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ALLOWANCES AND PRIVILEGES) 

ACT, 1974 

 [7914  نومبر 62] 

پارليامينٽري سيڪريٽري جً پگوارن، االئونسز ۽ 

 بابت ايڪٽ. مراعتن

پگوارون، جيئن تى سنڌ جً پارليامينٽري سيڪريٽرين کً 

 االئونسز ۽ مراعتون ڏيڻ جً تقاصا آهً.

  ان ڪري هن طرح ايڪٽ جوڙيو پيو وڃً؛

)جً پگوارن،  هن کً سنڌ جً پارليامينٽري (1) .1

 THE SINDH االئونسز ۽ مراعتن بابت( ايڪٽ

PARLIAMENTARY SECRETARIES 
(SALARIES, ALLOWANCES AND 

PRIVILEGES) ACT, 1974  .چيو ويندو 

 هڪدم عمل ۾  ايندو.اهو ( 2)

هن ايڪٽ ۾ جيستائين تناظر جً تقاضا نى آهً تى  .2

هنن اظوارن )(لفظن ۽ اصطالحن( جون معنائون 

اهً ئً آهن، جيڪً انون سان منسوب آهن، چوڻ 

 جو مقصد اهو آهً تى؛

(a) ”ًسنڌ جً صوبائً اسيمبلً.“ اسيمبل ًٰ  معن

(b) ”جو مطلب آهً “ پارليامينٽري سيڪريٽري

منسٽر پارليامينٽري جنون کً چيف 

  سيڪريٽري طور مقرر ڪيو هجً.

(c) ”آهً اهو وقت جيڪو  جو مطلب“ سيشن

اسيمبلًَء جً پورين اجالس جً تاريخ کان 

شروع ٿئً، جڏهن اجالس سڏايو ويو هجً ۽ 

 اجالس جً ختم ٿيڻ يا ٽوڙڻ تائين هجً.

3. ]
1

پارليامينٽري سيڪريٽري انوًَء جو حقدار هوندو 

 تى:
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(i)  ڏهى هزار هڪ سئو ۽ نوانوي روپين جو

 پگوار، ۽ 

(ii) 31  تائين درماهى هڪ هزار  1995آگسٽ

روپين جو آرڊرلً االئونس، ۽ پورين سيپٽمبر 

کان هڪ هزار ۽ ڇوى سئو روپين جو  1995

 آرڊرلً االئونس.

(iii)  ،1300ملڪ ۾ جوڙيلcc  سرڪاري خرچ

 ]واري ڊرائيور جو استعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هڪ سئو [پارليامينٽري سيڪريٽري روزانو 

االئونس جو حقدار هوندو،  ]پنجويوى روپين

جيڪو اجالس هلڻ کان ٻى ڏينون اڳ شروع 

ٿيندس ۽ اجالس جً پڄاڻًَء کانپوِء جً ٻن 

ڏينون تائين الِء هوندو. اجالس هلندي هر 

 .ڏينون الِء پنجوتر روپين جو االئونس کڻندو

الِء وڌيڪ روزانو فقط هڪ ڏينون  -وضاحت:

 االئونس کڻً نى سگوبو.

4-A]
1

پارليامينٽري سيڪريٽريَء کً بنان  (1. )

 مسواڙ جً سرڪاري رهائش ملندي.

( جتً پارليامينٽري سيڪريٽريَء کً 2)
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سرڪاري آفيس مويا نى ٿً ٿئً يا هو 

پنونجً سر رهً ٿو، تى هن کً 
1

۾  1991[

واري عملدار کً  21ملندڙ بنيادي اسڪيل 

مسواڙ جو پنجيتاليوى سيڪڙو مسواڙ ڏنً 

 ويندي.

4-B:پارليامينٽري سيڪريٽري هن جو حقدار هوندو تى  . 

ڪل وقتً اسٽينو ٽائپسٽ ۽ نائب  (1)

 قاصد جون خدمتون حاصل ڪري،

(2) ]
2

گريڊ جً اسڪيل مطابق گور ۽  21

آفيس  ۾ سرڪاري خرچ تً فون جو 

 ]استعمال.

4-C ( .1 ) صحت يا ذاتً ڪم ڪارڻ چيف منسٽر

پارليامينٽري سيڪريٽريَء کً وقت بى وقت موڪل ڏئً 

سگوً ٿو، پر اها سموري منصب واري عرصً دوران 

 ٽن موينن کان مٿً نى هوندي.

(پارليامينٽري سيڪريٽري پنونجً پگوار برابر 2)

 موڪل وارو االئونس جو حقدار هوندو.

4-D( .1 پارليامينٽري سيڪريٽري فرائض منصبً ادا )

[ڪندي سفر دوران 
3

 ]واري آفيسر 21بنيادي اسڪيل 

جً اسڪيل مطابق سفري االئونس کڻڻ جو حقدار 

 هوندو.

اهو منسٽر، جنون سان پارليامينٽري (2)

سيڪريٽري الڳاپيل هوندو، سو هن سفري االئونس الِء 

 ڪنٽرولنگ اٿارٽً هوندو.

4-E]
4

 21امينٽري سيڪريٽري بنيادي اسڪول . پارلي

جً عملدار کً ملندڙ طبً خرچ/ سوولتن کڻڻ جيترو 

 ].حقدار هوندو

5.[XXXXX]
5
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________________________________ 
جا اهً لفظ  A-4جً دفعى  13.3.1996مورخ  1996مجريى  VIIسنڌ ايڪٽ نمبر  .1

 بداليا ويا.

( iجً شق ) B-4جً دفعى  13.3.1996مورخ  1996مجريى  VIIسنڌ ايڪٽ نمبر  .2

 ۾ تبديلً آندي ويندي. 

۾ لفظ   D-4جً دفعى  13.3.1996مورخ  1996مجريى  VIIسنڌ ايڪٽ نمبر  .3

 بداليا ويا.

 وڌايو ويو.   E-4جً دفعى   13.3.1996مورخ  1996مجريى  VIIسنڌ ايڪٽ نمبر  .4

 ڪڍيو ويو. 5تً دفعى  13.3.1996مورخ  1996مجريى  VIIسنڌ ايڪٽ نمبر  .5

 

 

ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً  نوٽ:

واقفيت الِء آهً، جنون کً ڪورٽ ۾ استعمال 

 نٿو ڪري سگوجً.

 

 
 

 

 


