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 5985نجريً  Iشيڌ ايڪٽ ىهبر 

SINDH ACT NO.I OF 1985 

 5985 ايڪٽۿ ناليات شيڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1985 

 ]5985جَن  23[

ڪجًٍ نحصَلو شيڌ صَبي ۾ ايڪٽ جيٍو ذريعي 

 کي نعقَل بڻايَ ۽ ختم ڪيَ وييدو.

شيڌ صَبي ۾ ڪجًٍ نحصَلو کي نعقَل جيئو تً 

 ؛„ٌيپيَ ضروري ٿي ڪرڻ بڻائڻ ۽ ختم 

 ان کي ٌو ريت جَڙي ىافذ ڪيَ وييدو:

 5985ٌو ايڪٽ کي شيڌ ناليات ايڪٽۿ ( 5.)5

 شڏيَ وييدو.

 کان الڳَ ٿييدو. 5985۽ پٍريو جَالِء (ٌي فَري طَر 2)

شيڌ طٍري غير نيقَلً نلڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ . 2

ٌيٺان  کي ان (B-3)جي ذيلي دفعً  3جي دفعً  5985

 وضاحت شهيت ختم ڪيَ وييدو.

 

 

 

 

 

 ۾: 5964. شيڌ ناليات ايڪٽۿ 3

(a)  ً7جريان “( ۾ۿ لفظ ۽ اىگ 5جي ذيلي دفعً ) 55دفع ”

 نتبادل ٿييدو؛” 4جريان “الِء لفظ ۽ اىگ 

 

 

 

 

 

 

   (Preamble)تهٍيد

 

 

 نختصر عيَان ۽ طروعات

Short title and 

commencement 

جي اولًٍ پاڪصتان  5958

جي  3جي دفعً  Vايڪٽ 

 ترنيم

Amendment of 

section 3 of West 

Pakistan Act V of 

1958 

 

جي اولًٍ پاڪصتان   5964

جي  XXXIVايڪٽ 

 ترنيم



 
3 

(b) ايڪٽ ۾ طيڊول تبديل  شتيو طيڊول الِءۿ ٌو

 ڪيَ وييدو.

 

جي ذيلي  8جي دفعً  5977شيڌ ناليات ايڪٽۿ .4

 ( ۾ۿ نَجَد طقو الِء ٌيٺيو ريت نتبادل ٿييدو:5دفعً )

“(a)  اىٍيَء صَرت ۾

ي يَىٽ في رٌائظجڏٌو 

پيجٍتر جي ڏٌاڙي تي 

رپيو کان گٍٽ ىً ۽ ٻً 

شئَ ۽ پيجاًٌ رپيو کان 

 ورتا وڃو. وڌيڪ ىً

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

ڏٌاڙي في تي شيڪڙو 

 ڏًٌ رپيا

“(b)  اىٍيَء صَرت ۾

جڏٌو في رٌائظي يَىٽ 

ٻً شئَ ۽ جي ڏٌاڙي تي 

کان گٍٽ ىً پيجاًٌ رپيو 

رپيو کان چار شئَ ۽ 

 وڌيڪ ىً ورتا وڃو.

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

شيڪڙو تي في ڏٌاڙي 

 پيدرىٍو رپيا

“(c)  اىٍيَء صَرت ۾

جڏٌو في رٌائظي يَىٽ 

 چار شئَجي ڏٌاڙي تي 

پيج رپيو کان گٍٽ ىً ۽ 

رپيو کان شئَ ۽ پيجاًٌ 

 وڌيڪ ىً ورتا وڃو.

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

شيڪڙو تي في ڏٌاڙي 

 ويًٍ رپيا

“(d)  اىٍيَء صَرت ۾

جڏٌو في رٌائظي يَىٽ 

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

Amendment of West 

Pakistan Act 

XXXIV of 1964 

جي شيڌ ايڪٽ  5977

VII جي ترنيم 

Amendment of 

Sindh Act VII of 

1977 
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جي ڏٌاڙي تي پيج شئَ ۽ 

ٽ ىً پيجاًٌ رپيو کان گٍ

۽ شت شئَ رپيو کان 

 وڌيڪ ىً ورتا وڃو.

شيڪڙو تي في ڏٌاڙي 

 ٽيًٍ رپيا

“(e)  اىٍيَء صَرت ۾

جڏٌو في رٌائظي يَىٽ 

جي ڏٌاڙي تي شت شئَ ۽ 

ٌڪ رپيو کان گٍٽ ىً ۽ 

ٌڪ ٌزار رپيو کان 

 وڌيڪ ىً ورتا وڃو.

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

في ڏٌاڙي  شيڪڙو تي

 چاليًٍ رپيا

“(f)  اىٍيَء صَرت ۾

جڏٌو في رٌائظي يَىٽ 

جي ڏٌاڙي تي ٌڪ ٌزار 

۽ ٌڪ رپيَ ۽ ان کان 

 وڌيڪ ورتا وڃو.

شهَرن رٌائض اختيار 

ڪيدڙن جي شٺ 

شيڪڙو تي في ڏٌاڙي 

 ”.پيجاًٌ رپيا.

 طيڊول

 (3)ڏشَ دفعً 

 ”شتَن طيڊول“

 (55)ڏشَ دفعً 

جريان 

 ىهبر

شالياىَ  ڪيٽيگريَن

ٽيڪس 

 جا نلًٍ

ڪيٍو بً ڌىڌيۿ واپارۿ ڪاليگ يا  .5

نالزنت ۾ نصروف شهَراناڻٍَ ۽ 

جو کان گذريل نالي شال ۾ 

222 
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 ٽيڪس اوڳاڙي وئي ٌجي.

شيڌ ۾ رجصٽرڊ شهَريَن لهيٽيڊ  .2

 ڪهپييَن

5222 

3. (a)  شهَريَن ىجي ۽ پرڏيٍي

 ڪهپييَن

(b)  انپَرٽ يا ايڪصپَرٽ

 الئيس رکيدڙ ۽ ٻئي رکيدڙ

(c)  نٿي(a)  ۽(b)  ۾ ڄاڻايلو

کاىصَاِء اىڊشٽريو ۽ فيڪٽريو 

 جا نالڪ

(d)  تعهيراتي ڪم يا طيَن

فراٌم ڪرڻ يا خدنتَن يا نزدور 

فراٌم ڪرڻ ۾ نصروف شهَرا 

ٺيڪيدار ۽ شهَرا ايجيٽۿ 

اشٽاڪصٽ ۽ ڪهيظو بييادن 

تي ٻيو الِء طيَن ۽ خدنتَن 

وڪرو ڪرڻ يا خريد ڪرڻ ۾ 

 نصروف ايجيصيَن رکيدڙ.

2522 

 

2222 

 

2222 

 

 

2222 

شهَريَن فيڪٽريزۿ دڪان ۽  .4

 اشٽيبلظهييٽس:

(a) جو کان گذريل نالي شال

 دوران ٽيڪس ورتي وئي ٌجي

(b) لجو کان گذريل نالي شا 

 دوران ٽيڪس ىً ورتي وئي ٌجي

 

 

422 

 

222 
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نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 


