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THE STAMP (SECOND SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

2002 

 ]۲۱۱۲پہلی اگغت [

آسڈیٌٌظ خظ کی توعط عے عٌذھ طوثہ هیں ًبفز 

هیں هضیذ  ۱۹۱۱کشًے کے لیئے اعٹیوپ ایکٹ، 

 تشهین کی خبئے گی۔

خیغب کہ عٌذھ طوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ 

هیں هضیذ تشهین کشًب هقظود ہے، خو  ۱۹۱۱ایکٹ، 

 اط طشذ ہوگی؛

والے  ۱۱۱۱اکتوثش  ۱۴اوس خیغب کہ طوثبئی اعیوجلی 

کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس اعالى 

 کے تحت هعطل ہے؛ ۱ًوجش 

اوس خیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوخودٍ 

 طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لٰہزا اط لیئے، هٌذسخہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کب  ۱۱۱۱کبًغٹیٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیں 

، اوس اط ۱( آسڈس ًوجش۔پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین

علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو اعتعوبل 

هیں التے ہوئے، عٌذھ کے گوسًش ًے ثخوشی 

 :هٌذسخہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے

( اط آسڈیٌٌظ کو اعٹیوپ )دوعشی عٌذھ تشهین( ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔ ۲۱۱۲آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔ عٌذھ طوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ ۲

هیں، خظ کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ  ۱۹۱۱ایکٹ، 

 (A-22)کی شق  ۲ایکٹ کہب خبئے گب، اط کی دفعہ 

 هیں:

(i)  ''الفبظ ''ثیظ عے صائذ هالصم ہوتے ہوئے

 کو ختن کیب خبئے گب۔

(ii)  الفبظ ''ًبفز'' کے ثعذ الفبظ ''یب ایک

پٌیض ثیٌکٌگ کوپٌی خیغے ثیٌکٌگ کو
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)قشضوں، ایڈواًغض، کشیڈٹ اوس فٌبًغض 

'' کو شبهل کیب ۱۱۱۱کی واپغی'' ایکٹ، 

 خبئے گب۔

( هیں، ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۱۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب 

خبئے گب اوس اط کے ثعذ هٌذسخہ ریل ششطیہ ثیبى 

 شبهل کیب خبئے گب:

کی ثڑی تعذاد هطلوة ہے ٹکلیوں  ''ثششطیکہ خہبں 

کی هطلوة تعذاد دعتیبة کشًب هوکي ًہیں ہے اى اوس 

تعذاد فشاہن  ہکی هطلوثٹکلیوں یب هخظوص قغط هیٌ

ًہیں کی خب عکتی تو چیف اًغپیکٹش آف اعٹیوپظ، اگش 

هطوئي ہے کے ڈیوٹی کی سقن دسعت ہے تو وٍ وٍ 

عشکبسی ٹشیضسی هیں ایغی سقن کی چبالى کے 

 ادائگی کی اخبصت دے عکتب ہے۔''۔ رسیعے

هیں، آخش هیں آًے  ۱۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

والے فل اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب خبئے گب اوس 

اط کے ثعذ هٌذسخہ ریل ششطیہ ثیبى شبهل کیب خبئے 

 گب:

کی دفعہ  ۱۱۱۹یشي ایکٹ، ''ثششطیکہ خہبں سخغٹش

، ہوا عشطہ کے دوساں ثیبى کیب گیب  هیں ۲۳

خغٹشیشي کے لیئے پیش کشدٍ دعتبویضات پش س

اعٹیوپ ڈیوٹی کی قیوت ثڑھبئی گئی ہے تو ایغے 

دعتبویضات سخغٹشیشي کے لیئے تت تک قجول ًہیں 

کیئے خبئیں گے خت تک اى کے پیش کشًے کے 

 وقت ًبفز ڈیوٹی دسعت طشیقے ادا ًہیں کی خبتی۔''

هیں، لفع ''فشوخت''  C-27۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

 و ختن کیب خبئے گب۔ک

 

 
 

( کے ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۳۔هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۶

 لیئے، هٌذسخہ ریل طشیقے هتجبدل ہوگب:

(خہبں کوئی شخض چیف اًغپیکٹش آف اعٹیوپظ، ۲'')
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ثوسڈ آف سویٌیو یب اط کی طشف عے عول کشًے 

والے شخض کے اط ایکٹ کے تحت کبهوں هیں 

چھپبتب ہے، سکبوٹ ڈالتب ہے، یب دسعت هعلوهبت 

خیغے هٌذسخہ ثبال ثیبى کیب گیب ہے، تو چیف سویٌیو 

اتھبسٹی ایغے شخض پش خشهبًہ لگب عکتی ہے، خو 

سکبوٹ کی طوست هیں ثیظ ہضاس سوپے عے ثڑھ 

عکتب ہے یب چھپبئی ہوئی سقن کب پٌذسٍ فیظذ، ختٌی 

ثھی سقن چھپبئی گئی ہو، لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبخبت کی 

 ے گی۔هذ هیں وطول کی خبئ

( کے تحت خشم ۲(خہبں کوئی شخض ریلی دفعہ )۳)

دہشاتب ہے تو چیف سویٌیو اتھبسٹی خشم کے لیئے ثیبى 

 کشدٍ خشهبًہ کے دوگٌبٍ صائذ خشهبًہ لگب عکتی ہے۔

 ۔هزکوسٍ ایکٹ کے شیڈول هیں:۱

(i)  کے لیئے هٌذسخہ ریل هتجبدل ہوگب: ۱۶آسٹیکل 

''کٌویٌظ'' خیغے دفعہ 

2(x)  هیں ثیبى کیب گیب

 ۳۱ہے، آسٹیکل ًوجش 

کشًے پش کے تحت هٌتقل 

یب اعتثٌٰی لیب خبئے کہ 

 ؛دے خبئے

خبئیذاد کی قیوت کب پبًچ 

 فیظذ

(ii) اعبئٌوٌٹ کی طشیقے

 کے تحت هٌتقلی کی لیض؛

ایغی هٌتقلی کے لیئے 

تدیض کی گئی سقن کب پبًچ 

 فیظذ؛

(iii) کے  ۱۹آسٹیکل

لیئے هٌذسخہ ریل 

 هتجبدل ہوگب:طشیقے 

 

۔ خبئیذاد کی قغط ۱۹''

کب دعتبویض  کی ادال ثذلی

: 

وٍ ہی ڈیوٹی خو ایغی 

قغط کے علغلے هیں 

ثڑی قیوت والی خبئیذاد 

کی تدویض کشدٍ کٌویٌظ 

کے لیئے وطولی الئق 

 ہو۔
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(iv) کے ثعذ،  ۲۳آسٹیکل

هٌذسخہ ریل ًیب آسٹیکل 

 شبهل کیب خبئے گب:

 

''23-A ۔ هوسٹگیح ڈیڈ یب

کوئی دوعشی هبلیبتی 

قغط یب کغی ثیٌک کی 

طشف عے اٹھبئے گئے 

قشع پش ویبج پش هجٌی 

اقغبط کے لیئے کوئی 

 دوعشی هبلیبتی ادائگی۔''؛

پیشگی طوس پش لیئے 

گئے قشع کی عبسی 

 سقن کب ایک فیظذ۔

(v)  کے  ۲۶آسٹیکل

'' ۵۳عذد '' هیں، Bحظہ 

'' ۱کے لیئے عذد ''

 هتجبدل ہوگب۔

 

(vi)  کے کبلن  ۲۱آسٹیکل

'' کے ۱.۲هیں، عذد '' ۲

'' هتجبدل ۲لیئے عذد ''

 ہوگب۔

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


