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 ]2000جّم  30[

ڪجَِ ٽيڪصز ۽ شٍڌ غّةي ۾ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريؽي 

 ڊيّٽيز کي ىؽلّك ةڻايّۿ الڳّ ڪيّ يا هڌايّ هيٍده.

جيئً تَ شٍڌ غّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪصز ۽ ڊيّٽيز کي ىؽلّك 

 ةڻائڻۿ الڳّ ڪرڻ يا هڌائڻ ضرهري ٿي پيّ „ُي؛

جي  1999جي اؼالم ۽  1999۽ جيئً تَ چّڎُيً „ڪٽّةرۿ 

تحت غّةائي اشييتهي  1ٌيتر  ؼتّري „ئيً هاري حڪو

 ىؽطم ٿيم „ُي؛

ّدن حانتً ۾ ج۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّ

 كدل کڻڻ ضرهري ٿي پيّ „ُي؛ٍُگاىي 

ؼتّري „ئيً هاري ُاڻي تًٍِ ڪري ىٿي ڄاڻايم اؼالم ۽ 

)ترىيو( „رڊر  ؼتّري „ئيًجّ  1999ّ شام گڎ پڏُحڪو 

ۿ چيف ايگزيڪيّٽّ جي ُدايت ۽ ام شهصهي ۾ ىهيم 9ٌيتر 

شيّرم اختيارم کي اشتؽياك ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

 ُيٺيّم „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

 2000شٍڌ ىانيات „رڊيٍٍسۿ „رڊيٍٍس کي ًُ ( 1) .1

 شڎيّ هيٍده.

 الڳّ ٿيٍده. کام 2000پِريً جّالِء (ُي 2) 

 

ًُ „رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّم ۽ ىفِّل جي .2
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 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a)“ىطهب شٍڌ جّ گّرٌر؛” گّرٌر 

(b) “ىطهب كاؼدم ىّجب ةيام ڪيم؛” ةيام ڪيم 

(c) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڏيم كاؼدا.” كاؼدا 

 ۾: 1860.شّشائٽيز رجصٽريظً ايڪٽۿ 3

(a) َالِء نفظ ” ُزار ۽ پٍج شئّ رپياُڪ “۾ۿ نفغً  3دفؽ

 ىتتادك ٿيٍدا.” پٍدرًٌِ ُزار رپيا“

(b)  َپٍج شئّ رپيا“الِء نفظ ” ٻَ شئّ رپيا“۾ۿ نفغً  19دفؽ ”

 ىتتادك ٿيٍدا.

ِءۿ ڳّ ڪرڻ ال۾ۿ شٍڌ غّةي ۾ ال 1899اشٽييپ ايڪٽۿ . 4

 ۾: -Iام جي طيڊهك  

(i) َ27دفؽ-A :کاٌپِّء ُيٺيً ريت طاىم ڪيّ هيٍده 

“27-B . تحت  31يا  23ڪّ دشتاهيز جًٍِ جي „رٽيڪم

تحت كييت جي نحاظ کام  33جي „رٽيڪم  Iيا طيڊهك 

ىهڪيت جّ ىهَِ ىخػّص ٻِراڏي اُّ ۿ ىحػّك هٺڻّ ٌُّده

جي ؼالئلً ۾ هاكػ ىهڪيتً ةاةت ڪهيڪٽر طرفام ڄاڻايم 

 ىهَِ هاري ٽيتم تحت طئي ڪيّ هيٍده.

اگَِۿ جڎًُ ڪًٍِ ةظرطيڪ جتي ىهَِ هاري ٽيتم ۾ ڎٌم 

ىهڪيت تي الڳّ ڪيّ هڃيۿ اُّ هڌيڪ عاُر ٿئي تَ 

ڪيظٍرۿ ىتاثر طخع طرفام درخّاشت تي ام جّ درشت 

جّم  32۽  31اگَِ طئي ڪري شگِي ٿّ ۽ ام ىلػد الِء دفؽَ 

 گٍجائظّم ضرهري ڦير ڦار شام الڳّ ٿيٍديّم.

