
 
1 

 0221 مجزیہ  XXXIV سندھ آرڈیننس نمبز
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 مجزیہ  XXXIV سندھ آرڈیننس نمبز

0221 
SINDH ORDINANCE NO.XXXIV 

OF 2001 

 تزمیم( )دوسزی حکومت مکبنی سندھ

 0221 آرڈیننس،
THE SINDH LOCAL 

GOVERNMENT (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

2001 
 ]2001 اکتوثش 27[

 2001ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیؼے عٌذھ هکبًی حکوهت 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔

هیں تشهین کشًب  2001جیغب کہ عٌذھ هکبًی حکوهت 

ضشوسی ہوگیب ہے، جظ کو اط طشح عے ػول هیں 

 ؛الیب جبئے گب

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ طوثبئی اعوجلی 

اػالى کے تحت اوس پشوویضًل  کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble) توہیذ
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 کے هطبثق هؼطل ہے؛ 1

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ طوستحبل 

 هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

ئے هٌذسجہ ثبال اػالى اوس پشوویضًل لہزا اة اط ل

کے  1999کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اط  اوس  9پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

کبس علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشولے 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل 

 ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے۔

کو عٌذھ هکبًی حکوهت  اط ٓاسڈیٌٌظ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔ 2001)دوعشی تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 2001آگغت  14یہ فی الفوس الگو ہوگب اوس  (2)

 عے الگو عوجھب جبئے گب۔

هیں، جغے  2001عٌذھ هکبًی حکوهت ٓاسڈیٌٌظ، . 2

اط کے ثؼذ ثھی  آسڈیٌٌظ ہی کہب جبئے گب۔ اط کی 

شق  کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی (xxvii)کی شق  2دفؼہ 

(xxvii-a)  شبهل کی جبئے گی: 

“(xxvii-a)  جٌشل آڈٹ عے هشاد طوثبئی  ڈائشیکٹش

آڈیٹش جٌشل ٓاف پبکغتبى کی طشف  اط هقظذ کے لئے

 ”.؛عے ًبهضد کیب ػولذاس

 

 

هیں،  4کی الئي  26ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ .3

عے پہلے اوس الفبظ    “حکوهت”لفع “ضلغ”لفع

 کے ثؼذ ختن کیب جبئے گب۔ “طشف عے ثٌبئے گئے ”

 

 

 

 

 

 

کی دوعشی  51ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 4

الفبظ، اػذاد اوس  “ہوگب”الئي هیں لفع اوس کبهب کے ثؼذ  

هختظش ػٌواى اوس 

 ششوػبت 

Short title and 

commencement 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

 2کی دفؼہ  XXVII ًوجش

 کی تشهین

Amendment in 

section 2 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

 26کی   XXVII ًوجش

 کی تشهین 

Amendment in 

section 26 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

 

 

 کے عٌذھ آسڈیٌٌظ 2001

XXVII  51کی دفؼہ  

 کی تشهین

Amendment in 

section 51 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 
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کو شبهل  “کے هطبثق 36اوس  35دفؼبت ”کبهب کے ثؼذ

 کیب جبئے گب۔ 

 

 

 

 

 
 

 کے لئے شق  54ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ هیں، دفؼہ . 5

(a) ے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی جبئے گیک: 

“(nn)   کشًبهٌظن کیٹل فبسهض اوس کیٹل هبسکیٹظ،.” 

 

 

 

 

 

 

 هیں؛ 66ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ .6

(i)   دوعشی الئي هیں الفبظ اوس کبهب کے

کے  40دفؼہ  لفع، اػذاد اوس کبهب کے ثؼذ ،“ہوگب”ثؼذ

 شبهل کیب جبئے گب۔ “هطبثق”

(ii)  کے ثؼذ لفع“ سجوع“تیغشی الئي هیں لفع 

کے  “گٌجبئش ”اوس لفع  کو ختن کیب جبئے گب “طشف”

 کو شبهل کیب  جبئے گب۔ “طشف”لفع ثؼذ 

 

 

 

  (h)هیں شق  76ثیبى کئے گئے آسڈیٌٌظ کی دفؼہ .7

 کو ختن کیب جبئے گب۔

 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

XXVII  کی  54کی دفؼہ

 تشهین

Amendment in 

section 54 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVIIًوجش 

 کی تشهین 66

Amendment in 

section 66 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVII ًوجش

 کی تشهین 76

Amendment in 

section 76 of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVII ًوجش

 کی تشهین 109

Amendment in 
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کی ریلی  109ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ  . 8

ے ثؼذ ک(” 3)ریلی دفؼہ ”هیں، الفبظ،( 5) دفؼہ

 کو شبهل کیب جبئے گب۔“(12) اوس ریلی دفؼہ “الفبظ

 

 

 

 

 

 

 هیں؛ 115ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 9

(i) ( کی الئي 1ریلی دفؼہ )کے  “عبالًہ” هیں لفع  1

 شبهل کیب جبئے گب۔ “اًذسوًی”ثؼذ لفع 

(ii)  ( کی دوعشی الئي هیں، الفبظ 3ریلی دفؼہ )” عجت

لفع  عے پہلے  “ٓاڈٹ”کے ثؼذ اوس لفع  “ثٌے گب

کو هتجبدل ثٌبیب جبئے  “خبص”کے لئے لفع   “ایک”

 گب۔ 

 

 

 

هیں هوجود  119ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ  . 10

کے طوس پش دوثبسٍ ًوجش دیب   (A-1)( کو1ریلی دفؼہ )

عے پہلے هٌذسجہ ریل  (A-1)دفؼہ جبئے گب۔ اوس ریلی 

  ریلی دفؼہ کو شبهل کیب جبئے گب:

هتؼلقہ هکبًی حکوهت اعکیووں کی دسجہ ثٌذی ( 1)” 

ثیبى کشے گی جو اعکیوں اط دفؼہ کے تحت فوسی 

 ؛“ ثٌیبدوں پش هکول کشًی ہیں

(ii) (دوثبسٍ ًوجش دی گئی )دفؼہ ریلی (1-A)  کے لئے

کو “اعی فیظذ” بط فی طذ کے لئے الفبظچپ“ الفبظ

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(iii) (دوثبسٍ ًوجش دی گئی ) هیں الفبظ  ( ۾2) ریلی دفؼہ

section 109 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVII ًوجش

 کی تشهین 115

Amendment in 

section 115 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ   2001

 XXVII آسڈیٌٌظ ًوجش 

 کی تشهین 119 کی دفؼہ 

Amendment in 

section 119 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 
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 کے لئے الفبظ اوس اػذاد ریلی دفؼہ (، ل1) اوس اػذاد

(1-A) ؛کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب 

(iv)  ( کے لئے هٌذسجہ  ریل کو هتجبدل 3ریلی دفؼہ )

 :ثٌبیب جبئے گب

ثجٹ پیش کشًے عے پہلے کغی تبسیخ پش ہش (3“)

هکبًی حکوهت کی طشف عے عیٹضى کویوًٹی ثوسڈ 

کی طشف عے تجویض کی گئی توبم اعکیووں کی 

 سجغٹشیشي کے هتؼلق اػالى کیب جبئے گب۔

(v)  ( کو دوثبسٍ هٌذسجہ ریل7ریلی دفؼہ )  الفبظ دیئے

 گے: جبئیں

یبى کی گئی اعٹیٹوٌٹظ کو ( هیں ث6ریلی دفؼہ ) ( 7“)

ًغل، تؼلقہ کبئوًغل، ٹبئوى کبئوًغل یب یوًیي ضلؼی کبئو

کبئوًغل، جیغب هؼبهلہ ہو، کی طشف عے عبدٍ اکثشیت 

عے هٌظوسی دی جبئے گی۔ جظ علغلے هیں هتؼلقہ 

کبئوًغل کی طشف عے ایک خبص اجالط طلت کیب 

 گب۔اوس جبئے

(vi) ( 9( کے ثؼذ ایک ًئی  ریلی دفؼہ )8ریلی دفؼہ )

 :کو شبهل کیب جبئے گب جو هٌذسجہ ریل ہوگی

هتؼلقہ ضلغ کب ضلغ اکبئوًٹظ ٓافیغش ضلؼے اوس  ( 9“)

تؼلقے یب ٹبئوى پشاوًشل اکبئوًٹظ هیں خشچ کے شیڈول 

هیں عے فٌڈص جبسی کشے گب۔ جیغب کہ هتؼلقہ کبئوًغل 

 109( کی دفؼہ 8یجواس ریلی دفؼہ )کی طشف عے تشت

 “کئے گئے ہوں۔ کے تحت هٌظوس( 12کی ریلی دفؼہ )

کی ریلی  131ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 11

 اوس ختن کیب جبئے گب۔ “چیئشهیي”( هیں الفبظ 3)

 

 

 

کی ریلی  156ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 12

ًبئت  ”کے ثؼذ الفبظ “ٹبئوى ًبظن”  ( هیں؛ الفبظ 5دفؼہ )

 کو شبهل کیب جبئے گب۔ “تؼلقہ ًبظن یب ًبئت ٹبئوى ًبظن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVII ًوجش 

 کی تشهین 131

Amendment in 

section 131 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

 156کی  XXVII ًوجش

 کی تشهین

Amendment in 

section 156 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

XXVII   158کی دفؼہ 

 کی تشهین

Amendment in 

section 158 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کی دفؼہ  XXVII ًوجش

 کی تشهین 186

Amendment in 
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هیں: ٓاخش  158ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 13

پ کے ثؼذ هٌذسجہ ریل کب اضبفہ هیں ٓاًیوالے فل اعٹب

 کیب جبئے گب۔ 

هٌتخت ”اط دفؼہ کے هقظذ کے لئے ایک وضبحت: ”

سکھٌے عے هشاد ایک شخض جظ ًے ٓاسڈیٌٌظ   “ٓافظ

 ۔“کے تحت ثٌبئے گئے قواػذ کے هطبثق حلف لیب ہو

هیں ریلی  186ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 14

شبهل   (A-1)کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ریلی دفؼہ  (1)دفؼہ 

 کی جبئے گی:

” (1-A) ( کے 1جہبں هکبًی کبئوًغل ریلی دفؼہ )

گئی ہے پش  ًبظن اوس ًبئت  تحت جبئض ًووًے ثٌبئی

ًبظن کی ًشتیں ضشوسی طشیقہ کبس کے هطبثق ًہیں 

پش کی گئی ہیں هتؼلقہ کبئوًغل ًبظن اوس ًبئت ًبظن 

اپٌے هیوجشص هیں عے هٌتخت کشے گب جت تک اى کی 

 “ ًشتیں الیکشي کے رسیؼے پش ًہ کی جبئیں۔

 

ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کے پہلے شیڈول هیں، .15

 کو ختن کیب جبئے گب۔ Xکی شق  Cحظہ 
 

 

 

 

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب

section 186 of 

Sindh Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 

 

 

کے عٌذھ آسڈیٌٌظ  2001

کے پہلے  XXVIIًوجش 

 شیڈول کی تشهین

Amendment of First 

Schedule of Sindh 

Ordinance 

No.XXVII of 2001 

 

 


