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1973 

 ]1973 سيپٽمبر 7[

ضابطً ماڻون جً مقرري آرڊيننس جنون ذريعً 

۽ صوبً سنڌ جً معاملن سان  هيٺ آندي ويندي

ڻون جً مالزمت الڳاپيل پاڪستان جً مالزمت ۾ ما

 ئً ڪيا ويندا.۽ ضابطا ط جا شرط

ضابطً هيٺ قانون تحت ماڻون جً مقرري جيئن تى 

۽ صوبً سنڌ جً معاملن سان الڳاپيل پاڪستان آڻڻ 

جً مالزمت ۾ ماڻون جً مالزمت جا شرطون ۽ 

ان سان الڳاپيل معاملن جو  ضابطا طئً ڪرڻ ۽

 انتظام ڪرڻ ضروري ٿً پيو آهً؛

۽ جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس هلندڙ نى آهً 

۽ سنڌ جو گورنر مطمئن آهً تى موجوده حالتن ۾ 

 هنگامً قدم کڻڻ ضروري ٿً پيو آهً؛

هاڻً، تنون ڪري، اسالمً جمووريى پاڪستان جً 

( تحت 1جً شق ) 128عبوري آئين جً آرٽيڪل 

سنڌ جً گورنر ليل اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي م

 هيٺيون آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً؛

سرڪاري مالزم سنڌ آرڊيننس کً هن ( 1) .1

 سڏيو ويندو. 1973آرڊيننس، 

اهو سمورن سرڪاري مالزمن تً الڳو  (2)

 ٿيندو، پوِء اهً جتً بى هجن.

 هً فوري طور الڳو ٿيندو. (3)

 -Iباب 

 شروعاتً

Chapter-I 

Preliminary 

 مفووم ننس ۾ جيستائين ڪجوى مضمون ياهن آرڊي.2
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مختصر عنوان، نفاذ ۽ 

 شروعات

Short title, 

application and 

commencement  

 -Iباب

 شروعاتً

Chapter-I 

Preliminary 

 وصفون

Definitions 
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 جً متضاد نى هجً:

(i) شق(a) :ًالِء هيٺين ريت متبادل ٿيندو، يعن 

(a)“مطلب مڪمل طور قابليت ” ايڊهاڪ مقرري

جيڪا ٻئً طريقً سان ڪئً رکندڙ ماڻوو جً ځرتً 

 رهيل ځرتًاها بيان ڪيل طريقً موجب وڃً ۽ 

 ؛هجً

(b) “مطلب اهو شخص جيڪو ” سرڪاري مالزم

صوبً جً سرڪاري مالزمت جو ميمبر هجً يا 

صوبً جً معاملن سان الڳاپيل ڪو عودو رکندو 

 هجً، پر جنون ۾ شامل نى آهً:

(i) اهو شخص جيڪو صوبً ۾ وفاق طرفان يا

ڪنون ٻئً صوبً يا آرگنائيزيشن طرفان ڊيپوٽيشن 

 تً هجً؛

(ii) اهو شخص جنون کً ڪانٽريٽ تً رکيو ويو

ويو آهً يا آهً يا ورڪ چارجڊ بنيادن تً رکيو 

ادائگً ڪئً ويندي  جنون کً ڪانٽينجنسيز مان

 آهً؛ يا

(iii)  آهً، ” مزدور“يا ” پورهيت“اهو شخص جيڪو

( XXVجو  1934) 1934جيئن فيڪٽريز ايڪٽ، 

 1923يا ورڪس مينس ڪامپينسيشن ايڪٽ، 

 ( ۾ بيان ڪيل آهً؛VIIIجو  1923)

(c) “مطلب سنڌ حڪومت؛” حڪومت 

(d) “ًمطلب مقرري جيڪا ترقً ” مقرري شروعات

 يا بدلً کانسواِء ڪئً وڃً؛

(e)“الزم طرفان ماهوار ممطلب سرڪاري ” پگوار

حاصل ٿيندڙ پگوار، ۽ جنون ۾ شامل آهً ٽيڪنيل 

پگوار، اسپيشل پگوار، ذاتً پگوار ۽ ٻيو ڪو 

اٿارٽً طرفان ادائگً الِء اعالن معاوضو جيڪو 

 ڪيو ويو هجً؛
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(f)“مطلب جيئن قاعدن ۾ بيان ڪيو ” مستقل عودو

