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 ۲۷۹۱مجزیہ  IVسنذھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.IV OF 1972 

سنذھ اسپیکز اور ڈپٹی اسپیکز 

مزاعبت( ایکٹ، )تنخواہیں، االٔونس اور 

۲۷۹۱ 

THE SINDH SPEAKER’S AND 

DEPUTY SPEAKER’S 

(SALARIES, ALLOWANCES 

AND PRIVILEGES) ACT, 1972  

 ]۱۹۷۲جوالئی  ۱۸[

ایک ایکٹ  جػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ کی صوثبئی  

کے اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼپیکط کو تٌرواہیں، االٔوًؽع 

 اوض هطاػبت فطاہن کی جبئیں گی۔

اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کے ػبضضی آئیي جیؽب کہ 

( کے تحت اؼپیکط اوض ۸کی شق ) ۱۱۲کے آضٹیکل 

ڈپٹی اؼپیکط کی تٌرواہیں، االٔوًؽع اوض هطاػبت 

صوثبئی قبًوًؽبظی کے ایکٹ کے تحت فطاہن کی 

 جبئیں گی؛

اوض جیؽب کہ یہ هٌبؼت ؼوجھب گیب ہے کے ؼٌسھ کی 

پیکط کو صوثبئی اؼیوجلی کے اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼ

 تٌرواہیں، االٔوًػ اوض هطاػبت فطاہن کی جبئیں؛

 یہ اغ ططح ًبفص کیب جب ضہب ہے۔

( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼپیکط ۱۔ )۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیس
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کہب  ۱۹۷۲)تٌرواہیں، االٔوًؽع اوض هطاػبت( ایکٹ، 

 جبئے گب۔

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

( اغ ایکٹ هیں جت تک کچھ هفہوم اوض ۱۔ )۲

کے هتضبز ًہ ہو، تت تک هٌسضجہ شیل هضووى 

اظہبضوں کی هؼٌی ایؽے ہوگی جیؽے تطتیجواض اى کو 

 زی گئی ہے، جو اغ ططح ہے؛

(a)  آئیي'' هطلت اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کب''

 ػبضضی آئیي۔

(b)  ذبًساى'' هطلت گھطوالی، اپٌے اوض''

ؼوتیلے ثچے جو اغ کے اتھ ضہتے ہوں اوض 

ط پط ًطثھط ؼت کے ؼت اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیک

 ہوں، جیؽے صوضتحبل ہو؛

(c) حکوهت'' هطلت ؼٌسھ حکوهت؛'' 

(d) ''ضہبئش گبٍ کے ؼلؽلے هیں جػ ثحبلی ''

هیں شبهل ہے، هقبهی ًطخ هیں ازائگی، ٹیکػ 

 اوض پبًی اوض ثجلی کی ازائگی؛

(e)  اؼپیکط'' هطلت ؼٌسھ کی صوثبئی''

 اؼیوجلی کب اؼپیکط؛

(f)لی ''ڈپٹی اؼپیکط'' هطلت ؼٌسھ کی صوثبئی اؼیوج

 کب ڈپٹی اؼپیکط؛

(g)  ؼطکبضی ضہبئش'' هطلت وقت ثوقت''

اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼپیکط کی ضہبئش کے لیئے 

هرتص کیب گیب گھط، جیؽے هؼبهلہ ہو، اوض جػ 

کواضٹطظ ضہبئش کے هالظهیي کی هیں شبهل ہے 

اوض زیگط ػوبضتیں ، جو هتؼلقہ ثبغوں ؼے 

 شبهل ہوں۔

(ایکٹ هیں ثیبى کیئے گئے الفبظ اوض اظہبض اوض اغ ۲)

ایکٹ هیں ثیبى ًہیں کیئے گئے الفبظ کی هؼٌی وٍ ہوں 

 گی جو اى کو آئیي هیں زی گئی ہے۔

commencement 

 تؼطیف

Definitions 
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کے زض هبٍ ۔ اؼپیکط کی تٌرواٍ تیي ہعاض ضوپے ۳

حؽبة ؼے ہوگی۔ ڈپٹی اؼپیکط کی تٌرواٍ زو ہعاض 

 کے حؽبة ؼے ہوگی۔زض هبٍ ضوپے 
 

صوضتحبل جیؽے ثھی پیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، اؼ(۱۔ )۴

