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THE SINDH FINANCE 

(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 

 ]2001 هئی 15[

 1994ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ هبلیبت ایکٹ، 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔

هیں تشهین کشًب  1994جیغب کہ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، 

 ؛ضشوسی ہوگیب ہے

 ؛الیب جبئے گبجظ کو اط طشح عے عول هیں 

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹویشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صوستحبل 

 :هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا  اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل  

کے  1999کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

، اوس اط 9پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

التے ہوئے گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ کو ثٌب 

 کش ًبفز فشهبتب ہے۔

اط ٓاسڈیٌٌظ  کو عٌذھ هبلیبت )دوعشی  ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2001ٌظ، تشهین( ٓاسڈیٌ

 عے فی الفوس  ًبفز ہوگب۔ 2001 فشوسی 24یہ  (2)

  

 هیں: 9کی دفعہ  1994عٌذھ هبلیبت ایکٹ  . 2

اشیبء پش اًفشا اعٹشیکچش کی هشهت اوس تشقی (. 1“)

فی صذ  0.5کے لئے هبل ٓاًے پش ٓاًے والے خشچے 

کے سوڈ   لگبئی اوس جوع کی جبئے گی۔ اى عیظ 

سعتے اوس صوثے کے اًذس هحفوظ طشح عے داخل 

ہوًے یب صوثہ چھوڑ عے پہلے یب هلک عے ثبہش 

جبًے کے لئے ہوائی جہبص یب عوٌذس کے رسیعے، ایغب 

 طشیقہ جو ثیبى کیب گیب ہو۔
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(ii)   هوجودٍ وضبحت کو وضبحت”I “ کے طوس پش

دوثبسٍ ًوجش دیب جبئے گب اوس وضبحت کو دوثبسٍ تعویش 

یٌے کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی وضبحت شبهل کی د

 :جبئے گی

کب  اط دفعہ کے هقبصذ کے لئے ًشخ . IIوضبحت ”

قیوت اشیبء کے هبلک کی جبًت  Iاوس  Cہے  هطلت 

عے عبهبى اًذس داخل ہوًے پش اوس صوثے کے اًفشا 

اعٹشکچش اعتعوبل کشًے پش اوس دوعشی اشیبء کے 

 ؛“لئے قیوت جو شپٌگ کبغزات هیں ثیبى کی گئی ہے

(iii)  ( کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی ریلی 2ریلی دفعہ )

 :دفعہ شبهل کی جبئے گی

دعوٰی پش کوئی ثھی ثٌذ واپظ ادا شذٍ عیظ کی (. 3“)

کیب جبئے گب داًغتہ یب ًبداًغتہ طوس پش صائذ ادا  ًہیں

کئے گئے عیظ کی اجبصت ًہیں دی جبئے گی جت 

تک ایغی دعوٰی ایغی عیظ دیٌے کے تیي هبٍ کے اًذس 

 ًہ کی جبئے۔
 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 بل نہیں کیب جب سکتبلیئے ہے جو کورٹ میں استعم
 


