
 
1 

 9995ىجريَ  Iٌيتر  ايڪٽشٍڌ 

SINDH ACT NO.I OF 1995 

 9995 ايڪٽۿ هاره ٌظرثاٌي جي اجّري جي ٌيائٍدم غّاىي شٍڌ

THE SINDH RIVISION OF EMOLUMENTS OF 

PUBLIC REPRESENTATIVES ACT, 1995 

 (CONTENTS) فِرشت

  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفػات 

 ىختصر غٍّام ۽ طرهغات .9

Short title and commencement 

 جي ترىيو XXVIجي شٍڌ ايڪٽ  9974 .2

Amendment of Sindh Act XXVI of 1974 

 جي ترىيو VIIجي شٍڌ ايڪٽ  9975 .3

Amendment of Sindh Act VII of 1975 

 جي ترىيو VIIIجي شٍڌ ايڪٽ  9975 .4

Amendment of Sindh Act VIII of 1975 

 

 

 

 

 



 
2 

 9995ىجريَ  Iشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.I OF 1995 

 ٌظرثاٌي جي اجّري جي ٌيائٍدم غّاىي شٍڌ

 9995 ايڪٽۿ هاره

THE SINDH RIVISION OF 

EMOLUMENTS OF PUBLIC 

REPRESENTATIVES ACT, 1995 

 ]9995 ىارچ 33[

جي غِدم  ٌيائٍدگيصّةي شٍڌ ۾ ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

تي ٌظرثاٌي ڪئي اجّرم رکٍدڙم جي پگِارم ۽ ٻيً 

 هيٍدي.

رکٍدڙم جي  جي غِدم صّةي شٍڌ ۾ ٌيائٍدگيجيئً تَ 

تي ٌظرثاٌي ڪرڻ ۽ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ اجّرم پگِارم ۽ ٻيً 

 „ُي؛ پئيترىيو ڪرڻ ضرهري ٿي 

 ام کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌده هيٍده:

اجّرم شٍڌ غّاىي ٌيائٍدم جي کي ( ًُ ايڪٽ 9) .9

 شڏيّ هيٍده. 9995ايڪٽۿ هاره ٌظرثاٌي  جي 

 الڳّ ٿيٍده.( ُي فّري ظّر تي 2) 

ۿ شٍڌ اشييتهي ىييترس )پگِارهم ۽ االئٌّصز( ايڪٽ. 2

 ۾ ُيٺيً ريت ترىييّم ڪيّم هيٍديّمۿ يػٍي: 9974

چار ُزار “الِء نفظً ” ٻَ ُزار ۽ پٍج شئّ“۾ۿ نفظً  3( دفػَ 9)
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 ىختصر غٍّام ۽ طرهغات

Short title and 
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جي شٍڌ ايڪٽ  99974

XXVI جي ترىيو 
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 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده؛” پٍج شئّ۽ 

 کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً دفػَ طاىم ڪئي هيٍدي: 3( دفػَ 2)

“3-Aجي حصاب شام  ر: ُڪ ىييتر ٻَ ُزار رپيا ىاُّا

 ”.االئٌّس حاصم ڪٍده.خرچ پکي 

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده: 4( دفػَ 3)

االئٌّس تر چار شئّ رپيا جي اگَِ شام رهزاٌّ ُڪ ىيي. 4“

حاصم ڪٍده ۽ ڪٍّيٍس االئٌّس ٻَ شئّ پٍجاَُ رپيا جي 

حصاب شام ڊيّٽي دهرام رُائض جي غرصي دهرام ۽ پِچڻ 

هاري ڏيًٍِ کام ڇڏڻ هاري ڏيًٍِ تائيًۿ ام جڳَِ کام جتي 

اشييتهي جّ شيظً يا ڪييٽي جي گڏجاڻي ڪّٺائي هئي 

„ُي يا جتي شٍدس ذىيّاريً شام الڳاپيم ڪّ ڪو ٿيّ 

 ”.جيئً اُڙي ىييتر کي ڏٌّ هڃي.„ُيۿ 

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده: A-4(دفػَ 4)

: ُڪ ىييتر کي ڊيّٽي دهرام رُائض تي ُر A-4“رغايت. 

ىاني ىدد ڏُاڙي الِء چار شئّ پٍجاَُ رپيً جي حصاب شام 

 ڏٌي هيٍدي.