ذبًگی ضہبئش گبٍ ؼے لے کط ؼطکبضی  ہیں، اًہو

ضہبئش گبٍ تک اوض ػہسٍ چھوڑًے کے ثؼس ؼطکبضی 

ضہبئش گبٍ ؼے لے کط ذبًگی ضہبئش گبٍ تک کے 

هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے اذطاجبت حبصل کطًے کب 

 اہل ہوگب:

(a) ذبًساى کے لیئے ؼفطی ذطچ 

(b) جو زو ؼے ظیبزٍ ًہ یي کب کطایہ شاتی  هالظه

زضجے کے کالغ هیں ؼفط ہوں، جو ًچلے 

 کطیں؛ اوض

(c)  ،اؼپکط کی گھطیلو چیعوى کے اذطاجبت

جو ایک ؼو ثیػ هي ؼے ظائس صوضت هیں، 

هي ڈپٹی اؼپیکط کی اؼی ًہ ہوں، اوض 

صوضت هیں، هبلجطزاض ٹطیي، کشتی یب 

زوؼطی کؽی گبڑی کے شضیؼے، ؼوائے 

اغ کی شاتی کبض کے، اگط ہوائی جہبظ اوض 

 ہو۔

(آفیػ ضکھٌے یب چھوڑًے کی تبضید کے چھے هبٍ ۲)

یب هؽبفطی کی کوئی ثھی  ؼفطکے زوضاى کؽی ثھی 

 زػوٰی قبثل قجول ًہیں ہوگی۔

( اؼپیکط کی ؼطکبضی ضہبئش گبٍ حکوهت کی ۱۔ )۵

ططف ؼے فطاہن کی جبئے گی، جػ کی قیوت پٌسضٍ 

کے  ٹی اؼپیکط ہعاض ضوپے ؼے ظائس ًہ ہو اوض ڈپ

لیئے قیوت زغ ہعاض ؼے ظائس ًہ ہوگی۔ اؼی ططح  

فطاہن کیئے گئے فطًیچط هیں شبهل ہوں گے کبلیي اوض 

ایک ضیفطیجطیٹط هگط زیگط گھطیلو اشیبء  ًہیں ہوں 

taking up and 

laying down the 

office 

 

 

 

 

 

 

 ؼطکبضی ضہبئش

Official 

Residence 

 

 

 
 

هیں هؽبفطی پبکؽتبى 

 کب االٔوًػ

Travelling 
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 گی۔ ضہبئش گبٍ هیں زو ثیڈ ضوهع ایئطکٌڈیشٌڈ ہوں گے۔

وقت کوئی ؼطکبضی ضہبئش ھبلتے جهٌصت ؼٌاگط (۲)

گبٍ زؼتیبة ًہیں ہے تو، اؼپیکط یب ڈپٹی 

اؼپیکط،جیؽے صوضتحبل ہو، جت تک حکوهت کے 

ططف ؼے ایؽی ضہبئش گبٍ فطاہن ًہیں کی جبتی، اى 

کو اپٌی اوض اى کے ذبًساى کی ضہبئش کب ذطچ فطاہن 

زض کیب جبئے گب، جو ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ ایک ہعاض وپے 

 ہوگب۔هبٍ 

غ کے ثؼس گٌجبئش پیسا کی جبئے گی اوض اغ ا( ۱۔ )۶

کے تحت اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل 

ہو، ؼطکبضی ڈیوٹی پط هؽبفطی کے زوضاى پہلے 

 کے حقساض ہوں گے۔ثطتبٔو جیؽے زضجے کے ػولساض 

اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، اگط  (ہوائی ضؼتے ؼفط:۲)

 ہوائی ؼفط کے هطلوة ہوں، ایؽیهیں ػواهی هفبز 

صوضت هیں اغ کو هٌسضجہ شیل چیعیں فطاہن کی 

 جبئیں گی:

(a)  ہوائی جہبظ کی اکبًبهی اغ کو اغ کے لیئے

 کالغ کب کطایب زیب جبئے گب؛

(b) فطی  والے ےٌایئط کوپٌی کی ططف ؼے هل

تک االٔوًػ کے ػالوٍ ایک ؼو پبٔوًڈغ 

 ؼبهبى اٹھبًے کی قیوت

(c) ؼتے ظیبزٍ ؼے اہوائی ضؼتے یب ؼوٌسضی ض

 هي شاتی ؼبهبى اٹھبًب؛ظیبزٍ تیي 

(d)  ہوائی ؼفط کی اًشوضًػ جو ایکچوئل پطیوین

یب قیوت جو ایک الکھ ضوپے ؼے ظیبزٍ ًہ 

 ہو۔

جہبں هٌبؼت ہو، اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط،  (i)ًوٹ: 