(ii) 11„رٽيڪم-A ٺيّم ٌئّم „رٽيڪم طاىم کاٌپِّء ُي

 هيٍده:ڪيّ 

تي پٍج ُزار  ىٍغّريفي ىجاز اختياري طرفام 

Definitions 

 

 

 

جي ايڪٽ  1860

XXI جي ترىيو 

Amendment of 

Act XXI of 

1860 

 IIجي ايڪٽ  1899

 جي ترىيو

Amendment of 

Act II of 1899 
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ةااختيار ةڻايم پرٌٽٍگ 

 ىٍغّريّمپريصز جّم 

 رپيا

ىٍغّري تي تي ىحػّك  -Iهضاحت 

ىٍغّري هٺڻ هاري کي ادا 

 ڪرڻّ پٌّده

ىٍغّري ىحػّك ٌَ ڎيڻ  -IIهضاحت 

تائيً ىٍغّري جي تػديق 

 ٌَ ڪئي هيٍدي

(iii) 12„رٽيڪم-B  ٻَ شئّ پٍجّيَِ “۾ نفغً  2جي ڪانو

 ىتتادك ٿيٍدا.” چار شئّ رپيا“الِء نفظ ” رپيا

(iv) 22„رٽيڪم-A  يا „ڪڏاۿ ةر„ىد “۾ نفغً ۽ ڪاىا

کي ختو ڪيّ ” ٽيڪس هغّك ڪرڻ جي حق ڎيڻ الِء ىؽاُده

 هيٍده.

(v)  ۾ۿ طلً  2جي ڪانو  23„رٽيڪم(a)  ۽(b)  جي شاىِّم

 کي ختو ڪيّ  هيٍده. ”شت رپيا“۽ ” ٌّ رپيا“نفغً 

(vi) الِء ُيٺيً ريت ىتتادك ٿيٍده: 35„رٽيڪم 

هكتي يا دائيي طّر نيزۿ ةظيّك اٌڊر نيز يا شب نيز جي ۽  35“

 ڪّ ىؽاُده:تي ىلاطؽي تي ڎيڻ ةاةت 

(i) ًجتي نيز فهيٽًۿ دڪاًٌۿ „فيصًۿ ٽائّم ُائّشز ۽ ةٍگه

شام الڳاپيم ُجيۿ پالٽ جي اڻ هرُايم حػي ۾ حق شام گڎ 

تحت ىهَِ هاري ٽيتم ىّجب ىهَِ طئي  A-27۽ جتي دفؽَ 

 ڪيم ُجي:

(a)  جيڪڎًُ پٍج نک

 رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُجي

 ڪجَِ ةَ ٌَ

(b)  شاڳي ڊيّٽي جيڪا ىهَِ جيڪڎًُ پٍج نک
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رپيً کام هڌيڪ ُجي پر 

رپيً کام هڌيڪ ٌَ ڎَُ نک 

 ُجي.

هاري ٽيتم جي ةٍياد تي 

( تي 23ڪٍّيٍس )ٌيتر.

طئي اهڳاڏي الئق ُجي 

ڪيم اگَِ جي هيِيً حػي 

 ُجي.ةراةر 

(c)  ًجيڪڎًُ ڎَُ نک رپي

 کام هڌيڪ ُجي.

شاڳي ڊيّٽي جيڪا ىهَِ 

هاري ٽيتم جي ةٍياد تي 

( تي 23ڪٍّيٍس )ٌيتر.

طئي اهڳاڏي الئق ُجي 

ڪيم اگَِ جي هيِيً حػي 

 ُجي.ةراةر 

(d)نيز تحت ڀاڏي جي ىڪيم  ي ڪًٍِ غّرت ۾ٻ

ركو ةظيّك ايڊهاٌس ڀاڏيۿ 

جّ ام جيڪڎًُ ڪّ ُجيۿ 

نيز تحت اگر ُڪ شيڪڏهۿ 

ادائگي الئق ُجي ۽ پريييو 

جي ركوۿ جيڪڎًُ ڪا 

 ُجيۿ ام جّ ٻَ شيڪڏه.

(vii) ۾ۿ طق  40„رٽيڪم(c)  کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً طق طاىم

 ڪئي هيٍدي:

(d) ّىتحرڪ ىهڪيت ج

ىانڪ طرفام اٌدازي ىطاةق 

طئي ڪيمۿ جيڪا هياج تي 

 ٻڌك ٌَ ُجي.

