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شيڌ ايڪٽ ىهتر  XIXنجريً 5975
SINDH ACT NO.XIX OF 1975
شيڌ ضَةائي اشيهتلي (نيهترز) ڀالئي فيڊ
ايڪٽۿ 5975
THE SINDH PROVINCIAL
)ASSEMBLY (MEMBERS
WELFARE FUND ACT, 1975
] 31ڊشهتر [5975
ضَةائي اشيهتلي جي نيهترن ۽ اىٍو جي وارثو کي نالي
شٍائتا الِء فيڊ جي قيام الِء ايڪٽ
ضَةائي اشيهتلي جي نيهترن ۽ اىٍو جي وارثو کي نالي تهٍيد )(Preamble

شٍائتا الِء فيڊ جَ قيام ضروري ٿي پيَ „ٌي.
اٌَ ٌو ظرح جَڙيَ پيَ وڃي:
ٌ )5( .5و ايڪٽ کي شيڌ ضَةائي اشيهتلي (نيهترز) نختطر غيَان ۽

ڀالئي فيڊ ايڪٽۿ 5975چيَ وييدو.

شروغات
Short Title and

(ٌ )2ي فَري ظَر الڳَ ٿييدو.

commencement

ٌ .2و ايڪٽ ۾ جيصتائيو ڪا ةً شئي نضهَن يا نفٍَم تػريف
جي نتضاد ىً ٌجي تً:
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()a

“اشيهتلي” جي نػييٰ شيڌ جي ضَةائي اشيهتلي.

Definitions

(“ )bوڏو وزير” جي نػييٰ شيڌ جَ وڏو وزير.
()c

“ڪانيٽي” جي نػييٰ دفػً  6تحت جَڙيل ڀالئي
ڪهيٽي جا نيهترز

(“ )dڊپٽي اشپيڪر” جي نػييٰ اشيهتليَء جَ ڊپٽي
اشپيڪر.
()e

“اڳَڻَ نيهتر” جي نػييٰ اٌَ شخص جيڪَ نيهتر ٌَ
۽ ٌو پيٍيجي رڪييت دوران فيڊ جهع ڪيا ٌئا.

() f

“فيڊ” جي نػييٰ دفػً  3جي تحت نيهترز جي ڀالئي
جَ فيڊ.

(“ )gحڪَنت” نػييٰ شيڌ حڪَنت.
(“ )hنخالف ڌر اڳَاڻ” جي نػييٰ نخالف ڌر اڳَاڻ جيئو
شيڌ اشيهتلي نيهترز (پگٍار ۽ نراغاتَن) ايڪٽۿ
 5974جي دفػً  2۾ ةيان ڪيَ ويَ „ٌي.
()i

“رڪو” جي نػييٰ اشيهتلي جَ رڪو.

()j

“وزير” جي نػييٰ حڪَنتي وزير

(“ )kضَةي” جي نػييٰ „ٌي شيڌ ضَةَ.
()l

“اشپيڪر” جي نػييٰ „ٌي اشيهتلي جَ اشپيڪر

ٌ )5( .3تي ٌڪ ناليات فيڊ ٌَىدوۿ جيٍو کي نيهترن جي ناليات جَ قيام
ڀالئي جَ فيڊ شڎيَ وييدوۿ جيڪَ نشتهل ٌَىدو:
Establishment
( )aنيهترز جي ظرفان جهع ٿيل رقم
of Fund
( )bحڪَنتي انداد ۽
()c

اٌا „ندىي جيڪا شرنايً ڪاري شان فيڊ نان ڪئي
وڃي.

( )2فيڊ ۾ جهع ڪيل رقم اٌڏيو شيڊول ةئيڪ يا ةئيڪو ۾
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رکي وييدي جيڪي ڪانيٽي ظرفان ڄاڻايل ٌجو.
( )3فيڊ نان رقم ڪڍڻ الِء چيئرنيو جا دشتخط ضروري ىً ٌَىدا.
ٌ )5( .4ر نيهتر  25رپيا نٍييي جي حصاب شان پيٍيجَ حطَ ناليات کي جهع
ادا ڪيدو ۽ اٌَ حطَ ٌو جي پگٍار نان ڪاٽيَ وييدو.

ڪرڻ

( )2حڪَنت ٌڪ ٌزار پيج شئَ رپيا (ٌ )5511ر نٍييي فيڊ Contribution
to the Fund

جي انداد ظَر ادا ڪيدي.

 .5فيڊ نيهترزۿ اڳَڻو نيهترز ۽ اىٍو جي وارثو جي نالي شٍائتا ناليات
الِء اشتػهال ۾ „ىدو وييدوۿ جيئو ڪيس ٌجي.

جَ

اشتػهال
Utilization of
the Fund

ٌ )5( .6ڪ ڪانيٽي جَڙي وييدي جيڪا نيهترن جي ڀالئي ڪانيٽي
تشڪيل
جي ڪانيٽي ظَر ڄاتي وييدي.

جي

( )2اٌا ڪانيٽي اشپيڪرۿ وڏي وزيرۿ قاىَن ۽ پارلياناىي نػانلو Constitution
واري وزيرۿ ڊپٽي اشپيڪرۿ نخالف ڌر اڳَاڻ ۽ اشيهتلي ظرفان of Committee
چَىڊيل ٽو نيهترن تي نشتهل ٌَىدي.
( )3اشپيڪر ڪهيٽي جَ چيئرنيو ٌَىدو.
 .7ڪانيٽي کي اٌڏو اختيار ٌَىدو تً اٌا ڪيٍو نيهتر يا اڳَڻي نالي نػاوىت
نيهتر جي جيٍو ىظر وڃائي ڇڎي ٌجي يا جصم جي ڪيٍو
Financial
غضَي کان نػذور ٿي ويَ ٌجي يا ڊگٍي غرضي کان ةيهاري کي
Assistance
نيٍو ڏئي رٌيَ ٌجي تً نالي شٍائتا جي نيظَر ڏئي شگٍي ٿيۿ يا
ان جي نَت جي ضَرت ۾ شيدس وارثو جي شٍائتا ڪري
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شگٍي ٿيۿ جيئو نياشب ٌجي.
الِء

 .8ڪانيٽي فيڊ جي اىتظانو شيڀالڻ الِء اٌڏيو شرظو ۽ ضاةعو ڪانيٽي
غهلدار ۽ ٻيَ اشٽاف نقرر ڪري شگٍي ناتحت غهلَ
غهلدار يا
تحت اٌڏو
ُ
َ
ٿيۿ جيئو نياشب ٌجي.

Staff of the
Committee

 .9ڪانيٽي فيڊ جي اىتظام ٌالئڻ الِء ۽ پيٍيجي وٌيَار شهيت قاغدا ٺاٌڻ جا
گڎجاڻيو ڪَٺائڻ ۽ گڎجاڻيو الِء گٍرةل ڪَرم الِء قاغدا جَڙي اختيار
شگٍي ٿي.

to

Power

make
Regulations
 .51ڪيٍو ةً غدالت کي ٌو ايڪٽ تحت ڪيل يا ظئي ٿيل ادائيگي
ڪيٍو نػانلي تي شَال اٿارڻ جَ اختيار ىً „ٌي.
Payments
ىَٽ -:ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ غام ناڻٍو جي واقفيت الِء „ٌيۿ
جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتػهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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