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] ۸اپطیل [۱۹۷۵
وظیطاعلی کے ؼبتھ ؼٌسھ کے وظضاء کے لیئے
ٰ
(تٌرواہیں ،وظبئف اوض هطاعبت) فطاہن کطًے کب ایکٹ

توہیس )(Preamble

جیؽب کہ اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کی آئیي کے آضٹیکل
 ۲۵۱کی شق ( )۱کب تقبضب ہے کے اغ آئیي کے ًبفص
ہوًے کے زو ؼبل کے زوضاى قبًوى کے هطبثق
وظیطاعلی اوض وظضاء کے لیئے تٌرواہیں ،وظبئف اوض
ٰ
هطاعبت طے کی جبئیں گی؛
جػ کو اغ ططح عول هیں الیب جبئے گب:

هرتظط عٌواى اوض
شطوعبت

۱۔ ( )۱اغ ایکٹ کو ؼٌسھ کے وظضاء کی (تٌرواہیں،
Short title and
وظبئف اوض هطاعبت) ایکٹ ۱۹۷۵ ،کہب جبئے گب۔

commencement

()۲یہ فی الفوض ًبفصالعول ہوگب۔

تعطیف

۲۔ اغ ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى یب هفہوم کے
هتضبز ًہ ہو تو:
Definitions

()a
()b
()c
()d

()e
()f
()g

''آئیي'' هطلت اؼالهی جوہوضیہ پبکؽتبى کب
آئیي
''ذبًساى'' هطلت گھطوالی اوض ؼوتیلے ثچے
جو ؼبتھ ضہتے ہوں اوض وظیط کے ظیط
کفبلت ہوں۔
''حکوهت'' هطلت حکوهت ؼٌسھ
''ضہبئشگبٍ کی زیکھ ثھبل'' هیں شبهل ہے
ضہبئش ؼے جڑی پبًی اوض ثجلی کے ثل کی
هس هیں هقبهی ًطخ کے تحت ازائگی اوض
ٹیکػ کی ازائگی
وظیطاعلی ؼٌسھ
''وظیطاعلیٰ '' هطلت
ٰ
''وظیط'' هطلت آئیي کے آضٹیکل  ۱۳۲کے آفیػ ؼٌجھبلٌے اوض
تحت هقطض کطزٍ وظیط
چھوڑًے پط وظیفہ
''ؼطکبضی ضہبئش گبٍ'' هطلت وقت ثوقت
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ٰ
وظیطاعلی اوض وظیط کے اؼتعوبل کے لیئے Allowances on
هرظوص کطزٍ جگہ ،جیؽے طوضتحبل ہوtaking up and ،
ثشوول عولہ ،کواضٹط اوض زیگط جگہ اوض ثبغ
lying
down
کے ؼبتھ۔
office
وظیطاعلی اوض وظیط جیؽے طوضتحبل ہو ،ؼفط
۳۔
ٰ
کے لیئے اپٌی عبم جگہ ؼے ؼطکبضی جگہ پط
آفیػ آًے کے لیئے اوض ؼطکبضی جگہ ؼے اپٌی
ضہبئش گبٍ تک آفیػ چھوڑًے کے لیئے هٌسضجہ
شیل کب حقساض ہوگب:
( )aاطل ؼفط کب ذطچ اپٌے اوض اپٌے ذبًساى
کے لیئے
( )bزو عسز شاتی هالظم جو ظائس ًہیں ہوں گے،
اى کب ضیل گبڑی کے ًچلے زضجے کے ؼفط
کے لیئے ذطچہ
( )cگھطیلو ؼبهبى کی ًقل و حطکت کے لیئے جو
ایک ؼو ثیػ هي ؼے ظائس ًہ ہو ،ؼفطی
ذطچ جو ثصضیعہ هبل ثطزاض گبڑی یب زیگط
کطافٹ (ہوائی جہبظ کے عالوٍ) اوض شاتی
کبض ،اگط ہو۔

