيي کے پبکغتبى آف پجلک سع اعالهک اة، ليئے اط

 ہوئے هلے تذت کے IV ًوجش شق کی ۱۲۸ آسٹيکل کے

 گوسًش کب عٌذھ ہوئے، التے هيں اعتعوبل کو اختيبسات

 گب۔ کشے ًبفز کے کش جبسی کو آسڈیٌٌظ اط ثخوشی

 )تشهين( گوسًوٌٹ لوکل پيپلض عٌذھ کو آسڈیٌٌظ اط (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب ۱۹۹۱ آسڈیٌٌظ،

 ہوگب۔ العول ًبفز الفوس فی (یہ۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)يذہتو

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی ۲دفعہ 
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 هيں ۲ دفعہ کی ۱۹۹۲ آسڈیٌٌظ، گوسًوٌٹ لوکل عٌذھ ۔۲

 گی: جبئے الئی تجذیلی طشح اط

(i) ( کے ثعذ ۸شق ًوجش )(8-A)  شق هيں

 اظبفہ کيب جبئے گب۔

“(8-A) „کب هطلت ہے شہشی ایشاظی ‟ شہش

جغے اط آسڈیٌٌظ کے هطبثق شہش ظبہش کيب گيب 

 :”ہو

(ii) ( کو هٌذسجہ ریل طشیقے عے ۱۲شق )

 تجذیل کيب جبئے گب:

کب هطلت ہے هيٹشوپوليٹي ‟  کبسپوسیشي„( ۱۲)“

 ”کبسپوسیشي یب هيوًغپل کبسپوسیشي

(iii) ( کو اط طشح تجذیل۳۵شق )  کيب جبئے

 گب:

 ”( هيئش کب هطلت ہے کبسپوسیشي کب هيئش۳۵)“

(iv) ( کے ثعذ اط کب اظبفہ کيب ۳۱شق )

 جبئے گب:

“(36-A) „کب هطلت ہے ‟ هيٹشوپوليٹي کبسپوسیشي

هيٹشوپوليٹي کبسپوسیشي جغے اط آسڈیٌٌظ کے 

 ”تذت ثٌبیب گيب ہے،

(36-B) „کب هطلت ہے وٍ شہشی ‟ هيوًغپلٹی

کے هطبثق هيوًغپلٹی  ایشاظی جغے اط آسڈیٌٌظ

 ۔”ظبہش کيب گيب ہو

(v) ( کو اط طشح ثذالیب ۴۳( اوس )۴۲شق )

 جبئے گب:

کب هطلت ہے وٍ ‟ پيپلض لوکل کبٔوًغل„( ۴۲)“

کبسپوسیشي، پيپلض ڈعٹشکٹ کبٔوًغل، پيپلض ٹبٔوى 

 کبهيٹی یب پيپلض هيوًغپل کبهيٹی،

Amendment 

of section 2 of 

Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی۴دفعہ 

Amendment 
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کب هطلت ہے ‟ پيپلض هيوًغپل کبهيٹی„( ۴۲)

عٹشکٹ کبٔوًغل، پيپلض ٹبٔوى کبسپوسیشي، پيپلض ڈ

 ۔”کبهيٹی یب پيپلض هيوًغپل کبهيٹی

کب هطلت ہے وٍ ‟ پيپلض هيوًغپل کبهيٹی„( ۴۳)“

هيوًغپلٹی جو اط دکن ًبهے کے هطبثق ثٌبئی 

 ”گئی ہو

 ۴۔ تجذیلی کے تذت آًے والے اط دکن ًبهے کی دفعہ ۳

هيں یہ تجذیلی الئی جبئے  (b)( کی شق ۲کی ریلی دفعہ )

گی اوس عوجھب جبئے گب کہ یہ اط هيں پہلے عے ہی 

 تھی:

“(b)  ،وٍ توبم کبٔوًغلض، ظلعی کبٔوًغلض، ٹبٔوى کبهيٹيبں

هيوًغپل کبسپوسیشي جو  چی هيوًغپل کبهيٹيبں اوس کشا

قبئن تھيں، عوجھب  کے وقتاط دکن ًبهے کے ًبفز ہوًے 

لض ہيں اوس اى کے افغشاى جبئے گب یہی پيپلض لوکل کبٔوًغ

یب هٌتظويي جو اط هيں فشائط عشاًجبم دیتے ہيں اوس 

اپٌی رهہ داسیبں اط وقت تک ًجھبتے سہتے ہيں جت تک 

ًئی هٌتخت کبٔوًغلض اط دکن ًبهے کے تذت اپٌب کبم 

ششوع ًہيں کشتی تو ایغب ہو عکتب ہے کہ اط عشصے 

ش کے دوساى دکوهت کغی افغش یب هٌتظن کب تجبدلہ ک

عکتی ہے اوس کغی دوعشے افغش یب هٌتظن طوس پش 

هقشس کش عکتی ہے تب کہ وہبں کے کبم کبج کو چالئے 

اوس دکوهت کبٔوًغل کے کبم کبج کو چالًے کے ليئے 

 ۔”۔کش عکتی ہےثھی  دوعشا ثٌذوثغت 

دکن ًبهے کی دفعہ  کے تذت آًے والے اط ۔ تجذیلی ۴

 یں یہ اظبفہ کيب جبئے گب: ۴

“4-A ۔ اگش اط دکن ًبهے کے هتي عے هٌذشف ًہيں

دکن دے کے توعط عے  ہے تو دکوهت ًوٹی فکيشي 

عکتے ہے کہ فالں تبسیخ عے جو ًوٹی فکيشي هيں دی 

 گئی، اى کبٔوًغلض کو اط طشیقے عے ثٌبیب جبئے گب:

(i)  هوجودٍ کشاچی هيوًغپل کبسپوسیشي کی

هقبهی ایشاظی کے ليئے ایک هيٹشوپوليٹي 

of section 4 of 

Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 

 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کے  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کب اظبفہ A-4دفعہ 

Insertion of 

section 4-A in 

Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی۵دفعہ 

Amendment 

of section 5 of 

Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 
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 کبسپوسیشي،

(ii)  هوجودٍ ديذسآثبد پيپلض هيوًغپل کبهيٹی کی

هقبهی ایشاظی کے ليئے هيوًغپل 

 کبسپوسیشي،

(iii)  ہش ایک هوجودٍ پيپلض ٹبٔوى کبهيٹی کی هقبهی

 ۔”ایشاظی کے لئے پيپلض هيوًغپل کبهيٹی۔

 ۵دکن ًبهے کی دفعہ کے تذت ٓاًے والے اط ۔ تجذیلی ۵

 هيں اعے هتجبدل طوس پش سکھب جبئے گب:

هقبهی ایشاظی کے ليئے اط دکن ًبهے  ۔ کغی ثھی۵“

کے تذت قبئن کی گئی پيپلض لوکل کبٔوًغل، جت تک ًوٹی 

فکيشي جبسی کشے، اوس اط کو واظخ ًہ کيب گيب ہو تو 

عوجھب جبئے گب کہ هقبهی ایشاظی والی کبٔوًغل کی یہ 

 ۔”واسث ہے۔

 

 

عے  ۸دکن ًبهے کی کے تذت آًے والے اط ۔ تجذیلی ۶

ت هٌذسجہ ریل طشیقے عے تجذیل کيب تک والی دفعب ۱۱

کے ليئے عوجھب جبئے گب، اعے  ۹جبئے گب اوس دفعہ 

 ششوعبت عے تجذیل کيب جبئے گب۔

، و ا کشدذ کے سہبئشيوں عے اعتشاض هٌگ( ۱۔ )۸

دکوهت  کے ثعذ وٌذ افشاد کے اعتشاض عٌٌے،شخواہ

ًوٹی فکيشي کے رسیعے ایشاظی کو شہشی ایشاظی کو 

 ظبہش کش عکتی ہے۔

(وٍ ایشاظيبں، جي کو اط دکن ًبهے کے ًبفز ہوًے ۲)

والے وقت ٹبٔوى کبهيٹی، هيوًغپل کبهيٹی، هيوًغپل 

، کشاچی ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ٹبٔوى شپ، کبسپوسیشي

کٌٹوًوٌٹ ثوسڈ اوس کشاچی پوسٹ ٹشعٹ کی دذود هيں 

 تھيں اى کو شہشی ایشاظی عوجھب جبئے گب۔

وا دکوهت کٌٹوًوٌٹ ثوسڈ کی ایشاظی کے ع( ۱۔ )۹

کو ظی ایشاًوٹی فکيشي کے رسیعے ثبقی شہشی 

کی  ۱۱عے  ۸دفعبت 

 تجذیلی

Amendment 

of section 8 to 

11 of Sindh 

Ordinance II 

of 1972 
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 هٌذسجہ ریل طشیقے عے ظبہش کيب جب عکتب ہے۔

