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THE SINDH CIVIL SERVANTS 

WELFARE FUND ORDINANCE, 

1979 

 ]۱۹۷۹هبضچ  ۲۲[
آضڈیٌٌػ جػ کی توؼط ؼے ؼطکبضی هالظهیي اوض اى 

کے ذبًساًوں کو هبلی تحفع اوض هسز فطاہن کی جبئے 

 گی۔

کہ ؼطکبضی هالظهیي اوض اى کے ذبًساًوں کو جیؽب 

 هبلی تحفع اوض هسز فطاہن کطًب همصوہس ہے؛

کے اعالى کے تحت،  ۱۹۷۷جوالئی  ۵اة اغ لیئے، 

کی  ۱۹۷۷لبًوى )ًبفص ہوًے واال تؽلؽل( حکن، 

ضوشٌی هیں، گوضًط ؼٌسھ ًے هٌسضجہ شیل آضڈیٌٌػ ثٌب 

 کط ًبفص کطًب فطهبیب ہے:

کو ؼٌسھ ؼول ؼطوًٹػ ویلفیئط ( اغ آضڈیٌٌػ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۹فٌڈ آضڈیٌٌػ، 

(یہ فی الفوض ًبفص ہوگب اوض ایؽی تبضید ؼے جو ۲)

 حکوهت اغ ؼلؽلے هیں همطض کطے۔

گطیڈ ثھی (حکوهت ًوٹیفکیشي کے شضیعے کؽی ۳)

اطالق ؼے ثطی ضکھ اغ آضڈیٌٌػ کے  والے هالظم کو

 ہے۔ؼکتی 

۔ اغ آضڈیٌٌػ هیں، جت تک هفہوم کچھ اوض کب ۲

هطلوة ًہ ہو، هٌسضجہ شیل اظہبضوں کی هعٌی وٍ لی 

 جبئے گی جو هٌسضجہ شیل تطتیجواض زی گئی ہے:

(a)  ؼطکبضی هالظم'' هطلت ؼطکبضی هالظم''

هیں  ۱۹۹۳جیؽے ؼٌسھ ؼول ؼطوًٹ ایکٹ، 

 ثیبى کیب گیب ہے؛

(b)  ذبًساى'' هطلت ایک ؼطکبضی هالظم کب''

 ساى، جػ هیں شبهل ہے اغ کے:ذبً

(i)  ،)اگط ثیواٍ )یب ثیواہیں( یب  ثیوی )یب ثیویبں

 شوہط، جیؽے ثھی هعبهلہ ہو؛

(ii) ثچے ثشوول ؼوتیلے ثچے،  یعٌی،  حمیمی

 
  (Preamble)توہیس

 

 

 

 

هرتصط عٌواى، 

 شطوعبت اوض آپطیشي

Short title, 

commencement 

and operation 
 

 تعطیف

Definitions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

غیط شبزی شسٍ ثیٹیبں، اوض ثیٹے جو ثیػ 

ؼبل ؼے ظائس عوط کے ًہ ہوں، اگط اغ 

کے ؼبتھ ضہتے ہوں اوض ؼبضے اغ پط 

 هٌحصط ہوں؛ اوض

(iii)  ولسیي، غیط شبزی شسٍ ثہٌیں، ًبثبلغ ثھبئی

، اگط اغ کے اوض فوتی ثیٹے کے ثچے

ؼبتھ ضہتے ہوں اوض هکول طوض پط اغ پط 

 هٌحصط ہوں۔

(c)  کے تحت لبئن کطزٍ فٌڈ؛ ۳''فٌڈ'' هطلت زفعہ 

(d) حکوهت'' هطلت حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(e)  گطیڈ'' هطلت لوهی اؼکیل جػ کے تحت''

حکوهت کی ططف ؼے تٌرواٍ جبضی ہوتی 

ہو، جػ هیں ایک عہسا یب عہسوں کب گطوپ 

 ضکھب گیب ہو؛

(f)  ثیبى کطزٍ'' هطلت اغ آضڈیٌٌػ کے تحت''

 لواعس کے تحت ثیبى کطزٍ۔

(ایک فٌڈ لبئن کیب جبئے گب، جػ کو ؼٌسھ ؼول ۱)۔ ۳

 ؼطوًٹػ ویلفیئط فٌڈ کہب جبئے گب۔

(فٌڈ زو حصوں پط هشتول ہوگب، ایک ؼطکبضی ۲)

