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 ۳۸۹۱مجزیہ  IIIسنذھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.III OF 1983 

سنذھ وسراء کی )تنخواہیں، سہولیبت اور مزاعبت( 

 ۳۸۹۱)تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH MINISTERS (SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVELGES) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1983 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 

 کب اضبفہ A-3کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۲

Insertion of Section 3-A in Sindh Act VIII of 1975 

 کی تشمیم ۱کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۳

Amendment of Section 5 of Sindh Act VIII of 1975 

 کی تشمیم ۶کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۴

Amendment of Section 6 of Sindh Act VIII of 1975 

 کب اضبفہ A-6میں دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۱
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Insertion of Section 6-A in Sindh Act VIII of 1975 

 کب اضبفہ A-8میں دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۶

Insertion of Section 8-A in Sindh Act VIII of 1975 

 کی تشمیم ۱۶کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۷۱۔ ۷

Amendment of Section 16 of Sindh Act VIII of 1975 
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THE SINDH MINISTERS 

(SALARIES, ALLOWANCES AND 

PRIVELGES) (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1983 

 ]۱۷۹۳فشوسی  ۱۷[

توعط عے عىذھ کے وصساء کی آسڈیىىظ جظ کی 

میں  ۱۷۹۱)تىخواہیں، عہولیبت اوس مشاعبت( ایکٹ، 

 تشمیم کی جبئے گی۔

جیغب کہ عىذھ وصساء کی )تىخواہیں، عہولیبت اوس 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے،  ۱۷۹۱مشاعبت( ایکٹ، 

 جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۷۹۹اة اط لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۷۹۱کبوغٹیٹوشه آسڈس، پشوویضول 

عىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے۔

( اط آسڈیىىظ کے عىذھ وصساء کی )تىخواہیں، ۱۔ )۱

کہب  ۱۷۹۳عہولیبت اوس مشاعبت( )تشمیم( آسڈیىىظ، 

 جبئے گب۔

عے  ۱۷۹۳(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جىوسی ۲)

 ل عمجھب جبئے گب۔وبفزالعم

۔ عىذھ وصساء کی )تىخواہیں، عہولیبت اوس مشاعبت( ۲

میں، جظ کو اط کے بعذ بھی مزکوسي  ۱۷۹۱ایکٹ، 

کے بعذ مىذسجہ  ۳ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 ریل شبمل کیب جبئے گب:

 )عبمبن کب االئووظ(

''3-A وصیش کو پہلی مقشسی پش تیه ہضاس سوپے  ۔

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے عىذھ  ۱۷۹۱

کی دفعہ  VIIIایکٹ 

3-A کب اضبفہ 

Insertion of 

Section 3-A in 

Sindh Act VIII of 

1975 

کے عىذھ  ۱۷۹۱

کی دفعہ  VIIIایکٹ 
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 یب جبئے گب۔''۔عبمبن کب االئووظ د

 

میں، الفبظ ''تشتیبواس تیه  ۱۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۳

'' کو ہوں گے ہضاس سوپے اوس دو ہضاس سوپے مبہبوہ

الفبظ ''تیه ہضاس سوپے مبہبوہ ہوں گے'' عے متببدل 

 بىبیب جبئے گب۔

 

 

میں، الفبظ ''ایک ہضاس  ۶۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۴

اوس پبوچ عو سوپے'' عے سوپے'' کو الفبظ ''ایک ہضاس 

 متببدل بىبیب جبئے گب۔

 

 

کے بعذ مىذسجہ ریل  ۶۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۱

 شبمل کیب جبئے گب:

 )اپىی مشضی عے خشچہ کشوے کی گشاوٹ(

''6-A وصیش کو عبت ہضاس اوس پبوچ عو سوپے عبالوہ  ۔

 ڈعکشیشه گشاوٹ کی مذ میں دیئے جبئیں گے۔''۔

 

 میں: ۷ہ ۔ مزکوسي ایکٹ کی دفع۶

(i) ( میں الفبظ ''عشکبسی سہبئش ۱ریلی دفعہ )

گبي کے عبتھ فشاہم کیب جبئے گب'' کو الفبظ 

''مفت میں فشاہم کشدي سہبئش گبي کے عبتھ 

فشاہم کیب جبئے گب'' عے متببدل بىبیب جبئے 

 کی تشمیم ۱

Amendment of 

Section 5 of 

Sindh Act VIII of 

1975 

کے عىذھ  ۱۷۹۱

کی دفعہ  VIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۶

Amendment of 

Section 6 of Sindh 

Act VIII of 1975 

کے عىذھ  ۱۷۹۱

میں دفعہ  VIIIایکٹ 

6-A کب اضبفہ 

Insertion of 

Section 6-A in 

Sindh Act VIII of 

1975 

کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VIII  8میں دفعہ-A  کب

 اضبفہ

Insertion of 

Section 8-A in 

Sindh Act VIII of 

1975 

کے عىذھ  ۱۷۷۱
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 گب۔

(ii) ( میں، شق ۳ریلی دفعہ )(a)  میں، الفبظ

''تیظ ہضاس سوپے'' کو الفبظ ''چبلیظ ہضاس 

 سوپے'' عے متببدل بىبیب جبئے گب۔

کے بعذ مىذسجہ ریل  ۹۔ مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۷

 شبمل کیب جبئے گب:

''8-A ۔ ا وصیش کو اط کی آفیظ اوس سہبئش گبي پش

عشکبسی خشچہ پش بىب سوک ٹیلی فون کی عہولیبت دی 

 جبئیں گی۔''

 

( کب ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۶مزکوسي ایکٹ میں، دفعہ ۔ ۹

دوببسي ومبش دیب جبئے گب اوس اط کے بعذ مىذسجہ ریل 

 شبمل کیب جبئے گب:

(وصیش کو چھٹی کی تىخواي تیه ہضاس سوپے مبہبوہ ۲'')

 دی جبئے گی۔''

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

کی دفعہ  VIIIایکٹ 

 کی تشمیم ۱۶

Amendment of 

Section 16 of 

Sindh Act VIII of 

1975 

 


