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SINDH ACT NO.XXXIII OF 

2013 

 اسپیکز ڈپٹی اور اسپیکز اسیوبلی سنذھ

 هزاعبت( اور االٔونسز )تنخواہوں، کی

 ۳۱۱۲ ایکٹ، )تزهین(
THE SINDH SPEAKER’S 

AND DEPUTY SPEAKER’S 

(SALARIES, ALLOWANCES 

AND PRIVILEGES) 

(AMENDMENT) ACT, 2009 
 ]۳۱۵۲ اپشیل 1[

اوس  ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ اعیمبلی کے اعپیکش

ڈپٹی اعپیکش کی )تىخواہوں، االٔووغض اوس مشاعبت( 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۵۷۹۱ایکٹ 

اعیمبلی کے اعپیکش اوس ڈپٹی کی جیغب کہ عىذھ 

میں تشمیم  ۵۷۹۱)تىخواہوں، االٔووغض، مشاعبت( ایکٹ 

 ؛کشوب مقصود ہے

 :جظ کو اط طشح عے بىب کش وبفز کیب جبئے گب

اط ایکٹ کو عىذھ اعیمبلی کے اعپیکش اوس ( 1) .1

ڈپٹی اعپیکش کی )تىخواہوں، االٔووغض اوس 

 کہب جبئے گب۔ ۳۱۱۷)تشمیم( ایکٹ  مشاعبت(

 ۳۱۵۵یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی ( ۳) 

 عے وبفز عمجھب جبئے گب۔

 

. عىذھ  اعیمبلی کے اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش ۳

میں  ۵۷۹۱( ایکٹ، اوس مشاعبتاالٔووغض تىخواہوں)

جغے اط کے بعذ بھی ایکٹ ہی کہب جبئے گب اط کی 

عبت ”کے لئے لفظ  “پبوچ ہضاس” میں الفبظ  A-3دفعہ 

 متببدل ہوگب۔ “ہضاس
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مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 
 VII عىذھ ایکٹ ومبش 

 کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ 

3-A کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-A of 

Sindh Act No.VII 

of 1975 

 
 

 VIIعىذھ ایکٹ ومبش

 ۱کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ 

 تشمیمکی 

Amendment of 

Section 5 of Sindh 

Act No.VII of 1975 

 

 VII عىذھ ایکٹ ومبش

 ۶کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ 

 کی تشمیم

Amendment of 

Section 6 of Sindh 
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میں مىذسجہ ریل  ۱. بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۲

 :اضبفہ کیب جبئے گب

اعپیکش اوس ڈپٹی اعپیکش کی تىخواي  (1)۱”

 ۔“تشتیبواس اعی ہضاس اوس عتش ہضاس مبہواس ہوگی

( میں بیبن کی گئی تىخواي حکومت 1ریلی دفعہ )( 2)

کی طشف عشکبسی مالصمیه کی تىخواي میں اضبفے 

 ۔“کی مىبعبت عے خودبخود بڑھے گی

( ۳کی ریلی دفعہ ) ۶بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ  .۴

پىتیظ ”اوس الفبظ “ اوتبلیظ ہضاس اوس پبوچ عو”میں الفبظ 

اوجبط ”اوس “ پچپه ہضاس تیه عو”کے الفبظ “ ہضاس

 تشتیبواس متببدل ہووگے۔“ ہضاس

 

 
 

میں مىذسجہ ریل ۹. بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۱

 :اضبفہ ہوگب

. اعپیکش یب ڈپٹی اعپیکش جیغبمعبملہ ہو، ۹”

اعتعمبل کشوے عشکبسی خشچ پش دو عشکبسی گبڑیبں 

 “کے حقذاس ہووگے۔

 

 

عبٹھ ”میں الفبظ  ۸. بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۶

 متببدل ہوگب۔“ ٓاٹھ ہضاس چبس عو”کے لئے لفظ “ ہضاس

میں A-8بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . ۹

اوس عشکبسی خشچ پش ”کے لئے لفظ  “ دوووں”الفبظ

 متببدل ہوگب۔“ ایک موببئل فون
 
 

 

پبوچ ”میں الفبظ ۵۱. بیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۸

متببدل  “عبت عو  اوس عتش”کے لئے الفبظ  “عو پچبط

 ہووگے۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔نہیں کیب جب سکتبلیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل 

Act No.VII of 1975 

 

 VII عىذھ ایکٹ ومبش

 ۹کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ 

 کی تشمیم 

Amendment of 

Section 7 of Sindh 

Act No.VII of 1975 

 

 VII عىذھ ایکٹ ومبش

 ۸کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ

 کی تشمیم

Amendment of 

Section 8 of Sindh 

Act No.VII of 1975 

 

  VII عىذھ ایکٹ ومبش

کی دفعہ  ۵۷۹۱مجشیہ 

8-A کی تشمیم 

Amendment of 

Section 8-A of 

Sindh Act No.VII 

of 1975 

 

 


