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 1994ىجريَ  XIIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XIII OF 1994 

 1994 ايڪٽۿ فٍاٌس شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1994 

 ]1994جّالِء  17[

ڪجَِ ٽيڪسۿ ڊيّٽيز ضّةي شٍڌ ۾ جًٍِ ذريؽي  ايڪٽ

 ۽ وڌايّ ويٍدو. نڳايّ۽ فيس کي ىؽلّل ةڻايّۿ 

ڪجَِ ٽيڪسۿ ڊيّٽيز ۽ فيس کي ضّةي شٍڌ ۾ جيئً تَ 

 ىؽلّل ةڻائڻۿ نڳائڻ ۽ وڌائڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت ؼيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شڏيّ  1994شٍڌ فٍاٌس ايڪٽۿ ( ًُ ايڪٽ کي 1) .1

 ويٍدو.

کان الڳّ  1994۽ پِريً جّالِء ( ُي فّري طّر تي 2) 

 ٿيٍدو.

ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(b) “ىطهب كاؼدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(c) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاؼدا.” كاؼدا 

۾ۿ شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  1899. اشٽييپ ايڪٽۿ 3
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 ان جي شيڊول ۾:

(a) „ جي شق  2رٽيڪم(b)  الِء ” ٽيَِ رپيا“۾ۿ نفغً  2ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍجاَُ رپيا“نفغً 

(b)  الِء ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  3„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“نفغً 

(c)  الِء نفغً ” ڏَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  4„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ويَِ رپيا“

(d)  ۾: 5„رٽيڪم 

(i)  شق(c) :کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً شق شاىم ڪئي ويٍدي 

“(cc)  جيڪڏًُ ُڪ غير ىٍلّنَ ىهڪيت جي وڪري جي

 شهصهي ۾ ُجي    )ُڪ شئّ رپيا(

(ii)  شق(d)  پٍجاَُ “الِء نفغً ” ڏَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” رپيا

(e)  جي شق  7„رٽيڪم(a)  ۽(b)  ۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

۽ ” پٍجاَُ رپيا“پٍجِتر رپيا الِء نفغً “۽ ” پٍجٽيَِ رپيا“

 کي ترتيتّار ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“

(f)  جي شق  8„رٽيڪم(b)  ٽيَِ “۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“الِء نفغً ” رپيا

(g)  الِء ” پٍجّيَِ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  9„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍجاَُ رپيا“نفغً 

(h)  جي شق  10„رٽيڪم(b) ۿ(c)  ۽(d)  ۾ۿ  2جي ڪانو

شئّ پٍج شئّ رپيا ۽ شت “ۿ ”ُڪ شئّ پٍجّيَِ رپيا“نفغً 

۽ ” ُڪ ُزار رپيا“ۿ ”پٍج شئّ رپيا“الِء نفغً ” پٍجاَُ رپيا

 ترتيتّار کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” ُڪ ُزار ۽ پٍج شئّ رپيا“

(i)  الِء ” پٍج شئّ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  11„رٽيڪم

 جي ترىيو

Amendment of 

Act II of 1899 
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 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ ُزار رپيا“نفغً 

(j)  الِء ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  12„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج شئّ رپيا“نفغً 

(k)  کاٌپِّءۿ ُيٺيً „رٽيڪهز کي شاىم ڪيّ  12„رٽيڪم

 ويٍدو:

(a) “12-Aجي اىائٌّٽ جي ُر  ي. ةئٍڪ گارٌٽي.     )گراٌٽ

 ”(پٍجاَُ رپيا“ُڪ نک رپيً الِء 

(b) “12-B    .ٻَ شئّ ۽ پٍجّيَِ رپيا.“. داخال جّ ةم.” 

(l)  جي شق  13„رٽيڪم(a)  ً۾ۿ ىخففً ۽ اٌگ“Rs.2.00” ۿ

“Rs.1.00”  ۽“Paisa 0.75”  ًالِء ىخففً ۽ اٌگ

“Rs.3.00” ۿ“Rs.1.50”  ۽“Rs.1.00”  کي ترتيتّار

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

(m)  کاٌپِّءۿ ُيٺيً „رٽيڪهس کي شاىم  13„رٽيڪم

 ڪيّ ويٍدو:

(a) “13-A    .رپيافي ٽً تي پٍج “. ةم „ف ايڪصپّرٽ” 

(b) “13-B    .في ٽً تي پٍج رپيا“. ةم „ف اىپّرٽ.” 

