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ایکٹ جظ کی توعظ عے وصیشاعلٰی اوس وصساء کو 

 تٌخواہیں، وظبئف اوس هشاعبت فشاہین کی جبئیں گی۔

آسٹیکل عبسضی آئیي اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى جیغب کہ 

( کے هطبثق وصیشاعلٰی اوس وصساء کو ۹کی شق )۱۱۴

جي تٌخواہیں، وظبئف اوس هشاعبت فشاہن کی جبئیں گی، 

 ؛جبئےگبقبًوى هیں طے  کو

اوس جیغب کہ وصیشاعلٰی اوس وصساء کی تٌخواہیں، وظبئف 

اوس هشاعبت طے کشًب هقظود ہے، جو اط طشح ہوں 

 گی۔

 جظ کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:

اط ایکٹ کو عٌذھ کے وصساء کی )تٌخواہیں، ( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۲وضبئف اوس هشاعبت( ایکٹ، 

عے  ۱۹۷۲اپشیل  ۲۱(یہ فی الفوس ًبفزالعول ہوگب اوس ۲)

 ًبفز العول ہوگب۔

کچھ اوس ًہ کی تقب ضب هفہوم ۔ اط ایکٹ هیں جت تک ۲

ہو، تت تک هٌذسجہ ریل اظہبسوں کی هعٌی تشتیجواس دی 

 :اط طشح ہوگی گئی ہے، جو

(a)  آئیي'' هطلت اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کب''

 آئیيعبسضی 

(b) اوس عوتیلے  ، اپٌے''خبًذاى'' هطلت گھشوالی

کے صیش جو عبتھ سہتے ہوں اوس وصیش  ثچے

 ہوں۔کفبلت 

(c) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ'' 

(d) ''هیں شبهل ہے سہبئش جگہ کی دیکھ ثھبل ''

پبًی اوس ثجلی کے ثل کی هذ   هٌغلکعے 

هیں هقبهی ًشخ کے تحت ادائگی اوس ٹیکظ 

 کی ادائگی

  (Preamble)توہیذ
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(e)  ۱۱۴آئیي کے آسٹیکل ''وصیشاعلٰی'' هطلت 

کے تحت طوثہ عٌذھ کے لیئے هقشس کشدٍ 

 وصیشاعلٰی؛

(f)  ''کے  ۱۱۴هطلت آئیي کے آسٹیکل ''وصیش

هقشس کشدٍ طوثہ عٌذھ کے لیئے تحت 

 ؛وصیش

(g)  عشکبسی سہبئش گبٍ'' هطلت وقت ثوقت''

وصیشاعلٰی اوس وصیش کے اعتعوبل کے لیئے 

 ثشوول عولے کےهخظوص کشدٍ جگہ، 

 ۔کواسٹش اوس دیگش جگہ اوس ثبغ کے عبتھ

اوس اظہبس جو اط ایکٹ هیں اعتعوبل وٍ الفبظ ( ۲)

کیئے گئے ہیں اوس اى کی هعٌی ًہیي دی گئی تو اى 

 هیں دی گئی ہے۔کی هعٌی وٍ ہوگی جو آئیي 

۔ وصیشاعلٰی کے تٌخواٍ تیي ہضاس سوپے هبہبًہ ۳

ہوگی۔۔ دیگش وصساء کی هبہبًہ تٌخواٍ دو ہضاس پبًچ 

 عو سوپے ہوگی۔

جگہ عے عبم ، اپٌی وصیشاعلٰی اوس وصیش (۱) ۔۴

عشکبسی جگہ پش آفیظ آًے کے لیئے اوس 

سہبئش گبٍ تک آفیظ  عبمعشکبسی جگہ عے اپٌی 

 چھوڑًے کے لیئے هٌذسجہ ریل کب حقذاس ہوگب:

(a)  اطل عفش کب خشچ اپٌے اوس اپٌے خبًذاى

 کے لیئے

(b)  سیل گبڑی کے ًچلے دسجے کے عفش کے

عذد راتی هالصم عے صائذ ًہیں ہوں  ۲ لیئے

 گے

(c)  گھشیلو عبهبى کی ًقل و حشکت کے لیئے جو

ایک عو ثیظ هي عے صائذ ًہ ہو، عفشی 

ثزسیعہ هبل ثشداس گبڑی یب دیگش  خشچ جو

اوس راتی کشافٹ )ہوائی جہبص کے عالوٍ( 
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 کبس، اگش ہو۔

آفیظ  (عفش یب عواسی کی کوئی ثھی دعویٰ ۲)

کے ثعذ کے چھہ هبٍ عٌجھبلٌے اوس آفیظ چھوڑًے 

 ۔، جیغے ثھی طوستحبل ہوًہیں کی جب عکتی

ہضاس  ۲۔ وصیشاعلٰی هظبسفی خشچ کب وظیفب ۵

ہش وصیش هظبسفی خشچ کب وظیفب اوس هبہبًہ  سوپے 

 پبًچ عو سوپے هبہبًہ وطول کشے گب۔

 

۔ وصیشاعلٰی اوس ہش وصیش عشکبسی خشچ پش ایک ۶

 کبس سکھٌے کے هغتحق ہوں گے۔

 

( وصیشاعلٰی کو عشکبسی سہبئش حکوهت کی ۱۔ )۷

آسائش کی طشف عے فشاہن کی جبئے گی جظ کی 

ہضاس عے صائذ ًہ ہوًی چبہیئے اوس ایغے  ۲۵قیوت 

ہضاس عے صائذ ًہیں  ۲۱ہش وصیش کے لیئے قیوت 

ہوًی چبہیئے۔ اط هیں فشاہن کشدٍ فشًیچش هیں 

سیفشیجشیٹش، قبلیي، ایک عذد  شبهل ہوں گے دو

هگش دیگش کوئی گھشیلو اعتعوبل کی چیض ًہیں 

 ڈایئش کٌڈیشٌ ہوگی، سہبئش گبٍ هیں دو ثیڈ سوهض

 ہوں گے۔

وقت، کوئی عشکبسی  عٌجھبلٌے کے(اگش آفیظ ۲)

سہبئشگبٍ خبلی ًہیں، وصیشاعلٰی یب دوعشا وصیش 

حکوهت کی طشف عے ایغی سہبئش گبٍ هہیب کشے 

تک اى کو اطل خشچ فشاہن کیب جبئے گب اط کے 

لیئے اوس اط کے خبًذاى کے لیئے، صیبدٍ عے 

 صیبدٍ دو ہضاس سوپے هبہبًہ کے حغبة عے۔

وصیش اپٌی راتی دوعشا وصیشاعلٰی یب جت ( ۳) 

پٌذسٍ عو سہبئشگبٍ هیں سہبئش کشتب ہے، تو اط کو 

Residence  

 

 

 

 

 

 
 

 

پبکغتبى هیں عفش کب 

 وظیفب

Travelling 

allowance for 

touring in 

Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

سوپے هبہبًہ سہبئش کے حوالے عے دیئے جبئیں 

 گے۔

گٌجبئشوں  ( اط کے ثعذ پیذا کی جبًے والی۱۔ )۸

وصیش، عشکبسی دوعشا کے هطبثق، وصیشاعلٰی یب 

 ڈیوٹی پش هغبفشی کے دوساى اى کے عبتھ پہلے

 گشیڈ کے عشکبسی هالصم جیغب ثشتبٔو کیب جبئے گب۔

 
 

وصیش، ڈیوٹی کے کوئی اوس (وصیشاعلٰی یب ۲)

طلت ہوائی عفش کی عواهی هفبد هیں اگش دوساى 

اط کو هٌذسجہ ریل عہولیبت فشاہن کی کشتب ہے تو، 

 جبئیں گی:

(a) اکبًبهی کالط کب ایک طشفہ ہوائی کشایب؛ 

(b)  اٹھبًے کی ایک ہضاس پبٔوًڈ تک راتی عبهبى

قیوت، ایئش کوپٌی کی طشف دیئے گئے هفت 

 االٔوًظ کے عالوٍ:

(c)  دسخواعت پش، حکوهتی خشچ، اگش عواهی

هفبد هیں عوجھے، پبکغتبى ایئش فوسط کب 

جہبص یب حکوهت کب ایک جہبص، دعتیبة ہوًے 

هشکضی حکوهت یب اوس کی طوست هیں 

ے طوثبئی حکوهت کی طشف عے ثٌبئے گئ

ے طوستحبل ہو ، لے قوائذ کے تحت، جیغ

 عکتب ہے۔

(d)  ٍکوششل جہبص یب دسخواعت پش فشاہن کشد

جہبص هیں اپٌی گھش والی کو عبتھ لے عکتب 

ہے، ثششطیک کوئی غیش عشکبسی فشد 

وصاست دفبع عے پیشگی اجبصت کے عالوٍ 

ایئش فوسط کے جہبص هیں عفش ًہیں کش 

 عکے گب۔

(e)  سیل یب اعٹیوش کے ًچلے دسجے هیں عفش

 دو هالصهوں عے صائذ ًہ ہو۔کی قیوت جو 
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(f)  سیل یب اعٹیوش کے رسیعے تیي هي راتی

 عبهبى اٹھبًے کی قیوت

(g)  اط کی اًشوسًظ کے طوس پش ہوائی عفش

کے لیئے خشچ فشاہن کیب جبئے گب، جو کہ 

 ایک الکھ سوپے عے صیبدٍ ًہیں ہوگب۔

وصیشاعلٰی یباوس کوئی وصیش ًوٹ: جہبں هٌبعت ہو، 

 ۔ٹکٹیں خود خشیذیں گےواپغی کی ہوائی عفش کی 

ڈیوٹی کے   وصیش ،اوس کوئی یب  (وصیشاعلٰی ۳)

دوساى سیل پش عفش کشیں گے تو اى کو هٌذسجہ ریل 

 عہولیبت فشاہن کی جبئیں گی:

(a) خشچے پش حبطل کشے گب: 

(i)  ایک عبم فشعٹ کن عیکٌڈ کالط کیشیج یب ایک

کالط ’ اے‘کالط ٹوسعٹ کبس، یب اگش ’ اے‘

کالط ’ ثی‘ٹوسعٹ کبس دعتیبة ًہیں تو، ایک 

 ٹوسعٹ کبس؛

(ii) هٌذسجہ ثبالاگش (i هیں ثتبئی گئی گبڑیبں )

دعتیبة ًہیں یب اى کی طلت ًہیں کی گئی تو پھش 

 ایک عبم سواجی چبس ثشتھ واال فشعٹ کالط

کوپبسٹوٌٹ یب دو ثشتھ واال ایئش کٌڈیشٌڈ )کوپ( 

 فشاہن کیب جبئے گب؛

(b) اپٌے خبًذاى کے افشاد ثٌب کشائے کے اپٌے

عبتھ لے عکتب ہے پش اى کی تعذاد پبًچ عے صائذ 

 ًہیں ہوًی چبہیئے۔

(c) ًچلے دسجے هیں دو عے صائذ راتی هالصم ًہیں

 اٹھب عکتب۔

(d) عفش کش سہب جت کغی سیلوے کوپبسٹوٌٹ هیں

ہو تو تیي هي تک راتی عبهبى اٹھب عکے گب یب 

دسخواعت کیئے گئے سیلوے عیلوى هیں عفش کے 
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 لیئے چھہ هي تک اٹھب عکے گب۔

