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 هجزیہ  XXIVسنذھ آرڈیننس نوبز 

۱۰۰۲ 
SINDH ORDINANCE NO.XXIV OF 

2001 

 )دوسزی انتخبببت حکوهتی بلذیبتی سنذھ

 ۱۰۰۲ آرڈیننس، تزهین(

THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT ELECTIONS 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 

 ]۲۲۲۱جوالئی  ۷[

توعط عے عٌذھ ثلذیبتی حکوهتی آسڈیٌٌظ جظ کی 

هیں هضیذ تشهین کی جبئے  ۲۲۲۲اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، 

 گی۔

جیغب کہ عٌذھ ثلذیبتی حکوهتی اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، 

هیں هضیذ تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح  ۲۲۲۲

 ہوگی؛

 ۲۲۲۲اوس جیغب کہ ثلذیبتی حکوهتی اًتخبثبت آسڈس، 

ٹو آف ( کے تحت چیف ایگضیک۸کے ًوجش  ۲۲۲۲)

چیف الیکشي کوشٌش کو  ی عےخوشًے پبکغتبى 

صوثوں هیں ثلذیبتی حکوهت کے اًتخبثبت کشاًے کے 

 ؛ہےلیئے ثباختیبس ثٌبیب 

والے  ۱۹۹۹اکتوثش  ۱۴اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس 

 کے تحت هعطل ہے؛ ۱ًوجش 

وئي ہے کہ هوجودوٍ اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هط

 صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لٰہزا اط لیئے، هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کب  ۱۹۹۹کبًغٹی ٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیئے 

، اوس ۹پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي )تشهین( آسڈس ًوجش 
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اط علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو 

کے گوسًش ًے  اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ

ثخوشی هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب 

 ہے:

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

 کہب جبئے گب۔ ۲۲۲۱)دوعشی تشهین( آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 ۲۲۲۲۔عٌذھ ثلذیبتی حکوهتی اًتخبثبت آسڈیٌٌظ، ۲

هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کہب هیں، جظ کو اط کے ثعذ ثھی 

کے لیئے هٌذسجہ ریل کو  ۹جبئے گب، اط کی دفعہ 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''هخصوص اقلیتی عیٹیں: ایک یوًیي هیں جہبں اقلیتوں 

کی آثبدی یوًیي کی کل آثبدی کے دط فیصذ عے صائذ 

ہے تو گزشتہ دفعہ هیں ثیبى کشدٍ اقلیتوں کے لیئے 

ئیں گی کی جبهخصوص عیٹیں اط طشح جبسی 

 جیغے حکوهت کی طشف عے ثیبى کیب جبئے۔''۔

( ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۲۔هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۳

هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل 

کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى 

 شبهل کیب جبئے گب:

عے  ی تقغین''ثششطیکہ ضلعہ کبٔوًغل ثشاٍ ساعت ًغجت

قوں یب ٹبٔوًظ هیں تقغین شذٍ عوستوں کے لیئے تعل

هخصوص عیٹوں پش اًتخبثبت کے لیئے ایک 

الیکٹوسل کبلیج ہوگب، جو هتعلقہ تحصیل هیں عبسی 

یوًیي کبٔوًغل کے هیوجش ہوں گے، جیغے هعبهلہ ہو، 

 ٹبٔوى ہو۔''۔وٍ کیوں ًہ پھش 

 ۔ هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں:۱

(a) ( ۱کو اط دفعہ کی ریلی دفعہ ) ۱۱هوجود دفعہ

کے طوس پش دوثبسٍ ًوجش دیب جبئے گب اوس ریلی دفعہ 

کے  (s)( کو اط طشح ًوجش دیٌے کے ثعذ، شق ۱)

 لیئے، هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''(s)  ثشاٍ ساعت یب ثبلواعطہ طوس پش اپٌے اًتخبة کے

شقیواساًہ پبسٹی یب لیئے کغی عیبعی، هزہجی، ًغلی یب ف
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تٌظین کب پلیٹفبسم، جھٌڈٍ، ًشبى، تعلق اوس هبلی یب هبدی 

 وعبئل یب هذد اعتعوبل ًہیں کی ہے۔''؛

(b) شق(s)  هٌذسجہ ثبال طشیقے کے تحت تجذیل ہوًے

( شبهل کی ۲کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی ریلی دفعہ )

 جبئے گی:

 ( جو ثھی:۲'')

