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ACADEMY ORDINANCE, 1993
] 25نومبر [1993
آرڊيننس جنون ذريعً سنڌ صوبً ۾ صوبائً جڊيشل
اڪيڊمً قائم ڪئً ويندي؛
جيئن تى سنڌ صوبً ۾ صوبائً جڊيشل اڪيڊمً قائم
ڪرڻ ضروري ٿً پئً آهً ،جيڪا هن ريت
هوندي؛
۽ جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس هلندڙ نى آهً
۽ سنڌ جو گورنر مطمئن آهً تى موجوده خالتن ۾
هنگامً قدم کڻڻ ضروري ٿً پيو آهً؛
هاڻً ،تنون ڪري ،اسالمً جمووريى پاڪستان جً
عبوري آئين جً آرٽيڪل  128جً شق ( )1تخت
مليل اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي سنڌ جً گورنر
هيٺيون آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً؛
)1(.1هن آرڊيننس کً سنڌ جڊيشل اڪيڊمً آرڊيننس،
 1993سڏيو ويندو.
()2اهو فوري طور الڳو ٿيندو.
)1(.2ڄاڻايل آرڊيننس ۾ ،جيستائين ڪجوى مقصد ۽
مفووم جً متضاد نى هجً ،تيستائين:
)“(aاڪيڊمً” مطلب دفعى  3تخت قائم ڪيل جڊيشل
اڪيڊمً؛
)“(bبورڊ” مطلب دفعى  5تخت جوڙيل اڪيڊمً جو
بورڊ آف گورنرز؛
)“(cچيئرمين” مطلب بروڊ جو چيئرمين ،۽ جنون ۾
شامل آهً سندس طرفان بااختيار بڻايل شخص
جيڪو سندس سمورا ڪم يا ڪً بى ڪم ڪري؛
)“(dڊائريڪٽر جنرل” مطلب اڪيڊمً جو ڊائريڪٽر
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وصف
Definition

جنرل ۽ جنون ۾ شامل آهً چيئرمين طرفان بااختيار
بڻايل شخص ،جيڪو ڊائريڪٽر جنرل جا سمورا
ڪم سرانجام ڏئً؛
)“(eخڪومت” مطلب سنڌ خڪومت؛
)“(fماتخت عدليى جو ميمبر” مطلب هڪ ڊسٽرڪٽ
۽ سيشن جح ،ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن جح،
سينئر سول جح ۽ اسسٽنٽ سيشن جح ،سول جح ۽
جڊيشل مئجسٽريٽ جتً بى هجً؛
)“(gضابطا” مطلب هن آرڊيننس تخت جوڙيل ضابطا.
 )1(.3هن آرڊيننس جً شروعات کان هن آرڊيننس
جا مقصد خاصل ڪرڻ ال ِء اڪيڊمً قائم ڪئً
ويندي ،جنون کً سنڌ جڊيشل اڪيڊمً سڏيوويندو.
()2اڪيڊمً باڊي ڪارپوريٽ هوندي ،جنون کً
خقيقً وارثً ۽ ٻنوً متخرڪ ۽ غير متخرڪ
ملڪيت نيڪال ڪرڻ ۽ ملڪيت خاصل ڪرڻ ال ِء
عام مور هوندي ۽ نالً سان ذيلً دفعى ( )1تخت
ڪيس ڪري سگوندو ۽ ڪيس ٿً سگوندو.
()3اڪيڊمً جا هيڊڪوارٽرز ڪراچً ۾ هوندا.
.4اڪيڊمً جا ڪم هن ريت هوندا:
)(aقانونً واقفيت ،ماتخت عدليى جً ميمبرن جً
تربيت ،ال آفيسرز ۽ بار جا ميمبر؛
)(bماتخت عدليى جً ميمبرنجً تعليم جاري رکڻ؛
)(cجڊيشل سسٽم ۽ عدالتً ڪم جً معيار کً سڌارڻ
ال ِء ڪانفرنسز سيمينار ،ورڪشاپس ۽ سمپوزيا
ڪوٺائڻ؛
)(dقانونً ۽ آئينً تخقيق تً معلومات مويا ڪرڻ؛
)(eماتخت عدالتن ۽ ها ِء ڪورٽ جً اسٽيبلشمينٽ
جً ميمبرن جا ادارتً امتخان ڪوٺائڻ؛
)(fجرننلز ،يادداشت ناما ،تخقيقً پيپرز يا رپورٽون
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اڪيڊمً جو قيام
Establishment
of the Academy

