۴۷۹۱  مجزیہXXVI سنذھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.XXVI OF 1974
۴۷۹۱ ،االونسش) ایکٹ
ٔ سنذھ اسیمبلی میمبزس (تنخواہیں اور
THE SINDH ASSEMBLY MEMBERS
(SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1974

(CONTENTS) فہزست
(Preamble) توہیس
(Sections) زفعبت
۔هرتظط عٌواى اوض شطوعبت۱
Short title and commencement
۔تعطیف۲
Definitions
ٍ۔تٌروا۳
Salary
االوًػ
ٔ ۔ضوظاًہ۴
Daily Allowance
االوًػ
ٔ االوًػ اوض هبئیلیح
ٔ ۔هؽبفطی۵
Travelling allowance and Mileage allowance
۔ٹیلیفوى۶
Telephone
۔قبئس حعة اذتالف۷
Leader of Opposition
 کی هٌؽوذی۵  کے ؼٌسھ ایکٹ۱۹۷۲۔۸
Repeal of Sindh Act 5 of 1972

1

سنذھ ایکٹ نمبز  XXVIمجزیہ ۴۷۹۱
SINDH ACT NO.XXVI OF
1974
سنذھ اسیمبلی میمبزس (تنخواہیں اور
االونسش) ایکٹ۴۷۹۱ ،
ٔ
THE SINDH ASSEMBLY
MEMBERS (SALARIES AND
ALLOWANCES) ACT, 1974
]ً ۲۹وهجط [۱۹۷۴
ایکٹ خػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ اؼیوجلی کے قبئس
االوًؽع
حعة اذتالف کے ؼبتھ هیوجطاى کو تٌرواہیںٔ ،
اوض زیگط ؼہولیبت فطاہن کی خبئیں گی۔
خیؽب کہ طوثبئی اؼیوجلی ؼٌسھ کے هیوجطاى کو
االوًؽع اوض زیگط ؼہولیبت فطاہن کطًے
تٌرواہیںٔ ،
ؼے هتعلقہ قبًوى هیں تطهین کطًب اوض هضجوط ثٌبًب
هقظوز ہے اوض طوثبئی اؼیوجلی ؼٌسھ کے قبئس حعة
اذتالف کو هرظوص هطاعبت زیٌب هقظوز ہے؛
اغ کو اغ ططذ عول هیں الیب خبئے گب:
۱۔()۱اغ ایکٹ کو ؼٌسھ اؼیوجلی هیوجطظ (تٌرواہیں
االوًؽع) ایکٹ ۱۹۷۴ ،کہب خبئے گب۔
اوض ٔ
()۲یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔
۲۔اغ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوض هفہوم کے
هتضبز ًہ ہو ،تت تک:
)''(aاؼیوجلی'' ؼے هطاز ؼٌسھ کی طوثبئی اؼیوجلی؛
)''(bکویٹی'' ؼے هطاز اؼیوجلی کی ططف ؼے هقطض
کطزٍ کویٹی اوض خػ هیں شبهل ہیں هبلیبت کویٹی،
اؼٹیٌڈًگ کویٹی اوض اؼیوجلی کی ؼلیکٹ کویٹی؛
)''(cحکوهت'' ؼے هطاز حکوهت ؼٌسھ؛
)''(dقبئس حعة اذتالف'' ؼے هطاز هیوجط خو وقتی
طوض پط اؼپیکط کے ذیبل هیں اؼیوجلی هیں حعة
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توہیس )(Preamble

