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 ۳۷۹۱مجزیہ  XIسندھ آرڈیننس نمبز 
SINDH ORDINANCE NO.XI OF 
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 آرڈیننس، ٹزبیونلس سزوس سندھ

۳۷۹۱ 
THE SINDH SERVICE TRIBUNALS 

ORDINANCE, 1973 

 ]۱۹۷۳ؼتوجط  ۷[
آضڈیٌٌػ جػ کے شضیعے ؼطکبضی هالظهیي کی 

هالظهت کے شطائظ و ضواثظ ؼے هتعلقہ هعبهالت 

کے ؼلؽلے هیں زائطٍ اذتیبض کے لیئے ؼطوغ 

 ۔ئے جبئیے  گےٹطثیوًلػ قبئن کی

جیؽب کہ ؼطکبضی هالظهیي کی هالظهت کے شطائظ و 

ضواثظ ؼے هتعلقہ هعبهالت کے ؼلؽلے هیں زائطٍ 

کے لیئے اوض اغ ؼے هتعلقہ اؼتعوبل کطًے اذتیبض 

اوض اؼی قؽن کے هعبهالت کے لیئے ؼطوغ 

 ٹطثیوًلػ کب قیبم هقظوز ہے؛

اوض جیؽب کہ طوثبئی اؼیوجلی کب اجالغ جبضی ًہیں 

گوضًط هطوئي ہے کہ هوجوزٍ ہے اوض ؼٌسھ کب 

 حبالت هیں ہٌگبهی قسم اٹھبًب ضطوضی ہے؛

اة، اغ لیئے، اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کے عجوضی 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۲۸آئیي کے آضٹیکل 

ہوئے اذتیبضات کو اؼتعوبل هیں التے ہوئے، ؼٌسھ 

کے گوضًط ًے هٌسضجہ شیل آضڈیٌٌػ ثٌب کط ًبفص کطًب 

 فطهبیب ہے:

( اغ آضڈیٌٌػ کو ؼٌسھ ؼطوغ ٹطثیوًلػ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۳آضڈیٌٌػ، 

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

(یہ ؼبضے ؼطکبضی هالظهیي پط ًبفص ہوگب، پھط وٍ ۳)

 جہبں ثھی ہوں۔

۔اغ آضڈیٌٌػ هیں جت تک کچھ هضووى اوض هفہوم ۲
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 کے هتضبز ًہیں:

(a) ؼطکبضی هالظم'' ؼے هطاز وٍ ہی جیؽے ؼٌسھ''

 هیں ہے؛ ۱۹۹۳ؼول ؼطوًٹػ آضڈیٌٌػ، 

(b)حکوهت'' ؼے هطاز حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(c) کے تحت قبئن کطزٍ  ۳''ٹطثیوًل'' ؼے هطاز زفعہ

 ؼطوغ ٹطثیوًل۔

( حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۔)۳

شضیعے ایک یب ظائس ٹطثیوًلػ قبئن کط ؼکتی ہے اوض 

جبئے تو  ئے اگط ایک ؼے ظائس ٹطثیوًل قبئن کی

حکوهت ًوٹیفکیشي هیں ؼطکبضی هالظهیي کب زضجہ 

یب زضجبت ثیبى کطے گی، یب عالقبئی حسوز، جي هیں 

 ٹطثیوًلػ اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کبضضوائی کطیں گی۔

ٹطثیوًل کو ؼطکبضی هالظهیي کی هالظهت کے (۲)

 شطائظ و ضواثظ ؼے هتعلقہ هعبهالت ثشوول

اًتظبهی هعبهالت کے ہٌگبهی زائطٍ اذتیبض حبطل 

 ہوگب۔

 :(ٹطثیوًل هشتول ہوگب۳)

