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ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص  VIىجصيَ 4991
SINDH ACT NO.VI OF 1994
ظٍڌ ڪّل اٿارٽي ايڪٽۿ 4991
THE SINDH COAL
AUTHORITY ACT, 1993
] 21فيتصوري [4991
ايڪٽ جًٍِ ذريػي ظٍڌ ڪّل اٿارٽي كائو ڪئي ويٍسي.
جيئً تَ ظٍڌ ؾّةي ۾ ڪّئهي جي ڳّنِاۿ تصكيۿ تيِيس )(Preamble
پصوظيعٍگۿ ىفيس ةڻائڻۿ کاڻً جي کّٽائي ۽ اظتػيال ۽ ان
ظان الڳاپيم ىػاىهً الِء اٿارٽي جّ كيام فصوري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌسو ويٍسو:
ةاب I-
ػصوغاتي
غٍّان

 ًُ )4( .4ايڪٽ کي ظٍڌ ڪّل اٿارٽي ايڪٽۿ ىزتؿص
ػصوغات
 4991ظڏيّ ويٍسو.
(ُ )2ي فّري لّر ۽ „ 28ڪٽّةص  4991کان الڳّ Short title and
commencement

ٿيٍسو.

 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ جيعتائيً ڪجَِ ىقيّن ۽ ىفِّم وؾفّن
Definitions
جي ىتقاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:
()a

“اٿارٽي” ىمهب ًُ ايڪٽ تدت كائو ڪيم
ظٍڌ ڪّل اٿارٽي܀
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۽

(“ )bةّرڊ” ىمهب ًُ ايڪٽ تدت كائو ڪيم ةّرڊ܀
()c

“چيئصىيً” ىمهب ةّرڊ جّ چيئصىيً܀

(“ )dڪّل” ىمهب زىيً جي ظمح کان ُيٺ ۽
ڪّئهي جي کاڻً ىان ىان خاؾم ٿيٍسڙ ىػسٌيات܀
()e

“ڊائصيڪٽص جٍصل” ىمهب اٿارٽي جّ ڊائصيڪٽص
جٍصل܀

( )f

“فٍڊ” ىمهب اٿارٽي جّ فٍڊ܀

(“ )gخڪّىت” ىمهب ظٍڌ خڪّىت܀
(“ )hىييتص” ىمهب ةّرڊ جّ ىييتص܀
()i

“ةيان ڪيم” ىمهب كاغسن ۽ فاةمً ىّجب ةيان
ڪيم܀

()j

“فاةما” ىمهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم فاةما܀

(“ )kكاغسا” ىمهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم كاغسا.
ةاب II-
اٿارٽي جّ كيامۿ ارتيار ۽ ڪو
 ًُ )4( .1ايڪٽ جي ٌافش ٿيڻ کاٌپِّء جيتصو جهس ٿي اٿارٽي ۽ ان جي „فيعً
ظگِيۿ خڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلؿس خاؾم جّ كيام
ڪصڻ الِء ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريػي Establishment of
ُڪ اٿارٽي كائو ڪٍسيۿ جًٍِ کي ظٍڌ ڪّل Authority
and its offices

اٿارٽي ظڏيّ ويٍسو.
( )2اٿارٽي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّسيۿ جًٍِ کي ًُ
ايڪٽ تدت ٻٍِي كعو جي ىتدصڪ ۽ غيص
ىتدصڪ ىهڪيت خاؾم ڪصڻۿ رکڻ ۽ وڪصو
ڪصڻ الِء خليلي وارثي ۽ غام ىِص ٌُّسيۿ ۽ جيڪا
ڄاڻايم ٌاني ظان ڪيط ڪصي ظگٍِسي ۽ ىٿط
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the

ڪيط ٿي ظگٍِسو.
( )1اٿارٽي جي ُيڊ „فيط ڪصاچي ۾ ٌُّسي يا اُڙي
ٻئي ٍُڌ تي جتي خڪّىت لئي ڪصي.
( )1اٿارٽي کي اُڙن ٍُڌن تي ىلاىي „فيعّن کّنڻ
جّ ارتيار ٌُّسوۿ جيئً اُا فصوري ظيجِي.
 .1اٿارٽي ڪصي ظگٍِسي:
()a