 ويو هجً؛

(g)“مطلب قاعدن موجب بيان ڪيل؛” بيان ڪيل 

(h) “مطلب هن آرڊيننس تحت جوڙيل قاعدا ” قاعدا

 يا جيڪً قاعدا جوڙيا وڃڻا آهن؛

(i)“ مطلب سنڌ پبلڪ ” اختياريمنتخب ڪندڙ

سروس ڪميشن، هڪ کاتً جو سليڪشن بورڊ، 

کاتً جً سليڪشن ڪميٽً يا ٻً ڪا اختياري يا 

باڊي جنون جً سفارش تً يا جنون جً مشوري 

، جيئن بيان ڪيو ويو ٿئًسان ڪا مقرري يا ترقً 

 هجً؛

(j)“مطلب مستقل عودي کانسواِء ” عارضً عودو

 هڪ عودو.

مقصد الِء، ڪا مقرري پوِء اها هن آرڊيننس جً ( 2)

ڪئً وڃً، سان ترقً ذريعً يا ٻئً طريقً 

جيڪڏهن بيان ڪيل طريقً موجب ڪئً وئً آهً 

 تى اها مستقل بنيادن تً ڪيل سمجوً ويندي.

 -IIباب

سرڪاري مالزن جً مالزمت جا شرط ۽ 

 ضابطا

Chapter-II 

Terms and Conditions of service of 

Civil Servants 

 

 

 

 

سرڪاري مالزم جً مالزمت جا شرط ۽ ضابطا .3

۾  ت هوندا جيئن هن آرڊيننس يا قاعدناهڙيَء ري

 

 

 

 -IIباب

سرڪاري مالزن جً 

مالزمت جا شرط ۽ 
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نوڪريَء جو ڪچً 
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 فراهم ڪيا ويا آهن.

 

. هر سرڪاري مالزم حڪومت جً مرضً سان 4

 عودو رکً سگوندو.

 

 

 

. صوبً جً سرڪاري مالزمت ۾ يا صوبً جً 5

معاملن سان الڳاپيل سرڪاري عودي تً مقرري 

سلسلً ۾ بااختيار بڻايل  حڪومت طرفان يا ان

شخص طرفان بيان ڪيل طريقً موجب ڪئً 

 ويندي.

۾ ڄاڻايل مالزمت يا عودي تً ڪيل  5( دفعى 1. )6 

شروعاتً مقرري جيڪا ايڊهاڪ بنيادن تً نى 

هوندي جيئن بيان آزمائشً مدي الِء ڪئً وڃً، اها 

 ڪيو ويو هجً.

( سرڪاري مالزم جً ترقً يا بدلً ذريعً 2)

زمت يا عودي تً ڪيل ڪا مقرري بى ڪنون مال

ڪئً ويندي، جيئن بيان ڪيو ويو آزمائشً مدي 

 هجً.

( جتً ڪنون مالزمت يا عودي جً سلسلً ۾، 3)

آزمائشً مدي الِء مطمئن ڪندڙ اختتا۾ ۾ شامل هجً 

امتحان، ٽيسٽ يا ڪورس يا ڪون تربيت جو 

ڪاميابًَء سان مڪمل ڪرڻ، اهڙي مالزمت يا 

مدي الِء مقرر ڪيل ماڻوو، اصل عودي تً آزمائشً 

يا آزمائشً مدي جو وڌايل عرصو مڪمل ڪرڻ 

تً، اهڙو امتحان يا ٽيسٽ پاس ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئً 

ٿو يا ڪورس يا تربيت ڪاميابًَء سان مڪمل 

ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئً ٿو تى، سواِء ان جً جيئن ٻً 
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 صورت ۾ بيان ڪيو ويو هجً:

(a) ًجيڪڏهن اهو اهڙي مالزمت يا عودي ت

روعاتً ځرتً طور مقرر ڪيو ويو هو تى ان کً ش

 برطرف ڪيو ويندو؛ يا

(b)  الزمت يا عودي تً ترقً مجيڪڏهن اهو اهڙي

يا بدلً ذريعً مقرر ڪيو ويو هو تى ان کً ساڳً 

مالزمت يا عودي تً واپس ڪيو ويندو، جنون تان 

کيس ترقً ڏنً يا بدلً ڪيو ويو هو، جنون جً 

جيڪڏهن اهڙي مالزمت خالف هو حق رکً ٿو يا 

 يا عودو نى هوندو، تى ان کً برطرف ڪيو ويندو.

