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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  VIIىجريَ 7975
SINDH ACT NO.VII OF 1975
شٍڌ جي اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر جّن
(پگِارونۿ وظيفّ ۽ ىراعتّن) ايڪٽۿ 7975
THE SINDH SPEAKER’S AND
DEPUTY SPEAKER’S (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
ACT, 1975
[ 8اپريم ]7975
شٍڌ غّةي جي اشييتهيَء جي اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر جي
پگِارۿ وظيفي ۽ ىراعتً الِء ُڪ ايڪٽ
جيئً تَ اُّ ضروري شيجِيّ ويّ تَ „ئيً پاڪصتان جي تيِيد )(Preamble

„رٽيڪم  251جي طق ( )7جي تدت „ئيً جي ٌفاذ جي 2
شانً دورانۿ كاٌّن جّڙي غّةائي اشييتهي جي اشپيڪر ۽
ڊپٽي اشپيڪر جي ىتعهق ُجً اُي طاىم ڪيّن
ويٍديّن.پگِارۿ وظيفي ۽ ىراعات ىتعيً ڪيّن ويٍديّن.
ان کي ًُ ريت ٺاُيّ ٿّ وڃي.
 )7( .7ان کي شٍڌ جي اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر جّن ىختػر
(پگِارونۿ وظيفّ ۽ ىراعتّن) ايڪٽۿ 7975چيّ ويٍدو .طروعات
and

(ُ )2ي ُڪدم ٌافذ ٿيٍدو.

عٍّان

Title

Short

commencement
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۽

 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىلػد يا ىفِّم جي وغفّن
Definitions
ىتضاد ٌَ ُجي تيصتائيً:

()a

“اشييتهي” جي ىعٍيٰ غّةائي اشييتهي شٍڌۿ

(“ )bخاٌدان” جي ىعٍيٰ زالۿ ىاُء پيُء ۽ شّٽيال ٻار جيڪي
گڎ رُجٍدا ُجً ۽ ىڪيم طرح شان اشپيڪر ۽
ڊپٽي اشپيڪر جي ىاتدت ُجً يا جيئً غّرتدال
ُجيۿ
()c

“خڪّىت” جي ىعٍيٰ خڪّىت شٍڌۿ

(“ )dخرچّ” ) (Maintenanceگِر جي واشطي ةظيّل
ىلاىي اگًِ ىّجب ةجهي ۽ پاڻي جّ خرچ
()e

“اشپيڪر” ىعٍيٰ اشييتهي جّ اشپيڪرۿ

() f

“ڊپٽي اشپيڪر” ىعٍيٰ اشييتهي جّ ڊپٽي اشپيڪر

(“ )gشرڪاري رُائظگاَُ” جي ىعٍيٰ اُّ گِر جيڪّ
وكت ةّكت اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر جي الِء
ىخػّص ۽ اشتعيال ۾ ُجي يا جيئً ةظيّل عيهي
جي رُائض گاَُ ۽ ٻيً عيارتً ۽ ةاغ جّ جيڪّ
اٌِيَء شان الڳاپيم ُجي.
 .3وظيفّ جيڪّ „فيس جي اچڻ ۽ وڃڻ الِء ُجيۿ اشپيڪر „فيس اچڻ ۽ وڃڻ الِء
يا ڊپٽي اشپيڪر جيئً غّرتدال ُجيۿ شفر الِء وظيفّ
پٍٍِجي رُائظگاَُ کان خڪّىتي دفتر ۽ پٍٍِجي on

Allowance

دفتري ڪو ڪار الِء ۽ خڪّىتي دفتر کان پٍٍِجي taking up and lying
رُائض گاَُ ۽ رُائظگاَُ کان پٍٍِجي دفتر ڇڎڻ کاٌپِّء down the office

ًُ جّ خلدار ٌُّدو.
()a

اغم شفري خرچ جيڪّ پٍٍِجي ۽ خاٌدان الِء ُجيۿ

( )bگِٽ درجي واري ريم جّ ڀاڙو جيڪّ ٻً ذاتي ىالزىً
5

کان وڌيڪ ٌَ ُجي.
()c

گِريهّ شاىان جّ ڀاڙو جًٍِ جّ وزن  721ىڻً کان
وڌيڪ ٌَ ُجيۿ اشپيڪر ُئڻ جي غّرت ۾ ۽  81ىڻ
ڊپٽي اشپيڪر ُئڻ جي غّرت جيڪّ شاىانۿ ريمۿ
ٻيڏي يا ڪًٍِ ٻئي شِّنت (ُّائي جِاز کاٌصّاِء) ۽
ذاتي گاڏي ۾ „ٌدو وڃي.
ىزيد اُّ شفر عِدي ىاڻڻ يا ڇڎڻ ڇَِ ىِيًٍ ۾ ڪيّ
ويّ ُجي.

