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SINDH ACT NO. IX OF 1976 

 6976شٍڌ ىاني ايڪٽ ۿ 

THE SINDH FINANCE ACT, 1976 

 [6976 جّن  28 ] 

شٍڌ صّةي ۾ ڪً ٽيڪصز ۽ فيً کي ىعلّل ةڻائڻۿ ٌافذ ڪرڻ 

 ۽ وڌائڻ ةاةت ايڪٽ.

( ۽ فيً Taxesاُا تلاضا „ُي تَ شٍڌ صّةي ۾ ڪً ٽيڪصز )

(Fees کي ىعلّل ةڻايّ وڃيۿ اُي ) الڳّ ڪيّن وڃً ۽ وڌايّن

 وڃًۿ

 -ان الِء ًُ ريت ايڪٽ جّڙجي ٿّ:

چيّ  6976فٍاٌس ايڪٽۿ ايڪٽ کي شٍڌ  ًُ (6)  .6

  ويٍدو.

 جي پِريً ڏيًٍِ کان ٌافذ ٿيٍدو. 6976( اُّ جّالِءۿ 2)

 ۾. 6958غير ىٍلّال ٽيڪس ايڪٽۿ  .  شٍڌ طِري2

(i)   َ3دفع ( َ3جي ذيهي دفع-B پّئتان ڏٌم وضاحت ۾ )

 -ٌعو انتدل ٿيٍدو:ُي 

ًُ ذيهي دفعَ جي ىلصد الِءۿ انڳ خاني پالٽ  وضاحت:

جّ ىلصد „ُي اُّ پالٽ جًٍِ تي پالٽ جي ڏيڻ ذريعي ىٍتلم 

ٿيڻ کاٌپِّء ٽً شانً تائيً پالٽ جي ىانڪ ڪا جاِء ٌَ جّڙي 

ُجي ۽ اُّ ىاڻِّ ىٍتلم ٿيم پالٽ جي كتضي وٺڻ جّ حلدار 

 ُجي.

(ii َدفع )۾: 4- 

(a)  طق(c)  ًشت شئّ ۽ ”ةدران نفظ “ پٍج شئّ”۾ نفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble) تيِيد

 

 

 

ىختصر عٍّان ۽ 

 طروعات

Short Title and 

commencement 

اونَِ پاڪصتان ايڪٽ 

۾  6958ىجريَ  Vتي 

 ترىيو.

Amendment of  West 

Pakistan Act V of 

1958 
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ىتتادل ةڻايا “ ڇَِ شئّ”نفظ “ چار شئّ ةدران”۽ نفظً “ پٍجاَُ

 ويٍدا.

(b)  طق(g)  ًُڪ ُزار پٍج شئّ“ ”ُڪ ُزار ةدران”۾ نفظ “

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

واري شٍڌ ىّٽر وُيڪم ٽيڪصيظً ايڪٽ جي  6958. 3

داخال جّ ًُ ريت ٌعو  ٌيتر واري 5واري  (c)طيڊول جي اشو 

 انتدل ٿيٍدو.

” (c)  ٌَ ويِڻ جي گٍجائضۿ جيڪا چئً ىاڻًِ کان ىٿي

 ُجيۿ ۽ 

 (i) 61 روپيَ 241....  کان ىٿي ٌَ ُجي ُارس پاور 

(ii) 61  ُارس پاور کان ىٿي پر 

 روپيَ  281ُارس پاور کان گِٽ...................  68

(iii) 68  روپيَ 411ُارس پاورس ۽ ان کان ىٿي 

۾ ًُ کي ٌعو  3جي دفعَ  6958. شٍڌ تيتاڪّ ويٍڊ ايڪٽۿ 4

 -انتدل ةڻايّ ويٍدو:

. ڊيهر جي الئصٍس کاٌصّاِء ڪّ ةَ ىاڻِّ طِري 3”

عالئلي ۾ تيار ڪيم تياڪ کي  ٻڌي ۾ يا ريزڪي طّر وڪڻڻ 

رت رکي ٌَ ٿّ شگِي پر اٌِيَء صّرت ۾ الئصٍس جي ضروالِء 

تياڪ جي پّک ڪٍدڙ درڪار ٿيٍدي جڏًُ ڪّئي ُاڪرۿ يا 

ُجي پِّء اُا پّک پاڻ ڪري پٍٍِجي گِرڀاتيً يا ُاري جي 

 “ىدد شان ڪٍدو.

 ۾: 6964. شٍڌ فٍاٌس ايڪٽ 5

(i)  َجي اٌگً کي “ 44”( ۾ 6جي ذيهي دفعَ ) 66دفع

 جي اٌگً شان ىٽايّ ويٍدو.“ 78”

(ii) شتيً طيڊول ۾ۿ 

 

 

 

 

اونَِ پاڪصتان ايڪٽ 

 ۾ ترىيو. XXXIIٌيتر 

Amendment of  West 
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اونَِ پاڪصتان ايڪٽ 
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West  Pakistan Act 

XXXVIII  of 1958 

 

 

 

اونَِ پاڪصتان ايڪٽ 

ىجريَ  XXXIVٌيتر 

 ۾ ترىيو. 6964

Amendment of  

West Pakistan Act 

XXXIV of 1964 
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(a)  کي نفظ “ ٻَ”ٌيتر داخال ۾ نفظ  65ڪانو ٻئي جي

 شان ةداليّ ويٍدو.“ ٽي”

(b)  تائيً  78کان  45ۿ داخالئّن ٌيتر44داخال ٌيتر

 رکيّن ويٍديّن.

