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سندھ ایکٹ نمبز  XIVمجزیہ ۳۷۹۱
SINDH ACT NO.XIV OF
1973
سندھ سزکبری مالسمین ایکٹ۳۷۹۱ ،
THE SINDH CIVIL
SERVANTS ACT, 1973
] ۵زؼوجط [۱۹۱۳
ایکٹ جػ کے شضیؼے افطاز کی تمطضی ضبثطہ هیں
الئی جبئے گی اوض لوثہ ؼٌسھ کے هؼبهالت ؼے
هتؼلمہ پبکؽتبى کی هالظهت هیں افطاز کی هالظهت
کے ـطائظ و ضواثظ طے کیئے جبئیں گے۔
جیؽب کہ افطاز کی تمطضی ضبثطہ هیں الًے اوض
لوثہ ؼٌسھ کے هؼبهالت ؼے هتؼلمہ پبکؽتبى کی
هالظهت هیں افطاز کی هالظهت کے ـطائظ و ضواثظ
اوض اغ ؼے هتؼلمہ هؼبهالت کب اًتظبم کطًب همموز
ہے؛
اغ کو اغ ططح ػول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اغ ایکٹ کو ؼٌسھ ؼطکبضی هالظهیي ایکٹ،
 ۱۹۱۳کہب جبئے گب۔
()۲یہ ؼبضے ؼطکبضی هالظهیي پط ًبفص ہوگب ،پھط وٍ
جہبں ثھی ہوں۔
()۳یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔

توہیس )(Preamble

هرتمط ػٌواىً ،فبش
اوض ـطوػبت
Short
title,
application and
commencement
ثبة I-
ـطوػبتی
Chapter-I
Preliminary

ببةI-
شزوعبتی
تؼطیف
Chapter-I
Definitions
Preliminary
۲۔اغ ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى یب هفہوم کے
هتضبز ًہ ہو:
4

)(iـك ) (aکے لیئے هٌسضجہ شیل هتجبزل ہوگب ،یؼٌی:
)''(aایڈہبک تمطضی'' ؼے هطاز هکول طوض پط لبثلیت
ضکھٌے والے فطز کی ثھطتی جو زوؼطے ططیمے کی
جبئے اوض ثیبى کطزٍ ططیمہ کے تحت وٍ ضہتی ہوئی
ثھطتی ہو؛
)''(bؼطکبضی هالظم'' ؼے هطاز وٍ ـرك جو لوثہ
کی ؼطکبضی هالظهت کب هیوجط ہو یب لوثہ کے
هؼبهالت ؼے هتؼلمہ کوئی ػہسٍ ضکھتب ہے ،لیکي جػ
هیں ـبهل ًہیں:
)(iوٍ ـرك جو لوثہ هیں وفبق کی ططف ؼے یب
کؽی زوؼطے لوثہ یب آضگٌبئیعیفي کی ططف ؼے
ڈیپوٹیفي پط ہو؛
)(iiوٍ ـرك جػ کو کبًٹطیکٹ پط ضکھب گیب ہے یب
وضک چبضجڈ ثٌیبز پط ضکھب گیب ہے یب جػ کو
کبًٹیٌجٌؽیع هیں ؼے ازائگی کی جبتی ہے؛ یب
)(iiiوٍ ـرك جو ''هحٌت کؿ'' یب ''هعزوض'' ہے،
جیؽے فیکٹطیع ایکٹ ۱۹۳۱( ۱۹۳۱ ،کب  )XXVیب
وضکػ هیٌػ کبهپیٌؽیفي ایکٹ ۱۹۲۳( ۱۹۲۳ ،کب
 )VIIIهیں ثیبى کیب گیب ہے؛
)''(cحکوهت'' ؼے هطاز حکوهت ؼٌسھ؛
)''(dـطوػبتی تمطضی'' ؼے هطاز تمطضی جو تطلی یب
تجبزلہ کے ػالوٍ کی جبئے؛
)''(eتٌرواٍ'' ؼے هطاز ؼطکبضی هالظهی کی ططف
ؼے حبلل ہوًے والی تٌرواٍ ،اوض جػ هیں ـبهل
ہے ٹیکٌیکل تٌرواٍ ،اؼپیفل تٌرواٍ ،شاتی تٌرواٍ اوض
زوؼطا هؼبوضہ جو اتھبضٹی کی ططف ؼے ازائگی
کے لیئے اػالى کیب گیب ہو؛
)''(fهؽتمل ػہسٍ'' ؼے هطاز جیؽے لواػس هیں ثیبى کیب
گیب ہو؛
)''(gثیبى کطزٍ'' ؼے هطاز لواػس کے تحت ثیبى کطزٍ؛
)''(hلواػس'' ؼے هطاز اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے گئے
لواػس یب جو لواػس ثٌبئے جبًے ہیں؛
)''(iاهٌترت کطًے والی اذتیبضی'' ؼے هطاز ؼٌسھ
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ثبة II-
ؼطکبضی هالظهیي کی
هالظهت کے ـطائظ و
ضواثظ
Chapter-II
Terms
and
Conditions
of
service of Civil