شروعاتً مقرري بشرطيڪ، مالزمت يا عودي تً 

جً صورت ۾، هڪ سرڪاري مالزم طرفان 

تيستائين آزمائشً مدو مطمئن ڪندڙ طريقً مڪمل 

ندو جيستائين ان جً ڪردار ۽ ڪيل نى سمجويو وي

ي طرفان لت جً باري ۾ مقرر ڪندڙ اختيارچال چ

 مطمئن ڪندڙ راِء جً تصديق نى ڪئً وڃً.

(آزمائشً مدي الِء مقرر ڪيل هڪ شخص 1). 7

کً ان جو آزمائشً مدو مطمئن ڪندڙ طريقً 

مڪمل ڪرڻ تً اهو مالزمت جً مستقلً الِء اهل 

هوندو يا جيئن معاملو هجً، عودي تً جيئن بيان 

 ڪيو ويو هجً.

( ڪنون عودي يا گريڊ تً مستقل بنيادن تً ترقً 2)

ڏنل سرڪاري مالزم مستقلً الِء بيان ڪيل عرصً 

الِء مطمئن ڪندڙ مالزمت پيش ڪرڻ کانپوِء 

 مستقلً الِء اهل هوندو.

( ڪنون عارضً عدي تً مستقلً نى ڪئً 3)

 ويندي.

ڪو سرڪاري مالزم ان جً مالزمت جً ( 4)

ڪنون عودي تً عرصً دوران ڪنون مالزمت يا 
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جو اهل هيو ۽ اهو اهڙي مستقلً کان اڳ  مستقل ٿيڻ

مالزمت تان رٽائر ڪري ٿو تى اهڙي رٽائرمينٽ کً 

اهڙي مالزمت يا عودي تان رٽائرمينٽ الِء ملندڙ 

 فائدن کان انڪار ڪيو ويندو.

( سرڪاري مالزم جً مالزمت يا عودي تً 5)

 مستقلً اهڙي تاريخ کان ٿيندي جڏهن مالزمت يا

عودي تً مستقل آسامً پيدا ٿئً يا اهڙي تاريخ کان 

جڏهن اهڙي مالزمت يا عودي تً لڳاتار مالزمت 

 ڪئً وڃً، جيڪو عمل اڳ ۾ ٿئً.

مالزمت، ڪيڊر يا گريڊ جً جوڳً انتظام ( 1. )8

الِء مقرر ڪندڙ اختياري اهڙي مالزمت، ڪيڊر يا 

گريڊ الِء وقتً طور ميمبرن جً هڪ سينارٽً لسٽ 

ڪندي، پر اهڙي مالزمت، ڪيڊر يا گريڊ تً تيار 

مخصوص سينارٽً جً بنياد تً حق حاصل نى 

 هوندو، جيئن معاملو هجً.

( جً گنجائشن موجب، سرڪاري 1( ذيلً دفعى )2)

مالزم جً سينيارٽً ساڳً مالزمت يا گريڊ سان 

تعلق رکندڙ ٻين سرڪاري مالزمن جً تسليم ڪئً 

زمت الفيس ۾ مويندي، پوِء اهً ساڳئً کاتً يا آ

 ڪندا هجن يا نى، جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

( ڪنون مالزمت، گريڊ يا عودي تً شروعاتً 3)

مقرري جً سينيارٽً اهڙيَء ريت طئً ڪئً 

 ويندي، جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

( اهڙي گريڊ ۾ سينارٽً جنون تً سرڪاري 4)

مالزم کً ترقً ڏنً وئً آهً، اهڙيَء تاريخ کان 

جنون تاريخ کان ان گريڊ ۾ عودي تً شروع ٿيندي، 

 مقرري ٿً هجً:

بشرطيڪ سرڪاري مالزم جيڪً هڪ وقت 

ًٰ گريڊ ۾ ترقًَء الِء چونڊيا ويا آهن، انون جً  اعل

 ترقً

Promotion 
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ًٰ گريڊ ۾ ترقًَء تً، اهً پنونجً هيٺين گريڊ  اعل

 واري سينارٽً برقرار رکندا.