هرتظط عٌواى اوض
شطوعبت
Short title and
commencement
تعطیف
Definitions

اذتالف کی اکثطیتی هیوجطاى ،گطوپ یب خوبعت کب
ؼطثطاٍ ہے؛
)''(eهیٹٌگ'' ؼے هطاز اؼیوجلی یب کویٹی کی هیٹٌگ؛
)''(fهیوجط''ؼے هطاز اؼیوجلی کب هیوجط لیکي خػ هیں
وظیطاعلی ،وظیط ،اؼپیکط یب ڈپٹی اؼپیکط شبهل ًہ
ٰ
ہوگب؛
)''(gؼیشي'' ؼے هطاز اؼیوجلی کی پہلی ثیٹھک ؼے
شطوع ہوا عططہ ،خت تک اغ کب ؼوي ًہ خبضی کیب
خبئے ،اوض اغ کی هست پوضی ہوًے تک یب تحلیل
ہوًے تک؛
)''(hثیٹھک'' ؼے هطاز اؼیوجلی یب کویٹی کی هیٹٌگ
اغ کے کبم شطوع ہوًے ؼے لے کط تحلیل ہوًے کے
زى تک؛
)''(iاؼپیکط'' ؼے هطاز اؼیوجلی کب اؼپیکط اوض ثشوول
وقتی طوض پط اؼپیکط کی شهہ زاضیبں ؼطاًدبم زیٌے
والے ڈپٹی اؼپیکط کے۔
۳۔ایک هیوجط کو طے شسٍ تٌرواٍ '']۱چوثیػ ہعاض
ضوپے''[ هبہبًہ زی خبئے گی۔
3-A ]۲۔ ایک هیوجط ]۳چبض ہعاض آٹھ ؼو ضوپے[
االوًػ حبطل
هبہبًہ کے حؽبة ؼے ؼوپچوضی ٔ
کطے گب۔[
3-B۔ ایک هیوجط ]۴ؼولہ ہعاض ضوپے[ ہط هبٍ گھط کب
کطایہ حبطل کطے گب۔
3-C۔ ایک هیوجط ]۵چبض ہعاض آٹھ ؼو ضوپے[ گئػ
اوض ثدلی کے ثلوں کی هس هیں هبہبًہ حبطل کطے گب۔
3-D ]۶۔ تٌرواٍ اوض زیگط هطاعبت هیں اظذوز ثی پی
ایػ۔  ۲۲کے ؼطکبضی هالظهیي کی تٌرواٍ هیں
اضبفے کی ًؽجت ؼے وقتب ً فوقتب ً اضبفہ ہوگب۔[
االوًػ '']۸آٹھ ؼو اؼی
۴]۷۔ایک هیوجط کو ضوظاًہ ٔ
االوًػ ]''چھہ ؼو چبلیػ
ضوپے''[ اوض کٌویٌػ
ٔ
ضوپے''[ ضوظاًہ ڈیوٹی کے عططہ کے زوضاى ضہبئش
پط اوض آًے والے زى کے لیئے اوض اؼیوجلی یب کویٹی
کی هیٹٌگ والی خگہ ؼے خبًے والے زى کے لیئے
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تٌرواٍ
Salary

االوًػ
ضوظاًہ ٔ
Daily Allowance

االوًػ اوض
هؽبفطی ٔ
االوًػ
هبئیلیح ٔ
Travelling

اوض وہبں خہبں ایؽے هیوجط ؼے هتعلقہ کوئی زوؼطا allowance and
کبم ہو ضہب ہو هیوجط کو زیئے خبئیں گے۔[
Mileage
4-A ]۸۔ ایک هیوجط کو ڈیوٹی کے زوضاى ضہبئش پط
allowance
ؼجؽڈی (چبض ؼو پچبغ ضوپے) ضوظاًہ کی ثٌیبز پط
زی خبئے گی۔
۱۔زفعہ  ۳هیں لفظ تجسیل کیب گیب وائیڈ  ۲۱۱۳کب ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  XXXIVتبضید
پہلی اپطیل ۲۱۱۳
۲۔زفعہ  3-Aشبهل کیب گیب  ۱۹۹۵کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Iکے شضیعے (۳۱ویں
هبضچ )۱۹۹۵
۳۔زفعہ  3-Aهیں لفظ تجسیل کیب گیب وائیڈ  ۲۱۱۳کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط XXXIV
کے شضیعے تبضید پہلی اپطیل ۲۱۱۳۔
۴۔ زفعہ  3-Bهیں اؼی ططذ تجسیل کیب گیب لفظ
۵۔ زفعہ  3-Cهیں اؼی ططذ تجسیل کیب گیب لفظ
۶۔اؼی ططذ شق  3-Dهیں زفعہ  3-Dکب اضبفہ۔
۷۔  ۱۹۹۵کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Iکے شضیعے تجسیل کیب گیب (۳۱ویں هبضچ
)۱۹۹۵۔
۸۔زفعہ  ۴هیں تطتیجواض الفبظ کی تجسیلیبں وائیڈ  ۲۱۱۳کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط
 XXXIVتبضید پہلی اپطیل ۲۱۱۳۔

