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سنذھ ایکٹ نمبز  VIIIمجزیہ ۶۹۹۱
SINDH ACT NO.VIII OF
1996
االونسش اور
سنذھ وسراء کی (تنخواہیںٔ ،
مزاعبت) (تزمیم) ایکٹ۶۹۹۱ ،
THE SINDH MINISTERS
(SALARIES, ALLOWANCES
)AND PRIVILEGES
(AMENDMENT) ACT, 1996
] ۸اپشیل [۱۷۷۱
ایکٹ جظ کی توعط عے عنذھ وصساء کی (تنخواہیں،
االونغض اوس مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں مضیذ تشمیم
ٔ
کی جبئے گی۔
االونغض اوس
جیغب کہ عنذھ وصساء کی (تنخواہیںٔ ،
مشاعبت) ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں مضیذ تشمیم کشنب مقصود
ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عنذھ وصساء کی (تنخواہیں،
االونغض اوس مشاعبت) (تشمیم) ایکٹ ۱۷۷۱ ،کہب
ٔ
جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔
االونغض اوس مشاعبت)
۲۔ عنذھ وصساء کی (تنخواہیںٔ ،
ایکٹ ۱۷۹۱ ،میں:
) (iدفعہ  ۸کے بعذ منذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ
کیب جبئے گب:
'' ،8-Aکغٹم ڈیوٹیض یب عیلض ٹیکظ کچھ چیضوں پش نبفز
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تمہیذ )(Preamble
مختصش عنوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۷۹۱کے عنذھ
ایکٹ  VIIIمیں نئی
دفعہ  8-Aکب اضبفہ
Insertion of new
section 8-A in
the Sindh Act,

نہیں ہوگی :کچھ کغٹم ڈیوٹیض یب عیلض ٹیکظ اط کے VIII of 1975
راتی اعتعمبل میں مشعیڈیض بینض  280 SELیب اط کے
بشابش پش نبفز نہیں ہوگی ،اگش اط کی مقشسی پش یب اط
کے عہذے کی مذت کے دوسان امپوسٹ کی گئی ہو یب منغوخی
وصیشاعلی کی طشف عے ببنڈ میں عے خشیذ کی گئی Repeal
ٰ
ہو۔
) (iiموجود دفعہ  8-Aکو دفعہ  8-AAکے طوس پش
دوببسہ نمبش دیب جبئے گب۔
االونغض اوس مشاعبت)
۳۔ عنذھ وصساء کی (تنخواہیںٔ ،
(تشمیم) آسڈیننظ ۱۷۷۱ ،کو منغوخ کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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