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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  Iىجريَ 0225
SINDH ACT NO.I OF 2005
شٍڌ خاص ىعاون (ىلرريۿ اختيارۿ ڪوۿ پگِارونۿ
االئٌّصز ۽ ىراعتّن) ايڪٽۿ 0222
THE SINDH SPECIAL
ASSISTANTS (APPOINTMENTS,
POWERS, FUNCTIONS,
SALARIES, ALLOWANCES AND
PRIVILEGES) ACT, 2003
] 08فيتروري [0225
ايڪٽ جًٍِ ذريعي شٍڌ جي وڏي وزير جي خاص
غالخڪارن جي ىلرريۿ اختيارۿ ڪوۿ پگِارونۿ
االئٌّصز ۽ ىراعتً ةاةت ظئي ڪيّ ويٍدو.
جيئً تَ شٍڌ جي وڏي وزير جي خاص غالخڪارن جي تيِيد )(Preamble
ىلرريًۿ اختيارنۿ ڪوۿ پگِارنۿ االئٌّصز ۽ ىراعتً کي
ظئي ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت جّڙي عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي شٍڌ خاص ىعاون (ىلرريۿ ىختػر عٍّان ۽ طروعات
Short
title
اختيارۿ ڪوۿ پگِارونۿ االئٌّصز ۽ ىراعتّن) ايڪٽۿ and
 0222شڎيّ ويٍدو.

commencement

(ُ )0ي فّري ظّر ۽ پِريً جٍّري  0222تي ۽ ان
کاٌپِّء الڳّ ٿيٍدو.
 ًُ .0ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم يا ىضيّن وغفّن
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جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ ُيٺيً اػِارن جي ىعٍيٰ اُڏيَء Definitions
ريت ٌُّديۿ جيئً ُيٺ ترتيتّار ڏٌم „ُي:
)“ (aچيف ىٍصٽر” ىعهب شٍڌ جّ وڏو وزير܀
)“ (bڪٽٍب” ىعهب زال ۽ ٻار جيڪي ىڪيم ڀّر گڎ
رٍُدا ُجً ۽ خاص غالخڪار تي ىڪيم ٌيٌّي
ڀاڙيٍدڙ ُجً܀
)“ (cخڪّىت” ىعهب شٍڌ خڪّىت܀
)“ (dةدال رکڻ” ُڪ رُائض جي شهصهي ۾ ان ۾ طاىم
„ُي ىلاىي اگًِ ۾ ادائگيۿ ٽيڪس ۽ ةجهيَءۿ پاڻي ۽
گئس جي فراُيي܀
)“ (eشرڪاري رُائض” ىعهب اُّ گِر جيڪّ وكت
ةّكت خاص غالخڪار ظرفان رُائض الِء اشتعيال
ڪيّ وڃي ۽ جًٍِ ۾ „ئّٽ ُائّشز ۽ گارڊن
اپارٽييٍٽس پڻ طاىم „ًُ܀
)“ (fةيان ڪيم” ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم
كاعدن ىّجب ةيان ڪيم܀ ۽
)“ (gخاص غالخڪار” ىعهب اُّ ىاڻِّ جيڪّ ًُ
ايڪٽ تدت وڏي وزير جي خاص غالخڪار ظّر
ىلرر ڪيّ وڃي.
 ًُ.2ايڪٽ جّن گٍجائظّن تيصتائيً اثرائتيّن اثراٌداز ٿيڻ
ٌُّديّن جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ ٻئي كاٌّنۿ وكتي Overriding effect
ظّر الڳّ يا ڪًٍِ عدانت جي فيػهيۿ خڪو يا
ڊڪري جي ىتضاد ٌَ ُجي.
 )1(.4وڏو وزير پٍٍِجي غّاةديد ۾ وكت ةّكت اُڏو ىلرري ۽ „فيس جّ ىدو
اٌگ ىاڻًِ جّ خاص غالخڪار ظّر ىلرر ڪري and
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Appointment

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِيۿ جيڪي وڏي term of office
وزير جي رضا شان عِدو رکي شگٍِدا.
()0خاص غالخڪار اُڏا شڀ اختيار اشتعيال ڪٍداۿ
جيڪي اًٌِ کي ىٍتلم ڪيا وڃً ۽ اُڏا ڪو
شراٌجام ڏيٍداۿ جيڪي وڏي وزير ظرفان اًٌِ کي
شٌّپيا وڃً.
.5خاص غالخڪار جي پگِار پٍدرًٌِ ُزار ىاُّار پگِار
Salary

ٌُّدي.

.6خاص غالخڪار ذاتي خرچ االئٌّس ظّر ٽي ُزار ذاتي خرچ پکي جّ االئٌّس
Sumptuary

ىاُّار خاغم ڪٍدو.