شرڪاري : جتي ىييتر کي B-4. (االئٌّس )رُائض الِء

ٌَ ڏٌي هڃيۿ کيس ڊيّٽي دهرام رُائض تي ُڪ ُزار رُائض 

 ”.االئٌّس ڏٌّ هيٍده.رُائظي رپيا رهزاٌا جي حصاب شام 

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده: 5( دفػَ 5)

ڪرڻ جي اجالس ۾ طرڪت ( 9. )5“شفر جّ االئٌّس. 

يا ىييتر ظّر گڏجاڻي ىلصد الِء ُر شفر يا ڪييٽي جي 

ذىيّاريً شام الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي ڪو الِء شٍدس غال 

ٿي رُي „ُي يا ٻيّ اجالس يا گڏجاڻي رُائض کام جتي 

ڪّ ڪارهٍُّار ٿي رُيّ „ُي ۽ اُڙي شفر الِء اُڙي ٍُڌ 

Sindh Act XXVI of 

1974 

 االئٌّس خرچ پکي جّ

Sumptuary 

allowance 

ڊيهي االئٌّس ۽ ڪٍّيٍس 

 االئٌّس

Daily allowance and 

conveyance 

allowance 
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کام شٍدس غال رُائض جي جڳَِ تائيً ىييترکي ُيٺيً 

 اگًِ تي ىصافري جّ االئٌّس ڏٌّ هيٍده:

(a) ريػي ڪيّ هڃيۿ فرشٽ ڪالس جتي شفر ٽريً ذ

 اي شي ڪالس جّ اڌ ڪرايّ؛هاڌه شفر ةراةرۿ 

(b)  جتي شفر جِاز ذريػي ڪيّ هڃيۿ ةزٌس ڪالس

 جي ڀاڙي ةراةر؛ ۽

(c)  ّجتي شفر يا شفر جّ ڪّ حصّ رهڊ رشتي ڪي

ٿيم هڃيۿ ڪرايّ اُڙي اگَِ تي جيئً شٍڌ ۾ الڳّ 

ٽريّنٍگ االئٌّس رهنز ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُجيۿ ام 

ِريً گريڊ جي غيهدارم کي ڏٌّ پجيڪّ ىّجب 

 هيٍده:

ةظرظيڪ جيڪڏًُ شفر ذاتي ڪار ذريػي ڪيّ هيّ „ُيۿ 

ىائيهيج االئٌّس ٽي رپيا في ڪهّ ىيٽر جي حصاب شام ڏٌّ 

 هيٍده: ةظرظيڪ: 

(i)  هاري ٍُڌ  اجالسدهرام  اجالسةظرظيڪ

کام ڪًٍِ ٻي جڳَِ ڏاًٌِ شفر الِء ڪّ ةَ 

 ىصافري االئٌّس ٌَ ڏٌّ هيٍده؛ ۽

(ii)  ىييتر جيڪّ غال ظّر تي رُائض اختيار

اُڙي جيڪّ ڪري ٿّ يا ڪو جاري رکي ٿّ 

جتي شٍدس „ُي جڳَِ کام پٍج ىيم پري 

ىييتر ظّر ذىيّاريً جي شهصهي ۾ حاضر 

رُڻّ „ُيۿ تَ ام کي ام شهصهي ۾ ىصافري جّ 

 االئٌّس ٌَ ڏٌّ هيٍده.

( ۾ ڄاڻايم اگًِ 9( ىصافري جّ االئٌّس ذيهي دفػَ )2)

جي  اجالسىييتر کي ڏٌّ هيٍدهۿ جيڪڏًُ شفر ىّجب 
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ىهتّي ُئڻ هاري غرصي دهرام ڪيّ هيّ „ُيۿ جيڪڏًُ 

ڏَُ ڏيًٍِ کام هڌيڪ غرصي الِء ىهتّي ڪيّ هيّ  اجالس

 „ُي.

ىييتر کي پرڏيَِ شرڪاري دهري الِء ُّائي رشتي ( 3)

 ”.فرشٽ ڪالس جي شفر جي شِّنت ڏٌي هيٍدي.