رکندڙ سرڪاري اهليت اهڙي گوٽ ۾ گوٽ ( 1. )9

بيان ڪيو ويو هجً ان عودي تً ترقًَء مالزم جيئن 

الِء اهل هوندو، جيڪو وقتً طور قاعدن موجب 

 ًٰ کاتيوار ترقًَء طور مالزمت يا ڪيڊر جً اعل

 گريڊ ۾ ترقًَء سان واسطو رکندو هجً.

منتخبً ( ۾ ڄاڻايل عودو پوِء اهو 1ذيلً دفعى )( 2)

عودو هجً، ان تً ترقً  غير منتخبًعودو هجً يا 

ڪئً ويندي، جيئن بيان ڪيو ويو  اهڙيَء ريت

 هجً:

(a)  ًميرٽ انتخاب عودي جً صورت ۾، منتخب

 ؛ ۽ڪيو ويندوبنيادن تً 

(b)  ًنى چونڊ ٿيل عودي جً صورت ۾، سينيارٽ

 ڪم فٽنيس بنيادن تً.

هر سرڪاري مالزم ڪنون بى جڳوى تً . 11

صوبً ۾ يا صوبً کان ٻاهر حڪومت، وفاقً 

حڪومت يا لوڪل حڪومت، يا ڪنون صوبائً 

جوڙيل  ارٽً يا ڪارپوريشن يا حڪومت طرفاناٿ

پابند باڊي سيٽ اپ هيٺ خدمت سرانجام ڏيڻ جو 

 هوندو.

بشرطيڪ هن دفعى ۾ شامل ڪجوى بى ڪنون خاص 

ايراضً يا عالئقً الِء خدمت الِء خاص طور ځرتً 

 ڪيل سرڪاري مالزم تً الڳو نى ٿيندو.

مالزم بشرطيڪ وڌيڪ تى جتً ڪنون سرڪاري 

ن ٻاهر عودي تً اکان جً سروس يا ڪيڊر  کان

ئً وڃً ٿو تى ان جً خدمت جا خدمت طلب ڪ

۽ ضابطا اڳواٽ ملندڙ ادائگً کان گوٽ  شرط

فائديمند نى هوندا، جيڪً هن کً اهڙيَء ريت طلب 
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 ڪرڻ کان اڳ ملً رهيا هئا.

( سرڪاري مالزم جً مالزمت بنا نوٽيس 1. )11

 جً ختم ڪئً ويندي:

(i)جً آزمائشً مدي جً شروعاتً يا وڌايل  ان

 عرصً دوران:

جتً اهڙو سرڪاري مالزم آزمائشً بشرطيڪ 

مدي تً ترقً ذريعً مقرر ڪيو ويو آهً، يا جيئن 

معاملو هجً، هڪ گريڊ، ڪيڊر يا عودي کان ٻئً 

گريڊ، ڪيڊر يا عودي ۾ بدلً ڪيو ويو آهً، تى ان 

ڊر جً مالزمت کً ان جً اڳوڻً اهڙي گريڊ يا ڪي

تً تحفظ حاصل هوندو، پر ان کً ان جً اڳوڻً 

گريڊ، ڪيڊر يا عودي تً واپس ڪيو ويندو، جيئن 

 معاملو هجً.

(ii) ان جً شروعاتً يا وڌايل عرصً جً ختم ٿيڻ

 تً؛ يا

(iii) جيڪڏهن مقرري ايڊهاڪ آهً تى سليڪشن

اٿارٽً جً سفارش تً ڪنون شخص جً مقرري 

الئق سان اهڙي شخص جً مقرري ختم ڪرڻ 

 هوندي.

جتً ڪنون ڪيڊر يا گريڊ جً عودن جً انگ ( 2)

کً ختم ڪرڻ يا گوٽتائً ڪرڻ تً اهڙن 

سرڪاري مالزمن جً مالزمت اهڙيَء ريت ختم 

ڪئً ويندي، جيڪً اهڙي ڪيڊر يا گريڊ ۾ سڀ 

 کان جونيئر هوندا.

( جً گنجائشن جً 1(جتً ڪجوى ذيلً دفعى )3)

( جً گنجائشن جً 2متضاد نى هجً پر ذيلً دفعى )

متضاد هجً تى عارضً طور مقرر ڪيل يا 

ايڊهاڪ طور  مقرر ڪيل سرڪاري مالزم جً 

اوتري مالزمت چوڏنون ڏينون جً نوٽيس سان يا 
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ادائگً سان مالزمت ختم ڪرڻ الئق عرصً الِء 

 هوندي.

