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ایکٹ۵۹۹۱ ،
THE SINDH REVISION OF
EMOLUMENTS OF PUBLIC
REPRESENTATIVES ACT, 1995
] ۳۳هبسچ [۱۷۷۱
ایکٹ جظ کی توعظ عے طوثہ عٌذھ هیں ًوبئٌذگی
کے ػہذے سکھٌے والوں کی تٌخواہوں اوس دیگش
هشاػبت پش ًظشثبًی کی جبئے گی۔
جیغب کہ طوثہ عٌذھ هیں ًوبئٌذگی کے ػہذے سکھٌے
والوں کی تٌخواہوں اوس دیگش هشاػبت پش ًظشثبًی
کشًب اوس هتؼلمہ لواًیي هیں تشهین کشًب همظود ہے؛
اط کو اط طشح ػول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ()۱اط ایکٹ کو عٌذھ ػواهی ًوبئٌذوں کے اجوسٍ
پش ًظشثبًی ایکٹ ۱۷۷۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
االوًغض)
۲۔ عٌذھ اعیوجلی هیوجشط (تٌخواہیں اوس ٔ
ایکٹ ۱۷۹۱ ،هیں هٌذسجہ ریل طشیمے عے تشهیویں
کی جبئیں گی ،یؼٌی:
()۱دفؼہ  ۳هیں ،الفبظ ''دو ہضاس اوس پبًچ عو'' کے
لیئے الفبظ ''چبس ہضاس اوس پبًچ عو''کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب؛
()۲دفؼہ  ۳کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی دفؼہ شبهل کی
جبئے گی:
'' :3-Aایک هیوجش دو ہضاس سوپے هبہبًہ کے حغبة
االوًظ حبطل کشے گب۔''۔
عے خشچہ کب ٔ
()۳دفؼہ  ۴کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیمے عے هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب:
''۴۔ ایک هیوجش چبس عو سوپے کی لیوت عے سوصاًہ
االوًظ دو عو
االوًظ حبطل کشے گب اوس کٌویٌظ ٔ
ٔ
پچبط سوپے کے حغبة عے ڈیوٹی کے دوساى سہبئش
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توہیذ )(Preamble
ػٌواى

اوس

هختظش
ششوػبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے عٌذھ ایکٹ
 XXVIکی تشهین
Amendment
of
Sindh Act XXVI of
1974
االوًظ
عوپچوئشی ٔ
Sumptuary
allowance
االوًظ اوس کٌویٌظ
ڈیلی ٔ
االوًظ
ٔ
Daily allowance and
conveyance

کے ػشطے کے دواى اوس پہٌچٌے والے دى عے allowance
چھوڑًے والے دى تک ،اط جگہ عے جہبں اعیوجلی
کب عیشي یب کویٹی کی هیٹٌگ ثالئی گئی ہے یب جہبں
اط کی رهیذاسیوں عے هتؼلمہ کوئی کبم ہوا ہے،
جیغے ایغے هیوجش کو دیب جبئے۔''۔
( )۴دفؼہ  4-Aکے لیئے ،هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب:
(هؼبوضہ)۔ '' :4-Aایک هیوجش کو ڈیوٹی کے دوساى
سہبئش پش ہش دى کے لیئے چبس عو پچبط سوپے کے
حغبة عے هؼبوضہ دیب جبئے گب۔
االوًظ)۔ 4-B۔ جہبں هیوجش کو
(سہبئش کے لیئے ٔ
عشکبسی سہبئش ًہ دی جبئے ،اط کو ڈیوٹی کے
دوساى سہبئش کے لیئے ایک ہضاس سوپے سوصاًہ کے
االوًظ دیب جبئے گب۔''
حغبة عے سہبئشی ٔ
()۱دفؼہ  ۱کے لیئے ،هٌذسجہ ریل طشیمے عے هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب:
