
 
1 

 0222 مجزیہ  XVنمبز  سندھ آرڈیننس
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THE STAMP (SINDH 

AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2000 
 ]2222ًىهبش  22[

 

طىبے هيں الگى ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے صٌذھ 

هيں تشهين کی   1911کشًے کے لئے اصٹيوپ  ایکٹ، 

 جبئے گی۔

جيضب کہ صٌذھ طىبے هيں الگى کشًے کے لئے 

هيں تشهين کشًب ضشوسی ہىگيب  1911اصٹيوپ ایکٹ 

 ۔صے عول هيں الیب جبئے گب ہے جش کى اس طشح 

کی ہٌگبهی دبلتىں  1111اکتىبش  14اوس جيضب کہ 

کی ہٌگبهی  دبلتىں  1111کتىبش ا 14والے اعالى اوس 

پش جبسی کئے گئے  1111اکتىبش  14والے اعالى اوس 

کے  1ٓاسڈس ًوبش  کے پشوویزًل کبًضٹيٹىشي  1111

 ؛تذت طىببئی اصوبلی هعطل ہے

ٍ اوس جيضب کہ صٌذھ کب گىسًش هطئوي ہے کہ هىجىد

 ؛طىستذبل  هيں فىسی قذم اٹهبًب ضشوسی ہے

 لہزا اس لئے هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویزًل 

کے 1111کبًضٹيٹيىشي ٓاسڈس کے صبته پڑھيں 

، چيف 1پشوویزًل کبًضٹيٹيىشي )تشهين( ٓاسڈس ًوبش 

ایگزیکيىٹى کی ہذایت اوس اس صلضلے هيں هلے ہىئے 

توبم اختيبسات کى بشوئے کبس هيں التے ہىئے صٌذھ کب 

کى بٌب کش ًبفز کشتب  ریل ٓاسڈیٌٌشگىسًش بخىشی هٌذسجہ 

 :ہے

اس ٓاسڈیٌٌش کى اصٹوپ )صٌذھ تشهين(  ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2222ٓاسڈیٌٌش، 

 یہ فی الفىس ًبفز ہىگب۔ ( 2) 

  

صٌذھ طىبے هيں الگى کشًے کے لئے اصٹيوپ . 2

هيں، جش کى اس کے بعذ بهی ایکٹ کہب  1911ایکٹ 
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کے  بعذ هٌذسجہ ٓیل ًئی دفعہ  B-27“جبئے گب۔ دفعہ 

 کب اضبفہ کيب جبئے گب۔

” 27-B  جہبں کضی پبوس ٓاف اٹبسًی کے صلضلے هيں

کىئی کٌىیٌش ڈیڈ کش کے پيش کيب گيب ہے تى 

ی گىاہی کے تذت سجضٹشیشي اتهبسٹی خىد کى دصتبویز

هطئوي کشے گی تى فشوخت کی سقن اطل هبلک اوس 

ا کی گئی ہے یب پبوس ٓاف اٹبسًی سکهٌے والے کى اد

دوصشی طىست هيں پبوس ٓاف اٹبسًی کى سقن کے لئے 

کے  1بباختيبس صوجهب جبئے گب اوس جب تک شيڈول 

پ ًہ ہى تى وٍ کے هطببق اگش پيشگی اصٹيو 49ٓاسٹيکل 

کے   A-27ضبظ کی جبئے گی اوس فيظلے اوس دفعہ 

کی تذت طذيخ ًوىًے ڈیىٹی وطىلی کے لئے کلکٹش 

 “گی۔طشف بهيجی جبئے 

کے بعذ هٌذسجہ  42. بيبى کئے گئے ایکٹ هيں، دفعہ 3

 :ریل ًئی دفعہ کب اضبفہ کيب جبئے گب

”40-A( ،1 ) جہبں دصتبویز کی ًقل کی جبًچ پڑتبل پش

هيں هعلىم ہى کہ کىئی خبص یب دوصشی طىست 

ًہيں کی گئی ہے تى دصتبویز هکول طىس پش اصٹيوپ 

 کيب جبئے گب۔اس هعبهلے کے هتعلق کلکٹش کى ٓاگبٍ 

کے تذت سپىسٹ هلٌے کے بعذ  (1) ریلی دفعہ ( 2)

کلکٹشهعبهلہ کب جبئزٍ ليٌے کے بعذاس شخض کى طلب 

گئے عشطے  کش صکتب ہے جضے ًىٹش هيں بيبى کئے 

کے دوساى اصے اطل دصتبویز پيش کشًے کے لئے 

 ۔اصے خبص ڈیىٹی ادا کشًی تهی

کے تذت هلی ہىئی اطل  ( 2) کلکٹش ریلی دفعہ( 3)” 

کی ًقل دبطل ہىًے پش یب دصتبویز یب ایضی دصتبویز 

دوصشی طىست هيں، جب تک کچه اس ایکٹ کے 

هضبد ًہ ہى، دصتبویز کى دیکهے گب یب اس صلضلے هيں 

هيں بيبى کئے گئے طشیقہ کبس کے هطببق  42دفعہ 

 “دکن جبسی کشے گب۔ 

ٹ کى کى اس ایک 33بيبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ .4

( کے طىس پش دوببسٍ ًوبش دیب جبئيگب اوس 1ریلی دفعہ )

( کى شبهل کيب 2ریلی دفعہ ) اس کے بعذ هٌذسجہ ریل 

 کب اضبفہ A-40 دفعہ

Addition of section 

40-A in Act II of 

1899 
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 :جبئے گب

کے تذت اس  اگش کىئی شخض کلکٹش یب ا س ایک ”

کى سوکے یب  کی  جگہ پش کبم کشًے والے شخض

دسصت هعلىهبت کى چهپبئے ، جيضب کہ هٌذسجہ ببال هيں 

ض پش اس شخ بيبى کيب گيب کہ چيف سیىًيى اتهبسٹی 

جشهبًہ عبئذ کش صکتی  ہے، جى بيش ہزاس سوپے تک 

ہے، جى کلکٹش کی طشف صے ليٌڈ سیىًيى  صکتب  بڑھ 

 “ذ هيں وطىل کيب جبئے گب۔ کے واجببت کی ه

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے ہے جو کورٹ میں 

 سکتب
 

 