اٿارٽي جا ڪو

ڪّئهي جي تصكي ظان الڳاپيم ظصگصىيً کي تيض Functions of the
ڪٍسي ۽ راص لّر ان ظهعهي ۾ ىٍؿّةاةٍسيۿ Authority
ُٿي وٺصائڻۿ اٌتظام ڪصڻ جي پصوگصاىً جي
ذىيسار ٌُّسي ۽ ڪّئهي جي ڳّالۿ تصكيۿ کاڻً جي
کّٽائيۿ پصوظيعٍگ ۽ اظتػيال جي پصوگصاىً تي
غيهسر„ىس ڪصائيٍسي܀

( ًُ )bايڪٽ تدت اظڪييّن تيار ڪٍسي ۽ اًٌِ
تي غيهسر„ىس ڪٍسي ۽ اظڪييً تي غيهسر„ىس
جي ظهعهي ۾ اُڙا كسم کڻٍسي جيڪي فصوري
ُجً.
()c

خڪّىت کي ڪّئهي جي ذريصن جّ اٌسازو
نڳائڻ الِء جياالجي ظان الڳاپيم ڳانِيًۿ تصكيۿ
ڪو ڪار ۽ اظتػيال ةاةت ىؼّرا ڏيٍسي܀

( )dوكت ةّكت غام ىػهّىات الِء ؾّةي جي ڪّئهي
جي وظهً جي تدليق ۽ تصكيَء واريً ظصگصىيً
جا ٌتيجا ػايع ڪٍسي܀
()e

ؾّةي جي ڪّئهي جي وظيهً جي تصكي الِء گڏيم
ىٍؿّةً راص لّر پصڏيِي ظيڙپڪارن کي ُٿي
وٺصائيٍسي܀
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( )f

اُڙا كسم کڻٍسي جيڪي فصوري ُجً يا ان جا
ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء فائسييٍس ُجً.

وفاخت :ىٍؿّةاةٍسيَء ۾ ػاىم „ُيۿ ىمانػاۿ جائضاۿ تجصةا ۽
ظائٍعي رّاَُ فٍي تجضيّۿ جڏًُ تَ پصوگصاىً جي تصكيۿ
تٍظيو ۽ ٌافش ڪصڻ ۾ ٌُّساۿ اٌفصااظٽصڪچص جّڙڻۿ ىاخّل
جي ةِتصيۿ جًٍِ ۾ ػاىم ٌُّساۿ روڊن جّن ظِّنتّنۿ پاڻيۿ
ةجهي ۽ گئط جي فصاُييۿ فٍي ۽ غيص فٍي پّرُيتۿ
پيؼاوراٌا غيهّۿ زىيً جي تصكي ۽ ىاني ظِّنتّنۿ ڪو ظان
الڳاپيم ظِّنتّن جيڪي ڪّئهي جي تصكيَء وارن
اظڪييً ۽ ىٍؿّةي الِء گِصةم „ًُ.
 .5اٿارٽي کي ارتيار ٌُّسا تَ:
()a

ىتدصڪ ۽ غيص ىتدصڪ ىهڪيت خاؾم ڪصيۿ اٿارٽي جا ارتيار ۽
اٌِيَء تي فاةمّ رکي يا اٌتظام ڪصي܀

( )bڪًٍِ ىهڪيت جّ وڪصو܀
()c

ذىيّاريّن
and

ًُ ايڪٽ جي ىلؿسن الِء ڪا اظڪيو جّڙي ۽ the
الڳّ ڪصي܀

Powers
of

Duties

Authority

( ًُ )dايڪٽ جي ىلؿسن خاؾم ڪصڻ الِء ڪّ
رصچ خاؾم ڪصي܀
()e

اُڙن ظيّرن ىػاُسن ۾ دارم ٿئي ۽ اُڙا ىػاُسا
ڪصيۿ جيڪي اُا فصوري ظيجِي܀

( )f

فصوي ظاىان ىِيا ڪصي يا ةِتص ٌيٌّي ڪو
ڪار الِء گِصةم ظاىان ىِيا ڪصي.

