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 ۸۸۱۱مجزیہ  Iسنذھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.I OF 1988 

 االئونسز سنذھ پبرلیمبنی سیکزیٹزیز )تنخواہیں، 

 ۸۸۱۱مزاعبت( )تزمیم( ایکٹ، اور

THE SINDH PARLIAMENTARY SECRETARIES 

(SALARIES, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) 

(AMENDMENT) ACT, 1987 

 (CONTENTS) فہزست 

  (Preamble)تمہیذ
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۴کے دفعہ  XXIVکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۱۔ ۲

Amendment of Section 4 of Sindh Act XXIV of 1974 
 میں کچھ دفعبت کب اضبفہ XXIVکے عىذھ ایکٹ  ۱۷۹۴۔ ۳

Insertion of certain sections in Sindh Act XXIV of 1974 
 کی مىغوخی VIIکے عىذھ آسڈیىىظ  ۱۷۹۹۔ ۱

Repeal of Sindh Ordinance VII of 1987 
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 ۸۸۱۱مجزیہ  Iسنذھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.I OF 1988 

 سنذھ پبرلیمبنی سیکزیٹزیز )تنخواہیں، 

مزاعبت( )تزمیم( ایکٹ، االئونسز اور

۸۸۱۱ 

THE SINDH PARLIAMENTARY 

SECRETARIES (SALARIES, 

ALLOWANCES AND PRIVILEGES) 

(AMENDMENT) ACT, 1987 

 ]۱۷۹۹جىوسی  ۹[
ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ پبسلیمبوی عیکشیٹشیض 

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

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۷۹۱

جیغب کہ عىذھ پبسلیمبوی عیکشیٹشیض )تىخواہیں، 

میں  ۱۷۹۱( )تشمیم( ایکٹ، اوس االئووغض مشاعبت 

 کشوب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عىذھ پبسلیمبوی عیکشیٹشیض ۱۔ )۱

مشاعبت( )تشمیم( ایکٹ، االئووغض اوس ں، )تىخواہی

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۹

عے  ۱۷۹۹اپشیل  ۲۲(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس ۲)

 وبفزالعمل عمجھب جبئے گب۔

۔ عىذھ پبسلیمبوی عیکشیٹشیض )تىخواہیں، مشاعبت( ۲

میں،  جظ کو اط کے ثعذ ثھی مزکوسي  ۱۷۹۱ایکٹ، 

میں، الفبظ ''ایک  ۱ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

عو پچیظ سوپے'' کو الفبظ ''ایک عو پچبط سوپے '' 

 عے متجبدل ثىبیب جبئے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تمہیذ

 

 

اوس مختصش عىوان 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عىذھ  ۱۷۹۱

کے  XXIVایکٹ 

 کی تشمیم ۴دفعہ 

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act XXIV 
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وئیں کے ثعذ مىذسجہ ریل  ۱۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

 دفعبت شبمل کیئے جبئیں گے:

4-A ( ایک پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو ۱: )سہبئش

ایک عشکبسی سہبئش گبي فشاہم کی ثغیش کشائے کے 

 جبئے گی۔

( جہبں پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو عشکبسی سہبئش گبي ۲)

فشاہم وہیں کی جبتی یب وي وجی سہبئش گبي میں سہىے 

کشایب ایک ہضاس کو تشجیخ دیتب ہے تو، اط کو گھش کب 

 پبوچ عو سوپے مبہبوہ کے دغبة عے دیب جبئے گب۔

4-B  دوعشی عہولیبت: پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو دی

 جبئیں گی:

(i)  کل وقتی اعٹیىو ٹبئپغٹ اوس ایک وبئت

 قبصذ کی خذمبت؛

(ii)  سہبئشی ٹیلیفون کی سیىٹل چبسجض اوس اط

عے کی گئی عشکبسی کبلض جو عىذھ 

 االئووغض اوس اعیمجلی میمجشص )تىخواہیں،

کی  ۶کی دفعہ  ۱۷۹۴مشاعبت( ایکٹ، 

کے تذت اعیمجلی میمجش کے  (b)شق 

طوس پش دیئے گئے معبوضے کے ایک 

 ئی عے صائذ وہ ہوں گی۔تہب

4-C ( پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو غیش ۱چھٹی۔ )

دبضشی کی چھٹی وصیشاعلٰی کی طشف عے ایک 

وقت یب وقت ثوقت دی جبئے گی، صذت کے معبمالت 

ط کی عہذے وجی معبمالت کے لیئے، جو اط کے یب 

 مذت کے دوسان تیه مبي عے صائذ وہ ہوگی۔

(پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو اط کے تىخواي کے ثشاثش ۲)

 چھٹی کب االٔووظ دیب جبئے گب۔

4-D ( پبسلیمبوی عیکشیٹشی کو ۱عفش کب االٔووظ۔ )

رمیواسیبں وجھبوے کے لیئے عشکبسی دوسے کے 

علغلے میں عفش کب االٔووظ ایک اعیمجلی میمجش کے 

 اعکیل کے ثشاثش دیب جبئے گب۔

of 1974 
کے عىذھ  ۱۷۹۴

میں  XXIVایکٹ 

 کچھ دفعبت کب اضبفہ

Insertion of 

certain sections 

in Sindh Act 

XXIV of 1974 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عىذھ  ۱۷۹۹

کی  VIIآسڈیىىظ 

 مىغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance VII 

of 1987 
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(وصیش جظ کے عبتھ پبسلیمبوی عیکشیٹشی مىغلک ۲)

ہے، عفش کے االٔووظ کے مقصذ کے لیئے اط کب 

 ہوگب۔''۔ کىٹشولىگ آفیغش

االئووغض اوس ۔ عىذھ پبسلیمبوی عیکشیٹشیض )تىخواہیں، ۴

کو مىغور کیب  ۱۷۹۹مشاعبت( )تشمیم( آسڈیىىظ، 

 جبتب ہے۔

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


