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THE SINDH ASSEMBLY 

MEMBERS (SALARIES AND 

ALLOWANCES) (AMENDMENT) 

ACT, 1990 
 ]1771 جوالئی  6[

میمبشص )تىخواہیں ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ اعمبلی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ 1774اوس مشاعبت( ایکٹ،  

جیغب کہ عىذھ اعمبلی میمبشص )تىخواہیں اوس مشاعبت( 

 ؛کشوب ضشوسی ہوگیب ہےمیں تشمیم  1774ایکٹ، 

 جظ کو اط طشح عے عمل میں الیب جبئے گب۔

اط ایکٹ کو عىذھ اعمبلی میمبشص   ( 1) .1

 1771)تشمیم( ایکٹ،  (تىخواہیں اوس مشاعبت)

 کہب جبئے گب۔

 یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔ (2)

عىذھ اعمبلی میمبشص )تىخواہیں  اوس مشاعبت (  .2

میں، جظ کو اط کے بعذ بھی  1774ایکٹ، 

میں الفبظ  3ایکٹ ہی کہب  جبئے گب۔ اط کی دفعہ 

پبوچ ”اوس “ دو  ہضاس”کے لئے الفبظ “ دو ہضاس”

 کب متببدل بىبیب جبئے گب۔“ عو

 

 

میں ، الفبظ  4بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ  .3

“ تیه عو”کے لئے الفبظ  “ایک عو اوس پچبط”

 عے متببدل بىبیب جبئے گب۔

 

 

 

کے بعذ وئی  5بیبن کئے گئے ایکٹ میں دفعہ  .4

 دفعہ شبمل کی جبئے گی۔

دوسان ایک میمبش کو  عبل کےA (1 )-5( “مفت عفش)

پچیظ ہضاس سوپے کی قیمت کے ایغے وائوچش دیىے 

جبئیں گے تب کہ وي پبکغتبن کے اوذس کغی بھی وقت پش 

ہوائی یب سیل کے سعتے خو د کشایہ دیىے کے بغیش 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

مختظش عىوان اوس 

 ششوعبت

 Short title and 

commencement 

 

 عىذھ ایکٹ  1774

XXVI  کی  3کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

Section 3 of Sindh 

Act XXVI of 1974 

 عىذھ ایکٹ 1774

XXVI   کی  4کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

Section 4 of Sindh 

Act XXVI of 1974 

 

 عىذھ ایکٹ 1774

XXVI   5میں دفعہ-A 

 کی شمولیت

Insertion of Section 

5-A in Sindh Act 

XXVI of 1974 
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 عفش کش عکتب ہے۔

بششطیکہ کہ اگش کوئی شخض عبل کے دوسان میمبش 

وغبت عے بىتب ہے تو ان کے وائوچشص کی قیمت اعی 

 کم کی جبئے گی۔

ان ص وہیں لیىب چبہتب تو اط کوجو میمبش واوچش  (2)

وائوچشص کی جگہ پش بیظ ہضاس سوپے کب االئووظ دیب 

 جبئے گب۔

( کے تحت 1اگش کوئی وائوچش جو ریلی دفعہ ) (3)

میمبش کو دیب گیب ہے اعے میمبش کے خبوذان کی طشف 

 عے اعتعمبل کیب جب عکتب ہے۔

( کے 1ی طشف عے اعے صیلی دفعہ )میمبش ک( 4)

تحت فشاہم کیب گیب وائوچش کغی عفش کے مقظذ کے 

کغی بھی طوست میں  اط ایکٹ کے لئے اعتعمبل 

حبطل کشوے والے کب حق متبثش تحت ایغب االئووظ 

 وہیں ہوگب۔

 وضبحت: 

عے مشاد “ خبوذان”اط دفعہ کے مقظذ کے لئے 

، میں اعپیکش  “میمبش”ششیک حیبت اوس اوالد اوس 

ی  اعپیکش، وصیش، وصیشاعلٰی کب مشیش، وصیشاعلٰی ڈپٹ

کب خبص معبون پبسلیبمىٹشی عیکشیٹشی اوس اپوصیشه 

 “۔کے عشبشاي شبمل ہیں

4-A .کی شق  6 بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ(b) 

دو ہضاس ”کے الفبظ  “پبوچ عو  سوپے”میں الفبظ 

 ؛ کو متببدل بىبیب جبئے گب “سوپے

 

 

4-B . 6بیبن کئے گئے ایکٹ میں دفعہ-A   کے بعذ

 ۔وئی دفعہ شبمل کی جبئے گی

ممبش کو مبہبوہ ایک . B-6( “میىٹیىظ االئووظٓافیظ )

ہضاس اوس پبوچ عو سوپے ٓافظ میىٹیىظ االئووظ کی مذ 

 “میں دیئے جبئیں گے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىذھ ایکٹ 1774

XXVI   کی  6میں دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

Section 6 of Sindh 

Act XXVI of 1974 

 عىذھ ایکٹ  1774

XXVI 6 میں دفعہ-B 

 کی شمولیت

Insertion of Section 

6-B in Sindh Act 

XXVI of 1974 

 

 

 عىذھ ایکٹ 1774

XXVI  کی  7کی دفعہ

 تشمیم

Amendment of 

Section 7 of Sindh 

Act XXVI of 1974 
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میں،  (a) کی شق  7بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ .5

کب  متببدل “ تیه ہضاس”کو کے الفبظ “ دو ہضاس”الفبظ 

 بىبیب جبئے گب۔

 

 

 

 
کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے  ایکٹنوٹ: 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب
 