 ۾: A-5(دفػَ 6)

(a) ( َ۾ۿ نفظً 9ذيهي دفػ )“چانيَِ “الِء نفظً ” پٍجّيَِ ُزار

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده؛ ۽” ُزار

(b) ( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده:2ذيهي دفػ ) 

ىييتر جيڪّ ههچر حاصم ڪرڻ ٌَ چاُيٍده ُجي ام ( 2“)

( ىّجب اُڙم 9کي اُڙم ههچرم جي جڳَِ تي ذيهي دفػَ )

االئٌّس فراُو ڪيّ هيٍدهۿ جيئً  ههچرم جي ىهَِ ةراةر

ٽيَِ ُزار رپيً جي ركو چانيَِ ُزار رپيً جي ركو ةراةر 

 ”.ٌُّدي.

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده: 6( دفػَ 7)

( ىييتر کي شرڪاري خرچ تي ٽيهيفّم جي 9“))ٽيهيفّم( 

شِّنت ڏٌي هيٍديۿ ام جڳَِ تي جتي اُّ غارضي ظّر تي 

جڳَِ تي نڳائڻ جي شِّنت  رُي ٿّۿ جيڪڏًُ اُڙي

 دشتياب „ُي:

ةظرظيڪ حڪّىت فلط چار ُزار رپيا ىاُّار ٽيهيفّم جّ 

گي ڪٍدي ام تام ڪيم ڪانز جي شهصهي ۾ ادائ خرچ ۽

پِّء ام ٽيهيفّم جّ ڪٍيڪظً ٌجي „ُي يا حڪّىت جي 

 خرچ تي نڳايم „ُي:

ةظرظيڪ هڌيڪ اُّ تَ رُائض جي جڳَِ تتديم ٿيڻ جي 

 نڳائڻ جّ خرچ حڪّىت ادا ٌَ ڪٍدي.صّرت ۾ ٻيِر 
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(ىييتر جًٍِ کي ٽيهيفّم جي شِّنت فراُو ٌاُي ڪئي 2)

هئي يا جًٍِ جي پٍٍِجي ٌاني تي ٽيهيفّم جّ ڪٍيڪظً 

( ۾ ةيام ڪيم چار ُزار رپيا 9ٌَ „ُي ام کي ذيهي دفػَ )

 ىاُّار ٽيهيفّم جي خرچ جي شهصهي ۾ ڏٌا هيٍدا.

چار “الِء نفظً ” ٍج شئُّڪ ُزار ۽ پ“۾ نفظً  B-6(دفػَ 8)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” ُزار

 A-7۽  7۽ ام جي هضاحت الِءۿ ُيٺيّم دفػَ  7( دفػَ 9)

 ىتتادك ةڻايا هيٍدا:

. جيصتائيً ًُ ايڪٽ جي ڪجَِ 7“)ىخانف ڌر اڳّاڻ( 

ىتضاد ٌَ „ُيۿ ىخانف ڌر اڳّاڻ کي پگِارۿ االئٌّس ۽ 

صّةائي هزير کي ىراغتّم اُڙيَء ريت ڏٌيّم هيٍديّم جيئً 

شٍڌ هزيرم جّم )پگِارهمۿ االئٌّصز ۽ ىراغتّم( ايڪٽۿ 

 ىّجب ڏٌيّم هيٍديّم „ًُ؛ 9975

. ىييتر جيڪّ اشييهي جي A-7شرڪاري شّاري. 

رکي ٿّۿ شّاِء  جّ غِدهڪييٽي „فيس جي چيئرىيً 

شهيڪٽ ڪييٽي يا اشپيظم ڪييٽي جيۿ ام کي ٻي 

کام هڌيڪ شرڪاري ڪار ُڪ ڪًٍِ گٍجائض ۾ 

ٌُّدي ۽ جتي ٌَ اشتػياك جي اجازت جي شرڪاري ڪار 

تحت  4کيس پٍٍِجي شِّنت ىّجّد „ُيۿ ام کي دفػَ 

تحت ىصافري جّ االئٌّس ٌَ ڏٌّ  5ڪٍّيٍس االئٌّس ۽ دفػَ 

 هيٍده:

 ةظرظيڪ:

(i)  ڪييٽي جي چيئرىيً کي ام جي غِدي جي

شڄي ىدي دهرام فلط ُڪ ڪار فراُو ڪئي 

 هيٍدي؛
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(ii) رىيً کي اٺ ُزار رپيا ُر ڪييٽي جي چيئ

ىِيٍي پيٽرهك ۽ ىرىت جي ىد ۾ ڏٌا هيٍدا ۽ 

ڪار جي پيٽرهك ۽ ىرىت جي شيّري 

 ذىيّاري شٍدس ٌُّدي؛

(iii)  ًغِده ختو ٿيڻ تي ڪييٽي جّ چيئرىيً ٽ

 ”.ڏيًٍِ دهرام ڪار هاپس ڪٍده.