Servants
ـطائظ و ضواثظ
Terms
and
Conditions
ؼطکبضی هالظهیي کے
ػہسے کی هست
Tenure of office
of Civil Servants
تمطضی
Appointment

پجلک ؼطوغ کویفي ،ایک هحکوہ کب ؼلیکفي ثوضڈ،
هحکوہ کی ؼلیکفي کویٹی یب زوؼطی کوئی اذتیبضی
یب ثبڈی جػ کی ؼفبضؾ پط یب جػ کے هفوضے ؼے
کوئی تمطضی یب تطلی ہو ،جیؽے ثیبى کیب گیب ہو؛
)''(jػبضضہ ػہسٍ'' ؼے هطاز هؽتمل ػہسے کے
ػالوٍ ایک ػہسٍ۔
()۲اغ ایکٹ کے هممس کے لیئے ،کوئی تمطضی پھط
وٍ تطلی کے شضیؼے یب زوؼطے ططیمے کی جبئے،
اگط ثیبى کطزٍ ططیمہ کے تحت کی گئی ہے تو وٍ
هؽتمل ثٌیبز پط کی گئی ؼوجھی جبئے گی۔
ببة II-
سزکبری مالسمین کی مالسمت کے شزائط و ضوابط
کچی هالظهت کی هست
Chapter-II
Probation Terms and Conditions of service of
Civil Servants

۳۔ؼطکبضی هالظم کی هالظهت کے ـطائظ و ضواثظ
اغ ططح ہوں گے ،جیؽے اغ ایکٹ یب لواػس هیں
فطاہن کیئے گئے ہیں۔
۴۔ہط ؼطکبضی هالظم حکوهت کی هطضی ؼے ػہسٍ
ضکھ ؼکے گب۔

۵۔ لوثہ کی ؼطکبضی هالظهت هیں یب لوثہ کے
هؼبهالت ؼے هتؼلمہ ؼطکبضی ػہسے پط تمطضی
حکوهت کی ططف ؼے یب اغ ؼلؽلے هیں ثباذتیبض
ثٌبئے گئے ـرك کی ططف ؼے ثیبى کطزٍ ططیمہ
کے تحت کی جبئے گی۔
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۶۔ ( )۱زفؼہ  ۵هیں ثیبى کطزٍ هالظهت یب ػہسے پط
کی گئی ـطوػبتی تمطضی جو ایڈہبک ثٌیبز پط ًہیں کی
جبئے ،وٍ آظهبئفی هست کے لیئے ہوگی ،جیؽے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۲ؼطکبضی هالظم کی تطلی یب تجبزلہ کے شضیؼے
کؽی هالظهت یب ػہسے کے لیئے کی گئی کوئی
تمطضی ثھی آظهبئفی هست کے لیئے کی جبئے گی،
جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳جہبں کؽی هالظهت یب ػہسے کے ؼلؽلے هیں،
آظهبئفی هست کے لیئے هطوئي کطًے والے اذتتبم
هیں ـبهل ہو اهتحبى ،ٹیؽٹ یب کوضغ یب کؽی تطثیت
کب کبهیبثی ؼے هکول کطًب ،ایؽی هالظهت یب ػہسے
پط آظهبئفی هست کے لیئے همطض کطزٍ فطز ،الل یب
آظهبئفی هست کب ثڑھبیب گیب ػطلہ هکول کطًے پط،
ایؽب اهتحبى یب ٹیؽٹ پبغ کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب
کوضغ یب تطثیت کبهیبثی ؼے هکول کطًے هیں ًبکبم
ہوتب ہے تو هبؼوائے اغ کے جیؽے زوؼطی لوضت
هیں ثیبى کیب گیب ہو:
)(aاگط وٍ ایؽی هالظهت یب ػہسے پط ـطوػبتی طوض
پط همطض کیب گیب تبھب تواغ اغ کو ثطططف کیب جبئے
گب؛ یب
)(bاگط وٍ ایؽی هالظهت یب ػہسے پط تطلی یب تجبزلہ
کی شضیؼے همطض کبگیب تھب ا تو اغ کی اؼی هالظهت
یب ػہسے پط واپػ کیب جبئے گب ،جػ ؼے اغ کو
تطلی زی گئی یب تجبزلہ کیب گیب تھب ،جػ کے ذالف وٍ
حك ضکھتب ہے یب اگط ایؽی هالظهت ػب ػہسٍ ًہیں
ہوگب ،تغ اغ کو ثطططف کیب جبئے گب۔
ثفططیکہ هالظهت یب ػہسے پط ـطوػبتی تمطضی کی
لوضت هیں ایک ؼطکبضی هالظم کی ططف ؼے تت
تک آظهبئفی هست هطوئي کطًے والے ططیمے هکول
کیب گیب ًہیں ؼوجھب جبئے گب جت تک اغ کے کطزاض
اوض چبل چلت کے حوالے ؼے همطض کطزٍ اذتیبضی
کی ططف ؼے هطوئي کطًے والی ضائے کی تمسیك
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هؽتملی
Confirmation

