
 
1 

 ۳۱۰۲ هجزیہ XXXIV سنذھ ایکٹ نوبز

SINDH ACT NO.XXXIV OF 2013 
 ۳۱۱۲ ایکٹ، )تزهین( االٔونسش( اور )تنخواہوں هیوبزس اسیوبلی سنذھ

THE SINDH ASSEMBLY MEMBERS (SALARIES 

AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 3102 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections)دفعبت 

 مختصش عىوان اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 کی تشمیم ۳کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .2

Amendment of Section 3 of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم A-3کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVIعىذھ ایکٹ ومجش  .3

Amendment of Section 3-A of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم   B-3کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVI ومجش عىذھ ایکٹ  .4

Amendment of Section 3-B of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم  C-3 کی دفعہ ۴۷۹۱مجشیہ  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .5

Amendment of Section 3-C of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم D-3 کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .6

Amendment of Section 3-D of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم ۱ کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .7

Amendment of Section 4 of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم B-4 کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .8

Amendment of Section 3-B of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم  ۵کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .9

Amendment of Section 5 of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیمA-5کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .11

Amendment of Section 5-A of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم  ۶مجشیہ  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .11

Amendment of Section 6 of Sindh Act No.XXVI of 1974 

 کی تشمیم B-6کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ   XXVI عىذھ ایکٹ ومجش .12

Amendment of Section 6-B of Sindh Act No.XXVI of 1974 



 
2 

 

 هجزیہ XXXIV سنذھ ایکٹ نوبز

۳۱۰۲ 

SINDH ACT NO.XXXIV OF 

2013 
 االٔونسش( اور )تنخواہوں هیوبزس اسیوبلی سنذھ

 ۳۱۱۲ ایکٹ، )تزهین(

THE SINDH ASSEMBLY 

MEMBERS (SALARIES AND 

ALLOWANCES) (AMENDMENT) 

ACT, 3102 
 ]۳۱۴۳وومجش  1[

ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ اعیمجلی میمجشص کی 

میں تشمیم کی  ۴۷۹۱)تىخواہوں اوس االٔووغض( ایکٹ 

 ۔جبئے گی

جیغب کہ عىذھ اعیمجلی میمجشص کی )تىخواہوں اوس 

 ؛میں تشمیم کشوب مقصود ہے ۴۷۹۱االٔووغض( ایکٹ 

 جبئے گب؛جظ کو اط طشح عے ثىب کش وبفز کیب 

اط ایکٹ کو عىذھ اعیمجلی میمجشص کی ( 1) .1

 ۳۱۱۷ایکٹ،  )تىخواہوں اوس االٔووغض( )تشمیم(

 کہب جبئے گب۔

یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی ( ۳) 

 عے وبفز عمجھب جبئے گب۔ ۳۱۴۴

 

. عىذھ اعیمجلی میمجشص کی )تىخواہوں اوس االٔووغض( ۳

میں جظ کو اط کے ثعذ ثھی ایکٹ کہب  ۴۷۹۱ایکٹ 

کے  “پىذسي ہضاس”میں الفبظ   ۳جبئے گب اط کی دفعہ 

 متجبدل ہوگب۔  “چوثیظ ہضاس سوپے”لفظ 

 
میں، الفبظ   A-3. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۳

متجبدل “ہضاس ٓاٹھ عو چبس ”کے لئے لفظ “تیه ہضاس”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 
  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 ۳کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

 کی تشمیم

Amendment of 

Section 3 of Sindh 

Act No.XXVI of 

1974 

 

  XXVIعىذھ ایکٹ ومجش 

کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

3-A کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-A of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

  XXVI عىذھ ایکٹ  ومجش
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 ہوگب۔

 

 

 
دط ”میں الفبظ  B-3. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۱

 متجبدل ہوگب۔“عولہ ہضاس” کے لئے لفظ “ہضاس

 

 
 

تیه ” میں الفبظ C-3. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۵

 متجبدل ہوگب۔ “چبس ہضاس ٓاٹھ عو”کے لفظ   “ہضاس

 

 

 

ثعذ مىذسجہ کے  C-3 . ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ۶

 :ریل وئی دفعہ شبمل کی جبئے گی

”3-D تىخواہوں اوس دوعشی حکومت کی طشف عے

کی عشکبسی  ۳۳-مشاعبت خودثخود ثی پی ایظ

مالصمیه کی وغجت عے وقتبً فوقتبً اضبفے کے حغبعت 

 “گی۔ ثڑھبئی جبئےعے 

 

پبوچ عو ”میں الفبظ  4ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . ۹

 “چبس عو سوپے”کے اوس الفبظ  “اوس پچبط سوپے

چھ چبلیظ ”اوس لفظ   “ٓاٹھ عو اعی سوپے”کے لفظ 

 تشتیجواس متجبدل ہووگے۔ “سوپے

 
 

میں الفبظ   B-4 . ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ۸

“  چبس عو دو ہضاس ”کے لفظ  “ایک ہضاس اوس پبوچ عو”

 متجبدل ہووگے۔

 

 

 
 

کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

3-B   کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-B of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

 XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 کی دفعہ ۴۷۹۱مجشیہ 

3-C  کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-C of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

3-D کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-D of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

 

 XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

 کی تشمیم ۱

Amendment of 

Section 4 of Sindh 

Act No.XXVI of 

1974 

 

 XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

4-B کی تشمیم 

Amendment of 

Section 3-B of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 
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( 1کی ریلی دفعہ ) ۵. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۷

ثیظ ”کے لفظ “ تیه سوپے”ششطیہ ثیبن میں الفبظ 

 متجبدل ہووگے۔“ سوپے

 

 

 

 :میں A-5 . ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ۴۱

(i)چبلیظ ہضاس سوپیوں کے ” میں، الفبظ( 1) ریلی دفعہ

کے  “یں گےئلئے تیظ ہضاس سوپے ثشداشت کئے جب

 اوس ؛متجبدل ہووگے“عوہضاس سوپےایک ”“لفظ 

(ii) چبلیظ ہضاس سوپے کے ”الفبظ، میں( ۳) ریلی دفعہ

کے  “کئے جبئیں گے تشلئے تیظ ہضاس سوپے ثشدا

  ہووگے۔ متجبدل  “ایک عو ہضاس سوپے”لئے الفبظ 
 

( ۳، ریلی دفعہ )۶. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۴۴

 کے ثعذ مىذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب۔

ایک میمجش کو موثبئل فون چبسجض دط ہضاس ( ۳)”

 “گے۔حقذاس ہووسوپے مہیىے کے حغبة عے 

 

میں، الفبظ  B-6. ثیبن کئے گئے ایکٹ کی دفعہ ۴۳

 متجبدل ہووگے۔“ ٓاٹھ ہضاس”کے لفظ “ پبوچ ہضاس”

 

 

 

 
کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے  ایکٹ نوٹ: 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب

 

 XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 ۵کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

 کی تشمیم 

Amendment of 

Section 5 of Sindh 

Act No.XXVI of 

1974 

 

  XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

5-Aکی تشمیم 

Amendment of 

Section 5-A of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

 

 XXVI عىذھ ایکٹ ومجش

 کی تشمیم  ۶مجشیہ 

Amendment of 

Section 6 of Sindh 

Act No.XXVI of 

1974 

 

  XXVI ایکٹ ومجش عىذھ

کی دفعہ  ۴۷۹۱مجشیہ 

6-B کی تشمیم 

Amendment of 

Section 6-B of 

Sindh Act 

No.XXVI of 1974 

 

 


