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 2791 ،ڪٽاي فنانس ڌسن
 

 [1583 جون 31]

 جو ڻرڪ ختم(  fees) فيز ،(duties) يزٽيوڊ(Taxes) سزڪيٽ۾  صوبي ڌسن

 .قانون

 فيز ،(Taxes)سزڪيٽ۽  يٽيوڊ۾  ڌسن صوبي ته فائديمندآهي اها ته جيئن

(fees )يوڪ نافذ يڙجو سان طريقي ينٺهي کي ان يڃو يوڪ منسوخ کي 

 :وٿ يڃو

1. (i )ويندو يوڏس 1582 ڪٽاي مالياتي ڌسن ڪٽاي هي. 

(ii )يندوٿ وڳال۾  ڌسن پوري هي. 

(iii )ايندو۾  عمل کان جوالء   1 هي. 

 

 بيان۾  1582 يننسڊآر ارڪسر مقامي عوامي ڌسن ته باوجود جي ان .2

 يڪجي يندو،ٿ نه وڳال محصول تي زمين يا ههڳج به نهنڪ ته آهي يلڪ

 مقامي يا هجن اينديون۾  حدن جي( Council) ائونسلڪ مقامي عوامي

 1 مورخ 4 ٺهي( 2( )ب)  دفعه فرض پنهنجا يڪجي هجن اينديون۾  ائونسلڪ

 .هجن رهيون ئيڏ سرانجام کان 1582 جوالء  

 وٿاڪ جو محصول عالوه کان ان ندي،ڪ ائونسلڪ مقامي اها وصولي يڙاه 

 جي طرح به نهنڪ پهريائين کان 1582 جوالء   1 ائونسلڪ مقامي يڙاه

 مقامي اپيلڳال محصول وڙاه ٺهي هوندو، قابل جي ڻرڪ عمل وڪجي قانون

 .ويندو يوڪ وصول ٺهي قانون اپيلڳال يا بوڪ ادا کي ئاونسلڪ

 شق جي( 1181 سال V ڪٽاي ڌسن) 1181 ڪٽاي اريڪآب ڌسن .3

 :ينديٿ تبديلي ريت هن ،ٺهي( الف) شق ذيلي جي 3 دفعه( 19)

 ”يا شراب، دار نشي به وڪ“

 :تبديلي۾  ع1591 سڪيٽ جائيداد منقوله من غير شهري ڌسن .4

 .ويندا رکيا دفعه ذيلي هي( ۾ 3( ۽ )2) دفعه ذيلي جي 3 دفعه( الف)

 سان طريقي هن پوء   ته آهي گنجائش هنڪڏجي( ۾ 4( ۽ )3) دفعه ذيلي( 2)“

 ئيڪ وصول۽  ائيڳل سڪيٽ تي ملهه سالياني جي زمينن۽  عمارتن واسطيدار

 -:ويندي

(i )پر هجي، يٿم کان رپين پنجاهه سئو هٻ ملهه ساالنه جو۾  صورت يڙاه 

 :هجي نه ڪيڌو کان رپين هزار ارنهنٻ

(ii )ويهه پر هجي ڪيڌو کان هزار ارنهنٻ ملهه ساالنه جو۾  صورت يڙاه 

 :هجي نه ڪيڌو کان هزار

 
 

 

 (Preamble)تمهيد 

 

 مختصر عنوان ۽ شروعات 

Short Title and 

Commencement. 