(a)  قصجہ(Town) 

(b) هيوًغپلٹی 

(c) شہش 

( کے تذت ٹبٔوى کبهيٹی، هيوًغپل ۱(ریلی دفعہ )۲)

کبهيٹی اوس هيوًغپل کبسپوسیشي کی ایشاظی جو اط 

دکن ًبهے کے ًبفز ہوًے کے وقت تھی اعے تشتيت واس 

 قصجہ، هيوًغپلٹی اوس شہش کے طوس پش جبًب جبئے گب۔

(دکوهت کغی گبٔوں، هيوًغپلٹی یب شہش کے سہبئشيوں ۳)

عے اعتشاض هٌگوا کش اوس خواہشوٌذ افشاد کے 

اعتشاظبت عي کش، ًوٹی فکيشي جبسی کش کے گبٔوں کو 

هيوًغپلٹی اوس هيوًغپلٹی کو شہش یب اط کے ثشعکظ 

 ديثيت دے عکتی ہی۔

ت، کغی گبٔوں، هيوًغپلٹی یب شہش کے ۔دکوه۱۱

سہبئشيوں کے اعتشاظبت هٌگوا کش اوس خواہش هٌذوں 

کے اعتشاظبت عي کش ًوٹی فکيشي جبسی کش کے، اط 

گبٔوں، هيوًغپلٹی یب شہش کی دذود هيں اظبفہ یب کوی یب 

یب کغی گبٔوں هيوًغپلٹی یب شہش کو ختن کش عکتی ہے، 

لٹی یب شہش ًہ ہوًب کغی دبظش تبسیخ عے گبٔوں، هيوًغپ

 ظبہش کش عکتی ہے۔

( جتٌب جلذ ہو عکتب ہے تو یہ کبٔوًغلض شہشی ۱۔ )۱۱

 ایشاظی هيں قبئن کی جبئيں گی:

(a)                                                                                                                  ٹبٔوى کبهيٹی                     

 ہش ایک گبٔوں کے ليئے

(b)                                                                                              هيوًغپل کبهيٹی

 ہش ایک هيوًغپلٹی کے ليئے

(c) کبسپوسیشي           ہش ایک شہش کے ليئے 

( کے هيوجشص کی تعذاد اتٌی ہوگی جتٌب ۱(ریلی دفعہ )۲)

هشظی یب فبسهولے کے هطبثق هقشس کشے  دکوهت اپٌی

 گی۔

 

 

 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی ۱۲دفعہ 

Amendment 

of section 12 

of Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی ۱۴دفعہ 

Amendment 

of section 14 

of Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی۱۸دفعہ 

Amendment 

of section 18 

of Sindh 
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( کے تذت قبئن کی گئی کبٔوًغل جت ۱(ریلی دفعہ )۳)

تک دکوهت یب اط کی طشف ثباختيبس افغش عشکبسی 

اعی ًبم عے کہ یہ کبئوًغل واظخ ًہيں کشتب طوس پش 

 ۔ پش اط کب دفتش قبئن ہے، جظ جگہ جبًی جبئے گی

کی 21تجذیلی الئے گئے دکن ًبهے  کی  دفعہ کی . 7

هيں   کبسپوسیشي  اوس چھ پيپلض “( هيں لفع 2ریلی دفعہ)

هيوًغپلض هشتشکہ اجالط هيں کبسپوسیشي  اپٌے پہلے  

 ع  کو تجذیل  کيب جبئے گب .لف” اجالط  هيں  

 

 

 

