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 0221 „رڊيٍٍسۿ )ترىيو( ىانيات شٍڌ
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 ]0221 فيتروري 01[

۾ ترىيو  1991ايڪٽۿ  ىانيات„رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

ڪئي ويٍدي تَ جيئً شٍڌ صّةي ۾ ُّائي يا شاىٌّڊي 

ٍدڙ طيً جي ةِتر ٌيٌّي چرپر رشتي داخم ٿيٍدڙ يا ٻاُر وي

يليٍي خصّصي طّر تي تركي کي  ي ۾ واڌاري ۽ واري ڍاٌچ

 ةڻائڻ الِء ڍل نڳائي شگِجي.

۾ ترىيو ڪئي  1991ذريعي ىانيات ايڪٽۿ جيئً تَ 

ڌ صّةي ۾ داخم ٿيٍدڙ يا ٻاُر ويٍدڙ طيً ويٍدي تَ جيئً شٍ

يا ىهڪ کان ُّائي يا شاىٌّڊي رشتي داخم ٿيٍدڙ يا ٻاُر 

جي ٍدڙ طيً جي ةِتر ٌيٌّي چرپر واري ڍاٌچي ۾ واڌاري وي

يليٍي ةڻائڻ الِء ڍل نڳائڻ خصّصي طّر تي ۽ تركي کي 

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

اعالن واري  1999„ڪٽّةر  11۽ جيئً تَ صّةائي اشييتهي 

ىّجب ىعطم  1تدت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر ٌيتر. 

 „ُي؛

گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده صّرتدال ۾ شٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڏو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر شان گڎ پڏُّ 
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ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ٌيتر. ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو( „رڊر 

شيّرن اختيارن کي اشتعيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّطيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 „ُي:

شٍڌ ىانيات )ترىيو( „رڊيٍٍسۿ „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1) .1

 شڎيّ ويٍدو. 0221

 .فّري طّر تي الڳّ ٿيٍدوُي (0)

 

الِء ةظيّل وضاخت  9۾ۿ دفعَ  1991شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ . 0

 الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: A-9جي ۽ دفعَ 

 

 

 

 

 

( شٍڌ 1) ۽ تركيَء تي ڍل نڳائڻ. واڌاريجي خاص  ڍاٌچي. 9“

صّةي ۾ داخم ٿيٍدڙ يا صّةي کان ٻاُر ويٍدڙ يا ُّائي يا 

شيٍڊ رشتي ىهڪ کان ٻاُر ويٍدڙ طيً جي ةِتر ۽ ىدفّظ 

۽ تركي  جّڙجڪٌيٌّي چرپر الِء اٌفرااشٽرڪچر جي خاص 

الِء ُڪ ڍل نڳائي ۽ وصّل ڪئي ويٍدي ۽ اُڏي طريلي 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

۾ ” اٌفرااشٽرڪچر“ِءۿ نفظ وضاخت. ًُ دفعَ جي ىلصد ال“

اچي وڃً ٿاۿ روڊۿ گِٽيّنۿ پهيّنۿ ٌٍڍيّن پهيّنۿ رشتً تي 

الئيٽّنۿ رشتً تي ٻّٽاۿ شيٍڊ ڪٍاراۿ عّاىي پارڪّنۿ عّام 

جي تفريح ۽ شِّنت جا ٍُڌۿ کاڌي پيتي جا ٍُڌۿ ىاڳۿ 

 

 

 

 

ىختصر عٍّان ۽ 

 طروعات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ  1991

ىانيات ايڪٽ ٌيتر. 

XIII جي ترىيو 

Amendment of 

Sindh Finance 

Act No.XIII of 

1994 

جي شٍڌ  1991

جي  XIIIايڪٽ 

جي  A-9۽  9دفعات 

 تتديهي

Substitution of 

section 9 and 9-

A of Sindh Act 

XIII of 1994 
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جٍِگۿ فظريزۿ ڊيهٽا کي ىدفّظ ةڻائڻۿ ڍٌڍونۿ „ةي جيّتۿ 

ڳاپيم عالئلًۿ پتهڪ اشڪّنزۿ هي جيّت ۽ ان شان الجٍِگ

يٍٍگ شيٍٽرس ۽ ووڪيظٍم ۽ ٽيڪٍيڪم ٽر

يزۿ ىيّزييس ۽ شاڳئي كصو جا ادارا پروجيڪٽسۿ  الئترير

جيڪي صّةي طرفان شٍڀانيا ۽ ىاني تعاون ڪيّ وڃيۿ  

طيً جي شٺي ۽ ىدفّظ ٌيٌّي چرپر الِء ٽرئفڪ جّ اٌتغامۿ 

طيً  پتهڪ „رڊرۿ پّنيس فّرسۿ طيً جي خفاعت الِء گظتۿ

جي چاڙُڻ ۽ الُڻ جا اشٽيٍڊسۿ پارڪٍگ جّن جايّنۿ 

ىارڪيٽّنۿ واٽر شپالِءۿ اشپتانّن ۽ ڊشپيٍصريّن ۽ تركيۿ 

 شڌاريۿ ىرىت ۽ اُڏن ىعاىهً جّ تدفظ وغيره طاىم „ًُ.

ڍل ىان خاصم ٿيٍدڙ ركو اٌفرا اشٽرڪچر جي خاص ( 0)

ىرىت ۽ تركيَء الِء اشتعيال ڪئي ويٍدي ۽ ٻيً اُڏيً 

م شرگرىيً الِء اُڏي طريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ الڳاپي

 ُجي.

. جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ كاٌّنۿ كاعدن يا فيصهيۿ 3

 جي ىتضاد ٌَ ُجي: فيصهيخڪو يا ڪًٍِ عدانت جي 

(i)  رڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان اڳ شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ„ ًُ

ايم ۽ وصّل ڪيم اٌفرا ىّجب ىڏُيمۿ ڪٿيمۿ نڳ 1991

ىڏُيمۿ ڪٿيمۿ نڳايم ۽ وصّل ىّثر ٌيٌّي  اشٽرڪچر في

 ڪيم شيجِيا ويٍدا.

(ii)  رڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان اڳ شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ„ ًُ

تدت ڪيم ڪًٍِ ڪوۿ کيٍم كدمۿ  9جي دفعَ  1991

نڳايم ڪاٿي ۽ ڪيم وصّنيۿ جاري ڪيم خڪو يا 

ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ۽ شٍڌ ڊونپييٍٽ ايٍڊ 

ىّجب  1991في رونزۿ  ىيٍٽيٍٍس „ف اٌفرا اشٽرڪچر
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ڍل جي اٌفرا اشٽرڪچر فيس جي شهصهي ۾ ىّثر ٌيٌّي 

شهصهي ۾ ڪيمۿ کٍيمۿ ٺاُيم يا ىٍغّر ڪيم شيجِيا ويٍدا 

 ۽ ُييظَ ايئً ئي ىّثر شيجِيا ويٍدا.

. ًُ „رڊيٍٍس جي ڪا ةَ گٍجائض يا ان شهصهي ۾ ڪيم 1

ڪًٍِ خڪو تي ڪًٍِ عدانت شاىِّن شّال ٌَ اٿاريّ 

 ويٍدو.

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 

 

 

 دائره اختيار تي پاةٍدي

Jurisdiction 

barred 

 

 

 

 