 

 ارپوريشنڪ ميونسپل

 ائونٽ۽  ينٽميڪ ميونسپل

 زمينن۽  جاين طرفان ينٽميڪ

 ندوڳل نه سڪيٽ تي
 

 

 

 

 

 

 

 سال( V) ترميم۾  ڪٽاي ڌسن

1181 

 

 ترميم ستانڪپا اولهه

۾  -1591 سال( V) ڪٽاي

 ترميم
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(iii )هجي يٿم کان هزار ويهه ملهه ساالنه جو۾  صورت يڙاه: 

۽  هجي ٺهي استعمال پنهنجي جي ڪمال اڪجي جاء   رهائش يڙاه جتي( 3)

 ارنهنٻ ملهه ساليانو جو جنهن۽  هجي نه جاء   يٻ۾  عالئقي انهيءَ  کي ڪمال

 حصي ئينٽ جي حصن چئن تي جاء   انهيءَ  سڪيٽ ته هجي نه ڪيڌو کان هزار

 .ويندي ئيڪ وصول موجب وڪڙسي ويهه

 جههڪ يا پوري ائيڻاڄ سبب۾  ان۽  ريڪ يڪڍ يشنڪيفٽنو ارڪسر( 4)

 سگهي ريڪ معاف۾  عالئقي  کانسواء   ئي بند درجه  به نهنڪ سڪيٽ حصو

 .يٿ

 جي قيمت سالياني ٺهي دفعه هن قيمت سالياني مجموعي: وضاحت/يڻسمجها

 يڪجي تي زمينن۽  عمارتن انهن ته مطلب ينديٿ مطابق اعتبار مجموعي

 .هجن جون هوءَ ڻما ئيڳسا

 .هوندو وڳال تي ڪمال جي زمينن۽  عمارتن محصول( 9)

 .ويندو ايوڌو دفعه هئون ونٺهي بعد کان 3 دفعه( ب)

۾  حد جي ائونسلڪ مقامي وصولي جي محصول ٺهي قانون هن( الف 3)“

 وصولي وڪڙسي پنج ومتڪح آهي، يلڪ۾  3 شق رڪذ جو جنهن پنهنجي

 .نديڪ ادا کي ائونسلڪ لڪلو انهيءَ  وڪڙسي چاليهه بعد ڪٽڻ خرچ

 :ويندو بداليو هنيئن( ۾ c) شق جي 4 دفعه( 1)

”(i) (c)کان رپين پنجاهه سئو هٻ ملهه ساليانو جو جن عمارتون۽  زمينون 

 يا هجي، نه ڪيڌو

(ii) اڪ يٻ۾  عالئقي ورهڪمذ هوڻما وڪ يوٻ جو خاندان جي ان يا ڪمال جتي 

 ٺهي رهائش اڪجي عمارت ڪه جي ڪمال انهيءَ  هجي ڙرکند نه عمارت

 :قيمت سالياني جي جنهن۽  هجي

 ڪيڌو کان لک ڪه آدمشماري جي جنهن عالئقي شهري نهنڪ (1)

 .هجي نه ڪيڌو کان رپين سئو پنج ملهه۽  هجي

 .هجي نه ڪيڌو کان رپين سئو چار ههمل۾  عالئقي شهري  (2)

 اولهه 1591 قانون جي محصول جي ينڏگا رٽمو ستانڪپا اولهه (1) . 9

 ان الء   ڻرڪ وڳال۾  ڌسن صوبي يک۾   1591 سال XXXII قانون ستانڪپا

 .يندوٿ تبديل سان ولڊشي پهرين جي ڪٽاي هن ولڊشي جو

 سال (XXXIV قانون ستانڪپا اولهه) قانون مالياتي جي ستانڪپا اولهه. 6

 ولڊشي ونٿچو۽  11 دفعه جو ان الء   ڻرڪ وڳال۾  ڌسن صوبي کي 1569

 .ويندا يٿ منسوخ

 قانون ستانڪپا اولهه) 1564 قانون مالياتي ستانڪپا اولهه (1) 

XXXIV ۽  الء   ولڊشي پنجين جي ان الء   ڻرڪ وڳال۾  صوبي کي ع1569 سال

 .ينداٿ متبادل جو ڪٽاي هن الء   ولڊشي هينڇ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

موٽر گاڏين جي محصول تي 

 اضافو

 
 بجليَء جي محصول ۾ اضافو

 

 

 

 

 

