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 ۴۹۹۱مجزیہ  XIXسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XIX OF 

1994 

 کی مقزریوں )ایڈہبک سزونٹس سول سندھ

 ۴۹۹۱ ایکٹ، مستقلی(

THE SINDH CIVIL SERVANTS 

(REGULARIZATION OF ADHOC 

APPOINTMENTS) ACT, 1994 

 ]۱۹۹۱جوالئی  ۲۲[
ایکٹ جظ کی توعظ عے ایڈہبک بٌیبد پش هقشس کشدٍ 

جبئے کچھ عول عشوًٹظ کی هالصهت کو هغتقل کیب 

 گب۔

جیغب کہ ایڈہبک بٌیبد پش هقشس کشدٍ کچھ عول 

عشوًٹظ کی هالصهت کو عواهی هفبد هیں هغتقل کشًب 

 هقظود ہے، جو اط طشح ہوگب؛

 اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عٌذھ عول عشوًٹظ )ایڈہبک ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۱هقشسیوں کی هغتقلی( ایکٹ، 

 س ًبفز ہوگب۔(یہ فی الفو۲)

( اط ایکٹ هیں، جب تک هفہوم کچھ دوعشا ۱۔ )۲

 طلب ًہ کشے تب تک:

(a)  ،ایکٹ'' هطلب عٌذھ عول عشوًٹظ ایکٹ''

 ؛۱۹۹۳

(b) کویشي'' هطلب عٌذھ پبلک عشوط کویشي؛'' 

(c) دکوهت'' هطلب دکوهت عٌذھ؛ اوس'' 

(d)  عہذٍ'' هطلب دکوهت کی طشف عے''

طوبے کے هعبهالت عے هتعلقہ هٌظوس شذٍ 

 عہذٍ۔
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کے  ''ایڈہبک هقشسی'' اوس ''عول عشوًٹ (۲)

'' کو تشتیبواس وٍ ہی هعٌی ہوگی جو اى کو اظہبسوں

 اط ایکٹ هیں دی گئی ہے۔

سولض کے تضبد هیں ًہیں، یب  اط ایکٹ یب اگش ( ۱۔ )۳

کغی فیظلے کے خالف ًہیں، یب کوسٹ کی طشف 

عے دیئے گئے کغی آسڈس یب فتوٰی کے هتضبد ًہیں 

کٹ کی کي گٌجبئشوں کے هطببق ہے، لیکي اط ای

کی جگہ  ۱۱کوئی عشکبسی هالصم بیغک پے اعکیل 

پش ایڈہبک هالصهت کشتب ہے اوس اط ایکٹ کے ًبفز 

ہوًے کے وقت هالصهت هیں ہے، تو  اط علغلے هیں 

کیئے گئے ادکبهبت کے تذت، اط عہذی پش کبسگش 

طشیقے هقشس کشدٍ اوس اط ایکٹ کی ششوعبت عے 

 هقشس عوجھے جبئیں گے۔هغتقل بٌیبد پش 

( کے تذت آسڈس تب تک ًہیں ًکبلے ۱(ریلی دفعہ )۲)

جبئیں گے جب تک ایغے عول عشوًٹظ کے 

تفظیالت، اى کی تعلیوی قببلیت، تجشبہ، عوش اوس 

ڈوهیغبئیل کی جگہ کی جبًچ پڑتبل ًہ کی جبئے اوس 

دکوهت کی طشف عے هقشس کشدٍ خبص کویٹی کی 

 جبئے۔طشف عے کلیئش قشاس ًہ دیب 

خبص کویٹی قبئن کشدٍ کے تذت ( ۲( ریلی دفعہ )۳)

کی سہٌوبئی هتعلقہ هذکوہ کب عیکشیٹشی اًچبسج کشے 

گب اوس دوعشوں هیں اط هذکوہ اوس عشوعض ایٌڈ 

جٌشل ایڈهٌغٹشیشي هذکوہ هیں عے ایک ایک هیوبش 

 شبهل ہوں گے۔

۔ جہبں کویشي، کغی شخض کے کیڈس یب هالصهت ۴

کی اط ایکٹ کی ششوعبت هیں عہذے پش هقشسی 

عے پہلے عفبسػ کی ہے، ایغے شخض کو تشجیخ 

 دی جبئے گی۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 هغتقلی

Regularization 

of services of 

certain civil 

servants 

 


