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 1994ىجسيَ  IXضٍڌ ايڪٽ ٌيتس 

SINDH ACT NO.IX OF 1994 

 1993 ايڪٽۿ اڪيڊىي جڊيغم ضٍڌ

THE SINDH JUDICIAL 

ACADEMY ACT, 1993 

 ]1994ىارچ  7[

ؼّةي ۾ ؼّةائي جڊيغم ضٍڌ جًٍِ ذريػي  ايڪٽ

 اڪيڊىي كائو ڪئي ويٍري.

ضٍڌ ؼّةي ۾ ؼّةائي جڊيغم اڪيڊىي جّ كيام جيئً تَ 

 ٌُّري؛ ضسوري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪا ًُ ريت

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌرو ويٍرو:

( ًُ ايڪٽ کي ضٍڌ جڊيغم اڪيڊىي ايڪٽۿ 1) .1

 ضڏيّ ويٍرو. 1993

 ( ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍرو.2)

 

ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم  .2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a) “تحت كائو ڪيم  3ىعهب دفػَ ” اڪيڊىي

 جڊيغم اڪيڊىي؛

(b) “تحت جّڙيم اڪيڊىي جّ  5ىعهب دفػَ ” ةّرڊ

 ةّرد „ف گّرٌسس؛
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(c) “ًىعهب ةّرڊ جّ چيئسىيًۿ ۽ جًٍِ ۾ ” چيئسىي

عاىم „ُي اُّ عذػ جيڪّ ضٍرس ظسفان 

ضٍرس ضيّرا يا ڪجَِ ڪو ڪسڻ الِء ةاادتيار 

 ةڻايّ ويّ ُجي؛

(d) “ىعهب اڪيڊىي جّ ” ڊائسيڪٽس جٍسل

ڊائسيڪٽس جٍسل ۽ جًٍِ ۾ عاىم „ُي چيئسىيً 

جا ضيّرا يا ڪجَِ ڪو ظسفان ڊائسيڪٽس جٍسل 

 ڪسڻ الِء ةاادتيار ةڻايم عذػ؛

(e) “ضٍڌ حڪّىت؛ىعهب ” حڪّىت 

(f) “ىعهب ڊضٽسڪٽ ۽ ” ىاتحت غرانتً جّ ىييتس

ضيغٍص ججۿ ايڊيغٍم ڊضٽسڪٽ ۽ ضيغٍص 

ججۿ ضيٍئس ضّل جج ۽ اضطٽٍٽ ضيغٍص ججۿ 

ضّل جج ۽ جڊيغم ىيجطٽسيٽ جتي ةَ ىلسر 

 ُجي؛

(g) “ا.ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم ضاةع” ضاةعا 

ۿ ًُ ايڪٽ جا ٌافز ٿيڻ کاٌپِّءًُ ايڪٽ جي ( 1) .3

ىلؽر پّرا ڪسڻ الِءۿ ُڪ اڪيڊىي جّڙي ويٍريۿ 

 جًٍِ کي ضٍڌ جڊيغم اڪيڊىي ظّر ڄاتّ ويٍرو.

اڪيڊىي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّريۿ جًٍِ کي ًُ ( 2)

ايڪٽ تحت ٻٍِي كطو جي ىتحسڪ ۽ غيس ىتحسڪ 

ىهڪيت حاؼم ڪسڻۿ رکڻ ۽ وڪسو ڪسڻ الِء حليلي 

ڄاڻايم ( ۾ 1ذيهي دفػَ )وارثي ۽ غام ىِس ٌُّريۿ ۽ جيڪا 

ٌاني ضان ڪيص ڪسي ضگٍِري ۽ ىٿص ڪيص ٿي 

 ضگٍِرو.