 
 اپيلڳال سان ينڏگا رٽمو
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 VII قانون ستانڪپا اولهه ع1565 قانون مالياتي ستانڪپا اولهه (2)

 ونٿچو۽  يونٽ  6 دفعه جو ان  الء   ڻرڪ وڳال۾  ڌسن صوبي کي ع1565 سال

 .ينداٿ منسوخ جا 4 شق ولڊشي

 سان حوالي ان۽  نامي مڪح جي ينڏگا رٽمو ستانڪپا اولهه ته جيئن .8

 هن فيس اڪجي هجن ٺهي هن يڪجي ته هجي نه سڪبرع جي قاعدن يلڙجو

 جوالء   پهرين اها آهي، وئي ئيڪ بيان۾  2 المڪ جي جدول ينٿچو جي قانون

 .آهي درج۾  3 المڪ اڪجي ويندي، ئيڪ ادا تي قيمت انهيءَ  کان 1582

 اجرت ائيڪ يا هجي وئي ئيڪ وڳال يٽيوڊ يا محصول/لگان ائيڪ جتي. 1

 يٽيوڊ يا محصول موجوده اڪجي۾  صورت جي اضافي نهنڪ ٺهي قانون هن

 ٺهي ضابطن يا قانون به نهنڪ يا وصولي جي اجرت يا هجي وئي ئيڪ وڳال

 يل،ڪ طئي ٺهي ضابطن۽  قانون هن ضابطا يڪجي هجن، وڳال۾  ڌسن يڪجي

 هجي قابل جي عمل جيستائين اجرت يا يٽيوڊ محصول ٺڻو واپس۽  ڻرڪ جمع

 اجرت يا ڻڻه يٽيوڊ محصول اضافي ،ٺڻو واپس ،ڻرڪ جمع سڪيٽ کي ان

 .يڻآ تبڪ الء   يٿاڪ کي ان هوندي، به جيئن

 سڪيٽ يٿاڪ جي سڪيٽ۾  روشني جي قاعدن جي ان يا ڪٽاي هن . 5

 در جا ٽورڪ ديواني الء   ڻبدالئ يا ڻائٽگه کي ٺڻو۽  ڻهڙم في  يٽيوڊ

  .سگهجن اٿ نه ائيڙڪک

 يڪجي نديڪ سازي قانون الء   ڻڻآ۾  عمل کي قانون هن ارڪسر (1). 11

 ڳا جو جن۽  هوندا بابت ڻرڪ وصول ،ڻرڪ اندازو جي سڪيٽ ارڪطريقي

 .آهي نه يلٿ واضح ارڪطريقي وڙاه

۽  جاري قاعده به يڪ يلڪ جاري ٺهي 1581 يننسڊآر مالياتي ڌسن (2)

 .ويندا سمجهيا يلڪ وڳال ٺهي قانون هن۽  رهندا عمل قابل

 جدول پهريون

 9 دفعه سوڏ

 جدول

 3 دفعه سوڏ

سالياني  موٽرگاڏين جا تفصيل نمبر

ٽيڪس جو 

 رخ

 يڪجي لونڪسائي۽  رٽوڪاس رٽمو) لڪسائي .1

 ڻا وزن جو جنهن هجن، هلنديون سان پکن مشيني

 .هجي نه ڪيڌو کان 1cwts يلٿس

 

(a)  ۾  صورت يلٿس -ڻا جو جنهن لونڪسائي

 .هجي نه ڌو کان 211lbs وزن

 رپيا 21

 محصول اضافي
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(b)  211 يلٿس-ڻا وزن جو جنهن لونڪسائيlbs 

 .هجي ڪيڌو کان

 رپيا 41

(c)  واري رسانڀ يا يانٺپ هنڪڏجي لونڪسائي 

 .ينٿ استعمال الء   ڇڪڻ کي

 رپيا 11

(d)  3 رپيا 41 لڪسائي واري نٿيڦ 

 رپيا 19 .هجن نه ڪيڌو کان( cwts 5) يڪجي يونڏگا .2

 استعمال الء   ڻوئڍ کي شين يا سامان يڪجي يونڏگا .3

 وزن يلٿس-ڻا جو جنهن لڪسائي واري نٿيڦ نٽ) ينٿ

1 cwts هجي ڪيڌو کان. 