اڪيڊمً جو ڪم
Function of the
Academy

بورڊ
Board

شايع ڪرائڻ؛ ۽
)(gاهڙا ٻيا الڳاپيل ڪم سرانجام ڏيڻ جيڪً بورڊ
طرفان منظور ڪيا ويا هجن يا جيئن ان جً گورجن
موجب هجن.
 )1(.5اڪيڊمً جً عام هدايت ۽ انتظام بورڊ وٽ
هوندا ،جيڪو ذيلً دفعى ( )2تخت جوڙيو ويو هجً.
()2بورڊ مشتمل هوندو:
)(iسنڌ ها ِء ڪورٽ جو چيف جسٽس چيئرمين
)(iiسنڌ ها ِء ڪورٽ جو سينئر وائيس
چيئرمين
پائيسن جح
ميمبر
)(iiiاٽارنً جنرل آف پاڪستان
ميمبر
)(ivقانون وارو وزير
ميمبر
)(vايڊووڪيٽ جنرل سنڌ
)(viهڪ ڊسٽرڪٽ ۽ سيشنز جح ،ميمبر
جيڪو سنڌ ها ِء ڪورٽ جً چيف
جسٽس طرفان نامزد ڪيو ويندو.
)(viiهڪ بار جو سينئر ميمبر سنڌ ميمبر
ها ِء ڪورٽ جً چيف جسٽس طرفان
نامزد ڪيو ويندو.
)(viiiهڪ ال ڪاليح جوپرنسيپال ،ميمبر
سنڌ ها ِء ڪورٽ جً چيف جسٽس
طرفان نامزد ڪيو ويندو.
)(ixسنڌ خڪومت جً قانون واري ميمبر
کاتً جو سيڪريٽري
)(xهڪ ناميارو عالم سنڌ ها ِء ميمبر
ڪورٽ جً چيف جسٽس طرفان
بورڊ جا اختيار ۽ ڪم
نامزد ڪيو ويندو،
Powers
and
ميمبر
)(xiها ِء ڪورٽ جو رجسٽرار
functions of the
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ميمبر/
)(xiiاڪيڊمً جو ڊائريڪٽر جنرل
سيڪريٽري
()3ڪا بى آسامً ،جا بورڊ جً جوڙجڪ ۾ ڪنون
نقص جً صورت ۾ بورڊ جو ڪو بى قدم يا
ڪارروائً غير موثر نى ٿيندي.
()4بورڊ جً ميمبرن جً آفيس جو مدو ،سوا ِء
ايڪس آفيشو ميمبرز جً جيستائين هٽايو نى وڃً،
ٽً سال هوندو.
.6اڪيڊمً جا مقصد خاصل ڪرڻ ال ِء بورڊ ڪري
سگوندو:
)(aاڪيڊمً جً معاملن تً عام نظرداري رکندو؛
)(bقانونً واقفيت ال ِء پاليسً ۽ پروگرام جوڙڻ،
ماتخت عدليى جً ميمبرن ،ال آفيسرز ۽ بار جً
ميمبرن ال ِء تعليم ۽ تربيت جاري رکڻ ۽ تربيتً نصاب
منظور ڪرڻ؛
)(cاڪيڊمً جً سرگرمين جً ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ ۽
اندازو لڳائڻ؛
)(dبجيٽ ڪاٿن تً غور ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ؛
)(eوفاقً سرڪار ،صوبائً سرڪار يا امداد ڏيندڙ
ايجنسيز کان گرانٽس ۽ امداد وٺڻ؛
) (fاڪيڊمً طرفان سمورين خاصل ڪيل ۽ خرچ
ڪيل رقمن جً اڪائونٽس ال ِء خاص ڪتاب جوڙڻ
۽ انون جً آڊٽ اڪائونٽنٽ جنرل سنڌ طرفان
ڪرائڻ جو انتظام ڪرڻ؛
)(gعودا پيداڪرڻ ،ختم ڪرڻ يا ملتوي ڪرڻ؛
)(hاڪيڊمً جً اسٽاف جون ذميداريون بيان ڪرڻ؛
)(iاهڙي اسٽاف جً ڪنون ميمبر کً مقرر ،معطل،
سزاڏيڻ يا نوڪري تان برطرف ڪرڻ؛
)(jاڪيڊمً ال ِء ڪا بى عمارت خريد ڪرڻ ،ڀاڙي تً
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Board