 ًُ )4( .6ايڪٽ جي ٻيً گٍجائؼً ۽ كاغسن ۽
فاةمًۿ غام ُسايت ۽ اٿارٽي جي اٌتظاىيا ىّجب اٿارٽي جي ىػاىهً جّ
دفػَ  7تدت جّڙيم ةّرڊ ۾ اچي ويٍساۿ جيڪّ ظيّرا اٌتظام
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ارتيار اظتػيال ڪٍسو ۽ اُي ظيّرا كسم کڻٍسو ۽ Administration
اُي ػيّن ڪٍسو جيڪي ٿيڻ گِصجً ۽ اٿارٽي of the affairs of
Authority

لصفان ڪصڻ گِصجً.
( )2ةّرڊ پٍٍِجا ڪو ڪصڻ وكت ظيّرن واپاري
رسػً تي ڪو ڪٍسو ۽ اُڙيً ُسايتً ظان
رٍُيائي ڪئي ويٍسيۿ جيڪي وكت وكت خڪّىت
لصفان ڏٌيّن وڃً.
( )1جيڪڏًُ ڪّ ظّال اٿي تَ ڪّ ىػاىهّ پانيعي
جّ ىػاىهّ „ُي يا ٌَ تَ خڪّىت جّ فيؿهّ ختيي
ٌُّسو.
 .7ةّرڊ ىؼتيم ٌُّسو:
)(i

چيئصىيً

ىػسٌي تصكي ظٍڌ جّ وزيص

) (iiايڊيؼم چيف ظيڪصيٽصي ظصڪاري ىييتص
(ڊونپييٍٽ)

پالٌٍگ

ڊونپييٍٽ

ايٍڊ

ڊپارٽييٍٽۿ

) (iiiظيڪصيٽصيۿ اٌڊظٽصيض ايٍڊ ظصڪاري ىييتص
ىٍصل ڊونپييٍٽۿ گّرٌييٍٽ „ف
ظٍڌ
) (ivظيڪصيٽصي فٍاٌط ڊپارٽييٍٽۿ ظصڪاري ىييتص
گّرٌييٍٽ „ف ظٍڌ
ڊائصيڪٽص جٍصل ظٍڌ ڪّل ظصڪاري ىييتص
اٿارٽي
) (viخڪّىت لصفان ىلصر ڪيم ٻَ غيص ظصڪاري
غيص ظصڪاري ىييتص

of

Constitution

the Board

گّرٌييٍٽ „ف ظٍڌ

)(v

ةّرڊ جي جّڙجڪ

ىييتص
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( )2ڊائصيڪٽص جٍصل ةّرڊ جّ ظيڪصيٽصي پڻ ٌُّسو.
( )1ةّرڊ ڪًٍِ راص ىلؿس الِء ڪًٍِ ػزؽ کي ىييتص
لّر ىلصر ڪصي ظگِي ٿّۿ پص اُڙي ػزؽ کي ووٽ جّ خق
خاؾم ٌَ ٌُّسو.
( )1ڪّئي ظصڪاري ىالزم پٍٍِجي غِسي جي خّاني ظان
ىييتص ىلصر ڪيّ ويّ „ُي تَ اُّ غِسي ڇڏڻ کاٌپِّء ىييتص ٌَ
رٍُسو.
(ُ )5ڪ غيص ظصڪاري ىييتص ىلصري واري تاريذ کان ُڪ
ظال جي ىسي الِء ىييتص رُي ظگٍِسوۿ ۽ ٻيِص ىييتص جّ اُم
ٌُّسو اُڙي غصؾي الِء جيئً خڪّىت لئي ڪصي.
( )6غيص ظصڪاري ىييتص ڪًٍِ ةَ وكتۿ ىسو پّرو ٿيڻ کان
اڳۿ پٍٍِجي ىييتصػپ تان اظتػيفيٰ ڏئي ظگِي ٿّۿ يا
خڪّىت لصفان ڪّ ظتب ڄاڻائڻ کان ظّاِء کيط ةصلصف
ڪصي ظگِجي ٿّ.
 .8ڪّ ةَ ػزؽ ىييتص ٌَ رٍُسو ۽ ىييتصػپ جاري ٌَ رکي ىييتصن جي ٌااُهي
ظگٍِسوۿ جيڪّ:

Disqualifications

) (aپاڪعتان جّ ػِصي ٌاُي܀

of members

) (bذٍُي تّازن وڃائي ٿّ ويِي يا ذٍُي ىصيـ ٿي وڃي ٿّ܀
) (cةسارالكي جي ڏوَُ ۾ ىهّث „ُي يا ڪًٍِ ةَ وكت تي
ىهّث رُيّ „ُي܀
)ُ„ (dي يا ڪًٍِ ةَ وكت ڏيّانّ كصار ڏٌّ ويّ „ُي܀
)ُ„ (eي يا ڪًٍِ ةَ وكت ىالزىت الِء ٌااُم كصار ڏٌّ ويّ „ُي
يا ظصڪاري ٌّڪصي ىان ةصلصف ڪيّ ويّ „ُي܀
) ًُ (fايڪٽ جي گٍجائؼً جي رالف ڪو ڪصي رُيّ
„ُي܀
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) (gخڪّىت کان اجازت کاٌعّاِء اٿارٽي جي ڪًٍِ
پصاجيڪٽ يا اظڪيو يا ىهڪيت ۾ ظڌيَء ريت يا اڻ
ظڌيَء ريت ڪّ ىاني ىفاد اٿط.
 .9اٿارٽي غيص ظصڪاري ىييتص کي اُڙيّن ىصاغتّن ڏيڻ جي غيص ظصڪاري ىييتصن
اجازت ڏئي ظگِي ٿي جيئً اُا خڪّىت جي ىٍظّري ظان الِء ىػاوفّ ۽ االئٌّعض
Remuneration

لئي ڪصي.

and allowances
non-

ةاب III-
اٿارٽي جي فٍڪؼٍصيض جي ىلصري ۽ ڪو

the

to

official members

 )4( .41خڪّىت اُڙي اُهيت رکٍسڙ ۽ اُڙيً ػصلً ۽ ڊائصيڪٽص جٍصل
فاةمً ىّجب ڊائصيڪٽص جٍصل ىلصر ڪصي ظگِي ٿيۿ Director General
جيئً اُا لئي ڪصي܀
( )2ڊائصيڪٽص جٍصل ڪم وكتي غيهسار ۽ اٿارٽي جّ چيف
ايگضيڪيّٽّ ٌُّسو ۽ کيط ڪًٍِ ٻي ڪارپّريؼً يا
ڪيپٍي يا اٿارٽي جي ىييتصػپ خاؾم ٌُّسيۿ جيعتائيً
خڪّىت لصفان کيط ڇّٽ ٌُّسي.
( )1خڪّىت ڊائصيڪٽص جٍصل کي ُٽائي ظگِي ٿيۿ
جيڪڏًُ اُّ:
) (aذىيّاريً ٌڀائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا خڪّىت جي ٌظص ۾
ًُ ايڪٽ تدت پٍٍِجّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ الِء ٌااُم ٿي
وڃي ٿّ܀ يا
) (bڊائصيڪٽص جٍصل لّر پٍٍِجي غِسي واري خيثيت جّ
غهك اظتػيال ڪصي ٿّ܀
) (cخڪّىت کان نکت ۾ اجازت وٺڻ کاٌعّاِء ظڌيَء ريت يا
اڻ ظڌيَء ريت اٿارٽي ظان الڳاپيم ڪًٍِ ىهڪيتۿ
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اظڪيوۿ پصاجيڪٽ ۾ ڪّ ػيئص يا فائسو خاؾم ڪيّ
اٿئيً يا خاؾم ڪصڻ جي ڪّػغ ڪئي اٿئيً.
 )4( .44اٿارٽي پٍٍِجي ڪيً جي ڪارڪصدگيَء کي ةِتص غيهسارن ۽ اظٽاف جي
ةڻائڻ الِء اُڙن غيهسارنۿ ؾالخڪارنۿ ڪٍعهٽٍٽط ۽ ٻئي ىلصري
غيهي کيۿ جيڪي پصوفيؼٍمۿ ٽيڪٍيڪمۿ ىٍعٽيصيم يا Appointment of
ظيڪصيٽصيم اُهيت ۽ تجصةّ رکٍسڙ ُجًۿ اًٌِ کي اُڙيً Officers and staff
ػصلً ۽ فاةمً تدت ىلصر ڪصي ظگِي ٿيۿ جيئً فاةمً
۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
( )2غيهسارۿ ؾالخڪارۿ ڪٍعهٽٍٽط ۽ ٻئي غيهي رالف
اُڙي اٌتظاىي ڪارروائيَء ڪصي ظگِتي ۽ اُڙي لصيلي
جيئً فاةمً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
۽