ؼیٌیبضٹی
Seniority

تطلی
Promotion

ًہ کی جبئے۔
۷۔ ( )۱آظهبئفی هست کے لیئے همطض کطزٍ ایک
ـرك کو اغ کی آظهبئفی هست هطوئي کطًے والے
ططیمے کے تحت هکول کطًے پط وٍ هالظهت کی
هؽتملی کے لیئے اہل ہوگب یب جیؽے هؼبهلہ ہو ،ػہسے
پط جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲کؽی ػہسے یب گطیڈ پط هؽتمل ثٌیبزوں پط تطلی
زیئے گئے ؼطکبضی هالظهیي هؽتملی کے لیئے ثیبى
کطزٍ ػطلہ کے لیئے هطوئي کطًے والی هالظهت
پیؿ کطًے کے ثؼس هؽتملی کے لیئے اہل ہوگب۔
()۳کؽی ػبضضی ػہسے پط هؽتملی ًہیں کی جبئے
گی۔
()۱کوئی ؼطکبضی هالظم اغ کی هالظهت کے
ػطلہ کے زوضاى کؽی هالظهت یب کؽی ػہسے پط
هؽتمل ہوًے کب اہل تھب اوض وٍ ایؽی هؽتملی ؼے
پہلے هالظهت ؼے ضٹبئطکطتب ہے تو ایؽی ضٹبئطهٌٹ
کو ایؽی هالظهت یب ػہسے ؼے ضٹبئطهٌٹ کے لیئے
هلٌے والے فواػس ؼے اًکبض کیب جبئے گب۔
()۵ؼطکبضی هالظم کی هالظهت یب ػہسے پط هؽتملی
ایؽی تبضید ؼے ہوگی جت هالظهت یب ػہسے پط
هؽتمل آؼبهی پیسا ہو یب ایؽی تبضید ؼے جت ایؽی
هالظهت یب ػہسٍ پط هؽلؽل هالظهت کی جبئے ،جو
ػول پہلے ہو۔
۸۔( )۱هالظهت ،کیڈض یب گطیڈ کے هوظوں اًتظبم کے
لیئے همطض کطًے والی اذتیبضی ایؽی هالظهت ،کیڈض
یب گطیڈ کے لیئے ولتی طوض پط هیوجطاى کی ؼیٌیبضٹی
لؽٹ تیبض کطے گی ،لیکي ایؽی هالظهت ،کیڈض یب
گطیڈ پط هرموق ؼیٌیبضٹی کی ثٌیبز پط حك حبلل
ًہیں ہوگب ،جیؽے هؼبهلہ ہو۔
()۲شیلی زفؼہ ( )۱کی گٌجبئفوں کے تحت ؼطکبضی
هالظم کی ؼیٌیبضٹی اؼی هالظهت یػ گطیڈ ؼے تؼلمہ
ضکھٌے والے زوؼطے ؼطکبضی هالظهیي کی تؽلین
کی جبئے گی ،پھط وٍ اؼی هحکوہ یب آفیػ هیں
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تمطضی اوض تجبزلہ
Posting
and
transfers

