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 2002 ،آرڈیننس )تزمیم( مالسم سزکبری سندھ

THE SINDH CIVIL SERVANTS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفعبت 

 هختصش عٌواى اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 کی تشهین 7کی دفعہ XIV کے عٌذھ ایکٹ 1793 .2

Amendment of section 9 of Sindh Act No.XIV of 1973 

 

 

 

 

 

 

 2002 مجزیہ IV سندھ آرڈیننس نمبز
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 کی جبئے گی۔ نهیں تشهی 1793

هیں تشهی  1793جیغب کہ عٌذھ عشکبسی هالصم ایکٹ، 

 ؛کشًب ضشوسی ہوگیب ہے

 ؛هیں الیب جبئے گب جظ کو اط طشح عے عول

والے  1777اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی 

 1اعالى تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش 

 :کے هطبثق هعطل ہے

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هعطوي ہے کہ هوجودٍ 

 صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے،

اة اط لئے  هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل  لہزا  

کے  1777کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  7پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

عٌذھ کب گوسًش ثخوشی اط آسڈیٌٌظ کو ثٌب  التے ہوئے

 کش ًبفز کشًب فشهبتب ہے۔

ط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ عشکبسی هالصم ا ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2002)تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

هیں، دفعہ   1793عٌذھ عشکبسی هالصم ایکٹ، . 2

 :کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی۔7

“9-A . جت تک کچھ اط ایکٹ یب وقتی طوس پش الگو

عذالت کے فیصلے کے کغی دوعشے قبًوى یب کغی 

هتضبد ًہ ہو، تت تک ایک عشکبسی هالصم جظ ًے 

اپٌی رهہ داسیبں ًجھبًے کے دوساں کوئی ثہبدسی کب کبم 

کب کیب ہو یب اپٌی رهہ داسی کے عالوٍ اضبفی 

ی ہو۔ اعے ٓائوٹ ٓاف ٹشى پشوهوشي یب دکھبئ کبسکشدگی

اًعبهی یب اعضاص اط علغلے هیں دیب جب عکتب ہے، جیغب 

 ثیبى کیب گیب ہو۔کہ 

 
کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  آرڈیننس نوٹ:

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
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