االوًظ)۔ ''۱۔ ( )۱اجالط هیں ششکت کشًے
(عفش کب ٔ
کے همظذ کے لیئے ہش عفش یب کویٹی کی هیٹٌگ یب
هیوجش کے طوس پش رهیذاسیوں عے هتؼلمہ کغی
دوعشے کبم کے لیئے اط کی ػبم سہبئش عے جہبں
اجالط یب هیٹٌگ ہو سہی ہے یب دوعشا کوئی کبم ہو سہب
ہے اوس ایغے عفش کے لیئے ایغی جگہ عے اط کی
سہبئش کی جگہ تک هیوجش کو هٌذسجہ ریل لیوتوں پش
االوًظ دیب جبئے گب:
هغبفشی کب ٔ
( )aجہبں ٹشیي کے رسیؼے کیب جبئے ،فشعٹ
کالط کے ثشاثش ،اضبفی ای عی کالط کب
آدھب کشایب؛
( )bجہبں عفش جہبص کے رسیؼے کیب جبئے،
ثضًظ کالط کے کشائے ثشاثش؛ اوس
( )cجہبں عفش یب عفش کب کچھ حظہ سوڈ کے
ساعتے کیب جبئے ،کشایہ ایغی لیوت پش
االوًظ
جیغے عٌذھ هیں ًبفز شذٍ ٹشیولٌگ ٔ
سولض هیں ثیبى کیب گیب ہو ،اط کے تحت جو
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پہلے گشیڈ کے ػولذاسوں کو دیب جبئے گب:
ثششطیکہ اگش عفش راتی کبس کے رسیؼے کیب گیب ہے،
االوًظ تیي سوپے فی کلوهیٹش کے حغبة عے
هبئیلیج ٔ
دیب جبئے گب :ثششطیکہ:
ثششطیکہ اجالط کے دوساى اجالط والی
( )i
جگہ عے کغی دوعشی جگہ کی طشف
االوًظ ًہیں
عفش کے لیئے کوئی هغبفشی ٔ
دیب جبئے گب؛ اوس
هیوجش جو ػبم طوس پش سہبئش اختیبس کشتب
()ii
ہے یب کبم جبسی سکھتب ہے جوایغی جگہ
عے پبًچ هیل دوس ہے جہبں اط کے
هیوجش کے طوس پش رهیذاسیوں کے علغلہ
هیں حبضش سہٌب ہے ،تو اط کو اط
االوًظ ًہیں دیب
علغلے هیں هغبفش کب ٔ
جبئے گب۔
االوًظ ریلی دفؼہ ( )۱هیں ثیبى کشدٍ
()۲هغبفشی کب ٔ
لیوتوں کے تحت هیوجش کو دیب جبئے گب ،اگش عفش
اجالط کے هلتوی ہوًے والے ػشطے کے دوساى کیب
گیب ہے ،اگش اجالط دط دى عے صائذ ػشطے کے
لیئے هلتوی کیب گیب ہے۔
()۳هیوجش کو غیش هلکی عشکبسی دوسے کے لیئے
ہوائی ساعتے فشعٹ الط کے عفش کی عہولت دی
جبئے گی۔''۔
()۶دفؼہ  5-Aهیں:
)(aریلی دفؼہ ( )۱هیں ،الفبظ ''پچیظ ہضاس'' کے لیئے
الفبظ ''چبلیظ ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛ اوس
)(bریلی دفؼہ ( )۲کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیمے عے
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''()۲هیوجش جو ووچش حبطل کشًب ًہیں چبہتب ہو اط کو
ایغے ووچشص کی جگہ پش ریلی دفؼہ ( )۱کے تحت
االوًظ فشاہن کیب
ایغے ووچشص کی لیوت کے ثشاثش ٔ
جبئے گب ،جیغے تیظ ہضاس سوپے کی سلن چبلیظ ہضاس
سوپے کی سلن کے ثشاثش ہوگی۔''۔
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()۹دفؼہ  ۶کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیمے عے هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب:
(ٹیلیفوى) ''( )۱هیوجش کو عشکبسی خشچ پش ٹیلیفوى کی