 ٌُّرا.( اڪيڊىي جا ُيڊ ڪّارٽسس ڪساچي ۾ 3)
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 اڪيڊىي جا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّرا:. 4

(a)   كاٌٌّي واكفيتۿ ىاتحت غرانت جي ىييتسنۿ ال „فيطسن

 ۽ ةار جي ىييتسن جي تسةيت؛

(b) ىاتحت غرانتً جي ىييتسن جي تػهيو جاري رکڻ؛ 

(c)  غرانتي ڪو جي ىػيار جي ةِتسي الِء غرانتي ٌظام ۽

ڪاٌفسٌطشۿ ضيييٍارۿ ورڪغاپص ۽ ضيپّزيا ىٍػلر 

 ڪسائڻ؛

(d) كاٌٌّي ۽ „ئيٍي تحليق تي ىػهّىات ىِيا ڪسڻ؛ 

(e)  ىاتحت غرانتً ۽ ُاِء ڪّرٽ جي اٌتظاىيا جي ىييتسن

 جا کاتيّار اىتحان ىٍػلر ڪسائڻ؛

(f) ۽ رپّرٽّن عايع  ىلاالۿ يادگيسيّنۿ تحليلي رضاال

 ڪسائڻ؛ ۽

(g)  اُڙا ٻيا الڳاپيم ڪو ڪسڻ جً جي ةّرڊ ظسفان ىٍظّري

 .ڏٌي وئي ُجي يا جيئً وڌيڪ دردّاضت ڪئي وئي ُجي

اڪيڊىي جي ىػاىهً جي غام ُرايت ۽ اٌتظام ذيهي ( 1. )5

 ( تحت جّڙيم ةّرڊ حّاني ٌُّرا.2دفػَ )

 ةّرڊ ىغتيم ٌُّرو:( 2)

(i)  چيف جطٽصۿ ُاِء ڪّرٽ „ف

 ضٍڌ

 چيئسىيً

(ii)  وائيص  ُاِء ڪّرٽ جّۿ ضيٍئس ججضٍڌ

 چيئسىيً

(iii) ىييتس اٽارٌي جٍسل پاڪطتان 

(iv) ىييتس كاٌّن وارو وزيس 

(v) ىييتس ايڊووڪيٽ جٍسلۿ ضٍڌ 

(vi)  ىييتسضٍڌ ُاِء ڪّرٽ جي چيف 

 اڪيڊىي جا ڪو

Functions of 

Academy 
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جطٽص ظسفان ٌاىشد ڪيم ُڪ 

 ڊضٽسڪٽ ۽ ضيغٍص جج 

(vii)  ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ جي چيف

 جطٽص پاران ٌاىشد ڪيم ةار

 جّ ُڪ ضيٍئس ىييتس

 ىييتس

(viii)  ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ جي چيف

ال جطٽص ظسفان ٌاىشد ڪيم 

 ڪانيج جّ ُڪ پسٌطپال

 ىييتس

(ix)  ضٍڌ حڪّىت جي كاٌّن واري

 کاتي جّ ضيڪسيٽسي

 ىييتس

(x)  ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ جي چيف

جطٽص ظسفان ٌاىشد ڪيم ُڪ 

 ٌاىيارو غانو

 ىييتس

(xi) ىييتس رجطٽسارۿ ضٍڌ ُاِء ڪّرٽ 

(xii) ىييتس/  اڪيڊىي جّ ڊائسيڪٽس جٍسل

 ضيڪسيٽسي

يا ةّرڊ جي جّڙجڪ ۾  داني ُجڻ ڪسي„ضاىي ڪا ( 3)

ٌلػ ضان ةّرڊ جّ ڪّ غيم يا ڪا ڪارروائي غيس ىّثس ٌَ 

 ٿيٍري.

( ةّرڊ جي ىييتسن جي غِري جّ ىروۿ ضّاِء ايڪص „فيغّ 4)

ٽي ىييتسن جيۿ جيطتائيً اًٌِ کي اڳ ۾ ُٽايّ ٌَ وڃيۿ 

 ضال ٌُّرو.