.ڄاڻايم شٍڌ اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر )پگِارهمۿ 3

ُيٺيّم ترىييّم  ۾ۿ 9975( ايڪٽۿ ىراغتّماالئٌّصز ۽ 

 ڪيّم هيٍديّم:

اشپيڪر جي “فظً ۽ ڪاىائً ۾ۿ ن (c)جي طق  3دفػَ ( 9)

کي ختو ” ڊپٽي اشپيڪر جي صّرت ۾ۿ۽ اٺ ىڻ  صّرت ۾

 ڪيّ هيٍده؛

الِء نفظً ” ٽي ُزار رپيا ۽ ٻَ ُزار“۾ۿ نفظً  A-3( دفػَ 2)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده؛” پٍج ُزار“

الِء نفظً ” رپيا ۽ چار ُزارپٍج ُزار “۾ۿ نفظً  5( دفػَ 3)

شام ىتتادك ” ًُ ُزارهيَِ ُزار ٻَ شئّ ۽ پٍجاَُ رپيا ۽ ارڙ“

 ةڻايّ هيٍده؛

 ۾: 6( دفػَ 4)

(i) ( َالِء هضاحت 9ذيهي دفػ ) ُيٺيً ريت کاٌصّاِء ةاكي

 ىتتادك ةڻايّ هيٍده:

( اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ کي 9“)

تي شرڪاري رُائض دهري شڄي ىدي دهرام غِدي رکڻ جي 

شام گڏ شِّنت فراُو ڪئي هيٍدي ۽ ام کام پٍدرًٌِ 

ةظيّك ةجهي ۽  شار شٍڀاكڏيًٍِ جي غرصي الِءۿ ۽ ام جي 

گئس جي چارجز جيۿ اًٌِ جّ خرچ حڪّىت ظرفام 
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رُائض حڪّىت ظرفام فراُو ڪئي ةرداطت ڪيّ هيٍده. 

ام هڌيڪ ٌَ هيٍدي جيڪا ُڪ شئّ ُزار رپيً جي كييت ک

 ”.ٌُّدي.

( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 9جي ذيهي دفػَ ) A-7دفػَ ( 5)

 ةڻايّ هيٍده:

اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪرۿ ُڪ شاك دهرام پٍج شئّ ( 9“)

شئّ ُزار رپيا ترتيتّار گراٌٽس ڏيڻ جا ىجاز ُزار رپيا ۽ ٽي 

 .”.ٌُّدا

” ٽي ُزار رپيا ۽ ُڪ ُزار ۽ پٍج شئّ“۾ۿ نفظً  8( دفػَ 6)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” ڇَِ ُزار“الِء نفظً 

 الِء ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده: A-8( دفػَ 7)

. اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ A-8“)ٽيهيفّم( 

ُجيۿ اًٌِ کي شرڪاري خرچ تي اًٌِ جي „فيس الِء ٻً 

ٽيهيفٌّز ۽ اًٌِ جي رُائض تي ٻٍِي شرڪاري يا ٌجي 

غِدي رکڻ اشتػياك الِء ٻً ٽيهيفٌّز جي شِّنت اًٌِ جي 

جي ىدي دهرام ڏٌي هيٍدي ۽ ام کام ةػد فّري ظّر پٍدرًٌِ 

هري دهرام ةَ ٽيهيفّم جي شِّنت ام کي دڏيًٍِ تائيً. 

 ”.فراُو ڪئي هيٍديۿ جتي اُڙي شِّنت دشتياب ُجي.

 ۾: 9( دفػَ 8)

(a) ( َ۾ۿ طق 2ذيهي دفػ )(b)  کاٌپِّء ُيٺيّم ٌيّم طلّم(c) ۿ

(d)  ۽(e)  ًطاىم ڪيّم هيٍديّم ۽ ىّجّد طل(c)  ۽(d)  کي

 ظّر ٻيِر ٌيتر ڏٌّ هيٍده: (g)۽  (f)طلً 

“(c)  جيڪڏًُ اُّ ضرهري شيجِي حڪّىت جي خرچ

تي پاڪصتام ايئرفّرس جي جِاز يا دشتياةي ىّجب 

حڪّىت شام الڳاپيم جِاز الِء درخّاشت ڪري شگِي ٿّۿ 
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۽ هفاكي حڪّىت يا صّةائي حڪّىتۿ جيئً ىػاىهّ 