 

(a)  اڪجي يڏگا يلٿس-ڻا واري پکي جي بجلي 

cwts 25 هجي نه ڪيڌو کان. 

 رپيا 39

(b)  بيان يٿم يڪجي عالوه کان ينڏگا انهن 

 يونڏگا/ واري پکي جي بجلي آهن، ويون يونڪ

 (يلٿس ڻا) هجن نه ڪيڌو کان cwts 12 يڪجي

 رپيا 29

(c)  9111 ڌو۾  ڌو يڪجي يونڏگا تمام lbs جي  

 يونڏگا واريون فراهمي) هجن واريون گنجائش ٿڻس

 (شامل

 رپيا 169

(d)  9111 يڪجي يونڏگا تمام اهي lbs کان 

 lbs 1561 پر هجن واريون گنجائش جي ٿڻس يٿم

 هجن نه ڪيڌو کان

 رپيا 331

(e)  1561 يڪجي يونڏگا تمام اهي lbs جي 

 کان lbs 13441 پر هجن واريون ٿڻس يٿم کان گنجائش

 هجن نه ڪيڌو

 رپيا 991

(f)  13441 يڪجي يونڏگا تمام اهي lbs جي 

 lbs 18521 پر هجن واريون ٿڻس يٿم کان گنجائش

 هجن نه ڪيڌو کان

 رپيا 1119

(g)  گنجائش جي ٿڻس جي جن يونڏگا تمام اهي 

18521 lbs هجي تائين 

 رپيا 1699

(h)  رپيا 131 وصولي اضافي الء   جي ريلرٽ 

 استعمال عام جي مسافرن۽  ينڏگا ڙهلند تي رائيڪ .4

( بسيون۽  سيونڪيٽ) سواري ڙرهند ٺهي

 :الء   ڻهالئ۾  ٽونمينٽنڪ يا يٽميونسپال ارپوريشن،ڪ

 

(a)  رپيا 19 ارونڪ رامٽ 

(b)  رپيا 291( شهڪر) اهيلٺ سان طريقي ارڪخود اٿفيٽ 
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 نڻک نه ڪيڌو کان هنڻما نٽ يڪجي

(c)  کان هنڻما چار ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 هجي نه ڪيڌو

 رپيا 331

(d)  کان هنڻما چئن ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 نه ڪيڌو کان هنڻما هنڇ ڌو۾  ڌو پر هجي ڪيڌو

 هجي

 رپيا 419

(e)  کان هنڻما هنڇ ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 هجي ڪيڌو

 رپيا 91

 ڪويه ڪه

 سفر جي مسافرن تي طور عام يڪجي يونڏگا اهي .9

( بسيون۽  سيونڪيٽ) هجن وينديون هاليون الء  

 يا  يٽميونسپال ارپوريشن،ڪ طور خاص يڪجي

 هجن هلنديون نه اندر حدن جي ٽونمينٽنڪ

 

(a)  رپيا 19 ارونڪ رامٽ 

(b)  ( شهڪر) اهيلٺ سان طريقي ارڪخود اٿفيٽ

 .نڻک نه ڪيڌو کان هنڻما نٽ يڪجي

 رپيا 291

(c)  کان هنڻما چار ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 هجي نه ڪيڌو

 رپيا 331

(d)  کان هنڻما چئن ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 نه ڪيڌو کان هنڻما هنڇ ڌو۾  ڌو پر هجي ڪيڌو

 هجي

 رپيا 419

(e)  کان هنڻما هنڇ ڪويه جي جن يونڏگا يونٻ 

 هجي ڪيڌو

 رپيا 91

 ڪويه ڪه

۾  انگ جي هنڻما يکاريلڏ۾  پنج۽  چار يلٽڪآر: ٽنو 

 ،ڙندڪ صفائي ئي نه۽  آهي، نه شامل رائيورڊ

 خدمتگار يلڪ مقرر۾  يءَ ڏگا يا رڪٽيڊنڪ

 

