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 4974نجريً  XVشيڌ ايڪٽ ىهتر 

SINDH ACT NO.XV OF 1974 

اولًٍ پاڪصتان تفريحو تي عائد ڊيَٽي )شيڌ 

 4974ٻي ترنيم( ايڪٽۿ 

THE WEST PAKISTAN 
ENTERTAINMENT DUTY 

(SINDH SECOND 
AMENDMENT) ACT, 1974 

 ]4974ىَنتر  9[

ٌو ايڪٽ جي تَشط شان اولًٍ پاڪصتان تفريحو تي 

ايڪٽ ۾ اضافي ترنيم ڪرڻ نقصَد  4958عائدڊيَٽي 

شيڌ صَةي ۾ ىافذ ڪرڻ جي قاةل ةڻائي „ٌيۿ تً جيئو ان کي 

 شگٍجي.

ٌو ايڪٽ جي تَشط شان اولًٍ پاڪصتان تفريحو تي 

ايڪٽ ۾ اضافي ترنيم ڪرڻ نقصَد  4958عائدڊيَٽي 

„ٌيۿ تً جيئو ان کي شيڌ صَةي ۾ ىافذ ڪرڻ جي قاةل ةڻائي 

 شگٍجي.

 جيٍو کي ٌيٺيو ريت تتديل ڪيَ وييدو.

يحو تي عائد ( ٌو ايڪٽ کي اولًٍ پاڪصتان تفر4) .4

 چيَ وييدو. 4974ڊيَٽي )شيڌ ٻي ترنيم( ايڪٽۿ 

 ( ٌي فَري طَر ىافذ ٿييدو.2)

اولًٍ پاڪصتان تفريحو تي عائد ڊيَٽي ايڪٽ  .2

جي  6کي شيڌ ۾ ىافذ ڪرڻ الِء ان جي دفعً ىهتر  4958

ڏًٌ “کي ةالترتيب ” پيج دفعا“۽ لفظو ” پيج شئَ“لفظو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  (Preamble) تهٍيد

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

 

اولًٍ پاڪصتان 

نجريً  Xايڪٽ 
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 ييدو.شان تتديل ڪيَ و” ڏًٌ دفعا“۽ ” ٌزار

( جي 3جي ذيلي دفعً ) 44نذڪَره ايڪٽ جي دفعً  .3

شان تتديل ڪيَ ” ڏًٌ ٌزار“کي ” پيج شئَ“لفظو 

 وييدو.

اولًٍ پاڪصتان تفريحو تي عائد ڊيَتي )شيڌ ٻي  .4

 کي نيصَخ ڪيَ وڃي ٿَ. 4974ترنيم( „رڊيييسۿ 

 

ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء ىَٽ: 

 اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.„ٌيۿ جيٍو کي ڪَرٽ ۾ 

 جي ترنيم

اولًٍ پاڪصتان ايڪٽ 

X  ًجي  4958نجري

 جي ترنيم 44دفعً 

 XIIشيڌ „رڊيييس 

جي  4974نجريً 

 نيصَخي

 
 

 


