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 1984مجريه  LXVIIIسنڌ آرڊيننس نمبر 

SINDH ORDINANCE 

NO.LXVIII OF 1984 

 1984 آرڊيننس، )ترميم( جي قانونن سنڌ

THE SINDH LAWS (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]1984ڊسمبر  31[

الِء  کي متعارف ڪرڻاسالمي معيشت آرڊيننس جنهن ذريعي 

 ڪجهه مالي قانونن ۾ ترميم ڪئي ويندي.

الِء ڪجهه مالي  کي متعارف ڪرڻاسالمي معيشت جيئن ته 

 ڪرڻ ضروري ٿي پيو آهي؛قانونن ۾ ترميم 

۽ پروويزنل  1977جوالِء  5هاڻي تنهن ڪري، 

روشني ۾، سنڌ جي گورنر  جي 1981ڪانسٽيٽيوشن آرڊر، 

 هيٺيون آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهي:

سنڌ قانونن جي )ترميم( آرڊيننس کي هن ( 1)  .1

 سڏيو ويندو. 1984آرڊيننس، 

 .الڳو ٿيندوتي ( هي فوري طور 2)

 

۾ ڄاڻايل قانونن کي ترميم ڪيو  2شيڊول جي ڪالم  .2

 3هر هڪ سامهون ڪالم   ويندو ۽ ڄاڻايل شيڊول جي

 ۾ ڄاڻايل طريقي موجب ترميم ڪئي ويندي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تمهيد

 

 

 

 

مختصر عنوان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement  

ڪن قانونن جي 

 ترميم

Amendment of 



 
3 

 شيڊول

 (2)ڏسو دفعه 

جريان 

 نمبر

قانونن جو 

 مختصر عنوان

 ترميم

اسٽيمپ ايڪٽ،  .1

1899 (1899 

 (IIجو 

کانپوِء، هيٺيون نئون  9دفعه 

 دفعه شامل ڪيو ويندو، يعني:

“9A قانوني . ڪجهه

جو ڏيڻ ڇوٽ  دستاويزن تي

 اختيار:

صوبائي حڪومت سرڪاري 

گزيٽ ۾ نوٽيفڪيشن ذريعي، 

لگان يا قانوني دستاويزن جي 

پورن يا ڪجهه حصن جي 

ادائيگي سان مستنثيٰ قرار 

ڏئي سگهي ٿي، جن کي 

بينڪنگ ڪمپنيَء ڪنهن 

بينڪ ڪاري جي عام طريقي 

 .الِء استعمال ڪيو هجي

وضاحت: هن دفعه جي مقصد 

کي ” بئنڪنگ ڪمپني“الِء 

معنيٰ هوندي اها ساڳئي 

جيڪا ان کي بئڪنگ 

۾  1984ٽربيونلس آرڊيننس، 

 ”.ڏنل آهي.

کانپوِء،  (bb)۾، شق  3.دفعه 1سنڌ ڪوآپريٽو  .2

certain laws 
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سوسائٽيز 

 1925ايڪٽ، 

هيٺين نئين شق شامل ڪئي 

 ويندي، يعني:

“(bbb) “۾ شامل آهي ” قرض

ماليات جيئن بئنڪنگ 

۾  1984ٽربيونلس آرڊيننس، 

ڄاڻايل آهي، ۽ سمورا الڳاپيل 

 ”.اظهار انهيَء ريت ورتا ويندا؛

” ۽ ڍاڪا“۾، لفظن  26.دفعه 2

 کي ختم ڪيو ويندو.

 ۾: 32.دفعه 3

(i) حاشيَء ۾ ڏنل نوٽ ۾ لفظن

” وغيره“کي لفظ ” ۽ ڊبينچر“

 سان متبادل بڻايو ويندو.

(ii)( ۾:2شق ) 

(a) جاري “۽ لفظ  “ڊبينچر”لفظ

وچ ۾ لفظ ۽ ڪامائون ” ڪيل

حصو وٺڻ جي شرطن جو “

سرٽيفڪيٽ، ٽرم فنانس 

سرٽيفڪيٽ، مشريڪه 

 اباسرٽيفڪيٽ، مدر

اهڙا قانون سرٽيفڪيٽ ۽ 

اسٽيٽ جيئن  دستاويزات

بئنڪ آف پاڪستان طرفان 

کي شامل ” منظوري ڏني وڃي

 ڪيو ويندو؛
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(b) الِء ” اهڙا ڊبينچرز“ لفظن

قانوني اهڙا “لفظن 

کي متبادل بڻايو ” دستاويزات

 ويندو.

(iii)( ۾ لفظ 3ذيلي دفعه )

جاري “۽ لفظ ” ڊبينچرز“

وچ ۾ لفظن ۽ ڪامائن ” ڪيل

حصو وٺڻ جي شرطن جو “

سرٽيفڪيٽ، ٽرم فنانس 

سرٽيفڪيٽ، مشريڪه 

ربه اسرٽيفڪيٽ، مد

ٻيا سرٽيفڪيٽ  اهڙيون 

جن جي  قانوني دستاويزات

اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان 

” طرفان منظوري ڏني وڃي

 شامل ڪيا ويندا.

