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اسٹیمپ (چوتھی سندھ تزمیم) آرڈیننس،
۲۰۰۲
THE STAMP (FOURTH SINDH
AMENDMENT) ORDINANCE,
2002

] ۱اکتوبش [۲۰۰۲
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے
کے لیئے اعٹیوپ ایکٹ ۱۹۱۱ ،هیں هضیذ تشهین کی
جبئے گی۔
جیغب کہ عٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ
ایکٹ ۱۹۱۱ ،هیں هضیذ تشهین کشًب هقصود ہے ،جو
اط طشح ہوگی؛
اوس جیغب کہ صوببئی اعیوبلی  ۱۱اکتوبش  ۱۱۱۱والے
اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس
ًوبش  ۱کے تحت هعطل ہے؛
اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ
صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
ل ٰہزا اط لیئے ،هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویضًل
کبًغٹیٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیں  ۱۱۱۱کب
پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي (تشهین) آسڈس ًوبش۔ ،۱اوس اط
علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو اعتعوبل
هیں التے ہوئے ،عٌذھ کے گوسًش ًے بخوشی
هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کو اعٹیوپ (چوتھی عٌذھ تشهین)
آسڈیٌٌظ ۲۰۰۲ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ عٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ
ایکٹ ۱۹۱۱ ،کے شیڈول هیں ،آسٹیکل  ۱۱کے لیئے
هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب:
''۱۱۔ هبلیبتی دعتبویض ،فٌبًغٌگ ڈاکیوهیٌٹظ ،کہب
جبئے کہ یہ ایغب دعتبویض یب دعتبویضات کب عیٹ ہے،
جو کہ فشوخت یب دوببسٍ فشوخت کشًے وقت هبسک
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اپ پش هبٌی ہو ،جو کغی وعذے یب هفشوضی والے
هعبہذے کی تحشیش هیں ہو ،گشوی هتعلق ہو ،فلوٹٌگ
چبسج یب هیووسًڈم آف ڈیڈ کی صوست هیں ہو ،جو
گبہک کے طشف عے بیٌکٌگ کوپٌی کے حق هیں
کیب گیب ہو ،جو ایک ہی لیي دیي هتعلق ہو اوس ویبج پہ
ًہیں پش هبلیت پش ہو۔
جظ عے هشاد کوئی دعتبویض یب دعتبویضات کب عیٹ
جو هبسک اپ بٌیبدوں پش فشوخت یب دوببسٍ خشیذ کے
قغن کب ہو ،گشوی سکھٌے کے خط کب هعبہذٍ یب قغن پش
اٹھبیب گیب رهہ ،ضبطگی ،ٹبئیٹل ڈیڈ کی ڈپبصٹ کب
یبدداشت ًبهہ یب بیٌکٌگ کوپٌی کے فبئذے هیں اط
کے گبہکوں کی طشف عے کی گئی ڈیڈ آف فلوٹٌگ
چبسج جو کغی فبئذے کی بٌیبد پش هبلیبت کی صوست
هیں واحذ ٹشاًضیکشي هیں کیب جبئے۔
ہضاس
)(iجہبں سقن 1.00هلیي سوپے عے ایک
سوپے
صائذ ًہ ہو۔
)(iiجہبں سقن  1.00هلیي سوپے عے دو ہضاس اوس
عو
صائذ لیکي  10.00هلیي سوپے عے پبًچ
سوپے
صائذ ًہ ہو۔
ہضاس
)(iiiجہبں سقن  10.00هلیي سوپے دط
عے صائذ لیکي  50.00هلیي سوپے سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
)(ivجہبں سقن  50.00هلیي سوپے پچیظ ہضاس
عے صائذ لیکي  100.00هلیي سوپے سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
)(vجہبں سقن  100.00هلیي سوپے پیٌتیظ ہضاس
عے صائذ لیکي  300.00هلیي سوپے سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
)(viجہبں سقن  300.00هلیي سوپے پچبط ہضاس
عے صائذ لیکي  500.00هلیي سوپے سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
الکھ
)(viiجہبں سقن  500.00هلیي سوپے ایک
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عے صاہذ ہو۔

سوپے

نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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