ُجيۿ ظرفام جّڙيم كاغدم ىّجب درخّاشت ڪري شگِي 

 ٿّ؛

(d) کڻي شگِي شفر تي شاڻ هاري  شام گڏ پٍٍِجي گِرپاڻ

ٿّۿ پِّء اُّ ڪيرطم جِاز ذريػي يا درخّاشت ڪيم جِاز 

 ذريػي شفر ڪري رُيّ ُجي:

ةظرظيڪ ڪًٍِ ةَ ٌام „فيظم کي ةچاَء هاري هزارت جي 

اجازت کاٌصّاِء پاڪصتام ايئر فّرس جي جِاز ۾ شفر جي 

 اجازت ٌَ ڏٌي هيٍدي.

(e) يً ڪالس ُيٺٻَ ذاتي ىالزىً جي ريم يا اشٽيير ذريػي

 ؛”كييتجي گاڏي ۾ شفر جي 

(b)( ۽ اًٌِ ُيٺيام 4( ۽ )3ذيهي دفػات ) ٌّٽ الِء ُيٺيً ڏٌم

 ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده:

( اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جڏًُ 3“)

ڊيّٽي دهرام پاڪصتام ۾ ريم ذريػي شفر ڪري رُيا ُجًۿ 

 اًٌِ کي ُيٺيّم شِّنتّم ڏٌيّم هيٍديّم:

(a) خرچ تي ڪا طئي ظهب ڪرڻحڪّىت جي: 

(i) شيڪٍڊ ڪالس ڪيريج يا -ُڪ غال رهاجي فرشٽ

ڪالس ” اي“ڪالس ٽّئرشٽ ڪار يا ُڪ ” ةي“ُڪ 

ڪالس ٽّئرشٽ ڪار ” ةي“ٽّئرشٽ ڪارۿ جيڪڏًُ 

 دشتياب ٌَ „ُي؛ يا

(ii) جيڪڏًُ ىٿي(i)  ۾ ڄاڻايم گاڏيّم دشتياب ٌَ „ًُۿ يا

ةرٿ هاره فرشٽ ظهب ٌاًُ ڪيّم هيّمۿ ُڪ غال چار 

ڪالس ڪيپارٽييٍٽ يا ٻً ةرٿ هاره ايئر ڪٍڊيظٍڊ 

 )ڪّپ( ڪيپارٽييٍٽ؛
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(b)  جڏًُ درخّاشت ڪيم ريهّي ڪيپارٽييٍٽ ۾ شفر

پاڻ شام گڏ ىخصّص اڪّىّڊيظً ۾ ڪري رُيّ ُجي تِ

ةٍا ڪًٍِ ڀاڙي جي ادائگي جيۿ پٍٍِجي ڪٽٍب جا ىاڻِّ 

 ِي ٿّۿ جيڪي چئً کام هڌيڪ ٌَ ُجً.کڻي شگ

اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ريهّي ( 4)

۾ اڪّىّڊيظً ىخصّص ڪرائڻ هكتۿ شفر طرهع ڪرڻ 

کام اڳ ام کام شاڻس گڏ شفر ڪٍدڙ ىاڻًِ جي اٌگ ۽ 

درخّاشت ۾ داخم ڪيم ىخصّص اڪّىّڊيظً تي 

ٽڪيٽً جا ٻيا تفصيم اشٽيظً جي اشٽيظً ىاشٽر ظرفام 

 ت ٿيڻي „ُي.ظهب ڪيا هيٍداۿ جتام کام شفر جي طرهغا

(c)  َ۾ۿ طق  6ذيهي دفػ(a)  ًپٍجِتر پئصا في ىيم“۾ۿ نفظ ”

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” ٽي رپيا في ڪهّىيٽر“الِء نفظً 

(d)  َکاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ هيٍده: 9دفػ 

“9-A( .9 ) ًجيڪڏًُ اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئ

ىػاىهّ ُجيۿ جڏًُ جِاز ذريػي شفر ڪري رُيا ُجًۿ 

شرڪاري ڊيّٽي دهرام ڪًٍِ فالئيٽۿ طيڊهنڊ يا ام 

طيڊهنڊ )ةظيّك حڪّىت جي ڪًٍِ ةَ كصو جي 

ايئرڪرافٽ ذريػي اڏال جي(ۿ دهرام ُّ فّت ٿي هڃي ٿّ يا 

ّىت ڪًٍِ حادثي جي ٌتيجي ۾ زخيي ٿي پّي ٿّۿ حڪ

( ۾ حّانّ ڏٌم ىاڻِّ يا ىاڻًِ کي فّتگي جي 2ذيهي دفػَ )