12. ًٰ عودي يا گريڊ ايڊهاڪ يا عارضً يا اعل

آفيشيٽنگ بنيادن تً مقرر ڪيل سرڪاري مالزم 

هيٺين عودي يا گريڊ ۾ بنا نوٽيس جً واپسً الئق 

 هوندو.

 

 

. هڪ سرڪاري مالزم مالزمت تان رٽائر 13

 ڪندو:

(i) اهڙي تاريخ تً جڏهن هن مالزمت جا پجويوى

 سال پورا ڪيا هجن پينشن الِء اهل هوندو يا ٻين

رٽائرمينٽ جً فائدن جً اهل هوندو جيئن مجاز 

 اختياري عوامً مفاد وٽان هدايت ڪري؛ يا

(ii) جتً شق(i)  ًتحت ڪا هدايت جاري ناهً ڪئ

وئً تى ان جً عمر جا اٺونجاهى سال مڪمل ڪرڻ 

 تً.

مطلب مقرري ” مجاز اختياري“وضاحت: هن دفعى م 

ڪندڙ اختياري يا مقرري ڪندڙ اختياري طرفان ان 

سلسلً ۾ بااختيار بڻايل ڪو شخص، پر اهو شخص 

الڳاپيل سرڪاري مالزم کان عودي ۾ گوٽ نى هجڻ 

 گورجً.

( هڪ رٽائرڊ مالزم عام طور تً ٻيور 1. )14

سرڪاري مالزمت تً نى رکيو ويندو، جيستائين 

اهڙي ٻيور مالزمت عوامً مفاد وٽان نى هجً ۽ 

اٽ مقرري ڪندڙ اختياري کان مٿً اختياري جً اڳو

 منظوري سان نى ڪئً وڃً:

بشرطيڪ جتً مقرري ڪندڙ اختياري حڪومت 

آهً، اهڙي ٻيور مقرري حڪومت جً منظوريَء 

Pay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موڪل

Leave 

 

 پينشن ۽ گريچوئٽً
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 سان ڪئً ويندي.

( ايڪس گورنمينٽ سرونٽس )ايمپالئيمينٽ وٿ 2)

 1966فارين گورنمينٽس( )پروهيبيشن( ايڪٽ، 

( جً 1جً ذيلً دفعى ) 3( جً دفعى XIIجو  1966)

رٽائرمينٽ گنجائشن موجب هڪ سرڪاري مالزم 

يا سرڪاري مالزمت تان کان اڳ موڪل دوران 

رٽائرمينٽ کانپوِء ڪا نجً مالزمت حاصل ڪري 

 سگوً ٿو.

بشرطيڪ جتً مالزمت رٽائرمينٽ کان اڳ موڪل 

دوران يا رٽائرمينٽ واري تاريخ کان ٻى سال اڳ 

ٿً تى اهو بيان ڪيل اختياري  حاصل ڪئً وڃً

 کان اڳواٽ اجازت وٺندو.

. سرڪاري مالزم جو انتظام جوڙيل قاعدن، يا 15

حڪومت طرفان جاري ڪيل هدايتن يا بيان ڪيل 

اختياري طرفان ان سلسلً ۾ عام طور تً يا 

مخصوص گروپ يا سرڪاري مالزمن جً درجً 

 الِء جاري ڪيل هدايتن موجب هاليو ويندو.

سرڪاري مالزم بيان ڪيل طريقيڪار موجب . 16

 انتظامً ڪارروائً ۽ ڏنڊ جو مستحق هوندو.

 

 

. هڪ عدي يا گريڊ تً مقرر ڪيل سرڪاري 17

مالزم قاعدن موجب اهڙي عودي يا گريڊ تً جاري 

 ڪيل پگوار سان نوازيو ويندو:

بشرطيڪ جتً مقرري ڪرنٽ چارج بنيادن تً يا 

آهً تى ان جً  ايڊيشنل چارج بنيادن تً ڪئً وئً

 پگوار بيان ڪيل طريقً موجب طئً ڪئً ويندي:

بشرطيڪوڌيڪ تى جتً هڪ سرڪاري مالزم 

حڪم تحت جيڪو بعد ۾ جوڙيو ويو آهً، مالزمت 
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تان هٽايو يا برطرف ڪيو وڃً ٿو يا عودي ۾ گوٽايو 

وڃً ٿو، اهڙو حڪم جاري ٿيڻ تً ان کً اهڙيون 

رهتون ادا ڪيون وينديون جيڪً اهڙو حڪم 

 جوريندڙ اٿارٽً طئً ڪري.