ط ہوں گے اوض ے اوپاوض اغ ؼ ۱۱هالظم جو گطیڈ 

اوض  ۱۵زوؼطا ؼطکبضی هالظهیي کے لیئے جو گطیڈ 

اغ ؼے ًیچے ہوں گے اوض ہط حصہ کو علحسٍ علحسٍ 

 ضکھب اوض ؼٌجھبال جبئے گب۔

 (فٌڈ کے ہط حصہ هیں شبهل ہوں گے:۳)

(a)  کے  گطیڈ اوض اغ ؼے اوپط ۱۱کے تحت  ۴زفعہ

کی  Iحصہ  هالظهیي کی ططف ؼے زی گئی ضلن

گطیڈ اوض اغ ؼے ًیچے  ۱۵صوضت هیں اوض 

 کی صوضت هیں؛ IIهالظهیي کی ططف ؼے حصہ 

(b)حکوهت کی ططف ؼے زی گئی ضلن؛ 

(c)فٌڈ کی ضلن پط حبصل ہوًے واال هٌبفعہ اوض ویبج۔ 

(فٌڈ کی ضلویں ایؽی ثیٌک یب ثیٌکوں هیں ضکھی ۴)

 جبئیں گی، جیؽے حکوهت ہسایت کطے۔

فٌڈ هیں زی گئی ضلن کے تحت ( ؼطکبضی هالظم ۱۔ )۴
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ایؽی ازائگی کب هؽتحك ہوگب، جیؽے ثیبى کیب گیب ہو، 

اوض ایؽی ضلن جتٌی هوکي ہو اغ کی تٌرواٍ هیں ؼے 

 کبٹی جبئے گی اوض فٌڈ هیں جوع کی جبئے گی۔

(جہبں ضلن کؽی ؼجت کی وجہ ؼے ؼطکبضی هالظم ۲)

  کی تٌرواٍ هیں ؼے ًہ کبٹی جبئے، وٍ واجت االزا

 یبى کطزٍ عولساض کو ازا کطے گب۔ضلن ث

 عسم توجہ (جہبں ضلن ؼطکبضی هالظم کی ًباہلی یب ۳)

کے ؼجت جوع ًہ ہو، یب ایؽے کؽی اوض ؼجت کی وجہ 

ؼے تو پھط وٍ ضلن اغ ؼے ؼوز ؼویت وصول کی 

 جبئے گی۔

۔ فٌڈ ؼول ؼطوًٹ کی اًشوضًػ کی ازائگی کے ۵

لیئے اًشوضًػ کوپٌی یب زوؼطے کؽی اًشوضض کو 

فطاہن کیب جبئے گب اوض ایؽی کوپٌی یب اًشوضض کے 

ذطچہ ؼویت، اوض اغ کے ثعس اگط کوئی ضلن فٌڈ هیں 

ثچتی ہے، تو وٍ ؼول ؼطوًٹ کی ایؽی ثھالئی یب 

ؼہولیبت کے لیئے اؼتعوبل کی جبئے گی، جیؽے 

 ثیبى کیب گیب ہو۔

حکوهت فٌڈ کے اًتظبم کے لیئے زو ثوضڈ لبئن ( ۱۔ )۱

صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ  Iایک یب حصہ کطے گی، فٌڈ کب 

کے طوض پط جبًب جبئے گب اوض زوؼطا فٌڈ کب  ۱ًوجط 

کے طوض پط  ۲صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ ًوجط  IIحصہ 

 جبًب جبئے گب۔

اوض  ۱صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ ًوجط  I(فٌڈ کب حصہ ۲)

هیں ڈاال  ۲صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ ًوجط  IIفٌڈ کب حصہ 

 جبئے گب۔

(اغ آضڈیٌٌػ کے تحت ایؽے لواعس کے تحت اوض ۳)

جبضی ہوًے والی ایؽی ہسایبت  فولتب  حکوهت کی ولت 

 کے تحت، صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ:

(a) ب اًتظبم کطے ؼول ؼطوًٹ کی اًشوضًػ ک

گی جػ ؼے ایؽب ثوضڈ هٌؽلک ہوگب، شیڈول 

هیں ثتبئی گئی ضلن کے ؼلؽلے هیں، یب ولت 

گئی  ثولت حکوهت کی ططف ؼے ثتبئی

ضلووں کے ؼلؽلے هیں، ایؽی اًشوضًػ 
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کوپٌی یب زوؼطے اًشوضض ؼے، جیؽے ثوضڈ 

