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 7915 مجزیہ VII سنذھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO.VII OF 1975 

سنذھ کے اسپیکز اور ڈپٹی اسپیکز کی 

اور مزاعبت( ایکٹ، )تنخواہوں و ظبئف 

۵۷۹۱ 
THE SINDH SPEAKER’S AND 

DEPUTY SPEAKER’S 

(SALARIES, ALLOWANCES 

AND PRIVILEGES) ACT, 1975 

 
 [۵۷۹۱اپشیل   ۸] 

کے اعوبلی کے اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش   عٌذھ طوبے

 کی تٌخواٍ، وظبئف اوس هشاعبت کے لئے ایکٹ؛

پبکغتبى کے جیغب کہ یہ ضشوسی عوجھب گیب کہ ٓائیي 

 ۰کے تحت ٓائیي کے ًفبر کے ( 1) کی شق ۰۱۲ٓاسٹیکل 

عبلوں کے دوساں قواعذ بٌب کش جو طوببئی اعوبلی کے 

اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے هتعلق ہوں اى کو شبهل کیب 

جبئے گب، تٌخواٍ، وظبئف اوس هشاعبت هتعیي کی جبئیں 

 گی۔

 جغے  اط طشح عے بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب۔

اعے عٌذھ کے اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کی ( 1) .1

 ۵۷۹۱)تٌخواہوں، وظبئف، اوس هشاعبت( ایکٹ، 

 کہب جبئے گب۔

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔( 2)

 
اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى یب هفہوم کے  .2

 :هتضبد ًہ ہو تب تک

(a) ”عے هشاد طوببئی اعوبلی عٌذھ؛ “اعوبلی 

(b) ”عے هشاد بیوی، هبں، ببپ اوس  “خبًذاى

عوتیلے بچے جو عبتھ سہتے ہوں اوس هکول 
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طشح عے اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے صیش 

 ًگشاًی ہوں، یب جیغی طوستحبل ہو؛

(c) ”عے هشاد حکوهت عٌذھ؛ “حکوهت 

(d) ”خشچہ “(Maintenance)  گھش کے واعطے

بشوول هقبهی ًشخوں کے هطببق بجلی اوس پبًی 

 کب خشچ؛

(e) ”عے هشاد اعوبلی کب اعپیکش؛ “اعپیکش 

(f) ”عے هشاد اعوبلی کب ڈپٹی  “ڈپٹی اعپیکش

 اعپیکش؛

(g) ”ٍعے هشاد وٍ گھش جو وقتبً  “عشکبسی سہبئشگب

فوقتبً اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے اعتعوبل  کے 

لئے هخظوص ہو یب بشوول عولے کی سہبئشگبٍ 

اوس دوعشی عوبستوں اوس ببغ جو اى عے  

 هتظل ہو؛

ٓاًے اوس جبًے کے لئے ہوں،  وظیفہ جو دفتش .3

اعپیکش  یب ڈپٹی اعپیکش جیغی طوستحبل ہو، عفش 

کے لئے اپٌی سہبئشگبٍ عے دفتش اوس اپٌے دفتشی 

کبم کبج کے لئے اوس حکوهتی دفتش عے سہٌی 

سہبئشگبٍ اوس سہبئش گبٍ عے اپٌے اپٌے دفتش کے 

 بعذ بھی اط کب حقذاس ہوگب؛

(a) کے لئے  وٍ عفشی وظیفے جو اپٌے اوس خبًذاى

 ہوں؛

(b)  کن دسجے والی سیل کب کشایہ جو دو راتی

 هالصهوں عے صائذ ًہ ہوں؛

(c)  هي  ۵۰۲گھشیلو عبهبى کب کشایہ جظ کب وصى

عے صائذ ًہ ہو۔ اعپیکش ہوًے کی طوست هیں 

هي، ڈپٹی اعپیکش ہوًے کی طوست جو  ۸۲اوس 

عبهبى، سیل، کشتی یب کوئی دوعشی عہولت 

تی گبڑی هیں )ہوائی جہبص کے عالوٍ( اوس را

 الیب جبئے؛

هضیذ بشٓاں یہ عفش عہذٍ هلٌے یب چھوڑًے کے 

  چھ هبٍ کے دوساں کیب گیب ہو۔

پیکش یب ڈپٹی اعپیکش، پش یہ الصم ًہیں ہوگب کہ وٍ اع .4
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اپٌے دفتش ٓاهذ اوس سواًگی کے وقت چبسج کی 

