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 ۵۸۹۱مجزیہ  XIIسنذھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XII OF 1985 
 ایکٹ، )تزمیم( مزاعبت( اور االٔونسش )تنخواہیں، کی وسراء کے سنذھ

۵۸۹۱ 

THE SINDH MINISTERS (SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES) 

(AMENDMENT) ACT, 1985 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم A-3کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۲

Amendment of section 3-A of 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 
 کی تشمیم  ۶۔Aکی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۱
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 کی تشمیم ۹کی دفعہ VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۶

Amendment of section 7 of Sindh Act VIII of 1975 
 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۹
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 کی تشمیم ۱۶کی دفعہ  VIIIکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۸

Amendment of section 16 of Sindh Act VIII of 1975 
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 ۵۸۹۱مجزیہ  XIIسنذھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XII OF 

1985 

 )تنخواہیں، کی وسراء کے سنذھ

 ایکٹ، )تزمیم( مزاعبت( اور االٔونسش

۵۸۹۱ 
THE SINDH MINISTERS 

(SALARIES, ALLOWANCES AND 

PRIVILEGES) (AMENDMENT) ACT, 

1985 

 ]۱۷۸۱جىوسی  ۸[
وصساء کی کے ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ 

 ۱۷۹۱)تىخواہیں، االٔووغض اوس مشاعبت( ایکٹ، 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔

وصساء کی )تىخواہیں، االٔووغض کے جیغب کہ عىذھ 

میں تشمیم کشوب  ۱۷۹۱اوس مشاعبت( ایکٹ، 

 مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 جبئے گب: اط کو اط طشح بىب کش وبفز کیب

وصساء کی کے ( اط ایکٹ کو عىذھ ۱۔ )۱

)تىخواہیں، االٔووغض اوس مشاعبت( )تشمیم( ایکٹ، 

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۸۱

کے  ۱۷۸۱مبسچ  ۱۱(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس ۲)

بعذ وصیشاعلٰی کی طشف عے پہلی دفعہ آفیظ 

 عىبھبلىے والی تبسیخ عے وبفز عمجھب جبئے گب۔

وصساء )تىخواہیں، االٔووغض اوس کے ۔عىذھ ۲

میں، جظ کو اط کے بعذ  ۱۷۹۱مشاعبت( ایکٹ، 

 ۳۔Aبھی مزکوسي ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 کے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

۔ وصیشاعلٰی یب وصیش، اپىے ۳۔Aاالٔووظ( اکئپمىٹ '')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII  3کی دفعہ-A  کی

 تشمیم

Amendment of 

section 3-A of 

Sindh Act VII of 

1975 
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ایغے پہلی مشتبہ اوتخبة  پش اکئپمىٹ االٔووظ تیه 

عو سوپے اوس تیه ہضاس سوپے ہضاس اوس پبوچ 

 تشتیبواس دبصل کشیں گے۔

بششطیکہ اکئپمىٹ االٔووظ دبصل وہیں کیب جب 

عکے گب اگش اعی مقصذ کے لیئے اعیمبلی کی 

مذت کے دوسان، پیشگی طوس پش وصیشاعلٰی، 

وصیش، اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش کے طوس پش مقشسی 

 پش دبصل کش چکب ہو۔

ں، الفبظ ''تیه ہضاس می ۱۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

سوپے ہوں گے'' کےلیئے الفبظ ''تشتیبواس چھہ 

ہضاس سوپے اوس پبوچ عو سوپے ہوں گے'' متببدل 

 ہوں گے۔

 
 

میں، الفبظ ''دو ہضاس  ۶۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۴

سوپے اوس ایک ہضاس سوپے اوس پبوچ عو سوپے'' 

کے لیئے الفبظ ''چبس ہضاس سوپے اوس تیه ہضاس 

 بدل ہوں گے۔سوپے'' متب

 

 

کے لیئے مىذسجہ  ۶۔A۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۱

 ریل متببدل ہوگب:

( ایک وصیش اپىی ۱۔ )۶۔A'')صوابذیذی گشاوٹ( 

صوابذیذ پش عبل کے دوسان پچبط ہضاس سوپے 

 تک گشاوٹظ کش عکتب ہے۔

(گشاوٹظ کے اکبٔووٹظ عبالوہ اکبٔووٹىٹ جىشل ۲)

