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 ۰۲۰۲ ایکٹ، مبلیبت سندھ
THE SINDH FINANCE ACT, 

2010 
 ]۲۲۱۲جوالئی  ۹[

 
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ طوبے هیں کچھ 

بٌبیب جبئے گب اوس  اوس ٹیکغض کو هعقول  یوٹیضڈ

پش ٹیکظ لگبئے اوس  غیش هتحشک  کی کیپٹل ویلیو

  هٌغلک قواًیي هیں تشهین کی جبئے گی۔

اوس ٹیکغض  ڈیوٹیض کچھجیغب کہ عٌذھ طوبے هیں 

 کی کیپٹل ویلیو  اوس غیش هتحشک  کو هعقول بٌبًے

پش ٹیکظ لگبًب  اوس هٌغلک قواًیي هیں تشهین کشًب 

 ؛ہوگیهقظود ہے ، جو اط طشح 

 :اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب

 ۲۲۱۲اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ،  ( 1). 1

 کہب جبئے گب۔

 ۲۲۱۲ یہ فوسی طوس اوس پہلی جوالئی( ۲) 

 عےًبفز  ہوگب۔

 

عٌذھ طوبے هیں ًبفز کشًے کے لئے اعٹوپ . ۲

 کے شیڈول هیں: ۱۹۱۱ایکٹ، 

(a)  کی شق ۱۲ٓاسٹیکل (c)  کے لئے  ۲هیں، کبلن 

 :هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب

 0...پش  سقن پہلی ببس جبسی کشًے عے عبلیبًہ ”

هٌتقلی پش کوششل پیپش  اط کے بعذ کیس او فیظذ

 ؛“فیظذ 0...کب ویلیو کب عبلیبًہ 

(b)  کے لئے، هٌذسجہ ریل هتببدل  ۱۱ٓاسٹیکل

 :ہوگب

“۱۱ .(A)  کٌویٌظ

 0(۱۲دفعہ  ) جیغے

هیں بیبى کیب گیب ہے، 

 هٌتقلی کی وطولی

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

 هختظش عٌواى اوس  ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

کے  IIکے ایکٹ  ۱۹۱۱

 شیڈول کی تشهین

Amendment of 

Schedule to Act II of 

1899 
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ًہیں کی جبئے گی یب 

کے  ۳۱ًوبش  ٓاسٹیکل

چھوٹ جغے  تحت 

 هلی ہوئے ہے۔

(i)  سیئل اعٹیٹ

اًویغٹوٌٹ  ٹشعٹظ 

 کے ًبم پش

کے تحت  A-27 دفعہ

 کے شیڈول کےویلیو 

 فیظذ 0..هطببق 

(ii) سیئل اعٹیٹ 

ویغٹوٌٹ ٹشعٹظ اً

 کےجبًب عے ایٌڈ

 یوصسط کے ًبم پش

کے هبسکیٹ ویلیو 

 فیظذ 1هطببق 

(iii)  دوعشے کغی

 اوس هعبهلے پش

هیں  کے شیڈولویلیو 

 ۲هٌذسجہ ریل ویلیو کب 

 فیظذ

(B   اعبئٌوٌٹ کے

 رسیعے لیض کی هٌتقلی

صیش  هٌتقلی پشایغی 

 فیظذ ۲غوس ویلیو کب 

 ۱۱۹۹عٌذھ شہشی غیش هتحشک  ٹیکظ ایکٹ، . ۳

کے لئے هٌذجہ ریل (g)هیں، شق  ۴کی دفعہ 

 :هتببدل  ہوگب

“(g)  ویلیو عوبستیں اوس صهیٌیں، جي کب عبلیبًہ

واٍ، بیجي کی  عے صائذ ًہ ہو،  ہضاس سوپے ۴۹

 “ہو۔ هبلک  لوگ ًبببلغ یتیووں، هغتقل هعزوس

کپیٹل ویلیو پش ایک ٹیکظ  غیش هتحشک  کی(1.)۴

، جظ کو غیش اوس وطول کی جبئے گی لگبئے 

جو هتحشک  پش کپیٹل  ویلیو ٹیکظ کہب جبئے گب، 

لوگوں کی ایغوعیئشي، فشم، ، ہش اکیلے فشد

پش واجب االدا ہوگی جو یب کوپٌی ڈولپوٌٹ اتھبسٹی 

ے، لیي دیي، سد کشًے تحف خشیذاسی کے رسیعے ،

 ۱۲اوس ٹبئن ببئوًڈ ) کے هبلک اٹبسًی کےعالوٍ

غٌبھبلی بیوی خبوًذ کے دسهیبً (دى عے صائذ ًہ ہو

یب بیٹی، دادا یب پوتے، بھبئی یب  اوس بیٹے ہوئی، والذ

دعتبشداس  عے  بہي، هبلک کے جبًب عے حق

ہوًے  یب  تشک کشًے، وٍ  صببًی طوس پش ہو یب 

 

