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 ۴۹۹۱مجزیہ  VIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VI OF 1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، اتھبرٹی کول سندھ

THE SINDH COAL 

AUTHORITY ACT, 1993 

 ]۱۹۹۴فؽوؼی  ۲۱[
توقّ قے قٌعھ کول اتھبؼٹی قبئن کی ایکٹ خف کی 

 خبئے گی۔

خیكب کہ قٌعھ يوثہ هیں کوئلے کی تالل، تؽقی، 

، کبى کٌی اوؼ اقتعوبل اوؼ هفیع ثٌبًےپؽوقیكٌگ، 

اـ قے هتعلقہ هعبهالت کے لیئے اتھبؼٹی کب قیبم 

 هقًوظ ہے؛

 اـ کو اـ ِؽذ عول هیں الیب خبئے گب:
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 -Iببة 

 شزوعبتی

 ۱۹۹۳قٌعھ کول اتھبؼٹی ایکٹ، ( اـ ایکٹ کو ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔

 قے ًبفػ ہوگب۔ ۱۹۹۳اکتوثؽ  ۲۸(یہ فی الفوؼ اوؼ ۲)
 

۔ اـ ایکٹ هیں، خت تک کچھ هُووى اوؼ هفہوم ۲

 کے هتُبظ ًہ ہو، تت تک:

(a)  اتھبؼٹی'' هطلت اـ ایکٹ کے تست قبئن''

 کؽظٍ قٌعھ کول اتھبؼٹی؛

(b)  ٍثوؼڈ'' هطلت اـ ایکٹ کے تست قبئن کؽظ''

 ثوؼڈ؛

(c) چیئؽهیي'' هطلت ثوؼڈ کب چیئؽهیي؛'' 

(d)  ؾهیي کی قطر اوؼ ؾیؽ ''کول'' هطلت

کوئلے کی کھبًوں قے زبيل ہوًی والی 

 هععًیبت؛

(e)  ڈائؽیکٹؽ خٌؽل'' هطلت اتھبؼٹی کب ڈائؽیکٹؽ''

 خٌؽل؛

(f) فٌڈ'' هطلت اتھبؼٹی کب فٌڈ؛'' 

(g) زکوهت'' هطلت زکوهت قٌعھ؛'' 

(h) هیوجؽ'' هطلت ثوؼڈ کب هیوجؽ؛'' 

(i)  ثیبى کؽظٍ'' هطلت قواعع اوؼ َواثّ کے''

 تست ثیبى کؽظٍ؛

(j)  َواثّ'' هطلت اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے''

 گئے َواثّ؛

(k)  قواعع'' اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے گئے''

 قواعع۔

 -IIببة 

 اتھبرٹی کب قیبم، اختیبرات اور کبم

( اـ ایکٹ کے ًبفػ ہوًے کے ثعع ختٌب خلع ہو ۱۔ )۳

هقبيع زبيل کؽًے قکے، زکوهت اـ ایکٹ کے 

کے لیئے قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیهي کے غؼیعے 

ایک اتھبؼٹی قبئن کؽے گی، خف کو قٌعھ کول 

هطتًؽ عٌواى اوؼ 

 نؽوعبت

Short title and 

commencement 
 تعؽیف

Definitions 
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 آفیكوں کب قیبم

Establishment 

of the Authority 

and its offices 
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 اتھبؼٹی کہب خبئے گب۔

(اتھبؼٹی ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی، خف کو اـ ایکٹ ۲)

کے تست ظوًوں اقكبم کی هٌقولہ اوؼ غیؽ هٌقولہ 

، ؼکھٌے اوؼ فؽوضت کؽًے خبئیعاظ زبيل کؽًے

زقیقی واؼثی اوؼ عبم هہؽ ہوگی، اوؼ خو  کے لیئے

هػکوؼٍ ًبم قے کیف کؽ قکے گی اوؼ اـ پؽ کیف 

 ہو قکے گب۔

(اتھبؼٹی کی ہیڈ آفیف کؽاچی هیں ہوگی یب ایكی ۳)

 ظوقؽی خگہ خہبں زکوهت ِے کؽے۔

(اتھبؼٹی کو ایكی خگہوں پؽ هقبهی آفیف کھولٌے ۴)