هالظهت ؼے ہٹبًب
Termination of
service

ًچلے گطیڈ یب هالظهت

هالظهت کطتے ہوں یب ًہیں ،جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳کؽی هالظهت ،گطیڈ یب ػہسے پط ـطوػبتی
تمطضی کی ؼیٌیبضٹی اغ ططح طے کی جبئے گی،
جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۱ایؽے گطیڈ هیں ؼیٌیبضٹی جػ پط ؼطکبضی هالظم
کو تطلی زی گئی ہے ،ایؽی تبضید ؼے ـطوع ہوگی،
جػ تبضید ؼے اغ ططیڈ هیں ػہسے پط تمطضی ہوئی
ہو:
اػلی گطیڈ
ثفططیکہ ؼطکبضی هالظم جو ایک ولت
ٰ
هیں تطلی کے لیئے هٌترت کیئے گئے ہیں ،اى کی
اػلی گطیڈ هیں تطلی پط ،وٍ اپٌے ًچلے گطیڈ والی
ٰ
ؼیٌیبضٹی ثطلطاض ضکھیں گے۔
۹۔ ( )۱ایؽی کن ؼے کن اہلیت ضکھٌے والے ؼطکبضی
هالظم جیؽے ثیبى کیب گیب ہو اغ ػہسے پط تطلی کے
لیئے اہل ہوگب ،جو ولتی طوض پط لواػس کے تحت
هحکوبتی تطلی کے طوض پط هالظهت یب کیڈض کے
اػلی گطیڈ هیں تطلی ؼے تؼلمہ ضکھتب ہو۔
ٰ
()۲شیلی زفؼہ ( )۱هیں ثیبى کطزٍ ػہسے کے ثؼس وٍ
هٌترجی ػہسٍ ہو یب غیط هٌترجی ػہسٍ ہو ،اغ پط تطلی
اغ ططح زی جبئے گی ،جیؽے ثیبى کیب گیب ہو:
)(aهٌترت ػہسے کی لوضت هیں ،اًتربة هیطٹ کی
ثٌیبز پط کیب جبئے گب؛ اوض
)(bهٌترت ًہ کیئے گئے ػہسے کی لوضت هیں،
ؼیٌیبضٹی کن فٹٌیػ ثٌیبز پط۔
۱۱۔ ہط ؼطکبضی هالظم کؽی ثھی جگہ پط لوثہ هیں
یب لوثہ ؼے ثبہط حکوهت ،وفبلی حکوهت ،یب کؽی
لوثبئی حکوهت یب لوکل اتھبضٹی یب کبضپوضیفي یب
حکوهت کی ططف ؼے تفکیل زیئے گئے ثبڈی ؼیٹ
اپ کے تحت ذسهت ؼطاًجبم زیٌے کب پبثٌس ہوگب۔
ثفططیکہ اغ زفؼہ هیں ـبهل کچھ ثھی کؽی ذبق
ایطاضی یب ػاللے کے لیئے ذسهت کے لیئے ذبق
طوض پط ثھطتی کیئے گئے ؼطکبضی هالظم پط ًبفص
ًہیں ہوگب۔
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هیں واپػ کطًب
Reversion to a
lower grade or
service
ؼے
هالظهت
ضٹبئطهٌٹ
Retirement from
service

