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 1972 ىخريَ V ٌيتر ايڪٽ سٍڌ

SINDH ACT NO. V OF 1972 

 الِء( ىييترم رعايتّم )پگِارهم اسييتهي صّةائي سٍڌ

 1972 ىخريَ ايڪٽ

THE SINDH PROVINCIAL ASSEMBLY 

(SALARIES, ALLOWANCES OF 

MEMBERS) ACT, 1972 

  ]1972 حّالئي 18[

ىِيا ڪرڻ )پگِارهمۿ رعايتّم( ىييترم کي سٍڌ صّةائي اسييتهي 

  .ايڪٽالِء 

حيئً تَ عتّري „ئيً اسالىي حيِّريَ پاڪستام حي „رٽيڪم 

صّةائي حي ترت سيّرم صّةائي اسييتهي حي ىييترم کي  119

ىِيا ڪرڻيّم  ىييترم حي پگِارم ۽ رعايتً کي ايڪٽ حي ذريعي

ًُ„. 

سٍڌ صّةائي اسييتهي حي ىٍاسب سيخِيّ هيّ „ُي تَ  ُءُي ام الِء

 ڪيّ هڃي. هاطدةَ ىييترم حّم پگِارم ۽ رعايتً کي 

 ڪيّ هيٍده. ُيٺيً طريلي سام الڳّ  ًِ کيحٍ

۽ ًُ ايڪٽ کي سٍڌ صّةائي اسييتهي )پگِارم ( 1) .1

 حّ ايڪٽ سڏيّ هيٍده. رعايتً(

 سيخِيّ انعيم ٌافذ کام 1972 اپريم 21 کي ايڪٽ ًُ (2)

  هيٍده.

حي ۽ ستاق هطاذت: حيڪڏًُ ًُ ايڪٽ حي سياق  .2

 ىٍررف ٌَ „ُي تَ:

(a) ”ىام ىراد سٍڌ صّةائي اسييتهي ٌُّدي.“ اسييتهي 

(b) ”ىلرر ڪيم طرفام ىام ىراد صّةائي اسييتهي “ ڪييٽي

 سهيڪٽڪييٽي حًٍِ ۾ اسٽيٍڊٌگ ڪييٽي ۽ 

 ڪييٽي ةَ صاىم ٌُّدي. 
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(c) ”ىام ىراد سٍڌ ذڪّىت“ ذڪّىت. 

(d) ”ىام ىراد گّرٌرۿ هزيرۿ اسپيڪرۿ ڊپٽي اسپيڪٽر “ىييتر 

  حيڪي اسييتهي حا ىييتر ٌُّدا.  کاٌسّاِء 

(e) ”ىام ىراد اسييتهي حّ احالس.“ احالس 

(f) ”ىام ىراد  “صّ عردهرام رُائش حّ سراٌخال ڏيڻ  فرض

حالس ڪّ ةَ اسييتهي حّ ىييتر ا دهرام صّ حًٍِعراُّ 

رُائش پذير ُخيۿ يا ڪييٽي حي احالس يا  ُهٍدي

 اسييتهي حي ڪو ڪار دهرام رُائش پذير ُخي. 

(i)  ڏيًٍِ اڳ ۽ احالس ختو  3صرهع ٿيڻ کام اسييتهي

  ڏيًٍِ پِّء رُي سگٍِده. 3ٿيڻ کام 

(ii) 2صرهع ٿيڻ کام احالس يا ڪاررهائي  ڪييٽيَء حي 

  پِريام ۽ ختو ٿيڻ  ٻَ ڏيًٍِ پِّء رُي سگٍِده. ڏيًٍِ

ٍُڌ  رت ۾ حيڪڏًُ ڪّ اسييتهي ىييترۿ امهطاذت: ام صّ

احالس تي رُائش پذير ُخي حًٍِ ۾ اسييتهي يا ڪييضً 

۽ اسييتهي حّ  تَ ُّ سيّره هكت رُي سگٍِده. ُخي هيّ رکيّ

ڏيًٍِ ٌَ رٍُده ۽  3ٿي هڃي تَ ُّ هڌيڪ  ىهتّي احالس 

ڏيًٍِ هڌيڪ رُي ٌَ  2ڪاىيٽيَء حي احالس ىهتّي ٿيڻ ةعد 

 ڪيّ هيّ „ُي ام کي رُائضگاَُ سيخِيّ هيٍده.سگٍِده. 