(a) ( ۱چیف الیکشي کوشٌش کو ریلی دفعہ ) کی

گٌجبئشوں عے ٹکشأو هیں لگے تو ثلذیبتی 

حکوهت کے اًتخبثبت کے لیئے اهیذواس 

ہوًے عے چبس عبل کے عشصہ کے لیئے 

 ًباٍ ہو جبئے گب؛ یب

(b)  ثلذیبتی حکوهت کب هیوجش هٌتخت ہوًب یب

ثلذیبتی حکوهت کب عہذٍ سکھٌب چیف الیکشي 

( کی ۱ریلی دفعہ )کے خیبل هیں کوشٌش

هیں ہے تو وٍ اط گٌجبئشوں عے ٹکشأو 

هیوجش کو هٌتخت ہوًے عے هٌع کشے گب یب 

ایغے هیوجش کو عہذٍ سکھٌے عے سوکے گب 

اوس وٍ ثلذیبتی حکوهت کے اًتخبثبت کے 

لیئے اهیذواس ثٌٌے عے چبس عبل کے 

 عشصہ کے لیئے ًباہل ہو جبئے گب۔''۔

کے لیئے، هٌذسجہ  ۱۵هزکوسٍ آسڈیٌٌظ هیں دفعہ ۔۵

 ثٌبیب جبئے گب، یعٌی: ریل  طشیقے عے هتجبدل

۔ثلذیبتی حکوهتی اًتخبثبت غیش پبسٹی ثٌیبد پش ۱۵''

 کشائے جبئیں گے۔''

 

 
 

( ۲هیں، ریلی دفعبت ) ۱۱۔هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۱

( کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے هتجبدل ۳اوس )

 ثٌبیب جبئے گب، یعٌی:

(ایک ضلعی حکوهت یب ٹبٔوى حکوهت یب تعلقہ ۲'')

حکوهت کے ًبظن اوس ًبئت ًبظن هشتشکہ طوس پش 

اهیذواس کے طوس پش جٌہوں ًے پچبط فیصذ عے صائذ 

 ووٹ اٹھبئے ہوں، اى کو کبهیبة قشاس دیب جبئے گب۔
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(ضلعی ًبظن اوس ًبئت ضلعی ًبظن یب ٹبٔوى ًبظن اوس ۳)

ن اوس ًبئت تعلقہ ًبظن کی ًبئت ٹبٔوى ًبظن یب تعلقہ ًبظ

صوست هیں جٌہوں ًے هتعلقہ ضلعہ، یب تعلقہ/ٹبٔوى 

فیصذ عے صائذ ووٹ  ۵۲هیں ٹوٹل ووٹوں هیں عے 

ًہیں اٹھبئے ہوں، تو پھش اًتخبثبت کے ایک ہفتے کے 

اًذس ًئے اًتخبثبت کشائے جبئیں گے، جي هیں عت 

عے صائذ اوس دوعشے ًوجش پش عت عے صائذ ووٹ 

ے هقبثلہ کشیں گے، تبصٍ اًتخبثبت هیں اٹھبًے وال

هشتشکہ طوس پش عت عے صیبدٍ ووٹ اٹھبًے والے 

 ۔اهیذواسوں کے کبهیبة قشاس دیب جبئے گب

 هیں: ۱۱۔هزکوسٍ آسڈیٌٌظ کی دفعہ ۱

(i) ( کے لیئے هٌذسجہ ریل ۲( اوس )۱ریلی دفعبت )

 طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

ضلعی یب تعلقہ کے (ضلعہ کبٔوًغل هیں شہشی ۱'')

ٹبوًظ هیں عوستوں کی هخصوص عیٹیں ایغے 

ٹبٔوًظ یب تعلقوں کی یوًیٌض کی تعذاد کی ًغجت عے 

 تقغین کی جبئیں گی۔

(ایک شہشی ضلعی یب تعلقہ کبٔوًغل هیں، شہشی ۲)

ضلعی یب تعلقوں هیں ضلعی کبٔوًغل، ٹبٔوى کبٔوًغل 

هیں عوستوں کے لیئے هخصوص عیٹوں کے لیئے 

 تشکہ هیوجشاى کب واسڈ ہوگب۔''؛ایک هش

(ii)( کے ثعذ، هٌذسجہ ریلی ًئی ریلی ۲ریلی دفعہ )

 دفعہ شبهل کی جبئے گی:

(ضلعی کبٔوًغل هیں کغبًوں اوس هضدوسوں اوس ۳'')

اقلیتوں کی آثبدی کے لیئے هخصوص عیٹوں کے 

 لیئے ضلعہ ایک هشتشکہ هیوجشاى کب واسڈ ہوگب۔''۔

 

جوہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تز

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 

 