کے

ضٹبئطهٌٹ
هالظهت
Employment
after retirement

چبل چلت

ثؼس

ثفططیکہ هعیس یہ کہ جہبں کؽی ؼطکبضی هالظم ؼے Conduct
اغ کی ؼطوغ یب کیڈض ؼے ثبہط ػہسے پط ذسهت
طلت کی جبتی ہے تو اغ کی ذسهت کے ـطائظ و
ضواثظ پیفگی هلٌے والی ازائگی ؼے کن فبئسٍ هٌس لالحیت اوض ًظن و
ًہیں ہوں گے ،جو اغ کو اغ ططح طلت کطًے ؼے ضجظ
پہلے هل ضہے تھے۔
Efficiency
and
۱۱۔ ()۱ؼطکبضی هالظم کی هالظهت ثٌب ًوٹیػ کے
discipline
ذتن کی جبئے گی:
تٌرواٍ
)(iاغ کی آظهبئفی هست کے ـطوػبتی یب ثڑھبئے
Pay
گئے ػطلہ کے زوضاى:
ثفططیکہ جہبں ایؽب ؼطکبضی هالظم آظهبئفی هست پط
تطلی کے شضیؼے همطض کیب گیب ہے ،یب جیؽے هؼبهلہ
ہو ،ایک گطیڈ ،کیڈض یب ػہسے ؼے زوؼطے گطیڈ،
کیڈض یب ػہسے هیں تجبزلہ کیب گیب ہے تو اغ کی
هالظهت کو اغ کے پچھلے ایؽے گطیڈ یب کیڈض پط
تحفع حبلل ہوگب ،لیکي اغ کو اغ کے پچھلے
گطیڈ ،کیڈض یب ػہسے پط واپػ کیب جبئے گب ،جیؽے
هؼبهلہ ہو۔
)(iiاغ کی ـطوػبتی یب ثڑھبئے گئے ػطلہ کے
ذتن ہوًے پط؛ یب
)(iiiاگط تمطضی ایڈہبک ہے تو ؼلیکفي اتھبضٹی کی
ؼفبضؾ پط کؽی ـرك کی تمطضی ؼے ایؽے
ـرك کی تمطضی ذتن کطًے کے الئك ہوگی۔
()۲جہبں کؽی کیڈض یب گطیڈ کے ػہسوں کی تؼساز کو
ذتن کطًے یب کن کطًے پط ایؽے ؼطکبضی هالظهیي
کی هالظهت اغ ططح ذتن کی جبئے گی ،جو ایؽے
کیڈض یب گطیڈ هیں ؼت ؼے جوًیئط ہوں گے۔
()۳جہبں کچھ شیلی زفؼہ ( )۱کی گٌجبئفوں کے
هتضبز ًہ ہو لیکي شیلی زفؼہ ( )۲کی گٌجبئفوں کے
هتضبز ہو تو ػبضضی طوض پط همطض کطزٍ یب ایڈہبک
طوض پط همطض کطزٍ ؼطکبضی هالظم کی هالظهت
چوزٍ زى کے ًوٹیػ ؼے یب اتٌے ػطلہ کے لیئے
ازائگی ؼے هالظهت ذتن کطًے الئك ہوگی۔
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چھٹی
Leave
پیٌفي اوض گطیچوئٹی
Pension
and
gratuity

۱۲۔اػل ٰی ػہسے یب گطیڈ ایڈہبک یب ػبضضی یب
آفیفیٹٌگ ثٌیبزوں ُض همطض کطزٍ ؼطکبضی هالظم ًچلے پطوویڈًٹ فٌڈ
ػہسے یب گطیڈ هیں ثٌب ًوٹیػ کے واپؽی الئك ہوگب۔
Provident Fund

۱۳۔ ایک ؼطکبضی هالظم هالظهت ؼے ضٹبئط کطے
گب:
)(iایؽی تبضید پط جت اغ ًے هالظهت کے پچیػ
ؼبل هکول کیئے ہوں پیٌفي کے لیئے اہل ہوں گے یب
زوؼطے ضٹبئطهٌٹ کے فواػسکے اہل ہوگب جیؽے
هجبظ اذتیبضی ػواهی هفبز هیں ہسایت کطے؛ یب
)(iiجہبں ـك ) (iکے تحت کوئی ہسایت جبضی ًہیں
کی گئی تو اغ کی ػوط اٹھبوى ؼبل هکول کطًے پط۔
وضبحت :اغ زفغ هیں ''هجبظ اذتیبضی'' ؼے هطاز
تمطضی کطًے والی اذتیبضی یب تمطضی کطًے والی
اذتیبضی کی ططف ؼے اغ ؼلؽلے هیں ثباذتیبض ثٌبیب
گئب کوئی ـرك ،لیکي وٍ ـرك هتؼلمہ ؼطکبض۱ی
هالظم ؼے ػہسے هیں کن ًہ ہوًب چبہیئے۔
۱۱۔ ( )۱ایکطٹبئطڈ هالظم ػبم طوض پط زوثبضٍ
ؼطکبضی هالظهت پط ًہیں ضکھب جبئے گب ،جت تک
ایؽی زوؼطی هالظهت ػواهی هفبز هیں ًہ ہو اوض
تمطضی کطًے والی اذتیبضی ؼے اوپط اذتیبضی کی
پیفگی هٌظوضی ؼے ًہ کی جبئے:
ثفططیکہ جہبں تمطضی کطًے والی اذتیبضی حکوهت
ہے ،ایؽی زوثبضٍ تمطضی حکوهت کی هٌظوضی ؼی
کی جبئے گی۔
()۲ایکػ گوضًوٌٹ ؼطوًٹػ (ایوپالئوٌٹ وتھ فبضیي
گوضًوٌٹػ) (پطوہیجیؿ) ایکٹ ۱۹۱۱( ۱۹۱۱ ،کب
 )XIIکی زفؼہ  ۳کی شیلی زفؼہ ( )۱کی گٌجبئفوں
کے تحت ایک ؼطکبضی هالظم ضٹبئطهٌٹ ؼے پہلے
چھٹی کے زوضاى یب ؼطکبضی هالظهت ؼے ضٹبئطهٌٹ
کے ثؼس کوئی ذبًگی هالظهت حبلل کط ؼکتب ہے۔
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اوض

