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ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXVIىخسيَ 7974
SINDH ACT NO.XXVI OF 1974
ضٍڌ اضييتهي ىييتسز (پگِارون ۽ االئٌّطش)
ايڪٽۿ 7974
THE SINDH ASSEMBLY
MEMBERS (SALARIES AND
ALLOWANCES) ACT, 1974
]ٌّ 29ىتس [7974
ايڪٽ حًٍِ ذريعي ضٍڌ اضييتهي حي ىذانف ڌر اڳّاڻ
ضييت ىييتسن کي پگِارونۿ االئٌّطش ۽ ٻيّن ضِّنتّن فساُو
ڪيّن ويٍريّن.
حيئً تَ صّةائي اضييتهي ضٍڌ حي ىييتسن کي پگِارونۿ تيِير )(Preamble
االئٌّطش ۽ ٻيّن ضِّنتّن فساُو ڪسڻ ضان الڳاپيم كاٌّن ۾
تسىيو ڪسڻ ۽ ىضّةط ةڻائڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي ۽ صّةائي
اضييتهي ضٍڌ حي ىذانف ڌر اڳّاڻ کي ىذصّص ىساعتّن
ڏيڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌرو ويٍرو:
 ًُ )7( .7ايڪٽ کي ضٍڌ اضييتهي ىييتسس (پگِارون ىذتصس عٍّان ۽
۽ االئٌّطش) ايڪٽۿ  7974ضڏيّ ويٍرو.
عسوعات
(ُ)2ي فّري ظّر الڳّ ٿيٍرو.

Short title and
commencement

 ًُ.2ايڪٽ ۾ۿ حيطتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم حي وصفّن
ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيطتائيً:
Definitions
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)“(aاضييتهي” ىعهب ضٍڌ حي صّةائي اضييتهي܀
)“(bڪييٽي” ىعهب اضييتهي ظسفان ىلسر ڪيم ڪييٽي ۽
حًٍِ ۾ عاىم „ًُ ىانيات ڪييٽيۿ اضٽيٍڊٌگ ڪييٽي ۽
اضييتهي حي ضهيڪٽ ڪييٽي܀
)“(cحڪّىت” ىعهب ضٍڌ حڪّىت܀
)“(dىذانف ڌر اڳّاڻ” ىعهب ىييتس حيڪّ وكتي ظّر
اضپيڪس حي ديال ۾ اضييتهي ۾ ىذانف ڌر حي اڪثسيتي
ىييتسنۿ گسوَُ يا حياعت حّ اڳّاڻ „ُي܀
)“(eگڏحاڻي” ىعهب اضييتهي يا ڪييٽي حي گڏحاڻي܀
)“(fىييتس” ىعهب اضييتهي حّ ىييتس پس حًٍِ ۾ وڏو وزيسۿ
وزيسۿ اضپيڪس يا ڊپٽي اضپيڪس عاىم ٌَ ٌُّرو܀
)“(gضيغً” ىعهب اضييتهي حي پِسيً ويِڪ کان عسوع
ٿيم عسصّۿ حيطتائيً ان حّ ضيً حاري ٌَ ڪيّ وڃيۿ ۽ ان
حّ ىرو پّرو ٿيڻ تائيً يا تحهيم ٿيڻ تائيً܀
)“(hويِڪ” ىعهب اضييتهي يا ڪييٽي حي گڏحاڻي ان حي
ڪاروٍُّار عسوع ٿيڻ کان ويٍري تحهيم ٿيڻ واري ڏيًٍِ
تائيً܀
)“(iاضپيڪس” ىعهب اضييتهي حّ اضپيڪس ۽ ةغيّل وكتي
ظّر اضپيڪس حّن ذىيّاريّن ضساٌخام ڏيٍرڙ ڊپٽي اضپيڪس.
ُ.3ڪ ىييتس کي ظئي ٿيم پگِار “]7چّويَِ ُشار رپيا”[ پگِار
Salary