 .4اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ةَ ُجي ان الِء اُّ الزم چارج رپّرٽ
ٌَ ٌُّدو تَ پٍٍِجي دفتر جي „ىد ۽ رواٌگي جي وكت Charge Report

چارج جي رپّرٽ تي غديح ڪري.
 .5اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جي ىاُّار پگِار ترتيب 3
ُزار رپيا ۽ ُ 2زار رپيا ٌُّدي.

پگِار
Salary

 )7( .6اشپيڪر جي رُائض جي شاىان تي خڪّىت خرچ شرڪاري رُائض
جيڪّ پٍدرًٌِ ُزارن کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو ۽ ڊپٽي Official

اشپيڪر جي الِء ڏَُ ُزار رپيا ٌُّدو.

Residence

وضاخت :شرڪاري رُائض جي شاىان ۾ كانيًۿ ُڪ
ريفريجريٽر ۽ ٻً ڪيرن جي الِء ايئرڪٍڊيظً طاىم ٌُّدا.
( )2اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيئً غّرتدال ُجيۿ
جيصتائيً شرڪاري رُائظگاَُ اًٌِ کي خڪّىت طرفان
ىِيا ڪيم ٌَ ُجيۿ تَ اُڏي رُائض جي شاىان الِء ُڪ ُزار
ىاُّار جي ڏٌا ويٍدا.
 .7اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيئً ةَ ُجي ُڪ گاڏي جّ شفري خرچ
خلدار ٌُّدوۿ جًٍِ جي شار شٍڀال جّ خرچ شرڪار ڀريٍديTransport .
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 .8اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جّ عِدي جي نداظ جّ وظيفّ خرچ جّ وظيفّ
Sumptuary
پٍج شئّ ۽ ٽي شئّ رپيا ىِيٍّ ٌُّدو.
Allowance
 )7( .9ةدرخال ڪائي طق ُجيۿ يا اچيۿ اشپيڪر يا ڊپٽي پاڪصتان ۾ شفري
وظيفّ
اشپيڪر جيئً ةَ ُجيۿ شرڪاري فرضً جي اٌجام ڏيڻ ۾ شفر Travelling

جي دوران شرڪار جي پِريً گريڊ وارو ىالزم تػّر ڪيّ

for

allowance

in
Pakistan

ويٍدو.
(ُّ )2ائي جِاز جّ شفر :اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيڪّ ةَ
ُجيۿ شرڪاري ڪو ڪرڻ دوران ُّائي جِاز جي شفر ۾
اٌِيَء جي الئق ٌُّدو تَ:
) (aاڪاٌّىي ڪالس جي ُڪ ٽڪيٽ جّ ڀاڙو ڏٌّ ويٍدس.
) (bذاتي شاىان جي کڻڻ الِء ُڪ شئّ پائٌّڊ جي وزن جّ خرچ
ڏٌّ ويٍدس .ةظيّل ُّائي ڪيپٍي جي طرفان ىفت وظيفّ.
)(cريم يا ٻيڏي ذريعي وڌيڪ ذاتي شاىان جي کڻڻ الِء ٽً ىڻً
جّ خرچ.
) (dاغم وييي جي ركو جيڪا پٍٍِجي اٌظّرٌس الِء ُّائي
شفر وارن کي ادا ڪئي جيڪا ُڪ نک رپيً کان وڌيڪ ٌَ
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touring

