
 
1 

 2002ىجريَ  XXIVٌيتر  „رڊيٍٍسشٍڌ 

SINDH ORDINANCE NO.XXIV OF 2002 

 2002 „رڊيٍٍسۿ ترىيو( شٍڌ )ٻي اشٽييپ

THE STAMP (SECOND SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 (CONTENTS) فِرشت
  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفعات 

 ىختػر عٍّان ۽ طروعات .1

Short title and commencement 

 جي ترىيو 2جي دفعَ  IIجي ايڪٽ  1899 .2

Amendment of Section 2 of Act II of 1899 

 جي ترىيو 10جي دفعَ  IIجي ايڪٽ  1899 .3

Amendment of Section 10 of Act II of 1899 

 جي ترىيو 17جي دفعَ  IIجي ايڪٽ  1899 .4

Amendment of Section 17 of Act II of 1899 

 جي ترىيو C-27جي دفعَ  IIجي ايڪٽ  1899 .5

Amendment of Section 27-C of Act II of 1899 

 جي ترىيو 73جي دفعَ  IIجي ايڪٽ  1899 .6

Amendment of Section 73 of Act II of 1899 

 جي طيڊول جي ترىيو IIجي ايڪٽ  1899 .7

Amendment of Schedule to Act II of 1899 

 



 
2 

 2002ىجريَ  XXIVشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 
SINDH ORDINANCE NO.XXIV OF 2002 

 2002 „رڊيٍٍسۿ ترىيو( شٍڌ )ٻي اشٽييپ

THE STAMP (SECOND SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 ]2002پِريً „گصٽ [

شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ جًٍِ ذريعي „رڊيٍٍس 

 ۾ وڌيڪ ترىيو ڪئي ويٍدي. 1899ايڪٽۿ 

شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽۿ جيئً تَ 

ُيۿ جيڪا „ ضروري ٿي پئي۾ وڌيڪ ترىيو ڪرڻ  1899

 ًُ ريت ٌُّدي؛

واري  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ غّةائي اشييتهي  

ىّجب  1اعالن تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر ٌيتر. 

 ىعطم „ُي؛

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

 تڪڙو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر شان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

 شيّرن اختيارن کي اشتعيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر

خّطيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 „ُي:

اشٽييپ )ٻي شٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 شڏيّ ويٍدو. 2002„رڊيٍٍسۿ 
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ىختػر عٍّان ۽ 

 طروعات
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 .ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو(2)

 

۾ۿ  1899شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽۿ . 2

جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ ويٍدوۿ ان جي 

 ۾: (A-22)جي طق  2دفعَ 

(i)  ًکي ختو ڪيّ ” ويَِ  کان وڌيڪ ىالزم ٌُّدي“نفظ

 ويٍدو.

(ii)  ًيا ُڪ ةئٍڪٍگ ڪيپٍي “کاٌپِّء نفظً ” الڳّ“نفظ

واٌصزۿ ڪريڊٽ ۽ جيئً ةئٍڪٍگ ڪيپٍيز )كرضًۿ ايڊ

 کي طاىم ڪيّ ويٍدو.” 1977ايڪٽۿ ” فٍاٌصز جي واپصي

„خر ۾ ( ۾ۿ 1جي ذيهي دفعَ ) 10.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 3

ايٍدڙ فم اشٽاپ کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان 

 کاٌپِّء ُيٺيّن طرطيَ ةيان طاىم ڪيّ ويٍدو:

 اًٌِجّ وڏو اٌگ گِرةم „ُي ۽  ٽڪهيًةظرطيڪ جتي “

جّ گِرةم اٌگ دشتياب ڪرڻ ىيڪً ٌَ „ُي يا ىخػّص 

جّ گِرةم اٌگ ىِيا ٌٿّ ڪري شگِجي تَۿ  ٽڪهيًكصط ۾ 

ًُ اُّ ىطيئً ڏچيف اٌصپيڪٽر „ف اشٽييپسۿ جيڪ

ريزري ٽ„ُي تَ ڊيّٽي جي ركو درشت „ُي تَۿ اُّ شرڪاري 

۾ اُڙي ركو جي چاالن ذريعي ادائگي جي اجازت ڏئي شگِي 

 ”.ٿّ.

فم اشٽاپ کي „خر ۾ ايٍدڙ ۾ۿ  17ٽ جي دفعَ .ڄاڻايم ايڪ4

ٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن طرطيَ يوڪّنً شان تتديم ڪيّ 

 ةيان طاىم ڪيّ ويٍدو:

۾  23جي دفعَ  1908ةظرطيڪ رجصٽريظً ايڪٽۿ “

رجصٽريظً الِء پيض ڪيم دشتاويزن  اڻايم عرغي دورانڄ

Short title and 

commencement 

 IIجي ايڪٽ  1899

 جي ترىيو 2جي دفعَ 

Amendment of 

Section 2 of Act 

II of 1899 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  1899

 جي ترىيو 10جي دفعَ 

Amendment of 

Section 10 of Act 

II of 1899 

 

 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  1899

 جي ترىيو 17جي دفعَ 

Amendment of 

Section 17 of Act 

II of 1899 



 
4 

وڌايّ ويّ „ُي تَ اُڙا دشتاويز  تي اشٽييپ ڊيّٽي جّ ىهَِ

رجصٽريظً الِء تيصتائيً كتّل ٌَ ڪيا ويٍدا جيصتائيً ان 

جي پيض ڪرڻ وكت الڳّ ڊيّٽي درشت ٌيٌّي ادا ٌَ ٿي 

 ”.ڪئي وڃي.