چبضج ضپوضٹ
Charge Report
تٌرواٍ
Salary
هظبضفی ذطچ

Sumptuary
هعیس یہ کے ؼفط آفیػ ؼٌجھبلٌے آفیػ چھوڑًے
کی تبضید کے چھہ هبٍ کے عططے ؼے ظیبزٍ Allowance
عططے کے لیئے ًہ ہو اوض جیؽے طوضتحبل ہو۔ ؼطکبضی ضہبئش گبٍ

۴۔
ٰ
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو ،اپٌب Official
عہسا حبطل کطًے یب چھوڑًے پط چبضج ضپوضٹ
Residence
پط زؼترظ کطًے کے لیئے پبثٌس ًہیں ہوگب۔
وظیطاعلی اوض وظیط کی تطتیجواض تٌرواٍ  ۳ہعاض
۵۔
ٰ
اوض زو ہعاض پبًچ ؼو ضوپے هبہبًہ ہوگی۔
لی اوض وظیط هظبضفی ذطچ کب وظیفہ ۲
۶۔ وظیطاع ٰ
5

ہعاض ضوپے اوض ایک ہعاض ضوپے زضجہ واض هبہواض
وطول کطے گب۔

۷۔ ( )۱ؼطکبضی ضہبئشگبٍ هیں ،ؼطکبضی ذطچ پط
 ۳۱ہعاض ضوپے کے اًسض ضہبئش اوض آضائش کب ؼواضی
ؼبهبى لیب جب ؼکتب ہے۔
Transport
وضبحت :ؼطکبضی ضہبئشگبٍ کی آضائش ثشوول
پبکؽتبى هیں ؼفط کب
قبلیي ،ایک عسز فطج اوض ایئط کٌڈیشي  ۲عسز
وظیفہ
کوطوں پط هشتول ہوگی۔
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے ہو ،جت تک
() ۲
ٰ
ؼطکبضی ضہبئشگبٍ فطاہن کی جبئے ،تو زوؼطی
جگہ هیں آضائش پط کیب گیب اطلی ذطچ زیب جبئے
گب ،جو ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ تیي ہعاض ضوپے زضهبٍ ہوگب۔
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو،
( )۳جہبں
ٰ
اپٌی شاتی ضہبئشگبٍ هیں ضہبئش کطتب ہے ،تو اغ کو
 ۲ہعاض ضوپے هبہبًہ ضہبئش کے حوالے ؼے زیئے
جبئیں گے۔
)وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو ،آفیػ
(۴
ٰ
چھوڑًے کے  ۱۵زى تک ؼطکبضی ضہبئش گبٍ ضکھ
ؼکیں گے۔
وظیطاعلی یب وظض جیؽے طوضتحبل ہو،
۸۔
ٰ
ؼطکبضی ذطچ پط ایک کبض ضکھٌے کے هؽتحق
ہوں گے۔
۹۔ ( )۱اغ کے ثعس پیسا کی گئی گٌجبئشوں کے
وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
هطبثق،
ٰ
ؼطکبضی ڈیوٹی پط هؽبفطی کے زوضاى اى کے
ثطتبو کیب
ؼبتھ پہلے گطیڈ کے ؼطکبضی هالظم جیؽب
ٔ
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Travelling
allowance
for
touring
in
Pakistan

جبئے گب۔
)وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
(۲
ٰ
ڈیوٹی کے زوضاى ہوائی ؼفط کی طوضت هیں ،اغ
کو هٌسضجہ شیل ؼہولیبت فطاہن کی جبئیں گی:
()a
()b
()c