ىاُّار ڏٌي ويٍري.
ُ.3-A ]2ڪ ىييتس ]3چار ُازار اٺ ضئّ رپيا[ ىِيٍّ حي
حطاب ضان ضيپچّري االئٌّص حاصم ڪٍرو[.
ُ .3-Bڪ ىييتس ]4ضّرًٌِ ُشار رپيا[ ُس ىِيٍي گِس حّ
ڪسايّ حاصم ڪٍرو.
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ُ.3-Cڪ ىييتس ]5چار ُشار اٺ ضئّ رپيا[ گئص ۽ ةخهي
حي ةهً حي ىر ۾ ىاُّار حاصم ڪٍرو.
 .3-D ]6پگِار ۽ ٻيً ىساعتً ۾ پاڻيسادو ةي پي ايص22-
حي ضسڪاري ىالزىً حي پگِار ۾ واڌ حي ٌطتت ضان وكت
ةّكت واڌ ٿيٍري[.
ُ .4 ]7ڪ ىييتس کي ڏُاڙي االئٌّص “]8اٺ ضئّ اضي رپيا”[ روزاٌي االئٌّص
۽ ڪٍّيٍص االئٌّص ]“ڇَِ ضئّ چايَِ رپيا”[ ڏُاڙي ڊيّٽي Daily
حي عسصي دويسان رُائظ تي ۽ اچڻ واري ڏيًٍِ الِء ۽ Allowance
اضييتهي يا ڪييٽي حي گڏحاڻي واري ٍُڌ کان وڃڻ واري
ڏيًٍِ الِء ۽ اتي حتي اُڙي ىييتس ضان الڳاپيم ڪّ ٻيّ
ڪاروٍُّار ٿي رُيّ ُخي ىييتس کي ڏٌا ويٍرا[.
ُ.4-A ]8ڪ ىييتس کي ڊيّٽي دوران رُائظ تي ضتطڊي
(چار ضئّ پٍخاَُ رپيا) روزاٌّ حي ةٍياد تي ڏٌي ويٍري.
.7دفعَ  3۾ نفغ تتريم ڪيم وائيڊ  2173حّ ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXXIVتاريخ پِسيً
اپسيم .2173
.2دفعَ  3-Aعاىم ڪيم  7995حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Iذريعي (ُ31يً ىارچ )7995
.3دفعَ  3-A۾ نفغ تتريم ڪيم وائيڊ  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXXIVذريعي
تاريخ پِسيً اپسيم .2173
.4دفعَ  3-B۾ ضاڳيَء ريت تتريم ڪيم نفغ.
.5دفعَ  3-C۾ ضاڳيَء ريت تتريم ڪيم نفغ.
.6ضاڳيَء ريت عق  3-D۾ دفعَ  3-Dحّ اضافّ.
 7995 .7حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Iذريعي تتريم ڪيم (ُ31يً ىارچ .)7995
.8دفعَ  4۾ تستيتّار نفظً حّن تتريهيّن وائيڊ  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس XXXIV
تاريخ پِسيً اپسيم .2173

.4-Bحتي ُڪ ىييتس کي „فيغم ضِّنتّن ىيطس ٌاًُ اتي
ان کي “]7ٻَ ُشار چار ضئّ رپيا”[ روزاٌي حي حطاب ضان
رُائظ واري عسصي دوران فساُو ڪيا ويٍرا.
]ُ] )7( .5س ىطافسي حي ىلصر الِء ڪّ ضيغً يا ڪييٽي ىطافسي االئٌّص ۽
حي گڏحاڻي ۾ عسي ٿيڻ الِء يا ىييتس ظّر پٍٍِخي ذىيراريً
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ضان الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي ڪاروٍُّار الِء ضٍرس عام رواحي ىائيهيج االئٌّص
رُائظ واري حڳَِ کان اُڙي ضيغً يا گڏحاڻي يا ٻئي ڪًٍِ Travelling
ڪو ڪار الِء ۽ اُڙي ىطافسي کان اُڙي عام رواحي رُائغي allowance and
تي واپطي الِء ىييتس کي ُڪ ىطافسي االئٌّص ُيٺيً كييتً Mileage
allowance

