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سنذھ ایکٹ نمبز  Iمجزیہ ۵۰۰۲
SINDH ACT NO.I OF 2005
سنذھ خبص معبون (تقزری،
االونسز اور
اختیبرات ،کبم ،تنخواہیںٔ ،
مزاعبت) ایکٹ۵۰۰۲ ،
THE SINDH SPECIAL
ASSISTANTS
(APPOINTMENTS, POWERS,
FUNCTIONS, SALARIES,
ALLOWANCES AND
PRIVILEGES) ACT, 2003

] ۲۸فشوسی [۲۱۱۵
وصیشاعلی عٌذھ کے خبص
ایکٹ جظ کے رسیعے
ٰ
هعبوًیي کی تقشسی کشًے ،اختیبسات ،کبم،
االوًغض اوس هشاعبت کے حوالے عے
تٌخواہوںٔ ،
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طے کیب جبئے گب۔
وصیشاعلی عٌذھ کے خبص هعبوًیي کی
جیغب کے
ٰ
االوًغض اوس
تقشسیوں ،اختیبسات ،کبم ،تٌخواہیںٔ ،
هشاعبت دیٌب هقظود ہیں؛
اط کو اط طشح ثٌب کش عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔()۱اط ایکٹ کو عٌذھ خبص هعبوى (تقشسی،
االوًغض اوس هشاعبت)
اختیبسات ،کبم ،تٌخواہیںٔ ،
ایکٹ ۲۱۱۳ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس اوس پہلی جٌوسی  ۲۱۱۳پش اوس
اط کے ثعذ ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں ،جت تک کچھ هفہوم یب هضووى
کے هتضبد ًہ ہو ،هٌذسجہ ریل اظہبسات کی هعٌی
اط طشح ہوگی ،جیغے هٌذسجہ ریل تشتیجواس دی
گئی ہے:
وصسعلی عٌذھ؛
)''(aچیف هٌغٹش'' عے هشاد
ٰ
)''(bخبًذاى'' عے هشاد گھشوالی ثچے جو هکول
طوس پش عبتھ سہتے ہوں اوس خبص هعبوى پش
هکول طوس پش ًشثھش ہوں؛
)''(cحکوهت'' عے هشاد حکوهت عٌذھ؛
)''(dهٌٹٌٌظ'' عے هشاد سہبئش کے علغلے هیں
اط هیں شبهل ہے هقبهی ًشخوں پش ادائگی ،ٹیکظ
اوس ثجلی ،پبًی اوس گیظ کی فشاہوی؛
)''(eعشکبسی سہبئش'' عے هشاد وٍ گھش جو وقتب ً
فوقتب ً خبص هعبوى کی طشف عے سہبئش کے
ہبوعض
آوٹ ٔ
لیئے اعتعوبل کیب جبئے اوس جظ هیں ٔ
اوس گبسڈى اپبٹوٌٹظ ثھی شبهل ہیں؛
)''(fثیبى کشدٍ'' عے هشاد اط ایکٹ کے تحت
تشکیل دیئے گئے قواعذ کے تحت ثیبى کشدٍ؛ اوس
)''(gخبص هعبوى'' عے هشاد وٍ فشد جو اط ایکٹ
وصساعلی کے خبص هعبوى کے طوس پش
کے تحت
ٰ
هقشس کیب جبئے۔
۳۔اط ایکٹ کی گٌجبئشیں تت تک هوثش ًہیں ہوں
گی ،جت تک کچھ کغی دوعشے قبًوى ،وقتی
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توہیذ )(Preamble
عٌواى

اوس

هختظش
ششوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
Definitions

اثشاًذاص ہوًب
Overriding effect
تقشسی اوس آفیظ کی هذت
Appointment and
term of office

طوس پش ًبفز یب کغی عذالت کے فیظلے ،حکن یب
ڈکشی کے هتضبد ًہ ہو۔
)وصسیشاعلی اپٌی طواثذیذ هیں وقتب ً فوقتب ً
۴۔(۱
ٰ
ایغی تعذاد افشاد کی خبص هعبوى کے طوس پش
هقشس کش عکتب ہے ،جیغے وٍ هٌبعت عوجھے،
وصیشاعلی کی سضبهٌذی عے عہذٍ سکھ عکے
اگش
ٰ
گب۔
()۲خبص هعبوى ایغے عبسے اختیبسات اعتعوبل
کشیں گے ،جو اى کو هٌتقل کیئے جبئیں اوس ایغے
وصیشاعلی کی طشف
کبم عشاًجبم دیں گے ،جو
ٰ
عے اى کو عوًپے جبئیں گے۔
۵۔خبص هعبوى کی تٌخواٍ پٌذسٍ ہضاس سوپے هبہبًہ
ہوگی۔

