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 1002نجريً  XX شيڌ آرڊيييس ىهبر 

SINDH ORDINANCE  NO.XX 

OF 2001 

 پڙتال( جاچ نَزىيت جي )نقرريو نالزم شرڪاري شيڌ

 1002 آرڊيييسۿ )نيصَخي(

THE SINDH CIVIL SERVANT (ASSESSMENT 

OF SUITABILITY OF APPOINTMENTS) 

(REPEAL) ORDINANCE, 2001 

 ]1002جَن   10[

آرڊيييس جيٍو جي ذريعي شيڌ شرڪاري نالزنو جي 

( آرڊيييسۿ نقرري جي نَزىيت جي جاچ پڙتال))نيصَخي( 

 کي نيصَخ ڪيَ وييدو. 1002

 [شرطيً بيان Iحڪم ىانَ ىهبر  چيف ايگزيڪيَٽَ] ٻيَن

جي تحت چيف ايگزيڪيَٽَ  کي ڏىي وئيۿ  1000نجريً 

ڪاري و جي پڄاڻي ۾ ضروري ٿي ويَ آٌي تً شيڌ شرٌدايت

 نالزم )نقرري جي نَزوىيت جي جاچ پڙتال( )نيصَخي(

 کي نيصَخ ڪيَ وييدو.  1002ايڪٽ نجريً 

آڪٽَبر  21واري اعالن ۽  2111آڪٽَبر  21۽ جيئو تً 

 2آرڊر ىهبر  ڪاىصٽيٽَشو تي جاري ڪيل پروويزىل 2111

 جي تحت صَبائي اشيهبلي نعطل آٌي.

صَرتحال ۾ فَري قدم شيڌ جَ گَرىر نطهئو اٌي تً نَجَده 

 کڻڻ ضروري آٌي.

ٌاڻي تيٍيڪري نٿيو ڄاڻايل اعالن ۽ پرويزىل 

جي پروويزىل  2111َ ڪاىصٽيٽَشو آرڊر شان گڏ پڙٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تهٍيد
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۽ ان شلصلي ۾ نليل  1ڪاىصٽيٽَشو )ترنيم( آرڊر ىهبر 

رن کي اشتعهال ڪيدي گَرىر خَشيَء شان شهَرن اختيا

 َ.ٺاٌي ىافذ فرنائي ٿٌيٺيَن ڄاڻايل آرڊيييس 

شيڌ شرڪاري نالزم )نقرري جي ( ٌو آرڊيييس کي 2) .2

 شڏيَ وييدو. 1002جاچ پڙتال( )نيصَخي( آرڊيييس 

 ( ٌيُء في الفَر ىافذ ٿييدو.1)

 

 

( شيڌ شرڪاري نالزم )نقرري جي نَزىيت جي 1) .1

کي نيصَخ ڪيَ  1002جاچ پڙتال( آرڊيييسۿ 

 5وييدو.

 

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  آرڊيييس ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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