اختيارن جً منتقلً
Delegation of
Powers

صالخڪارن ،مشيرن
وغيره جً مقرري
Appointment of

وٺڻ ،تعمير ڪرڻ يا تبديل ڪرڻ؛
)(kاڪيڊمً سان الڳاپيل سمورا معامال هالئڻ ،طئً
ڪرڻ ۽ انتظام ڪرڻ؛ ۽
)(lاڪيڊمً جً سوولتن سان الڳاپيل يا جڙيل ڪو بى
معاملو طئً ڪرڻ يا ڪو معاملو جيڪو ڊائريڪٽر
جنرل بورڊ جً نوٽيس ۾ آڻً.
.7بورڊ پنونجا سمورا يا ڪً بى اختيار ۽ ڪم
چيئرمين ،بورڊ جً ڪنون ميمبر يا ڊائريڪٽر جنرل
کً سونپً سگوً ٿو.
بشرطيڪ ڊائريڪٽر جنرل ايمرجنسً ۾ ،جيڪا
سندس نظر ۾ تڪڙو قدم کڻڻ ال ِء ضروري هجً،
چيئرمين جً اڳواٽ اجازت کانسوا ِء قدم کڻً سگوً
ٿو.
.8بورڊ ڪنون بى شخص کً صالخڪار ،مشير يا
ماهر اهڙين شرطن ۽ ضابطن تخت مقرر ڪري
سگوً ٿو جيئن طئً ڪري.

;advisers
consultants, etc
ميمبرشپ وغيره تان
استعيفً
Resignation
from
membership,
etc
بورڊ جون گڏجاڻيون
Meetings of the
board