 سپوسٹ پش دعتخظ کشے۔

ہضاس  ۳اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کی هبہبًہ تٌخواٍ   .5

 ہضاس سوپے کی تشتیب عے ہوگی۔ ۰سوپے اوس 

( اعپیکش کی سہبئش کے عبهبى پش حکوهتی خشچ 1) .6

جو پٌذسٍ ہضاس عے صائذ ًہیں ہوگب اوس ڈپٹی اعپیکش 

کے لئے عبهبى کے لئے دط ہضاس سوپے هختض 

 کئے جبئیں گے۔

ى هیں قبلیي، ایک وضبحت: عشکبسی سہبئش کے عبهب

سیفشیجشیٹش اوس دو کوشوں کے ایئش کٌڈیشي شبهل 

 ہوًگے۔

( اعپیکش یب ڈپٹئی اعپیکش جیغی طوستحبل ہو، جب 2)

گبٍ  تک اًہیں حکوهت کی طشف عے عشکبسی سہبئش

هہیب ًہیں کی جبتی، تو ایغی سہبئش کے عبهبى کے 

 لئے ایک ہضاس هبہبًہ دیب جبئے گب۔

ایک گبڑی کب حقذاس ہوگب،  اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش .7

 جظ کی دیکھ بھبل کب خشچ حکوهت کے رهے ہوگب۔

اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کے عہذے کے لحبظ  ( 1) .8

ًہ عے اى کب وظیفہ پبًچ عو اوس تیي عو سوپے هبہب

 ہوگب۔

 

بحشحبل کوئی شق ہو یب اعتعوبل هیں ٓائے اعپیکش ( 1). 9

اًجبم دہی یب ڈپٹی اعپیکش جو بھی عشکبسی فشائض کی 

هیں عفش کے دوساں حکوهت کب پہلے گشیڈ واال هالصم 

 تظوس کیب جبئے گب۔

اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ہو، تو  :ہوائی جہبص کب عفش( 2)

عشکبسی کبم کے دوساں ہوائی جہبص کے عفش هیں اعے 

 هہیب کیب جبئے گب:

(a) اکبًوهی کالط کی ایک ٹکٹ کب کشایہ دیب جبئے گب؛ 

Allowance 

 

پبکغتبى هیں عفشی 

 وظیفہ

Travelling 

allowance for 

touring in 

Pakistan 

 ؤ
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(b)  کے اٹھبًے کے لئے ایک عو پبئوًڈ کے راتی عبهبى

وصى کب خشچ دیب جبئے گب۔ اط هیں ہوائی کوپٌی کی طشف 

 عے هفت وظیفہ شبهل ہوگب؛

(c)   سیل یب کشتی کے رسیعے صائذ راتی عبهبى کے

 اٹھبًے کے لئے تیي هي کب خشچ؛

(d)   اطل بیوے کی سقن جو اط ًے اپٌی اًشوسًظ کے

لئے ہوائی عفش والوں کو ادا کی جو  ایک الکھ سوپے 

 عے صائذ ًہیں ہوگی؛

اعپیکش کے لئے هزکوسٍ ببال بیبى کے عالوٍ صیبدٍ  : iٹًو

عے صیبدٍ دو راتی هالصهوں کے سیل گبسی کے ًچلے 

 دسجے کے خشچ کب حقذاس ہوگب۔ 

عکے، اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش،  جب تک هوکي ہو ii: ٹًو

 دوًوں هیں عے جو بھی ہو،  واپغی کی ٹکٹ خشیذے گب۔

سیل گبڑی کب عفش: اعپیکش اپٌے فشائض کی ادائگی  (3)