(g) ”ةطا ىام ىراد اُڙا كاعدا ۽ طا “كاعدم حّ طريليڪار

ڪارم ۽  ڪيًرهزىرَُ حي حي  َءحيڪي اسييتهي

 ۾ استعياك ٿيٍدا „ًُ.  هٍُّار 

(h) ”سيڪريٽري „ُي. ىام ىراد اسييتهي  “سيڪريٽري 

(i) ”ىام ىراد اسييتهي حّ اسپيڪر „ُي.  “اسپيڪر 

 ُيٺ ڄاڻايم پگِار ۽ رعايتً حّ اُم ٌُّده. ُر ىييتر .3

 رپيً تي ٻڌك ىاُّار پگِار 400 (1)

  :حيڪڏًُ ڪّ ىييتر ةٍا احازت اسييتهي

(a)  کام گِٽ ذاطر  4/3ُڪ ىِيٍي ۾ ٿيٍدڙ احالس حي

  ؛ُخي يارُڻ کام كاصر 

(b) ىِيٍي ُهٍدڙ احالس  حًٍِ ىِيٍي ۾ چٌّڊيّ هيّ ُخي ام

 تائيً ذاطر رُڻ کام كاصر ُخي تَ  4/3حي 
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(c)  .ام ىِيٍي حي پگِار هٺڻ حي اُم ٌَ ٌُّده 

 50فرض ىٍصتي حي دهرام رهزاٌّ هظيفي تي ٻڌك  (2)

  يَ ُر ڏيًٍِ حي ذساب سامۿرهپ

حي ىٍررف ٌَ ُخي تَ  3دفعَ ًُ ايڪٽ حي عالهن ام حي  .4

ا حي ڏهَُ ۾ سزىييتر رائج انّكت كاٌّم حي ترت ةداخالكي 

ي اُّ كيد هاري عرصي حي پگِار هصّك ڪرڻ حّ ٿئيافتَ 

 ذلدار ٌَ ٌُّده. 

پِريً  پٍٍِخا فرض ادا ڪٍديىييتر  اسييتهيڪّ  ُر( 1) .5

کڻڻ حّ ذلدار سفري هظيفّ  گريڊ حي „فيسر حي ةراةر

 ٌُّده. 

دهرام ڪراچي ۽ ٻيً ٍُڌم تي ڪيم  حڏًُ تَ احالس

 سفري خرچً حّ ڪّ ةَ هظيفّ ادا ٌَ ڪيّ هيٍده.

ڏيًٍِ الِء ىهتّي ڪيّ  10هڌيڪ ُي تَ حيڪڏًُ احالس 

 هڃي تَ سفري خرچً حّ هظيفّ كاةم ادائيگي ٌُّده. 

فرض ىٍصتي حي  ىييتر حي عال رُائضگاَُ ۽ حيڪڏًُ

 ڪهّىيٽر اٌدر ُخيۿ حتي سٍدس ذاطري 5ٍُڌ کام 

گِرةم ُخي ام صّرت ۾ سفري خرچً حّ هظيفّ ٌاكاةم 

 ادائيگي ٌُّده. 

حي  (1دفعَ ) ذيهي (ام کاٌسّاِء حيڪڏًُ ًُ ايڪٽ حي2) 

  َ اسييتهي ىييتر ام حي اُم ٌُّده:ىٍررف ٌَ „ُي ت

(a)  َحيڪڏًُ سفر ريم حي ذريعي ڪيّ هيّ „ُي ت

ڏيڊهڻّ ڪرايّ  سفري خرچً حي ىد ۾ ىييتر کي 

 سرچارج ادا ڪيّ هيٍده.  A.C.Cدرحَ اهك تي ٻڌك 

(b) ئي حِاز ۾ سفر حي صّرت ۾ اڪاٌّىي ڪالس ُّا

 حّ ڪرايّ ادا ڪيّ هيٍده.