Allowance
.7وڏي وزير جي خاص غالخڪار کي ُڪ شرڪاري ٽراٌصپّرٽ
ڪار عِدي جي ىدت دوران اشتعيال الِء ڏٌي ويٍدي ۽ Transport
ان کان  15ڏيًٍِ پِّء فّري ظّر܀ ةظرظيڪ وڏو وزير
ةدعٍّاٌي جي ةٍياد تي عِدي تان ُٽايم خاص
غالخڪار کان اُا شِّنت واپس وٺي شگِي ٿّ.
ُ )1(.8ڪ خاص غالخڪار کي ةٍا ڪرائي جي شرڪاري رُائض
ادائگي جي شرڪاري رُائض اشتعيال الِء ڏٌي ويٍدي Official Residence
ةظيّل شيّري ىدي دوران دورن تي اڪّىّڊيظً جي ۽
ان کان طروعاتي پٍدرًٌِ ڏيًٍِ تائيً ۽ اًٌِ جي
ىرىت جي ادائگي ةظيّل ةجهي ۽ گئس جي ادائگيً
جي خڪّىت ةرداطت ڪٍدي .رُائض خڪّىت
ظرفان „راشتَ ڪئي ويٍديۿ جًٍِ جي كييت فلط شٺ
ُزار رپيا ُڪ عِدي جي ىدت دوران رڳّ ُڪ دفعي الِء
ٌُّدي.
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()0جتي خاص غالخڪار رُڻ جي چٌّڊ ڪري:
)(iپٍٍِجي ذاتي گِر ۾܀ يا
)(iiان جي خاص غالخڪار ظّر ىلرري کان اڳ
واالريم ڀاڙي جي گِر ۾܀
ان کي ڏَُ ُزار رپيا ىاُّار شرڪاري ظّر تي ىِيا ڪيا
ويٍدا ۽ ان رُائض جي ىراىت جا شيّرا خرچ ةرداطت
ڪيا ويٍدا .ان رُائض جي ةجهي ۽ گئس جي ادائگيً
جي شهصهي ۾ اُي خرچ خڪّىت ةرداطت ڪٍدي.
)1(.9ان شهصهي ۾ جّڙيم گٍجائظً ىّجب ُڪ خاص ىصافري االئٌّس
غالخڪار کي شرڪاري فرض الِء ىصافري دوران Traveling allowance
فرشٽ گريڊ „فيصر ظّر ورتاُء ڪيّ ويٍدو.
(ُ )0ڪ خاص غالخڪارۿ جيڪڎًُ عّاىي ىفاد ۾
ُجي تَ ُّائي شفر ڪري شگِي ٿّۿ ان غّرت ۾ کيس
ُيٺيّن شِّنتّن ڏٌيّن ويٍديّن:
)(aاڪاٌاىي ڪالس جّ ُّائي جِاز جّ ڪرايّ ڏٌّ
ويٍدو܀
) (bذاتي شاىان جًٍِ جّ وزن چانيَِ ڪهّگرام تائيً
ُجيۿ ان جّ ڪرايّ ةظيّل ايئر ڪيپٍي ظرفان ڏٌي
ويٍدڙ فري االئٌّس جي اُّ ةَ ڏٌّ ويٍدو܀
) (cپاڻ کي ُّائي شفر الِء ادا ڪيم ايڪچّئم پريييو
جي دعّيٰ ڪري شگٍِدوۿ جًٍِ جي ركو ُڪ نک
رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدي.
(ُ)2ڪ خاص غالخڪار جيڪّ شرڪار ظرفان
شٌّپيم ڪو الِء ريم ذريعي پاڪصتان اٌدر شفر
ڪٍدوۿ ان کي ُيٺيّن شِّنتّن ڏٌيّن ويٍديّن:
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) (aخڪّىت جي خرچ تي:
)ُ(iڪ عام فرشٽ ڪو شيڪٍڊ ڪالس ڪيريج يا
ُڪ “ةي” ڪالس ٽّرشٽ ڪار يا ُڪ “اي” ڪالس
ٽّرشٽ ڪارۿ جيڪڎًُ “ةي” ڪالس ٽّرشٽ ڪار
دشتياب ٌاُي܀ يا
)(iiجيڪڎًُ ىٿي ) (i۾ ڄاڻايم گاڏيّن دشتياب ٌَ
„ًُۿ يا اًٌِ جي گِر ٌاُي ڪئي وئي تَ چار ةرٿ وارو
فرشٽ ڪالس ڪيپارٽييٍٽ يا ٻً ةرٿ وارو ايئر
ڪٍڊيظٍڊ (ڪّپ) ڪيپارٽييٍٽ܀
()4جڎًُ ُڪ خاص غالخڪار شرڪاري ظّر ڏٌم
ڪو الِء عّاىي ىفاد ۾ روڊ ررشتي اُڏن ٍُڌن وچ ۾
شفر ڪري ٿّۿ جيڪي ريم ذريعي ڳٍڍيم „ًُ ۽ اُّ
روڊ رشتي وڃڻ جي چٌّڊ ڪري ٿّ تَ ان کي ذيهي دفعَ
( )4۾ ڄاڻايم ىراعتّن ڏٌيّن ويٍديّنۿ اُّ اُڏي گاڏي ۾
شفر ڪري شگِي ٿّ جيڪا خڪّىت جي ىانڪي يا
شٍڀال ُيٺ ٌَ ُجيۿ ان الِء وٺي شگِي ٿّ:
)(aوكتي ظّر ىهڻ الئق شفري االئٌّصز.
.12ىصافري يا روزاٌّ االئٌّس جي ُر دعّيٰ خاص شرٽيفڪيٽ جّ فارم
غالخڪار ظرفان نکت شرٽيفڪيٽ جي غّرت ۾ Form of Certificate
ڪئي ويٍديۿ جيڪا شٍدس ظرفان ُيٺيً ريت
غديح ٿيم ٌُّدي:
“تػديق ٿي ڪجي تَ اُڏي ركو ٻيً ةهً جي غّرت ۾
ىٍٍِجي ظرفان دعّيٰ ٌَ ڪئي وئي „ُي يا ٻئي ڪًٍِ
وشيهي ذريعي ىٍٍِجي ظرفان ڪڍرائي ٌَ وئي „ُي.”.
 )1( .11جيڪڎًُ خاص غالخڪار شرڪاري ڊيّٽي ُّائي خادثي جي غّرت ۾
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تي ُّائي رشتي ڪًٍِ فالئيٽۿ جيڪا طيڊونڊ ُجي ادائگي
يا ان طيڊونڊ (ةظيّل خڪّىت جي ىانڪي ُيٺ in