(a) چیئطهیي، جو ہبئی کوضٹ کب جج ضہب ہو یب ہبئی

 کوضٹ کے جج ہوًے کی اہلیت ضکھتب ہو؛ اوض

(b)جي هیں ؼے ہط ایک جػ ًے وفبقی یب  ظزو هیوجط

 ؼبل ؼے کالغ  ۱۹طوثبئی حکوهت هیں کن اظ کن 

 عہسٍ ضکھب ہو۔ Iهیں 

(ٹطثیوًل کب چیئطهیي اوض هیوجط حکوهت کی ططف ۴)

ؼے ایؽی شطائظ و ضواثظ کے تحت هقطض کیئے 

 جبئیں گے، جیؽے وٍ طے کطے۔

(ٹطثیوًل کب چیئطهیي یب هیوجط ظیط زؼت گوضًط کو ۵)

 اؼتعیفٰی ثھیج ؼکتب ہے۔

(ٹطثیوًل کب چیئطهیي یب هیوجط پبکؽتبى کی ؼطوغ ۶)

 هٌبفعہ ثرش عہسٍ ًہیں ضکھے گب۔هیں کوئی اوض 

کوئی شسٍ ۔کؽی حتوی حکن کے شضیعے هتبثط ۴

ؼطکبضی هالظم، پھط وٍ اغ کی هالظهت کے شطائظ 

و ضواثظ کے ؼلؽلے هیں هحکوبتی اذتیبضی کی 

ططف ؼے اطل ہو یب اپیلیٹ، اغ کو ایؽے حکن 
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هلٌے کے تیػ زى کے اًسض ایؽے هعبهلے کے 

ضکھٌے والی ٹطثیوًل کو ؼلؽلے هیں زائطٍ اذتیبض 

 اپیل کط ؼکتب ہے:

 ثشططیکہ یہ کہ:

(a) ،کے  ۱۹۹۳جہبں ؼٌسھ ؼول ؼطوًٹػ آضڈیٌٌػ

تحت یب کي قواعس کے تحت هحکوبتی اذتیبضی کو 

اپیل، ًظطثبًی یب ضیپطیعًٹیشي پیش کی گئی ہے، 

ایؽے حکن کے ذالف ٹطثیوًل کو اپیل ًہیں کی 

الظم کی ؼطکبضی هشسٍ  جبئے گی، جت تک هتبثط 

ططف ؼے ایؽی هحکوبتی اذتیبضی کو اپیل یب 

ًظطثبًی کی زضذواؼت یب ضیپطیعًٹیشي پیش کی گئی 

ہے اوض اغ ططح کی گئی ایؽی اپیل، زضذواؼت یب 

ضیپطیعًٹیشي کی تبضید کے ًوے زى کب عططہ گصض 

 ًہ گیب ہو؛ اوض

(b)اذتیبضی کے کؽی حکن یب فیظلے  هحکوے کے

ی اپیل ًہیں کی جبئے کے ذالف ٹطثیوًل هیں کوئ

 گی، جػ هیں ثیبى کیب گیب ہو:

(i)کوئی ٹٌیػ یب زوؼطی زضذواؼت گصاض کی ف

هیں کوئی شرض هقطض کیب جبًب ہے یب  جػ  طوضت

کوئی ذبص عہسٍ ضکھٌب ہے یب اعلٰی عہسے یب گطیڈ پط 

 تطقی زیٌی ہے؛ یب

(ii) ؼطکبضی هالظم پط هحکوبتی اًکوائطی کے

یب لگبیب گیب جطهبًہ، ًتیجے هیں زی گئی ؼعا 

هبؼوائے اغ کے کہ جہبں جطهبًہ ثطططفی، ہٹبًے یب 

 هالظهت ؼے الظهی ضٹبئطهٌٹ ہے۔

وضبحت: اغ زفعہ هیں، ''هحکوبتی اذتیبضی'' ؼے 

هطاز ٹطثیوًل کے عالوٍ کوئی اذتیبضی جو ؼطکبضی 

هالظهیي کے شطائظ و ضواثظ کے حوالے ؼے حکن 

 جبضی کطًے کے لیئے هجبظ ہے۔

( ٹطثیوًل اپیل پط، ایؽے حکن کی تظسیق کط ۱)۔ ۵

ؼکتی ہے، اغ کو حل کط ؼکتی ہے، تجسیل کط 

ؼکتی ہے یب زوثبضٍ تطتیت زے ؼکتی ہے، جػ کے 

 ذالف اپیل کی گئی ہے۔
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(ٹطثیوًل کو کؽی اپیل کب فیظلہ کطًے کے هقظس ۲)