()d

()e
()f
()g

اکبًبهی کالغ کب ایک ططفہ ہوائی کطایہ؛
پبوًڈ تک شاتی ؼبهبى اٹھبًے کی
ایک ہعاض ٔ
قیوت ،ایئط کوپٌی کی ططف زیئے گئے هفت
االوًػ کے عالوٍ:
ٔ
زضذواؼت پط ،اوض وقتی طوض پط ًبفص قبًوى
اوض قواعس کے تحت حکوهتی ذطچ پط ،اگط
عواهی هفبز هیں ؼوجھے ،پبکؽتبى ایئط
فوضغ کب جہبظ یب حکوهت کب ایک جہبظ،
زؼتیبة ہوًے کے حؽبة ؼے ۔
کوطشل جہبظ یب زضذواؼت پط فطاہن کطزٍ
جہبظ هیں اپٌی گھط والی کو ؼبتھ لے ؼکتب
ہے ،ثشططیکہ کوئی غیط ؼطکبضی فطز
وظاضت زفبع ؼے پیشگی اجبظت کے عالوٍ
ایئط فوضغ کے جہبظ هیں ؼفط ًہیں کط
ؼکے گب۔
زو هالظهوں ؼے ظائس ًہ ہو ،اى کے لیئے،
ضیل یب اؼٹیوط کے ًچلے زضجے هیں ؼفط
کی قیوت ۔
ضیل یب اؼٹیوط کے شضیعے تیي هي شاتی
ؼبهبى اٹھبًے کی قیوت
اغ کی اًشوضًػ کے طوض پط ہوائی ؼفط
کے لیئے ذطچ فطاہن کیب جبئے گب ،جو کہ
ایک الکھ ضوپے ؼے ظیبزٍ ًہیں ہوگب۔

ًوٹ :جہبں هٌبؼت ہو ،واپؽی کی ایئط ٹکٹیں ذطیس
کطًب پڑیں گی۔
)وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو،
(۳
ٰ
ڈیوٹی کے زوضاى ضیل پط ؼفط کطیں گے تو اى کو
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هٌسضجہ شیل ؼہولیبت فطاہن کی جبئیں گی:
( )aؼطکبضی ذطچ پط طلت کطًب:
) (iایک عبم فطؼٹ کن ؼیکٌڈ کالغ کیطیج یب ایک
‘اے’ کالغ ٹوضؼٹ کبض ،یب اگط ‘اے’ کالغ
ٹوضؼٹ کبض زؼتیبة ًہیں تو ،ایک ‘ثی’ کالغ
ٹوضؼٹ کبض؛
)(iiاگط شیلی زفعہ ( )۱هیں ثتبئی گئی گبڑیبں
زؼتیبة ًہیں یب اى کی طلت ًہیں کی گئی تو پھط
ایک عبم ضواجی چبض ثطتھ واال فطؼٹ کالغ
کوپبضٹوٌٹ یب زو ثطتھ واال ایئط کٌڈیشٌڈ (کوپ)
فطاہن کیب جبئے گب؛
)(bاپٌے ذبًساى کے افطاز ثٌب کطائے کے اپٌے
ؼبتھ هرظوص کطزٍ ڈثے هیں لے ؼکتب ہے پط اى
کی تعساز پبًچ ؼے ظائس ًہیں ہوًی چبہیئے۔

قیبم کے
)ً(cچلے زضجے هیں شاتی هالظم اٹھب ؼکتب ہے ،ضوظاًہ وظیفہ
جي کی تعساز زو ؼے ظائس ًہ ہوگی۔
Daily
)(dجت کؽی ضیلوے کوپبضٹوٌٹ هیں ؼفط کط ضہب allowances
ہو تو تیي هي تک شاتی ؼبهبى اٹھب ؼکے گب یب during halt
زضذواؼت کیئے گئے ضیلوے ؼیلوى هیں ؼفط کے
لیئے چھہ هي تک اٹھب ؼکے گب۔
وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
ًوٹ:
ٰ
هٌسضجہ ثبال ططیقے کے تحت ضیعضو کطائی گئی
اکوهوڈیشي کے تحت ،ؼفط شطوع کطًے ؼے
پہلے اؼٹیشي کے اؼٹیشي هبؼٹط ؼے حبطل کطزٍ
ضیعضوڈ اکوهوڈیشي فبضم پط ؼبتھ ؼفط کطًے والوں
کی تعساز اوض اى کی ٹکٹوں کے تفظیالت فطاہن
کطے گب ،جہبں ؼے ؼفط کے شطوعبت کطًی ہے۔
)وظیطاعلی
(۴
ٰ

یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو،
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ہوائی

حبزثے

زوضاى

کی

ڈیوٹی کے زوضاى اؼٹیوط یب الًچ کے شضیعے ؼفط طوضت هیں هعبوضہ
کے زوضاى اغ کو هٌسضجہ شیل ؼہولیبت فطاہن کی
Compensation
جبئیں گی:
in case of Air
)(aاغ کے لیئے اطل ٹکٹ کب کطایہ
Accident
)(bاپٌے ؼبتھ ًچلے زضجے هیں شاتی هالظم لے
ؼکتب ہے ،جي کی تعساز زو ؼے ظائس ًہ ہو؛ اوض
)(cتیي هي تک شاتی ؼبهبى اٹھب ؼکے گب۔
)وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
(۵
ٰ
ڈیوٹی کے زوضاى ضوڈ کے شضیعے ؼفط پط ،اى
جگہوں کے زضهیبں ،جو ضیلوے کے شضیعے جڑی
ًہ ہوں ،یب اگط جڑی ہیں تو وٍ ذوز ایؽب ضاؼتب چٌتب
ہے ،اغ زفعہ کے تحت زی گئی هطاعبت کے تحت
ضیل کے شضیعے هؽبفطی کے ثسلے هؽبفطی ایک
ایؽی گبڑی کے شضیعے کی جبئے ،جو ؼطکبض کے
شهہ یب ؼطکبضی هلکیت ًہ ہو تو:
)(aؼفط کب ٔ
االوًػ پچھتط پیؽے فی هیل کے حؽبة ثیطوى هلک ؼفط کب
ؼے اپٌے لیئے؛ اوض
هعبوضہ
)(bحقیقی ذطچ ؼواضی کے:
Travelling
)(iزو ًجی هالظم؛ اوض
allowance
for
tour abroad
)(iiاغ کب ؼت شاتی ؼبهبى ،ثشوول ؼفط کے زوضاى
اٹھبئی ہوئی ضطوضی چیعوں کے۔
اطل ذطچ کی ازائگی
۱۱۔ ( )۱وظیطاعلیٰ یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہوof ،
ڈیوٹی کے زوضاى هؽبفطی پط ،اغ کو قیبم کے
actual
االوًػ کے طوض پط
زوضاى ایک ؼو ضوپے ضوظاًہ ٔ
expenditure
فطاہن کیئے جبئیں گے؛

