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THE SINDH (REPEAL OF THE SINDH 

PEOPLES LOCAL GOVERNMENT 

ACT, 2012 AND REVIVAL OF TH E 

SINDH LOCAL GOVERNMENT 

ORDINANCE, 1979) ACT, 2013 

 ]۵۱۰۲ فطوضی ۵۲[

ؼٌسھ پیپلع لوکل گوضًوٌٹ ایکٹ جػ کے شضیعے 

کے هٌؽوخ اوض ؼٌسھ لوکل گوضًوٌٹ  ۵۱۰۵ایکٹ، 

 ؛ًبفص کیب جبئے گب کو پھط ؼے  ۰۱۹۱ٓاضڈیٌٌػ 

کی  ۵۱۰۵جیؽب  کہ ؼٌسھ پیپلع لوکل گوضًوٌٹ ایکٹ، 

کو  ۰۱۹۱ٌٌػ، لوکل گوضًوٌٹ ٓاضڈی هٌؽوخ اوض ؼٌسھ

 ؛پھط ؼے ًبفص کطًب ،هقصوز ہے

 جػ کو اغ ططح ؼے بٌب کط ًبفص کیب جبئے گب :

)ؼٌسھ پیپلع لوکل اغ ایکٹ کو ؼٌسھ ( 1) .1

کی هٌؽوذی اوض ؼٌسھ  ۵۱۰۵گوضًوٌٹ ایکٹ، 

کے تجسیس(  ۰۱۹۱ لوکل گوضًوٌٹ ٓاضڈیٌٌػ، 

  کہب جبئے گب۔ ۵۱۰۲ایکٹ، 

 طوض الگو جبئیگب۔یہ فوضی ( ۵) 

کی  ۰۱۹۱)۰۱۹۱ ؼٌسھ هکبًی حکوهت ٓاضڈیٌٌػ  .2

 9هیں اى کی حقیقی  حیثیت جو  ( XII ٓاضڈیٌٌػ ًوبط

 کو تھی، اغ کو فی الفوض  ًبفص کیب گیب ہے ۵۱۰۵ؼتوبط 

اوض جبًب جبئے گب کہ جیؽب اغ کو کب هٌؽوخ ًہ کیب گیب 

 ہو۔

 

کچھ وقتی طوض ًبفص کؽی قبًوى، عسالت  جب تک . 3

کے  کے فیصلے یب حکن کے هتضبز ًہ ہو، اغ ایکٹ 

 شطوعبت وقت:

(i)  ۵۱۰۵) ۵۱۰۵ایکٹ، ؼٌسھ پیپلع هکبًی حکوهت 

 هٌؽوخ کیب جبئے گب۔(XVII جو ایکٹ ًوبط(

(ii)  ،کب  ۵۱۱۰) ۵۱۱۰ؼٌسھ هکبًی حکوهت ٓاضڈیٌٌػ

 جبئیگب۔هٌؽوخ کیب ( XVII ٓاضڈیٌٌػ ًوبط(
 

 ۵۱۰۵اگطچہ ؼٌسھ پیپلع لوکل گوضًوٌٹ ایکٹ، .4
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ی هٌؽوذی کے لئے ک (XVII کب ایکٹ ًوبط( ۵۱۰۵)

ؼبضے کئے گئے احکبم، )بشوول قواعس، ببئے الظ، 

ضوابظ اوض ًوٹیفکیشٌع اوض کؽی قبًوًی کبضوائیوں( 

کی، کئے گئے کبضوائیبں، هقطضیبں، کؽی اتھبضٹی یب 

گئے اقسام، جو اغ ؼے کئے  کے ططف کؽی شرص 

کیئے ہوئےیب ؼلؽلے هیں کئے گئے، لئیے گئے یب 

، اقسام اٹھبئے گئے یب لیئے گئےکب اضازٍ کیب گیب، کطًے 

اوض جػ تبضید  پط اغ ایکٹ ًبفص ہوا ،  ۵۱۰۵ؼتوبط  ۹

وٍ ًبفص ضہے اى زًوں کے زوضاں)زوًوں زى کے ؼبتھ( 

یب وظیطاعلٰی یب گے، جب تک تبسیل گیب، هٌؽوخ کیب 

کؽی اتھبضٹی یب عولساض یب اى کے ططف ؼے ببضاذتیبض 

شرص کے ططف ؼے تطهین ًہ کئے بٌبئے گئے 

 جبئے۔

اگط اغ ایکٹ کی گٌجبئیشیں هوثط بٌبًے هیں کوئی .5

ضکبوٹ پیش ٓاتی ہے تو وظیطاعلٰی ؼطکبضی گعٹ هیں 

ًوٹیفکیشي کے شضیعی ایؽے اقسام لے ؼکتب ہے جو 

 هیں ضطوضی ہو۔ضکبوٹ ہٹبًے 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
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