
 
1 

 4791ىجريَ  IXشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.IX OF 1974 

 4791شٍڌ شروس ٽرةيٌّهز )ترىيو( ايڪٽۿ 

THE SINDH SERVICE TRIBUNALS 

(AMENDMENT) ACT, 1974 

  (CONTENTS)فِرشت

  (Preamble) تيِيد

 ۽ طروعات ىختػر عٍّان .1

 جي ترىيو 2جي دفعَ  4791ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ  .2

 جي ترىيو 1جي دفعَ  4791ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ  .3

 جي ترىيو 1جي دفعَ  4791ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ  .4

 جّ اضافّ A-6جي دفعَ  4791ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ  .5

 جي ترىيو 8جي دفعَ  4791ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ  .6

 جي ىٍصّخي 4791ىجريَ  VIIشٍڌ „رڊيٍٍس  .7

 

 

 

 

 

 



 
2 

 4791ىجريَ  IXشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.IX OF 1974 

 4791شٍڌ شروس ٽرةيٌّهز )ترىيو( ايڪٽۿ 

THE SINDH SERVICE 
TRIBUNALS (AMENDMENT) 

ACT, 1974 
 ]4791جّن  21[

۾  4791شروس ٽرةيٌّهز ايڪٽ  شٍڌجًٍِ ذريعي ايڪٽ 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو.

۾  4791شٍڌ شروس ٽرةيٌّهز ايڪٽ جًٍِ ذريعي ايڪٽ 

 ترىيو ڪئي ويٍدي.اضافي 

 جًٍِ کي ُيٺيً ريت تتديم ڪيّ ويٍدو.

( ًُ ايڪٽ کي شٍڌ شروس ٽرةيٌّهز )ترىيو( 4) .4

 چيّ ويٍدو. 4791ايڪٽۿ 

 ُي فّري طّر ٌافذ ٿيٍدو. (2)

جًٍِ کي ۿ 4791شٍڌ شروس ٽرةيّنز ايڪٽۿ ىجريَ  .2

 2ايڪٽ ئي چيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ ٌيتر ةَ ان کاٌپِّء 

 ۾ ُيٺيً ريت ىتتادل رکيّ ويٍدو. (a)جي طق 

“(a) “Civil Servant”  جّ ىلػد اُّ ىاڻِّ جيڪّ غّةي

جي شّل شروس جّ ىييتر ُجي يا ڪّئي عِدو رکٍدو ُجي 

يا غّةي جي ىعاىهً جي حّاني شان ڪًٍِ شّل پّشٽ تي 

ڊشچارج ڪيّ  فائز ُجي ۽ ًُ ايڪٽ تحت يا ڪًٍِ کي

ويّ ُجيۿ ٌّڪري ىان ڪڍيّ ويّ ُجيۿ يا رٽائر ٿي چڪّ 

ُجي ۽ ان الِء ًُ ڊپارٽييٍٽ ڪّ „رڊر ڪڍيّ ُجيۿ پر ُي 
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 اُّ ٌَ ُجي:

(i)  ًٍِاُّ طخع جيڪّ وفاكي حڪّىت يا ڪ

غّةي يا اٿارٽي جّ ىالزم ُجي پر ان غّةي ٻئي 

 ۾ ڊيپّٽيظً تي ڪو ڪٍدو ُجيۿ يا

(ii)  ىالزىت اُّ طخع جيڪّ ڪاٌٽريڪٽ تي

ڪٍدو ُجي يا ورڪ چارج جي ةٍياد تي ڪو 

ڪٍدو ُجي ۽ جًٍِ کي ڪاٌٽيجٍصيز شان 

 ىعاوضّ ڏٌّ ويٍدو ُجي.

(iii)  ّورڪ “ُجي يا ” ورڪر“اُّ طخع جيڪ

ُجي ۽ جًٍِ جي وضاحت فيڪٽريز ” ىيً

۾ يا ورڪ ىيٍس  4711ايڪٽ ىجريَ 

۾ ڪئي  4721ڪيپيٍصيظً ايڪٽ ىجريَ 

 وئي „ُي.

