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 0213ىجريَ  XXVسٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XXV OF 2013 

 کي ىالزىً ڪاٌٽريڪٽ ۽ )ايڊُاڪ سٍڌ

 0213 ايڪٽۿ (ڪرڻ ىستلم

THE SINDH (REGULARIZATION 

OF ADHOC AND CONTRACT 

EMPLYEES) ACT, 2013 

 ]0213ىارچ  02[

ايڊُاڪ ۽ ڪاٌٽريڪٽ ةٍيادن تي ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

ىلرر ڪيم ڪجَِ ىالزىً جي ىالزىتً يا ٻي ضّرت ۾ 

ڪو ىطاةق ىعاوضي ڏيڻ جي ةٍياد تي ىلرر ڪيم  )ڏُاڙي ۽

 .ىستلم ڪيّ ويٍدو( کي ىالزىً جي

جيئً تَ سٍڌ ضّةي ۾ ايڊُاڪ ۽ ڪاٌٽريڪٽ ةٍيادن تي 

ىلرر ڪيم ڪجَِ ىالزىً جي ىالزىتً يا ٻي ضّرت ۾ 

تي ىلرر ڪيم  ڪو ىطاةق ىعاوضي ڏيڻ جي ةٍياد)ڏُاڙي ۽ 

جيڪّ  ٿي پيّ „ُيۿىستلم ڪرڻ ضروري ىالزىً جي( کي 

 ًُ ريت ٌُّدو؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

 ڪاٌٽريڪٽ۽  ڊُاڪ)اي ڌسٍکي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

سڏيّ  0213 ڪٽۿ( ايىستلم ڪرڻکي ىالزىً 

 ويٍدو.

 .ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو( 0) 

ًُ ايڪٽ ۾ جيستائيً ڪجَِ ىفِّم ۾ ٻيّ گِرةم  .0
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Short title and 

commencement 

 وضفّن
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 ُجي:

(a) “؛1793ىطهب سٍڌ سّل سروٌٽس ايڪٽۿ ” ايڪٽ 

(b) “ىطهب ايڊُاڪ ۽ ڪاٌٽريڪٽ ” ىالزم جي ىلرري

ةٍيادن تي گِرةم ضالحيت رکٍدڙ ىالزىً يا ٻي ضّرت ۾ 

ةٍيادن تي ىلرر ىطاةق ىعاوضي ڏيڻ جي )ڏُاڙي ۽ ڪو 

 ؛ ىستلم ڪرڻکي ڪيم ىالزىً جي( 

(c) “ىطهب سٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(d) “ىطهب اُّ شخص جيڪّ ايڊُاڪ ۽ ” ىالزم

۽ ڪو جي ڪاٌٽريڪٽ ةٍيادن تي يا ٻي ضّرت ۾ )ڏُاڙي 

ىلرر ڪيّ ويّ  وضي تي ىلرر ڪيم ىالزم کاٌسّاِء(ىعا

 ُجي؛

(e) “ىطهب عِدو جيڪّ سرڪاري کاتي ۾ ىالزم وٽ ” عِدو

ُجي ۽ ان ۾ شاىم „ُي اُڙي ڪًٍِ کاتي جي پروجيڪٽ 

 هً سان الڳاپيم ُجي.۾ عِدوۿ جيڪّ ضّةي جي ىعاى

.جيستائيً ڪجَِ ان سهسهي ۾ جّڙيم ًُ ايڪٽ يا 3

كاعدن يا عدانت جي ڪًٍِ فيطهيۿ ڊڪريۿ حڪو يا 

فتّيٰ جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ پر ًُ ايڪٽ جي ٻيً گٍجائشً 

ىّجب ايڊُاڪ يا ڪاٌٽريڪٽ ةٍيادن يا ٻي ضّرت ۾ 

)ڏُاڙي ۽ ڪو جي ىعاوضي تي ىلرر ڪيم ىالزم کاٌسّاِء( 

تائيً يا ان جي ةراةر  -18کان ةي ايس  -1ايستي ةي 

اسڪيم ۾ ىلرر ٿيم ُجيۿ يا ٻي ضّرت ۾ اُڙي عِدي تي 

ىلرري جي كاةهيت رکٍدڙ ُجي ۽ سرڪاري کاتي ۾ ىالزىت 

۾ „ُي ۽ ضّةي جي ىعاىهً سان الڳاپيم ڪًٍِ 

پروجيڪٽ ۾ „ُيۿ اُّ فّري طّر ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ 

ضاةطي ىّثر ٌيٌّي ۽ کان اڳ ىلرر ڪيم ُجي تَ ان کي 

Definition 
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 سيجِيّ ويٍدو.ىستلم ُيٺ 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

 