صّرت ۾ ٽي شئّ ُزار رپيا ادا ڪٍدي ۽ ركو جيڪا 

حڪّىت ظرفام اشڪيهز کي ٌظر ۾ رکٍدي ظئي ڪئي 

جي صّرت ۾ اٌظّرٌس زخيي ٿيڻ هيٍديۿ اُڙم ڪيصً ۾ 

 ةَ الڳّ ٿيٍدي.ىػاهضي جي كييت ڪيپٍيز ظرفام 

ػاهضّ اشپيڪر يا ڊپٽي ( زخيي ُئڻ جي صّرت ۾ ى2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ کي هاجب االدا ٌُّدهۿ ۽ 

فّتگي جي صّرت ۾ اٌجي ڪٽٍب جي اُڙي ىييتر يا 

ىييترم کي ادا ڪئي هيٍديۿ يا جيڪڏًُ اُڙه ڪّ ىييتر 

ٌَ ُجيۿ ڪّ ٻيّ ىاڻِّ يا ٻيا ىاڻِّ جيڪي ام شهصهي ۾ 

ٌَ ُئڻ  شٍدس ظرفام ٌاىزد ڪيا هيا ُجًۿ يا اُڙي ٌاىزدگي

 جي صّرت ۾ ام جي هارثً کي ىػاهضّ ڏٌّ هيٍده؛

ڪيم حاصم ڪيم ركو فّت ٿي هيم فرد ةظرظيڪ ٌاىزد 

 جي هارثً ۾ هرُائيٍده.

( تحت ڪيم ٌاىزدگيۿ اشپيڪر يا ڊپٽي 2( ذيهي دفػَ )3)

اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ظرفام نکت ۾ اڪائٌّٽٍٽ 

ي ڪئي جٍركۿ شٍڌ کي ٌّٽيس ذريػي ختو ڪئي يا تتديه

 ”.هيٍدي.

” جّيٍَُِڪ شئّ ۽ پ“( ۾ۿ نفظً 9۾ۿ ذيهي دفػَ ) 93(دفػَ 9)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” چار شئّ ۽ پٍجاَُ“الِء نفظً 

ظّر ٻيِر ٌيتر ڏٌّ هيٍده ۽ ام  93(9کي ) 93( دفػَ 93)

 ( هڌايّ هيٍده:2کاٌپِّء ُيٺيّم ذيهي دفػَ )

االئٌّس هيَِ ( اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر جّ ىّڪم جّ 2“)

ُزار ٻَ شئّ ۽ پٍجاَُ رپيا ۽ ارڙًُ ُزار رپيا ترتيتّارۿ ىاُّار 

 ”.ٌُّده

ۿ ۽ 96ۿ 95ۿ 94کاٌپِّءۿ ُيٺيام ٌّام دفػات  93دفػَ ( 99)

ظّر  99۽  98کي  95۽  94هڌايا هيٍدا ۽ ىّجّد دفػات  97

 ٻيِر ٌيتر ڏٌّ هيٍده:

اشپيڪر . 94“)ٻاُريً ىهڪ ٽّئر الِء ىصافري جّ االئٌّس( 

يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جڏًُ شرڪاري 

ڪو شاٌگي پاڪصتام کام ٻاُر شفر ڪري رُيا ُجً 
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اًٌِ کي فرشٽ ڪالس ُّائي ڀاڙه ڏٌّ هيٍده ۽ اُڙه 

 االئٌّس جيئً حڪّىت ظرفام ةيام ڪيّ هيّ ُجي.

( اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ 9. )95“)پرههيڊٌٽ فٍڊ( 

ڀ „پظً اشتػياك ڪري جيئً ىػاىهّ ُجيۿ پٍٍِجا ش

ٿي شگِي ٿّ  ڦّڙي ڏيٍدڙشگِي ٿّۿ جٍرك پرههيڊٌٽ فٍڊ جّ 

۽ جيڪڏًُ ايئً ڪري ٿّۿ اُّ صّةائي شرڪاري ىالزىً 

تي الڳّ جٍرك پرههيڊٌٽ فٍڊ رهنز ىّجب فٍڊ ۾ الزىي 

 .ركو جيع ڪرائيٍدهشتصڪرائيتر ظّر 

( ُڪ غارضي ايڊهاٌس اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ 2)

جيۿ کي ام جي جٍرك پرههيڊٌٽ فٍڊ ىام جيئً ىػاىهّ ُ

حڪّىت جي اشتحلاق شام اُڙي ىلصد الِء اُڙه ايڊهاٌس 

 ڄاڻايم كاغدم ىّجب شتصڪرائيتر کي جاري ڪيّ هيٍده.

( تحت جاري ڪيم غارضي ايڊهاٌس 2( ذيهي دفػَ )3)

ُدايت ڪريۿ  ۾ ڪاجيصتائيً حڪّىت ٻي صّرت 

 شتصڪرائيتر کي ڄاڻايم كاغدم ىّجب جاري ڪيم

 .شيجِيّ هيٍدهايڊهاٌس 

( اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ 9. )96

جڏًُ پرڏيَِ ىّڪم تي ٌُّداۿ پٍٍِجي شڄي پگِار پرڏيَِ 

۾ گذاريم ىّڪم جي غرصي الِء پرڏيِي ڪرٌصي ۾ حاصم 

 ڪٍدا.

( جڏًُ اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ 2)

پٍٍِجي پگِار  ُي ۽„پرڏيَِ ۾ ىّڪهّم گذاري رُيّ 

پرڏيِي ڪرٌصي ۾ حاصم ڪري ٿّۿ ام تي اٌڪو ٽيڪسۿ 

پرههيڊٌٽ فٍڊ هغيرن پرڏيِي ڪرٌصي ۾ الڳّ ٌَ ٿيٍداۿ 

جيڪڏًُ اُّ اُڙي ركو پاڪصتاٌي رپيً ۾ ادا ڪرڻ جّ 
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 اٌتظال ڪري ٿّ.

( اُّ خرچ جيڪّ غير ىهڪي ٌاڻي جي ىٽا شٽا شام 3)

ٌاڻي جي  الڳاپيم ٌُّده اُّ ًُ ايڪٽ ىعاةق غير ىهڪي

ىٽا شٽا هاري ىد ىام پّره ڪيّ هيٍدهۿ جيڪّ شرڪار 

 ٌُّده.هيّ ظرفام شاىٌّڊي شفر ڪرڻ هاري هكت الِء رکيّ 

( جتي اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ 4)

ظرفام پگِار پرڏيِي ٌاڻي ۾ حاصم ڪئي ٿي هڃيۿ اُّ 

ڪًٍِ ٻي گٍجائض ىّجب اشٽيٽ ةئٍڪ „ف پاڪصتام 

 ٌاڻي جي ىٽا شٽا حاصم ٌَ ڪٍده.کام پرڏيِي 

حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلصد حاصم ڪرڻ الِء كاغدا . 97

 جّڙي شگِي ٿي.

 9975( ايڪٽۿ ىراغتّمشٍڌ هزير )پگِارهمۿ االئٌّصز ۽ . 4

 ۾ۿ ُيٺيً ريت ترىييّم ڪيّم هيٍديّم؛ يػٍي:

الِء نفظً ” ٽي ُزار ۽ پٍج شئّ“۾ۿ نفظً  A-3( دفػَ 9)

کي ” پٍج ُزار“الِء نفظً ” ٽي ُزار“۽ نفظً ” پٍدرًٌِ ُزار“

 ىتتادك ةڻايّ هيٍده.

۽ ” ايڪّيَِ ُزار“ الِء نفظً ” ڇَِ ُزار“۾ۿ نفعً  5( دفػَ 2)

کي ىتتادك ةڻايّ ” ارڙًُ ُزار“الِء نفظً ” پٍج ُزار“نفظً 

 هيٍده.

۽ نفظً ” ڏَُ ُزار“الِء نفظً ” چار ُزار“۾ۿ نفظً  6( دفػَ 3)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” ڇَِ ُزار“الِء نفظً ” ٽي ُزار“

( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ 9۾ۿ ذيهي دفػَ ) A-6( دفػَ 4)

 هيٍده:

ركو ۽ ٽي شئّ ُزار رپيً جي ركو شانياٌّ هڏي  ىٍاشب( 9“)

 ڏيڻ الِء اٌٽسهزير ۽ هزير الِء ترتيتّار شانياٌّ صّاةديدي گر
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 ”.رکي هيٍدي اُڙي ظريلي جيئً ةيام ڪيّ هيّ ُجي.