اڪيڊىي جا ىلؽر ُاؼم ڪسڻ الِءۿ ةّرڊ ڪسي . 6

 ضگٍِرو:

(a) اڪيڊىي جي ىػاىهً جي غام ٌظسداري ڪٍرو؛ 
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(b)  جاري رکڻ ۽ ىاتحت غرانتً  ترريصكاٌٌّي واكفيتۿ

جي ىييتسن جي تسةيتۿ ال „فيطسن ۽ ةار جي ىييتسنۿ ۽ 

تسةيت جي ڪّرس جي ىٍظّري الِء پانيطي ۽ پسوگسام 

 جّڙيٍرو؛

(c)  اڪيڊىي جي ضسگسىيً جّ ىػائٍّ ڪٍرو ۽  اٌرازو

 نڳائيٍرو؛

(d) ةجيٽ جي ڪاٿً تي غّر ڪٍرو ۽ ىٍظّري ڏيٍرو؛ 

(e)  ضسڪار يا اىراد ڏيٍرڙ ايجٍطيش وفاكي ضسڪارۿ ؼّةائي

 کان اىراد جي ىر ۾ گساٌٽص حاؼم ڪٍرو؛

(f) م ركيً ۽ دسچ ڪيم ركيً اڪيڊىي ظسفان حاؼم ڪي

 يجاًٌِ  ۽ جّ حطاب ڪتاب رکٍروٌّٽص ةاةت اڪائ

 اڪائٌّٽٍٽ جٍسل ضٍڌ ظسفان „ڊٽ جّ اٌتظام ڪٍرو؛

(g) ضاىيّن پيرا ڪٍروۿ دتو ڪٍرو ۽ ىهتّي ڪٍرو؛„ 

(h)  جي اضٽاف جي ىييتسن جّن ذىيّاريّناڪيڊىي 

 ؛ىتػيً ڪٍرو

(i)  اُڙي اضٽاف جي ڪًٍِ ىييتس کي ٌّڪسي تي ىلسر

 ڪٍروۿ ضطپيٍڊ ڪٍروۿ ضشا ڏيٍرو يا ةسظسف ڪٍرو؛

(j)  اڪيڊىي الِء ڪًٍِ غيارت کي دسير ڪٍروۿ ىطّاڙ تي

 وٺٍروۿ تػييس ڪٍرو يا اٌتظام ڪٍرو؛

(k)  اڪيڊىي ضان الڳاپيم ضيّرن ىػاىهً کي ُالئيٍروۿ

 ۽ ظئي ڪٍرو ۽ ضٍڀانيٍرو؛

(l)  ّاڪيڊىي جي ضِّنتً ضان الڳاپيم ىػاىهً جّ فيؽه

ڪٍرو يا ڪًٍِ ُڪ ىػاىهي جّ جيڪّ ڊائسيڪٽس جٍسل 

 ةّرڊ جي ٌّٽيص ۾ „ڻيٍرو.

. ةّرڊ پٍٍِجا ضيّرا يا ڪجَِ ادتيار ۽ ڪو چيئسىيًۿ 7
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يا ڊائسيڪٽس جٍسل ڏاًٌِ ىٍتلم  ةّرڊ جي ڪًٍِ ىييتس

 ڪسي ضگِي ٿّ.

ةغسظيڪ ڊائسيڪٽس جٍسلۿ ٍُگاىي ؼّرتحال ۾ۿ جًٍِ ۾ 

ًُ جي ديال ۾ تڪڙي كرم کڻڻ جي ضسورت ُجيۿ 

 چيئسىيً کان اڳّاٽ ىٍظّري ضان اُڙو كرم کڻي ضگِي ٿّ.

ةّرڊ ڪًٍِ عذػ کي ؼالحڪارۿ ڪٍطهٽٍٽ يا ىاُس . 8

ي ضگِي ٿّۿ جيئً اُڙيً عسظً ۽ ضاةعً تحت ىلسر ڪس

 اُّ ظئي ڪسي.