تي ڏٌّ ويٍرو:
)(aحتي ضفس ريم ذريعي ڪيّ وڃيۿ حًٍِ درحي ذريعي ضفس
ڪيّ ويّ „ُيۿ ان ةساةس ڪسايّۿ واڌو ايئسڪٍڊيغٍڊ ڪالس
حّ اڌ ڪسايّ܀
)(bحتي ضفس ُّائي رضتي ڪيّ وڃيۿ ةشٌص ڪالس حّ
ڪسايّ܀ ۽
)(cحتي ضفس يا ان حّ ڪّ حصّ روڊ رضتي ڪيّ وڃيۿ ضٍڌ
تي وكتي ظّر پِسيً گسيڊ حي „فيطسن الِء الڳّ ىطافسي
االئٌّطش كاعرن ۾ ڄاڻايم اگَِ حي حطاب ضان ڪسايّ܀
ةغسظيڪ ضفس ذاتي ڪار ذريعي ڪيّ وڃي ٿّ تَۿ ىيهً حي
حطاب ضان االئٌّص “]2ويَِ رپيا”[ في ڪهّىيٽس حي حطاب
ضان ڏٌا ويٍرا:
)(iڪّ ةَ ىطافسي االئٌّص تڏًُ ٌَ ڏٌّ ويٍرو حڏًُ ىطافسي
ضيغً واري ٍُڌ ۽ ٻي ڪًٍِ حڳَِ وچ ۾ ڪئي وڃي܀ ۽
)ُ(iiڪ ىييتس حًٍِ حي عام ظّر تي رُائظ ڊيّٽي واري ًُ
تي حاضسي ُئڻ واري ٍُڌ کان پٍج ىٍٽً حي ىفاصهي تي
„ُيۿ ان کي ىطافسي االئٌّص ٌَ ڏٌّ ويٍرو.
()2ذيهي دفعَ ( )7۾ ةيان ڪيم اگًِ تي ىطافسي االئٌّص
ىييتس کي ضيغً حي ىهتّي ٿيڻ واري عسصي دوران ىطافسي
تي ڏٌّ ويٍروۿ حيڪڏًُ ضيغً ڏَُ ڏيًٍِ کان وڌيڪ عسصي
الِء ىهتّي ڪيّ ويّ ُخي.
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(ُ)3ڪ ىييتس ضسڪاري دوري پسڏيَِ ىطافسي الِء فسضٽ
ڪالس ُّائي رضتي ضفس ڪسڻ ڏٌّ ويٍرو[.
ُ )7( 5-A ]7ڪ ىييتس کي ضال دوران اُڙا ووچس ُ]2ڪ
نک ويَِ ُشار رپيً[ حا ڏٌا ويٍراۿ تَ حيئً اُّ پاڪطتان اٌرر
ڪًٍِ ةَ وكت ةٍا ڪًٍِ ڪسائي حي ادائگي حي حِاز يا
ريم حي رضتي ضفس ڪسي ضگِي:
ةغسظيڪ اُّ تَ حتي ڪّ ىاڻِّ ُهٍرڙ ضال دوران ىييتس ٿئي
ٿّۿ ووچسز حي كييت حيڪا ًُ کي ڏٌي ويٍري ان ۾ ان
ىٍاضتت ضان ڪٽّتي ڪئي ويٍري.
]( )2ىييتس حيڪّ ووچسز ٌَ چاُيٍرو ان کي ووچسن حي
كييت ةساةس االئٌّص ادا ڪيّ ويٍروۿ حيڪي ان کي ذيهي دفعَ
( )7تحت ڏٌا وڃڻا ُئاۿ حً ىّحب اًٌِ حي كييت ٽيَِ ُشار
رپيا ةيٍِري حيڪي ]3چانيَِ ُشار رپيً[ حا ُيا.
()3ڪّ ةَ ووچس حيڪّ ذيهي دفعَ ( )7تحت ىييتس کي فساُو
ڪيّ ويّ ُخيۿ اُّ ىييتس حي ڪٽٍب ظسفان اضتعيال ڪسي
ضگِخي ٿّ.
()4ذيهي دفعَ ( )7تحت ىهيم ڪّ ووچس حيڪّ ىييتس ظسفان
ڪًٍِ ىطافسي حي ىلصر الِء اضتعيال ڪيّ وڃيۿ حًٍِ الِء
ًُ ايڪٽ تحت ڪّ ىطافسي االئٌّص ڏٌّ ويّ „ُيۿ تَ اُڙي
صّرت ۾ اُّ االئٌّص حاصم ڪسڻ الِء اُم ٌَ ٌُّرو.
وضاحت ًُ :دفعَ حي ىلصر الِء “ڪٽٍب” ىعهب گِسواري ۽
ٻار ۽ “ىييتس” حًٍِ ۾ عاىم „ًُۿ اضپيڪسۿ ڊپٽي اضپيڪسۿ
وزيسۿ وڏي وزيس حّ صالحڪارۿ وڏي وزيس حّ داص
صالحڪارۿ پارنياىاٌي ضيڪسيٽسي ۽ ىذانف ڌر اڳّاڻ[”.
7دفعَ  7992 5-Aحي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Vذريعي عاىم ڪئي وئي تاريخ ُ76يً حّالِء
7991
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 2تتريهي ڪئي وئي  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXXIVذريعي .تاريخ پِسيً اپسيم
2173
3دفعَ  5۾ ان حي ذيهي دفعَ ( )2الِء نفغ تتريهي ڪيا ويا  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس
 XXXIVذريعي .تاريخ پِسيً اپسيم 2173