ثیٌیوولٌٹ فٌڈ
گطوپ اًفوضًػ
Benevolent fund
and
Group
insurance
اپیل یب ضیپطیعًٹیفي کب
حك
Right of appeal
or
representation

ثبة III-
هتفطلبت
Chapter-III
Miscellaneous

ثفططیکہ جہبں هالظهت ضٹبئطهٌٹ ؼے پہلے چھٹی هحفوظ کطًب
کے زوضاى یب ضٹبئطهٌٹ والی تبضید ؼے زو ؼبل Saving
پہلے حبلل کی جبتی ہے تو وٍ ثیبى کطزٍ اذتیبضی
ؼے پیفگی اجبظت لے گب۔
۱۵۔ثساذاللی کب هلعم کوئی ثھی ـرك تت تک
ؼطکبضی هالظهت یب ػہسے پط همطض ًہیں کیب جبئے
گب ،جت تک حکوهت ہسایت ًہ کطے۔
ضکبوٹیں ہٹبًب
Removal
۱۱۔ ؼطکبضی هالظم کب اًتظبم تفکیل زیئے گئے of
لواػس ،یب حکوهت کی ططف ؼے جبضی کطزٍ ہسایبت
difficulties
یب ثیبى کطزٍ اذتیبضی کی ططف ؼے اغ ؼلؽلے هیں
ػبم طوض پط یب هرموق گطوپ یب ؼطکبضی هالظهیي
کی زضجہ کے لیئے جبضی کطزٍ ہسایبت کے تحت
ثبة IV-
چالیب جبئے گب۔
لواػس
۱۷۔ؼطکبضی هبلعم ثیبى کطزٍ ططیمہ کبض کے تحت
Chapter-IV
اًتظبهی کبضضوائی اوض جطهبًہ کب هؽتحك ہوگب۔
Rules
۱۸۔ ایک ػہسے یب گطیڈ پط همطض کطزٍ ؼطکبضی لواػس
هالظم لواػس کے تحت ایؽے ػہسے یب گطیڈ پط جبضی Rules
کطزٍ تٌرواٍ ؼے ًواظٍ جبئے گب:
ثفططیکہ جہبں تمطضی کطًٹ چبضج ثٌیبز پط یب
ایڈیفٌل چبضج ثٌیبز پط کی گئی ہے تو اغ کی تٌرواٍ
ثیبى کطزٍ ططیمہ کے تحت کی جبئے گی:
ثفططیکہ هعیس یہ کہ جہبں ایک ؼطکبضی هالظم حکن
کے تحت جو ثؼس هیں تفکیل زیب گیب ہے ،هالظهت
ؼے ہٹبیب یب ثطططف کیب جبتب ہے یب ػہسے هیں کن کی
جبتی ہے ،ایؽب حکن جبضی ہوًے پط اغ کو ایؽی ثبة V-
ثمبیبجبت ازا کی جبئیں گی جو ایؽب حکن ثٌبًے والی هٌؽوذی
اذتیبضی طے کطے۔
Chapter-V
۱۹۔ ایک ؼطکبضی هالظم کو چھٹی اغ کے چھٹی Repeal
کے لواػس کے تحت زی جبئے گی ،ثفططیکہ اغ کی  ۱۹۷۳کے ؼٌسھ
کی
X
چھٹی هالظهت کی ضطوضیبت اوض هجبظ اذتیبضی کی آضڈیٌٌػ
اجبظت ؼے زی جبئے گی۔
هٌؽوذی
۲۱۔ ( )۱هالظهت ؼے ضٹبئطهٌٹ پط ایک ؼطکبضی Repeal of Sindh
هالظم ایؽی پیٌفي یب گطیچوئٹی حبلل کطے گب،
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Ordinance X of
جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ؼطکبضی هالظم کی ضٹبئطهٌٹ ؼے پہلے یب پھط 1973
وفبت کی لوضت هیں ،اغ کے ذبًساى کو ایؽی
پیٌفي یب گطیچوئٹی یب زوًوں زیئے جبئیں گے ،جیؽے
ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳ایؽے ؼطکبضی هالظم کو کوئی پیٌفي ًہیں زی
جبئے گی جو اًتظبهی لسم ؼجت هالظهت ؼے ہٹبیب یب
ثطططف کیب جبئے ،لیکي حکوهت ایؽے ؼطکبضی
االوًػ جبضی کط ؼکتی ہے ،جو
هالظم کو کوپیفٌیٹ ٔ
اغ کی اغ ططح هالظهت ؼے ہٹبًے یب ثطططف
کطًے والے زى تک ثٌٌے والی پیٌفي یب گطیچوئٹی
کے زو تہبئی ؼے ظائس ًہ ہوگب۔
()۱اگط ؼطکبضی هالظم کو هلٌے والی پیٌفي یب
گطیچوئٹی کی ضلن طے ہوًے هیں اغ کی ضٹبئطهٌٹ
یب هوت والی تبضید ؼے ایک هبٍ ؼے ظائس زیط ہوتی
ہے تو اغ کو یب اغ کے ذبًساى کو ؼطکبضی هالظم
کی هالظهت کے ػطلہ کے حؽبة ؼے ثیبى کطزٍ
اذتیبضی کی ططف ؼے اضبفی پیٌفي یب گطیچوئٹی
زی جبئے گی ،اوض ایؽی اضبفی پطوویعًل ازائگی پط
ایؽی ازائگی ؼطکبضی هالظم یب اغ کے ذبًساى کو
حتوی طوض پط کی گئی پیٌفي یب گطیچوئٹی هیں ـبهل
کی جبئے گی۔
۲۱۔ ()۱ہط هبلی ؼبل کب تیؽطا هبٍ ذتن ہوًے ؼے
اکبوًٹػ آفیؽط یب زوؼطی کوئی آفیؽط جو
پہلۓ ،
پطوویڈًٹ فٌڈ ؼٌجھبلٌے کے لیئے ہو ؼطکبضی هالظم
اکبوًٹ کب اؼٹیٹوٌٹ فطاہن کطے
کو اپٌے ظیط زؼت ٔ
گب ،جػ هیں ـبم ہوگب ویبج ،اگط کوئی ہو ،اوض ًیکبل
یب پطوویڈًٹ فٌڈ هیں ؼے گعـتہ هبل ؼبل کے زوضاى
لیئے گئے ایڈواًؽع۔
()۲اگط ؼطکبضی هالظم کی ططف ؼے پطوویڈًٹ فٌڈ
اکبوًٹػ آفیؽط یب
هیں کی گئی کوئی ؼجؽکطپفي ٔ
اکبوًٹ ؼٌجھبلٌے والے زوؼطے کؽی آفیؽط
ایؽے ٔ
اکبوًٹ هیں جوغ
کی ططف ؼے زکھبئے ًہیں گئے یب ٔ
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ًہیں کیئے گئے تو ایؽی ؼجؽکطپفي ؼطکبضی هالظم
اکبوًٹ هیں
کی ططف ؼے ایؽی ـبہسی کی ثٌیبز پط ٔ
جوغ کی جبئے گی ،جیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
۲۲۔ ؼبضے ؼطکبضی هالظهیي اوض اى کے ذبًساى کو
هغطثی پبکؽتبى گوضًوٌٹ ثیٌیوولٌٹ فٌڈ آضڈیٌٌػ،
 ۱۹۱۱( ۱۹۱۱کب هغطثی پبکؽتبى آضڈیٌٌػ )XIV
اوض هغطثی پبکؽتبى گوضًوٌٹ ایوپالئیع ویلفیئط فٌڈ
آضڈیٌٌػ ۱۹۱۹( ۱۹۱۹ ،کب هغطثی پبکؽتبى آضڈیٌٌػ
 )Iاوض اغ ؼلؽلے هیں ثٌبئے گئے لواػس کے تحت
فواػس زیئے جبئیں گے۔
۲۳۔()۱جہبں کؽی ؼطکبضی هالظم کی هالظهت کے
ـطائظ و ضواثظ ؼے هتؼلمہ کي لواػس کے تحت
جبضی کطزٍ کؽی حکن اغ کے حوالے کیب جبتب ہے،
اگط ایؽی اپیل یب زضذواؼت جیؽے زوؼطی ططح ثیبى