 

 

 

ةّرڊ جّ ڪّ ةَ ىييتسۿ ضّاِء ايڪص „فيغّ ىييتس جيۿ ( 1. )9

ڪًٍِ ةَ وكت تيۿ ضٍرس ُٿ نکت ضان غِري تان 

 چيئسىيً کي اضتػيفيٰ اىاڻي ضگِي ٿّ.

( ڪًٍِ ىييتس جي „فيص ۾ غارضي „ضاىي جي ؼّرت 2)

ظسفان ۾ۿ ضّاِء ايڪص „فيغّ ىييتس جيۿ ان کي چيئسىيً 

 ٌاىشدگي ضان ڀسيّ ويٍروۿ جيڪّ رُيم ىري الِء ىييتس ٌُّرو.

 ةّرڊ جي گڏجاڻي چيئسىيً ظسفان ڪّٺائي ويٍري؛( 1. )10

ةغسظيڪ ةّرڊ جي ٻً گڏجاڻيً وچ ۾ ڇَِ ىِيًٍ کان 

 وڌيڪ غسؼّ ٌَ ُئڻ گِسجي.

س ىّجّدگي ۾ۿ وائيص چيئسىيًۿ ي( چيئسىيًۿ يا ان جي غ2)

 ارت ڪٍرو.ةّرڊ جي گڏجاڻيَء جي ؼر

 ةّرڊ جي گڏجاڻيَء جّ ڪّرم پٍج ىييتس ٌُّرو.( 3)

( ةّرڊۿ وكت ةّكتۿ پٍٍِجي ىييتسن ىٍجِان ىاڻًِ جي 4)

اُڙن ورڪٍگ گسوپص کي ىلسر ڪسي ضگِي ٿّۿ يا ٻي 
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ؼّرت ۾ۿ جيئً اُّ ضسوري ضيجِيۿ اًٌِ کي اڪيڊىي 

جي الڳاپيم ڪيً جي حّاني ضان ىذؽّص ڪو ضٌّپي 

 ضگِي ٿّ.

ڊائسيڪٽس جٍسل ةّرڊ ظسفان اُڙيً عسظً ۽ ( 1. )11

ضاةعً ىّجب ىلسر ڪيّ ويٍرو جيئً اُّ ظئي ڪسي ۽ اُّ 

 ةّرڊ جي غام ُرايتً ىّجب پٍٍِجا ڪو ضساٌجام ڏيٍرو.

حطً ضتط ۽  ٌظو و اداري جي ( ڊائسيڪٽس جٍسل2)

 و.رٌجّ ذىيّار ُّ َءڪارڪسدگي

( ڊائسيڪٽس جٍسل اڪيڊىي جّ پسٌطپال اڪائٌّٽٍگ 3)

 „فيطس ٌُّرو.

اڪيڊىي جي اضٽاف جا غيهرار ۽ ىييتس يا تَ ضڌي ( 1. )12

ضٍئيً ڀستيۿ ةرنيۿ ڊيپّٽيغً تي ىلسر ڪيا ويٍرا يا ٻي 

ظئي  ةّرڊؼّرت ۾ اُڙيً عسظً ۽ ضاةعً ىّجبۿ جيئً 

 ڪسي.

 (ڊائسيڪٽس جٍسل:2)

(a) ظسفان جّڙيم ضهيڪغً ڪييٽي جي ضفارش تي  ةّرڊ

اضڪيم ۾ غِرن تي اضٽاف تائيً ةيطڪ پي اضڪيم  16

 جي ىييتسن جّن ىلسريّن ڪسي ضگِي ٿّ؛ ۽

(b)  ةّرڊ ظسفان جّڙيم ضهيڪغً ڪييٽي جي ضفارش تي

۽ چيئسىيً کان اڳّاٽ ىٍظّريَء ضانۿ ةٍيادي پي اضڪيم 

 ۽ ان کان ىٿي غيهرار ىلسر ڪسي ضگِي ٿّ. 17

حڪّىتۿ وكت ةّكت اڪيڊىي جي ىػاىهً کي ( 1). 13

 الِء فٍڊس رکي فساُو ڪٍري. يٌّي ُالئڻةِتس ٌ

( اڪيڊىي کي ُيٺيً وضيهً کان پڻ ىاني ىرد ٿي ضگِي 2)