طشف عىذھ یب اط کی طشف عے وبمضد کشدي کی 

 عے آڈٹ کیئے جبئیں گے۔''۔

 میں: ۹۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۶

(a)( کے لیئے ۳( اوس )۲(، )۱ریلی دفعبت )

 مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

(وصیشاعلٰی یب وصیش، جیغے معبملہ ہو، اط کو ۱'')

کی ایک مذت کے دوسان ایک مفت عہذے اط کی 

 آساعتہ عشکبسی سہبئش فشاہم کی جبئے گی:

 

 

 

 

کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII  کی تشمیم ۱کی دفعہ 

Amendment of 

section 5 of Sindh 

Act VII of 1975 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII کی تشمیم ۶کی دفعہ 

Amendment of 

section 6 of Sindh 

Act VII of 1975 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII  کی دفعہAکی   ۶۔

 تشمیم

Amendment of 

section 6-A of 

Sindh Act VII of 

1975 
 

کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII کی تشمیم ۹کی دفعہ 

Amendment of 

section 7 of Sindh 

Act VII of 1975 
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وصیش کی عشکبسی سہبئظ کی بششطیکہ ایک 

آعبئش پش خشچہ پچبط ہضاس سوپے عے صائذ وہیں 

 ہوگب۔

(جہبں ایک وصیش کو عشکبسی سہبئش وہیں ۲'')

فشاہم کی گئی یب وي خبوگی سہبئش اختیبس کشوے کو 

تشجیخ دیتب ہے تو، اط کو آٹھ ہضاس سوپے اپىے 

گھش کی صوست میں دیب جبئے گب یب ادا کیب جبوے 

کشایب، صیبدي عے صیبدي آٹھ ہضاس سوپے واال دقیقی 

مبہبوہ کشائے پش لیئے گئے گھش کی صوست میں 

دیب جبئے گب، اوس اضبفی طوس پش بیظ ہضاس سوپے 

کی سقم گھش کی آعبئظ کے لیئے فقط ایک مشتبہ 

کے بعذ اعیمبلی کی مذت کے  ۱۷۸۱دط مبسچ 

دوسان پہلی مشتبہ وصیش یب اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش 

ش اوتخبة پش یب وئی اعیمبلی کے اوتخبة کے طوس پ

 پش دیب جبئے گب۔

(عشکبسی سہبئظ میں فشاہم کشدي عبمبن کب ۳)

معیبس چیف عیکشیٹشی، مبلیبت عیکشیٹشی اوس 

عیکشیٹشی کمیوویکیشىض ایىڈ وسکظ ڈپبسٹمىٹ پش 

 مشتمل ایک کمیٹی کے فیصلے کے تذت ہوگب۔

(b)( کے بعذ مىذسجہ ریل وضبدت ۶ریلی دفعہ )

 کب اضبفہ کیب جبئے گب:

''وضبدت: اط دفعہ کے مقصذ کے لیئے ''آعبئش'' 

میں شبمل ہے کمشوں کے قغم اوس اعتعمبل کے 

دغبة عے فشویچش، ڈیکوسیشه پیغض، بشمول 

تصویشوں اوس پیىٹىگظ، پشدوں کے اوس کمشوں 

 بشمول الٔووجض اوس بشاوذوں کی فلوس کبسپیٹىگ''۔

( ۱ریلی دفعہ )کی  ۱۱۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۹

میں، الفبظ ''ایک عو سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک 

 عو اوس پچیظ سوپے'' متببدل ہوں گے۔

 

 

( ۲میں ریلی دفعہ ) ۱۶۔مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۸

 کے لیئے مىذسجہ ریل متببدل ہوگب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII  کی  ۱۱کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 10 of 

Sindh Act VII of 

1975 
کے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱

VII  کی  ۱۶کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

section 16 of 

Sindh Act VII of 

1975 
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(وصیشاعلٰی یب وصیش ، جیغے معبملہ ہو، اط کو ۲'')

 بئے گب۔''۔تىخواي کے بشابش چھٹی کب االٔووظ دیب ج

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