تٌخواٍ
Salary
االوًظ
راتی خشچہ کب ٔ
Sumptuary
Allowance
ٹشاًغپوسٹ
Transport
عشکبسی سہبئش
Official Residence

االوًظ طوس پش تیي
۶۔خبص هعبوى راتی خشچہ ٔ
ہضاس هبہبًہ حبطل کشے گب۔
وصیشاعلی کے خبص هعبوى کو ایک عشکبسی
۷۔
ٰ
کبس عہذٍ کی هذت کے دوساى اعتعوبل کے لیئے
دی جبئے گی اوس اط عے  ۱۵دى کے ثعذ فوسی
وصیشاعلی ثذعٌواًی کی ثٌیبد پش
طوس؛ ثششطیکہ
ٰ
عہذٍ عے ہٹبئے گئے خبص هعبوى عے وٍ
عہولیت واپظ لے عکتب ہے۔
۸۔ ()۱ایک خبص هعبوى کو ثغیش کشائے کی
ادائگی کے عشکبسی سہبئش اعتعوبل کے لیئے دی
االوًظ
جبئے گی ثشوول عبسی هذت کے دوساى دوسوں هغبفشی ٔ
پش اکوهوڈیشي کے اوس اط عے ششوعبتی پٌذسٍ Traveling
دى تک اوس اط کی هشهت کی ادائگی ثشوول allowance
ثجلی اوس گیظ کی ادائگیوں کے حکوهت ثشداشت
کشے گی ،جظ کی قیوت طشف عبٹھ ہضاس سوپے
ایک عہذے کی هذت کے دوساى فقظ عبٹھ ہضاس
سوپے ایک عہذے کی هذت کے دوساى فقظ ایک
هشتجہ کے لیئے ہوں گے۔
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()۲جہبں خبص هعبوى سہٌے کب اًتخبة کشے:
)(iاپٌے راتی گھش هیں؛ یب
)(iiاط کے خبص هعبوى کے طوس پش هقشس عے
پہلے کشائے کے گھش هیں؛
اط کو دط ہضاس سوپے هبہبًہ عشکبسی طوس پش
فشاہن کیئے جبئیں گے اوس اط سہبئش کی هٌٹٌٌظ
کے عبسے اخشاجبت ثشداشت کیئے جبئیں گے۔
اط سہبئش کی ثجلی اوس گئظ کی ادائگیوں کے
علغلے هیں وٍ اخشاجبت حکوهت ثشداشت کشے
گی۔
۹۔ ()۱اط علغلے هیں تشکیل دی گئی گٌجبئشوں
کے تحت ایک خبص هعبوى کو عشکبسی فشع
کے لیئے هغبفشی کے دوساى فشعٹ گشیڈ آفیغش
ثشتبو کیب جبئے گب۔
کے جیغب
ٔ
()۲ایک خبص هعبوى ،اگش عواهی هفبد هیں ہو تو
ہوائی عفش کش عکتب ہے ،اط طوست هیں اط کو
هٌذسجہ ریل عہولیبت دی جبئیں گی:
)(aاکبًوهی کالط کب ہوائی جہبص کب کشایب دیب جبئے
گب؛
)(bراتی عبهبى جظ کب وصى چبلیظ کلوگشام تک
ہو ،اط کب کشایب ثشوول ایئش کوپٌی کی طشف عے
االوًظ کے ،وٍ ثھی دیب
دیئے جبًے واال فشی ٔ
جبئے گب؛
)(cخود کو ہوائی عفش کے لیئے ادا کشدٍ ایکچوئل
ٰ
دعوی کش عکے گب ،جظ کی سقن ایک
پشیوین کی
الکھ سوپے عے صائذ ًہ ہوگی۔
()۳ایک خبص هعبوى جو عشکبس کی طشف عے
عوًپے گئے کبم کے لیئے سیل کے رسیعے
پبکغتبى کے اًذس عفش کشے گب ،اط کو هٌذسجہ
ریل عہولیبت دی جبئیں گی:
)(aحکوهت کے خشچہ پش:
)(iایک عبم فشعٹ کن عیکٌڈ کالط کیشیج یب ایک
''ثی'' کالط ٹوسعٹ کبس یب ایک ''اے'' کالط
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عشٹیفکیٹ کب فبسم
Form of Certificate