. هڪ سرڪاري مالزم کً موڪل ان جً 18

موڪل جً قاعدن موجب ڏنً ويندي، بشرطيڪ ان 

جً موڪل مالزمت جً گورجن ۽ مجاز اختياري 

 جً اجازت سان ڏنً ويندي.

( مالزمت کان رٽائرمينٽ تً هڪ 1. )19

سرڪاري مالزم اهڙي پينشن يا گريچوئٽً حاصل 

 ويو هجً. ڪندو، جيئن بيان ڪيو

( سرڪاري مالزم جً رٽائرمينٽ کان اڳ يا پوِء 2)

وفات جً صورت ۾، ان جً ڪٽنب کً اهڙي 

پينشن يا گريچوئٽً يا ٻئً ڏنا ويندا، جئين بيان ڪيو 

 ويو هجً.

( اهڙي سرڪاري مالزم کً ڪا پينشن نى ڏنً 3)

سبب مالزمت تان هٽايو انتظامً قدم ويندي جيڪو 

ڪومت اهڙي يا برطرف ڪيو وڃً، پر ح

سرڪاري مالزم کً ڪمپيشنيٽ االئونس جاري 

ڪري سگوً ٿً، جيڪو ان جً اهڙيَء ريت 

مالزمت تان هٽائڻ يا برطرف ڪرڻ واري ڏينون 

تائين ٺوندڙ پينشن يا گريچوئيٽن جً ٻى ځاڱً ٽً کان 

 وڌيڪ نى هوندو.

( جيڪڏهن سرڪاري مالزمت کً ملندڙ پينشن 4)

ان جً رٽائرمينٽ  يا گريچوئٽً جً رقم طئً ٿيڻ ۾

يا موت واري تاريخ کان هڪ موينً کان وڌيڪ دير 

سندس ڪٽنب کً  سرڪاري ٿئً ٿً تى، ان کً يا 

زمت جً ڊيگوى جً حساب سان بيان المالزم جً م

ڪيل اختياري طرفان اضافً پينشن يا گريچوئٽً 
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ڏنً ويندي، ۽ اهڙي اضافً پروويزنل ادائگً تً 

ان جً ڪٽنب کً  اهڙي ادائگً سرڪاري مالزم يا

حتمً طور ٿيل ٿيل پينشن يا گريچوئٽً ۾ شامل 

 ڪئً ويندي.

ڻ کان يٿهر مالً سال جو ٽيون موينو ختم  (1. )21

اڳ، اڪائونٽس آفيسر يا ٻيو ڪو آفيسر جيڪو 

پروويدنٽ فنڊ سنځالڻ الِء هجً هر سرڪاري مالزم 

کً پنونجً هٿ هيٺ اڪائونٽ جو اسٽيٽمينٽ فراهم 

شامل هوندو وياج، جيڪڏهن ڪو ڪندو، جنون ۾ 

هجً، ۽ نيڪال يا پروويڊنٽ فنڊ مان گذريل مالً 

 سان دوران ورتل ايڊوانسز.

زم طرفان پروويڊنٽ ( جيڪڏهن سرڪاري مال2)

فنڊ ۾ ڪيل ڪا سبسڪرپشن اڪائونٽس آفيسر يا 

نون آفيسر طرفان اهڙو اڪائونٽ سنځالڻ الِء ٻئً ڪ

يا اڪائونٽ ۾ جمع ناهن ڪيا ويا  ڏيکاريا ناهن ويا

تى، اهڙي سبسڪرپشن سرڪاري مالزم طرفان 

اهڙي شاهدي جً بنياد تً اڪائونٽ ۾ جمع ڪئً 

 ويندي، جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

ن ڪٽنب ن ۽ انون جًسمورا سرڪاري مالزم. 21

اولوى پاڪستان گورنمينٽ بينيوولينٽ فنڊ  کً

 جو اولوى پاڪستان 1961) 1961آرڊيننس، 

( ۽ اولوى پاڪستان گورنمينٽ ايمپالئيز XIVآرڊيننس 

جو اولوى  1969) 1969ويلفيئر فنڊ آرڊيننس، 

( ۽ ان سلسلً ۾ جوڙيل قاعدن I پاڪستان آرڊيننس 

 موجب فاعدا ڏنا ويندا.