عہولت دی جبئے گی ،اط جگہ پش جہبں وٍ ػبسضی
طوس پش سہتب ہے ،اگش ایغی جگہ پش لگبًے کی عہولت
دعتیبة ہے:
ثششطیکہ حکوهت فمظ چبس ہضاس سوپے هبہبًہ ٹیلیفوى
کب خشچ اوس اط عے کیئے گئے کبلض کے علغلے هیں
ادائگی کشے گی پھش اط ٹیلیفوى کب کٌیکشي ًجی ہے
یب حکوهت کے خشچ پش لگبئی گئی ہے:
ثششطیکہ هضیذ یہ کہ سہبئش کی جگہ تجذیل ہوًے کی
طوست هیں دوثبسٍ لگبًے کب خشچ حکوهت ادا ًہیں
کشے گی۔
()۲هیوجش جظ کو ٹیلیفوى کی عہولت فشاہن ًہیں کی
گئی یب جظ کے اپٌے ًبم پش ٹیلیفوى کب کٌیکشي ًہیں
ہے اط کو ریلی دفؼہ ( )۱کے تحت ثیبى کشدٍ چبس
ہضاس سوپے هبہبًہ ٹیلیفوى کے خشچ کے علغلے هیں
دیئے جبئیں گے۔
()۸دفؼہ  6-Bهیں الفبظ ''ایک ہضاس اوس پبًچ عو'' کے
لیئے الفبظ ''چبس ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
()۷دفؼہ  ۹اوس اط کی وضبحت کے لیئے ،هٌذسجہ
ریل دفؼہ  ۹اوس  7-Aهتجبدل ثٌبئے جبئیں گے:
(لبػذ حضة اختالف) ''۹۔ جت تک اط ایکٹ کے کچھ
االوًظ
هتضبد ًہ ہو ،لبػذ حضة اختالف کو تٌخوأٍ ،
اوس هشاػبت اط طشح دی جبئیں گی جیغے طوثبئی
االوًغض اوس
وصیش کو عٌذھ وصساء کی (تٌخواہیںٔ ،
هشاػبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،کے تحت دی جبتی ہیں؛
(عشکبسی عواسی)۔ 7-A۔ هیوجش جو اعیوجلی کی کویٹی
آفیظ کے چیئشهیي کب ػہذٍ سکھتب ہے ،ػالوٍ علیکٹ
کویٹی یب اعپیشل کویٹی کے ،اط کو دوعشی کغی
گٌجبئش هیں ایک عشکبسی کبس عے صائذ عشکبسی کبس
کے اعتؼوبل کی اجبصت ًہیں ہوگی اوس جہبں اط کو
اپٌی عہولت هوجود ہے ،اط کو دفؼہ  ۴کے تحت
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 ۱۷۹۱کے عٌذھ ایکٹ
 VIIکی تشهین
Amendment
of
Sindh Act VII of
1975

االوًظ اوس دفؼہ  ۱کے تحت هغبفشی کب
کٌویٌظ ٔ
االوًظ ًہیں دیب جبئے گب:
ٔ
ثششطیکہ:
کویٹی کے چیئشهیي کو اط کے ػہذے
( )i
کی توبم هذت کے دوساى فمظ ایک کبس
فشاہن کی جبئے گی؛
کویٹی کے چیئشهیي کو آٹھ ہضاس سوپے ہش
()ii
هبٍ پیٹشول اوس هشهت کی هذ هیں دیئے
جبئیں گے اوس کبس کے پیٹشول اوس هشهت
کی عبسی رهیذاسی اط پش ہوگی؛
ػہذٍ ختن ہوًے پش کویٹی کب چیئشهیي تیي
()iii
دى کے دوساى کبس واپظ کشے گب۔''۔
۳۔هزکوسٍ عٌذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش (تٌخواہیں،
االوًغض اوس هشاػبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،هیں هٌذسجہ ریل
ٔ
تشاهین کی جبئیں گی:
کبهبوى ''اعپیکش
()۱دفؼہ  ۳کی شك ) (cهیں ،الفبظ اوس
ٔ
کی طوست هیں آٹھ هي اوس ڈپٹی اعپیکش کی طوست
هیں ''،کو ختن کیب جبئے گب؛
()۲دفؼہ  3-Aهیں ،الفبظ ''تیي ہضاس سوپے اوس دو
ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''پبًچ ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے
گب؛
()۳دفؼہ  ۱هیں ،الفبظ ''پبًچ ہضاس سوپے اوس چبس
ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''ثیظ ہضاس دو عو اوس پچبط
سوپے اوس اٹھبسٍ ہضاس'' عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛
()۴دفؼہ  ۶هیں:
)(iریلی دفؼہ ( )۱کے لیئے وضبحت کے ػالوٍ ثبلی
هٌذسجہ ریل طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''()۱اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،اط کو
ػہذٍ سکھٌے کی توبم هذت کے دوساى دوسے پش
عشکبسی سہبئش کے عبتھ عہولت فشاہن کی جبئے گی
اوس اط عے پٌذسٍ دى کے ػشطے کے لیئے اوس اط
کی دیکھ ثھبل ثشوول ثجلی اوس گیظ کی چبسجض کی،
اى کب عبسا خشچ حکوهت کی طشف عے ثشداشت کیب
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جبئے گب۔ سہبئش حکوهت کی طشف عے فشاہن کی
جبئے گی جو ایک عو ہضاس سوپے کی لیوت عے صائذ
ًہ ہوگی۔''۔
()۱دفؼہ  7-Aکی ریلی دفؼہ ( )۱کے لیئے هٌذسجہ
ریل طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''()۱اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،ایک عبل کے دوساى پبًچ
عو ہضاس سوپے اوس تیي عو ہضاس سوپے تشتیجواس
گشاًٹظ دیٌے کے هجبص ہوں گے۔''۔
()۶دفؼہ  ۸هیں ،الفبظ ''تیي ہضاس سوپے اوس ایک ہضاس
اوس پبًچ عو'' کے لیئے الفبظ ''چھہ ہضاس'' کو هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب۔
()۹دفؼہ  8-Aکے لیئے هٌذسجہ ریل طشیمے عے
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
(ٹیلیفوى)۔ ''8-A۔ اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغےهؼبهلہ
ہو ،اى کو عشکبسی خشچ پش اى کی آفیظ کے لیئے دو
ٹیلیفوًض اوس اى کی سہبئش پش دوًوں عشکبسی اوس ًجی
اعتؼوبل کے لیئے دو ٹیلیفوًض کی عہولت اى کے
ػہذے سکھٌے کی هذت کے دوساى دی جبئے گی اوس
اط کے ثؼذ فوسی طوس پش پٌذسٍ دى تک۔ اط کو
دوسے کے دوساى ثھی ٹیلیفوى کی عہولت فشاہن کی
جبئے گی ،جہبں ایغی عہولت دعتیبة ہو۔''۔
()۸دفؼہ  ۷هیں:
)(aریلی دفؼہ ( )۲هیں ،شك ) (bکے ثؼذ هٌذسجہ ریل
ًئی شمیں ) (d) ،(cاوس ) (eشبهل کی جبئیں گی اوس
هوجود شموں ) (cاوس ) (dکو شموں ) (fاوس ) (gکے
طوس پش دوثبسٍ ًوجش دیب جبئے گب:
'') (cاگش وٍ ضشوسی عوجھے حکوهت کے خشچ پش
پبکغتبى ایئش فوسط کے جہبص یب دعتیبثی کے هوجت
حکوهتی جہبص کے لیئے دسخواعت کش عکتب ہے ،اوس
وفبلی حکوهت یب طوثبئی حکوهت ،جیغے هؼبهلہ ہو،
کی طشف عے ثٌبئے گئے لواػذ کے تحت دسخواعت
کش عکتب ہے؛
)(dاپٌے عبتھ اپٌی گھشوالی عفش پش عبتھ لے جب عکتب
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ہے ،پھش وٍ کوششل جہبص کے رسیؼے یب دسخواعت
