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 1984 مجزیہ  XXXVIنمبز آرڈیننس سنذھ

SINDH ORDINANCE NO. XXXVI OF 1984 

 تزمیم مزاعبت( اور سہولیبت )تنخواہ، وسراء سنذھ

 4891 آرڈیننس،

THE SINDH MINSTERS (SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES) 

AMENDMENT ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 اوس ششوعبت ۔ مختصش عىوان۱

Short Title and commencement 

 تشمیم۔ میں II دفعہ کی 5791 مجشیہ VIII ایکٹ عىذھ ۔۲

Amendment of Section II of Sindh Act VIII of 1975. 
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 مجشیہ  XXXVIومبش آسڈیىىظ عىذھ

1984 
SINDH ORDINANCE NO. XXXVI OF 

1984 

 تشمیم مشاعبت( اوس عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ

 5791 ٓاسڈیىىظ،

THE SINDH MINSTERS 

(SALARIES, ALLOWANCES AND 

PRIVILEGES) AMENDMENT 

ORDINANCE, 1984 
 ]5791 وومبش 5[

 مشاعبت( اوس عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ عے جظ آسڈیىىظ

 گی۔ جبئے کی تشمیم میں 5791 ایکٹ،

 عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ وے عذالت ششعی وفبقی کہ جیغب

  ہے۔ کی ہذایت کی  کشوے تشمیم میں 5791 مشاعبت(ایکٹ، اوس

 میں 5791 ایکٹ مشاعبت( اوس عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ

 ہے۔ مقصود کشوب تشمیم

 آئیه عبوسی اوس اعالن کے ،5799 جوالئی 1 لئے اط لہزا

 اط بخوشی عىذھ گوسوش میں میلکت کی  حکم کے 5795

 ہے۔ فشمبتب وبفز کش بىب کو یىىظڈآس

 اوس عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ کو آسڈیىىظ اط (۱) ۔۱

  گب۔ جبئے کہب 5791 آسڈیىىظ، )تشمیم( مشاعبت(

 ہوگب۔ وبفز الفوس فی یہ (۲)

 کی 5791 ایکٹ مشاعبت( اوس عہولیبت )تىخواي، وصساء عىذھ ۔۲

 کب دفعہ ریلی وئی ریل مىذسجہ بعذ کے (3) دفعہ ریلی میں II دفعہ

  ہوگب۔ اضبفہ

 وي تو گب، جبئے کیب ادا معبوضہ کو شخص وبمضد جب (1)”

 قبوووی اوکے دسمیبں کے وسثبء کے فوتی کو معبوضے اط

 “گب۔ کشے تقغیم مطببق کے حصے
 ہے، لئے کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

  

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 

 مجشیہ VIII ایکٹ عىذھ

 میں II دفعہ کی 5791

 تشمیم۔

Amendment of 

Section II of Sindh 

Act VIII of 1975. 

 

 