Compensation

ڪًٍِ ةَ كصو جي ايئر ڪرافٽ جي فالئيٽ جي) اُّ case of air accident
ڪًٍِ خادثي ۾ فّت ٿي وڃي ٿّ يا زخيي ٿئي ٿّ تَ
خڪّىت ذيهي دفعَ ( )0۾ ڄاڻايم ىاڻًِ کي فّتگي
جي غّرت ۾ ٽي شئّ ُزار رپيً جي ادائگي ڪٍديۿ ۽
زخيي ٿيڻ جي غّرت ۾ شاڳئي كصو جي ڪيصً ۾
خڪّىت اٌظّرٌس ڪيپٍيً ظرفان الڳّ رعايت جي
ىعيارن ىّجب ركو ظئي ڪٍدي.
( )0خاص غالخڪار کي زخيي ٿيڻ جي غّرت ۾ ۽
فّتگي جي غّرت ۾ رعايت واجب االدا ٌُّديۿ ان جي
ڪٽٍب جي ڪًٍِ ىييتر يا ىييترنۿ يا جيڪڎًُ
اتي اُڏو ڪّ ىييتر ٌَ ُجيۿ ٻيّ ڪّ ىاڻِّ يا ٻيا ىاڻِّ
جيڪي اُڏيَء ريت شٍدس ظرفان ٌاىزد ڪيا ويا ُجًۿ
يا اُڏي ٌاىزدگيَء جي غير ىّجّدگيَء ۾ اًٌِ جي وارثً
کي:
ةظرظيڪ ٌاىزد ڪيم شٍدس ظرفان خاغم ڪيم ركو
فّتيَء جي وارثً ۾ ورُائيٍدو.
()2ذيهي دفعَ ( )0تدت ُڪ ٌاىزدگي خاص
غالخڪار ظرفان نکت ۾ غديح ٿيم ٌّٽيس ذريعي
ڪئيۿ ختو ڪئي يا تتديم ڪئي ويٍدي.
 .10خاص غالخڪارۿ جڎًُ شرڪار ظرفان شٌّپيم روزاٌّ االئٌّس
ٽّئر تي ُجيۿ اُّ ٽي شئّ رپيا ڏُاڙي جي خصاب شان Daily Allowance
روزاٌّ االئٌّس خاغم ڪٍدو:
ةظرظيڪ اُڏي ٽّئر جّ عرغّ اٺ ڪالڪً کان
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گِٽ ُجي تَ روزاٌي االئٌّس جّ اڌ ان کي ڏٌّ ويٍدو.
ٌ.12اڻي وارو وزير ىصافري االئٌّس جي ىلػدن الِء ڪٍٽرونٍگ „فيصر
خاص غالخڪارن جّ ڪٍٽرونٍگ „فيصر ٌُّدو.