 -۾ 1ي دفعَ تتديم ٿيٍدڙ ًُ ايڪٽ ج .1

(i) ( َجي طق 1ذيهي دفع )(b)  ًڪالس ون “۾ۿ نفظ

جي پّشٽ يا وڏي پّشٽ  41گريڊ “کي ” پّشٽ

 شان تتديم ڪيّ ويٍدو.” جي ةراةر

(ii) ( َجي نفظً 1ذيهي دفع )“ پاڪصتاٌي ىالزىت

پاڪصتاٌي ىالزىت ۾ “کي ” جّ ىٍافعّ

شان ” جيڪڎًُ ان جّ ىعاوضّ وڌايّ وڃي ٿّ

 تتديم ڪيّ ويٍدو.

 -۾ 1ٿيٍدڙ ًُ ايڪٽ جي دفعَ تتديم  .1

(i) ”ٽرةيٌّم جي كيام ةعد “کاٌپِّء فظً ن “ًُ کي

ٻارًٌِ ىِيًٍ جي اٌدر اٌدر يا جيڪّ ةعد ۾ 

 نفظً شان ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” ُجي
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(ii) َفلري جي طق  طرطي(b)  جّ ُيٺيً ريت ىتتادل

 -ٌُّدو:

“(b)  ٽرةيٌّم ۾ ڊپارٽييٍٽ جي ڪًٍِ اُڏي حڪو يا

فيػهي جي خالف اپيم داخم ٌَ ڪري شگِتي جًٍِ شان 

ڪًٍِ فرد جي ىّزوٌيت يا غير ىّزوٌيت ةاةت ُجيۿ 

جًٍِ کي ىلرر ڪيّ وڃي يا جيڪّ ىخػّص عِدي تي 

 رُي يا جًٍِ کي اعهيٰ پّشٽ يا گريڊ ۾ تركي ڏٌي وڃيۿ ۽

(c)  ُّۿ ڪا اپيم قىطاةگٍجائض جي  1 دفعَةظرطيڪ ا

ٽرةيٌّم ۾ اُڏي „رڊر يا فيػهي خالف داخم ٌَ ڪئي 

تي  4717ويٍدي جيڪّ فيػهّ يا حڪو پِريً جّالِء 

 ڪيّ ويّ ُجي.

 A-6کاٌپِّءۿ ُيٺ ڏٌم دفعَ  1. تتدل ٿيٍدڙ ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 5

 جي طّر طاىم ڪيّ ويٍدو:

“6-A 4798. نييٽيظً ايڪٽ (Act IX of 1908) 

تي  طلّن ًُ ايڪٽ تحت اپيهًجّن  42 ۽ 5 جي دفعَ

 ”.الڳّ ٿيٍديّن.

( 4کي ذيهي دفعَ ) 8تتديم ٿيٍدڙ ايڪٽ ۾ ىّجّد دفعَ  .1

( کي ايئً ٌيتر ڏيڻ 4جّ ٌيتر ڏٌّ ويٍدو ۽ ذيهي دفعَ )

( جي طّر تي طاىم ڪئي 2ةعد ُيٺ ڏٌم ذيهي دفعَ )

 -ويٍدي:

( خاص طّر تي ۽ ىهيم اختيارن شان تعػب کاٌصّاِءۿ 2“)

 -ڏٌم ىصئهً الِء ُي كاعدا ٌُّدا: ُيٺ

)انف( ٽرةيٌّم جي فيػهي يا حڪو کان پِريً ٻڌڻي جي الِء 

ٽرةيٌّم جي ىييترن جّ گِرةم اٌگ جيڪّ ًُ ڪيس کي 

 ٻڌڻ الِء ضروري ُجي.
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)ب( چيئرىيً يا ىييتر ٽرةيٌّم جي خاني ۽ وكتي „شاىي کي 

 ڀرڻ.

ىٍصّخ  4791. شٍڌ شروس ٽرةيٌّم )ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 9

 ڪيّ وڃي ٿّ.
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جي  4791ىجريَ 

 ىٍصّخي

 

 

 

ٌّٽ: ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ 

 ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.