کے لیئے ؼول کوضٹ ؼوجھب جبئے گب اوض اغ کو وٍ 

جو ایؽی عسالت کو کوڈ ہی اذتبضات حبطل ہوں گے 

( کے Vکب ایکٹ  ۱۹۹۸) ۱۹۹۸آف ؼول پطوؼیجط، 

 تحت حبطل ہوں گے، ثشوول اذتیبضات کے:

(a) کؽی شرض کو حبضطی کو یقیٌی ثٌبًب اوض حلف

 پط پوچھ گبچھ کطًب؛

(b)زؼتبویع پیش کطًے کے لیئے ظوض ثھطًب؛ 

(c) شبہسیوں اوض ؼتبویعات کی جبًچ پڑتبل کے لییئے

 کطًب۔ کویشي جبضی

(اپیل زاذل کطًے، کوئی زؼتبویع فبئیل کطًے، ۳)

پیش کطًے یب ضکبضڈ کطًے، یب کوئی زؼتبویع ٹطثیوًل 

ؼے حبطل کطًے کی کوئی کوضٹ فی واجت االزا 

 ًہیں ہوگی۔

۔ ؼبضے کیػ، اپیلیں اوض زضذواؼتیں جو ٹطثیوًل ۶

کے زائطٍ اذتیبض ؼے هتعلقہ هعبهالت هیں ؼے ہوں 

ًبفص ہوًے کے فوضی ثعس جت اوض اغ قبًوى کے 

پبضلیبهٌٹ اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کے آئیي کے 

( کو ًبفص کیب ہو تو، پھط ۲کی شق ) ۲۱۲آضٹیکل 

و حل کطًے پط پبثٌسی ہوگی، جو ٹطثیوًل پط اغ ک

کؽی ثھی کوضٹ هیں فیظلے یب کیػ کے لیئے التوٰی 

 هیں ہوں گے۔

اپیل ثشططیکہ کوئی ؼطکبضی هالظم جو ایؽے هقسهہ، 

یب زضذواؼت هیں فطیق ہے، وٍ ایؽے قبًوى ًبفص 

ہوًے کے ًوے زى کے اًسض ایؽے هعبهلے کے 

حوالے ؼے جػ هیں ایؽب هقسهہ، اپیل یب زضذواؼت 

 ہو هتعلقہ ٹطثیوًل هیں اپیل کط ؼکتب ہے۔

۔هغطثی پبکؽتبى ؼول ؼطوؼع )اپیلیٹ ٹطثیوًلػ( ۹

کے تحت تشکیل زی  ۵کی زفعہ  ۱۹۶۹آضڈییٌٌػ، 

ی ٹطثیوًل هیں التوٰی هیں ؼبضے کیػ اغ آضڈیٌٌػ گئ

کے ًبفص ہوًے کے فوضی ثبز زائطٍ اذتیبض ضکھٌے 

 والی ٹطثیوًل کو هٌتقل ہو جبئیں گے۔

۔حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۸

Pakistan 

Ordinance 

XXVIII of 1969 



 
6 

شضیعے اغ آضڈیٌٌػ کے هقبطس حبطل کطًے کے 

 لیئے قواعس ثٌب ؼکتی ہے۔

یٹ ٹطثیوًلػ( ۔ هغطثی پبکؽتبى ؼول ؼطوؼع )اپیل۹

 کو هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۶۹آضڈیٌٌػ، 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