کیب گیب ہو ،ایؽب حکن جبضی ہوًے والی تبضید کے
تیػ زى کے اًسض ًظطثبًی کی اپیل کی جبئے گی۔
()۲جہبں کؽی حکن یب احکبهبت کے زضجہ کے
ؼلؽلے هیں لواػس کے تحت ًظطثبًی کی اپیل کے
لیئے کوئی گٌجبئؿ ًہیں ہو ،ایؽے حکن ؼجت هتبثط
ہوًے والے ؼطکبضی هالظم ایؽب حکن هلٌے کے تیػ
زى کے اًسض ،اى کے ذالف ایؽب حکن جبضی کطًے
والی اذتیبضی ؼے اوپط اذتیبضی کو ػطضساـت کط
ؼکتب ہے۔
اػلی ػہسے یب
ثفططیکہ هرموق ػہسٍ ضکھٌے یب
ٰ
گطیڈ پط تطلی کے لیئے فطز کی فٹٌیػ طے کطًے
کے لیئے هتؼلمہ هؼبهالت کے لیئے کوئی
ػطضساـت ًہیں ہو ؼکے گی۔
ببة III-
متفزقبت
Chapter-III
Miscellaneous
۲۴۔ اغ ایکٹ یب کؽی زوؼطے لبػسے هیں کوئی
ایؽی ثبت ـبهل ًہیں ہوگی جو کؽی ؼطکبضی هالظم
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کے کیػ کو ًوٹٌے هیں هٌبؼت جبتی جبئے اوض اغ
ؼے ؼطکبض کے اذتیبض هیں کوئی کن الئی جبئے۔
ثفططیکہ ؼطکبضی هالظم کے کیػ پط یہ ایکٹ یب
کوئی لبػسٍ ًبفص ہوًے کی لوضت هیں ،اغ ایکٹ یب
ایؽے لبئسے هیں ثیبى کطزٍ فبئسٍ ؼے کن لوضت هیں
کیػ کو ًوٹبیب ًہیں جبئے گب۔
۲۵۔ اگط اغ ایکٹ کی کوئی گٌجبئؿ هوثط ثٌبًے هیں
کوئی ضکبوٹ پیؿ آتی ہے ،حکوهت ضکبوٹ ہٹبًے
کے لیئے ایؽب حک جبضی کط ؼکتی ہے ،جو اغ
ایکٹ کے هتضبز ًہ ہو ،جیؽے وٍ ضطوضی
ؼوجھے:
ثفططیکہ اغ ایکٹ کے ًبفص ہوًے کو ایک ؼبل
هکول ہوًے کے ثؼس ایؽب کوئی اذتیبض اؼتؼوبل ًہیں
کیب جبئے گب۔
ببةIV-
قواعد
Chapter-IV
Rules
۲۶۔ ( )۱حکوهت یب اغ ؼلؽلے هیں اغ کی ططف
ؼے ثباذتیبض ثٌبیب گیب کوئی ـرك ،ایؽے لواػس ثٌب
ؼکتب ہے ،جو وٍ اغ ایکٹ کے همبلس حبلل کطًے
کے لیئے ضطوضی ؼوجھے۔
()۲اغ ایکٹ کے ًبفص ہوًے ؼے پہلے هجبظ اذتیبضی
کی ططف ؼے ؼطکبضی هالظم کی هالظهت کے
ـطائظ و ضواثظ ؼے هتؼلمہ تفکیل زیئے گئے کوئی
لواػس ،احکبهبت یب ہسایبت اگط ایؽے لواػس ،احکبهبت
یب ہسایبت اغ ایکٹ کی گٌجبئفوں کے هتضبز ًہیں
ہیں تو وٍ اغ ایکٹ کے تحت تفکیل زیئے گئے
لواػس ؼوجھے جبئیں گے۔
ببة V-
منسوخی
Chapter-V
Repeal
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۲۷۔ؼٌسھ ؼطکبضی هالظهیي آضڈیٌٌػ ۱۹۷۳ ،کو
هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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