( 1۾ جي ذيلي دفعه ) 33.دفعه 4

وچ ” تي“۽ لفظ ” وياج“۾، لفظ 

کي شامل ” يا واپسي“۾ لفظن 

 ڪيو ويندو.

 ۾: 33A.دفعه 5

(i)اشيَء ۾ نوٽ ۾، لفظ ح

يا “کانپوِء لفظن ” وياج“

کي شامل ڪيو ” واپسي

 ويندو.
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(ii) کانپوِء“۽ لفظ ” وياج“لفظ ”

کي ” يا واپسي“وچ ۾ لفظن 

 شامل ڪيو ويندو.

۾، لفظ  (h)جي شق  50.دفعه 6

وچ ۾ ” کان“۽ لفظ ” وياج“

کي شامل ” يا واپسي“لفظن 

 ڪيو ويندو.

جي ذيلي دفعه  50A.دفعه 7

” تي“۽ لفظ ” وياج”( ۾، لفظ 1)

کي ” يا واپسي“وچ ۾ لفظن 

 شامل ڪيو ويندو.

( 2يلي دفعه )جي ذ 59.دفعه 8

الِء ” وياج“۾، لفظ  (e)جي شق 

کي ” يا واپسي وياج“لفظن 

 متبادل بڻايو ويندو.

( 2جي ذيلي دفعه ) 71.دفعه 9

 ۾:

(i) شق(x)  ۽ ” ڊبينچرز“۾ لفظ

وچ ۾ ڪامائن ۽ ” يا“لفظ 

حصو وٺڻ جي شرطن “لفظن 

جو سرٽيفڪيٽ، ٽرم فنانس 

سرٽيفڪيٽ، مشريڪه 

سرٽيفڪيٽ، مدربه 

اهڙا ٻيا سرٽيفڪيٽ ۽ 

جن جي اسٽيٽ  دستاويزات
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بئنڪ آف پاڪستان طرفان 

کي ” منظوري ڏني وئي هجي

 شامل ڪيو ويندو.

(ii) شق(ee)  ڊبينچرز “۾ لفظن

دلچسپي “الِء لفظن ” وياجتي 

جي حوالي  (x)يا واپسي شق 

” تي قانوني دستاويزاتسان 

 کي متبادل بڻايو ويندو.

سنڌ فنانس  .3

 1963ايڪٽ، 

( 1جي ذيلي دفعه ) 16.دفعه 10

شرطيه بيان ۾، آخر ۾  جي ٻئي

ايندڙ فل اسٽاپ جي جڳهه تي 

ڪولن کي متبادل بڻايو ويندو 

۽ ان کانپوِء هيٺيان وڌيڪ 

 شرطيه بيان وڌايا ويندا، يعني:

بشرطيڪ وڌيڪ ته “

بئنڪنگ ڪمپني کي يا 

طرفان ڪنهن غير متحرڪ 

ملڪيت جي اسائنمينٽ، ري 

 ي يا منتقلياسائنمينٽ، وڪر

اصالت تي دي يا حجي فائ

اسائن، ري اسائن، وڪري يا 

منتقلي جي سلسلي ۾ ڪا 

ٽيڪس نه لڳائي ويندي، 

جيئن معاملو هجي، ان جي 

صارف جي اڪائونٽ تي، يا 
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ان سلسلي ۾، بئنڪنگ 

ڪمپني طرفان ان جي صارف 

کي فراهم ڪيل رقم جي 

 سلسلي ۾؛

بشرطيڪ اهو به ته فورسڊ سيل 

جي صورت ۾ ان تي ڪا به 

 ڇوٽ الڳو نه ٿيندي.

وضاحت: ٽئين شرطيه بيان 

 جي مقصد الِء:

(i) بئنڪنگ ڪمپني‘اظهار ’

کي ساڳيون ’ رقم’ ‘صارف‘

معنائون هونديون جيئن انهن 

کي بئڪنگ ٽربيونلس 

۾ ڏنيون  1984آرڊيننس، 

 ويون آهن؛

(ii)ڪمپني طرفان  بئنڪ

جاري ڪيل هن حوالي سان 

ڏيتي ليتيَء وارو سرٽيفڪيٽ 

شرطيه بيان جي روشنيَء ۾ 

  درست ڄاتو ويندو.

سنڌ ڪوآپريٽو  .4

سوسائٽيز ۽ ڪو 

آپريٽو بئنڪس 

)قرضن جي ٻيهر 

ادائگي( 

 ۾: (f)جي شق  2.دفعه 11

(a) هيٺين نئين شق شامل

 ڪئي ويندي:

“(i)  فنانس جيئن بئنڪنگ

۾  1984ٽربيونلس آرڊيننس، 
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ڄاڻايو ويو آهي ۽ سمورا  1966آرڊيننس، 

الڳاپيل اظهار ايئن ورتا 

 ”.ويندا.

(b) موجود ذيلي شقن(i) ،(ii)  ۽

(iii)  کي ذيلي شقن(ii) ،(iii) 

طور ترتيبوار ٻيهر نمبر  (iv)۽ 

 ڏنو ويندو.

 

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء  جو آرڊيننس  -نوٽ:

 آهي جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.

 


