3971 َ ىجسيXI ضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس
SINDH ORDINANCE NO.XI OF 1973
3971 ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّهص „رڊيٍٍصۿ
THE SINDH SERVICE TRIBUNALS
ORDINANCE, 1973
(CONTENTS) فِسضت
(Preamble) تيِير
(Sections) دفعات
ىذتؽس عٍّان ۽ عسوعات

.3

Short title and commencement
وؼفّن

.2

Definitions
ٽسةيٌّهص

.1

Tribunals
ٽسةيٌّهص ۾ اپيم

.4

Appeal to Tribunals
ٽسةيٌّهص جا ادتيار

.5

Powers to Tribunals
ىلرىً ۽ ٻيً ڪارروايً کان جِم

.6

Abatement of suits and other proceedings
ڪيطً جي ىٍتلهي

.7

Transfer of cases
كاعرا
1

.8

Rules
 جي ىٍطّديXXVIII  جي اونَِ پاڪطتان „رڊيٍٍص3969

.9

Repeal of West Pakistan Ordinance XXVIII of 1969

2

ضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس  XIىجسيَ 3971
SINDH ORDINANCE NO.XI OF 1973

ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّهص „رڊيٍٍصۿ 3971
THE SINDH SERVICE TRIBUNALS
ORDINANCE, 1973
] 7ضيپٽيتس [3971
„رڊيٍٍص جًٍِ ذريعي ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي
عسطً ۽ ضاةطً ضان الڳاپيم ىعاىهً جي ضهطهي ۾ دائسه اٌرر
ادتيار اضتعيال ڪسڻ الِء ضسوس ٽسةيٌّهص كائو ڪيا ويٍرا.
جيئً تَ ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي عسطً ۽ ضاةطً تيِير )(Preamble
ضان الڳاپيم ىعاىهً جي ضهطهي ۾ دائسه اٌرر ادتيار اضتعيال
ڪسڻ الِء ۽ ان ضان الڳاپيم ۽ ضاڳيً ىعاىهً الِء ضسوس
ٽسةيٌّهص جّ كيام ضسوري ٿي پيّ „ُي܀
۽ جيئً تَ ؼّةائي اضييتهي جّ اجالس ُهٍرڙ ٌَ „ُي ۽ ضٍڌ
جّ گّرٌس ىطيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً ۾ ٍُگاىي كرم کڻڻ
ضسوري ٿي پيّ „ُي܀
ُاڻيۿ تًٍِ ڪسيۿ اضالىي جيِّريَ پاڪطتان جي عتّري
„ئيً جي „رٽيڪم  328جي عق ( )3تحت ىهيم ادتيارن
کي اضتعيال ۾ „ڻيٍري ضٍڌ جي گّرٌس ُيٺيّن „رڊيٍٍص
جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ „ُي܀
„ ًُ )3( .3رڊيٍٍص کي ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّهص „رڊيٍٍصۿ ىذتؽس عٍّان ۽
عسوعات
 3971ضڏيّ ويٍرو.
Short title and

(ُ )2ي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو.

()1اُّ ضيّرن ضسڪاري ىالزىً تي الڳّ ٿيٍروۿ پِّء اُي commencement
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جتي ةَ ُجً.
„ ًُ.2رڊيٍٍص ۾ جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي وؼفّن
Definitions

ىتضاد ٌَ ُجي:
)“ (aضسڪاري ىالزم” ىطهب ضاڳيّ ىطهب جيئً ضٍڌ ضّل
ضسوٌٽص „رڊيٍٍصۿ  3971۾ „ُي܀
)“ (bحڪّىت” ىطهب ضٍڌ حڪّىت܀
)“ (cٽسةيٌّم” ىطهب دفعَ  1تحت كائو ڪيم ضسوس
ٽسةيٌّم.