ٌُّدي.
ٌّٽ  :iاشپيڪر الِء ىٿي ةيان ڪيم کان عالوه وڌ ۾ وڌ ٻً ذاتي
ىالزىً جّ ريم گاڏيم جي ُيٺيً درجي جي خرچ جّ خلدار
ٌُّدو.
ٌّٽ  :iiجيصتائيً ىيڪً ُجيۿ اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ
ٻٍِي ىان جيڪّ ةَ ُجيۿ واپصي جي ٽڪيٽ خريد ڪٍدو.
( )3ريم جي گاڏي جّ شفر -:اشپيڪر پٍٍِجي فرضً جي
ادائيگي الِء ريم گاڏي جي شفر دوران ًٍُ رعايتً جّ خلدار
ٌُّدو.
) (aشرڪاري اگَِ جي طهتي (- :)Requisition
) (iجڎًُ ىرڪزي الئً تي شفر ُجي تَ عام طّر تي پِريً اي
ڪالس جي ةّگي يا ةي ڪالس جي شفري گاڏي
) (iiجڎًُ ىرڪزي الئً کان عالوهۿ  8ڦيٿً واري (پِريً درجي)
جي شفر ڪار.
) (iiiجيڪڎًُ ذيهي طق ) (i۽ ) (ii۾ ةيان ڪيم گاڏيّن ٌَ
ُجً يا ٌاپصٍد ُجًۿ تَ پِّء چار عام شيٽً واري فرشٽ ڪالس
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ةّگي ۾ يا  2شيٽً واري پِريً درجي جي ايئر ڪٍڊيظً ةّگي.
) (bپٍٍِجي زال کي ىخػّص شيٽ تي ةٍا ڪًٍِ ڪرائي
جي ادائگي جي وٺي وڃي شگِي ٿّ.
) (cذاتي ىالزىً کي ُيٺيً درجي جي گاڏي ۾ جيڪي ٻً کان
وڌيڪ ٌَ ٌُّدا.
) (dذاتي شاىان جي ىال ةرداري جّ خرچ ۿ ىفت وظيفّ جي خد
جيترو ۽ گاڏيَء جي جاِء ىطاةق.
( )4ڊپٽي اشپيڪر ىٍػتي فرضً جي ادائگي دوران ريم گاڏي
۾ شفر ڪرڻ دوران ًٍُ ڳانِيً جّ خلدار ٌُّدو:
) (aشرڪاري اگَِ طهتي –
) (iجڎًُ ىرڪزي الئيً تي شفر ُجي تَ عام پِريً درجي جي
ٻً شيٽً واري ةّگي.
) (iiجڎًُ ايئر ڪٍڊيظً ةّگي ىِيا ُجي تَ پِريً درجي واري
شيٽ.
)ُ (bڪ ذاتي ىالزم کي ُيٺيً درجي ۾ شفر ڪرائي شگٍِدو.
) (cذاتي شاىان جي ىال ةرداري جّ خرچ جيڪّ عام وظيفي
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جي خد واري شيٽ جي ةراةر ٌُّدي.
ٌّٽ :اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيڪّ ةَ ُجي ريهّي ۾
ىخػّص شيٽ تي شفر طرع ڪرڻ کان پِريائيً ۽ ان تي
ٌيتر ۽ ٻيا تفػيم جيڪي خريد ڪيم ٽڪيٽً ۽ ان تي شفر
ڪٍدڙن جا تفػيم درج ٌُّداۿ اًٌِ جي داخال اشٽيظً ىاشٽر
جيڪّ ان اشٽيظً جي طهتي فارم جتان شفر جّ „غاز ٌُّدو
درج ڪرائيٍدو.
( )5اشٽيير يا ٻيڏي ذريعي شفر - :اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر
جيڪّ ةَ ُجيۿ پٍٍِجي ىٍػتي فرض ادا ڪرڻ دوران اشٽيير
يا ٻيڏي تي شفر دوران ان جّ خلدار ٌُّدو تَ:
) (aپٍٍِجّ اغم ڪرايّ وغّل ڪٍدو جيڪّ ًُ طرفان ادا
ڪيم ٌُّدوۿ
) (bىالزىً کي ُيٺيً درجي ۾ وٺي وڃي شگٍِدو پر اُي ٻً
کان وڌيڪ ٌَ ُجً.
) (cٽً ىڻً جيترو پٍٍِجّ شاىان کڻي شگٍِدو.
( )6شفر ةذريعَ روڊ -:اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ جيئً ُجيۿ
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جيڪڎًُ ڊيّٽي دوران اًٌِ رشتً تي شفر ڪري ٿّۿ جيڪي
ريهّي شان ڳٍڍيم ٌَ „ًُۿ يا ڳٍڍيم „ًُ پر اشتدلاق شتب
ريهّي وارو رشتّ ڪتب ٌَ ٿّ „ڻي ۽ اُڏي گاڏي ڪتب „ڻي ٿّۿ
جيڪا شرڪاري ٌَ „ُيۿ تَ پِّء ًُ جّ خلدار ٿيٍدو:
) (aشفري وظيفّ  76پئصا في ىيم پٍٍِجي الِء ۽
) (bاغم خرچ شفر الِء
) 2 (iذاتي ىالزم ۽
) (iiتيام شاىان ةظيّل اًٌِ طيً جي جيڪي شفر دوران
اشتعيال ۾ ٌُّديّن.
 )7( .71اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر ىٍػتي ڪو ڪارڻ شفر وكفي دوران روزىرَُ