 

 

 

 

 

کے هغشبی پبکغتبى  ۱۱۹۹ 

 کی تشهین Vایکٹ 

Amendment of West 
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غیش هتحشک جبئیذاد کی کیپیٹل 
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 تحشیشی طوس پش یب دعتبویض لکھب ہوا ہو یب وساثت

کی ڈگشی کے توعظ عے حبطل کی گئی ہے، یب 

ششیک حیبت عے تحفہ هال ہو، والذیي، دادا، بھبئی 

بشط عے  ۲۲اوس بہیي یب اط علغلے هیں  پش 

صائذ حق ہو، یب عٌذھ هیں سہبئش کی لیض عے ًئی 

کی گئی ہے اگش وٍ ایغے غیش هقبهی شخض کے 

( کے ۳طشف عے کی گئی ہو، یب وٍ ریلی دفعہ )

 ے گئے ًشخ پش حبطل کشتب ہے؛تحت بتبئ

بششطیکہ ایک بئٌک کی طوست هیں ٹیکظ کب  

جب گشوی کشدٍ  ویلیو تب ادا کیب جبئے گب کپیٹل

 غیش هتحشک جبئذاد کی فشوخت کے لئے اعتعوبل 

ہوتب ہے کہ جغے اط کو گشوی کے ضوبًت کی 

طوس پش سکھب جبئے البتہ کغی تجبستی ضوبًت کی 

 طوس پش ًہیں جظ کے بذلے قشضہ لیب جبئے۔

اط دفعہ کے هقظذ کے لئے وطف اوس  ( ۲)

 :ظائوضبحت، اظہبس اوس شش

(a)“جظ هیں شبهل ہے ” لوگوں کی ایغوعیئشي

عذالت عے  ، کوئی هشتشکہ کٌبہ ایک فشم، ہٌذو 

خبسجہ قبًوى تحت هشتول  ًبهضد کشدٍ شخض یب 

هیں کوئی کوپٌی لیکي اط افشاد کی  کوئی ببڈی،  

 ؛ شبهل ًہیں ہو

(b) “کی وٍ ہی هعٌٰی ہوگی جیغب پبسٹٌششپ” فشم 

 ایکٹ هیں بیبى کیب گیب ہے۔

(c) “هطلب” کوپٌی: 

(i)1891، کوپٌی ٓاسڈیٌٌظ (XLVII of 1984) 

 ؛ایک کوپٌیهیں بیبى  کی گئی 

(ii) تحت هشتول  کے پبکغتبى هیں الگو کغی قبًوى

 ؛ایک ببڈی کبسپوسیٹ

(iii) ؛ایک هذسبہ 

(iv)  کی ہیئت عے هٌغلک پبکغتبى عے  کوپٌیض

ببہش کغی هلک کے قبًوى کے تحت ایک ببڈی 

 ؛اًکبسپوسیٹیڈ

(v) ایک کوٓاپشیٹو عوعبئٹی یب ایک ایک ٹشعٹ ،
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عوعبئٹی )وقتی طوس الگو کغی قبًوى تحت  هبلیبت

قبئن کئے گئے یب هشتول کغی دوعشی عوعبئٹی 

 کے لئے(

(vi)  پھش وٍ اًکبسپوسیٹیڈ عیئشيایغو بذیغیایک ،

ہو یب ًہ ہو، جو )حکوهت( عبم یب خبص حکن کے 

 رسیعے، اط ٓاسڈیٌٌظ کے هقبطذ کے لئے کوپٌی

 ہو۔کی گئی طوس اعالى  کی

(d)” هطلب کغی عالئقے کی  “اتھبسٹیڈولپوٌٹ

تشقی کے هقظذ کے لئے کغی قبًوى کے تحت 

 ایک اتھبسٹی اوس جظ هیں شبهل ہے  بٌبئے گئے 

عوعبئٹی، ایجٌغی، ٹشعٹ،  ، کوئی اتھبسٹی

عالى کیب یب بٌبیب جبئے کغی ایغوعیئشي یب اداسے ا

قبًوى کے رسیعے یب کغی حکن، قبئذے، ضببطے 

کے طوس جو عٌذھ  اتھبسٹیکے رسیعے، ڈولپوٌٹ 

ن کشتب ہوواقع ہو، یب جیغے حکوهت کے هیں ک

کے طوس اعالى کیب طشف عے ڈولپوٌٹ اتھبسٹی 

 ؛جبئے

(e) “؛هطلب عٌذھ حکوهت” حکوهت 

(f) “طلب ایغی ایشاضی جیغب حکوهت ه” ایشاضی

وقت بوقت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹفکیشي کے 

 ؛رسیعے بیبى کشے

(g) “حکوهت کے طشف هطلب ” بیبى کئے گئے

 ؛عے بٌبئے گئے قواعذ کے هطببق بیبى کئے گئے

(h) “هطلب غیش هتحشک  کی کپیٹل ویلیو ”ٹیکظ

 ؛پش ٹیکظ

(i)“جظ هیں شبهل ہے  ”  جبئذاد غیش هتحشک

ایکٹ،   جبئذاد جیغب عٌذھ شہشی غیش هتحشک

هیں بیبى کیب گیب ہو اوس جظ هیں شبهل ہے  ۱۱۹۹

 ۔جبئذاد کے شووسلیبت( هیں هٌذسجہ ۳ریلی دفعہ )