 ٿيۿ يػٍي:
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(i) وفاكي ۽ ؼّةائي حڪّىت ظسفان گساٌٽص؛ 

(ii) ؛ ۽ىان ان جي اعاغتً يا رايهٽيش 

(iii) .كّىي ۽ ةيً االكّاىي ايجٍطيً ظسفان اىراد 

( اڪيڊىي جا فٍڊ اڪيڊىي ۾ ٌُّراۿ ۽ اُي اڪيڊىي 3)

جي ذاتي نيجس اڪائٌّٽ ۾ رکيا ويٍرا جيڪّ حڪّىت 

جي ٽسيشري ۾ کّنيّ ويٍروۿ يا چيئسىيً جي ىٍظّري ضان 

ُڪ عيڊونڊ ةئٍڪ ۾ رکيا ويٍراۿ ۽ ڊائسيڪٽس جٍسل ظسفان 

 ضٍڀانيا ويٍرا.

ُڪ  ۾ سيڪٽس جٍسلۿ ُس ىاني ضال جي ضهطهي ڊائ( 1. )14

ةيان جيڪّ ڪٿيم حاؼالتۿ ىّجّد ۽ تسكيَء جّ دسچ 

ڏيکاريٍرو ۽ ركيّن جيڪي ُڪ ىاني ضال دوران حڪّىت 

جي  ةّرڊاُڙي تاريخ تي ۽ اُڙي ظسيلي  کي گِسةم „ًُ.

  ُجي. الِء اىاڻيٍروۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّىٍظّري 

( ڊائسيڪٽس جٍسل ةّرڊ ظسفان ىٍظّر ڪيم ةجيٽ کان 2)

 غالوه ڪّ دسچ ٌَ ڪٍرو.

فان اڪيڊىي جا اڪائٌّٽص اڪائٌّٽٍٽ جٍسل ضٍڌ ظس( 3)

 „ڊٽ ڪيا ويٍرا.

ُس ىاني ضال جي داتيي جي ٻً ىِيًٍ اٌررۿ ( 1. )15

ڊائسيڪٽس جٍسل گزريم ىاني ضان دوران ڪيم ىذتهف 

ڏاًٌِ ضانياٌي رپّرٽ  ةّرڊضسگسىيً جي ضهطهي ۾ 

اىاڻيٍروۿ جًٍِ ضان گڏ اڪيڊىي جي اڪائٌّٽص ةاةت 

 اڪائٌّٽٍٽ جٍسل ضٍڌ جي رپّرٽ ةَ ٌُّروي.

ةّكت حڪّىت کي اڪيڊىي جي فٍڊس ۽ ان ( ةّرڊۿ وكت 2)

 جي پسوگساىً ةاةت رپّرٽ اىاڻيٍرو.

ةّرڊ ًُ ايڪٽ جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء ضاةعا . 16
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 جّڙي ضگِي ٿّ.

جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي گٍجائغً کي ىّثس ةڻائڻ ۾ . 17

ڪا رٌڊڪ پيظ اچيۿ ةّرڊ اُڙو حڪو جاري ڪسي ضگِي 

 ٌَ ٿّۿ جيڪّ ًُ ايڪٽ جي گٍجائغً ضان تڪسار ۾

ُجيۿ جيڪّ اُڙي رٌڊڪ ُٽائڻ جي ىلؽر الِء ضسوري 

 ُجي.

کي ىٍطّخ  1993ضٍڌ جڊيغم اڪيڊىي „رڊيٍٍصۿ . 18

 ڪيّ وڃي ٿّ.
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