جي دوران ةانترتيب ُڪ شئّ رپيا ۽ پٍجِتر رپيا روزاٌّ وظيفّ

جّ وظيفّ
Daily

کڻٍدو وڌيڪ اُّ تَ ىٍزل تي پِچڻ واري ڏيًٍِ ۽ رواٌي ٿيڻ Allowance
during halt

واري ڏيًٍِ الِء اڌ اڌ ڏيًٍِ جّ ”ڊيهي االئٌّس“ ٻڌو ويٍدو.
 .2جيڪڎًُ اتي ڏًُ ڏيًٍِ کان وڌيڪ ترشجي ٿّ تَ
پِريً ڏًُ ڏيًٍِ الِء فم ريٽ شان ڊيهي االئٌّس ٿيٍدوۿ ان
کاٌپِّء وارن ةاكي ويًِ ڏيًٍِ الِء فم ريٽ ڊيهي االئٌّس جي
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چئً ىان ٽي پتيّن االئٌّس ٿيٍدو ۽ ان کاٌپِّء رُڻ واري ىدي
الِء اڌ ڊيهي االئٌّس ٿيٍدو.
 ًُ .77ايڪٽ ىطاةق ىهٍدڙ شفري االئٌّس جي ىلػد الِء ڪٍٽرونٍگ „فيصر
Controlling

اشپيڪر ڪٍٽرونٍگ اٿارٽي ٌُّدو.

Officer

 .72اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرۿ اشپيظم ىيڊيڪم اٽيٍڊس ىيڊيڪم فيڪهٽيز
Medical
رونسۿ  7951ىطاةق طتي شِّنتً جّ خلدار ٌُّدوۿ ةظرطيڪ Faculties

ُي ۽ ًُ جّ خاٌدان پٍٍِجي گِر ۾ ىيڊيڪم اٽيٍڊس جّ
خلدار ُجي.
 .73گّرٌرۿ ُڪ دفعّ يا وكت ةَ وكت غدت يا ذاتي ڪو ڪار ىّڪم
Leave

جي ةٍياد تي اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪرکي ىّڪم يا ڪو
ڪار کان غير خاضر رُڻ جي ىّڪم ڏئي شگِي ٿّۿ جيڪا
عِدي واري ىدي دوران ٽً ىِيًٍ کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدي.
 )7( .74شرڪاري رُائضۿ ٽراٌصپّرٽ ۽ فرٌيچر جيڪّ عام
General

اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر کي ىِيا ڪيم ٌُّدوۿ جيئً ةَ
ُجيۿ اُّ ان طرح ئي ڌيان شان اشتعيال ڪو „ڻتّ جيئً اُّ
ان جي ذاتي جائيداد ُجي.
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( )2تيام فرٌيچر ۽ „شائض جّ شاىان جيڪّ شرڪاري رُائض
گاَُ تي اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيئً ةَ ُجي ڏيڻ وكت ان
جي ىٿان شڃاڻپ جّ ٌظان نڳايّ ويٍدو.
( )3شرڪاري رُائض گاَُ ۾ اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر
رُائض اختيار ڪرڻ وكت جيئً ُجي فرٌيچر يا „شائض جّ
شاىان يا ٻيّ شاىان ان رُائظگاَُ ۾ ان جي خّاني ڪيّ ويٍدو
۽ يا اُڏي طخع کي جًٍِ کي تدريري اجازت ٌاىّ ىهيم
ٌُّدوۿ ان ىتعهق اُّ نصٽ ٺاُيٍدو ۽ ان تي ان „فيصر جي
غديح ٌُّدي جيڪّ ان عالئلي جي شرڪاري رُائض گاًُ
جّ ٌگِتان ٌُّدو.
( )4جڎًُ اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جيئً ُجيۿ شرڪاري
رُائض گاَُ خاني ڪٍدو تَ ان عالئلي جي شرڪاري عيارتً
جي ٌگران „فيصر کي اطالع ڪٍدو ۽ فرٌيچر ۽ „شائض جّ
شاىان کي ان „فيصر کي اٌِيَء جي ٺِيم نصٽ ىطاةق جيڪا
اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جي غديح ڪيم ٌُّدي ان جي
خّاني ڪرڻ جّ اٌتظام ڪٍدوۿ جيئً ةَ ُجي.

13

( )5اُّ „فيصر جيڪّ شرڪاري عيارتً جّ ٌگران ٌُّدوۿ وكت
ةَ وكت اشپيڪر يا ڊپٽي اشپيڪر جي اڳّاٽ اجازت شان
جيئً ةَ ُجيۿ شرڪاري رُائض گاَُۿ فرٌيچر ۽ „شائض جّ
شاىان جّ ىعائٍّ ڪٍدو.
 .75شٍڌ اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر (پگِارۿ وظيفّ ۽ ىراعتّن) ىٍصّخي
Repeal

ايڪٽ  7972۽ اشپيڪر ۽ ڊپٽي اشپيڪر (پگِارۿ وظيفّ ۽
ىراعتّن) (ترىيو) ايڪٽۿ  7974کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ
۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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