 )4( .42اٿارٽي ًُ ايڪٽ جا ىلؿس پّرا ڪصڻ الِءۿ اُڙيّن ىانياتي

فٍي

ىانياتيۿ فٍي يا ىؼاورتي ڪييٽيّن جّڙي ظگِي ٿيۿ جيئً ڪييٽيً جي ىلصري
Appointment of

اُا ىٍاظب ظيجِي.

( )2ڪييٽيّن اُڙن ىػاىهً تي ىؼّرو ڏئي ظگًِ ٿيّن ۽ and

financial

اُڙا ڪو ڪصي ظگًِ ٿيّنۿ جيڪي اًٌِ کي ةّرڊۿ technical
چيئصىيً يا ڊائصيڪٽص جٍصل لصفان ظٌّپيا وڃً.

committees

 )4( .41چيئصىيً اُڙيّن ذىيّاريّن ظصاٌجام ڏيٍسو ۽ اُڙا چيئصىيً جا ارتيار ۽
ڪو ڪٍسو جيئً کيط ًُ ايڪٽ تدت ظٌّپيا وڃً.

ڪو

( )2جتي ةّرڊ ٌاُي جّڙي ويّ يا ڪا ٍُگاىي ؾّرتدال پيسا and

Powers

ٿئي ٿيۿ چيئصىيً ةّرڊ جا اُڙا ارتيار اظتػيال ڪصي Functions of the
ظگِي ٿّ جيڪي فصوري ُجًۿ پص اُڙيَء ريت اظتػيال Chairman
ڪيم ارتيار ۽ ان ظهعهي ۾ کٍيم كسم کي ةّرڊ ظاىِّن
اُڙي كسم کاٌپِّء پِصيً گڏجاڻيَء ۾ ىٍظّري الِء پيغ ڪيّ
ويٍسو.
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 ًُ .41ايڪٽ جي گٍجائؼً ۽ كاغسن ىّجب ۽ چيئصىيً ڊائصيڪٽص جٍصل جا
ارتيار ۽ ڪو

جي غام فاةمي ُيٺۿ ڊائصيڪٽص جٍصل:

) (aاثصائتّ فاةمّ ُالئيٍسو ۽ اٿارٽي جي روز ىصَُ جي and
ىػاىهً ةاةت ذىيّار ٌُّسو܀

Powers

Functions of the

) (bاٿارٽي لصفان ڪيم خڪيًۿ پصاجيڪٽً ۽ اظڪييً Director General
جي ٌظصداريۿ غيهسر„ىس الِء ذىيّار ٌُّسو ۽ ڪاروٍُّار تي
فصوري ۽ جّڳي ٌيٌّي فاةمّ رکٍسو܀
) (cاٿارٽي جي ىانياتي ۽ اٌتظاىً جي ٌظصداري ڪٍسو ۽
ظٌّپيم ظيّريّن ذىيّاريّن ٌڀائيٍسو ۽ ًُ ايڪٽ تدت
ىٍتلم ڪيم ظيّرا ارتيار اظتػيال ڪٍسو.
) (dکيط اٿارٽي جي غيهسارن تي اٌتظاىي ارتيار خاؾم
ٌُّسو.
 )4( .45ظيّرو ڪاروٍُّار ىفِّم ىّجب ۽ فاةمً ۾ ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن
ڄاڻايم لصيليڪار ىّجب ٌُّسوۿ جيڪّ ةّرڊ جي گڏجاڻيً Meetings of the
Board

