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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  XIXىجريَ 4994
SINDH ACT NO.XIX OF 1994
شٍڌ شّل شروٌٽس (ايڊُاڪ ىلرريً جي
ىصتلهي) ايڪٽۿ 4994
THE SINDH CIVIL SERVANTS
(REGULARIZATION OF ADHOC
APPOINTMENTS) ACT, 1994
] 22جّالِء [4994
ايڪٽ جًٍِ ذريعي ايڊُاڪ ةٍيادن تي ىلرر ڪيم ڪجَِ
شّل شروٌٽس جي ىالزىت کي ىصتلم ڪيّ ويٍدو.
جيئً تَ ايڊُاڪ ةٍيادن تي ىلرر ڪيم ڪجَِ شّل تيِيد )(Preamble
شروٌٽس جي ىالزىت کي عّاىي ىفادن وٽان ىصتلم ڪرڻ
ضروري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪّ ًُ ريت ٌُّدو܀
ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )4( .4ايڪٽ کي شٍڌ شّل شروٌٽس (ايڊُاڪ ىختطر عٍّان ۽
شروعات
ىلرريً جي ىصتلهي) ايڪٽۿ  4994شڎيّ ويٍدو.
Short title and

(ُ )2ي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.

commencement
 ًُ )4( .2ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ىفِّم ڪجَِ ٻيّ طهب ٌَ وضفّن
Definitions
ڪري تيصتائيً:
()a

“ايڪٽ” ىطهب شٍڌ شّل شروٌٽس ايڪٽۿ

2

4993܀
(“ )bڪييشً” ىطهب شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشً܀
()c

“خڪّىت” ىطهب شٍڌ خڪّىت܀ ۽

(“ )dعِدو” ىطهب خڪّىت طرفان ضّةي جي ىعاىهً
شان الڳاپيم ىٍظّر ڪيم عِدو.
( )2اظِار “ايڊُاڪ ىلرري” ۽ “شّل شروٌٽ” جي اظِار کي
ترتيتّار شاڳي ىعٍيٰ ٌُّدي جيڪا اًٌِ کي ًُ ايڪٽ ۾
ڏٌي وئي „ُي.
 )4( .3جيڪڎًُ ًُ ايڪٽ يا رونز جي تضاد ۾ ٌاُيۿ يا ڪجَِ شّل شروٌٽس
ڪًٍِ فيطهي خالف ٌاُيۿ يا ڪّرٽ طرفان ڏٌم ڪًٍِ جي ىالزىت جي
„رڊر ۽ فتّيٰ جي ىتضاد ٌَ „ُيۿ پر ًُ ايڪٽ جي ڪً ىصتلهي
گٍجائشً جي ىطاةق ڪّ شرڪاري ىالزم ةيصڪ پي Regularization
اشڪيم  41جي جاِء تي ايڊُاڪ ىالزىت ڪري ٿّ ۽ ًُ of services of
ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ وكت ىالزىت ۾ „ُيۿ تَ ان شهصهي ۾ civil
ڪيم خڪيً ىّجبۿ ان عِدي تي ڪارگر ٌيٌّي ىلرر servants
ڪيم ۽ ًُ ايڪٽ جي شروعات کان ىصتلم ةٍيادن تي ىلرر
شيجِيا ويٍدا.
( )2ذيهي دفعَ ( )4تدت „رڊر تيصتائيً ٌَ ڪڍيا ويٍدا
جيصتائيً اُڏن شّل شروٌٽس جا تفطيمۿ شٍدس تعهييي
كاةهيتۿ تجرةيۿ عير ۽ ڊوىيصائيم جي ٍُڌ جي ڇٍڊ ڇاڻ ٌَ
ڪئي وڃي ۽ خڪّىت طرفان ىلرر ڪيم خاص ڪييٽي
طرفان ڪهيئر كرار ٌَ ڏٌّ وڃي.
( )3ذيهي دفعَ ( )2تدت كائو ڪيم خاص ڪييٽي جي
اڳّاڻي الڳاپيم کاتي جّ شيڪريٽري اٌچارج ڪٍدو ۽ ٻيً ۾
ان کاتي ۽ شروشز ايٍڊ جٍرل ايڊىٍصٽريشً کاتي ىان ُڪ
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certain

ُڪ ىييتر شاىم ٌُّدا.
 .4جتي ڪييشًۿ ڪًٍِ شخص جي ڪيڊر يا ىالزىت ۾
عِدي تي ىلرري جي ًُ ايڪٽ جي شروعات کان اڳ
شفارش ڪئي „ُي ۿ اُڏي شخص کي ترجيح ڏٌي ويٍدي.
ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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