 يلٿ وڳال ٺهي قانون هن يڪجي يونڏگا رٽمو يونڙاه .6

 هجن عالوه کان سڪيٽ

 

(a)  نه ڪيڌو کان هوءَ ڻما ڪه ڪويه جي جن 

 .هجي

 رپيا 88

(b)   نه ڪيڌو کان هنڻما نٽ ڪويه جي جنهن 

 .هجي

 رپيا 194

(c)  نه ڪيڌو کان هنڻما چئن ڪويه جي جنهن 

 .هجي

 رپيا 221

(d)   في رپيا 91 ڪيڌو کان هنڻما چئن ڪويه جي جنهن 
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 ٽسي يکاريلڏ( ۾ c) دفعه الء   تن هجي

 الء   مقصدن خانگي يڪجي ويگن يشنٽاس: ٽنو 

 6 لڪيٽآر محصول تي انهن هجن، ينديونٿ استعمال

 .يندوٿ وڳال ٺهي

 

جدول يٻ  

( 6 دفعه سوڏ ) 

 (13 دفعه سوڏ)

 جدول هن اها هجي يٿ استعمال اڪجي توانائي اها .1

 .هجي ايندي نه۾  دائري جي 2 نمبر لڪيٽآر جي

 

(a) ،جي مقصدن اروباريڪ/بازاري۽  دفتر رهائشي 

 الء  

 هر پئسا هٻ)

 الء   ٽيون

 توانائي اڪجي

 (ئيٿ استعمال

(b) پئسو ڪه) الء   جي استعمال صنعتي 

 الء   ٽيون هر

 توانائي اڪجي

 (ئيٿ استعمال

(c) مشينري زرعي يا نهري۽  ويل يوبٽ 

 جو ان يا يڄس يڪجي هونڳج اهي: وضاحت

 استعمال۾  منڪ جي ڻاهٺ مال وڪجي حصو وئيڪ

 جي( 1531  ڪٽاي ريزڪٽفي) 2 شق يڪجي. ئيٿ

 الء   جي استعمال صنعتي اها اچي ٺهي جي 2 دفعه

 .ويندي ئيڪ تصور

 پئسو ڪه)

 الء   ٽيون هر

 توانائي اڪجي

 (ئيٿ استعمال

 بغير توانائي ٺهي الئسنس جتي هنڳج نيڀس انهن .2

 .هجي يلڪ فراهم جي اندازي نهنڪ

 تي رپئي هر

 پئسا چار

 سنئين يڌس

 الئسنس طور

 هجي ايلڻاڄ۾ 

 ته ڪيڌو۽ 

۾  حالت ان

 به اڪ

 نه وصولي

 جنهن يندي،ٿ

۾  حالت

 پنج استعمال

 ماهوار رپيا
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 نه ڪيڌو

 .هجي

جدول ينٽ  

6 نمبر دفعه سوڏ  

جدول هينڇ  

13 نمبر دفعه سوڏ  

 (Exemption) استثني  /ٽوڇ

(i) استعمال جي مقصدن رهائشي يڪجي ومتونڪح صوبائي۽  وفاقي 

 :هجن نديونڪ

(ii) نڪ بندوبست جو روشنين الء   عوام فقط اختياريون مقامي. 

(iii) ،هونڳج جون عبادت عوامي يوٻ۽  گهر گرجا مسجدون 

(iv)    يونٽ کان وڌيڪ استعمال  21گهريلو صارف جيڪي هڪ مهيني ۾

 .نه ڪندا هجن

(v)  پيداوار، وڪجي( ذيان جو توانائيءَ  بشمول) تونائي يلٿ استعمال 

 .هجي۾  صورت جي تبديليءَ ۽  ترسيل

(vi)  َلوڪ ائيڍا اڪجي ئي،ٿ مان نٽپالن اڪجي پيداوار جي توانائيء 

 .هجي نه ڪيڌو کان سٽوا

(vii) يونڙيٻ واريون ڻهل۾  ڪمل اندرون يا ڊسمن. 

