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 8918 نجريً IX  ىهبر آرڊيييس سيڌ

SINDH ORDINANCE NO. IX 

OF 1981 

 8918 آرڊيييسۿ )ترنيم( نلڪيتَن وقف سيڌ

THE SINDH WAQF 

PROPERTIES (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1981 

 ]8918 نئي 9[

۾  8999آرڊيييس جيٍو سان سيڌ وقف نلڪيتَن آرڊيييسۿ 

 ترنيم ڪئي وييدي.

۾  8999سيڌ وقف نلڪيتَن آرڊيييسۿ ٌو آرڊيييس جي ذريعي 

 ترنيم ڪرڻ نقصَد آٌي. 

  وييدو. ڪيَ تبديل سان طريقي ٌيٺيو کي جيٍو

 قاىَن برائي ڪمح ۽ اعالن جي 8999 جَالئي 5  ٌاڻي ڪري ان

 ٌو سان خَشيَء سيڌ گَرىر ۾ تعهيل جي 8999 ( تسلسل ۽ )ىفاذ

 -ٿَ: فرنائي ىافذ ٺاٌي کي آرڊيييس

)ترنيم( سيڌ وقف نلڪيتَن  ٌو آرڊيييس کي( 8) .8

  سڏيَ وييدو.  8918آرڊيييسۿ 

 ٿييدو. ىافذ الفَر في ٌي  (2)

 (2) دفعً ذيلي ۾ 9 دفعً تحت جي 8999 آرڊيييس نلڪيتَن وقف سيڌ .2

   وييدو. سهجٍيَ نتبادل کي

جي تحت ىَٽي فڪيشو جاري  8حڪَنت ذيلي دفعً   (3)”

کي سيڌ نڪاىي حڪَنت ڪري ڪيٍو وقف نلڪيتو 

ٽراىسفر ڪري سگٍي ٿي ۽ پَِء ان ٌيٺ  8999آرڊيييس 

ٽراىسفر جي بيياد تي ڪائَىسل يا ان جَ بااختيار نيهبر 

پيٍيجي اختيارن کي استعهال ڪيدي چيف ايڊنيسٽريٽر جا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد
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Short Title and 
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 نجريً IX سيڌ آرڊيييس

 ۾ تبديلي. 9 جي دفعً ۿ8999

Amendment of  

section 7 of  Sindh 

Ordinance IX of 

1979. 
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اىجام ڏييدوۿ ۽ حڪَنت جي نيظَري سان ڪائَىسل سر فرض 

پاران ڪَ بااختيار عهلدار اختيار استعهال ڪيدي ٽراىسفرڊ 

سان ايڊنيسٽريٽر جا فرض اىجام وقف نلڪيتو جي حَالي 

 ڏييدو. 

 

 ىٿَ استعهال ۾ ڪَرٽ کي جيٍو آٌيۿ الِء واقفيت جي ناڻٍو عام ترجهَ نذڪَره جَ آرڊيييس ىَٽ:

 سگٍجي. ڪري

 


