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هجزیہ  XIIIسنذھ آرڈیننس نوبز 

۰۲۲۲ 

SINDH ORDINANCE NO.XIII OF 

2000 

 )تزهین( انتخبببت حکوهت بلذیبتی سنذھ

 ۰۲۲۲ آرڈیننس،

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT ELECTIONS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

2000 

 ]۲۲۲۲ًوهجش  ۱۴[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعط عے عٌذھ ثلذیبتی حکوهت 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۲۲۲۲اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، 

جیغب کہ عٌذھ ثلذیبتی حکوهت اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح  ۲۲۲۲

 ہوگی؛

کے ہٌگبهی حبالت  ۱۹۹۹اکتوثش  ۱۴اوس جیغب کہ 

پش جبسی کشدٍ  ۱۹۹۹اکتوثش  ۱۴والے اعالى اوس 

کے  ۱کے پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي آسڈس ًوجش۔  ۱۹۹۹

کے تحت صوثہ کے گوسًش کو چیف  ۳(۲آسٹیکل )

 ایگضیکٹو کی ہذایبت پش عول کشًب ہے؛

کے پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي  ۱۹۹۹اوس جیغب کہ 

کے تحت، صوثہ  ۴کے آسٹیکل  ۹سڈس ًوجش۔ )تشهین( آ

کب گوسًش چیف ایگضیکٹو آف پبکغتبى کی ہذایبت پش 

 آسڈیٌٌظ جبسی  اوس ًبفز کش عکتب ہے؛

 ۲۲۲۲اوس جیغب کہ ثلذیبتی حکوهت اًتخبثبت آسڈس، 

( کے تحت، چیف ایگضیکٹو آف ۸کب ًوجش  ۲۲۲۲)

پبکغتبى ًے چیف الیکشي کوشٌش کو صوثہ هیں ثلذیبتی 
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 حکوهت کے اًتخبثبت کشاًے کب اختیبس دیب ہے؛

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کے هوجودٍ 

 صوستحبل هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہو گیب ہے؛

اة اط لیئے، هٌذسجہ ثبال اختیبسات اوس اط کو دیئے 

گئے دیگش عبسے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے 

ہوئے عٌذھ کے گوسًش ًے چیف ایگضیکٹو آف 

پبکغتبى کی ہذایبت پش هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 کشًب فشهبیہ ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ ثلذیبتی حکوهت اًتخبثبت ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۲۲۲)تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 ۲۲۲۲۔ عٌذھ ثلذیبتی حکوهت اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، ۲

سڈیٌٌظ کہب هیں، جظ کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ آ

( کی شق ۱کی ریلی دفعہ ) ۳جبئے گب، اط کی دفعہ 

(b)  کی ریلی شق(i)  هیں، لفع ''دیہوں'' کے ثعذ

کبهبٔوں اوس الفبظ ''یب، عالقوں کی صوست هیں جہبں 

کے تحت صهیٌوں کب  ۱۹۶۷عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، 

ًہیں ہوا ہے، ایک یب ایک عے صائذ آثبدی کی عیٹلوٌٹ 

 بٔوں'' شبهل کیئے جبئیں گے۔آدهشوبسی کے گ

( کی ۲کی ریلی دفعہ ) ۶۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۳

ثششطیکہ هیں لفع ''وسکشط'' کے ثعذ الفبظ '' (b)شق 

 کن اص کن ایک عیٹ کے تحت'' شبهل کیئے جبئیں گے۔

 

 

 

( کی ۲کی ریلی دفعہ ) ۷۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۴

ثششطیکہ هیں لفع ''وسکشط'' کے ثعذ الفبظ '' (b)شق 

 کن اص کن ایک عیٹ کے تحت'' شبهل کیئے جبئیں گے۔

 

 

 
 

کے لیئے هٌذسجہ ریل  ۹۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۵

 طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عٌذھ  ۲۲۲۲

کی  Xآسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین ۳دفعہ 

Amendment of 

section 3 of 

Sindh 

Ordinance No.X 

of 2000 
کے عٌذھ  ۲۲۲۲

کی  Xآسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین ۶دفعہ 

Amendment of 

section 6 of 

Sindh 

Ordinance No.X 

of 2000 
کے عٌذھ  ۲۲۲۲

کی  Xآسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین ۷دفعہ 

Amendment of 

section 7 of 

Sindh 

Ordinance No.X 

of 2000 
کے عٌذھ  ۲۲۲۲

کی  Xآسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین۹دفعہ 
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۔ خبص اقلیتی عیٹیں، ایک ثلذیبتی عالقے هیں جہبں ۹''

فیصذ عے  اقلیتی آثبدی عالقے کی کل آثبدل کے دط

صائذ ہے، گزشتہ دفعبت هیں هزکوسٍ عیٹیں اط طشح 

 دی جبئیں گی، جیغے حکوهت طے کشے۔''۔

 

 هیں: ۱۳۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۶

(i) ( کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے ۲ریلی دفعہ )

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب، یعٌی:

(یوًیي کبٔوًغل کے هیوجشوں کے اًتخبثبت کے ۲'')

ایک هجووعی هیوجشوں کب واسڈ ہوگب، لیئے یوًیي 

 عالوٍ یوًیي ًبظن اوس ًبئت ًبظن کے۔''؛ اوس

(ii) ( کو ختن کیب جبئے گب۔۳ریلی دفعہ ) 

 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

Amendment of 

section 9 of 

Sindh 

Ordinance No.X 

of 2000 
کے عٌذھ  ۲۲۲۲

کی  Xآسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین ۱۳دفعہ 

Amendment of 

section 13 of 

Sindh 

Ordinance No.X 

of 2000 

 