کے لئے سیل گبڑی کے عفش کے دوساں اى عہولیبت کب 

 حقذاس ہوگب۔

(a) عشکبسی ًشخ کی طلبی (Requisition) :- 

(i) بم طوس پش پہلے اے جب هشکضی الئي پش عفش ہو تو ع

 ۔کالط کی بوگی یب بی کالط کی عفشی گبڑی

(ii)   ،ٍپیغوں والی )پہلے  8اگش هشکضی الئي کے عالو

 دسجے( کی عفشکبس ہو۔

(iii) اگش ریلی شق (i)  اوس(ii)  هیں بیبى کی گئی  گبڑیبں
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ہوں یب ًہ ًبپغٌذ ہوں، تو پھش چبس عبم ًشغتوں والی فشعٹ 

ًشغتوں والی پہلے دسجے کی کالط بوگی هیں یب دو 

 ایئشکٌڈیشي بوگی۔

(b)  اپٌی ششیک حیبت کو هخظوص ًشغت پش بٌب کغی

 کشائے کی ادائیگی کے لے کش جب عکتب ہے؛

(c راتی هالصهوں کو ًچلے دسجے کی گبڑی هیں جو دو )

 عے صیبدٍ ًہیں ہوًگے

(d)  راتی عبهبى کی ببس بشداسی کب خشچ، هفت وظیفے کی

 گبڑی هیں جگہ کے هطببق؛حذ جتٌب اوس 

ڈپٹی اعپیکش فشائض هٌظبی کی ادائیگی کے دوساں  ( 4)

اشیبء کب حقذاس  سیل گبڑی هیں عفش کشًے کے دوساں اى

 :ہوگب

(a) عشکبسی ًشخ پش طلبی– 

(i)  جب هشکضی الئي پش عفش ہو تو عبم پہلے دسجے کی

 دو ًشغتوں والی بوگی؛

(ii)   اگش ایئش کٌڈیشي بوگی هہیب ہوں تو پہلے دسجے والی

 ًشغت؛

(b)   ایک راتی هالصم کو ًچلے دسجے هیں عفش کشاعکتب

 ہے؛

(c)  راتی عبهبى کی بب بشداسی کب خشچ جو عبم و وظیفے

 کی حذ والی ًشغت کے بشابش ہوگب؛

اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش جو بھی ہو سیلوے هیں :ٹًو
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ششوع کشًے عے پہلے اوس هخظوص ًشغت پش عفش 

اط پش ًوبش اوس دوعشی جو خشیذ کئے گئے ٹکٹوں اوس 

اى پش عفش کشًے والوں کی تفظیل دسج ہوں گی، اى کی 

جہبں عے عفش کب ٓاغبص ہوگب اط  داخلہ اعٹیشي هبعٹش

 اعٹیشي پش طلبی فبسم دسج کشوائے گب۔

اعپیکش یب ڈپٹی  :اعٹیوش یب کشتی کے رسیعے عفش(5)

اعپیکش جو بھی ہو اپٌے فشائض هٌظبی ادا کشًے کے 

 دوساں اعٹوبش یب کشتی پش عفش کشًے کب حقذاس ہوگب کہ:

(a)  اپٌب اطل کشایہ وطول کشے گب جو اط کی طشف

 عے ادا کیب جبئے گب؛

(b)  هالصهوں کو ًچلے دسجے هیں لے کش جب عکتب ہے

 ؛گیپش اى کی تعذاد دو عے صائذ ًہیں ہو

(c) تیي هي جتٌب اپٌب عبهبى اٹھب عکتب ہے؛ 

عفش بزسیعہ  سوڈ: اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش جو بھی ہو، ( 6)

اگش ڈیوٹی کے دوساں ساعتوں پش عفش کشتب ہے، جو 

سیلوے عے هلحق ًہ ہو، یب هلحق ہو پش سیلوے واال دعتہ 

اعتعوبل  هیں ًہیں التب اوس وٍ  گبڑی اعتعوبل هیں التب ہے 

 کبسی ًہیِں تو پھش وٍ  اى کب حقذاس ہوگب:جو عش

 (a)   پیغے فی هیل اپٌے لئے اوس؛ ۹۷عفشی وظیفہ 

(b) اطل خشچ عفش کے لئے؛ 

(i) ۰ راتی هالصم اوس؛ 

(ii)   توبم عبهبى بشوول وٍ اشیبء جو عفش کے دوساں
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 اعتعوبل هیں ہوگی ۔

اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش فشائض  هٌظبی هیں ( 1. )11

عفش کے دوساں ببلتشتیب ایک سوپے اوس پچھتش سوپے 

سوصاًہ وظیفہ لیں گے، هضیذ یہ کہ هٌضل پش پہٌچے والے 

 دى اوس سواًہ ہوًے والے دى کے لئے ًظف دى کب 

 هقشس کیب جبئے گب۔“ ڈیلی االئوًظ”

اگش وہبں دط دى عے صائذ دًوں کب قیبم ہوتب ہے تو  .2

االئوًظ چبس هیں عے  پہلے دط دًوں کے لئے فل سیٹ 

 تیي فی طذ االئوًظ ہوگب۔

اط ایکٹ کے هطببق هلٌے واال عفشی االئوًظ کے . 11

 هقظذ کے لئے اعپیکش کٌٹشولٌگ اتھبسٹی ہوگب۔

ٹ اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش، اعپیشل هیڈیکل اٹیٌڈً.  12

کے هطببق عہولتوں کب حقذاس ہوگب۔  ۵۷۱۲سولض، 

بششطیکہ وٍ اوس اط خبًذاى اپٌے گھش هیں هیڈیکل 

 اٹیٌڈًٹ کے حقذاس ہوں۔

گوسًش، ایک دفعہ یب وقتبً فوقتبً طحت راتی  کبم کبج . 13

کی بٌیبد پش اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کو چھٹی یب کبم عے 

عہذے غیش حبضش سہٌے کی چھٹی دے عکتب ہے، جو 

 والی هذت کے دوساں تیي هبٍ عے صائذ ًہیں ہوگی۔

، ٹشاًغپوسٹ اوس فشًیچش جو عشکبسی سہبئش( 1). 14

اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کو هہیب کیب گیب ہو، جیغب بھی ہو 

اعے اعی طشح دھیبى عے اعتعوبل هیں الیب جبئے گب 
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 جیغے وٍ اط کی راتی جبئیذاد ہو۔

عبهبى جو عشکبسی توبم فشًیچش اس ٓاعبئش کب ( 2)

سہبئشگبٍ پش اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کو دیٌے کے وقت 

جظ حبلت هیں ہو اط پش پہچبى کے ًشبى لگبئیں جبئیں 

 گے۔

عشکبسی سہبئشگبٍ هیں اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش سہبئش ( 3)

اختیبس کشتے وقت فشًیچش یب ٓاعبئش کب عبهبى یب دوعشا 

ایغے شخض   عبهبى اى کے حوالے کیب جبئے گب اوس یب

کو جظ کو تحشیشی اجبصت ًبهہ دیب گیب ہو، وٍ اط 

کےهتعلق فہشعت بٌبئے گب اوس اط پش اط افغش کے 

دعتخظ ہوں گے جو اط عالئقے کی عشکبسی سہبئش 

 گبہوں کب ًگبہبى ہوگب۔

جب اعپیکش یب اعپیکش، عشکبسی سہبئشگبٍ خبلی کشے  (4)

افغش  گب تو اط عالئقے کی عشکبسی عوبستوں کے ًگشاى

کو اطالع کشے گب اوس فشًیچش اوس ٓاعبئش کے عبهبى کو 

اط افغش کی بٌبئی ہوئی فہشعت کے هطببق اط پش 

اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کے دعتخظ ہوں گے اى کے 

 حوالے کشًے کب اًتظبم کشے گب۔

وٍ افغش جو عشکبسی عوبستوں کب ًگشاى ہوگب، وقتبً  ( 5)

پیشگی اجبصت عے، فوقتبً اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کی 

عشکبسی سہبئشگبٍ، فشًیچش اوس ٓاعبئش کے عبهبى کب 

 هعبئٌہ کشے گب۔
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،  وظبئف اوس عٌذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش )تٌخواٍ.15

اوس اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش  ۵۷۹۰ایکٹ،  (هشاعبت

کو  ۵۷۹۱)تٌخواٍ، وظبئف اوهشاعبت( )تشهین( ایکٹ، 

 هٌغوخ کیب جبتب ہے۔

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے نوٹ: ایکٹ کب 

 ۔لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

 

 
 