Payment

ثشططیکہ ضوظاًہ االوًػ کب آزھب پہچٌے والے زى ،کٌٹطولٌگ آفیؽط
ٔ
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اوض جبًے والے زى پط اوض زوًوں پہچٌے اوض Controlling
جبًے والے زى پط فطاہن کیب جبئے گب۔
Officer
()۲زغ زى ؼے ظیبزٍ قیبم کے لیئے ،ضوظاًہ
االوًػ پہلے زغ زى کے زوضاى هکول ضیٹ پط
ٔ
فطاہن کیب جبئے گب ،زوؼطے ثیػ زى کے لیئے طجی ؼہولیبت
هکول ضیٹ کب  ۴/۳حظہ فطاہن کیب جبئے گب یب اغ
کہ حظہ اوض ثبقی ضہتے عططے کے لیئے هکول Medical
Facilities
ضیٹ کب آزھب حظہ فطاہن کیب جبئے گب۔
ثشططیکہ قیبم ؼبت ضاتوں کی غیط حبضطی ؼے چھٹی
هتبثط ًہیں ہوتب ،جو قیبم والی جگہ ؼے  ۵هیل کے
Leave
هفبطلے پط ہو۔
۱۱۔ ( )۱وظیطاعلیٰ یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
ڈیوٹی کے زوضاى ہوائی ؼفط کط ضہے ہوں ،اغ
زوضاى ہوائی حبزثے کے ًتیجے هیں فوت یب ظذوی
ہو جبئیں تو ،حکوهت شیلی زفعہ ( )۲کے تحت
شرض یب شرظیبت کو ایک الکھ پچیػ ہعاض
ضوپے فوتگی کی طوضت هیں فطاہن کطے گی ،اوض
وٍ هعبوضہ جو حکوهت کی ططف ؼے طے کیب
گیب ہوگب ،اغ کے ؼبتھ ظذوی ہوًے کی طوضت
هیں اًشوضًػ کوپٌیع کے ططف ؼے ایؽی
طوضت هیں طے شسٍ هطاعبت کے تحت هعبوضہ
زیب جبئے گب۔
وظیطاعلی یب
()۲ظذوی ہوًے کی طوضت هیں
ٰ
وظیط کو هعبوضہ فطاہن کیب جبئے گب ،جیؽے ثھی
طوضتحبل ہو اوض فوتگی کی طوضت هیں ،ایؽے
ضکي یب اضکبى کے ذبًساى ،یب اگط ایؽب کوئی ضکي
ًہیں ،کوئی زوؼطا شرض یب شرظیبت ًہیں ،جو
اغ کی ططف ؼے ًبهعز کیئے گئے ہوں ،اوض اغ
کے وضثبء کی ایؽی غیط هوجوزگی هیں۔
()۳شیلی زفعہ ( )۲کے تحت چیف هٌؽٹط یب هٌؽٹط
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کی زؼترظ ؼے ًبهعزگی کی جبئے گی ،اغ کو
واقعے کے ثبضے هیں آگبٍ کیب جبئے گب یب تحطیطی
طوض پط ًوٹیػ زیب جبئے گب ،جیؽے طوضتحبل ہو،
اکبوًٹٌٹ جٌطل ؼٌسھ کو ضجوع کیب جبئے
اوض وٍ ٔ
گب۔
وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو،
۱۲۔
ٰ
پبکؽتبى ؼے ثبہط ڈیوٹی پط هؽبفطی کے زوضاى
ایؽی ؼہولیبت زی جبئیں گی ،جو حکوهت کی
ططف ؼے ثیبى کطزٍ ہوں۔
وظیطاعلی اغ ایکٹ کے اگط کچھ هتضبز ًہ
۱۳۔
ٰ
ہو تو ،اى کو ایؽب ذطچہ زیب جب ؼکتب ہے ،جو ؼفط
کے زوضاى وٍ کط چکے ہیں ،جیؽے اغ ایکٹ کی هٌؽوذی
زیگط گٌجبئشوں هیں ثتبیب گیب ہے۔
Repealed
وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو ،اغ
۱۴۔
ٰ
االوًػ
ایکٹ کے تحت هلٌے والے هؽبفطی کے ٔ
کے هقبطس کے لیئے کٌٹطولٌگ آفیؽط ہوں گے۔