دشتاهيز ۾ ڄاڻايم كرض يا 

 شيڪڏه 0.2ركو جّ 

(viii) ۾: 47„رٽيڪم  
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(a) طق(ii)  جي حػيA 

۾ۿ  2۾ۿ ڪانو  (i)جي پيرا 

۽ ” ٽيَِ پئصا“نفغً 

الِء نفظ ” پٍدرًٌِ پئصا“

پٍجّيَِ “۽ ” پٍجاَُ پئصا“

 ترتيتّار ىتتادك ٿيٍدا.” پئصا

(b)  طق(ii)  جي حػيA 

۾ۿ  2۾ۿ ڪانو  (i)جي پيرا 

هيَِ “الِء نفظ ” ٽي رپيا“نفغً 

 ىتتادك ٿيٍدا.” رپيا

 

(ix)  ۾: 48„رٽيڪم 

(a) ۾ۿ طلً  2ڪانو(d)  ۽

(ee)  ًٽي “جي شاىِّم نفغ

” پٍج شئّ رپيا“۽ ” شئّ رپيا

۽ ” پٍج شئّ رپيا“الِء نفظ 

ترتيتّار ” پٍج ُزار رپيا“

 ىتتادك ٿيٍدا.

 

(b) طق(ee)  ًکاٌپِّءۿ ُيٺي

 ريت اضافّ ڪيّ هيٍده:

 

“(eee)  ٌّجڎًُ غّر الِء ٌَ ڎ

هڃي ۽ غير ىتحرڪ 

ىهڪيت هڪره ڪرڻ الِء 

اٽارٌي جٍرني جّ اختيار ڎٌّ 

ي شّاِء پرڎيَِ ۾ رٍُدڏ هڃ

پاڪصتاٌيً جي جً کام 
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(ee)    ۾ ڄاڻايم ىهَِ ىّجب

 ”.هغّني ڪئي هيٍدي.

شٍڌ طِري غير ىتحرڪ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ . 5

 ۾: 1958

(a)  َجي طق  2دفؽ(e)  ۽ ڪّ “۾ۿ شييي ڪّنً کام اڳ نفظ

طخع جًٍِ خالف ٽيڪس نڳائڻ ۽ ادائگي الِء ًُ ايڪٽ 

 طاىم ڪيا هيٍدا.” ُجيهئي تحت ڪا ڪاررهائي ڪئي 

(b)  َ۾ۿ ذيهي دفؽَ  3دفؽ(2-A)  َکاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً ذيهي دفؽ

 طاىم ڪئي هيٍدي:

“(2-B)( َجي ىتضاد ٌَ ُجي 2. جيصتائيً ڪجَِ ذيهي دفؽ )

ىّجب ٌئيً اگًِ هاري فِرشت الڳّ ڪرڻ الِء ُجيۿ  7پر دفؽَ 

حڪّىت ُڪ ٽيڪس نڳائي ۽ هغّك ڪري شگِي ٿي 

ىهَِ جي هيَِ شيڪڏه کام ڪٿيم اُڏي ىهَِ تي جيڪّ 

 ”.هڌيڪ ٌَ ُجيۿ جيئً ةيام ڪيّ هيّ ُجي.

(c)  َ۾ۿ طق  4دفؽ(f)  ًريت ىتتادك ٿيٍده:الِء ُيٺي 

“(f)  ؼيارت ۽ زىيٍّم يا اًٌِ جّ حػّ جيڪي ىڪيم طّر

تي ىصجدمۿ گرجا گِرمۿ ؼتادتگاًُۿ ىٍدرمۿ گردهارمۿ ڌرل 

طاالئًۿ پيئڻ جي پاڻي جي „ةظارمۿ ؼّاىي كترشتاًٌ يا 

طيظام گِاٽ فّتيً جي „خري رشيً هارم ٍُڌم الِء 

 ”.اشتؽياك ڪيا هڃً.

(d) َ5کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً دفؽَ  5دفؽ-A :هڌائي هيٍدي 

 . شانياٌّ ىهَِ طئي ڪرڻ الِء هيهّئيظً ٽيتهز.5“

جي گٍجائظً جي ىتضاد ٌَ ُجي  5جيصتائيً ڪجَِ دفؽَ 

ىهَِ هيهّئيظً ٽيتهز جي ةٍياد تي طئي ڪيّ هيٍده اُڏيَء 

ريت جيئً ىختهف ٍُڌم الِء حڪّىتي اٿارٽي طرفام يا 

 

 

جي شٍڌ  1958

جي  Vايڪٽ ٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act V of 

1958 
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 هيّ ُجي.تحت ةيام ڪيّ 

(e)  َ7دفؽ-D :الِء ُيٺيً ريت ىتتادك ٿيٍده 

(i) َِزىيًٍ ۽ ؼيارتً جّ ىّجّدن ةٍيادي شانياٌّ ڀاڏي جّ ىه

هيَِ شيڪڏه تائيً هڌايّ هيٍده ۽ تيتائيً ٽيڪس نڳائي ۽ 

هغّك ڪئي هيٍديۿ جيصتائيً ٌئيً هيهّئيظً نصٽ الڳّ ٌَ 

 ڪئي هڃي.

