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سنذھ اسپیکز اور ڈپٹی اسپیکز کی
االونسز اور مزاعبت) (تزمیم)
(تنخواہوںٔ ،
ایکٹ۵۸۹۱ ،
THE SINDH SPEAKER’S
AND DEPUTY SPEAKER’S
(SALARIES, ALLOWANCES
)AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1985
] 8جىوسی [۵۷۸۶
ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی
االووغض اوس مشاعبت)
اعپیکش کی(تىخواہوںٔ ،
ایکٹ ۵۷۹۱ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیغب کہ عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ۵۷۹۱ ،
(تىخواہوںٔ ،
میں تشمیم کشوب مقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح ثىب کش وبفز کیب جبئے گب:
 )1(.1اط ایکٹ کو عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش
االووغض اوس مشاعبت) (تشمیم)
کے (تىخواہوںٔ ،
ایکٹ ۵۷۸۱ ،کہب جبئے گب۔
( )۲یہ فوسی طوس الگو ہوگب اوس  ۵۱مبسچ
 ۵۷۸۱کے ثعذ اعپیکش کے طشف عے پہلی ثبس
ٓافظ عىجھبلىے والی تبسیخ عے الگو عمجھب جبئے
گب۔
 .۲عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کے (تىخواہوں ،
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۵۷۹۱ ،میں ،جظ کو
ٔ
اط کے ثعذ ثھی وي ہی ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی
دفعہ  ۳کے ثعذ ،مىذسجہ وئی شق شبمل کی جبئے
گی:
االووظ) .3-Aاعپیکش یب ڈپٹی
“(عبص و اکئپمىٹ ٔ
اعپیکش ،اپىے ایغے پہلی ثبس اوتخبة پش ،اکئپمىٹ
االووظ تیه ہضاس سوپیہ اوس دو ہضاس سوپیہ
ٔ
تشتیجواس دبصل کشے گب۔
2

تمہیذ )(Preamble

مختصش عىوان اوس ششوعبت
Short
title
and
commencement
 ۵۷۹۱کے عىذھ ایکٹ VII
کی دفعہ  3-Aکی شمولیت
Insertion of section 3-A
of Sindh Act VII of
1975

 ۵۷۹۱کے عىذھ ایکٹ VII
کی دفعہ  ۱کی تشمیم
Amendment of section 5
of Sindh Act VII of
1975

االووظ دبصل وہ کش عکتب ،اگش
ثششطیکہ اکئمپىٹ ٔ
اط ہی مقصذ کے لئے اعمجلی کے مذت دوساں،
جظ میں وي اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش طوس مىتخت
وصیشاعلی ،وصیش ،اعپیکش یب ڈپٹی
کیب گیب ہے،
ٰ
اعپیکش طوس مقشس یب مىتخت ہوا ہے اوس وي ہی
االووظ دبصل کش چکب ہے۔
ٔ
 .۳مىذسجہ ریل ایکٹ کی دفعہ  ۱میں ،الفبظ ”تیظ
ہضاس سوپے“ اوس ”دو ہضاس سوپے“ کے لئے
لفظ”پبوچ ہضاس سوپے“ اوس”چبس ہضاس سوپے“
متجبدل ہووگے۔
 .۴مىذسجہ ایکٹ کی دفعہ  ۶میں:
) (aریلی دفعہ ( )1میں:
) (iالفبظ”پىذسي ہضاس سوپے“ کے لئے لفظ” پچبط
ہضاس سوپے“ متجبدل ہووگے؛
) (iiالفبظ”دط ہضاس سوپے“ کے لئے لفظ ”پچیظ
ہضاس سوپے“ متجبدل ہووگے ؛
) (bریلی دفعہ ( )۲کے لئے اط طشح متجبدل
ہوگب:
“( )۲جہبں اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کو عشکبسی
سہبئش وہیں مہیب کی گئی یب وي وجی سہبئش اختیبس
کشوے کو تشجیخ دے سہب ہے تو ،ان کو تشتیجواس
ٓاٹھ ہضاس سوپے یب عبت ہضاس سپوے اپىے گھش کی
صوست میں دیب جبئے گب یب ثھشا گیب دقیقی کشایہ،
تشتیجواس صیبدي عے صیبدي ٓاٹھ ہضاس سوپے یب عبت
ہضاس سوپے مبہواس کشایہ پش لئے گئے گھش کی
صوست میں دیب جبئے گب اوس اعپیکش کو اضبفی
طوس پش ثیظ ہضاس سوپےکی سقم گھش کی ٓاعبئش
کے لئے فقط ایک ثبس دط مبسچ  ۵۷۸۱کے ثعذ
اعمجلی کی مذت دوساں پہلی ثبس وصیش یب اعپیکش
طوس مىتخت ہووے یب وئی اعمجلی کی مىتخت
ہووے پش دی جبئے گی۔
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 ۵۷۹۱کے عىذھ ایکٹ VII
کی دفعہ  ۶کی تشمیم
Amendment of section 6
of Sindh Act VII of
1975

 ۵۷۹۱کے عىذھ ایکٹ VII
کی دفعہ  ۸کی تشمیم
Amendment of section 8
of Sindh Act VII of
1975
 ۵۷۹۱کے عىذھ ایکٹ VII
کی دفعہ  ۵۱کی تشمیم
Amendment of section
10 of Sindh Act VII of
1975

) (2-Aعشکبسی سہبئش میں مہیب کئے گئے عبمبن
کب معیبس چیف عیکشیٹشی ،مبلیبت عیکشیٹشی اوس
عیکشیٹشی کمیوویکیشىض ایىڈ وسکظ ڈپبسٹمىٹ پش
مشتمل کمیٹی کے فیصلے کے تذت ہوگب۔
 .۱مىذسجہ ریل ایکٹ کی دفعہ  ۸میں ،الفبظ ”پبوچ
عو سوپے اوس تیه عو سوپے“ کے لفظ ”تیه ہضاس
سوپے اوس ایک ہضاس اوس پبوچ عو سوپے“ متجبدل
ہوگب۔
 .۶مىذسجہ ریل ایکٹ کی دفعہ  ۵۱کی ریلی دفعہ
( )1میں ،الفبظ ”ایک عو سوپے اوس پىجھتش
سوپے“ کے لئے لفظ ”ایک عو اوس پچیظ سوپے“
متجبدل ہوگب۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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