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 ۵۸۹۱هجزیہ  IXسنذھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.IX OF 

1985 

 اور )تنخواہیں هیوبزس اسیوبلی سنذھ

 ۵۸۹۱ ایکٹ، )تزهین( االٔونسز(

THE SINDH ASSEMBLY 

MEMBERS (SALARIES 

AND ALLOWANCES) 

(AMENDMENT) ACT, 

1985 
 ]۱۷۸۶جىوسی  ۸[

ایکٹ جظ کے لیئے  عىذھ اعیمبلی میمبشط 

میں تشمیم  ۱۷۹۱)تىخواہیں اوس االٔووغض( ایکٹ، 

 کی جبئے گی۔

جیغب کہ عىذھ اعیمبلی میمبشط )تىخواہیں اوس 

میں تشمیم کشوب مقصود  ۱۷۹۱االٔووغض( ایکٹ، 

 ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 طشح بىب کش وبفز کیب جبئے گب:اط کو اط 

( اط ایکٹ کو عىذھ اعیمبلی میمبشط ۱۔)۱

کہب  ۱۷۸۵)تىخواہیں اوس االٔووغض( )تشمیم( ایکٹ، 

 جبئے گب۔

کے  ۱۷۸۵مبسچ  ۱۱(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس ۲)

بعذ اعیمبلی کی پہلی میٹىگ والی تبسیخ عے وبفز 

 عمجھب جبئے گب۔

۔ عىذھ اعیمبلی میمبشط )تىخواہیں اوس االٔووغض( ۲

میں، جظ کو اط کے بعذ بھی  ۱۷۹۱ایکٹ، 

میں،  ۳مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

الفبظ ''ایک ہضاس سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو ہضاس 

 سوپے'' متببدل ہوں گے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

XXVI  کی  ۳کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 3 of Sindh 

Act XXVI of 1974 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

XXVI  کی ۴کی دفعہ
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میں، الفبظ ''پچھتش  ۱۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

الفبظ ''ایک عو اوس پچبط سوپے'' کے لیئے 

 سوپے'' متببدل ہوں گے۔

 

 
 

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

 وئی دفعہ شبمل کی جبئے گی:

 A( مبلی مذد'')عشکبسی مشاعت کے علغلے میں 

جہبں کغی میمبش کو عیشه کے دوسان  ۴ –

عشکبسی مشاعت وہیں دی گئی، اط کو سوصاوہ تیه 

دی جبئے  مبلی مذدے عو سوپے کے حغبة ع

 گی۔''۔

میں،  (c)کی شق  ۵۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۵

یل'' کے لیئے الفبظ ''ایک الفبظ ''پچبط پیغے فی م

 سوپیب اوس بیظ پیغے فی کلومیٹش'' متببدل ہوں گے۔

 

 
 

میں،  (b)کی شق  ۶مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۔ ۶

الفبظ ''سوپے ایک عو اوس پچبط'' کے لیئے الفبظ 

 ''پچبط عو سوپے'' متببدل ہوں گے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 تشمیم

Amendment of 

section 4 of Sindh 

Act XXVI of 1974 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

XXVI  کی دفعہA – ۴ 

 کب اضبفہ

Insertion of 

section 4-A of 

Sindh Act XXVI of 

1974 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

XXVI  کی ۵کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 5 of Sindh 

Act XXVI of 1974 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

XXVI  کی ۶کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 6 of Sindh 

Act XXVI of 1974 