۴-B۔ خہبں ایک هیوجط کو آفیشل ؼہولیبت هیؽط ًہیں
وہبں اغ کو '']۱زو ہعاض چبض ؼو ضوپے''[ ضوظاًہ کے
حؽبة ؼے ضہبئش والے عططہ کے زوضاى فطاہن
کیئے خبئیں گے۔
]۵۔ (] )۱ہط ؼفط کے هقظس کے لیئے کوئی ؼیشي یب
کویٹی کی هیٹٌگ هیں شطیک ہوًے کے لیئے یب هیوجط
کے طوض پط اپٌی شهہ زاضیوں ؼے هتعلقہ کؽی
زوؼطے کبم کے لیئے اغ کے عبم ضواخی ضہبئش
والی خگہ ؼے ایؽے ؼیشي یب هیٹٌگ یب زوؼطے کؽی
کبم کبج کے لیئے اوض ایؽی ؼفطی ضہبئش ؼے ایؽی
عبم ضواخی ضہبئش پط واپؽی کے لیئے هیوجط کو ایک
االوًػ هٌسضخی شیل ًطخ پط زیب خبئے گب:
هؽبفط ٔ
)(aخہبں ؼفط ضیل کے شضیعے کیب خبئے ،خػ زضخہ
کے شضیعے ؼفط کیب گیب ہے ،اغ کے ثطاثط کطایہ،
اضبفی ایئط کٌڈیشٌڈ کالغ کب آزھب کطایہ؛
)(bخہبں ؼفط ہوائی ضاؼتے کیب خبئے ،ثعًػ کالغ
کب کطایہ؛ اوض
)(cخہبں ؼفط یب اغ کب کوئی حظہ ضوڈ کے ضاؼتے
کیب خبئے ،ؼٌسھ پط وقتی طوض پط پہلے گطیڈ کے
االوًؽع قواعس هیں ثیبى
افؽطاى کے لیئے ًبفص ؼفطی ٔ
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کطزٍ قیوت کے حؽبة ؼے کطایہ؛
ثشططیکہ ؼفط شاتی کبض کے شضیعے کیب خبتب ہے تو،
االوًػ '']۲ثیػ ضوپے''[ فی
هیلوں کے حؽبة ؼے ٔ
کلوهیٹط کے حؽبة ؼے زیئے خبئیں گے:
االوًػ تت ًہیں زیب خبئے گب،
)(iکوئی ثھی هؽبفطی ٔ
خت ؼفطی ؼیشي والی خگہ اوض زوؼطی کؽی خگہ
کے زضهیبں کی خبئے؛ اوض
)(iiایک هیوجط خػ کی عبم طوض پط ضہبئش ڈیوٹی
والی خگہ پط حبضطی ہوًے والی خگہ ؼے پبًچ
االوًػ
هٌٹوں کے هفبطلے پط ہے ،اغ کو هؽبفطی ٔ
ًہیں زیب خبئے گب۔
()۲شیلی زفعہ ( )۱هیں ثیبى کطزٍ ًطخ پط هؽبفطی
االوًػ هیوجط کو ؼیشي کے هلتوی ہوًے والے
ٔ
عططہ کے زوضاى ؼفطی پط زیب خبئے گب ،اگط ؼیشي
زغ زى ؼے ظائس عططہ کے لیئے هلتوی کیب گیب ہو۔
()۳ایک هیوجط کو ؼطکبضی زوضے پط ثیطوى هلک
هؽبفطی کے لیئے فطؼٹ کالغ ہوائی ضاؼتے ؼفط
کطًے زیب خبئے گب۔[
5-A ]۱۔ ( )۱ایک هیوجط کو ؼبل کے زوضاى ایؽے
وائوچط ]۲ایک الکھ ثیػ ہعاض ضوپے[ کے زیئے
خبئیں گے ،تب کہ وٍ اًسضوى پبکؽتبى کؽی ثھی وقت
ثغیط کؽی کطایہ کی ازائگی کے خہبظ یب ضیل کے
ضاؼتے ؼفط کط ؼکے:
ثشططیکہ یہ کہ خہبں کوئی شرض ضواں ؼبل کے
زوضاى هیوجط ہوتب ہے ،وائوچطظ کی قیوت خو اغ کو
زی خبئے گی ،اى هیں اغ هٌبؼجت ؼے کٹوتی کی
خبئے گی۔
]()۲هیوجط خو ووچطظ ًہیں چبہے گب اغ کو ووچطظ
االوًػ ازا کیب خبئے گب ،خو اغ
کی قیوت کے ثطاثط ٔ
کو شیلی زفعہ ( )۱کے تحت زیئے خبًے تھے ،خي
کے تحت اى کی قیوت تیػ ہعاض ضوپے ثٌے گی خو
]۳چبلیػ ہعاض ضوپے[ کے تھے۔
()۳کوئی ثھی ووچط خو شیلی زفعہ ( )۱کے تحت
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ٹیلیفوى
Telephone