۾ پيغ ڪيّ ويٍسو.
( )2ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن اُڙي لصيلي ۽ اُڙي وكت ۽ اُڙي
ٍُڌ تي ڪّٺايّن ويٍسيّن جيئً فاةمً ۾ ةيان ڪيّ ويّ
ُجي܀ ةؼصليڪ جيعتائيً فاةما جّڙيا ٌاًُ وياۿ
تيعتائيً گڏجاڻيّن اُڙيَء ريت ۽ تڏًُ ڪّٺايّن ويٍسيّن
جِڙي لصيلي چيئصىيً ُسايت ڪصي.
ةاب IV-
ىانياتۿ „ڊٽ ۽ اڪائٌّٽط

 )4( .46اٿارٽي جّ ڌار فٍڊ ٌُّسوۿ جًٍِ کي ظٍڌ ڪّل فٍڊ
Fund

اٿارٽي فٍڊ ظڏيّ ويٍسو.
( )2فٍڊ ىؼتيم ٌُّسو:
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) (aخڪّىت يا ڪًٍِ نّڪم ةاڊي کان خاؾم ٿيم
گصاٌٽط ۽ ظتعڊي܀
) (bكاٌّن ىّجب خڪّىت جي ىٍظّري ظان اٿارٽي لصفان
گڏ ڪيم يا خاؾم ڪيم كصض܀
) ًُ (cايڪٽ تدت وؾّني الئق فيط ۽ ٻيّن چارجض܀
) (dاٿارٽي لصفان وؾّني الئق ٻيّن ظيّريّن ركيّن.
( )1فٍڊ ۾ وڌل ركيّن ةّرڊ لصفان ىٍظّر ػسه ڪًٍِ ػيڊول
ةئٍڪ ۾ جيع ڪصايا ويٍسا.
( )1فٍڊ ًُ ايڪٽ جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء اظتػيال
ڪيّ ويٍسوۿ ان ظان گڏوگڏ كصفً جي ادائگي ۽ اًٌِ تي
وياجۿ ۽ ًُ ايڪٽ تدت پگِارن ۽ ٻيً ىصاغات الِء
اظتػيال ڪيّ ويٍسو.
( )5اٿارٽي پٍٍِجا افافي فٍڊ وفاكي خڪّىت يا ؾّةائي
خڪّىت جي ڪًٍِ ظڪيّرٽي ۾ ظيڙائيٍسي يا
خڪّىت لصفان ىٍظّر ٿيم ڪًٍِ ظڪيّرٽي يا اظڪيو
۾ ظيڙائيٍسي.
 )4( .47اٿارٽي „ڊيٽص جٍصل „ف پاڪعتان جي ؾالح اڪائٌّٽط ۽ „ڊٽ
ىؼّري ظان اُڙي لصيلي اڪائٌّٽط رڪارڊ رکٍسي ۽ and

Accounts

اڪائٌّٽط کي درظت ڪٍسي جيئً كاغسن ۾ ةيان ڪيّ Audit
ويّ ُجي.
( )2اٿارٽي جا اڪائٌّٽط ُص ظال „ڊيٽص جٍصل „ف
پاڪعتان لصفان اُڙيَء ريت „ڊٽ ڪيا ويٍساۿ جيئً كاغسن
۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
 .48ڪًٍِ ػزؽۿ ةاڊي يا تٍظيو لصفان اٿارٽي ڏاًٌِ رُتً جي اوڳاڙي
ظيّريّن رُتّن نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ىس ۾ وؾّني الئق Recovery of dues
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ٌُّسيّن.
ةاب V-
ىتفصكات
ڏيڻ

 )4( .49خڪّىت اٿارٽي کان ڪّ دظتاويضۿ ريٽصٌطۿ ُسايت

الِء

اظٽيٽييٍٽۿ اظٽيٽعٽڪط ياڪًٍِ ةَ ىػاىهي ظان خڪّىت جا ارتيار
الڳاپيم ڪا ٻي ىػهّىات لهب ڪصي ظگِي ٿيۿ جيڪا of