کیئے گئے جہبص کے رسیؼے عفش کش سہب ہو:
ثششطیکہ کغی ثھی ًبى آفیشل کو دفبع والی وصاست
کی اجبصت کے ػالوٍ پبکغتبى ایئش فوسط کے جہبص
هیں عفش کی اجبصت ًہیں دی جبئے گی۔
) (eدو راتی هالصهیي کی سیل یب اعٹیوش کے رسیؼے
ًچلے کالط ڈثے هیں عفش کی لیوت''؛
)(bریلی دفؼبت ( )۳اوس ( )۴اوس اى کے ًیچے دیئے
گئے ًوٹ کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیمے عے هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب:
''()۳اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،جت
ڈیوٹی کے دوساى پبکغتبى هیں سیل کے رسیؼے عفش
کش سہے ہوں ،اى کو هٌذسجہ ریل عہولیبت دی جبئیں
گی:
()۲حکوهت کے خشچ پش کوئی چیض طلت کشًب:
ایک ػبم سواجی فشعٹ-عیکٌڈ کالط
( )i
کیشج یب ایک ''ثی'' کالط ٹوسعٹ کبس یب
ایک ''اے'' کالط ٹوسعٹ کبس ،اگش ''ثی''
کالط ٹوسعٹ کبس دعتیبة ًہیں ہے؛ یب
اگش هٌذسجہ ثبال ) (iهیں هزکوسٍ گبڑیبں
()ii
دعتؼبة ًہیں ہیں ،یب طلت ًہیں کی گئیں ،ثیشوى هلک چھٹیبں
ایک ػبم چبس ثشتھ واال فشعٹ کالط Holidaying abroad
کوپبسٹوٌٹ یب دو ثشتھ واال ایئش کٌڈیشٌڈ
(کوپ) کوپبسٹوٌٹ؛
) (bجت دسخواعت کشدٍ سیلوے کوپبسٹوٌٹ هیں عفش
کش سہب ہو تو اپٌے عبتھ هخظوص اکوهوڈیشي هیں ثٌب
کغی کشایہ کی ادائگی کے ،اپٌے خبًذاى کے افشاد لے
جب عکتب ہے ،اگش چبس عے صائذ ًہ ہوں۔
()۴اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،سیلوے
هیں اکوهوڈیشي هخظوص کشاًے کے ولت ،عفش
ششوع کشًے عے پہلے اى کے عبتھ عفش کشًے والے
افشاد کی تؼذاد اوس دسخواعت هیں داخل کیئے گئے
هخظوص اکوهوڈیشي پش ٹکٹوں کے دیگش تفظیل
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لواػذ ثٌبًے کب اختیبس
Power to make rules
 ۱۷۹۱کے عٌذھ ایکٹ
 VIIIکی تشهین
Amendment
of
Sindh Act VIII of
1975

اعٹیشي کے اعٹیشي هبعٹش کی طشف عے طلت کیئے
جبئیں گے ،جہبں عے عفش کی ششوػبت ہوًی ہے۔
)(cریلی دفؼہ  ۶هیں ،شك ) (aهیں ،الفبظ ''پچتش پیغب
فی هیل'' کے لیئے الفبظ ''تیي سوپے فی کلوهیٹش'' کو
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
)(dدفؼہ  ۷کے ثؼذ ،هٌذسجہ ریل کب اضبفہ کیب جبئے
گب:
''9-A۔ ()۱اگش اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ
ہو ،جت جہبص کے رسیؼے عفش کش سہے ہوں،
عشکبسی ڈیوٹی کے دوساى فالئٹ ،شیڈولڈ یب اى شیڈولڈ
(ثشوول حکوهت کی کغی ثھی لغن کے ایئشکشافٹ
کے رسیؼے اڑاى کے) ،دوساى وٍ فوت ہو جبتب ہے یب
کغی حبدثے کے ًتیجے هیں صخوی ہو جبتب ہے،
حکوهت ریلی دفؼہ ( )۲هیں حوالہ دیئے گئے فشد یب
افشاد کو فوتگی کی طوست هیں تیي عو ہضاس سوپے