قبئس حعة اذتالف
Leader
of
Opposition

هیوجط کو فطاہن کیب گیب ہو ،وٍ هیوجط کے ذبًساى کی
ططف ؼے اؼتعوبل کیب خب ؼکتب ہے۔
()۴شیلی زفعہ ( )۱کے تحت هال ہوا کوئی وائوچط خو
هیوجط کی ططف ؼے کؽی ؼفطی کے هقظس کے
لیئے اؼتعوبل کیب خبئے ،خػ کے لیئے اغ ایکٹ کے
االوًػ زیب گیب ہے ،تو ایؽی طوضت
تحت کوئی هؽبفط ٔ
االوًػ حبطل کطًے کے لیئے اہل ًہیں ہوگب۔
هیں وٍ ٔ
وضبحت :اغ زفعہ کے هقظس کے لیئے ''ذبًساى'' ؼے
هطاز ظوخہ اوض ثچے اوض ''هیوجط'' خػ هیں شبهل
اعلی کب
ہیں ،اؼپیکط ،ڈپٹی اؼپیکط ،وظیط ،وظیط
ٰ
وظیطاعلی کب هشیط ذبص ،پبضلیبهبًی  ۱۹۷۲کے ؼٌسھ
هشیط،
ٰ
ایکٹ  ۵کی هٌؽوذی
ؼیکطیٹطی اوض قبئس حعة اذتالف۔''[
۱زفعہ  ۱۹۹۲ 5-Aکے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Vکے شضیعے شبهل کی گئی تبضید
Repeal of Sindh
۱۶ویں خوالئی ۱۹۹۱
پہلی
تبضید
شضیعے۔
کے
XXXIV
ًوجط
ایکٹ
ؼٌسھ
کے
۲۱۱۳
۲تجسیلی کی گئی
Act 5 of 1972
اپطیل ۲۱۱۳
۳زفعہ  ۵هیں اغ کی شیلی زفعہ ( )۲کے لیئے الفبظ تجسیل کیئے گئے  ۲۱۱۳کے
ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  XXXIVکے شضیعے۔ تبضید پہلی اپطیل ۲۱۱۳