(c)  رهپيَ حي ذساب سام رهزاٌّ  50سفر دهرام ڏُاڙي

 هظيفّ ادا ڪيّ هيٍده.

  حي ىلصد الِء: (C)ًُ ذيهي سيڪضً حي صق هطاذت: 

(i) 25  ّاڌ ڏيًٍِ الِء.رهپيَ ڏُاڙي هظيف 

(ii) ڏيًٍِ حّ صيار اڌ رات کام ٿيٍده. ُر 
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(iii) :سفر حي اةتدا يا پڄاڻي حّ ذصّ ٿيٍده 

(a) 2 .ڪالڪً کام گِٽ سفر تي ڪخَِ ٌَ „ُي 

(b) 2  ڪالڪً کام گِٽ اڌ  2ڪالڪً کام هڌيڪ ۽

 ڏيًٍِ ڳڻيّ هيٍده.

(c) 2 .ڪالڪً کام هڌيڪ تي سڄّ ڏيًٍِ ڳڻيّ هيٍده 

کي ُڪ ريهّي احازت ٌاىّ ڏٌّ هيٍده حًٍِ ترت ن  ُر ىييتر .6

ىيم سانياٌّ ىفت  1500ىغرةي پاڪستام ريهّي حي ذريعي 

ٌلم ه ذيم حي اُم ٌُّده.ۿ ام رعايت حّ اثرۿ ًُ ايڪٽ 

  حي ترت ىهٍدڙ هظيفً تي ٌَ ٌُّده. 

 ُئڻ حي ذانت ۾ پاڻ ةطّر اٌدريً ۽ ٻاُريً ىريض ُر ىييتر .7

رحَ اهك حي „فيسرم کي ىهٍدڙ سيّريّم طتي سِّنتً حّ د

 ذلدار ٌُّده. 

ت هصّك ًُ ڪّ ةَ ىييتر پٍٍِخي پگِار يڪيضحيڪڏ .8

درخّاست چاُي تَ ام کي پاڻ پٍٍِخي رطاىٍدي حي ڪرڻ 

صرهعات يا ىييتر ةٍال سيڪريٽريۿ حيڪّ ىاني ساك حي 

ڏيًٍِ حي اٌدر  30حي چٌّڊ ۽ ذهف ةرداري حي هڌ کام هڌ 

حي  (1ذيهي دفعَ ) 3پٌّدي. اُّ ىييتر دفعَ ڪرائڻي  حيع

حي ترت رعايتّم هٺڻ حّ ذلدار  7۽  6ترت پگِار ۽ دفعَ 

ذيهي دفعَ  3رپيا ىاُّار دفعَ  800ت پگِار يڪيضٌُّده. 

حي ترت رهاٌّ سفري هظيفّ حي ذساب  5۽  3( ۽ دفعَ 2)

هڌيڪ اُّ تَ پٍٍِخي سام اُّ كاةم ادائيگي ٌُّده. 

کاٌپِّء اسييتهي ىييتر حيڪّ ريم حي ذريعي سفر رطاىٍدي 

حي ترت ىهٍدڙ  (a( صق )2حي ذيهي دفعَ ) 5ڪٍدهۿ دفعَ 

سر  A.C.C رعايتً حي كائو ىلال ُڪ درحَ ةٍدي اهك ةيعَ 

 چارجۿ ڪرايّ هٺڻ حّ ذلدار ٌُّده.

سٍڌ صّةائي اسييتهي حا ىييتر )پگِارهمۿ رعايتّم ۽  .9

  سّخ ڪيّ هڃي ٿّ.کي ىٍ 1972استرلاق( „رڊر ىخريَ 

 „ُيۿ الِء هاكفيت حي ىاڻًِ عال ترحيّ ىذڪّرن حّ ايڪٽ ٌّٽ:

 سگِخي. ڪري ٌٿّ استعياك ۾ ڪّرٽ کي حًٍِ

 

 

 

 

 

 

 

 ىفت ٌلم ه ذيم ريم ذريعي

Free Transit by Railway  

 
 

 عالج ىعانج حي سِّنت

Medical Facilities 

 

 يڪثيت پگِار 

Consolidated salary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍسّخيى

Repeal 

 

 



 6 

 

 