کاٌپِّء  31واري ڪاٽً ڪٍٽرول „رڊيٍٍس جي دفعَ  6966. 6

 ُي ٌئّن دفعَ ىاليّ ويٍدو:

( ىطاةق تجّيز 2جي ذيهي دفعَ ) 31. جڏًُ دفعَ 36”

ٌَ ٿي پياري وڃيۿ تَ تجّيز ڪيم  ڪيم في ىلرر وكت اٌدر

اختياري في پيارڻ جي ىٍاشب شتب ٌَ ىهڻ تي ڏٌڊ ىڙُي 

 “شگِي ٿيۿ جيڪّ في کان ىٿي ٌَ ٌُّدو.

 طيڊول

شيريم 

 ٌيتر

شانياٌي  كصو

 ٽيڪس

 روپيَ 611 يا ٽَ پيريَء جا واپاريشائيڪم  45

 روپيَ 611 راٌديً جي دوڪاًٌ جا ىانڪ 46

 روپيَ 611 جا ىانڪاٌجٍيئرٌگ ورڪظاپً  47

 روپيَ 611 ( جا واپاريScrapsفانتّ طيً ) 48

 روپيَ 611 ديال جي ڪاٺ جا واپاري 49

ىيّونۿ خظڪ ىيّن ۽ ڀاڄيّن وڪڻٍدڙ ۽  51

 ڪاشائي

 روپيَ 51

 روپيَ 51 ىٺائيَء جا واپاري 56

 روپيَ 611 „فيوۿ ڀٍگ ۽ طراب جا دڪان 52

 روپيَ 611 پيٽرول ۽ تيم جا واپاري 53

 روپيَ 611 „ٽّ ىّةائيم شروشز اشٽيظٍّن 54

 روپيَ 611 گٍجيًۿ ڪڇً ۽ جّراةً ٺاُڻ وارا 55

 روپيَ 611 واچيً ۽ گِڙيانً جا واپاري 56
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ىجريَ  XXٌاىَ ٌيتر 
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 روپيَ 611 ڊراِء ۽ ڪهيٍرس  57

 روپيَ 611 شالئي ۽ ڀرت جي ىظيًٍ جا واپاري 58

 روپيَ 611 پالشٽڪ جّن ٿيهِيّن ٺاُيٍدڙ 59

 روپيَ 611 جّن طيّن ٺاُيٍدڙ  واپاريچيڙي  61

 روپيَ 611 ريڊي ىيڊ گارىيٍٽس جا ٺاُيٍدڙ  ۽ واپاري 66

 روپيَ 611 شيڪٍڊ ُيٍڊ گارىيٍٽس جا واپاري 62

 روپيَ 611 رڪۿ نَُّ ۽ ٻيً اُڙيً طيً جا واپاري 63

 روپيَ 611 ڻۿ چاٌّر ڇڻڻ ۽ ڪپَِ ٽاڻڻ جا واپارياٽي پيص 64

 روپيَ 611 اشڪّنً جا ىانڪىّٽر ٽريٍٍگ  65

 روپيَ 611 ىّٽر وُيڪم جي اشپيئر پارٽ جا واپاري 66

 روپيَ 611 گدا ۽ پردا ٺاُيٍدڙ واپاري 67

 روپيَ 51 عيٍڪً جي دڪاًٌ جا ىانڪ 68

 روپيَ 611 جراحيَء جي اوزارن جا واپاري 69

 روپيَ 611 شئي جي ڀرت وارن دڪاًٌ جا ىانڪ 71

 روپيَ 611 جا واپاري ةصڪّٽً ۽ کٽيٺڙن 76

 روپيَ 611 پّنيٽري فارىً جا ىانڪ 72
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طارٽ ُيٍڊ ۽ ٽائيپ رائيٽٍگ شيکارڻ  75

 وارن ڪيرطم اٌصٽيٽيّٽ جا ىانڪ

 روپيَ 51

 روپيَ 611 ٽيّةً جا واپاري 76

 روپيَ 51 جا واپاري طرةرتً ۽ „ئيس ڪريو دڪاًٌ 77

اُڙن ٍُڌ جا ىانڪ جتي پئصً وٺڻ تي ڪا  78

ٌيائضۿ ڪارڪردگيۿ کم ڀّڳۿ راٌديّن 

وغيره ڏيکارنۿ پر اًٌِ ۾ اشٽّڊيّزۿ 

 شيٍييائّن ۽ ٿيٽر طاىم ٌاًُ.

 روپيَ 611

 

 

ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ  ٌّٽ:

 ڪري شگِجي.


