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 ۹۱۱۹مجزیہ  XXسندھ ایکٹ نمبز 
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 ۹۱۱۹ایکٹ، 
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ایکٹ جظ کے رسیؼے عٌذھ هکبًی حکوهت ٓاسڈیٌٌظ 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ 9191

هیں  ۱۱۹۱حکوهت آسڈیٌٌظ،  هکبًیجیغب کہ عٌذھ 

ریل  ضشوسی ہوگیب ہے، جظ کو هٌذسجہ تشهین کشًب 

 ؛ طشیقے عے تجذیل کیب جبئے گب

دوعشی حکوهت ) هکبًیکو  عٌذھ  ایکٹ ( اط ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۱۶، ایکٹتشهین( 
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 ہوگب۔ ػبئذ (یہ فی الفوس ۲)

هیں، جظ کو  ۱۱۹۱حکوهت آسڈیٌٌظ،  هکبًی۔ عٌذھ ۲

اط کے ثؼذ ثھی هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کہب جبئے گب،  اط 

 هیں : 3دفؼہ کے

(i) ( ( هیں، ریلی دفؼہ )91شقc هیں الفبظ  )'' 

'' ایک '' کے لئے الفبظ کبٔوًغلیب ایک یوًیي 

 '' کو هتجبدلیب دیھ پٌچبئیت کبٔوًغلیوًیي  

 ثٌبیب جبئے گب۔

(ii) ( هیں الفبظ93شق )'' کے  ''کبٔوًغلیب یوًیي

یب دیھھ پٌچبئیت کو  کبٔوًغلیوًیي ''الفبظ

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(iii) ( کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی شق 99شق )

 شبهل کی جبئے گی:

''(17-A )”۔''دیھ عے هشاد ایک سیوًیو“ دیھ 

(iv) ( کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی شق 93شق )

 شبهل کی جبئے گی۔

”(18-A) ”عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے “ دیھ پٌچبئت

ایک عے صیبدٍ دیھ کے لئے یب  تحت ثٌبئی گئی ایک 

 ایک دیھ پٌچبئت؛

(v) (  هیں الفبظ 19شق )”کو ختن  کیب “ دیہبت یب

  جبئے گب۔

(vi) ( هیں لفع 13شق ) ”کے ثؼذ “ ًغلؤ کب

کو شبهل کیب “ یب ایک دیھ پٌچبئیت”لفظوں 

 جبئے گب۔

 هیں؛ 91ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ    ۔ ۳

( 9) هیں ریلی شق  (b) ( کی شق 9ریلی دفؼہ ) (9)

کے لئے هٌذسجہ ریل شقیں شبهل کی جبئیں 

 گی؛

”(i)    ایک یب ایک عے صائذ دیھوں کے لئے ایک دیھ

 ،پٌچبئیت

(ii)   ًغلؤ ہش یوًیي کے لئے ایک یوًیي کب“ 

(iii) ( هیں، الفبظ 0ریلی دفؼہ )”   یب ایک ضلؼی

ک ضلؼی ای” کے لئے کبهب اوس لفظوں “ ًغلؤ کب

commencement 
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 کی تشهین 91

Amendment of 

section 10 of 

Sindh ordinance 

No.XII of 1979 

 

 

 

 

کے عٌذھ  9191

کی دفؼہ  XIIآسڈیٌٌظ 

 کی تشهین 91

Amendment of 

section 14 of 

Sindh Ordinance 

No.XII of 1979 

 



 
4 

کو هتجبدل ثٌبیب جبئے  “ًغلؤ کبٔوًغل اوس ایک یوًیي کب

 گب؛

 (aهیں، شق ) 91۔ ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۴

کے لئے ششطیہ ثیبى عویت، هٌذسجہ ریل کو  (bاوس )

