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 0223نجريً  Iىهتر  ايڪٽشيڌ 

SINDH ACT NO.I OF 2003 

 ڪمۿ اختيارۿ )نقرريۿ جي صالحڪارن شيڌ

 0223 ايڪٽۿ نراعتَن( ۽ االئَىصز پگٍارونۿ

THE SINDH ADVISORS (APPOINTMENT, 

POWERS, FUNCTIONS, SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES) ACT, 2003 

 ]0223نارچ  18[

جي صالحڪارن ايڪٽ جيٍو ذريعي  شيڌ جي وڏي وزير 

طئي ن َۿ االئَىصز ۽ نراعتجي نقرريۿ اختيارۿ ڪمۿ پگٍارون

 ڪيا وييدا.

شيڌ جي وڏي وزير جي صالحڪارن جي نقرريۿ جيئو تً 

ڪرڻ اختيارۿ ڪمۿ پگٍارونۿ االئَىصز ۽ نراعتَن طئي 

 ضروري ٿي پيَ „ٌي؛

 ان کي ٌو ريت جَڙيَ پيَ وڃي:

)نقرريۿ صالحڪارن جي ٌو ايڪٽ کي شيڌ ( 1) .1

اختيارۿ ڪمۿ پگٍارونۿ االئَىصز ۽ نراعتَن( ايڪٽۿ 

 شڏيَ وييدو. 0223

کان  0223پٍريو جيَري ۽ الڳَ ٿييدو ٌي فَري طَر (0) 

 الڳَ شهجٍيَ وييدو.

ٌو ايڪٽ ۾ جيصتائيو ڪجًٍ نضهَن ۽ نفٍَم جي . 0

نتضاد ىً ٌجيۿ تيصتائيو ٌيٺيو اظٍارن جي نعييٰ ترتيتَار 

 ٌو ريت ٌَىدي:

(a) “نقرر ڪيل وڏي نطلب ٌو ايڪٽ تحت ” صالحڪار
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 وزير جَ صالحڪار؛

(b) “نطلب شيڌ جَ وڏو وزير؛” وڏو وزير 

(c) “نطلب صالحڪار تي ڀاڙييدڙ گٍرواريۿ ٻار ۽ ” ڪٽيب

 والديو جيڪي شاڻس گڏ رٌيدا ٌجو؛

(d) “نطلب شيڌ جَ گَرىر؛” گَرىر 

(e) “نطلب شيڌ حڪَنت؛” حڪَنت 

(f) “نطلب ٌو ايڪٽ تحت جَڙيل قاعدن ” ةيان ڪيل

 نَجب ةيان ڪيل.

تيصتائيو نَثر ٌَىديَن  ٌو ايڪٽ جَن گيجائشَن. 3

جيصتائيو ڪيٍو ٻئي قاىَن يا ڪيٍو فيصليۿ حڪم يا 

 ڪيٍو عدالت جي ڊڪري جي نتضاد ىً ٌجو.

(وڏو وزيرۿ پيٍيجي صَاةديد تي وقت ةَقت گَرىر کي 1.)4

ناڻٍو جَ اٌڙو اىگ صالحڪارن طَر نقرر ڪرڻ جي 

صالح ڏئي شگٍي ٿَۿ جيئو اٌَ ضروري شهجٍيۿ جيڪي 

 خَشيَء شان عٍدو رکي شگٍيدا.وڏي وزير جي 

تي يا ان کاىپَِء نقرر ڪيل صالحڪار  0223پٍريو جيَري 

 ٌو ايڪٽ تحت نقرر ڪيل شهجٍيَ وييدو.

صالحڪار اٌڙا اختيار اشتعهال ڪيدو جيڪي کيس (0)

شَىپيا وييدا ۽ اٌڙا ڪم شراىجام ڏييدو جيڪي کيس وڏو 

 وزير شَىپييدو.

ز ۽ ٻيَن نراعتَن صالحڪار کي اٌڙي پگٍارۿ االئَىص.5

 ڏىيَن وييديَن جيئو حڪَنت وقت ةَقت طئي ڪري.
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ان ڪيَ ويَ „ٌيۿ تً ٌو ايڪٽ يةجيئو ٌو ايڪٽ ۾ .6

يا ڪيل ڪيٍو ةً  حڪمتحت ڪيل ڪيٍو ةً 

ت طرفان ان شلصلي ۾ جَڙيل قاعدن نَڪارروائيۿ يا حڪ

صالحڪار خالف ڪيٍو ةً عدالت ۾ شَال ىً اٿاريَ وييدو يا 

عدالت طرفان ان شلصلي ۾ ٻڌايل ڪيٍو ۽ ڪيٍو ةً 

فيصلي يا ٌو ايڪٽ تحت ڏىل يا نليل ڪيٍو اختيار جي 

شلصلي ۾ ڪيل ڪارروائي تي ڪا ٌدايت جاري ىً ڪئي 

 وييدي.

. حڪَنت شرڪاري گزيٽ ۾ ىَٽيفڪيشو ذريعي ٌو 7

 ايڪٽ جا نقصد حاصل ڪرڻ الِء قاعدا جَڙي شگٍي ٿي.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 دائره اختيار تي پاةيدي

Jurisdiction 

barred 

 

 

 

 

 

 قاعدا جَڙڻ جَ اختيار

Power to make 

rules 

 