 کب اضتیبؼ ہوگب، خیكے وٍ َؽوؼی قودھے۔

 ؼٹی کؽ قکے گی:۔ اتھب۴

(a)  کوئلے کی تؽقی قے هٌكلکہ قؽگؽهیوں کو

تیؿ کؽے گی اوؼ ضبو ِوؼ پؽ اـ قلكلے 

هیں هًٌوثہ ثٌعی، تؽقی ظالًے، اًتظبم 

کے پؽوگؽاهوں کی غهیعاؼ ہوگی اوؼ  ےکؽً

کوئلے کی تالل، تؽقی، کبى کٌی، 

پؽوقیكٌگ اوؼ اقتعوبل کے پؽوگؽاهوں پؽ 

 عولعؼآهع کؽائے گی؛

(b)  تست اقکیویں تیبؼ کؽے گی اـ ایکٹ کے

اوؼ اى پؽ عولعؼآهع کؽے گی اوؼ اقکیووں 

پؽ عولعؼآهع کے قلكلے هیں ایكے اقعام 

 اٹھبئے گی خو َؽوؼی ہوں؛

(c)  ٍزکوهت کو کوئلے کے غضبئؽ کب اًعاؾ

لگبًے کے لیئے خیبالخی قے هتعلقہ ثبتوں، 

تؽقی، کبم کبج اوؼ اقتعوبل کے زوالے قے 

 ههوؼے ظی گی؛

(d) عبم هعلوهبت کے لیئے يوثہ  وقتي فوقتي

کے کوئلے کے وقبئل کی تسقیق اوؼ تؽقی 

 والی قؽگؽهیوں کے ًتبئح نبیع کؽے گی؛

(e)  يوثہ کے کوئلے کے وقبئل کی تؽقی کے

لیئے ههتؽکہ هًٌوثوں ضبو ِوؼ پؽ غیؽ 

هلکی قؽهبئیکبؼوں کی ہوت افؿائی کؽے 

 اتھبؼٹی کے کبم

Functions of the 

Authority 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتھبؼٹی کے اضتیبؼات 

 اوؼ غهیعاؼیبں

Powers and 

Duties of the 

Authority 
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 گی؛

(f) عام اٹھبئے گی خو َؽوؼی ہوں یب ایكے اق

زبيل کؽًے کے لیئے فبئعٍ اـ کے هقبيع 

 هٌع ہوں۔

، هًٌوثہ ثٌعی هیں نبهل ہے، هطبلعے وَبزت:

خبئؿے، تدؽثے اوؼ قبئٌكی ضواٍ فٌی تدؿیہ، خت کہ 

پؽوگؽام کی تؽقی، تٌظین اوؼ ًبفػ کؽًے هیں ہوں 

گے، اًفؽاقٹؽکچؽ ثٌبًب، هبزول کی ثہتؽی، خف هیں 

نبهل ہوں گے، ؼوڈوں کی قہولیبت، پبًی، ثدلی اوؼ 

گئف کی فؽاہوی، فٌی اوؼ غیؽ فٌی هؿظوؼ، پیهیوؼاًہ 

عولہ، ؾهیي کی تؽقی اوؼ هبلی قہولیبت، کبم قے 

هتعلقہ قہولیبت خو کوئلے کی تؽقی والی اقکیووں 

 اوؼ هًٌوثہ کے لیئے هطلوة ہیں۔

 ۔ اتھبؼٹی کو اضتیبؼ ہوں گے کہ:۵

(a)  ،هٌقولہ یب غیؽ هٌقولہ خبئیعاظ زبيل کؽے

 ب اًتظبم کؽے؛َبثطہ ؼکھے یاى پؽ 

(b) کكی خبئیعاظ کی فؽوضت؛ 

(c)  اـ ایکٹ کے هقبيع کے لیئے کوئی اقکین

 ثٌبئے اوؼ ًبفػ ؼکے؛

(d)  اـ ایکٹ کے هقبيع زبيل کؽًے کے

 لیئے کوئی ضؽچہ زبيل کؽے؛

(e)  ایكے قبؼے هعبہعوں هیں ظاضل ہو اوؼ

ایكے هعبہعے کؽے، خو وٍ َؽوؼی 

 قودھے؛

(f)  َؽوؼی قبهبى فؽاہن کؽے یب ثہتؽ ًووًے

کبج کے لیئے هطلوة قبهبى فؽاہن  کبم

 کؽے۔

( اـ ایکٹ کی ظیگؽ گٌدبئهوں اوؼ قواعع اوؼ ۱۔ )۶

َواثّ، عبم ہعایت اوؼ اتھبؼٹی کی اًتظبهیہ هوخت 

کے تست ثٌبئے گئے ثوؼڈ هیں آ خبئیں گے،  ۷ظفعہ 

خو قبؼے اضتیبؼات اقتعوبل کؽے گب اوؼ وٍ قبؼے 

ہوًی  اقعام اٹھبئے گب اوؼ وی چیؿیں کؽے گب، خو

 چبہئیں اوؼ اتھبؼٹی کی ِؽف قے کؽًی چبہئیں۔

 

 

 
اتھبؼٹی کے هعبهالت 

 اًتظبم کب

Administration 

of the affairs of 

Authority 
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(ثوؼڈ اپٌے کبم کؽًے کے وقت قبؼے  کبؼوثبؼی ۲)

ضعنبت پؽ کبم کؽے گب اوؼ ایكی ہعایبت قے ؼہٌوبئی 

کی خبئے گی،خیكے وقتي فوقتي زکوهت کی ِؽف 

 قے ظی خبئیں۔

(اگؽ کوئی قوال اٹھتب ہے کہ کوئی هعبهلہ پبلیكی ۳)

ًہیں تو زکوهت کب فیًلہ زتوی کب هعبهلہ ہے یب 

 فیًلہ ہوگب۔

 ۔ ثوؼڈ ههتول ہوگب:۷

(i) چیئؽهیي هععًی تؽقی قٌعھ کب وؾیؽ 

(ii)  ایڈیهٌل چیف قیکؽیٹؽی

)ڈولپوٌٹ( پالًٌگ ایٌڈ 

وٌٹ ڈپبؼٹوٌٹ، ڈولپ

 گوؼًوٌٹ آف قٌعھ

 قؽکبؼی هیوجؽ

(iii)  قیکؽیٹؽی، اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ

هٌؽل ڈولپوٌٹ، گوؼًوٌٹ 

 آف قٌعھ

 قؽکبؼی هیوجؽ

(iv)  ،قیکؽیٹؽی فٌبًف ڈپبؼٹوٌٹ

 گوؼًوٌٹ آف قٌعھ

 قؽکبؼی هیوجؽ

(v)  ڈائؽیکٹؽ خٌؽل قٌعھ کول

 اتھبؼٹی

 قؽکبؼی هیوجؽ

(vi)  زکوهت کی ِؽف قے

هقؽؼ کؽظٍ ظو غیؽ قؽکبؼی 

 هیوجؽ

غیؽ قؽکبؼی 

 هیوجؽ

 (ڈائؽیکٹؽ خٌؽل ثوؼڈ کب قیکؽیٹؽی ثھی ہوگب۔۲)

کے لیئے کكی نطى کو  (ثوؼڈ کكی ضبو هقًع۳)

هیوجؽ کی ِوؼ پؽ هقؽؼ کؽ قکتب ہے، لیکي ایكے 

 نطى کو ووٹ کب زق زبيل ًہیں ہوگب۔

ئی قؽکبؼی هالؾم اپٌے عہعے کے اعتجبؼ قے کو(۴)

اگؽ هیوجؽ ثٌبیب گیب ہے تو وٍ عہعٍ چھوڑًے کے ثعع 

 هیوجؽ ًہیں ہوگب۔

(ایک غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ هقؽؼی والی تبؼیص قے ۵)

هیوجؽ قکے گب، اوؼ ظوثبؼٍ هیوجؽ ہو ایک قبل تک 

کے لیئے اہل ہوگب، ایكے عؽيہ کے لیئے ثٌٌے 
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 خیكے زکوهت ِے کؽے۔

غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ کكی ثھی وقت، هعت پوؼی (۶)

