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 ۰۸۹۱مجزیہ  XVسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XV OF 1980 

 ۰۸۹۱سندھ فنبنس )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH FINANCE (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1980 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

 عنواى اوس ششوعبت۔ هختصش ۱

Short title and commencement 

 کی تشهین XXXIVکے هغشبی پبکغتبى ایکٹ  ۱۶۹۱۔ ۲

Amendment of West Pakistan Act XXXIV of 1964 
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THE SINDH FINANCE 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1980 

 ]۱۶۹۹جوى  ۳۳[

آسڈیننظ جظ کی توعط عے عنذھ فنبنظ ایکٹ، 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۶۹۱

هیں تشهین کشنب  ۱۶۹۱جیغب کہ عنذھ فنبنظ ایکٹ، 

 هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی۔

والے اعالى، جظ کو  ۱۶۱۱جوالئی  ۵، اة اط لیئے

تغلغل( والے حکن والے قبنوى )نبفز ہونے واال  ۱۶۱۱

کے عبتھ پڑھب جبئے، اط کی سوشنی هیں گوسنش 

عنذھ نے هنذسجہ ریل آسڈیننظ بنب کش نبفز کشنب فشهبیب 

 ہے:

 اط پش اط طشح عول کیب جبئے گب:

( اط آسڈیننظ کو عنذھ فنبنظ )تشهین( آسڈیننظ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۹۳

 عے ۱۶۹۳(یہ فی الفوس نبفز ہوگب اوس پہلی نوهبش ۲)

 نبفز العول ہوگب۔

 هیں: ۱۶۹۱۔ عنذھ فنبنظ ایکٹ، ۲

(a)  هیں الفبظ، کبهبٔوں اوس اعذاد ''پہلی  ۱۳دفعہ

 '' کو ختن کیب جبئے گب۔۱۶۹۱جوالئی، 

(b)  پبنچویں شیڈول کے لیئے، هنذسجہ ریل کو

 هتببدل بنبیب جبئے گب:

 (''۱۳''پبنچواں شیڈول )دیکھیں دفعہ 

کے رسیعے  ۔ هنذسجہ ریل هقبصذ کے لیئے الئغنظ۳ 

 فشاہن کشدہ توانبئی کی صوست هیں:

(1)  (2)  

(a) ۹توانبئی کی قیوت کے  گھشیلو 

 فیصذ بشابش

(b) ۱توانبئی کی قیوت کے  آفیظ یب کوششل 

 فیصذ بشابش

 

 

 

 

  (Preamble)مهيدت
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Short title and 

commencement 
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XXXIV جي ترميم 
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Act XXXIV of 

1964 
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(c)  صنعتی کبم

 کبج:

توانبئی کی قیوت 

 فیصذ بشابش ۳.۵کے

(d)  ٹیوة ویل اوس

آبپبشی اوس 

 صسعی هشینشی

 ۱توانبئی کی قیوت کے 

 فیصذ بشابش

(e)  عالقے ایغی

جہبں بجلی کی 

فشاہوی بغیش 

هیٹش کے کی 

 جبئے

 ۵توانبئی کی قیوت کے 

 فیصذ بشابش

۔ هنذسجہ ریل هقبصذ کے لیئے توانبئی الئغنظ کے ۱ (3)

 عالوہ فشاہن کی جبنے کی صوست هیں:

(i)  توانبئی کے فی یونٹ پش  گھشیلو

 پیغے ۲

(ii)  آفیظ یب

 کوششل

توانبئی کے فی یونٹ پش 

 پیغے ۲

(iii)  صنعتی کبم

 کبج:

توانبئی کے فی یونٹ پش 

 پیغے ۳

(iv)  ٹیوة ویل

اوس آبپبشی 

اوس صسعی 

 هشینشی

توانبئی کے فی یونٹ پش 

 پیغے۱.۵

وضبحت: ایغے عالقے جو عبسے یب اصولی طوس پش  (4)

بنبوٹ کے عول هیں اعتعوبل ہوتے ہیں، جو فیکٹشیض 

کے تحت آتے ہیں، وہ  ۲کی دفعہ  ۱۶۳۱ایکٹ، 

عوجھے جبئیں صنعتی هقصذ کے تحت اعتعوبل هیں 

 گے۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔
 


