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 مستقل کو مالسمین کبنٹزیکٹ اور )ایڈہبک سندھ

 ۳۱۰۲ ایکٹ، (کزنب

THE SINDH 

(REGULARIZATION OF 

ADHOC AND CONTRACT 

EMPLYEES) ACT, 2013 
 ]۲۱۱۳هبسچ  ۲۲[

ایکٹ جس کے رسیعے ایڈہبک اوس کبًٹشیکٹ ثٌیبدوں 

پش هقشس کشدٍ کچھ هالصهیي کی هالصهتوں یب دوسشی 

هطبثق هعبوضہ صوست هیں )دہبڑی اوس کبم کے 

کی ثٌیبد پش هقشس کشدٍ هالصهیي کے عالوٍ( کو  دیٌے 

 جبئے گب۔هستقل کیب 

جیسب کہ سٌذھ صوثہ هیں ایڈہبک اوس کبًٹشیکٹ 

کشدٍ کچھ هالصهیي کی هالصهتوں یب  ثٌیبدوں پش هقشس

ست هیں )دہبڑی اوس کبم کے هعبوضہ دوسشی صو

کی ثٌیبد پش هقشس کشدٍ هالصهیي کے عالوٍ( کو دیٌے 

 هقصود ہے، جو اس طشح ہوگب؛هستقل کشًب 

 اس کو اس طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو سٌذھ )ایڈہبک اوس کبًٹشیکٹ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۳( ایکٹ، ًبهستقل کشهالصهیي کو 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

چھ هفہوم هیں دوسشا ۔اس ایکٹ هیں جت تک ک۲

 هطلوة ًہیں ہے:

(a)  ،ایکٹ'' هطلت سٌذھ سول سشوًٹس ایکٹ''

 ؛۱۷۹۳

(b)  هالصم کی تقشسی'' هطلت ایڈہبک اوس''

کبًٹشیکٹ ثٌیبد سپش هطلوة صالحیت 

سکھٌے واال هالصم یب دوسشی صوست هیں 

دیٌے هعبوضہ هطبثق )دہبڑی اوس کبم کے 

کی ثٌیبد پش هقشس کشدٍ هالصهیي کے عالوٍ( 

 ؛هستقل کشًبکو 
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(c) حکوهت'' هطلت حکوهت سٌذھ؛'' 

(d)  هالصم'' هطلت وٍ شخص جو ایڈہبک اوس''

کبًٹشیکٹ ثٌبد پش یب دوسشی صوست هیں 

)دہبڑی اوس کبم کے هعبضہ پش هقشس  کشدٍ 

 هالصم کے عالوٍ( هقشس کیب گیب ہو؛

(e)  عہذٍ'' هطلت عہذٍ جو سشکبسی هحکوہ هیں''

هالصم کے پبس ہو اوس اس هیں شبهل ہے، 

ایسے کسی هحکوہ کے پشوجیکٹ هیں 

عہذٍ، جو صوثہ کے هعبهالت کے هتعلق 

 ہے۔

ک کچھ اس سلسلے هیں ثٌبئے گئے اس ۔ جت ت۳

ایکٹ یب قواعذ یب عذالت کے کسی فیصلے، ڈکشی، 

حکن یب فتوٰی کے هتضبد ًہ ہو، لیکي اس ایکٹ کی 

دیگش گٌجبئشوں کے تحت ایڈہبک یب کبًٹشیکٹ ثٌیبد یب 

دوسشی صوست هیں )دہبڑی اوس کبم کے هعبوضہ پش 

سے  -1هقشس کشدٍ هالصهیي کے عالوٍ( پش ثی ایس 

تک یب اس کے هسبوی اسکیل هیں هقشس  -18ثی ایس 

شذٍ ہو، یب دوسشی صوست هیں ایسے عہذے پش 

کی قبثلیت سکھتب ہو اوس سشکبسی هحکوہ هیں  تقشسی 

سے هالصهت هیں ہے اوس صوثے کے هعبهالت 

هتعلقہ کسی پشوجیکٹ هیں ہے، وٍ فی الفوس اس ایکٹ 

کشدٍ ہو تو اس کو کے ًبفز ہوًے سے پہلے هقشس 

سوجھب هوثش طشیقے اوسضبثطہ کے تحت هستقل 

 جبئے گب۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 هالصهتوں کی هستقلی

Regularization 

of services of 

employees 

 

 