( جتً ڪنون سرڪاري مالزم جً مالزمت 1. )22

جً شرطن ۽ ضابطن سان الڳاپيل ڪن قاعدن تحت 

حڪم هن حوالً ڪيو وڃً ٿو، جاري ڪيل ڪنون 

حڪم جً سلسلً ۾، جيڪوڏهن اهڙي اپيل يا 

 قاعدا

Chapter-IV 

Rules 

 قاعدا

Rules 
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درخواست کانسواِء جيئن ٻً طرح بيان ڪيو ويو 

هجً، اهڙو حڪم جاري ٿيڻ واري تاريخ جً ٽيون 

 ڏينون اندر نظرثانً الِء اپيل ڪئً ويندي.

( جتً ڪنون حڪم يا حڪمن جً درجً جً 2)

الِء ڪا سلسلً ۾ قاعدن تحت نظرثانً جً اپيل 

گنجائشن نى هجً، اهڙي حڪم سبب متاثر ٿيندڙ 

سرڪاري مالزم اهڙو حڪم ملڻ جً ٽيون ڏينون 

اندر، ان خالف اهڙو حڪم جاري ڪندڙ اختياري 

 ڪري سگوً ٿو.عرضداشت کان مٿً اختياري کً 

ًٰ عودي يا  بشرطيڪ مخصوص عودو رکڻ يا اعل

گريڊ تً ترقًَء الِء ماڻوو جً فٽنيس طئً ڪرڻ 

نى ٿً عرضداشت الڳاپيل معاملن الِء ڪا سان 

 سگوندي.

 -IIIباب 

 متفرقات

Chapter-III 

Miscellaneous 

 

هن آرڊيننس يا ڪنون ٻئً قادي ۾ ڪا اهڙي . 23

ڳالوى شامل نى هوندي يا ڪنون ٻئً قاعدي ۾ ڪا 

اهڙي ڳالوى شامل نى هوندي جيڪا ڪون 

سرڪاري مالزم جً ڪيس ڏکً منون ڏيڻ ۾ 

وڃً ۽ ان سان سرڪار جً اختيار ۾ مناسب ڄاتً 

 ڪا گوٽتائً آندي وڃً.

بشرطيڪ سرڪاري مالزم جً ڪيس تً هً 

آرڊيننس يا ڪو قاعدن الڳو ٿيڻ جً صورت ۾، هن 

کان آرڊيننس يا اهڙي قاعدي ۾ بيان ڪيل فائدي 

 ۾ ڪيس کً منون نى ڏنو ويندو.گوٽ صورت 

جيڪڏهن هن آرڊيننس جً ڪا گنجائش موثر . 24
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بڻائڻ ۾ ڪا رنڊڪ پيش اچً ٿً، حڪومت رنڊڪ 

هٽائڻ الِء اهڙو حڪم جاري ڪري سگوً ٿً، 

۾ نى  ٽڪراءَ جيڪو هن آرڊيننس جً گنجائشن سان 

 هجً، جيئن اها ضروري سمجوً:

بشرطيڪ هن آرڊيننس جً الڳو ٿيڻ جو هڪ سال 

ستعمال نى ڪيو پورو ٿيڻ کانپوِء اهڙو ڪو اختيار ا

 ويندو.

 -IVباب 

 قاعدا

Chapter-IV 

Rules 

حڪومت يا ان سلسلً ۾ ان طرفان بااختيار ( 1.)25

بڻايل ڪو شخص، اهڙا قاعدا جوڙي سگوً ٿو 

جيڪً اهو هن آرڊيننس جا مقصد جاري رکڻ الِء 

 ضروري سمجوً.

( هن آرڊيننس جً الڳو ٿيڻ کان اڳ مجاز اختياري 2)

زمت جً شرطن ۽ الجً مطرفان سرڪاري مالزم 

ضابطن سان الڳاپيل جوڙيل ڪً قاعدا، حڪم يا 

هن  نوجيڪڏهن اهڙا قاعدا، حڪم ۽ هدايت هدايتون

آرڊيننس جً گنجائشن سان ٽڪراَء ۾ نى آهن تى اهً 

 هن آرڊيننس تحت جوڙيل قاعدا سمجويا ويندا.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  جو آرڊيننس  نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال 

 نٿو ڪري سگوجً.

 