ُ)7( .6]7ڪ ىييتس کي ضسڪاري دسچ تي عام ظّر تي ٽيهيفّن
رُائظ واري ٍُڌ ٽيهيفّن حي ضِّنت ىِيا ڪئي ويٍريۿ Telephone
حيڪڏًُ اُڙي ٍُڌ تي نڳائڻ حي ضِّنت ىّحّد ُخي:
ةغسظيڪ حڪّىت رڳّ چار ُشار رپيا ٽيهيفّن ۽ ان تان
ڪيم ڪانش حي ضهطهي ۾ ادا ڪٍري پِّء اُا ٽيهيفّن ٌخي
ڪٍيڪغً ُخي يا ضسڪاري دسچ تي نڳائي وئي ُخي:
ةغسظيڪ وڌيڪ تَ ضسڪار رُائظ حي حڳَِ تتريم ٿيڻ
حي صّرت ۾ ٻيِس نڳائڻ حّ دسچ ادا ٌَ ڪٍري.
()2ىييتس حًٍِ کي ٽيهيفّن ىِيا ٌاُي ڪئي وئي يا حًٍِ
حي پٍٍِخي ٌاني تي ٽيهيفّن ڪٍيڪغً ٌَ „ُيۿ ان کي
ذيهي دفعَ ( )7۾ ةيان ڪيم ٽيهيفّن چارحش حي ضهطهي ۾ چار
ُشار رپيا ىاُّار ڏٌا ويٍرا[.
ُ )3(]2ڪ ىييتس ىّةائم فّن چارحش حي ٌاني تي ڏَُ ُشار
رپيا ىاُّار حاصم ڪٍرو[.
“ .6-A ]3ىييتسۿ ىييتس حي گِسواريۿ ٌاةانغ ٻار ۽ ػيس عاديَ
عره ڌيئس حيڪي ضاڻص گڏ رٍُرا ُخً ۽ ىييتس تي ضيّرن
ڀاڙيٍرڙن کي  7951حي اضپيغم ىيڊيڪم اٽيٍڊٌص رونش
تحت ىيڊيڪم حّن ضِّنتّن فساُو ڪيّن ويٍريّن[”.
ُ .6-B ]4ڪ ىييتس کي „فيص ىيٍٽيٍٍص االئٌّص ]5اٺ
ُشار[ رپيا ىاُّار ڏٌّ ويٍرو[.”.
7دفعَ  6۾  7995حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Iذريعي نفغ تتريم ڪيا ويا .تاريخ ُ31يً ىارچ
7995
2دفعَ  3-Aعاىم ڪيّ ويّ  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXXIVذريعي .تاريخ پِسيً
اپسيم 2173
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3دفعَ  6-Aعاىم ڪيّ ويّ  7989حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Vذريعي .تاريخ  4ىئي 7989
4دفعَ  6-Bعاىم ڪيّ ويّ  7991حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Vذريعي .تاريخ  76حّالِء 7991
5دفعَ  6-B۾  2173حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  XXXIVذريعي نفغ تتريم ڪيا ويا .تاريخ
پِسيً اپسيم 2173