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛

”(a)  9اسکبى کی تؼذاد جو ثیبى کی گئی ہو یب شیڈول 

 “کے تحت طے کی گئی ہو۔

(b)   اسکبى کی ایغی تؼذاد جو هقبهی ػالئقوں کے

کغبى، کشائے داس، هضدوس، ػوستیں یب اقلیتی ثشادسی 

کے اسکبى کی ًوبئٌذگی کشے گی، جیغب کہ حکوهت ثیبى 

 کشے۔

اسکبى کی  ثششطیکہ ػوستوں کی ًوبئٌذگی کشًے والے

 عے کن ًہ ہو۔ 0تؼذاد 

هیں ریلی دفؼہ  91۔ ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۵

 ( کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی دفؼبت شبهل کی جبئیں گی:0)

(”2-A) ( کے 0( اوس )9جت تک کچھ ریلی دفؼبت )

هتضبد  ًہ ہو۔ حکوهت ًوٹی فکیشي  کے رسیؼے ایک 

عے پہلے ریلی  ض کی هذت پوسی ہوًے کبٔوًغلیب  کبٔوًغل

( کے تحت ًئے اًتخبثبت کشاًے کے هقصذ کے 9دفؼہ )

 لئے تحلیل کش عکتی ہے؛

(2-B)  ،کے توبم  کبٔوًغلاط طشح تحلیل کشًے پش

اختیبسات اوس کبم ایغے فشد یب اتھبسٹی کی طشف عے 

دیئے جبئیں گے، جغے حکوهت اط علغلے  عشاًجبم 

عے  کبٔوًغلهیں ایڈهٌغٹشیٹش طوس هقشس کشے اوس 

هتؼلقہ فٌڈص  اوس جبئیذاد حکوهت کے حوالے کشے گی۔ 

 “ًہ ثٌبئی جبئے۔ کبٔوًغلجت تک فٌڈص کے لئے ًئی 

کی ریلی دفؼہ  01۔  ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۶

یب  کبٔوًغلیب ضلؼی ”، لفع ( هیں فل اعٹبپ عے پہلے 9)

دیھ پٌچبئیت کے سکي کی طشف عے چیئشهیي ثٌٌے یب 

شبهل کئے “ کے سکي کبٔوًغلجیغب هؼبهلہ ہو، یوًیي 

 جبئیں گے۔
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هیں ٓاخش هیں  03۔ ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۹

ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب جبئے گب اوس 

 ۔اط کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى شبهل کیب جبئے گب

دیھ پٌچبئیت کب ایغب  ثششطیکہ دیھ پٌچبئیت کب چیئشهیي”

سکي ہوگب جو ػوش هیں عت عے ثڑا ہو اوس جہبں ایک 

عے صیبدٍ سکي اعی ػوش کے ہوں تو چیئشهیي ایغے 

اسکبى هیں عے قشػہ اًذاصی کے رسیؼے هٌتخت کیب 

 جبئے گب۔

کب  کبٔوًغلکب چیئشهیي ضلؼی  کبٔوًغلثششطیکہ یوًیي 

کی هقبهی  کبٔوًغلایغب سکي ہوگب جو ایغی یوًیي 

 “ایشاضی هیں عے ہی هتخت کیب گیب ہو۔

هیں ریلی دفؼہ  33. ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ 3

 ( کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔0)

کے تحت  (9( الیکشي اتھبسٹی کی ریلی دفؼہ )0)”

ثٌبًے کب اختیبس ہوگب اوس اى  جبهغهٌتخت فہشعتوں کو 

کو ایغی هٌتخت فہشعتوں پش ہش الیکٹوسل یوًٹ کے لئے 

ػلحیذٍ هٌتخت فہشعتوں کو ثبًٹٌے کب اًتظبم کشًب پڑے 

 “گب۔

هیں ریلی  A-37یٌٌظ کی دفؼہ ۔ ثیبى کئے گئے آسڈ۱

( کے لئے اط کے ششطیہ ثیبى کے عبتھ، 9دفؼہ )