ادا کشے گی اوس سلن جو حکوهت کی طشف عے
اعکیلض کو ًظش هیں سکھ کش طے کی جبئے گی ،ایغے
کیغوں هیں صخوی ہوًے کی طوست هیں اًشوسًظ
کوپٌیض کی طشف عے هؼبوضہ ثھی دیب جبئے گب۔
()۲صخوی ہوًے کی طوست هیں هؼبوضہ اعپیکش یب
ڈپٹی اعپیکیش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،و واجت االدا ہوگب،
اوس فوتگی کی طوست هیں اط کے خبًذاى کے ایغے
هیوجش یب هیوجشاى کو ادا کی جبئے گی ،یب اگش ایغب
کوئی هیوجش ًہ ہو ،کوئی دوعشا فشد یب افشاد جو اط
علغلے هیں اط کی طشف عے ًبهضد کیئے گئے ہوں،
یب ایغی ًبهضدگی ًہ ہوًے کی طوست هیں اى کے
وسثبء کو هؼبوضہ دیب جبئے گب؛
ثششطیکہ ًبهضد کشدٍ شخض حبطل کشدٍ سلن فوت
ہوًے والے کے وسثبء هیں تمغین کشے گب۔
االوًظ
()۳ریلی دفؼہ ( )۲کے تحت کشدٍ ًبهضدگی ،اعپیکش یب ڈیلی ٔ
ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،کی طشف عے Daily allowance
اکبوًٹٌٹ جٌشل ،عٌذھ کو ًوٹیظ کے
تحشیشی طوس پش ٔ
رسیؼے ختن کی یب تجذیل کی جبئے گی۔''۔
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()۷دفؼہ  ۱۳هیں ،ریلی دفؼہ ( )۱هیں ،الفبظ ''ایک عو
اوس پچیظ'' کے لیئے الفبظ ''چبس عو اوس پچبط'' کو
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
( )۱۳دفؼہ  ۱۳کو ( ۱۳)۱کے طوس پش دوثبسٍ ًوجش
دیب جبئے گب اوس اط کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ریلی دفؼہ
( )۲کب اضبفہ کیب جبئے گب:
االوًظ
''()۲اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے چھٹی کب ٔ
ثیظ ہضاس دو عو اوس پچبط سوپے اوس اٹھبسٍ ہضاس ثیشوى هلک چھٹیبں
Holidaying abroad
سوپے تشتیجواس ،هبہبًہ ہوگب''۔
()۱۱دفؼہ  ۱۳کے ثؼذ ،هٌذسجہ ریل ًئی دفؼبت ،۱۴
 ۱۶ ،۱۱اوس  ۱۹کب اضبفہ کیب جبئے گب اوس هوجود
دفؼبت  ۱۴اوس  ۱۱کو  ۱۸اوس  ۱۷کے طوس پش دوثبسٍ
ًوجش دیب جبئے گب:
االوًظ) ''۱۴۔
(ثیشوى هلک ٹوئش کے لیئے هغبفشی کب ٔ
اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،جت
عشکبسی کبم عے پبکغتبى عے ثبہش عفش کش سہے ہوں
تو اى کو فشعٹ کالط ہوائی کشایہ دیب جبئے گب اوس
االوًظ جیغے حکوهت کی طشف عے ثیبى کیب
ایغب ٔ
گیب ہو۔
(پشوویڈًٹ فٌڈ)۔ ''۱۱۔ ( )۱اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش،
جیغے هؼبهلہ ہو ،اپٌے عبسے آپشي اعتؼوبل کش عکتب
ہے ،جٌشل پشووڈًٹ فٌڈ کب عجغکشائجش ہو عکتب ہے
اوس اگش ایغے کشتب ہے ،تو وٍ طوثبئی عشکبسی
هالصهیي پش ًبفز جٌشل پشووڈًٹ فٌڈ سولض کے تحت فٌڈ
هیں الصم عجغکشائجش کے طوس پش سلن جوغ کشائے گب۔
()۲ػبسضی ایڈواًظ اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے
هؼبهلہ ہو ،اط کو جٌشل پشوویڈًٹ فٌڈ هیں عے