 .7]7حيطتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ ىذانف ڌر اڳّاڻ
Leader
ىذانف ڌر اڳّاڻ کي پگِارۿ االئٌّص ۽ ىساعتّن اُڙيَء ريت of
ڏٌيّن ويٍريّن حيئً صّةائي وزيس کي ضٍڌ وزيسن حّن Opposition
(پگِارونۿ االئٌّطش ۽ ىساعتّن) ايڪٽۿ  7975تحت ىهڻيّن
„ًُ܀
ُ .7-Aڪ ىييتس حيڪّ اضييتهي حي ڪييٽي حي
چيئسىيً حّ عِرو رکي ٿّۿ ضّاِء ضهيڪٽ ڪييٽي يا
اضپيغم ڪييٽي حيۿ ان کي ُڪ ضسڪاري ڪار فساُو
ڪئي ويٍري ضّاِء ڪًٍِ ٻي حيثيت ضان ضڪساري ڪار
ڏيڻ حي ۽ حتي اُّ پٍٍِخي ضِّنت حاصم ڪسي ٿّۿ ان کي
دفعَ  4تحت ڪٍّيٍص االئٌّص ۽ دفعَ  5تحت ىطافسي
االئٌّص ٌَ ڏٌّ ويٍرو:
ةغسظيڪ:
)(iفلط ُڪ ڪار ڪييٽي حي چيئسىيً کي پٍٍِخي ضيّري
عِري حي ىرت دوران فساُو ڪئي ويٍري܀
)(iiڪييٽي حي چيئسىيً کي ىاُّار اٺ ُشار رپيا پيٽسول ۽
ىيٍٽيٍٍص االئٌّص حي ىر ۾ ڏٌا ويٍرا ۽ پيٽسول ۽ ڪار حي
ىسىت حي ضيّري ذىيّاري ىٿص ٌُّري܀
)(iiiڪييٽي حي چيئسىيً حّ عِرو ڇڏڻ کان ٽً ڏيًٍِ اٌرر
کيص ڪار واپص ڪسڻي پٌّري.”.
.8ضٍڌ صّةائي اضييتهي (ىييتسن حّن پگِارون ۽ االئٌّطش) 7972
ايڪٽۿ  7972کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ.
ايڪٽ
]7دفعَ  7۽  7-Aتتريم ڪيا ويا  7995حي ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Iذريعي .تاريخ  31ىارچ
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حي

7995

ىٍطّدي
Repeal of Sindh

ٌّٽ„ :رڊيٍٍص حّ ىزڪّره تسحيّ عام ىاڻًِ حي واكفيت الِء
„ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِخي.
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