(n)  الِء نفغً ” ڏَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  14„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“

(o)  الِء ” پٍدرًٌِ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  17„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍجاَُ رپيا“نفغً 

(p)  الِء نفغً ” پٍج رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  20„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ڏَُ رپيا“

(q)  الِء ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  22„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“نفغً 

(r)  22„رٽيڪم-A  ًڪّ ڪو شراٌجام ڏيڻ يا “۾ۿ نفغ
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ڪي ڪو “ً الِء نفغ” ڪرڻ خريداشٽّرس ۽ شاىان 

شراٌجام ڏيڻۿ يا اشٽّرس ۽ شاىان جا ڪارٽيج فراُو 

ڪرڻ يا شراٌجام ڏيڻۿ يا اٌجٍيئرٌگ ڪٍصهٽٍصي شروشز 

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” فراُو ڪرڻ

(s)  ۿ جي شق 24„رٽيڪم(ii)  ڏَُ “۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍدرًٌِ رپيا“الِء نفغً ” رپيا

(t)  جي شق  25„رٽيڪم(b)  ڏَُ “۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“الِء نفغً ” رپيا

(u)  جي شق  26„رٽيڪم(b)  چانيَِ “۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج شئّ رپيا“الِء نفغً ” رپيا

(v)  جي شق  27„رٽيڪم(b)  ۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

کي ” ٽيَِ رپيا“الِء نفغً ” شترًٌِ رپيا ۽ پٍجاَُ پئصا“

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛

(w)  الِء ” پٍج رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  28„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ڏَُ رپيا“نفغً 

(x)  الِء ” پٍجاَُ پئصا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  36„رٽيڪم

 ڻايّ ويٍدو؛کي ىتتادل ة” ُڪ رپيّ“نفغً 

(y)  الِء ” پٍجّيَِ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  38„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍجاَُ رپيا“نفغً 

(z)  جي شق  39„رٽيڪم(b)  ٻَ شئّ “۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” شئّ رپياپٍج “الِء نفغً ” رپيا

(aa)  جي شق  40„رٽيڪم(c)  ڏَُ “۾ۿ نفغً  3جي ڪانو

” پٍدرًٌِ رپيا“اۿ نفغً جيڪي ٻً جڳًِ تي اچً ٿ” رپيا

 ةڻايّ ويٍدو؛ کي ىتتادل

(bb)  الِء ” چار رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  42„رٽيڪم
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 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“نفغً 

(cc)  جي شق  43„رٽيڪم(a)  ۾ۿ نفغً  2جي ڪانو

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ رپيّ“الِء نفغً ” پٍجاَُ پئصا“

(dd)  الِء ” چار رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  44„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“نفغً 

(ee)  ۾: 46„رٽيڪم 

(i)  شق(b)  جي پيرا“A”  ًپٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغ ”

ل ةڻايّ کي ىتتاد” پٍج شئّ رپيا“الِء نفغً 

 ويٍدو؛

(ii)  جي پيرا  2ڪانو“B”  ًپٍجّيَِ رپيا“۾ۿ نفغ ”

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ٻَ شئّ رپيا“الِء نفغً 

(ff)  ۾: 47„رٽيڪم 

(i)  پيرا“A”  ً(” 7ڏشّ دفؽَ “)۾ۿ ڏٌگي ۽ نفغ

شاىم ڪيا ” ۽ پانيصي ةاِء ايئر“کاٌپِّء نفغً 

 ويٍدا؛

(ii)  ذيهي شق(ii)  ًپٍدرًٌِ “۽ ” ٽيَِ پئصا“۾ۿ نفغ

” اَُ پئصاپٍج“۽ ” ُڪ رپيّ“الِء نفغً ” ئصاپ

 ترتيتّار ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛کي 

(gg)  جي شق  48„رٽيڪم(b) ۿ(c)  ۽(ee)  ًپٍجاَُ “۾ۿ نفغ

ۿ ”پٍجِتر رپيا“الِء نفغً ” ٻَ شئّ رپيا“۽ ” پٍجِتر رپيا“ۿ ”رپيا

ترتيتّار ىتتادل ةڻايّ ” کي  پٍج شئّ رپيا“۽ ” ُڪ شئّ رپيا“

 ويٍدو؛

(hh)  جي شق  49„رٽيڪم(a)  ًشٺ “۽ ” ٽيَِ رپيا“۾ۿ نفغ

ترتيتّار کي ” ُڪ شئّ رپيا“۽ ” پٍجاَُ رپيا“الِء نفغً ” رپيا

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛
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(ii) الِء نفغً ” چار رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  50„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“

(jj)  ِء ال” ُڪ رپيّ“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  51„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“نفغً 

(kk)  الِء ” ُڪ رپيّ”۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  52„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ٻَ رپيا“نفغً 

(ll)  جي شق  54„رٽيڪم(b)  ًالِء نفغً ” ٽيَِ رپيا“۾ۿ نفغ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“

(mm)  جي شق  55„رٽيڪم(b)  ًالِء ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغ

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“نفغً 

(nn)  پٍجّيَِ پئصا”۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  60„رٽيڪم ”

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ رپيّ“الِء نفغً 

(oo)  الِء ” پٍجاَُ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  64„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ شئّ رپيا“نفغً 

(pp)  الِء نفغً ” ٻَ رپيا“۾ۿ نفغً  2جي ڪانو  65„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” پٍج رپيا“

 . شٍڌ ىّٽر گاڏيّن ٽيڪصيشً ايڪٽ جي شيڊول ۾:4

کي ان جي شاىِّن داخالئً الِء ُيٺيً ۽  1( جريان ٌيتر 1)

 :ويٍدو ىتتادل ةڻايّ

(a)  اڳّاٽ رجصٽر ٿيم ىّٽر

 شائيڪم/اشڪّٽر

رجصٽريشً جي وكت تي 

رپياۿ  -/1000ُڪ دفؽّ 

رپيا  -/200ان شان گڏ 

اضافي ٽيڪس جيڪڏًُ 

گاڏي شان ٽريهر يا ڪيتً 

 نڳم „ُي
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(b)  اڳّاٽ رجصٽر ٿيم ىّٽر

شائيڪم/اشڪّٽر ۽ 

پِريً رجصٽريشً کانۿ 

 گاڏي:

 

(i)5  شال ىڪيم ٌَ ڪيا

ًُ„ 

رپيا ُڪ ڀيرو  -/600

رپيا  -/80الِء يا  شدائيً

 شانياٌّ

(ii) ًُ„ پٍج شال پّرا ڪيا

شال پّرا ٌَ ڪيا  10پر 

ًُ„ 

رپيا ُڪ ڀيرو  -/300

رپيا  -/80يا  الِء شدائيً

 شانياٌّ

(iii)10  ًُ„ شال پّرا ڪيا

شال پّرا ٌَ ڪيا  15پر 

ًُ„ 

رپيا ُڪ ڀيرو  -/100

رپيا  -/80الِء يا  شدائيً

 شانياٌّ

الِء ۽  (iii)۽  (ii)ۿ (i)۾ۿ شلً  (a)جي داخال  5( جريان ٌيتر 2)

 داخالئً جي شاىِّنۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

(i) 1000 cc ٌَ رپيا -/550 کان وڌيڪ 

(ii)1000  شي شي کان وڌيڪ پر

 شي شي کان وڌيڪ ٌَ 1300

 رپيا -/750

(iii)1300 رپيا -/950 شي شي کان وڌيڪ 

 ۾ۿ 1964.فٍاٌس ايڪٽۿ 5

 شتيً شيڊول ۾:

(a)  شاىِّن داخالئً الِء ُيٺيً  ۽ ان جي 2جريان ٌيتر

 ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

. اُڙيّن ىحدود ڪيپٍيّنۿ ىدرةَ ۽ ةاُيي فٍڊ يا ڪا ٻي 2“

پيڊ اپ “يا ” پيڊ اپ ڪيپيٽم“ةاڊي ڪارپّريٽ جًٍِ کي 
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ًُ گذريم شال ُياۿ جيڪي ” شيئر ڪيپيٽم ۽ ريزروس

 وڌيڪ „ًُ:شال 

(i)2.5 ٌَ رپيا 5000 ىهيً کان وڌيڪ 

(ii)2.5  ىهيً  3.5ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 8000

(iii)3.5  ىهيً  10ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 10000

(iv)10  ىهيً  25ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 15000

(v)25  ىهيً کان  50ىهيً کان وڌيڪ پر

 وڌيڪ ٌَ

 رپيا 19000

(vi)50  ىهيً  100ىهيً کان وڌيڪ پر

 وڌيڪ ٌَکان 

 رپيا 38000

(vii)100  ىهيً  200ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 75000

(viii)200  300ىهيً کان وڌيڪ پر 

 ىهيً کان وڌيڪ ٌَ

125000 

 رپيا

(ix)300  ىهيً  500ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

200000 

 رپيا

(x)500  ىهيً  1000ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

375000 

 رپيا

(xi)1000 500000 ىهيً کان وڌيڪ 

 رپيا

(b)  ۽ ان جي شاىِّن داخالئً الِء ُيٺيً  3جريان ٌيتر

 ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:
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. اىپّرٽ ۽ ايڪصپّرت الئصٍس رکٍدڙۿ ضٍؽتًۿ 3“