 هٌبؼت ؼوجھے؛

(b)  فٌڈ کے هتعلمہ حصہ کے اًتظبم اوض

هعبهالت پط آًے واال ذطچہ جبضی کطًے کب 

 اذتیبض ہوگب، جػ ؼے ثوضڈ هٌؽلکہ ہے؛ اوض

(c)  ہوًے کب کط ؼکتب ہے یب ایؽی زیگط چییعیں

ضجہ ثبال اذتیبضات ؼجت ثي ؼکتب ہے جو هٌس

ؼے هٌؽلکہ اوض هتعلمہ ہوں یب فٌڈ کے 

همبصس حبصل کطًے کے لیئے ضطوضی 

 ہوں۔

حکوهت ہط ڈویعى کے لیئے ڈویعًل ویلفیئط ثوضڈ ۔ ۹

لبئن کط ؼکتی ہے اوض اگط ایؽب ثوضڈ لبئن کیب گیب ہے 

تو وٍ ایؽے اذتیبضات اؼتعوبل کطے گب اوض ایؽے کبم 

ؼے هٌؽلکہ جیؽے  II ؼطاًجبم زے گب فٌڈ کے حصہ

ثیبى کیب گیب ہو یب جیؽے ثوضڈ کو صوثبئی ویلفیئط ثوضڈ 

 کی ططف ؼے هٌتمل کیب گیب ہو۔ ۲هجط 

۔ جہبں اًشوضًػ کوپٌی یب کؽی زوؼطے اًشوضض ۸

کے تحت  (a)( کی شك ۳کی شیلی زفعہ ) ۱ؼے زفعہ 

اًتظبم کیب گیب ہے، ضلن جػ هیں ؼول ؼطوًٹ اًشوضڈ 

 ازا کی جبئے گی:پط  وفبتہے، اغ کی 

(a) اغ کے ذبًساى کے ایؽے فطز یب افطاز کو جو اغ

کی ططف ؼے ًبهعز کیئے گئے ہیں، ایؽے حصوں 

هیں جیؽے فوت ہوًے والے ؼول ؼطوًٹ کی ططف 

 ؼے ًبهعزگی کطتے ولت ثیبى کیب گیب ہو؛ یب

(b) ولت اغ کے ذبًساى هیں  وفبت کے جہبں اغ کی

کوئی کبضگط ًبهعزگی هوجوز ًہ ہو، اوض ذبًساى کی 

غیط هوجوزگی کی صوضت هیں، اغ کے هتبثط 

ضشتیساضوں، اگط کوئی ہو، ایؽے ططیمے اوض ایؽے 

حصوں هیں جیؽے پیٌشي ضولع کے تحت فوت ہوًے 

 والے ؼول ؼطوًٹ کی گطیجوئٹی ہو؛ یب

(c)  شموں(a)  اوض(b) عسم ئے لوگوں کی هیں ثتبئے گ

هوجوزگی هیں، حس کی عسالت هیں حبصل کطزٍ 

 ؼکؽیشي ؼطٹیفکیٹ ضکھٌے والے کو زی جبئے گی۔

 لواعس

Rules 
 هٌؽوذی

Repeal 
 

 



 
7 

۔ حکوهت اغ آضڈیٌٌػ کے همبصس پوضے کطًے کے ۹

 لیئے لواعس ثٌب ؼکتی ہے۔

 

۔ ؼٌسھ گوضًوٌٹ ایوپالئیع ویلفیئط فٌڈ آضڈیٌٌػ، ۱۱

 کو هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۱۹

 شیڈول

 (۶دفعہ )دیکھیں 

ضلویں جي هیں هرتلف گطیڈغ کے ؼول ؼطوًٹػ 

 اًشوض کیئے جبئیں گے:

 اشوئط کطزٍ ضلن ؼول ؼطوًٹػ

1 2 

اوض اغ ؼے  ۱۷گطیڈ 

 اوپط

 ثیػ ہعاض ضوپے

 پٌسضٍ ہعاض ضوپے هیں ۱۶گطیڈ 

تک،  ۱۵ؼے  ۳گطیڈ 

 ثشوول پولیػ کبًؽٹیجلػ

 پبًچ ہعاض ضوپے

، عالوٍ ۲اوض  ۱گطیڈ 

 کبًؽٹیجلػپولیػ 

 تیي ہعاض ضوپے

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