Controlling officer

.14خاص غالخڪار کي اشپيظم ىيڊيڪم اٽيٍڊٌس ظتي شِّنتّن
رونزۿ  1952تدت ظتي شِّنتّن فراُو ڪيّن Medical Facilities
ويٍديّن.
)1( .15وڏو وزير خاص غالخڪار کي ان جي عِدي ىّڪم
جي ىدت دوران ڪًٍِ ةَ وكت يا ةّكت ةّكت غير Leave
خاضري جي ىّڪم ڏئي شگِي ٿّۿ غدت جي
ٍُگاىي شتتً جي ڪري يا ٌجي ىعاىهً جي ڪري
اُڏي وكت الِء جيڪڎًُ عرغّ ٽً ىِيًٍ کان وڌيڪ
ٌَ ُجي.
()0خاص غالخڪار جّ ىّڪم جّ االئٌّس ان جي
پگِار ةراةر ٌُّدو.
.16خاص غالخڪارۿ شّاِء ان جي جڎًُ اُّ ىّڪم ذاتي عيهّ
تي ُجيۿ ان کي اُڏو ذاتي عيهّ خڪّىت ظرفان Personal Staff
فراُو ڪيّ ويٍدو.
 )1( .17شيّرا جّڳا اپاَء ورتا ويٍدا تَ خاص عام
غالخڪار کي فراُو ڪيم رُائظگاَُۿ ٽراٌصپّرٽ ۽ General
فرٌيچر خاص غالخڪار اُڏيَء خفاػت شان اشتعيال
ڪيّ „ُيۿ جيئً ڪّ طخع پٍٍِجي ىهڪيت جي
خفاػت ڪٍدو „ُي.
()0شرڪاري رُائظگاَُ ۾ فراُو ڪيم شيّري
فرٌيچر ۽ شاىان کي ورڪس ۽ شروشز کاتي ظرفان
شڃاڻپ جي ىلػد الِء ٌظان نڳايا ويٍدا.
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( )2جڎًُ ُڪ خاص غالخڪار شرڪاري
رُائظگاَُ ۾ رُي ٿّۿ اُا ڄاڻايم کاتي جي الڳاپيم
عيهدار جي ذىيداري ٌُّدي تَ اُّ رُائظگاَُ ۾ ىّجّد
فرٌيچر ۽ شاىان جي ذىيداري خاص غالخڪار يا ان
ظرفان نکت ۾ ىجاز ةڻايم ڪًٍِ طخع خّاني ڪري
۽ اُڏي عيهدار ظرفان اُڏي گّاُي تي غديح ڪئي
ويٍدي.
( )4جڎًُ ُڪ خاص غالخڪار شرڪاري
رُائظگاَُ خاني ڪرڻ وارو „ُي تَ اُّ ڄاڻايم کاتي
جي الڳاپيم عيهدار کي „گاَُ ڪٍدو ۽ شرڪاري
رُائظگاَُ جي فرٌيچر ۽ شاىان جي عيهدار کي
خّانگي جّ اٌتؼام ڪٍدو ۽ اُڏي گّاُي ٺاُي ۽ ان تي
غديح ڪئي ويٍدي.
 .18خاص غالخڪار کي „فيس ۾ ُڪ شرڪاري ٽيهيفّن
ٽيهيفّن ۽ رُائظگاَُ تي ُڪ شرڪاري ٽيهيفّنۿ ٻئي Telephone
شرڪاري ۽ ٌجي ىلػدن الِء ىِيا ڪيّن ويٍديّن.
ةظرظيڪ رُائظگاَُ تي نڳايم ٽيهيفّن جّ خرچ ُڪ
ُزار نّڪم ڪانز کان وڌيڪ ٌَ ُجڻ گِرجي.
.19جيئً ًُ ايڪٽ ۾ تدفغ ڏٌّ ويّ „ُيۿ ًُ ايڪٽ دائره اختيار تي پاةٍدي
تدت ڪيم ڪّ خڪو يا ڪارروائيۿ يا خڪّىت Jurisdiction barred
ظرفان جّڙيم كاعدن تي ڪًٍِ عدانت ۾ ڪّ شّال ٌَ
اٿاريّ ويٍدو ۽ ًُ ايڪٽ تدت ڪيم ڪًٍِ فيػهي
يا ان شهصهي ۾ ىهيم اختيارن تدت ڪًٍِ
ڪارروائيۿ يا ان شهصهي ۾ جّڙيم كاعدن جي شهصهي
۾ ڪّ فيػهّ ٌَ ويٍدو.
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.02خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعي كاعدا جّڙڻ جّ اختيار
ًُ ايڪٽ جا ىلػد خاغم ڪرڻ الِء كاعدا جّڙي Power to make rules
شگِي ٿي.
ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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