۱۹۹۱  مجزیہIII سنذھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.III OF 1991
)االونسش اور مزاعبت) (تزمیم
ٔ ،سنذھ وسراء کی (تنخواہیں
۱۹۹۱ ،ایکٹ
THE SINDH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES
AND PRIVILEGES) (AMENDMENT) ACT, 1991

(CONTENTS) فہزست
(Preamble) تمہیذ
(Sections) دفعبت
۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱
Short title and commencement
 کی تشمیم6-A  کی دفعہVIII  کے عىذھ ایکٹ۱۷۹۱ ۔۲
Amendment of Section 6-A of Sindh Act, VIII of 1975
 کی تشمیم۱۱  کی دفعہVIII  کے عىذھ ایکٹ۱۷۹۱ ۔۳
Amendment of Section 10 of Sindh Act, VIII of 1975
 کب اضبفہ10-A  میں دفعہVIII  کے عىذھ ایکٹ۱۷۹۱ ۔۴
Insertion of Section 10-A in Sindh Act, VIII of 1975
۔ حقیقی اخشاجبت کی ادائگی۱
Payment of actual expenses

۱۹۹۱  مجزیہIII سنذھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.III OF 1991
االونسش اور
ٔ ،سنذھ وسراء کی (تنخواہیں
۱۹۹۱ ،مزاعبت) (تزمیم) ایکٹ
1

THE SINDH MINISTERS (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1991
] ۱جون [۱۷۷۱
ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ وصساء کی (تىخواہیں،
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں تشمیم کی
ٔ
جبئے گی۔
االووغض اوس
جیغب کہ عىذھ وصساء کی (تىخواہیںٔ ،
مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں تشمیم کشوب مقصود ہے،
جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ وصساء کی (تىخواہیں،
االووغض اوس مشاعبت) (تشمیم) ایکٹ ۱۷۷۱ ،کہب
ٔ
جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
االووغض اوس مشاعبت)
۲۔ عىذھ وصساء کی (تىخواہیںٔ ،
ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں ،جظ کو اط کے ثعذ ثھی مزکوسي
ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی دفعہ  6-Aمیں ،ریلی دفعہ
( )۱کے لیئے مىذسجہ ریل متجبدل ہوگب:
''( )۱ایک وصیش اپىی صواثذیذ کے تحت ایک الکھ
سوپے عبالوہ تک گشاوٹظ جبسی کش عکتب ہے۔''۔
۳۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ  ۱۱کی ریلی دفعہ ( )۱میں،
الفبظ ''ایک عو اوس پچیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ
''ایک عو اوس پچبط سوپے'' متجبدل ہوں گے۔

تمہیذ )(Preamble

مختصش عىوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے عىذھ
ایکٹ  VIIIکی دفعہ
 6-Aکی تشمیم
Amendment of
Section 6-A of
Sindh Act, VIII
of 1975
 ۱۷۹۱کے عىذھ
ایکٹ  VIIIکی دفعہ
 ۱۱کی تشمیم
Amendment of
۴۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ  ۱۳میں ،مىذسجہ ریل وئی Section 10 of
دفعہ شبمل کی جبئے گی:
Sindh Act, VIII
of 1975
 ۱۷۹۱کے عىذھ
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''13-A۔ جہبں ایک وصیش جت ڈیوٹی کے دوسان
صوثے عے ثبہش عفش کش سہب ہو ،ایک ہوٹل میں،
ہبوط میں ،اوغپیکشه ثىگلہ ،سہبئشگبي یب کغی
گیغٹ ٔ
سہبئشی کلت میں سہے ،اط کو دفعہ  ۱۱کے تحت
االووظ کے عبتھ اضبفی ادائگی کی
ملىے واال سوصاوہ ٔ
جبئے گی ،اط کو ایک کمشے کب کشایہ دیب جبئے گب،
االووظ کے حغبة عے صائذ
جو تیه دیه کے سوصاوہ ٔ
وہیں ہوگب ،جو سعیذوں/ووچشص کے جمع کشاوے پش
دیب جبئے گب۔''۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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 10-Aکب اضبفہ
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of 1975
حقیقی اخشاجبت کی
ادائگی
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of
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