 21الئے گئے دکن ًبهے کی دفعہ ی کےتذت .تجذیل8

 تجذیلی الئی جبے گی؛هيں هٌذسجہ ریل طشیقے عے 

“A-14 کبسپوسیشي     یب  هيوًغپل  کبهيٹی، قواعذ اوس

اًکی  دکوهت  کی دی گئی ہذایبت  کے هطبثق فٌڈص اوس 

هيں گٌوایب گيب  کبم کشعکتی IIدذود کے هطبثق شيڈول 

 ہے ؛

ليکي کشاچی هيٹشٍ پوليٹي  کبسپوسیشي  یہ کبم ًہيں کش 

اتھبسٹی کو  کشاچی واعکتی جو کہ  کشاچی  ڈویلپوٌٹ 

کے هطبثق کشتی ہے، یب  2ڈویلپوٌٹ اتھبسٹی ٓاسڈس ،

 ”اتھبسٹی کو ختن  ًہ کيب جبئے
 

 28الئے گے دکن ًبهے کی دفعہ  کے تذت  یلی.تجذ9

 هيں اط کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛

کوئی ثھی ڈعٹشکٹ کبئوًغل،جو اط ایکٹ کے ، 28“

 تذت ثٌبئی گئی ہے،

عے  12یہ اتٌے  هيوجشص پش هشتول ہوگی،جي کی تعذاد 

کن ًہيں ہوگی،جي کو دکوهت    اپٌے ثٌبئے گئے 

 ”فبسهوال  عے هقشس کشے گی 

Ordinance II 

of 1972 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کی  ۱۹۹۲هجشیہ 

 کی تجذیلی ۱۱۱دفعہ 

Amendment 

of section 100 

of Sindh 

Ordinance II 

of 1972 
 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کے  ۱۹۹۲هجشیہ 

کو  IVاوس  Iشيڈول 

 ًکبل دیٌب

Omission of 

Schedule I 

and IV to 

Sindh 

Ordinance II 

of 1972 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کے  ۱۹۹۲هجشیہ 

 هيں تجذیلی IIشيڈول 

Amendment 

of Schedule II 

to Sindh 

Ordinance II 

of 1972 
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الئےگئے دکن ًبهےکی دفعہ کے تذت .تجذیلی 22

 (هيں اط کو  هتجبدل ثٌبیب جبئے گب 2کی ریلی دفعہ )222

اط  ٓاسڈیٌٌظ کے  هطبثق کغی ثھی  جشم پش “ (2)

 جشهبًہ عبئذ کيب جبعکتب ہے،

 جظ  کو ثڑھب کش ایک ہضاس سوپئے تک  کيب جبعکتب ہے

” 

 

 

الئے گئے دکن ًبهے کے  شيڈول   کے تذت تجذیلی. 22

 کو ختن کيب جبئے گب. IVهيں شيڈول 2

 

 

 

 

 

 IIالئے  گئے دکن ًبهے  کے شيڈول   کے تذت تجذیلی

 کو ًکبالIاوس عٌواى اوس دصہ ”(21هيں ) هالدظہ 

 جبئے گب؛

(II)دصہ “وعشے دصے  هيں لفع اوس عذددII اوس ،

 هوجودٍ عٌواى کے ثجبئے اى کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

 شيڈول

 (21)هالدظہ دفعہ 

 ”کبسپوسیشٌض اوس هيوًغپلٹيض کے کبم

 
 

 IIعٌذھ آسڈیٌٌظ 

کے  ۱۹۹۲هجشیہ 

هيں  VIIشيڈول 

 تجذیلی

Amendment 

of Schedule II 

to Sindh 

Ordinance VII 

of 1972 
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الئے گئے دکن ًبهے کے شيڈول  کے تذت  ذیلی. تج21

VIIهيں 

(I)دصہIوساIIکے عٌواى ًکبلے جبیئں  گے 

(II) دصہIII هيں ؛۔ 

(a) ٍسکھب  عٌواى یہ ثجبئے کے عٌواى  هوجود 

 گب؛ جبئے

 پيپلض کبسپوسیشٌض جو فيغض اوس ،سیٹظ،ٹولض ٹيکظ “

  عے طشف کی کبهيٹی ى ٹٗبو پيپلض اوس کبهيٹی هيوًغپل

 ”گے جبئيں کيے ًبفز

(B)پيپلض“ لفع کے 11 ،اوس2،29،11 ،1 ًوجش  داخلہ 

 “ عويت کبهٗبووں، اوس لفع کے ”هيوًغپلٹی

 ”کبهيٹی ٹبوى پيپلض یب هيوًغپلٹی پيپلض ”کبسپوسیشي

 گب. جبعکے ثذال عے

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجوہ هذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعوبل هیں کورٹ جسے ہے، لئے
 


