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THE SINDH SERVICES 

TRIBUNALS (AMENDMENT) ACT, 

1991 

 ]۱۷۷۱جوى  ۱۳[
ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ عشوط ٹشبیوًلض 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۷۹۳ایکٹ، 

هیں  ۱۷۹۳جیغب کہ عٌذھ عشوط ٹشبیوًلض ایکٹ، 

 تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 عول هیں الیب جبئے گب:اط کو اط طشح 

(اط ایکٹ کو عٌذھ عشوط ٹشبیوًلض )تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۷۱ایکٹ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔(۲)

 

هیں، جظ کو  ۱۷۹۳۔ عٌذھ عشوط ٹشبیوًلض ایکٹ، ۲

اط کے بعذ بھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی 

هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ  (c)کی شق  ۲فعہ 

'' شبهل کیئے B-3عے پہلے، لفظ اوس عذد ''یب دفعہ 

 جبئیں گے۔

 

 
 

کے بعذ، هٌذسجہ  A-3۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۳

 ریل ًئی دفعبت شبهل کی جبئیں گی:

''3-B ۔ )هبتحت عذالتوں کے هیوبشاى کے لیئے

کے هتضبد ًہ ہو، ہبئی  ۳ٹشبیوًل( جب تک کچھ دفعہ 

کوسٹ کب چیف جغٹظ ہبئی کوسٹ کی تیي ججض پش 

هشتول ٹشبیوًل بٌب عکتب ہے، جي هیں عے عب عے 

عیٌئش چیئشهیي ہوگب اوس ببقی دو ججض ٹشبیوًل کے 

هیوبش کے طوس پش کبم کشیں گے اوس اط طشح 

تشکیل دی گئی ٹشبیوًل کو هبتحت عذالتوں کے 

هیوبشص کی خذهبت کی ششائظ و ضوابظ عے هتعلقہ 

هالت بشوول اًتظبهی هعبلیبت کے اوپش هکول هعب

 دائشٍ اختیبس ہوگب۔''؛

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عٌذھ  ۱۷۹۳

 ۲کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XV of 

1973 
کے عٌذھ  ۱۷۹۳

کی دفعبت  XVایکٹ 

3-B ،3-C ،3-D  کی

 شوولیت

Insertion of 

Section 3-B, 3-

C, 3-D of Sindh 

Act XV of 1973 
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''3-C 3۔ )ریلی دفعہ-B  3کے تحت-A  ٹشبیوًل پش

کے تحت تشکیل دی گئی  B-3ًبفز ًہیں ہوگب( دفعہ 

هیں شبهل کچھ بھی ًبفز ًہیں  A-3ٹشبیوًل پش دفعہ 

 ہوگب۔''؛

''3-B ۔ )التوٰی هیں کیغض کی هٌتقلی( هبتحت عذالتوں

کے هیوبشص کی خذهبت کی ششائظ و ضوابظ عے 

هیں هزکوسٍ ٹشبیوًل  ۳هتعلقہ عبسے هعبهبت جو دفعہ 

کے پبط التوٰی هیں ہوں، وٍ عبسے عٌذھ عشوط 

کے ًبفز ہوًے کے  ۱۷۷۱ٹشبیوًلض )تشهین( آسڈیٌٌظ، 

کے تحت قبئن کشدٍ ٹشبیوًل کی  B-3فوسی بعذ دفعہ 

 طشف هٌتقل ہو جبئیں گے۔''؛

( هیں، ۱کی ریلی دفعہ ) ۸ایکٹ کی دفعہ  ۔ هزکوس۴ٍ

آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو کولي عے تبذیل کیب 

جبئے گب اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ بیبى 

 شبهل کیب جبئے گب:

کے تحت قبئن کشدٍ ٹشبیوًل کے  B-3''بششطیکہ دفعہ 

علغلے هیں قواعذ ہبئی کوسٹ کی هشبوست عے 

 بٌبئے جبئیں گے۔''۔
 

کو  ۱۷۷۱عٌذھ عشوط ٹشبیوًلض )تشهین( آسڈیٌٌظ، ۔ ۵

 هٌغوخ کیب جبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 

 

 

 

 

 
کے عٌذھ  ۱۷۹۳

 ۸کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 8 of 

Sindh Act XV of 

1973 
کے عٌذھ  ۱۷۷۱

کی  IIآسڈیٌٌظ 

 هٌغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance II of 

1991 

 