جیؽے صوضتحبل ہو، واپؽی کی ہوائی ؼفط کی ٹکٹ 

 ذطیس کطے کب۔
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(ii)  ضیل کے شضیؼے ؼفط هیں زو شاتی کو اؼپیکط

 کے لیئے لوئط کالغ کے کطائے کی قیوت هالظهوں

 زی جبئے گی۔

(ضیل کیے شضیؼے ؼفط: اؼپیکط جت ضیلوے کے ۳)

کے لیئے ؼفط کط ضہب ہوگب ؼطکبضی کبم کبج شضیؼے 

 تو اغ کو زی جبئیں گی:

(i) جت هیي الئیٌػ پط ؼفط کط ضہب ہوگب، ایک ػبم

فطؼٹ کالغ کن ؼیکٌڈ کالغ کیطیج یب ثی کالغ 

 ٹوئطؼٹ کبض۔

(ii)  جہبں هیں الئیٌػ کے ػالوٍ ؼفط کط ضہب ہو، ایک

 والی )اے کالغ( ٹوئطؼٹ کبض؛ عآٹھ ویل

(iii)  اگط شیلی شقوں(i)  اوض(ii)  هیں ثتبئی گئی

گبڑیبں زؼتیبة ًہیں، یب هطبلجہ ًہیں کیب گیب، تو ایک 

ػبم چبض ثطتھ واال فطؼٹ کالغ کوپبضٹوٌٹ یب ایک زو 

کٌڈیشٌڈ کوپ کوپبضٹوٌٹ ثطتھ واال فطؼٹ کالغ ایئط 

 فطاہن کیب جبئے گب۔

(b)  هرتص کؽی کطائے کے ػالوٍ اپٌی گھط والی کو

 ؼبتھ لے ؼکتب ہے؛اکوهوڈیشي هیں 

(c)  اپٌے ؼبتھ زؼتیبة ؼہولت کے تحت ًچلے طجقے

 ؼکتب ہے؛ؼبتھ لے زو شاتی هالظم هیں  کے اپبضٹوٌٹ

(d)  ػبم اؼتؼوبل ہوًے والے اکوهوڈیشي کے هطبثق

االٔوًػ کی حسوز کے تحت شاتی ؼبهبى اٹھب ؼکتب  فطی

 ہے۔

کے لیئے ضیلوے ؼطکبضی کبم ایک ڈپٹی اؼپیکط جت 

کے شضیؼے ؼفط کطے گب، تو اغ کو فطاہن کی جبئیں 

 گی:
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(a)  کے تحت:زضذواؼت پط حکوهتی ذطچے 

(i) جت هیي الئیٌػ پط ؼفط کط ضہب ہوگب، ایک ػبم

 بئے گب؛ یبفطؼٹ کالغ زو ثطتھ واال کوپبضٹوٌٹ زیب ج

(ii) جت ایک ایئط کٌڈیشٌڈ کوچ فطاہن کی جبئے گی تو

ایک فطؼٹ کالغ )کوپ( کوپبضٹوٌٹ ایؽی کوچ هیں 

 زیب جبئے گب۔

(c) اپٌے ؼبتھ زؼتیبة ؼہولت کے تحت ًچلے طجقے

 ؼکتب ہے؛لے ایک شاتی هالظم کے اپبضٹوٌٹ هیں 

(d) ػبم اؼتؼوبل ہوًے والے اکوهوڈیشي کے هطبثق

کی حسوں کے تحت شاتی ؼبهبى اٹھب  فطی االٔوًػ

 ؼکے گب۔

ًوٹ: اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل ہو، 

جت ضیلوے هیں اکوهوڈیشي ضیعضو کط ضہب ہوگب تو اغ 

ؼے ؼفط شطوع کطًے ؼے پہلے اغ کے ؼبتھ ؼفط 

کطًے والے افطاز کب ػسز اوض زیگط تفصیالت طلت 

 کیئے جبئیں گے، جو اؼٹیشي هبؼٹط کے ططف ؼے

زضذواؼت فبضم هیں پط کیئے جبئیں گے، جہبں ؼے 

 ؼفط کی شطوػبت ہوگی۔

اؼٹیوط یب الًچ کے شضیؼے ؼفط: اؼپیکط یب ڈپٹی  (4)

اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل ہو، جت آى ڈیوٹی اؼٹیوط 

یب الًچ کے شضیؼے ؼفط کط ضہب ہوگب تو اغ کو 

 هٌسضجہ شیل ؼہولتیں فطاہن کی جبئیں گی:

(a) فطاہن کیب جبئے گب۔ حقیقی کطایہکو اغ 

(b) اپٌے ؼبتھ زؼتیبة گٌجبئش کے تحت ًچلے طجقے

 زو شاتی هالظم اٹھب ؼکتب ہے؛ اوضاپبضٹوٌٹ هیں کے 

(c) تیي هي تک کب شاتی ؼبهبى اٹھب ؼکے گب۔ 
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ضوڈ کے ضؼتے ؼفط: جت اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، (5)

جیؽے صوضتحبل ہو، ػواهی هفبز هیں ضوڈ کے 

هیں ؼفط کطتب ہے، جہبں ضیل ؼتے ایؽے ػالقوں اض

( کے ۴( یب )۳شیلی زفؼبت )وٍ ًہیں اوض اگط  اؼتہکب ض

جیؽے هطاػبت کب اؼتؼوبل ًہیں کطتب، تحت، 

صوضتحبل ہو، ایؽب ؼفط چٌتب ہےہے، تو وٍ جہبں ایی 

گبڑی هیں جو حکوهت کی ًہیں یب اغ کے هبتحت 

 ًہیں، تو اغ کو هٌسضجہ شیل ؼہولتیں زی جبئیں گی:

(a)  ضوڈ کے ضؼتے اغ کے ؼفط کے لیئے هؽبفطی

 کب االٔوًػ پچتط پئؽے فی هیل کے حؽبة ؼے؛ اوض

(b) :جبئع اذطاجبت ؼواضی کے 

(i) زو ًجی هالظم؛ اوض 

(ii)  ؼفط کے اپٌب ؼت شاتی ؼبهبى، جػ هیں شبهل ہیں

 ؼت اشیبء۔زوضاى اؼتؼوبل هیں آًے والی 

کے ۔ اؼپیکط جت ٹوئط پط ہوگب تو اغ کو ٹوئط ۷

زوضاى ضکٌے پط تیػ ضوپے فی یوم کے حؽبة ؼے 

ضوپے  ۲۵االٔوًػ زیب جبئے گب اوض ڈپٹی اؼپیکط کو 

 فی یوم کے حؽبة ؼے:

 ثشططیک کہ:

(a)  ضوظاًہ زوضاىضہبئش والی جگہ کے ،

االٔوًػ کب آزھب االٔوًػ هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے 

 زیب جبئے گب:

(i)پہٌچٌے والے زى؛ 

(ii)جبًے والے زى؛ اوض 

(iii)  پہٌچٌے اوض جبًے والے زى اگط اؼپیکط یب ڈپٹی

 اؼپیکط اؼی زى پہٌچتب اوض جبتب ہے۔

 کٌٹطولٌگ آفیؽط

Controlling 

Officer 

 طجی ؼہولیبت

Medical 

Facilities 

 چھٹی

Leave 

 

 ؼواضی

Transport 

 ػبم

General 
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(b) ٍکے لیئے لگبتبض کے ؼفط زغ زى ؼے ظیبز

ضہبئش کے زوضاى، ضوظاًہ االٔوًػ اغ ططح زیب جبئے 

 گب:

(i) پہلے زغ زًوں کے زوضاى ؼبضا هکول ضیٹ ہوگب۔ 

(ii)  زیگط ثیػ زى کے لیئے یب کچھ حصے کے لیئے

 هکول ضیٹ کب تیؽطا حصہ، اوض

(iii)  ثبقی ػطصے کے لیئے هکول ضیٹ کب آزھب

 حصہ۔

کے زوضاى ضہبئش لگبتبض ؼوجھی جبئی ؼفط وضبحت: 

یب  گی جت تک ضہبئش ؼے پبًچ هیل زوض هفبصلے پط

ط ضٍ کط ذتن ؼبت ضاتوں کے ػطصے تک غیط حبض

 ًہ کی جبئے۔

کے االٔوًؽع کے هقبصس کے لیئے اؼپیکط اپٌب  ؼفط۔ ۸

اوض ڈپٹی اؼپیکط کب ثھی کٌٹطولٌگ آفیؽط ذوز ہی 

 ہوگب۔

 