 هیں هٌذسجہ ریل غیش هتحشک ( 1) ریلی دفعہ (۳)

ظ هٌذسجہ ًشخوں پش پش کپیٹل ویلیو ٹیک جبئذاد

 :وطولی کی جبئے گی

A . عالوٍ ) عٌذھ هیں واقع سہبئشی غیش هتحشک
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 ۔(فلیٹظ کے

(i)ہبں غیش هتحشک  ج

 سکبسڈیڈکب ویلیو جبئذاد 

 ہو۔کیب گیب 

a .01.  چوسط گض

 چوسط گض 188 عے

b .0..  چوسط گض

 چوسط گض ...1 عے

c .1...  چوسط گض

 اوس اى عے صائذ

 

 

 

 ۲ویلیو کب  سکبسڈیڈ 

 فیظذ

 0.0ویلیو کب  سکبسڈیڈ

 فیظذ

  ۳ویلیو کب سکبسڈیڈ

 فیظذ

 

(ii) جہبں غیش هتحشک

کب ویلیو  جبئذاد 

 ًہ ہو سکبسڈیڈ

صهیٌی ایشاضی کی فی 

 ۵۹چوسط گض پش 

 سوپیہ

B .واقع سہبئشی فلیٹ عٌذھ هیں 

(i)  جہبں غیش هتحشک 

 جبئذاد

a .10.1  چوسط گض

 چوسط گض ..00کبى 

b .00..  چوسط گض

 عے صائذ

 

 

 

 ۲ویلیو کب  سکبسڈیڈ 

 فیظذ

 0.0ویلیو کب  سکبسڈیڈ 

 فیظذ

C . عٌذھ هیں واقع واپبسی اوس طٌعتی غیش

 ۔جبئذاد هتحشک 

(i)  جہبں غیش هتحشک

 سکبسڈیڈکب ویلیو جبئذاد 

  ہو۔

 0.0ویلیو کب  سکبسڈیڈ

 فیظذ

(ii)  جہبں غیش هتحشک

کب  ویلیو جبئذاد 

 ًہ ہو۔ سکبسڈیڈ

صهیٌی ایشاضی جو فی 

 سوپیہ ۱۲۲چوسط فٹ 

تحت غیش کے کپیٹل ویلیو ٹیکظ قبًوى ( ۴)

اوس داخلہ سکھٌے  کی کی هٌتقلی  جبئذادهتحشک 

 وطولتظذیق  کی رهیواس شخض کے طشف عے 
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هٌتقلی کی اط طشح عے ۔ کی جبئے گی

سجغٹشًگ یب تظذیق کے وقت واجب االدا ٹیکظ 

 کی هذ هیں وطولی کی جبئے گی۔

جوع کپیٹل ویلیو ٹیکظ جہبں کوئی شخض  (۹)

کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہو یب جوع کشًے بعذ 

ضشوست هطببق ادا کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو وٍ 

 راتی  ٹیکظ ادا کشًے کب جوابذٍ ہوگب )ایغی ٹیکظ

کے حظے کے علغلے هیں  یب ٹیکظ

فیظذ  ۱۹ایغےعشطے کے لئے عبلیبًہ ویلیو کب 

 (اضبفی جوع کشائے گب۔

حکوهت ٹیکظ کب ویلیو لگبًے پش ًظشثبًی کش ( ۱)

کی بٌیبد پش   دسخواعت دیٌے عکتی ہے، جہبں 

 ًظشثبًی ضشوسی ہو۔

کے  حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي (۵)

کے ستبے یب بص رسیعے کغی شخض یب اشخ

ویلیو ٹیکظ  ستبے کی کپیٹل  اثبثے یب اثبثوں کو

ایغی  عے  چھوٹ دی جب عکتی ہے، بششطیکہ

چھوٹ ایغے ششائظ هطببق ہوگی جیغب ًوٹیفکیشي 

 هیں بیبى  کیب گیب ہو۔

جب تک کچھ طوبے هیں وقتی طوس الگو  (۹)

کغی دوعشے قبًوى کے هتضبد ًہ ہو، غیش 

غی ٹیکظ یب هتحشک   کے ویلیو پش ٹیکظ ک

پش جبئذاد ڈیوٹی، چبسج، عیظ یب غیش هتحشک  

 کغی دوعشی وطولی عے اضبفی ہوگب۔

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


