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 0222نجريً  XVشيڌ „رڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XV OF 2000 

 0222 „رڊيييسۿ ترنيم( )شيڌ اشٽيهپ

THE STAMP (SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2000 

 ]0222ىَنتر  00[

شيڌ غَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ „رڊيييس جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 1911ايڪٽۿ 

شيڌ غَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ ايڪٽۿ جيئو تً 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٌيۿ جيڪا ٌو ۾ ترنيم  1911

 ريت ٌَىدي؛

جي ٌيگاني حالتو واري  1111„ڪٽَةر  14۽ جيئو تً 

جي  1111تي جاري ٿيل  1111„ڪٽَةر  14اعالن ۽ 

غَةائي  تحت 1پروويزىل ڪاىصٽيٽيَطو „رڊر ىهتر. 

 اشيهتلي نععل „ٌي؛

شيڌ جَ گَرىر نعهئو „ٌي تً نَجَد غَرتحال ۾ ۽ جيئو تً 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري „ٌي؛

نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل ٌاڻي تيٍو ڪريۿ 

جَ پروويزىل  1111ڪاىصٽيٽيَطو „رڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ چيف ايگزيڪيَٽَ 1ڪاىصٽيٽيَطو )ترنيم( „رڊر ىهتر. 

جي ٌدايت ۽ ان شلصلي ۾ نليل شهَرن اختيارن کي 

خَطيَء شان ٌيٺيَن  شيڌ جي گَرىراشتعهال ۾ „ڻييديۿ 
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 „رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ „ٌي:

اشٽيهپ )شيڌ ترنيم( „رڊيييس کي و ( 1ٌ)  .1

 شڏيَ وييدو. 0222„رڊيييسۿ 

 الڳَ ٿييدو.( ٌي فَري ظَر تي 0) 

  

۾ۿ  1911شيڌ غَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اشٽيهپ ايڪٽۿ . 0

جيٍو کي ٌو کاىپَِء ةً ڄاڻايل ايڪٽ شڏيَ وييدوۿ دفعً 

27-A :کاىپَِء ٌيٺيو ريت ىئيو دفعً جَ اضافَ ڪيَ وييدو 

“27-B َجتي ڪيٍو پاور „ف اٽارىي جي شلصلي ۾ ڪ .

ڪيَييس ڊيڊ ڪري رجصٽريظو الِء پيض ڪيَ ويَ „ٌيۿ تً 

تحت نعهئو  دشتاويزي  طاٌديرجصٽريظو اٿارٽي پاڻ کي 

ڪيدي تً وڪري جي رقم اغل نالڪ ۽ پاور „ف اٽارىي 

رکيدڙ کي ادا ڪئي وئي „ٌيۿ يا ٻي غَرت ۾ پاور „ف 

ار شهجٍيَ وييدو ۽  جيصتائيو کي رقم الِء ةااختياٽارىي 

نَجب اڳَاٽ اشٽيهپ ٿيل ىً  49جي „رٽيڪل  1طيڊول 

 A-27فيػلي ۽ دفعً ٌجيۿ تً اٌا ضتط ڪئي وييدي ۽ 

تحت جَڳي ىهَىي ڊيَٽي اوڳاڙڻ الِء ڪليڪٽر ڏاىٍو اناڻي 

 ”.وييدي.

کاىپَِء ٌيٺيو ريت ىئيو دفعً  42.ڄاڻايل ايڪٽ ۾ۿ دفعً 3

 جَ اضافَ ڪيَ وييدو:

“40-A( 1ۿ ) جتي دشتاويز جي ىقل جي جاچ پڙتال تي يا ٻي

نعلَم ٿَ ٿئي تً ڪَ خاص دشتاويز نڪهل غَرت ۾ اٌَ 

ظَر اشٽيهپ ٿيل ىً „ٌيۿ تً نعانلي ةاةت ڪليڪٽر کي 

 „گاًٌ ڪيَ وييدو.

( تحت رپَرٽ نلڻ کاىپَِءۿ ڪليڪٽر 1( ذيلي دفعً )0)

 

نختػر عيَان ۽ 

 طروعات

Short title and 

commencement 

 IIجي ايڪٽ  1911

جَ  B-27۾ دفعً 

 اضافَ

Addition of 

section 27-B in 

Act II of 1899 

 

 

 

 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  1911

جَ  A-40۾ دفعً 

 اضافَ

Addition of 

section 40-A in 

Act II of 1899 
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ري نعانلي جَ جائزو وٺڻ کاىپَِء ان ناڻٍَ کي ظلب ڪ

شگٍي ٿَۿ جيٍو کي ىَٽيس ۾ ڄاڻايل عرغي دوران شيدس 

شانٍَن اغل دشتاويز پيض ڪرڻ الِء خاص ڊيَٽي ادا 

 ڪرڻي ٌئي.

( تحت نليل اغل دشتاويز يا 0ڪليڪٽر ذيلي دفعً )( 3)

اٌڙي دشتاويز جي ىقل حاغل ٿيڻ تي يا ٻي غَرت ۾ۿ 

جيصتائيو ڪجًٍ ٌو ايڪٽ جي نتضاد ىً ٌجيۿ دشتاويز 

۾ ةيان ڪيل ظريقيڪار  42و يا ان شلصلي ۾ دفعً کي ڏشيد

 ”.نَجب حڪم جاري ڪيدو.

کي ان ايڪٽ جي ذيلي دفعً  33.ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعً 4

( ظَر ٻيٍر ىهتر ڏىَ وييدو ۽ ان کاىپَِء ٌيٺيَن ذيلي دفعً 1)

 ( طانل ڪيَ وييدو:0)

جتي ڪَ طخع ڪليڪٽر يا ٌو ايڪٽ تحت ( 0“)

طخع کي روڪيۿ يا  شيدس جاِء تي ڪم ڪيدڙ ڪيٍو

ئيۿ جيئو نٿي ڄاڻايَ ويَ „ٌيۿ تً ادرشت نعلَنات کي لڪ

چيف رويييَ اٿارٽي اٌڙي ناڻٍَ تي ڏىڊ وجٍي شگٍي ٿيۿ 

جيڪَ ويًٍ ٌزار رپيو تائيو وڌي شگٍي ٿَۿ جيڪَ 

ڪليڪٽر ظرفان لييڊ رويييَ جي رٌتو جي ند ۾ اوڳاڙيَ 

 ”.وييدو.

 

اڻٍو جي واقفيت نذڪَره ترجهَ عام ن جَ „رڊيييس  ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  1911

 جي ترنيم 33۾ دفعً 

Amendment of 

section 73 in Act 

II of 1899 

 