ہوائی حبدثے کی طوست
هیں ادائگی
Compensation in
case
of
air
accident

ٹوسعٹ کبس ،اگش ''ثی'' کالط ٹوسعٹ کبس دعتیبة
ًہیں؛ یب
)(iiاگش هٌذسجہ ثبال )(iهیں ثیبى کشدٍ گبڑیبں
دعتیبة ًہیں ہیں ،یب اى کی طلت ًہیں کی گئی تو
چبس ثشتھ واال فشعٹ کالط کوپبسٹوٌٹ یب دو ثشتھ
واال ایئشکٌڈیشٌڈ (کوپ) کوپبسٹوٌٹ؛
()۴جت ایک خبص هعبوى عشکبسی طوس پش دیئے
گئے کبم کے لیئے عواهی هفبد هیں سوڈ کے
سعتے ایغی جگہوں کے دسهیبں عفش کشتب ہے،
جو سیل کے رسیعے جڑے ہوئے ہیں اوس وٍ سوڈ
کے سعتے جبًے کب اًتخبة کشتب ہے تو اط کو
ریلی دفعہ ( )۴هیں ثیبى کشدٍ هشاعبت دی جبئیں
گی ،وٍ ایغی گبڑی هیں عفش کشتب ہے ،جو
حکوهت کی هبلکی یب دیکھ ثھبل هیں ًہ ہو ،اط
کے لیئے لے عکتب ہے:
االوًغض۔
)(aوقتی طوس پش هلٌے الئق عفشی ٔ
ٰ
دعوی خبص
االوًظ کی ہش
۱۱۔هغبفشی یب سوصاًہ ٔ
هعبوى کی طشف عے تحشیشی طوس پش عشٹیفکیٹ
کی طوست هیں کی جبئے گی ،جو اط کی طشف
عے دعتخظ شذٍ ہوگی:
''تظذیق کیب جبتب ہے کہ ایغی سقن دوعشے ثلوں
ٰ
دعوی ًہیں کی
کی طوست هیں هیشی طشف عے
گئے ہے یب دوعشے کغی وعیلی کے رسیعے
هیشی طشف عے ًہیں ًکلوائی گئی ہے۔''۔
۱۱۔ ( )۱اگش خبص هعبوى عشکبسی ڈیوٹی پش
ہوائے سعتے کغی فالئیٹ ،جو شیڈولڈ ہو یب اى
شیڈولڈ (ثشوول حکوهت کی هبلکی هیں کغی ثھی
قغن کے ایئش کشافٹ کی فالئیٹ کے) وٍ کغی
حبدثے هیں فوت ہو جبتب ہے یب صخوی ہوتب ہے تو
حکوهت ریلی دفعہ ()۲هیں ثیبى کشدٍ افشاد کو
فوتگی کی طوست هیں تیي عو ہضاس سوپے کی
ادائگی کشے گی اوس صخوی ہوًے کی طوست
هیں اعی قغن کی کیغوں هیں حکوهت اًشوسًظ
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االوًظ
سوصاًہ ٔ
Daily Allowance
کٌٹشولٌگ آفیغش
Controlling officer
طجی عہولیبت
Medical Facilities
چھٹی
Leave

راتی عولہ
Personal Staff
عبم
General

کوپٌیوں کی طشف عے ًبفز سعبیت کے هعیبسوں
کے تحت سقن طے کشے گی۔
()۲خبص هعبوى کو صخوی ہوًے کی طوست هیں
اوس فوتگی کی طوست هیں سعبیت واجت االدا
ہوگی ،اط کے خبًذاى کے کغی ثھی هیوجش یبى
هیوجشاى ،یب اگش وہبں ایغب کوئی هیوجش ًہ ہو،
دوعشا کوئی فشد یب دوعشے افشاد جو اط طشح
اط کے طشف عے ًبهضد کیئے گئے ہوں ،یب ایغی
ًبهضدگی کی غیش هوجودگی هیں اى کے وسثبء کو:
ثششطیکہ ًبهضد کشدٍ اط کی طشف عے حبطل
کشدٍ سقن فوتی کے وسثبء هیں تقغین کشے گب۔
()۳ریلی دفعہ ( )۲کے تحت ایک ًبهضدگی خبص
هعبوى کی طشف عے تحشیشی طوس پش دعتخظ
شذٍ ًوٹیظ کے رسیعے کی ،ختن کی یب تجذیل کی
جبئے گی۔
۱۲۔خبص هعبوى ،اگش عشکبس کی طشف عے
دیئے گئے ٹوس پش ہو ،وٍ تیي عو سوپے سوصاًہ
االوًظ حبطل کشے گب:
کے حغبة عے سوصاًہ ٔ
ثششطیکہ ایغے ٹوس کی هذت آٹھ گھٌٹے عے کن
االوًظ کب آدھب اط کو دیب جبئے گب۔
ہو تو سوصاًہ ٔ
االوًظ کے
۱۳۔ خضاًے واال وصیش هغبفشی ٔ
هقبطذ کے لیئے خبص هعبوًیي کب کٌٹشولٌگ
آفیغش ہوگب۔
۱۴۔خبص هعبوى کو اعپیشل هیڈیکل اٹیٌڈًظ
سولض ۱۹۵۱ ،کے تحت طجی عہولیبت فشاہن کی
جبئیں گی۔
وصیشاعلی خبص هعبوى کو اط کے
۱۵۔ ()۱
ٰ
عہذے کی هذت کے دوساى کغی ثھی وقت یب وقتب ً
فوقتب ً غیش حبضشی کی چھٹی دی عکتب ہے ،طحت
کے ہٌگبهی عجت کی وجہ عے یب ًجی هعبهالت
کی وجہ عے ایغے وقت کے لیئے اگش عشطہ
تیي هبٍ عے صائذ ًہ ہو۔
االوًظ اط کی
()۲خبص هعبوى کی چھٹی کب ٔ
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ٹیلیفوى
Telephone

