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THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT ELECTIONS 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2000 

 ]2222 دعوبش 22[

عٌذھ هکبًی حکىهت  ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے

هيں هضیذ تشهين کی جبئے  2222اًتخبببت ٓاسڈیٌٌظ، 

 ۔گی

ٓاسڈیٌٌظ،  اًتخبببتجيغب کہ عٌذھ هکبًی حکىهت 

اط  جى هيں هضیذ تشهين کشًب هقصىد ہىگيب ہے، 2222

  طشح ہىگی۔
 2222اوس جيغب کہ هکبًی حکىهت اًتخبببت ٓاسڈس، 

( کے تحت، چيف ایگضیکيىٹى آف 8کے ًوبش  2222)

ے هيں عے اليکشي کوشٌش  کى صىبخىشی پبکغتبى 

 ؛هکبًی اًتخبببت کشاًے کے لئے بباختيبس بٌبیب ہے

والے  1999ٓاکتىبش  14اوس جيغب کہ صىببئی اعوبلی 

 1۔ اعالى کے تحت اوس  عبىسی ٓائيي آسڈس ًوبش 

 ؛هىجب هعطل ہے

اوس جيغب کہ گىسًش هطئوي ہے کہ هىجىدٍ صىستحبل 

 ؛اقذام ليٌب ضشوسی ہے فىسیهيں 

لہزا اط لئے ، هٌذسجہ ببال اعالى اوس عبىسی ٓائيي ٓاسڈس 

عبىسی آئيي )تشهين( ٓاسڈس کے  1999کے عبته پڑھے 

 والے عبسے  هلٌے اوس اط علغلے هيں  9ًوبش، 

لئے ٓائے گی، عٌذھ کے  اختيبسات کے اعتعوبل هيں 

بٌب کش ًبفز  هٌذسجہ ریل  ٓاسڈیٌٌظ  گىسًش خىشی عے 

 :فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کى عٌذھ هکبًی حکىهت ( 1)  .1

کہب  2222)دوعشی تشهين( ٓاسڈیٌٌظ،  اًتخبببت 

 جبئے گب۔

 یہ فىسی طىس ًبفز ہىگب۔ ( 2) 

 

 2222عٌذھ هکبًی حکىهت اًتخبببت ٓاسڈیٌٌظ، . 2

هيں، جظ کى اط کے بعذ بهی هتعلقہ ٓاسڈیٌٌظ کہب 
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کی عٌذھ آسڈیٌٌظ  2222

کی  18 کی دفعہ  X ًوبش

 تشهين

Amendment of 

section 18 of Sindh 

Ordinance No.X of 

2000 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

ًئی  کے بعذ هٌذسجہ ریل 18اط کی دفعہ  جبئے گب،

 :یعٌی دفعہ کب اضبفہ کيب جبئے گب، 

“18A . اگش کغی هوبش کی عيٹ ( 1) ،ٓاسبمیعبرضی

کبئىًغل کی ٓافظ کی هذت کے دوساں خبلی  ہىتی ہے 

کيب  هٌتخبهوبش ت کے رسیعے ًيباًتخببب تى ضوٌی

؛ کے لئے عہذٍ ہىگب هذتایغی  جبئے گب اوس ایغب هوبش

بششطيکہ عبسی ضوٌی اًتخبببت عبل هيں ایک ببس 

چيف اليکشي کوشٌش کے طشف عے طئی کی گئی 

 تبسیخ  پشکشائے جبئے ۔

ًبظن کے عہذے کی آعبهی ٓافيشٹٌگ ًبظن هتعلقہ ( 2)

کی هوبشص کے طشف عے اکثشیتی  ووٹٌگ  کبئىًغل 

 :کے رسیعے بهشئے گے؛ بششطيکہ یہ کہ

(a)  هٌتخب ًوبئٌذے اط عہذے پش ضوٌی اط طشح

 ؛تک هوبش ہىگب اًتخبببت

(b)  کے لئے یب آفيشٹٌگ  ًبئب ًبظن ضوٌی اًتخبببت

 ؛ًبظن  ہىًے کے اہل ًہيں ہىگب

(c)  پش  غيش حبضشی کے هىقع یًبظن کی  عبسض

هتعلقہ کبئىًغل کب ًبئب ًبظن، ًبظن کے جگہ عٌبهبلے 

 گب۔

کے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی  35هيں، دفعہ ٓاسڈیٌٌظ  .3

 :دفعہ شبهل کی جبئے گی، یعٌی

“35A. الیکشن توہین کزنے پز سزا دینے  کب چیف

چيف اليکشي کوشٌش کى کغی شخص  ،کمشنز کب اختیبر

کی عذالت کی تىہيي کشًے پش ہبئی کىسٹ والے اختيبس 

 1976حبصل ہىًگے اوس عذالت کی تىہيي ایکٹ، 

تحت اوس اط علغلے هيں اتٌب اثش ( XLVI کی  1976)

 ”چيف اليکشي کوشٌش“کى سیفشًظ”جج“ہىگب جيغے

 کے سیفشًظ ہى۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: آرڈیننس 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 
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