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 (Sections) دفعبت

 عىوان اوس ششوعبت۔ مختصش ۱

Short title and commencement 

 کی تشمیم A-3کی دفعہ  Vکے مغشبی پبکغتبن ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۲

Amendment of Section 3-A of West Pakistan Act V of 

1958 

 کی تشمیم ۴کی دفعہ  Vکے مغشبی پبکغتبن ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۳

Amendment of Section 4 of West Pakistan Act V of 1958 
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SINDH ORDINANCE NO.IX OF 

1978 

 ۸۷۹۱سندھ فنبنس آرڈیننس، 

THE SINDH FINANCE 

ORDINANCE, 1978 

 ]۱۵۹۱جون  ۲۵[

آسڈیىىظ جظ کی توعط عے حکومت اوس مکبوی 

کے لیئے  کی تقغیم جبئیذاد ٹیکظ اداسوں کے دسمیبں

 کے گی اوس شہشی جبئیذاد پیذا کی جبئے گىجبئشیں 

 مبلکبن کو عہولیبت فشاہم کی جبئیں گی۔

س مکبوی اداسوں کے جیغب کے حکومت او

لیئے گىجبئشیں بىبوب   کی تقغیم کےٹیکظ دسمیبوجبئیذاد

مبلکبن کو عہولیبت فشاہم کشوب کے اوس شہشی جبئیذاد 

 مقصود ہیں، جو اط طشح ہوں گی۔

کے اعالن جظ کو  ۱۵۹۹جوالئی  ۹اة اط لیئے، 

کے  ۱۵۹۹قواویه )وبفز ہووے واال تغلغل( والے حکم، 

عبتھ پڑھب جبئے، اط کی سوشىی میں گوسوش عىذھ وے 

 :مىذسجہ ریل آسڈیىىظ بىب کش وبفز کشوب فشمبیب ہے

 ۱۵۹۱( اط آسڈیىىظ کو عىذھ فىبوظ آسڈیىىظ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔

عے وبفز  ۱۵۹۱اوس پہلی جوالئی (یہ فی الفوس ۲)

 ہوگب۔

 

۔ عىذھ شہشی غیش مىقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ، ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

کے مغشبی  ۱۵۹۱

کی  Vپبکغتبن ایکٹ 

 کی تشمیم A-3دفعہ 
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میں، جظ کو اط کے بعذ بھی مزکوسي ایکٹ  ۱۵۹۱

'' ۳:۲میں، اعذاد '' A-3کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 '' کو متببدل بىبیب جبئے گب۔۱:۱کے لیئے اعذاد ''

 

 

 

میں، ریلی  (c)کی شق  ۴۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۳

کے لیئے مىذسجہ ریل ریلی شق کو متببدل  (ii)شق 

 بىبیب جبئے گب:

''(ii)  عمبست جو سہبئشی مقصذ کے لیئے اعتعمبل

عو چوسط فٹ  چھکوسڈ ایشیب  اوس جظ کیہوتی ہو، 

جو ایک پالٹ پش تعمیش شذي اوس عے صائذ وہیں ہوگی، 

 ہوگی، جو ایک عو چوسط گض عے صائذ وہیں ہوگب۔''

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

Amendment of 

Section 3-A of 

West Pakistan 

Act V of 1958 

کے مغشبی  ۱۵۹۱

کی  Vپبکغتبن ایکٹ 

 کی تشمیم ۴دفعہ 

Amendment of 

Section 4 of 

West Pakistan 

Act V of 1958 

 


