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سنذھ ایکٹ نوبز  XVهجزیہ ۹۱۹۱
SINDH ACT NO.XV OF 1989
سنذھ اسپیکز اور ڈپٹی اسپیکز کی
(تنخواہیں ،سہولیبت اور هزاعبت)
(تزهین) ایکٹ۹۱۹۱ ،
THE SINDH SPEAKER’S AND
DEPUTY SPEAKER’S (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1989
] ۳۱دصمبش [۱۷۹۷
ایکٹ جش کی توصط صے صنذھ اصپیکش اوس ڈپٹی
اصپیکش کی (تنخواہیں ،صہولیبت اوس مشاعبت) ایکٹ،
 ۱۷۹۱میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیضب کہ صنذھ اصپیکش اوس ڈپٹی اصپیکش کی (تنخواہیں،
صہولیبت اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں تشمیم کشنب
مقصود ہے ،جو اس طشح ہوگی؛
۱۔ ( )۱اس ایکٹ کو صنذھ اصپیکش اوس ڈپٹی اصپیکش
کی (تنخواہیں ،صہولیبت اوس مشاعبت) (تشمیم) ایکٹ،
 ۱۷۹۷کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔
۲۔ صنذھ اصپیکش اوس ڈپٹی اصپیکش کی (تنخواہیں،
صہولیبت اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں ،جش کو
اس کے بعذ بھی مزکوسہ ایکٹ کہب جبئے گب ،اس کی
دفعہ  ۹کے بعذ منذسجہ ریل نئی دفعہ کب اضبفہ کیب
جبئے گب:
صوابذیذی هبلی اهذاد۔ ''7-A۔ اصپیکش اس کی صوابذیذ
میں ہوگب کہ صبل کے دوسان پچبس ہزاس تک مبلی
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تمہیذ )(Preamble
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Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے صنذھ
ایکٹ  VIIکی دفعہ
 7-Aکب اضبفہ
Insertion
of
section 7-A of
Sindh Act VII of
1975

امذاد کش صکے:
اکبونٹنٹ جنشل
اکبونٹش صبالنہ ٔ
( )۲مبلی امذاد کے ٔ
صنذھ یب اس کی طشف صے نبمزد کشدہ عملذاس کی
طشف صے آڈٹ کیئے جبئیں گے۔
۳۔ مزکوسہ ایکٹ میں ،دفعہ  ۹کے بعذ ،منذسجہ ریل
نئی دفعہ کب اضبفہ کیب جبئے گب:
ٹیلیفوى۔ ''8-A۔ اصپیکش کو حکومت کے خشچ پش
آفیش میں دو ٹیلیفون اوس سہبئشگبہ پش دو ٹیلیفون
اصتعمبل کشنے کب حقذاس ہوگب۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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