 ۔سجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گبهٌذ

” 37-A(A) اط ٓاسڈیٌٌظ کی دوعشی گٌجبئش کے

کے اًتخبة هیں حصہ لیٌے واال  کبٔوًغلػالوٍ یوًیي 

کوئی شخص هقبهی، ًغلی، قجیالئی فشقہ وساًہ یب 

 صوثبئی ًؼشٍ ًہیں لگبئے گب۔

ثششطیکہ دیھ پٌچبئیت کے اًتخبة هیں حصہ لیٌے واال 

کوئی شخص ایغے اًتخبة کے هقصذ کے لئے کغی 

اعتؼوبل ًہیں عیبعی پبسٹی کب ًبم، جھٌڈا، ًشبى یب ٹکٹ 

ًہیں کشے گب لیکي  اعتؼوبل کشے گب یب اط کب پلیٹ فبسم

فقظ ایک عیبعی پبسٹی کب سکي ہوًے کی  واسی اهیذکوئ

یں حصہ لیٌے پش ًباہل قشاس ًہیں دیب ثٌیبد پش اًتخبة ه

 “جبئے گب۔

کی ریلی دفؼہ  33۔ ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۱۱

Sindh Ordinance 

No.XII of 1979 
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کے لئے  “یب ػالوٍ کشائے داس”( هیں لفظوں اوس کبهب 0)

 یب کو هتجبدل  ثٌبیب  جبئے گب۔“ کشائے داس”کبهب اوس الفبظ 

 

 

 

کے لئے  31۔ ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ ۱۱

 ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔ هٌذسجہ

( اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت توبم اًتخبثبت کب اًتظبم 9) 31”

 اوس اًؼقبد قواػذ کے هطبثق کیب جبئے گب۔

الیکشي اتھبسٹی عشکبسی گضٹ هیں ًوٹی  (0)

فکیشي کے رسیؼے ایغب فشد هقشس کش عکتی 

ہے جو عشکبسی هالصم ہو یب عشکبسی هالصهت 

شاضی کے لئے هیں سٍ چکب ہو، جو ایغی ای

جیغب کہ ًوٹی فکیشي   ہوگب،  الیکشي ٹشثیوًل

 هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

جہبں الیکشي ٹشثیوًل ثٌبًے والے شخص کی  (3)

جگہ کوئی دوعشا شخص لیتب ہے تو هٌذسجہ 

ریل پٹیشي کب ٹشائل جگہ لیٌے والے شخص 

اوس پیشگی سیکبسڈ کے عبهٌے جبسی سہے گب

کی گئی کوئی  کی گئی کوئی گواہی سیکبسڈ 

پش سہے گی۔ اوس یہ ضشوسی سیکبسڈ گواہی 

ًہیں ہوگب کہ گواہی دوثبسٍ لی جبئے جو پیشگی 

 لی گئی تھی۔

پش یب اط علغلے  الیکشي اتھبسٹی اپٌی تحشک  (1)

هیں کغی فشیق کی طشف عے دسخواعت پش 

کغی ثھی وقت پش الیکشي پٹیشي کو صوثے 

هیں ایک ٹشثیوًل عے دوعشی ٹشثیوًل کی 

اوس ٹشثیوًل جظ هٌتقل کش عکتی ہے طشف 

اط پٹیشي  کی طشف پٹیشي هٌتقل کی گئی ہے

پش اط وقت عے ٹشائل ششوع کشے گی جت 

 عے وٍ هٌتقل کی گئی ہے۔

  ثششطیکہ ٹشثیوًل جغے الیکشي پٹیشي اط طشح

هٌتقل کی جبئے جیغب وٍ هٌبعت عوجھے۔ پیشگی لی 
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 گئی گواہی کی دوثبسٍ جبًچ پڑتبل کی جب عکتی ہے۔

کو کوڈ  یوًلٹشث  یکشياوس ال یاتھبسٹ یکشيال (3)

کے تحت عول  9113 یجشٓاف عول پشوع

حبصل ہوًگے اوس  یبساتکوسٹ کے توبم اخت

اوس  131دفؼبت  یک یجشکوڈ ٓاف کشهٌل پشوع

عوجھب  یںػذالت یغیلئے ا کے هقبصذ کے 130

 جبئے گب۔

الیکشي اتھبسٹی قواػذ  ثٌب عکتی ہے اط  (1)