۔ اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل ہو، اى ۹

کے شطائظ  ۱۹۵۱کو اؼپیشل هیڈیکل اٹیٌڈًػ ضولع، 

کے تحت طجی ؼہولیبت فطاہن کی جبئیں گی، 

وٍ طجی  و اغ کو یب اغ کے ذبًساى کثشططیک 

 ؼہولتیں اى کی ضہبئش گبٍ پط زی جبئیں۔

۔ اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل ہو، اى ۱۱

کے آفیػ کی هست یب ایک وقت یب وقت ثوقت کؽی 

صحت کے ہٌگبهی ؼجت کی وجہ ؼے غیط حبضطی 

پط یب ًجی هؼبهالت کے لیئے جو تیي هبٍ کے ػطصے 

کی  اغ کے لیئے چھٹیگوضًط ؼے ظیبزٍ ًہ ہو، 

 هٌظوضی زے ؼکتبہے۔

 

 

 

 

 

 چبضج ضپوضٹ

Charge Report 

 

 هٌؽوذی

Repeal 
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۔ اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼپیکط حکوهتی اذطاجبت پط ۱۱

 الگ الگ ؼطکبضی کبض ضکھٌے کے هجبظ ہوں گے۔

( ؼت هٌبؼت احتیبتی تساثیط لی جبئیں گی، یہ ۱۔ )۱۲

زیکھٌے کے لیئے کہ ؼطکبضی ضہبئش، ؼواضی اوض 

فطًیچط جو اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط کو حکوهت کی 

ططف ؼے فطاہن کیب گیب ہے، جیؽے ثھی هؼبهلہ ہو، 

ؼے اؼتؼوبل ہو ضہے ہیں، جیؽے احتیبط وٍ اؼی 

 ہے۔ اًؽبى اپٌے شاتی چیعوں کی حفبظت کطتب

( ؼت فطًیچط اوض ؼبهبى جو ؼطکبضی ضہبئش هیں ۲)

فطاہن کیب گیب ہے، اغ پط ثلڈًگع ڈپبضٹوٌٹ، حکوهت 

ؼٌسھ کی ططف ؼے پہچبى کے هقبصس کے لیئے 

 ًشبى لگبیب جبئے گب۔

( جت اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے هؼبهلہ ہو، ۳)

ؼطکبضی ضہبئش اذتیبض کطتب ہے یہ ثلڈًگع ڈپبضٹوٌٹ، 

ؼٌسھ کے هتؼلقہ ػولساض کی شهیساضی ہوگی حکوهت 

کو وٍ فطًیچط اوض زیگط ؼبهبى کی شهیساضی اؼپیکط یب 

ڈپٹی اؼپیکط یب اى کی ططف ؼے تحطیطی طوض پط 

ایؽے هجبظ شرص کے حوالے کطے اوض اغ حوالے 

ؼے ایؽے ػولساض کی ططف ؼے ؼبهبى کی فہطؼت 

 ثٌب کط اوض اغ پط زؼترظ لی جبئے گی۔

یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے صوضتحبل ہو،  (جت اؼپیکط۴)

ؼطکبضی ضہبئش ذبلی کطًے واال ہوگب تو، اغ کو 

ثلڈًگع ڈپبضٹوٌٹ، حکوهت ؼٌسھ کے هتؼلقہ ػولساض کو 

اطالع کطًب پڑے گب اوض اًتظبم کطًب پڑے گب کہ 

ؼطکبضی ضہبئش کب فطًیچط اوض ؼبهبى زؼترظ شسٍ 

 فہطؼت کے هوجت ػولساض کے حوالے کیب جبئے۔

لڈًگع ڈپبضٹوٌٹ، حکوهت ؼٌسھ کب هتؼلقہ ػولساض (ث۵)

وقت ثوقت، ؼطکبضی ضہبئش، اغ کے فطًیچط 

اوضؼبهبى کی اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے هؼبهلہ 

ہو، اى کی پیشگی اجبظت ؼے جبًچ پڑتبل کطتب ضہے 
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 گب۔

۔ اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط، جیؽے هؼبهلہ ہو، اغ ۱۳

ًے کے ؼے وٍ آفیػ حبصل کطًے یب آفیػ چھوڑ

 هوقغ پط چبضج ضپوضٹ پط زؼترظ ًہیں لی جبئے گی۔

 

۔ؼٌسھ اؼپیکط اوض ڈپٹی اؼپیکطکی )تٌرواہیں، ۱۴

کو هٌؽوخ کیب  ۱۹۷۲االٔوًؽع اوض هطاػبت( آضڈض، 

 جبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