وصیش، هٌذسجہ ثبال اوس کوئی ًوٹ: وصیشاعلٰی یب 

طشیقے کے تحت سیضسو کشائی گئی اکوهوڈیشي 

اعٹیشي  پہلے  کے تحت، عفش ششوع کشًے عے 

فبسم  ل کشدٍ سیضسوڈ اکوهوڈیشيهبعٹش عے حبط

پش عبتھ عفش کشًے والوں کی تعذاد اوس اى کی 

ٹکٹوں کے تفظیالت فشاہن کشے گب، جہبں عے 

 عفش کے ششوعبت کشًی ہے۔

، ڈیوٹی کے اوس کوئی وصیش(وصیشاعلٰی  یب ۴)

دوساى اعٹیوش یب الًچ کے رسیعے عفش کے دوساى 

 گی: اط کو هٌذسجہ ریل عہولیبت فشاہن کی جبئیں

(a)اط کے لیئے اطل ٹکٹ کب کشایب 

(b) اپٌے عبتھ ًچلے دسجے هیں دو عے صائذ راتی

 هالصم ًہیں اٹھب عکتب؛ اوس

(c)تیي هي تک راتی عبهبى اٹھب عکے گب۔ 

وصیش، ڈیوٹی کے اوس کوئی (وصیشاعلٰی یب ۵)

دوساى  سوڈ کے رسیعے هغبفشی پش، اى جگہوں 

کے دسهیبں، جو سیلوے کے رسیعے جڑی ًہ ہوں، 

یب اگش جڑی ہیں تو وٍ خود ایغب ساعتب چٌتب ہے، 

کو دی گئی هشاعبت  ( کی۴( اوس )۳)دفعہ ریلی 

، جہبں هغبفشی ایک ایغی گبڑی حبطل ًہیں کشتب

هہ یب کے رسیعے کی جبئے، جو عشکبس کے ر

 عشکبسی هلکیت ًہ ہو تو:

(a) هغبفشی کب االٔوًظ پچتش پیغے فی هیل کے

 ؛ اوسسوڈ کے ساعتے حغبة عے اپٌے لیئے

(b):حقیقی خشچ عواسی کے 
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(i)دو ًجی هالصم؛ اوس 

(ii) وساى کے د عفشاط کب عت راتی عبهبى، ثشوول

 اٹھبئی ہوئی ضشوسی چیضوں کے۔

وصیش، ڈیوٹی کے اوس کوئی  ( وصیشاعلٰی یب ۱۔ )۹

شیڈولڈ یب اى شیڈولڈ  دوساى ہوائی عفش کش سہے ہوں

)ثشوول کغی ثھی قغن کے حکوهت کے ہوائی 

، اط دوساى ہوائی حبدثے کے ًتیجے جہبص هیں(

یب  واسثهیں فوت یب صخوی ہو جبئیں تو، حکوهت 

( کے تحت ایک الکھ پچیظ ۲کو ریلی دفعہ ) وسثبء

شاہن کشے ہضاس سوپے فوتگی کی طوست هیں ف

گی، اوس وٍ هعبوضہ جو حکوهت کی طشف عے 

طے کیب گیب ہوگب، اط کے عبتھ صخوی ہوًے کی 

طوست هیں اًشوسًظ کوپٌیض کے طشف عے 

ایغی طوست هیں طے شذٍ هشاعبت کے تحت 

 هعبوضہ دیب جبئے گب۔

اوس (صخوی ہوًے کی طوست هیں وصیشاعلٰی یب ۲)

جیغے وصیش کو هعبوضہ فشاہن کیب جبئے گب، کغی 

ثھی طوستحبل ہو اوس فوتگی کی طوست هیں، 

ایغے سکي یب اسکبى کے خبًذاى، یب اگش ایغب کوئی 

سکي ًہیں، کوئی دوعشا شخض یب شخظیبت ًہیں، 

جو اط کی طشف عے ًبهضد کیئے گئے ہوں، اوس 

 اط کے وسثبء کی ایغی غیش هوجودگی هیں۔

( کے تحت ایک ًبهضدگی کی ۲(ریلی دفعہ )۳)