پیش کی جبئے  علغلے هیں کہ کیغے پٹیشي 

ثیبى کشے گی  عجت گی اوس اط هیں اعکے 

کش کے الیکشي  اوس اط کی ثٌیبد پش غوس 

 پٹیشي کو ًپٹب یب جبئے گب۔

اوس غیش اًتخبثبت کے دوساں کئے گئے جشائن  (9)

قبًوًی اوس کشپٹ ػول اوس جشهبًہ اط علغلے 

خبة کے هقبصذ کے لئے هیں اًت کبٔوًغلهیں، 

ہوًگے جیغے صوثبئی  اعی طشح الگو

اعیوجلی کے اًتخبثبت هیں وقتی طوس پش الگو 

 “۔ہوًگے

هیں ریلی  11. ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ 90

شبهل کیب ( کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی دفؼبت کو 1دفؼہ )

 جبئے گب۔

حکوهت کی ہذایبت کے هطبثق، ایک دیھ  (15)”

پٌچبئیت ایغے اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گی اوس 

ایغے کبم عشاًجبم دے گی جو ایک  پٌچبئیت کی 

کئے اوس هیں طشف عے ایک شہشی ػالئقے 

عشاًجبم دیئے جبتے ہیں اوس اط آ سڈیٌٌظ عے 

ذیل اهوس تجذیل هتؼلقہ گٌجبئشوں اوس قواػذ اوس یہ تج

 “طلت دیھ پٌچبئیت پش الگو ہوًگے۔

 هیں؛ 911. ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ 93

(a) ( هیں الفبظ 9ریلی دفؼہ )”کے “ ایک ہضاس

کے “ چھ هہیٌے”اوس الفبظ “ دو ہضاس”لئے الفبظ 

کو تشتیت واس هتجبدل ثٌبیب جبئے “ ایک عبل”الفبظ 

 گب۔
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(b) ( هیں الفبظ 0ریلی دفؼہ )”کے  “پبًچ عو

“ پچبط سوپے”اوس الفبظ “ ایک ہضاس”لئے الفبظ 

کو تشتیت واس هتجبدل “ ایک عو سوپے”کے الفبظ 

 ثٌبیب  جبئے گب۔

 A-1هیں  9. ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ هیں شیڈول 91

تک اوس اط کے هٌذسجہ ریل ًوٹ  هیں،  1  عے پیشا

 کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔ هٌذسجہ ریل 

شص کبٔوًغلبسپوسیشي کے ػالوٍ کشاچی هیٹشوپولیٹي ک 0”

 “اسکبى کی تؼذاد جیغب حکوهت طے کشے؛

هیں ہش دیھ پٌچبئیت هیں  کبٔوًغلثششطیکہ ایک یوًیي 

عے ایک سکي جظ ًے دیھ پٌچبئیت کےا ًتخبثبت هیں 

عت عے صیبدٍ ووٹ حبصل کئے ہوں وٍ اط یوًیي 

 کب سکي ہوگب۔ کبٔوًغل

ایک جتٌے ثششطیکہ جہبں ایک عے صیبدٍ اسکبى ًے 

ہوں یب جہبں ایک دیھ پٌچبئیت هیں ثٌب  ووٹ حبصل کئے

هیں ایغی  کبٔوًغلیوًیي هخبلفت کے هٌتخت ہو جبئے۔ 

دیھ پٌچبئیت کی ًوبئٌذگی کشًے کے لئے سکي دیھ 

پٌچبئیت کے اسکبى هیں عے قشػہ اًذاصی کے رسیؼے 

 هٌتخت کیب جبئے گب۔

ثششطیکہ دیھ پٌچبئیت کی صوست هیں کٌٹشولٌگ 

کے لئے جیغب وٍ تھبسٹی، دیھ پٌچبئیت کے اسکبى ا

لیکي هٌبعت عوجھے اى افشاد کب تؼذاد سکھ عکتی ہے، 

  ل ًہیں ہوگب۔ایغے اسکبى کو ووٹ کب حق حبص

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے   ایکٹنوٹ:

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

 

 


