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سنذھ اسپیکز اور ڈپٹی اسپیکز کی
االونسز اور مزاعبت)
(تنخواہیںٔ ،
(دوسزی تزمیم) ایکٹ۵۹۹۱ ،
THE SINDH SPEAKER’S AND
DEPUTY SPEAKER’S (SALARIES,
)ALLOWANCES AND PRIVILEGES
(SECOND AMENDMENT) ACT,
1995
] ۲۲وومبش [۱۷۷۱
ایکٹ جظ کی توعط عے عىذھ کے اعپیکش اوس ڈپٹی
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ،
اعپیکش کی (تىخواہیںٔ ،
 ۱۷۹۱میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیغب کہ عىذھ کے اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کی
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں
(تىخواہیںٔ ،
تشمیم کشوب مقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش
االووغض اوس مشاعبت) (دوعشی تشمیم)
کی (تىخواہیںٔ ،
ایکٹ ۱۷۷۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔ عىذھ اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کی (تىخواہیں،
االووغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،کی دفعہ  ۱۳کی
ٔ
ریلی دفعہ ( )۱میں ،الفبظ ''اط کی عبسی مذت کے
عشصہ جو تیه مبي عے صائذ وہ ہو'' کے لیئے الفبظ
''عشصہ کے لیئے جو عبل میں تیه مبي عے صائذ وہ
ہو'' کو متببدل بىبیب 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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