 جدول ينٿچو

 8 دفعه سوڏ

 نمبر

 شمار

 ستانڪپا اولهه قانون اپيلڳال۽  تفصيل جي فيس

 1565 قانون بابت ينڏگا رٽمو

 فيس شرح

 جي ڻهالئ يڏگا ٺهي( 3)رول ذيلي جي 1 نمبر رول .1

 في تي امتحان/ٽيسٽ

 رپيا 11

 ذيلي جي 14 رول ،6 رول ذيلي جي 13 نمبر رول .2

  ٺهي جي 4 رول ذيلي جي 19 رول۽  4 رول

 في جي نقل  جي الئسنس

 رپيا 11

 رائيونگڊ ٺهي جي 2 شق ينٺهي/ذيلي جي 15 رول .3

 فيس جي الئسنس جي ڻسک

 رپيا 11

 الئسنس رائيونگڊ ٺهي جي 1 شق ذيلي جي 26 شق .4

 في جي ڻرڪ جاري جي

 رپيا 21

 جي الئسنس رائيونگڊ ٺهي 2 شق ذيلي جي 26 رول .9

 فيس الء   جي ڻائڌو ُمدي

 

 (a) مدي جي الئسنس درخواست، جي ڻائڌو ُمدي  
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 وئي نيڏ اندر ينهنڏ( 31) يهنٽ جي تاريخ جي خارج

 .هجي

 (b) جي الئنسنس درخواست، جي ڻائڌو ُمدي 

 کانپوء   ينهنڏ( 31) يهنٽ جي تاريخ جي خارج ُمدي

 هجي وئي نيڏ

 

کان عالوه، گاڏين  38ٽرانسپورٽ وهيڪل جي رول  .6

جي نقل سرٽيفڪيٽ گم ٿيڻ يا ضايع ٿيڻ جي صورت 

 ۾ ۽ گاڏين جي چڪاس/درستگي سرٽيفڪيٽ جي في

 رپيا 21

هيٺ ٽرانسپورٽ وهيڪل )گاڏين( جي  31رول  .8

چڪاس/درستگي سرٽيفڪيٽ، نقل سرٽيفڪيٽ گم 

 ٿيڻ يا ضايع ٿيڻ جي صورت ۾ ٽئين سرٽيفڪيٽ جي

 في

 رپيا 19

 جي ينڏگا/لڪوهي ٽرانسپورٽ ٺهي 35 رول .1

 گم يا لٽاڦ۽  نقل جو ٽيڪيفٽسر درستگي/اسڪچ

 في جي نقل جو ٽيڪيفٽسر يلٿ

 رپيا 19

  في/فيس  داخال ٺهي 42 شق .5

(a)  يڏگا يلٿس ڪيڌو کان حد يا لڪسائي رٽمو 

 ڪه هجن، نه اٿيڦ ڪيڌو کان نٻ جا جنهن ريلرٽ يا

 .هجي نه يلٿس/ويلڍ ڪيڌو کان نٽ

 رپيا 9

(b)  رپيا 61 ۾ باري جي يڏگا جي ٽرانسپورٽ وريڳ 

(c)  رپيا 31 ۾ باري جي يءَ ڏگا يٻ نهنڪ 

  ۽ 

(d)   باري جي داخال عارضي جي يءَ ڏگا نهنڪ 

 ۾

 رپيا 11

 جي منتقلي هڻاڪمال جي يڏگا رٽمو ٺهي 48 .11

 في/فيس

 جيئن يوڳسا

 الء   داخال

 نمبر سيريل
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 ۾ 5

 

 
 

مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء آهي ايڪٽ جو  -نوٽ:

 جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.

 