 )3( .1حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيغً ذريعي ٽسةيٌّهص
ُڪ يا وڌيڪ ٽسةيٌّهص كائو ڪسي ضگِي ٿي ۽ جيڪڏًُ Tribunals
ُڪ کان وڌيڪ ٽسةيٌّم كائو ڪيا وڃً تَ حڪّىت
ٌّٽيفڪيغً ۾ ضسڪاري ىالزىً جّ درجّ يا درجا ةيان
ڪٍريۿ يا عالئلائي حرونۿ جً ۾ ٽسةيٌّهص ًُ „رڊيٍٍص
تحت ڪارروائي ڪٍرا.
()2ٽسةيٌّم کي ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي عسطً ۽
ضاةطً ضان الڳاپيم ىعاىهً ۽ ةغيّل اٌتظاىي ىعاىهً جي
ٍُگاىي دائسه ادتيار حاؼم ٌُّرو.
()1ٽسةيٌّم ىغتيم ٌُّرو:
) (aچيئسىيًۿ جيڪّ ُاِء ڪّرٽ جّ جج رُيّ ُجي يا ُاِء
ڪّرٽ جي جج ٿيڻ جي اُهيت رکٍرو ُجي܀ ۽
)(bٻَ ىييتسز جً ىان ُس ُڪ جًٍِ وفاكي يا ؼّةائي
حڪّىت ۾ گِٽ ۾ گِٽ  37ضانً کان ڪالس  I۾ عِرو
رکيّ ُجي.
()4ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً ۽ ىييتس حڪّىت طسفان اُڙن
عسطً ۽ ضاةطً تحت ىلسر ڪيا ويٍراۿ جيئً اُا طئي
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ڪسي.
()5ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً يا ىييتس ُٿ اکسيً گّرٌس کي
اضتعيفيٰ اىاڻي ضگِي ٿّ.
()6ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً يا ىييتس پاڪطتان جي ضسوس ۾
ڪّ ٻيّ ىٍافعي وارو عِرو ٌَ رکٍرو.
 .4ڪًٍِ حتيي حڪو ذريعي ىتاثس ٿيم ڪّ ضسڪاري ٽسةيٌّهص ۾ اپيم
ىالزمۿ پِّء اُّ ضٍرس ىالزىت جي عسطً ۽ ضاةطً جي to

Appeal

ضهطهي ۾ کاتي جي ادتياري طسفان اؼم ُجي يا اپيهيٽ Tribunals
ذريعي ىتاثس ٿيّ ُجي تَۿ کيص اُڙو حڪو ىهڻ جي ٽيًِ
ڏيًٍِ اٌرر اُڙي ىعاىهي جي ضهطهي ۾ دائسه ادتيار رکٍرڙ
ٽسةيٌّم کي اپيم ڪسي ضگِي ٿّ:
ةغسطيڪ اُّ تَ:
)(aجتي ضٍڌ ضّل ضسوٌٽص „رڊيٍٍصۿ  3971تحت يا ڪً
كاعرن تحت کاتي جي ادتياري کي اپيمۿ ٌظسثاٌي يا
ريپسيشٌٽيغً پيظ ڪئي وئي „ُيۿ اُڙي حڪو دالف
ٽسةيٌّم کي اپيم ٌَ ڪئي ويٍري جيطتائيً ىتاثس ٿيم
ضسڪاري ىالزم طسفان اُڙي کاتيّار ادتياري کي اپيم يا
ٌظسثاٌي جي دردّاضت يا ريپسيشٌٽيغً پيظ ڪئي وئي „ُي
۽ اُڙيَء ريت ڪيم اُڙي اپيمۿ دردّاضت يا ريپسيشٌٽيٍغً
جي تاريخ کي ٌّي ڏيًٍِ جّ عسؼّ گزري ٌَ ويّ ُجي܀ ۽
)(bکاتي جي ادتياري جي ڪًٍِ حڪو يا فيؽهي دالف
ٽسةيٌّم ۾ ڪا اپيم ٌَ ڪئي ويٍريۿ جًٍِ ۾ ةيان ڪيّ ويّ
ُجي:
) (iدردّاضت گزار جي فٽٍيص يا ٻي ڪا ؼّرت جًٍِ ۾
ڪّ عذػ ىلسر ڪيّ وڃڻّ „ُي يا ڪّ داص عِرو رکڻّ
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„ُي يا اعهيٰ عِري يا گسيڊ تي تسكي ڏيڻي „ُي܀ يا
) (iiضسڪاري ىالزم تي کاتي طسفان اٌڪّائسي جي ٌتيجي ۾
ڏٌم ضشا يا ىڙُيم ڏٌڊۿ ضّاِء ان جي جتي ڏٌڊ ةسطسفيۿ ُٽائڻ يا
ىالزىت تان الزىي رٽائسىيٍٽ „ُي.
وضاحت ًُ :دفعَ ۾ۿ “کاتي جي ادتياري” ىطهب ٽسةيٌّم
کاٌطّاِء ڪا ادتياري جيڪا ضسڪاري ىالزىً جي عسطً ۽
ضاةطً جي حّاني ضان حڪو جاري ڪسڻ الِء ىجاز „ُي.
 )3( .5ٽسةيٌّم اپيم تيۿ اُڙي حڪو جي تؽريق ڪسي ٽسةيٌّهص جا ادتيار
ضگِي ٿيۿ ان کي ٌتيسي ضگِي ٿيۿ تتريم ڪسي ضگِي ٿي to