حکوهت کے اعتحمبق عے ایغے همبطذ حبطل کشًے
کے لیئے ایغب ایڈواًظ ثیبى کشدٍ لواػذ کے تحت
عجغکشائجش کو جبسی کیب جبئے گب۔
()۳ریلی دفؼہ ( )۲کے تحت جبسی کشدٍ ػبسضی
ایڈواًظ جت تک حکوهت دوعشی طوست هیں کوئی
ہذایت کشے ،عجغکشائجش کو ثیبى کشدٍ لواػذ کے
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هوجت جبسی کشدٍ ایڈواًظ عوجھب جبئے گب۔
۱۶۔ ( )۱اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو،
جت ثیشوى هلک چھٹی پش ہوں گے ،اپٌی عبسی تٌخواٍ
ثیشى هلک هیں ثظش کشدٍ چھٹی کے ػشطے کے
لیئے ثیشوًی کشًغی هیں حبطل کشیں گے۔
()۲جت اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو،
ثیشوى هلک چھٹیبں گزاس سہب ہے اوس اپٌی تٌخواٍ
ثیشوًی کشًغی هیں حبطل کشتب ہے ،اط پش اًکن
ٹیکظ ،پشوویڈًٹ فٌڈ وغیشٍ ثیشوًی کشًغی هیں ًبفز
ًہیں ہوں گے ،اگش وٍ ایغی سلن پبکغتبًی سوپے هیں
ادا کشًے کب اًتظبم کشتب ہے۔
()۳ایغب خشچ جو غیش هلکی سلن کی ادال ثذلی عے
هتؼلمہ ہوگب وٍ اط ایکٹ کے هطبثمغیش هلکی سلن کی
ادال ثذلی کی هذهیں عے پوسا کیب جبئے گب ،جو عشکبس
کی طشف عے ثحشی عفش کشًے والے ولت کے لیئے
سکھب گیب ہوگب۔
()۴جہبں اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش ،جیغے هؼبهلہ ہو،
کی طشف عے تٌخواٍ غیش هلکی سلن هیں حبطل کی
جبتی ہے ،وٍ کغی دوعشی گٌجبئش کے هوجت اعٹیٹ
ثیٌک آف پبکغتبى عے ثیشوًی سلن کی ادال ثذلی
حبطل ًہیں کشے گب۔
۱۹۔ حکوهت اط ایکٹ کے همبطذ حبطل کشًے کے
لیئے لواػذ ثٌب عکتی ہے۔
االوًغض اوس هشاػبت)
۴۔ عٌذھ وصساء (تٌخواہیںٔ ،
ایکٹ ۱۷۹۱ ،هیں ،هٌذسجہ ریل تشاهین کی جبئیں گی؛
یؼٌی:
()۱دفؼہ  3-Aهیں ،الفبظ ''تیي ہضاس اوس پبًچ عو'' کے
لیئے الفبظ ''پٌذسٍ ہضاس'' اوس الفبظ ''تیي ہضاس'' کے
لیئے الفبظ ''پبًچ ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
()۲دفؼہ  ۱هیں ،الفبظ ''چھہ ہضاس'' کے لیئے ''اکیظ
ہضاس'' اوس الفبظ ''پبًچ ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''اٹھبسٍ
ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیبجبئے گب۔
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()۳دفؼہ  ۶هیں ،الفبظ ''چبس ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''دط
ہضاس'' اوس الفبظ ''تیي ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''چھہ
ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
()۴دفؼہ  6-Aهیں ،ریلی دفؼہ ( )۱کے لیئے هٌذسجہ
ریل طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''()۱هٌبعت سلن اوس تیي عو ہضاس سوپے کی سلن
وصیشاػلی اوس وصیش کے لیئے تشتیجواس عبالًہ
عبالًہ
ٰ