Powers

اٿارٽي جي فاةمي ُيٺ ُجي ۽ اٿارٽي اُڙي دررّاظت تي to

Government

give direction

غيهسر„ىس ڪٍسي.
( )2اٿارٽي ىاني ظال جي رتو ٿيڻ کان ٽي ىِيٍا اڳ
خڪّىت کي ان ىاني ظال جي ڪاروٍُّار ةاةت رپّرٽ
فصاُو ڪٍسي.

 )4( .21اٿارٽيۿ غام يا راص خڪو ذريػي ۽ اُڙيً ػصلً ارتيارن جي ىٍتلهي
ىّجبۿ جيئً چيئصىيًۿ ڊائصيڪٽص جٍصلۿ يا ان جي of

Delegation

غيهسارن يا ىالزم کي ان جي ارتيارنۿ ذىيساريً ۽ ڪيً Powers
ىٍجِان ڪجَِ ةَ ًُ ايڪٽ يا ان ظهعهي ۾ كاغسن ۽
فاةمً ىّجب ظٌّپي يا ىٍتلم ڪصي ظگِي ٿي.
( )2چيئصىيً يا ڊائصيڪٽص جٍصل پٍٍِجي ارتيارن ىٍجِان
ڪي ةَ ڪًٍِ غيهسار يا ىالزم يا اٿارٽي کي ىٍتلم ڪصي
ظگِي ٿّۿ ظّاِء اًٌِ ارتيارن جي جيڪي کيط ذيهي دفػَ
( )4تدت ىٍتلم ڪيا ويا „ًُ.
 .24اٿارٽي جّ چيئصىيًۿ ڊائصيڪٽص جٍصلۿ ىييتصۿ غيهسارۿ غّاىي ىالزم
ؾالخڪارۿ ڪٍعهٽٍٽ يا ىالزمۿ جڏًُ ًُ ايڪٽ جي Public Servant
كاغسن ۽ فاةمً تدت ڪو ڪصي رُيا ُجًۿ اُي
پاڪعتان پيٍم ڪّڊ جي دفػَ  24جي ىفِّم ىّجب
ظصڪاري ىالزم ظيجِيا ويٍسا.
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۽

 .22اٿارٽي جّ ڪّ ةَ غيم يا ڪارروائي ةّرڊ ۾ ڪًٍِ ايڪٽط

„ظاىي يا ان جي جّڙجڪ جي ظتب ڪصي غيص ىّثص ٌَ ڪارروائيً جي تّثيق
of

ظيجِيا ويٍسا.

Validation
acts

and
proceedings
 .21اٿارٽيۿ چيئصىيًۿ ڊائصيڪٽص جٍصل يا اٿارٽي جي ٻئي فياٌت
ڪًٍِ غيهسار رالف ًُ ايڪٽ يا كاغسن ۽ فاةمً تدت Indemnity
ظٺي ٌيت ظان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ڪصڻ جي
ارادي تي ڪّ ىلسىّۿ ڪيط يا ٻي ڪا كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ
ٿيٍسي.
 .21خڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلؿس پّرا ڪصڻ الِء كاغسا كاغسا
Rules

جّڙي ظگِي ٿي.

 .25اٿارٽي كاغسن ۾ ٌَ ڄاڻايم ظيّرن ىػاىهً الِء فاةما فاةما
جّڙي ظگِي ٿي ۽ جًٍِ جي الِء ًُ ايڪٽ ۽ كاغسن جا Regulations
ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء گٍجائؼّن فصوري „ًُ.
 .26ظٍڌ ڪّل اٿارٽي „رڊيٍٍطۿ  4991کي ىٍعّخ ڪيّ 4991
وڃي ٿّ.

جي

ظٍڌ

„رڊيٍٍط ٌيتص XXII
جي ىٍعّري
Repeal of Sindh

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىشڪّره تصجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء Ordinance
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتػيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
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