قے اقتعیفٰی ظے  هیوجؽنپ ہوًے قے پہلے، اپٌے 

ؽف قے کوئی قجت قکتب ہے، یب زکوهت کی ِ

 ثتبًے کے عالوٍ اـ کو ثؽِؽف کیب خب قکتب ہے۔

هیوجؽ ۔ کوئی ثھی نطى هیوجؽ ًہیں ؼہے گب اوؼ ۸

 خبؼی ًہیں ؼکھ قکے گب، خو:نپ 

(a) پبکكتبى کب نہؽی ًہیں؛ 

(b)  غہٌی تواؾى گوا ثیٹھتب ہے یب غہٌی هؽیٍ ثي

 خبتب ہے؛

(c)  ثعاضالقی کی خؽم هیں هلوث ہے یب کكی

 ہے؛ثھی وقت هلوث ؼہب 

(d) ہے یب کكی ثھی وقت ظوالیب قؽاؼ ظیب گیب ہے؛ 

(e)  ہے یب کكی ثھی وقت هالؾهت کے لیئے

ًباہل قؽاؼ ظیب گیب ہے یب قؽکبؼی هالؾهت 

 هیں قے ثؽِؽف کیب گیب ہے؛

(f)  اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے ضالف کبم کؽ

 ؼہب ہے؛

(g)  زکوهت کی اخبؾت کے عالوٍ اتھبؼٹی کے

 کكی پؽاخیکٹ یب اقکین یب خبئیعاظ هیں

 واقطہ یب ثال واقطہ کوئی هبلی هفبظ ہے۔

۔ اتھبؼٹی غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ کو ایكی هؽاعبت ۹

ظیٌے کی اخبؾت ظے قکتی ہے خیكے وٍ زکوهت 

 کی هٌظوؼی قے ِے کؽے۔

 
 -IIIببة 

 اتھبرٹی کی فنکشنزیز کی مقزری اور کبم

( زکوهت ایكی اہلیت ؼکھٌے اوؼ ایكی ۱۔ )۱۱

ڈائؽیکٹؽ خٌؽل هقؽؼ کؽ نؽائّ اوؼ َواثّ کے تست 

 قکتی ہے، خیكے وٍ ِے کؽے؛

(ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کل وقتی عولعاؼ اوؼ اتھبؼٹی کب ۲)

کكی اوؼ کبؼپوؼیهي چیف ایگؿیکٹو ہوگب اوؼ تت تک 

یب کوپٌی یب اتھبؼٹی کی هیوجؽنپ زبيل ہوگی خت 

 

 

 

 

 

عولعاؼوں اوؼ اقٹبف 

 کی هقؽؼی

Appointment of 

Officers and 

staff 
 

 
هبلیبتی اوؼ فٌی 

 کویٹیوں کی هقؽؼی

Appointment of 

financial and 

technical 

committees 
چیئؽهیي کے 

 اضتیبؼات اوؼ کبم

Powers and 

Functions of the 

Chairman 
 

 

ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کے 

 اضتیبؼات اوؼ کبم

Powers and 

Functions of the 

Director 

General 
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 ۔زکوهت کی ِؽف قے اقتثٌٰی ہوگی تک 

ہٹب قکتی ہے، اگؽ  کو (زکوهت ڈائؽیکٹؽ خٌؽل ۳)

 وٍ:

(a) یب  غهیعاؼیبں ًجھبًے هیں ًبکبم خبتب ہے

زکوهت کی ًظؽ هیں اـ ایکٹ کے تست 

اپٌی غهیعاؼیبں ًجھبًے کے لیئے ًباہل ہو 

 خبتب ہے؛ یب

(b)  اپٌی زیثیت کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کے ِوؼ پؽ

 کؽتب ہے؛ غلّ اقتعوبل

(c)  زکوهت کی ِؽف قے تسؽیؽی ِوؼ پؽ

ثال واقطہ  واقطہ یبلیئے ثغیؽ اخبؾت 

اتھبؼٹی قے هتعلقہ کكی خبئیعاظ، اقکین، 

پؽاخیکٹ هیں کوئی نیئؽ یب فبئعٍ زبيل کیب 

 ہے یب زبيل کؽًے کی کونم کی ہے۔

( اتھبؼٹی اپٌے کبهوں کی کبؼکؽظگی کو ثہتؽ ۱۔ )۱۱

ثٌبًے کے لیئے ایكے عولعاؼوں، ههیؽوں، کٌكلٹٌٹف 

اوؼ ظوقؽے عولے کو، خو پؽوفیهٌل، ٹیکٌیکل، 

كٹیؽیل یب قیکؽیٹیؽیل اہلیت اوؼ تدؽثہ ؼکھٌے هٌ

والے ہوں، اى کو ایكے نؽائّ و َواثّ کے تست 

هقؽؼ کؽ قکتی ہے، خیكے َواثّ هیں ثیبى کیب گیب 

 ہو۔

کے  ولعاؼ، ههیؽ، کٌكلٹٌٹف اوؼ ظوقؽے عولے(ع۲)

اوؼ کی خب قکتی ہے ایكی اًتظبهی کبؼؼوائی ضالف 

 کیب گیب ہو۔ ایكے ِؽیقے قے خیكے َواثّ هیں ثیبى

( اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے هقبيع پوؼے کؽًے ۱۔ )۱۲

کے لیئے، ایكی هبلیبتی، فٌی یب ههبوؼتی کویٹیبں ثٌب 

 قکتی ہے، خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔

(کویٹیبں ایكے هعبهالت پؽ ههوؼٍ ظے قکتی ہیں ۲)

اوؼ ایكے کبم کؽ قکتی ہیں، خو اى کو ثوؼڈ، 

قوًپے  چیئؽهیي یب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کی ِؽف قے

 خبئیں۔

 
 

( چیئؽهیي ایكی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب اوؼ ۱۔ )۱۳

 

 

 

 

 

 
 ثوؼڈ کی هیٹٌگف

Meetings of the 

Board 
 

 

 

 
 فٌڈ

Fund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکبٔوًٹف اوؼ آڈٹ

Accounts and 

Audit 
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ایكے کبم کؽے گب خیكے اـ کو اـ ایکٹ کی تست 

 قوًپے خبئیں۔

( خہبں ثوؼڈ ًہیں ثٌبیب گیب یب کوئی ہٌگبهی ۲)

يوؼتسبل پیعا ہوتی ہے، چیئؽهیي ثوؼڈ کے اضتیبؼات 

اقتعوبل کؽ قکتب ہے، خو َؽوؼی ہوں، لیکي اـ 

ِؽذ اقتعوبل کیئے گئے اضتیبؼات اوؼ اـ قلكلے 

هیں اٹھبئے گئے قعم کو ثوؼڈ کے قبهٌے ایكے قعم 

کے لیئے  هٌظوؼیاٹھبًے کے ثعع پہلی هیٹٌگ هیں 

 پیم کیب خبئے گب۔

۔ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ قواعع کے تست اوؼ ۱۴

هیں، ڈائؽیکٹؽ کی ؼونٌی  چیئؽهیي کے عبم َبثطہ 

 خٌؽل:

(a)  اوؼ اتھبؼٹی ثؽوے کبؼ الئے گبهوثؽ َبثطہ

کے ؼوؾ هؽٍ کے هعبهالت کے زوالے قے 

 غهیعاؼ ہوگب؛

(b)  اتھبؼتی کی ِؽف قے کیئے گئے

ازکبهبت، پؽاخیکٹوں اوؼ اقکیووں کی 

کبم غهیعاؼ ہوگب اوؼ ًظؽظاؼی، عولعؼآهع 

کبج پؽ َؽوؼی اوؼ ثہتؽ ِؽیقے َبثطہ 

 ؛ؼکھے گب

(c)  اتھبؼتی کے هبلیبتی اوؼ اًتظبهبت کی

ًظؽظاؼی کؽے گب اوؼ قوًپی گئی غهیعاؼیبں 

ًجھبئے گب اوؼ اـ ایکٹ کے تست هٌتقل 

 قبؼے اضتیبؼات اقتعوبل کؽے گب۔کؽظٍ 

(d)  اتھبؼٹی کے عولعاؼوں پؽ اًتظبهی اـ کو

 اضتیبؼ زبيل ہوگب۔

اوؼ َواثّ کے هطبثق ( قبؼا کبم کبج هفہوم ۱۔ )۱۵

هیں ثیبى کؽظٍ ِؽیقیکبؼ کے تست ہوگب، خو ثوؼڈ کی 

 هیٹٌگ هیں پیم کیب خبئے گب۔

ثوؼڈ کی هیٹٌگف اـ ِؽیقے اوؼ ایكے وقت اوؼ ( ۲)