(ii)شانياٌّ ڀاڏي جّ ىهَِ طق  شيّري(i)  َِکام اضافي هي

تائيً ٽيڪس نڳائي ۽ صشيڪڏه تائيً هڌايّ هيٍده ۽ تي

هغّك ڪئي هيٍديۿ جيصتائيً ٌئيً هيهّئيظً نصٽ الڳّ ٌَ 

 ڪئي هڃي.

(f) َ7دفؽ-D :کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً دفؽَ هڌائي هيٍدي 

تحت ٽيڪس  (B-2)جي ذيهي دفؽَ  3دفؽَ . E-7جتي “

ٽيڪسۿ  ةِتّديَء هارينڳائي ۽ هغّك ڪئي هيٍدي پر ڪا ةَ 

 ”.شرچارج ۽ هاڌه شرچارج ٌَ نڳائي يا هغّك ڪئي هيٍدي.

(g) َالِء نفظ ” ڪيظٍر“( ۾ۿ نفظ 2جي ذيهي دفؽَ ) 8دفؽ

 ىتتادك ٿيٍدا.” ڊائريڪٽر جٍرك“

(h) َ( کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً ذيهي دفؽَ 4۾ ذيهي دفؽَ ) 16دفؽ

 طاىم ڪئي هيٍدي:

جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ كاٌّم جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ (. 5“)

ڪا ركو جيڪا ٽيڪس جي ٌاني تي اهڳاڏي هئي ُجي يا ڎٌڊ 

رٍُده ُجي تَ جيڪّ ًُ ايڪٽ تحت ىڏُيّ هيّ ُجيۿ اُّ 

 اُّ نيٍڊ رهيٍيّ جي رُتً طّر اهڳاڏي الئق ٌُّده.

(i) َ( کي ختو ڪيّ هيٍده.4۾ ذيهي دفؽَ ) 23دفؽ 

۾ۿ طيڊهك  1958ظً ايڪٽۿ ٽيڪصيهُيڪم شٍڌ ىّٽر . 6

 شام تتديم ڪيّ هيٍده. -Iکي ًُ „رڊيٍٍس جي طيڊهك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1958

ايڪٽ ٌيتر 
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 ۾: 1964. شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 7

(i) الِء ۽ ام جي شاىِّم  2پٍجيً طيڊهك ۾ جريام ٌيتر

 :داخالئً الِء ُيٺيً ريت ىتتادك ٿيٍده

(a)تّاٌائي جي في يٌّٽ تي ٽي  ىلاىي

 پئصا

(b)في يٌّٽ تي ٽي تّاٌائي جي  „فيس يا ڪيرطم

 پئصا

(c)تّاٌائي جي في يٌّٽ تي  غٍؽتي اشتؽياك

 ُڪ پئصّ

(d)ۿ ايريگيظً ۽ ٽيّب هيم

 ايگريڪهچر ىظيٍري

تّاٌائي جي في يٌّٽ تي ڎيڍ 

 پئصّ.

(ii) جي شتيً طيڊهك کي ًُ  1964فٍاٌس ايڪٽۿ

 شام تتديم ڪيّ هيٍده. -II„رڊيٍٍس جي طيڊهك 

 33جي دفؽَ  1972 شڌ جٍِگهي جيّت تحفظ „رڊيٍٍسۿ. 8

پٍدرًٌِ “الِء نفظ ” پٍدرًٌِ شئّ“( ۾ۿ نفغً 3جي ذيهي دفؽَ )

 ىتتادك ٿيٍدا.” ُزار

 

 

 
 

. جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ كاٌّم جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ 9

XXXII جي ترىيو 

Amendment of 

Sindh Act 

XXXII of 1958 

جي شٍڌ  1964

جي  XXIVايڪٽ 

 ترىيو

Amendment of  

Sindh Act 

XXIV of 1964 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1972

جي  V„رڊيٍٍس ٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh 

Ordinance 

No.V of 1972 

 پالٽً جي تتديهي
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رُائظي ىهڪيت جي ىٍتلهي تي ُڪ ٽيڪس نڳائي ۽ 

هغّك ڪئي هيٍدي ۽ زرؼي زىيً جڎًُ ٻيً ىلػدم الِء 

هچ ۾ فرق ةّرڊ „ف رهيٍيّ  ىٍتلم ڪئي هڃيۿ اُڏم اگًِ

تحت طئي ڪيّ هيٍدهۿ  1999طرفام نيٍڊ گراٌٽ پانيصيۿ 

 جيڪّ ُيٺ ڎٌم هيهّئيظً ٽيتم ىّجب ٌُّده:

(a) رُائظي ىهڪيت جي

 هاپاري ىلػدم الِء ىٍتلهي

ؼالئلي ۾ هيهّئيظً ٽيتم 

جي ةٍياد تي ڪيرطم 

ىهڪيت جي ىهَِ جّ ڎَُ 

 شيڪڏه

(b)زرؼي زىيً جي ىٍتلهي 

(i)ظي ىلػدم الِءرُائ 

ؼالئلي ۾ هيهّئيظً ٽيتم 

جي ةٍياد تي رُائظي 

ىهڪيت جي ىهَِ جّ پٍج 

 شيڪڏه

(ii)ؼالئلي ۾ هيهّئيظً ٽيتم  ڪيرطم ىلػدم الِء

جي ةٍياد تي ڪيرطم 

ىهڪيت جي ىهَِ جّ ڎَُ 

 شيڪڏه

(iii) ؼالئلي ۾ هيهّئيظً ٽيتم  غٍؽتي ىلػدم الِء

تحت غٍؽتي ىهڪيت جي 

 ىهَِ جّ ڎَُ شيڪڏه

ىطهب ” هيهّئيظً ٽيتم“ًُ دفؽَ جي ىلػد الِء هضاحت: 

 تحت ةيام ڪيم هيهّئيظً ٽيتم. 1899اشٽييپ ايڪٽۿ 

جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ كاٌّم جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ . 10

ٌجي شڪيّرٽي ايجٍصي جي رجصٽريظً الِء ُڪ 

رجصٽريظً في نڳائي ۽ هغّك ڪئي هيٍدي ۽ ايً اه شي 

Conversion of 

plots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرائيّيٽ شڪيّرٽي 

ايجٍصيً جي 

 رجصٽريظً
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جيڪا ُيٺيً اگًِ تحت جاري ڪرڻ الِء ُڪ في ٌُّديۿ 

 ٌُّدي:

(a)رپيا 100000 رجصٽريظً هكت في 

(b) رپيا 20000 شانياٌي ٌئيً ڪرڻ جي في 

(c) شٍڌ ۾ ُيڊ „فيس کام شّاِء ةراٌچ

 „فيس

 رپيا 40000

(d)گارڊم جي شڪيّرٽي ڪهيئرٌس 

(i) ڪراچي اٌدر 

 

رپيا في  300

 ڪس

(ii)رپيا في  400 غّةي اٌدر

 ڪس

(iii) رپيا في  1800 غّةي کام ٻاُر

 ڪس

.حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء كاؼدا 11

جّڏي شگِي ٿيۿ اُڏا كاؼدا ٻيً ىؽاىهً ىٍجِامۿ ةيام ڪً ٿا 

۽ ةازياةي جّ  ڪا ٽيڪس نڳائڻۿ هغّك ڪرڻۿ ادائگي

طريليڪار ةيام ڪرڻ يا ًُ „رڊيٍٍس تحت ڪّ ڎٌڊ نڳائڻۿ 

س جي گٍجائظً ۾ ةيام ٌَ جًٍِ جّ طريليڪار ًُ „رڊيٍٍ

 ڪيّ هيّ ُجي.

 -Iطيڊهك 

 (6ڎشّ دفؽَ )

 طيڊهك

 (3)ڎشّ دفؽَ 

جريام 

 ٌيتر

ُر گاڎي تي  ىّٽر گاڎيً جا تفػيم

 ٽيڪس

Faculty of 

Private security 

Agencies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جّ ڻكاؼدا جّڏ

 اختيار

Power to make 

rules 

 

 

 -Iطيڊهك

Schedule-I 
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1. (a) ىّٽر شائيڪم/اشڪّٽر

جيڪّ اڳّاٽ رجصٽرڊ ٌَ 

 ُجي

(b) ىّٽر شائيڪم/اشڪّٽر

اڳّاٽ رجصٽرڊ ُجي ۽ پِريً 

 رجصٽريظً کام هٺي گاڎي:

 

 

(i) 5 .ًُ„ شاك پّرا ٌَ ڪيا 

 

 

(ii)5  شاك پّرا ڪيا „ًُ پر

 شاك پّرا ٌَ ڪيا „ًُ. 10

 