ًوٹظ کے رسیعے یب اط هیں سدوثذل  جبئے گی، 

وصیش اوس کغی وصیشاعلٰی یب کی جبئے گی جظ پش 

گی، جیغے طوستحبل ہو، اوس وٍ ہوًعے دعتخظ 

 عٌذھ کی طشف ثھیجب جبئے گب۔کوپٹشولش 

وصیش، ڈیوٹی کے اوس کوئی ۔ وصیشاعلٰی یب ۱۱

پچبط دوساى هغبفشی پش،  اط کو قیبم کے دوساى 

طوس پش فشاہن کیئے  سوپے سوصاًہ االٔوًظ کے

 

اعٹیوش یب الًچ کے 

 ساعتے عفش

Journey by 

Steamer or 

Launch 

 سوڈ کے ساعتے عفش

Journey by Road 

 

ہوائی حبدثے کی 

 طوست هیں هعبوضہ

Compensation 

in case of Air 

Accident 

قیبم کے دوساى 

 سوصاًہ وظیفب

Daily 

allowances 

during halt 

ثیشوى هلک عفش کب 

 هعبوضہ

Travelling 

allowance for 

tour abroad 
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 جبئیں گے؛

 :ثششطیک 

قیبم والی جگہ کی طوست هیں، ڈیلی االٔوًظ کب 

 آدھب دیب جبئے گب:

(i)،پٌہٌچٌے والے دى 

(ii)چھوڑًے والے دى، اوس 

(iii) پہچٌے والے دى اوس چھوڑًے والے دى، اگش

وصیشاعلٰی عب دوعشا کوئی وصیش اعی دى پہچتب ہے 

 اوس اعی دى جبتب ہے؛

(b) ٍاگش عفش کے دوساى ایغب قیبم دط دى عے صیبد

 صاًہ االٔوًظ اط طشح ہوگب:وہو تو س

(i) پہلے دط دى کے دوساى هکول سیٹ پش فشاہن

 کیب جبئے گب؛

(ii) دوعشے ثعظ دًوں کے لیئے یب اط کے

حظہ چبس هیں عے تیي  حظے پش هکول سیٹ کب

 فشاہن کیب جبئے گب؛ اوس

(iii) هکول سیٹ کب ثبقی سہتے عشطے کے لیئے

 آدھب حظہ فشاہن کیب جبئے گب۔

وضبحت: عفش کے دوساى قیبم هغلغل عوجھب 

جبئے گب،جت تک عبت ساتوں کی غیش حبضشی 

جو قیبم والی جگہ عے  اط هیں سخٌہ ًہ ڈالےعے 

 هیلوں کے هفبطلے پش ہو۔ ۵

اعلٰی یب دوعشا ہش وصیش، پبکغتبى عے ثبہش یشصو۔۱۱

ی عہولیبت دی جبئیں ڈیوٹی پش عفش کشتب ہے تو ایغ

گی، جیغے حکوهت کے طشف عے ثیبى کی 

 کٌٹشولٌگ آفیغش

Controlling 

Officer 

 طجی عہولیبت

Medical 

Facilities 

 چھٹی

Leave 

 راتی هالصم

Personal Staff 

 پشوویڈًٹ فٌڈ

Provident Fund 

 

 

 

 عبم

General 
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 جبئیں گی۔

 
 

۔ وصیشاعلٰی اط ایکٹ  کے اگش کچھ هتضبد ًہ ۱۲

ہو تو، اى کو ایغب خشچہ دیب جب عکتب ہے، جو عفش 

کے دوساى وٍ اعتعوبل کشیں گے جیغے اط ایکٹ 

 کی دیگش گٌجبئشوں هیں ثتبیب گیب ہے۔

 

ایکٹ کے تحت دیئے ۔ وصیشاعلٰی یبوصیش اط ۱۳

جبًے هغبفشی االئوًظ کے لئے خوود کٌٹشولٌگ 

 ٓافیغش ہوں گے۔

 

 
 