خگہ پؽ ثالئی خبئیں گی خیكے َواثّ هیں ثیبى ایكی 

کیب گیب ہو؛ ثهؽِیکہ خت تک َواثّ ًہیں ثٌبئے 

گئے، تت تک هیٹٌگف اـ ِؽیقے اوؼ تت ثالئی 

 ثقبیبخبت کی ويولی

Recovery of 

dues 
 

 
ہعایت ظیٌے کے لیئے 

 زکوهت کے اضتیبؼات

Powers of 

Government to 

give direction 

 
 اضتیبؼات کی هٌتقلی

Delegation of 

Powers 
 

 

 

 
 قؽکبؼی هالؾم

Public Servant 
 

ایکٹف اوؼ کبؼؼوایوں 

 کی توثیق

Validation of 

acts and 

proceedings 
 َوبًت

Indemnity 
 

 

 قواعع
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 خبئیں گی خیكے چیئؽهیي ہعایت کؽے۔

 -IVببة 

 مبلیبت، آڈٹ اور کبٔونٹس

(اتھبؼٹی کب علسعٍ فٌڈ ہوگب، خف کو قٌعھ کول ۱۔ )۱۶

 خبئے گب۔اتھبؼٹی فٌڈ کہب 

 (فٌڈ ههتول ہوگب:۲)

(a) ٍزکوهت یب کكی لوکل ثبڈی قے زبيل نع

 گؽاًٹف اوؼ قجكڈی؛

(b) قبًوى کے تست زکوهت کی هٌظوؼی قے

اتھبؼٹی کی ِؽف قے خوع کؽظٍ یب زبيل کؽظٍ 

 قؽٌ؛

(c)  اـ ایکٹ کے تست ويولی الئق فیف اوؼظوقؽی

 چبؼخؿ؛

(d) اتھبؼٹی کی ِؽف قے ويولی الئق ظوقؽی

 ؼقویں۔

ثوؼڈ کی ِؽف قے ؼقوم (فٌڈ هیں ڈالی گئی ۳)

هٌظوؼ نعٍ کكی نیڈول ثیٌک هیں خوع کؽائی خبئیں 

 گی۔

(فٌڈ اـ ایکٹ کے هقبيع زبيل کؽًے کے لیئے ۴)

اقتعوبل کیب خبئے گب، اـ کے قبتھ قبتھ قؽَوں کی 

اظائگی اوؼ اى پؽ ویبج،، اوؼ اـ ایکٹ کے تست 

لیئے اقتعوبل کیب تٌطواہوں اوؼ ظوقؽی هؽاعبت کے 

 خبئے گب۔

(اتھبؼٹی اپٌے اَبفی فٌڈ وفبقی زکوهت یب  ۵)

يوثبئی زکوهت کی کكی قکیوؼٹی هیں لگبئے گی 

یب زکوهت کی ِؽف قے هٌظوؼ نعٍ کكی قکیوؼٹی 

 یب اقکین هیں لگبئے گی۔

( اتھبؼٹی آڈیٹؽ خٌؽل آف پبکكتبى کی ۱۔ )۱۷

کب ؼکبؼڈ ههبوؼت قے ایكے ِؽیقے قے اکبٔوًٹف 

ؼکھے گی اوؼ اکبٔوًٹف کو ظؼقت کؽے گی، خیكے 

 قواعع هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

( اتھبؼٹی کے اکبٔوًٹف ہؽ قبل آڈیٹؽ خٌؽل آف ۲)

پبکكتبى کی ِؽف قے اـ ِؽیقے قے آڈٹ کیئے 

Rules 
 َواثّ

Regulations 
 

کے قٌعھ  ۱۹۹۳

 XXIIآؼڈیٌٌف ًوجؽ 

 کی هٌكوضی

Repeal of Sindh 

Ordinance 

No.XXII of 1993 
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 خبئیں گے، خیكے قواعع هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