(iii) 10  ًُ„ شاك پّرا ڪيا

 شاك پّرا ٌَ ڪيا „ًُ. 15پر 

رپيا ُڪ  1000

ڀيره رجصٽريظً 

 200هكت اضافي 

رپيا ٽيڪس شام 

جيڪڎًُ گاڎي 

شام گڎ ٽريهر يا 

ڪيتً ڳٍڍيم 

 .ُجي

رپيا ُڪ  600

يا  دفؽّ شيّرم الِء

 رپيا شانياٌّ 80

رپيا ُڪ  300

دفؽّ شيّرم الِء يا 

 رپيا شانياٌّ 80

رپيا ُڪ  100

دفؽّ شيّرم الِء يا 

 رپيا شانياٌّ 80

ىّٽر گاڎيّم جيڪا شاىام  .2

ڪهّگرال کام  250کاٌصّاِء 

هڌيڪ ٌَ ُجي ۽ ٻئي ڪًٍِ 

 ةَ ڪو الِء اشتؽياك ٿئي.

 ڪا ةَ ٽيڪس ٌَ

گاڎي )ٽرڪ/ٽريهرس/  .3

هيٍس( جيڪي ڊنيّري 

ٽراٌصپّرٽ يا طيً يا شاىام 

 جي ڍهئڻ الِء اشتؽياك ٿيً:
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 (a) ةجهيَء تي ُهٍدڏ گاڎيّم

جً جّ شاىام کاٌصّاِء هزم 

ڪهّگرال کام هڌيڪ  1250

 ٌَ ُجي.

 رپيا 500

 (b) شاىام گاڎي )ةظيّك

( جًٍِ پِچائڻ هاري گاڎي

جي هڌ ۾ هڌ هزم کڻڻ جي 

ڪهّگرال  2030گٍجائض 

 تائيً ُجي.

 رپيا 800

 (c)  گاڎي جًٍِ جي شاىام

 2030کڻڻ جي گٍجائض 

ڪهّ گرال کام هڌيڪ ُجي 

ڪهّگرال کام  4060پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 800

 (d) گاڎي جًٍِ جي هزم کڻڻ

کام  4060جي گٍجائض 

کام  6090هڌيڪ ُجي پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 1200

 (e) گاڎي جًٍِ جي هزم کڻڻ

 6090جي گٍجائظً 

کام هڌيڪ ُجي ڪهّگرال 

ڪهّگرال کام  8120پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 2000

 (f) گاڎي جًٍِ جي هزم کڻڻ

 8120جي گٍجائض 

 رپيا 4000
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ڪهّگرال کام هڌيڪ ُجي 

ڪهّگرال کام  12000پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 (g) ڊگِي ٽريهرس شام

گاڎيّم يا ٻيّم گاڎيّم جًٍِ 

تي شٿيم شاىام جّ هزم 

ڪهّگرال کام  12000

 16000ي پر هڌيڪ ُج

ڪهّگرال کام هڌيڪ ٌَ 

 ُجي.

 رپيا 6000

 (h) ڊگِي ٽريهرس شام

گاڎيّم يا ٻي گاڎي جًٍِ تي 

شٿيم شاىام جي کڻڻ جي 

ڪهّگرال  16000غالحيت 

 کام هڌيڪ ُجي.

 رپيا 8000

گاڎي جيڪا ڀاڏي الِء ُجي ۽  .4

ؼال طّر تي ىصافرم جي 

 ٽراٌصپّرٽ الِء ُجي

 )ٽيڪصيّم ۽ ةصّم(

 

(i)  ًهيهً هاري گاڎي جيڪا ٽ

ىڪيٍيڪم پاهر شام ُهي 

)رڪظا ڪيتس( جًٍِ جي 

ىاڻًِ  3شيٽً جي گٍجائض 

 کام هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 400

(ii)  ًرپيا في  100ىّٽر گاڎيّم جً جي شيٽ
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ىاڻًِ کام  20جي گٍجائض 

هڌيڪ ُجي جيڪا 

ڪارپّريظًۿ ىيٌّصپهٽي يا 

ڪٍٽٌّيٍٽ جي حدم اٌدر 

ڀاڏي تي ُهي يا ؼارضي طّر 

ؼارضي طّر  حدم اٌدر ۽

اُڏيً حدم کام ٻاُر جيڪي 

حدهم ڪارپّريظًۿ 

ىيٌّصپهٽي يا ڪٍٽٌّييٍٽ 

جي ىڪيم ڊيگَِ کام شٺ 

 شيڪڏه تائيً ُجي.

 شيٽ

(iii)  ىٍي ةصّم جً جي شيٽً جي

 20کام هڌيڪ ۽  6گٍجائض 

ىاڻًِ کام گِٽ ُجي جيڪا 

ىڪيم طّر تي ڪارپّريظًۿ 

ىيٌّصپهٽي يا ڪٍٽٌّييٍٽ 

اٌدر ڀاڏي تي ُهٍدي  جي حدم

 ُجي.