 )1(.9بورڊ جو ڪو بى ميمبر سوا ِء ايڪس آفيشو
ميمبرز جً ڪنون بى وقت پنونجً هٿ اکرين ڊائريڪٽر جنرل
Director
چيئرمين کً استعيفً اماڻً سگوً ٿو.
()2ڪنون ميمبر جً عودي تً ڪنون عارضً General
آسامً تً سوا ِء ايڪس آفيشو ميمبر جً چيئرمين
طرفان ميمبر جً رهيل مدي ال ِء نامزدگً ڪئً
ويندي.
 )1(.10بورڊ جون گڏجاڻيون چيئرمين طرفان اڪيڊمً جً عملً
جً عملدارن ۽
ڪوٺايون وينديون:
بشرطيڪ بورڊ جً گڏجاڻين وچ ۾ ڇوى موينن کان ميمبرن جً مقرري
Appointment of
وڌيڪ جو وقفو نى هجڻ گورجً.
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officers
()2چيئرمين ،يا سندس غير خاضري ۾ ،وائيس and
members of the
چيئرمين بورڊ جً گڏجاڻً َء جً صدارت ڪندو.
()3بورڊ جً گڏجاڻً َء جو ڪورم پنح ميمبرز هوندوstaff of the .
()4بورڊ پنونجً ميمبرز منجوان يا انون کان عالوه Academy
وقت بوقت اهڙا ماڻون جا ورڪنگ گروپس مقرر
ڪري سگوً ٿو ،جيئن اهو ضروري سمجوً ۽ انون
کً اڪيڊمً جً ڪمن سان الڳاپيل ڪم سونپً اڪيڊمً جو فنڊ
Fund of the
سگوً ٿو.
)1(.11ڊائريڪٽر جنرل بورڊ طرفان اهڙن شرطن ۽ Academy
ضابطن تخت مقرر ڪيو ويندو،جيئن اهو طئً ڪري
۽ بورڊ جً هدايتن تً ڪم سرانجام ڏيندو.
()2گڊ آرڊر ۽ ڊسيپلين ال ِء ڊائريڪٽر جنرل ذميدار
هوندو.
()3ڊائريڪٽر جنرل اڪيڊمً جو پرنسيپال
اڪائونٽنگ آفيسر هوندو.
)1(.12اڪيڊمً جً اسٽاف ۾ عملدارن ۽ ميمبرز جً
مقرري سڌي َء ريت ڀرتً ،بدلً ،ڊيپوٽيشن يا ٻئً
طريقً اهڙن شرطن ۽ ضابطن تخت ڪئً ويندي بجيٽ رپورٽس وغيره
Budget reports,
جيئن بورڊ طئً ڪري.
etc
()2ڊائريڪٽر جنرل ڪري سگوً ٿو:
)(aبورڊ طرفان جوڙيل سليڪشن ڪميٽً جً
سفارشن تً بنيادي پً اسڪيلز کان  16تائين
عودنتً اسٽاف جا ميمبرز مقرر ڪري سگوً ٿو؛ ۽
)(bبورڊ طرفان جوڙيل سليڪشن ڪميٽً جً
سفارشن تً چيئرمين کان اڳواٽ اجازت سان بنيادي
پً اسڪيلز  17۽ مٿً عودن تً عملدار مقرر
ساليانيون رپورٽس
ڪري سگوً ٿو.
 )1(.13خڪومت وقت بوقت اڪيڊمً جً نيڪال وغيره
تً فنڊز رکً سگوً ٿً تى جيئن اها موثر نمونً Annual reports,
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معاملن کً هالئً سگوً.
()2اڪيڊمً هيٺين ذريعن کان بى مالً مدد وٺً
سگوً ٿً:
)(iوفاقً ۽ صوبائً خڪومتن کان گرانٽس؛
)(iiان جً اشاعتن جا اسڪيل يا رائلٽيز؛ ۽
)(iiiقومً ۽ بين االقوامً ايجنسيز کان امداد.
()3اڪيڊمً جا فنڊز اڪيڊمً ۾ رهندا ،۽ اڪيڊمً
جً ذاتً ليجر اڪائونٽ ۾ رکيا ويندا ،جيڪً
سرڪاري ٽريزري ۾ کوليا ويندا ،يا چيئرمين جً
منظوري سان شيڊول بئنڪ ۾ کوليا ويندا ۽ ڊائريڪٽر
جنرل طرفان هاليا ويندا.
 )1(.14ڊائريڪٽر جنرل هر مالً سال جً سلسلً ۾
بورڊ جً منظوري ال ِء اهڙي تاريخ کان ۽ اهڙي
طريقً جيئن بيان ڪيو ويو هجً ،ڪٿيل رسيدن،
تازو ۽ ترقياتً خرچ تً ٻڌل اسٽيٽمينٽ ۽ رقمون
جيڪً مالً سال دوران خڪومت کً گوربل هجن
جمع ڪرائيندو.
()2ڊائريڪٽر جنرل اهڙو ڪو بى خرچ نى ڪندو
جيڪو ساليانً مالً بجيٽ ۾ فراهم نى ڪيو ويو
هجً.
( )3اڪيڊمً جا اڪائونٽ ،سنڌ جً اڪائونٽنٽ
جنرل طرفان آڊٽ ڪيا ويندا.
 )1(.15هر مالً سال جً ٻن موينن دوران ڊائريڪٽر
جنرل گذريل مالً سال دوران اڪيڊمً طرفان ڪيل
مختلف سرگرمين جً سلسلً ۾ ساليانً رپورٽ جمع
ڪرائيندو ،جنون سان گڏ اڪيڊمً جً اڪائونٽس
سان الڳاپيل اڪائونٽنٽ جنرل آف سنڌ جً رپورٽ
بى هوندي.
()2بورڊ اڪيڊمً جً فنڊز ۽ ان جً پروگرامز بابت
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etc

ضابطا
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رنڊڪون هٽائڻ
Removal
of
difficulties

وقت بوقت خڪومت کً رپورٽ ڏيندو.
.16بورڊ هن آرڊيننس جا مقصد خاصل ڪرڻ ال ِء
ضابطا جوڙي سگوً ٿو.
.17جيڪڏهن هن آرڊيننس جً ڪنون گنجائش جً
الڳو ٿيڻ ۾ ڪا رڪاوٽ اچً تى بورڊ اهڙو خڪم
جاري ڪري سگوً ٿو جيڪو هن آرڊيننس جً
متضاد نى هجً ،نى ئً هن آرڊيننس جً ايڪسپريس
گنجائشن سان ٽڪرا َء ۾ هجً ،جيئن اهو رڪاوٽ
هٽائڻ ال ِء مناسب سمجوً.
نوٽ :آرڊيننس جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون
جً واقفيت ال ِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال
نٿو ڪري سگوجً.
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