وظیطاعلی یب وظیط ،جیؽے طوضتحبل ہو ،اى
۱۵۔
ٰ
کو اؼپیشل هیڈیکل اٹیٌڈًػ ضولع ۱۹۵۱ ،کے
تحت طجی ؼہولیبت فطاہن کی جبئیں گی :ثشططیکہ
اغ کو اوض اغ کے ذبًساى کو طجی ؼہولیبت اى
کی ضہبئش گبٍ پط زی جبئیں۔
وظیطاعلی کو گوضًط
۱۱۔ غیط حبضطی کی چھٹی
ٰ
کی ططف ؼے اوض وظیط کو وظیطاعل ٰی کی ططف
ؼے ،ایک وقت یب وقت ثوقت زی جبئیں گی،
طحت کے ؼلؽلے یب ًجی هعبهالت کی طوضت
هیں ،ایک عططے کے لیئے جو اغ کی آفیػ کی
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هست کے زوضاى تیي هبٍ ؼے ظائس ًہ ہو۔
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو،
۱۱۔
ٰ
ؼوائے اغ کے کہ وٍ چھٹی پط ہوں ،اى کو ایؽب
شاتی اؼٹبف وقت ثوقت حکوهت کی ططف ؼے
فطاہن کیب جبئے گب۔
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو ،اغ
۱۸۔
ٰ
آپشي پط ؼجؽکطائجط ہو ؼکتب ہے ،جٌطل پطوویڈًٹ
فٌڈ کے لیئے اوض اگط یہ ایؽے کطتب ہے تو پھط وٍ
فٌڈ الظهی جوع کطائے گبجو وقتی طوض پط ًبفص
جٌطل پطوویڈًٹ فٌڈ ضولع کے تحت ہوگب۔
۱۹۔ ( )۱ؼطکبضی ضہبئش گبٍ ،ؼواضی اوض فطًیچط
وظیطاعلی یب وظیط کو فطاہن کیب جبئے گب،
جو
ٰ
جیؽے طوضتحبل ہو ،اؼی احتیبط ؼے اؼتعوبل
کطے گب ،جیؽے آزهی اپٌی شاتی جبئیساز احتیبط
ؼے اؼتعوبل کطتب ہے۔
()۲ؼطکبضی ضہبئش هیں فطاہن کیب گیب ؼت فطًیچط
اوض ؼبهبى پط پہچبى کے لیئے ًشبى لگبیب جبئے گب۔
)وظیطاعلی یب وظیط کی ططف ؼے ؼطکبضی
(۳
ٰ
ضہبئش اذتیبض کطًے کی طوضت هیں ،جیؽے
طوضتحبل ہو ،اغ عالقے هیں ؼطکبضی عوبضتوں
کے اًچبضج کی ططف ؼے ؼطکبضی ضہبئش هیں
هوجوز فطًیچط اوض ؼت ؼبهبى ،اغ ؼلؽلے هیں
زؼترظ شسٍ فہطؼت ؼے اغ کو یب اغ کی ططف
ؼے تحطیطی طوض پط ثباذتیبض ثٌبئے گئے شرض
کے حوالے کطے گب۔
وظیطاعلی یب وظیط جیؽے طوضتحبل ہو،
()۴جت
ٰ
ؼطکبضی ضہبئش ذبلی کطًے واال ہے تو ،یہ اغ
عالقے هیں ؼطکبضی عوبضتوں کے لیئے اًچبضج
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آفیؽط کو آگبٍ کطے گب اوض ایؽی ضہبئش کب فطًیچط
اوض زیگط ؼبهبى اغ ؼلؽلے هیں ثٌبئی گئی فہطؼت
وظیطاعلی عب وظعط کی ططف ؼے
کے تحت جو
ٰ
زؼترظ شسٍ ہوگی ،جیؽے طوضتحبل ہو ،اغ کے
حوالے کطے گب۔
()۵ؼطکبضی عوبضتوں کب اًچبضج آفیؽط ،وقت ثوقت
وظیطاعلی یب وظیط ؼے پیشگی اجبظت ؼے،
ٰ
جیؽے طوضتحبل ہو ،اغ کی ؼطکبضی ضہبئش گبٍ
اوض فطًیچط اوض اغ هیں هوجوز ؼبهبى کی جبًچ
پڑتبل کطتب ضہے گب۔
االوًؽع اوض
۲۱۔ ؼٌسھ کے وظضاء (تٌرواہیںٔ ،
هطاعبت) ایکٹ ۱۹۱۲ ،هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔

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