طواثذیذی گشاًٹظ دیٌے کے لیئے سکھی جبئے گی
ایغے طشیمے عے جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔''۔
()۱دفؼہ  ۹کی ریلی دفؼہ ( )۱هیں:
) (aششطیہ ثیبى کے لیئے ،هٌذسجہ ریل طشیمے عے
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
وصیشاػلی اوس وصیش کی عشکبسی سہبئش
''ثششطیکہ
ٰ
فشاہن کشًے کے لیئے خشچ پبًچ عو ہضاس سوپے اوس
ایک عو ہضاس سوپے تشتیجواس عے صائذ ًہیں ہوگب۔''۔
)(bریلی دفؼہ ( )۲هیں الفبظ ''آٹھ ہضاس'' کے لیئے الفبظ
''پٌذسٍ ہضاس'' اوس الفبظ ''ثیظ ہضاس'' کے لیئے الفبظ
''عبٹھ ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
( )۶دفؼہ  ۷کی ریلی دفؼہ ( )۱کی شك ) (aهیں ،الفبظ
''پچتش پیغے فی هیل'' کے لیئے الفبظ ''تیي سوپے فی
کلوهیٹش'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
()۹ششطیہ ثیبى عویت دفؼہ  ۱۳کے لیئے ،هٌذسجہ
ریل طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
وصیشاػلی یب وصیش جت دوسے پش ہوں اى کو
''۱۳۔
ٰ
االوًظ لے
چبس عو اوس پچبط سوپے سوصاًہ ڈیلی ٔ
عکٌے کے حمذاس ہوں گے:
ثششطیکہ جہبں دوسے کب ولت آٹھ گھٌٹے عے کن ہے،
االوًظ دیب جبئے گب۔''؛
اى کو آدھب ڈیلی ٔ
()۸دفؼہ  ۱۱هیں ،الفبظ ''ایک الکھ اوس پچیظ ہضاس''
کے لیئے الفبظ ''تیي عو ہضاس'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
()۷دفؼہ  ۱۲هیں ،الفبظ ''دیب جبئے گب'' کے ثؼذ الفبظ
''فشعٹ کالط ہوائی کشایہ اوس'' کو شبهل کیب جبئے گب۔
()۱۳دفؼہ  ۱۶کے ثؼذ ،هٌذسجہ ریل طشیمے عے
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اضبفہ کیب جبئے گب:
وصیشاػلی یب وصیش ،جیغے هؼبهلہ ہو،
''16-A۔ ()۱
ٰ
جت ثیشوى هلک چھٹی پش ہوں ،اپٌی عبسی تٌخواٍ غیش
هلکی سلن هیں حبطل کشیں گے۔
وصیشاػلی اوس وصیش ،جیغے هؼبهلہ ہو،
()۲جت
ٰ
ثیشوى هلک چھٹیبں گزاس سہب ہے اوس اپٌی تٌخواٍ
ثیشوًی کشًغی هیں حبطل کشتب ہے ،اط پش اًکن
ٹیکظ ،پشوویڈًٹ فٌڈ وغیشٍ ثیشوًی کشًغی هیں ًبفز
ًہیں ہوں گے ،اگش وٍ ایغی سلن پبکغتبًی سوپے هیں
ادا کشًے کب اًتظبم کشتب ہے۔
()۳ایغب خشچ جو غیش هلکی سلن کی ادال ثذلی عے
هتؼلمہ ہوگب وٍ اط ایکٹ کے هطبثك غیش هلکی سلن کی
ادال ثذلی کی هذهیں عے پوسا کیب جبئے گب ،جو عشکبس
کی طشف عے ثحشی عفش کشًے والے ولت کے لیئے
سکھب گیب ہوگب۔
وصیشاػلی اوس وصیش ،جیغے هؼبهلہ ہو ،کی
()۴جہبں
ٰ
طشف عے تٌخواٍ غیش هلکی سلن هیں حبطل کی جبتی
ہے ،وٍ کغی دوعشی گٌجبئش کے هوجت اعٹیٹ ثیٌک
آف پبکغتبى عے ثیشوًی سلن کی ادال ثذلی حبطل ًہیں
کشے گب۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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