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 کبم، اختیبر، )تقزری، کی مشیزوں سنذھ

 ایکٹ، مزاعبت( اور االٔونسز تنخواہیں،

۳۰۰۲ 
THE SINDH ADVISORS (APPOINTMENT, 

POWERS, FUNCTIONS, SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES) ACT, 2003 

 ]۲۰۰۳هبسچ  ۱۱[

ایکٹ جظ کی توعظ عے وصیشاعلٰی عٌذھ کے 

هشیشوں کی تقشسی، اختیبسات، کبم، تٌخواہیں، 

 هشاعبت طے کی جبئیں گی۔االٔوًغض اوس 

جیغب کہ وصیشاعلٰی عٌذھ کے هشیشوں کی تقشسی، 

اختیبسات، کبم، تٌخواہیں، االٔوًغض اوس هشاعبت طے 

 کشًب هقصود ہے؛

 اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عٌذھ هشیشوں کی )تقشسی، ۱۔ )۱

اختیبس، کبم، تٌخواہیں، االٔوًغض اوس هشاعبت( ایکٹ، 

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۳

عے  ۲۰۰۳(یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس پہلی جٌوسی ۲)

 ًبفز عوجھب جبئے گب۔

۔ اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

کے هتضبد ًہ ہو، تب تک هٌذسجہ ریل اظہبسات کی 

 هعٌی تشتیبواس اط طشح ہوگی:

(a)  هشیش'' هطلب اط ایکٹ کے تحت هقشس''

 کشدٍ وصیشاعلٰی کب هشیش؛

(b) وصیشاعلٰی'' هطلب  عٌذھ کب وصیشاعلٰی؛'' 

(c)  خبًذاى'' هطلب صالحکبس پش ًشبھش''

گھشوالی، بچے اوس والذیي جو اط کے عبتھ 

 سہتے ہوں؛

(d) گوسًش'' هطلب عٌذھ کبگوسًش؛'' 

(e) حکوهت'' هطلب حکوهت عٌذھ؛'' 

(f)  بیبى کشدٍ'' هطلب اط ایکٹ کے تحت بٌبئے''

 گئے قواعذ هیں بیبى کشدٍ۔
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۔ اط اکیٹ کی گٌجبئشیں تب تک هوثش ہوں گی جب ۳

تک وٍ کغی دوعشے قبًوى یب کغی عذالت کے 

 فیصلے، حکن یب ڈکشی کے هتضبد ًہ ہوں۔ 

( وصیشاعلٰی اپٌی صوابذیذ پش وقتي فوقتي گوسًش ۱۔ )۴

د هشیشوں کے طوس پش کو ایغے افشاد کی ایغی تعذا

هقشس کشًے کب هشوسٍ دے عکتب ہے، جیغے وٍ 

ضشوسی عوجھے، جو وصیشاعلٰی کی خوشی عے 

 عہذٍ سکھ عکیں گے۔

پش یب اط کے بعذ هقشس کشدٍ  ۲۰۰۳پہلی جٌوسی 

هشیش اط ایکٹ کے تحت هقشس کشدٍ عوجھے جبئیں 

 گے۔

(هشیش ایغے اختیبسات اعتعوبل کشے گب جو اط کو ۲)

هٌتقل کیئے جبئیں اوس ایغے کبم عشاًجبم دے گب جو 

 ے گب۔اط کو وصیشاعلٰی عوًپ

۔ هشیش کو ایغی تٌخواٍ، االٔوًغض اوس دیگش هشاعبت ۵

 دی جبئیں گے جیغے حکوهت وقتي فوقتي طے کشے۔
 

۔ جیغے اط ایکٹ هیں بیبى کیب گیب ہے، کہ اط ایکٹ ۶

کے تحت کیئے گئے کغی بھی حکن یب کی گئی 

کبسسوائی، یب حکوهت کی طشف عے اط علغلے هیں 

بٌبئے گئے قواعذیب هشیش کے خالف کغی عذالت هیں 

عوال ًہیں اٹھبیب جبئے گب اوس کغی بھی عذالت کی 

لے طشف عے اط علغلے هیں عٌبئے گئے کغی فیص

یب اط ایکٹ کے تحت دیئے گئے یب هلے ہوئے کغی 

اختیبس کے علغلے هیں کی گئی کبسسوائی پش کوئی 

 ہذایت جبسی ًہیں کی جبئے گی۔

۔ حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۷

رسیعے اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے لیئے 

 قواعذ بٌب عکتی ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 
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