رپيا في  160

 شيٽ

(iv)  ًٻيّم گاڎيّم جً جي شيٽ

 جي گٍجائض:

(a ٌَ چار ىاڻًِ کام هڌيڪ

 ُجي

(b چار ىاڻًِ کام هڌيڪ پر

 ڇَِ ىاڻًِ کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(cڇَِ ىاڻًِ کام هڌيڪ 

 

 

 رپيا 520

 

 رپيا 660
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(i)ايئر ڪٍڊيظٍڊ 

 

(ii)ٌام ايئر ڪٍڊيظٍڊ 

هاڌه رپيا ُر  150

 شيٽ الِء

رپيا ُر هاڌه  100

 شيٽ الِء

ىّٽر گاڎيّم )ىّٽر  .5

ڪارس/جيپس( شّاِء ىٿي 

 ڄاڻايهً جي ۽ جً ۾

(a جً ۾ شيٽً جي گٍجائض

 ٽي ىاڻًِ کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(b شيٽً جي گٍجائض ٽي

ىاڻًِ کام هڌيڪ ُجي پر 

 ڇَِ ىاڻًِ کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(i) شي شي  1000اٌجڻ پاهر

 کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(ii) شي شي  1000اٌجڻ پاهر

شي شي  1300کام هڌيڪ پر 

 کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(iii) شي  1300اٌجڻ پاهر

شي  1500شي کام هڌيڪ پر 

 شي کام هڌيڪ ٌَ ُجي.

 

 

 

 رپيا 500

 

 

 

 

 رپيا 1000

 

 رپيا 1500

 

 

 رپيا 2000

(c)  َِشيٽً جي گٍجائض ڇ

 ىاڻًِ کام هڌيڪ ُجي

رپيا في  400

 شيٽ

6. (i) کاٌصّاِء ٽريڪٽرٽريهر 

(ii) جيڪڎًُ ٽريڪٽر شام

 ٽريهر گڎ ُجي

 رپيا 200

 رپيا 300
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(iii) شي  1500اٌجڻ پاهر

شي کام هڌيڪ ُجي پر 

شي شي کام هڌيڪ ٌَ  2500

 ُجي

(iv) شي شي  2500اٌجڻ پاهر

 کام هڌيڪ ُجي.

 رپيا 3000

 

 

 

 رپيا 5000

 -IIطيڊهك 

 ((ii) 7)ڎشّ دفؽَ 

 ”شتّم طيڊهك“

 (II)ڎشّ دفؽَ 

جريام 

 ٌيتر

شانياٌّ ٽيڪس  ڪيٽيگريز

 جّ ىهَِ

شيّرا ىاڻِّ جيڪي ڪًٍِ  .1

ڌٌڌيۿ هاپارۿ ڪانٍگ يا 

ىالزىت ۾ رڌك ُجًۿ شّاِء 

اًٌِ جي جيڪي ًُ کاٌپِّء 

 جً کام گذريمڄاڻايا هڃً ۽ 

ىاني شاك دهرام اٌڪو 

 ٽيڪس هرتي هئي ُجي.

 رپيا 150

شيّريّم نييٽيڊ ڪيپٍيّمۿ  .2

ىدرةازۿ ىچّئم فٍڊس ۽ ٻي 

ڪا ةاڊي ڪارپّريٽ پيڊ اپ 

ڪيپيٽم يا پيڊ اپ طيئر 

ڪيپيٽم ۽ ذخيرم شام گڎ 

گذريم ىاني شاك دهرام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -IIطيڊهك

Schedule-II 
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 جيڪّ هڌيڪ ُجي:

(i)10.0  ٌَ ىهيً کام هڌيڪ

 ُجي

(ii)10  ىهيً رپيً کام هڌيڪ

ىهيً رپيً کام  25ُجي پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي

(iii)25  ًرپيً کام ىهي

ىهيً  50هڌيڪ ُجي پر 

 رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(iv)50  ىهيً رپيً کام

ىهيً  100هڌيڪ ُجي پر 

 رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(v)100  ىهيً رپيً کام

ىهيً  200هڌيڪ ُجي پر 

 رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُجي

(vi)200  ىهيً رپيً کام

 هڌيڪ ُجي.

