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ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  VIIىجسيَ 9181
SINDH ACT NO.VII OF 1989
ضٍڌ ضّل ضسوٌٽص (ايڊُاڪ ىلسريً جي
ىطتلهي) ايڪٽۿ 9181
THE SINDH CIVIL SERVANTS
(REGULARIZATION OF ADHOC
APPOINTMENTS) ACT, 1989
] 22ىئي [9181
ايڪٽ جًٍِ ذريعي ايڊُاڪ ةٍيادن تي ڀستي ڪيم ڪجَِ
ضّل ىالزىً جي ٌّڪسي کي ىطتلم ڪيّ ويٍرو.
جيئً تَ ايڊُاڪ ةٍيادن تي ڀستي ڪيم ڪجَِ ضّل ىالزىً تيِير )(Preamble
جي ٌّڪسي کي ىطتلم ڪسڻ ضسوري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪّ
ًُ ريت ٌُّرو܀
ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌرو ويٍرو:
 ًُ )9( .9ايڪٽ کي ضٍڌ ضّل ضسوٌٽص (ايڊُاڪ ىذتطس عٍّان ۽
ىلسريً جي ىطتلهي) ايڪٽۿ  9181ضڎيّ ويٍرو.
(ُ )2ي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو.

شسوعات
Short title and
commencement

 ًُ )9( .2ايڪٽ ۾ۿ جيطتائيً ڪجَِ ىفِّم جي وضفّن
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:
()a

Definitions

“ايڪٽ” ىطهب ضٍڌ ضّل ضسوٌٽص ايڪٽۿ

2

9193܀
(“ )bڪييشً” ىطهب ضٍڌ پتهڪ ضسوس ڪييشً܀
()c

“حڪّىت” ىطهب ضٍڌ حڪّىت܀ ۽

(“ )dپّضٽ” ىطهب ضٍڌ حڪّىت طسفان ضّةي جي
ىعاىهً الِء پيرا ڪيم پّضٽ.
( )2اظِار “ايڊُاڪ ىلسري” ۽ “ضّل ضسوٌٽ” جّ ىطهب ًُ
ايڪٽ ۾ ڏٌم ىفِّم ىطاةق ٌُّرو.
 )9( .3جيطتائيً ڪجَِ ًُ ايڪٽ يا كاعرنۿ يا ڪًٍِ ڪجَِ ضّل ىالزىً
ڊڪسيۿ حڪو يا ڪّرٽ جي فيطهي جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ جي ٌّڪسي جي
پس ًُ ايڪٽ جي گٍجائشً ىّجب ُجيۿ ُڪ ضّل ضسوٌٽ ىطتلهي
جًٍِ جي ُڪ عِري تي ايڊُاڪ ىلسري ڪئي وئي ُجي يا Regularization
„ 92ڪٽّةس  9188کان اڳ ۽ ًُ ايڪٽ جي شسوعات of services of
تائيً جاري رکيّ ُجيۿ ان ضهطهي ۾ ىهيم حڪيً تيۿ ًُ civil

certain

ايڪٽ جي شسوعات واري تاريخ کان ڪارگس ٌيٌّي ان servants
عِري تي ىطتلم ىلسر ضيجِيّ ويٍرو.
( )2ذيهي دفعَ ( )9تحت حڪو تيطتائيً جاري ٌَ ڪيا ويٍرا
جيطتائيً اُڏن ضّل ىالزىً جي تعهييي كاةهيتۿ تجسةيۿ
عيس ۽ ڊوىيطائيم جي ٍُڌ جي جاچ پڏتال ٌَ ڪئي وڃي ۽ ان
کي حڪّىت جي ىلسر ڪيم داص ڪييٽي طسفان ڪهيئس
كسار ٌَ ڏٌّ وڃي.
( )3ذيهي دفعَ ( )2تحت جّڙيم داص ڪييٽي جي ضسةساُي
الڳاپيم کاتي جّ ضيڪسيٽسي اٌچارج ڪٍرو ۽ ٻيً ۾ شاىم
ٌُّرا ان کاتي ۽ ضسوضش ۽ جٍسل ايڊىٍطٽسيشً ڊپارٽييٍٽ
ىان ُڪ ُڪ ٌيائٍرو.
 .4جتي ڪييشًۿ ڪًٍِ شذص جي ُڪ ڪيڊر پّضٽ يا ٌّڪسي تان ُٽائڻ
3

ىالزىت تي ًُ ايڪٽ جي شسوعات کان اڳ ىلسري جي جّ طسيليڪارۿ جتي
ضفارش ڪئي „ُي تَ ان ڪيڊر يا ٌّڪسي تي ىلسر ضڀ کان ٌّڪسي تان ُٽائڻ
جٌّيئس ايڊُاڪ يا ضّل ضسوٌٽ کي ُٽائي اُڏي شذص کي ضسوري ُجي
ىلسر ڪيّ ويٍروۿ جيڪڎًُ ضسوري ُجي:

for

ةشسطيڪ جڎًُ ٻَ يا ٻً کان وڌيڪ ايڊُاڪ يا ضّل ىالزم of

Procedure
termination

جيڪي ٻئي ضاڳي گسيڊ يا ُڪ جِڏي „ضاىيَء تي ُجًۿ services where
اًٌِ جي ىلسري جي تاريذً تي ىالزىت ۾ ضڀ کان ٌٍڍي such
is

عيس وارن کي ةسطسف ڪيّ ويٍرو.

termination

necessary
 )9(.5ضّل ىالزم جً جي ٌّڪسي کي ىطتلم ڪيّ ويّ „ُيۿ ضيٍيارٽي
ًُ ايڪٽ تحت اًٌِ جّ رتتّ جٌّيئس ڄاتّ ويٍرو:
) (aضاڳي ىالزىت يا ڪيڊر رکٍرڙ ضّل ىالزم کانۿ جيڪي
ًُ ايڪٽ جي شسوعات وكت ىالزىت يا ڪيڊر ۾ ىطتلم
ةٍيادن تي „ًُ܀
) (bاُڏن ىاڻًِ کانۿ جيڪڎًُ ڪّ „ُيۿ جيڪي اًٌِ جي
ىلسري جي حليلي تاريخ جي اةتڏ ًُ ايڪٽ جي شسوعات
کان اڳ ڪييشً جي ضفارشً تي ىالزىت يا ڪيڊر ۾
تستيتّار ىلسر ڪيا ويا „ًُ.
( )2ضّل ىالزىً جي گِڻ ردي ضيٍارٽي جً جي ىالزىت ًُ
ايڪٽ تحت ضاڳي ىالزىت يا ڪيڊر ۾ ىطتلم ڪئي وئي
„ُيۿ اًٌِ جي اُڏي ىالزىت يا ڪيڊر ۾ الڳاتار ىلسري جي
ةٍيادن تي طئي ڪئي ويٍري.
ةشسطيڪ جتي اًٌِ جي نڳاتار ىلسري جّن تاريذّن
ضاڳيّن „ًُ تَۿ عيس ۾ ٌٍڍن جي ڀيٽ ۾ وڏي عيس وارن جّ
عِرو ىٿي رکيّ ويٍرو.
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Seniority

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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