 ( ۾:9ذيهي دفػَ ) يج 7( دفػَ 5)

(a) :طرظيَ ةيام الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ هيٍده 

ةظرظيڪ هڏي هزير ۽ هزير جي شرڪاري رُائض فراُو “

ڪرڻ الِء خرچ پٍج شئّ ُزار رپيً ۽ ُڪ شئّ ُزار رپيً 

 ”ٌَ ٌُّده.ترتيتّار کام هڌيڪ 

(b) ( َ۾ نفظً 2ذيهي دفػ )“پٍدرًٌِ “الِء نفظً ” اٺ ُزار

کي ىتتادك ” شٺ ُزار“الِء نفظً ” هيَِ ُزار“۽ نفظً ” ُزار

 ةڻايّ هيٍده.

پٍجِتر “۾ۿ نفظً  (a)( جي طق 5جي ذيهي دفػَ ) 9( دفػَ 6)

کي ىتتادك ” ٽي رپيا في ڪهّىيٽر“نفظً  الِء” پئصا في ىيم

 ةڻايّ هيٍده.

الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ  93( طرظيَ ةيام شييت دفػَ 7)

 هيٍده:

تي ُجً اًٌِ کي چار  دهريهڏه هزير يا هزير جڏًُ . 93“

هٺي شگِڻ جا شئّ ۽ پٍجاَُ رپيا رهزاٌّ ڊيهي االئٌّس 

 :حلدار ٌُّدا

ةظرظيڪ جتي دهري جّ هكت اٺ ڪالڪً کام گِٽ 

 ؛.”اڌ ڊيهي االئٌّس ڏٌّ هيٍدهاًٌِ کي „ُيۿ 

الِء نفظً ” ُڪ نک ۽ پٍجّيَِ ُزار“۾ۿ نفظً  99( دفػَ 8)

 کي ىتتادك ةڻايّ هيٍده.” ٽي شئّ ُزار“

فرشٽ “کاٌپِّء نفظً ” ڏٌّ هيٍده“۾ۿ نفظً  92( دفػَ 9)

 کي طاىم ڪيّ هيٍده.” ڪالس ُّائي ڀاڙه ۽

 کاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ هيٍده: 96( دفػَ 93)

“16-A( .9 ًُهڏه هزير يا هزيرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جڏ )
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پرڏيَِ ۾ ىّڪم تي ُجًۿ پٍٍِجي شڄي پگِار پرڏيِي 

 ٌاڻي ۾ حاصم ڪٍدا.

( جڏًُ هڏه هزير يا هزيرۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ پرڏيَِ ۾ 2)

ىّڪهّم گذاري رُيّ „ُي ۽ پٍٍِجي پگِار پرڏيِي 

ڪرٌصي ۾ حاصم ڪري ٿّۿ ام تي اٌڪو ٽيڪسۿ 

ڊ هغيرن پرڏيِي ڪرٌصي ۾ الڳّ ٌَ ٿيٍداۿ پرههيڊٌٽ فٍ

جيڪڏًُ اُّ اُڙي ركو پاڪصتاٌي رپيً ۾ ادا ڪرڻ جّ 

 اٌتظال ڪري ٿّ.

( اُّ خرچ جيڪّ غير ىهڪي ٌاڻي جي ىٽا شٽا شام 3)

الڳاپيم ٌُّده اُّ ًُ ايڪٽ ىعاةق غير ىهڪي ٌاڻي جي 

ىٽا شٽا هاري ىد ىام پّره ڪيّ هيٍدهۿ جيڪّ شرڪار 

 ٌُّده.هيّ شفر ڪرڻ هاري هكت الِء رکيّ ظرفام شاىٌّڊي 

ۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ظرفام پگِار هڏي هزير يا هزير( جتي 4)

پرڏيِي ٌاڻي ۾ حاصم ڪئي ٿي هڃيۿ اُّ ڪًٍِ ٻي 

گٍجائض ىّجب اشٽيٽ ةئٍڪ „ف پاڪصتام کام پرڏيِي 

 ٌاڻي جي ىٽا شٽا حاصم ٌَ ڪٍده.

 

ىذڪّرن ترجيّ غال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػياك ٌٿّ ڪري شگِجي.

Holidaying abroad 

 