 

 رپيا 10000

 

 رپيا 15000

 

 

 رپيا 20000

 

 

 رپيا 50000

 

 

 رپيا 75000

 

 

 رپيا 100000

رڎيِي ةئٍڪً جي هضاحت: پيڊ اپ طيئر ڪيپيٽمۿ پ

پيڊ اپ ڪيپيٽم ٌُّده جيئً اشٽيٽ  غّرت ۾ۿ گِٽ ۾ گِٽ

 ةئٍڪ „ف پاڪصتام طرفام طئي ڪيّ هڃي.

اىپّرٽ يا ايڪصپّرٽ  .3

 الئصٍس رکٍدڏ ىانڪ:

.اىپّرٽ يا ايڪصپّرٽ 3“

الئصٍس رکٍدڏۿ غٍؽتيۿ 

فيڪٽريز ۽  ڪيرطم 

 رپيا 150
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اشٽيتهظييٍٽ جا ىانڪ؛ 

تؽييراتي ڪو يا طيّم 

فراُو ڪرڻ يا خدىتّم 

فراُو ڪرڻ يا نيتر فراُو 

ڪٍدڏ ٺيڪيدارۿ شيّرا ُّك 

شيهرز ۽ ايجٍٽسۿ 

اشٽاڪصٽسۿ طيّم هڪره 

ڪرڻ يا خريد ڪرڻ ۾ رڌك 

ايجٍصي ُّنڊرس يا ىانڪ 

الِء خدىتّم ڎيٍدڏ يا  طّر ٻيً

ڪييظً ةٍيادم تي خدىتّم 

ڎيٍدڏۿ ىيڊيڪم ۽ نيگم 

پريڪٽيظٍرسۿ „ڊيٽرسۿ 

اڪائٌّٽٍٽسۿ 

„رڪيٽيڪٽسۿ ڪار 

ڊيهرسۿ ريئم اشٽيٽ 

ايجٍٽسۿ هڊيّ طاپس ۽ ٻيا 

ىاڻِّ جيڪي پيظيّراڻا 

دڪام خدىتّم ڎيٍدا ُجً ۽ 

جً گذريم ىاني شام دهرام 

شانياٌي ٽرم اههر تي اٌڪو 

  ي ُجي.ٽيڪس ڎٌ

(i) 0.5  ٌَ ىهيً رپيً کام هڌيڪ

 ُجي.

 رپيا 500

(ii) 0.5  رپيا 1500ىهيً رپيً کام هڌيڪ پر 
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ىهيً رپيً کام هڌيڪ ٌَ  5

 ُجي.

(iii) 5  ىهيً رپيً کام هڌيڪ پر

ىهيً رپيً کام هڌيڪ  ٌَ  25

 ُجي.

 رپيا 2500

(iv) 25  ىهيً رپيً کام هڌيڪ پر

هڌيڪ ٌَ ىهيً رپيً کام  100

 ُجي.

 رپيا 5000

(v) 100  ىهيً رپيً کام هڌيڪ

ىهيً رپيً کام  500پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 10000

(vi) 500  ىهيً رپيً کام هڌيڪ

ىهيً رپيً کام  1000پر 

 هڌيڪ ٌَ ُجي.

 رپيا 30000

(vii) 1000 رپيا 100000 ىهيً رپيً کام هڌيڪ 

الِء ُيٺيً ريت  4جريام ٌيتر  .4

 ٿيٍده:ىتتادك 

 

شيّريّم فيڪٽريزۿ دڪام يا  

اشٽيتهظييٍٽ ةظيّك هڊيّ 

طاپسۿ ريئم اشٽيٽ 

طاپس/ايجٍصيز  نيٍڊ ڪار 

ڊيهرس جً کام گذريم ىاني 

شاك دهرام اٌڪو ٽيڪس ٌَ 

 هرتي هئي ُجي.

 رپيا 500

 پيٽرهك پيپس جً کام گذريم  .5
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ىاني شاك دهرام ڪييظً 

 هرتي هئي ُجي.

(i) 0.2  هڌيڪ ٌَ ىهيً رپيً کام

 ُجي.

 رپيا 1500

(ii) 0.2  ىهيً رپيً کام هڌيڪ پر

ىهيً رپيً کام هڌيڪ ٌَ  0.4

 ُجي

 رپيا 2500

(iii) 0.4  ىهيً رپيً کام هڌيڪ پر

ىهيً رپيً کام هڌيڪ ٌَ  0.6

 ُجي.

 رپيا 3500

(iv) 0.6 .رپيا 4000 ىهيً رپيً کام هڌيڪ 

 

ىذڪّرن ترجيّ ؼال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؽياك ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