کي ختو ” وڪرو“۾ۿ نفظ  C-27ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ .5

 ڪيّ ويٍدو.

 

 

 

 

ُيٺيً ( الِءۿ 2جي ذيهي دفعَ ) 73.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 6

 ريت ىتتادل ٿيٍدو:

(جتي ڪّ طخع چيف اٌصپيڪٽر „ف اشٽيپيسۿ ةّرڊ 2“)

„ف رويٍيّ يا شٍدس طرفان عيم ڪٍدڙ طخع جي ًُ 

ايڪٽ تحت ڪيً ۾ رڪاوٽ وجِي ٿّۿ يا درشت 

ىعهّىات نڪائي ٿّۿ جيئً ىٿي ڄاڻايّ ويّ „ُيۿ تَ چيف 

رويٍيّ اٿارٽي اُڙي ىاڻِّ تي ڏٌڊ ىڙُي شگِي ٿيۿ جيڪّ 

جي غّرت ۾ ويَِ ُزار رپيً تائيً وڌي شگِي ٿّ  رڪاوٽ

پٍدرًٌِ شيڪڙوۿ جيتري ةَ ركو نڪائي  يجركو  نڪايميا 

وئي ُجيۿ نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ىد ۾ وغّل ڪئي 

 ويٍدي.

( تحت ڏوَُ دُرائي ٿّ تَ 2جتي ڪّ طخع ذيهي دفعَ )( 3)

چيف رويٍيّ اٿارٽي ڏوَُ الِء ةيان ڪيم ڏٌڊ جي ٻيڻ تي ڏٌڊ 

 ي شگِي ٿي.ىڙُ

 .ڄاڻايم ايڪٽ جي طيڊول ۾:7

 

 

 

 

 IIجي ايڪٽ  1899

جي  C-27جي دفعَ 

 ترىيو

Amendment of 

Section 27-C of 

Act II of 1899 

 IIجي ايڪٽ  1899

 جي ترىيو 73جي دفعَ 

Amendment of 

Section 73 of Act 

II of 1899 
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(i) الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو: 16„رٽيڪم 

جيئً دفعَ ” ڪٍّيٍس“

2(x)  ۾ ةيان ڪيّ ويّ „ُيۿ

پر تحت  31رٽيڪم ٌيتر „

اُّ ىٍتلهيَء ڪرڻ تي ورتّ 

 يا ڇّٽ ڏٌي وڃي؛وڃي 

ىهڪيت جي ىهَِ جّ پٍج 

 شيڪڙو

(ii) اشائٍييٍٽ جي طريلي

 نيز؛ىّجب ىٍتلهي جي 

اُڙي ىٍتلهي الِء تجّيز 

 ڪي ىهَِ جّ پٍج شيڪڙو؛

(iii) الِءۿ  18„رٽيڪم

 ُيٺيّن ريت ىتتادل ٿيٍدو:

 

 جي ىٽا شٽا . ىهڪيت18“

 :جّ دشتاويز

ڊيّٽي جيڪا اُڙي شاڳئي 

كصط جي شهصهي ۾ وڏي 

ىهَِ واري ىهڪيت جي 

تجّيز ڪيم ڪٍّيٍس الِء 

 اوڳاڙي الئق ُجي.

(iv) کاٌپِّءۿ  23„رٽيڪم

ُيٺيّن ٌئّن „رٽيڪم 

 طاىم ڪيّ ويٍدو:

 

“23-A . گروي رکڻ

يا ڪا ٻي  ىعاُدي ۾

ىانياتي كصط يا ڪًٍِ 

ةئٍڪ طرفان کٍيم كرض 

تي وياج تي ٻڌل كصطً الِء 

 ؛”يا ڪا ٻي ىانياتي ادائگي.

ةياٌي طّر ورتم كرض جي 

شيّري ركو جّ ُڪ 

 شيڪڙو.

(v)  جي  26„رٽيڪم 

 جي طيڊول جي ترىيو

Amendment of 

Schedule to Act 

II of 1899 
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الِء ” 53“۾ۿ اٌگ  Bحػي 

 ىتتادل ٿيٍدو.” 1“اٌگ 

(vi)  جي  29„رٽيڪم

الِء ” 0.2“۾ۿ اٌگ  2ڪانو 

 ىتتادل ٿيٍدو.” 2“اٌگ 

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 