Powers

يا ٻيِس تستيب ڏئي ضگِي ٿيۿ جًٍِ دالف اپيم ڪئي وئي Tribunals
„ُي.
( )2ٽسةيٌّم کي ڪًٍِ اپيم جّ فيؽهّ ڪسڻ جي ىلؽر الِء
ضّل ڪّرٽ ضيجِيّ ويٍرو ۽ ان کي ضاڳيا ادتيار حاؼم
ٌُّرا جيڪي اُڙي عرانت کي ڪّڊ „ف ضّل پسوضيجسۿ
 3998( 3998جّ ايڪٽ  )Vتحت حاؼم ٌُّراۿ ةغيّل
ادتيارن جي:
) (aڪًٍِ عذػ جي حاضسي يليٍي ةڻائڻ ۽ كطو تي پڇا
ڳاڇا ڪسڻ܀
) (bدضتاويش پيظ ڪسڻ الِء زور ڀسڻ܀
) (cعاُريً ۽ دضتاويشن جي ڇٍڊ ڇاڻ الِء ڪييغً جاري
ڪسڻ.
( )1اپيم دادم ڪسڻۿ ڪّ دضتاويش فائيم ڪسڻۿ پيظ ڪسڻ
يا رڪارڊ ڪسڻۿ يا ڪّ دضتاويش ٽسةيٌّم ىان حاؼم ڪسڻ
جي ڪا ڪّرٽ في واجب االدا ٌَ ٌُّري.
.6ضڀ ڪيصۿ اپيهّن ۽ دردّاضتّن جيڪي ٽسةيٌّم جي ىلرىً
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۽

ٻيً

دائسه ادتيار ضان الڳاپيم ىعاىهً ضان ُجً ۽ ًُ كاٌّن جي ڪارروايً کان جِم
الڳّ ٿيڻ کان ُڪرم پِّء جڏًُ پارنياىيٍٽ اضالىي جيِّريَ of

Abatement

پاڪطتان جي „ئيً جي „رٽيڪم  232جي عق ( )2کي ٌافز suits and other
ڪيّ ُجيۿ تَ پِّء ٽسةيٌّم تي ان جّ اڪالُء ڪسڻ تي پاةٍري proceedings
ٌُّريۿ جيڪي ڪًٍِ ةَ ڪّرٽ ۾ فؽيهي يا ڪيص الِء
پيم ٌُّرا.
ةغسطيڪ ڪّ ضسڪاري ىالزم جيڪّ اُڙي ىلرىيۿ اپيم يا
دردّاضت ۾ ڌر „ُيۿ اُّ اُڙي كاٌّن جي الڳّ ٿيڻ جي ٌّي
ڏيًٍِ اٌرر اُڙي ىعاىهي جي حّاني ضان جًٍِ ۾ اُڙو ىلرىّۿ
اپيم يا دردّاضت ُجي الڳاپيم ٽسةيٌّم ۾ اپيم ڪسي ضگِي
ٿّ.
 .7اونَِ پاڪطتان ضّل ضسوضش (اپيهيٽ ٽسةيٌّهص) ڪيطً جي ىٍتلهي
„رڊيٍٍصۿ  3969جي دفعَ  5تحت جّڙيم ٽسةيٌّم ۾ انتّيٰ of

Transfer

ُيٺ پيم ضيّرا ڪيص ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ کان فّري cases
پِّء دائسه ادتيار رکٍرڙ ٽسةيٌّم ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍرا.
 .8حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيغً ذريعي ًُ كاعرا
„رڊيٍٍص جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء كاعرا جّڙي ضگِي ٿي.

Rules

 .9اونَِ پاڪطتان ضّل ضسوضش (اپيهيٽ ٽسةيٌّهص) 3969
پاڪطتان
„رڊيٍٍصۿ  3969کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

„رڊيٍٍص

XXVIII

جي

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

جي

اونَِ

ىٍطّدي

Repeal of West
Pakistan
Ordinance
XXVIII of 1969
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