کكی نطى، ثبڈی یب تٌظین کی ِؽف قے ۔ ۱۸

لیٌڈ ؼویٌیو کی ثقبیبخبت اتھبؼٹی کی ِؽف ثقبیبخبت 

 کی هع هیں ويولی الئق ہوں گی۔

 -Vببة 

 متفزقبت

زکوهت اتھبؼٹی قے کوئی ظقتبویؿ، ( ۱۔ )۱۹

ؼیٹؽًف، اقٹیٹوٌٹ، اقٹیٹكٹکف یب کكی ثھی هعبهلے 

قے هتعلقہ کوئی ظوقؽی هعلوهبت ِلت کؽ قکتی 

ہے، خو اتھبؼٹی کے َبثطہ هیں ہو اوؼ اتھبؼٹی 

 عولعؼآهع کؽے گی۔ایكی ظؼضواقت پؽ 

( اتھبؼٹی هبلی قبل کے ضتن ہوًے قے تیي هبٍ ۲)

پہلے زکوهت کو اـ هبلی قبل کی کبؼکؽظگی زوالے 

 قے ؼپوؼٹ فؽاہن کؽے گی۔

( اتھبؼٹی، عبم یب ضبو زکن کے غؼیعے اوؼ ۱۔ )۲۱

ایكی نؽائّ کے تست، خیكے چیئؽهیي، ڈائؽیکٹؽ 

 خٌؽل، یب اـ کے عولعاؼوں یب هالؾم کو اـ کے

اضتیبؼات، غهیعاؼیوں اوؼ کبهوں هیں قے کچھ ثھی 

اـ ایکٹ یب اـ قلكلے هیں قواعع اوؼ َواثّ کے 

 تست قوًپ یب هٌتقل کؽ قکتی ہے۔

(چیئؽهیي یب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اپٌے اضتیبؼات هیں ۲)

قے کوئی ثھی کكی عولعاؼ یب هالؾم یب اتھبؼتی کو 

هٌتقل کؽ قکتب ہے، عالوٍ اى اضتیبؼات کے خو اـ 

 ( کے تست هٌتقل کیئے گئے ہیں۔۱کو غیلی ظفعہ )

اتھبؼٹی کب چیئؽهیي، ڈائؽیکٹؽ خٌؽل، هیوجؽ، ۔ ۲۱

عولعاؼ، ههیؽ، کٌكلٹٌٹ یب هالؾم خت اـ ایکٹ کے 

قواعع اوؼ َواثّ کے تست کبم کؽ ؼہے ہوں، وٍ 

کے هفہوم کے تست  ۲۱پبکكتبى پیٌل کوڈ کی ظفعہ 

 قؽکبؼی هالؾم قودھے خبئیں گے۔

اتھبؼٹی کب کوئی ثھی عول یب کبؼؼوائی ثوؼڈ هیں ۔ ۲۲

کكی آقبهی یب اـ کی تهکیل کے قجت کی وخہ قے 

 غیؽ هوثؽ ًہیں قودھے خبئیں گے۔
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اتھبؼٹی، چیئؽهیي، ڈائؽیکٹؽ خٌؽل یب اتھبؼٹی کی ۔ ۲۳

ظوقؽی کیف عولعاؼ کے ضالف اـ ایکٹ یب قواعع و 

َہواثّ کے تست اچھی ًیت قے کیئے گئے کكی 

کوئی هقعهہ، کیف یب یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ کبم 

 ًہیں ہوگی۔ظوقؽی کوئی قبًوًی کبؼؼوائی 

۔ زکوهت اـ ایکٹ کے هقبيع پوؼے کؽًے کے ۲۴

 لیئے قواعع ثٌب قکتی ہے۔

 

۔ اتھبؼٹی قواعع هیں ًہیں ثتبئے گے قبؼے ۲۵

هعبهالت کے لیئے َواثّ ثٌب قکتی ہے اـ خف کے 

هقبيع زبيل کؽًے لیئے اـ ایکٹ اوؼ قواعع کے 

 کے لیئے گٌدبئهیں هقًوظ ہیں۔

کو هٌكوش  ۱۹۹۳۔ قٌعھ کول اتھبؼتی آؼڈیٌٌف، ۲۶

 کیب خبتب ہے۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