۶]۱۔ ( )۱ایک هیوجط کو ؼطکبضی ذطچ پط عبم طوض
پط ضہبئش والی خگہ ٹیلیفوى کی ؼہولت فطاہن کی
خبئے گی ،اگط ایؽی خگہ پط لگبًے کی خگہ هوخوز
ہو:
ثشططیکہ حکوهت ططف چبض ہعاض ضوپے ٹیلیفوى
اوض اغ پط ؼے کی گئی کبلع کے ؼلؽلے هیں ازا
کطے گی پھط وٍ ٹیلیفوى ذبًگی کٌیکشي ہو یب
ؼطکبضی ذطچ پطلگبیب گیب ہو۔ :
ثشططیکہ هعیس یہ کہ ؼطکبض ضہبئش کی خگہ تجسیل
ہوًے کی طوضت هیں زوثبضٍ لگبًے کب ذطچہ ازا ًہیں
کطے گی۔
()۲هیوجط خػ کو ٹیلیفوى فطاہن ًہیں کی گئی یب خػ
کے اپٌے ًبم پط ٹیلیفوى کٌکشي ًہیں ہے ،اغ کو شیلی
زفعہ ( )۱هیں ثیبى کطزٍ ٹیلیفوى چبضخع کے ؼلؽلے
هیں چبض ہعاض ضوپے هبہبًہ زیئے خبئیں گے۔[
)۳(]۲ایک هیوجط هوثبئل فوى چبضخع کے ًبم پط زغ
ہعاض ضوپے هبہبًہ حبطل کطے گب۔[
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6-A ]۳۔ ''هیوجط ،هیوجط کی ظوخہً ،بثبلغ ثچے اوض
غیط شبزی شسٍ ثیٹیبں خو اغ کے ؼبتھ ضہتے ہوں اوض
هیوجط پط ؼبضے ڈپٌڈًٹػ کو  ۱۹۵۱کے اؼپیشل
هیڈیکل اٹیٌڈًٹػ ضولع کے تحت هیڈیکل کی ؼہولیبت
فطاہن کی خبئیں گی۔''[
االوًػ ]۵آٹھ
6-B ]۴۔ ایک هیوجط کو آفیػ هیٹٌگػ ٔ
ہعاض[ ضوپے هبہبًہ زیب خبئے گب۔''[
۱زفعہ  ۶هیں  ۱۹۹۵کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Iکے شضیعے الفبظ تجسیل کیئے گئے۔
تبضید ۳۱ویں هبضچ ۱۹۹۵
۲زفعہ  3-Aشبهل کیب گئی  ۲۱۱۳کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  XXXIVکے شضیعے۔
تبضید یکن اپطیل ۲۱۱۳
۳زفعہ  6-Aشبهل کی گئی  ۱۹۸۹کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Vکے شضیعے۔ تبضید ۴
هئی ۱۹۸۹
۴زفعہ  6-Bشبهل کی گئی  ۱۹۹۱کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Vکے شضیعے۔ تبضید ۱۶
خوالئی ۱۹۹۱
۵زفعہ  6-Bهیں  ۲۱۱۳کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  XXXIVکے شضیعے الفبظ تجسیل
کیئے گئے۔ تبضید یکن اپطیل ۲۱۱۳

۷]۱۔ خت تک کچھ اغ ایکٹ کے هتضبز ًہ ہو ،قبئس
االوًػ اوض هطاعبت اغ
حعة اذتالف کی تٌروأٍ ،
ططذ زی خبئیں گی خیؽے طوثبئی وظیط کو ؼٌسھ
االوًؽع اوض هطاعبت) ایکٹ،
وظضا کی (تٌرواہیںٔ ،
 ۱۹۷۵کے تحت هلٌی ہیں؛
۷-A۔ ایک هیوجط خو اؼیوجلی کی کویٹی کے چیئطهیي
کب عہسٍ ضکھتب ہے ،هبؼوائے ؼلیکٹ کویٹی یب اؼپیشل
کویٹی کے ،اغ کو ایک ؼطکبضی کبض فطاہن کی
خبئے گی هبؼوائے کؽی زوؼطی حیثیت ؼے
ؼطکبضی کبض زیٌے کے اوض خہبں وٍ اپٌی ؼہولت
حبطل کطتب ہے ،اغ کو زفعہ  ۴کے تحت کٌویٌػ
االوًػ ًہیں زیب
االوًػ اوض زفعہ  ۵کے تحت هؽبفطی ٔ
ٔ
خبئے گب:
ثشططیکہ:
)(iفقظ ایک کبض کویٹی کے چیئطهیي کو اپٌے ؼبضے
عہسے کی هست کے زوضاى فطاہن کی خبئے گی؛
)(iiکویٹی کے چیئطهیي کو هبہبًہ آٹھ ہعاض ضوپے
االوًػ کی هس هیں زیئے خبئیں
پیٹطول اوض هیٹٌگػ ٔ
گے اوض پیٹطول اوض کبض کی هطهت کی ؼبضی شهہ
زاضی اغ کے اوپط ہوگی؛
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)(iiiکویٹی کے چیئطهیي کب عہسٍ چھوڑًے ؼے تیي
زى کے اًسض اغ کو کبض واپػ کطًی ہوگی۔''۔
۸۔ؼٌسھ طوثبئی اؼیوجلی (هیوجطاى کی تٌرواہیں اوض
االوًؽع) ایکٹ ۱۹۷۲ ،کو هٌؽوخ کیب خبتب ہے۔
ٔ

]۱زفعہ  ۷اوض  7-Aتجسیل کیئے گئے  ۱۹۹۵کے ؼٌسھ ایکٹ ًوجط  Iکے شضیعے۔
تبضید  ۳۱هبضچ ۱۹۹۵

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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