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 آرڈیننس، )تزهین( ٹزبیونلس سزوس سندھ

۴۷۹۱ 

THE SINDH SERVICE TRIBUNALS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1974 

 ]۱۷۹۱اپشیل  ۱۸[
آسڈیٌٌس جس کے رسیعے سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۷۹۱ایکٹ، 

هیں  ۱۷۹۱جیسب کہ سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس ایکٹ، 

 جو اس طشح ہوگی؛تشهین کشًب هقظود ہے، 

اوس جیسب کہ طوببئی اسیوبلی کب اجالس جبسی ًہیں 

ہے اوس سٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت 

 هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة، اس لیئے، اسالهی جوہوسیہ پبکستبى کے عبوسی 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۲۸آئیي کے آسٹیکل 

تے ہوئے، سٌذھ ہوئے اختیبسات کو استعوبل هیں ال

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌس بٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

( اس آسڈیٌٌس کو سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱)تشهین( آسڈیٌٌس، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هیں، جس کو  ۱۷۹۳۔سٌذھ سشوس ٹشبیوًلس ایکٹ، ۲

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

 هیں: ۳دفعہ 

(i)( کی شق ۳ریلی دفعہ )(b)  ۱هیں، الفبظ '' کالس 

هیں پوسٹ یب اس کے  ۱۶پوسٹ'' کے لیئے لفع ''گشیڈ 

 هسبوی یب اعلٰی عہذٍ'' هتببدل ہوں گے؛

(ii)( هیں، آخش هیں آًے والے فل اسٹبپ ۶ریلی دفعہ )

سے پہلے، کبهب اوس لفع ''،اگش اس کب هعبوضہ بڑھبیب 

 ہے۔'' شبهل کیئے جبئیں گے۔گیب 

کے ششطیہ بیبى هیں، شق  ۴۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

(b) :کے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب 
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هختظش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement  
کے سٌذھ  ۱۷۹۳

 ۳کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 3 of 

Sindh Act XV of 

1973 
کے سٌذھ  ۱۷۹۳

کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین۴

Amendment of 

section 4 of 
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''(b) اختیبسی کے طشف سے هوصوًیت هحکوہ کی

ض  کو هتعیي کشًے یب دوسشی طوست هیں کسی شخ

هقشس کیب جبئے یب کسی خبص عہذٍ  سکھٌے، یب اعلٰی 

دی جبئے، اس سلسلے هیں  عہذےیب گشیڈ هیں تشقی

حکن یب فیظلہ دیب جبئے کہ اس  کے لئے ٹشبیوًل هیں 

 اپیل ًہیں کی جبئیگی۔''

کے بعذ هٌذسجہ ریل  ۶۔هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۴

 شبهل کی جبئے گی: ۶۔Aطوس پش دفعہ 

کب ایکٹ  ۱۷۹۸) ۱۷۹۸۔ لویٹیشي ایکٹ، ۶۔A)حذود( ''

IX کے  کی گٌجبئش اس ایکٹ ۱۲اوس  ۵( کی دفعہ

 تحت اپیل پش ًبفز ًہیں ہوگی۔''۔

 
کو اس دفعہ کی  ۸۔هزکوسٍ ایکٹ هیں هوجودٍ دفعہ ۵

( کے طوس پش دوببسٍ ًوبش دیب جبئے گب ۱ریلی دفعہ )

( کے طوس پش دوببسٍ ًوبش ۱اوس اس طشح ریلی دفعہ )

( شبهل کی ۲دیٌے کے بعذ هٌذسجہ ریل ریلی دفعہ )

 جبئے گی:

ہ ببال اختیبسات کی عبم (خبص طوس پش اوس هٌذسج۲'')

حیثیت سے تضبد کے عالوٍ، ایسے قواعذ هٌذسجہ 

 ریل هعبهالت کے لیئے فشاہن کشتے ہیں، یعٌی:

(a) ٹشبیوًل کے هیوبشاى کی هطلوبہ تعذاد، جس کے

سبهٌے شٌوائی ہوًی ہے، یب ٹشبیوًل کی طشف سے 

 ؛ اوسکیب جبئے جبسی کشدٍ حکن یب فیظلہ

(b)هیوبش کے عہذے پش  ٹشبیوًل کے چیئشهیي یب

 عبسضی آسبهی کی بھشتی۔''۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Sindh Act XV of 

1973 
 

کے سٌذھ  ۱۷۹۳

هیں دفعہ  XVایکٹ 

Aکی شوولیت ۶۔ 

Insertion of 

section 6-A in 

Sindh Act XV of 

1973 
کے سٌذھ  ۱۷۹۳

 ۸کی دفعہ  XVایکٹ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 8 of 

Sindh Act XV of 

1973 

 
 

 

 