دائشٍ اختیبس پش پبثٌذی
Jurisdiction barred

قواعذ ثٌبًے کب اختیبس
Power to make
rules

تٌخواٍ کے ثشاثش ہوگب۔
۱۶۔خبص هعبوى ،هبعوائے اط کے جت وٍ چھٹی
پش ہو ،اط کو ایغب راتی عولہ حکوهت کی طشف
عے فشاہن کیب جبئے گب۔
۱۷۔( )۱عبسے هوصوں اقذام لیئے جبئیں گے کہ
خبص هعبوى کو فشاہن کشدٍ سہبئشگبٍ ،ٹشاًغپوسٹ
اوس فشًیچش خبص هعبوى ایغی حفبظت عے
اعتعوبل کیب ہے ،جیغے کوئی شخض اپٌی جبئیذاد
کی حفبظت کشتب ہے۔
()۲عشکبسی سہبئشگبٍ هیں فشاہن کشدٍ عبسے
فشًیچش اوس عبهبى کو وسکظ اوس عشوسعض
هحکوہ کی طشف عے پہچبى کے هقظذ کے لیئے
ًشبى لگبئے جبئیں گے۔
()۳اگش ایک خبص هعبوى عشکبسی سہبئشگبٍ هیں
سہتب ہے ،وٍ ثیبى کشدٍ هحکوہ کے هتعلقہ عولذاس
کی رهیذاسی ہوگی کہ وٍ سہبئشگبٍ هیں هوجود
فشًیچش اوس عبهبى کی رهیذاسی خبص هعبوى یب
اط کی طشف عے تحشیشی طوس پش هجبص ثٌبئے
گئے کغی شخض کے حوالے کشے اوس ایغے
عولذاس کی طشف عی ایغی گواہی پش دعتخظ کی
جبئے گی۔
()۴جت ایک خبص هعبوى عشکبسی سہبئش گبٍ
خبلی کشًے واال ہے تو وٍ هزکوسٍ هحکوہ کے
هتعلقہ عولذاس ہو هطلع کشے گب اوس عشکبسی
سہبئشگبٍ کے فشًیچش اوس عبهبى کی عولذاس کو
حوالگی کب اًتظبم کشے گب اوس ایغی گواہی ثٌب کش
اوس اط پش دعتخظ کشے گب۔
۱۸۔خبص هعبوى کو آفیظ هیٌبیک عشکبسی
ٹیلیفوى اوس سہبئشگبٍ پش ایک عشکبسی ٹیلیفوى،
دوًوں عشکبسی اوس خبًگی هقبطذ کے لیئے فشاہن
کی جبئیں گی۔
ثششطیکہ سہبئشگبٍ پش لگبئی گئی ٹلیفوى کب خشچہ
ایک ہضاس لوکل کبلض عے صائذ ًہیں ہوًب چبہئے۔
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۱۹۔جیغے اط ایکٹ هیں تحفع دیب گیب ہے ،اط
ایکٹ کے تحت کیب گیب کوئی حکن یب کبسسوائی ،یب
حکوهت کی طشف عے تشکیل دیئے گئے قواعذ
پش کغی عذالت هیں کوئی عوال ًہیں اٹھبیب جبئے
گب اوس اط اوس اط ایکٹ کے تحت کیئے گئے
کغی فیظلے یب اط علغلے هیں هلے ہوئے
اختیبسات کے تحت کغی کبسسوائی ،یب اط علغلے
هیں تشکیل دیئے گئے قواعذ کے علغلے هیں
کوئی فیظلہ ًہیں کیب جبئے گب۔
۲۱۔حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیکیشي کے
رسیعے اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے
لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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