اى کو اعپیشل  ش، یوصہش دوعشا ۔ وصیشاعلٰی یب ۱۴

کے تحت طجی  ۱۹۵۱هیڈیکل اٹیٌڈًظ سولظ، 

عہولیبت فشاہن  کی جبئیں گی: ثششطیکہ اط کو 

اوس اط کے خبًذاى کو طجی عہولیبت اى کی 

 کشًے کب اہل ہو۔ فشاہنسہبئشگبٍ پش 

 

۔ غیش حبضشی کی چھٹی وصیشاعلٰی کو گوسًش ۱۵

ٰی کی طشف کی طشف عے اوس وصیش کو وصیشاعل

قت دی جبئی گی، طحت عے، ایک وقت یب وقت ثو

کے علغلے یب ًجی هعبهالت کی طوست هیں، 

ایک عشطے کے لیئے جو اط کی آفیظ کی هذت 

 کے دوساى تیي هبٍ عے صائذ ًہ ہو۔

عوائے اط  ،وصیشدوعشا کوئی ۔ وصیشاعلٰی یب ۱۱
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کے کہ وٍ چھٹی پش ہوں، اى کو ایغب راتی اعٹبف 

وقت ثوقت حکوهت کی طشف عے فشاہن کیب جبئے 

 گب۔
 

 

جٌشل  ،وصیشدوعشا کوئی ۔ وصیشاعلٰی یب ۱۱

س اگش یہ ایغے او جوع کشاتب ہے کے  پشوویڈًٹ فٌڈ

گب شاس دیب جبئے فٌڈ کو الصهی قکشتب ہے تو پھش 

وقتی طوس پش ًبفز جٌشل پشوویڈًٹ فٌڈ  وٍ  اوس

 سولض کے تحت ہوگب۔

عشکبسی سہبئش گبٍ، عواسی اوس فشًیچش ( ۱۔ )۱۸

جو وصیشاعلٰی یب وصیش کو فشاہن کیب جبئے گب، 

جیغے طوستحبل ہو، اعی احتیبط عے اعتعوبل 

آدهی اپٌی راتی جبئیذاد احتیبط کشے گب، جیغے 

 کشتب ہے۔عے اعتعوبل 

(عشکبسی سہبئش هیں فشاہن کیب گیب عت فشًیچش ۲)

 اوس عبهبى پش پہچبى کے لیئے ًشبى لگبیب جبئے گب۔

وصیش کی طشف دوعشے کغی (وصیشاعلٰی یب ۳)

عے عشکبسی سہبئش اختیبس کشًے کی طوست 

هیں، جیغے طوستحبل ہو، اط عالقے هیں 

عشکبسی عوبستوں کے اًچبسج کی طشف عے 

عشکبسی سہبئش هیں هوجود فشًیچش اوس عت 

عبهبى، اط علغلے هیں دعتخظ شذٍ فہشعت عے 

اط کو یب اط کی طشف عے تحشیشی طوس پش 

 حوالے کشے گب۔ثباختیبس ثٌبئے گئے شخض کے 

، عشکبسی دوعشا کوئی وصیش(جت وصیشاعلٰی یب ۴)

سہبئش خبلی کشًے واال ہے تو، یہ اط عالقے هیں 

عشکبسی عوبستوں کے لیئے اًچبسج آفیغش کو آگبٍ 

کشے گب اوس ایغی سہبئش کب فشًیچش اوس دیگش 

عبهبى اط علغلے هیں ثٌبئی گئی فہشعت کے تحت 
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عے دعتخظ جو وصیشاعلٰی عب وصعش کی طشف 

شذٍ ہوگی، جیغے طوستحبل ہو، اط کے حوالے 

 کشے گب۔

(عشکبسی عوبستوں کب اًچبسج آفیغش، وقت ثوقت ۵)

وصیشاعلٰی یب وصیش عے پیشگی اجبصت عے، 

جیغے طوستحبل ہو، اط کی عشکبسی سہبئش گبٍ 

اوس فشًیچش اوس اط هیں هوجود عبهبى کی جبًچ 

 پڑتبل کشتب سہے گب۔

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ رہمذکو کب ایکٹ نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے

 