فيڪٽريً ۽ ڪيرشم اشٽيتهشييٍٽس جا ىانڪۿ تؽييراتي 

ڪو يا شيّن يا خدىتّن ۽ ىزدور فراُو ڪٍدڙ ٺيڪيدارۿ 

شيّرا ُّل شيهرزۿ ايجٍٽسۿ اشٽاڪصٽسۿ ايجٍصي ُّنڊر 

جيڪي شيّن وڪرو ڪرڻ ۽ خريد ڪرڻ يا ٻيً الِء 

ةٍيادن جي يا ڪييشً خدىتّن فراُو ڪٍدڙ ىانڪ طّر 

تيۿ ىيڊيڪم ۽ نيگم پريڪٽيشٍرزۿ „ڊيٽرسۿ 

اڪائٌّٽٍٽسۿ „رڪيٽيڪٽس ۽ ٻيا ڪي ىاڻِّ جيڪي 

پروفيشٍم خدىتّن فراُو ڪٍدا ُجً ۽ دڪان جً کان 

گذريم شال اٌڪو ٽيڪس اوڳاڙي وئي ُجيۿ جً جي 

 شانياٌي ڪيائي:

(i)0.5 ٌَ رپيا 500 ىهيً کان وڌيڪ 

(ii)0.5  ىهيً کان  5پر ىهيً کاٌّڌيڪ

 وڌيڪ ٌَ

 رپيا 1500

(iii)5  ىهيً کان  25ىهيً کان وڌيڪ پر

 وڌيڪ ٌَ

 رپيا 2500

(iv)25  ىهيً  100ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 5000

(v)100  ىهيً  500ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 10000

(vi)500  1000ىهيً کان وڌيڪ پر 

 ىهيً کان وڌيڪ ٌَ

 رپيا 30000

(vii)1000  100000 ىٿيىهيً کان 

 رپيا

(c)  جي شق  4جريان ٌيتر(a)  ۽ ان جي شاىِّن داخال
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 ختو ڪئي ويٍدي.

(d) 5 ًپيٽرول پيپ جتي گذريم شال دوران ڪييش .

 حاضم ڪئي وئي:

(i)0.2 رپيا 1500 ىهيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي 

(ii)0.2  ىهيً  0.4ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي

 رپيا 2500

(iii)0.4  ىهيً  0.6ىهيً کان وڌيڪ پر

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي

 رپيا 3500

(iv)0.6 رپيا 4000 ىهيً کان وڌيڪ 

جي ذيهي  10جي دفؽَ  1993شٍڌ فٍاٌس ايڪٽۿ  .6

پٍجاَُ “الِء نفطً ” پٍجّيَِ رپيا“( ۾ۿ نفغً 1دفؽَ )

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” رپيا

( ىاڻِّ جيڪّ شادي ُال/النۿ ُّٽم ڪهب يا 1) .7

ڪييٌّٽي ُال جا ىؽاىال ُالئيٍدو ُجي اُّ اُڙي 

احاطي ۾ رشيي پارٽيّن يا ٻيّن گڏجاڻيّن تيصتائيً 

ٌَ ٿّ ڪرائي شگِي جيصتائيً ان ُيٺيً اگًِ ۾ في 

 جي ادائگي تي الئصٍس ٌَ حاضم ڪيّ ُجي:

 رپيا شانياٌّ 5000 .شادي ُال يا الن ۽ ُّٽم1

 شانياٌّ 1000 .ڪهب2

 رپيا شانياٌّ 500 .ڪييٌّٽي ُال3

( الئصٍس اُڙي طريلي ۽ اُڙيً شرطً تي جاري ڪيّ 2) 

 ويٍدو جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

شخص ۾ شاىم „ُي ڪا اختياريۿ ايجٍصيۿ وضاحت: 

 شّشائٽي يا ىاڻًِ جي ايصّشيئيشً.

اشپتانً تي ٽيڪس نڳائي ۽ جيػ ڪئي ويٍديۿ  .8
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شّاِء وفاكي حڪّىت يا ضّةائي حڪّىت يا نّڪم 

ىانڪي يا اٌتغام ُيٺ اشپتانً جيۿ اٿارٽي جي 

جًٍِ کي ةيڊ ٽيڪس شڏيّ ويٍدوۿ جيڪا اشپتال ۾ 

ياد تي ُيٺيً ٍىّجّد شيّرن ةيڊن جي اٺ شيڪڙو ة

 اگًِ تي نڳائي ويٍدي:

(i)ٻَ ُڪ ڏيًٍِ جا  تي جتي ةيڊ

ورتا وڃً پر شئّ رپيً کان وڌيڪ 

 چار شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ

ُڪ پٍج رپيا 

 ُر ةيڊ تيڏيًٍِ جا 

(ii) چار تي ُڪ ڏيًٍِ جا جتي ةيڊ

پر ورتا وڃً شئّ رپيً کان وڌيڪ 

 ڇَِ شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ

ُڪ ڏيًٍِ ڏَُ رپيا 

 ُر ةيڊ تيجا 

(iii) تي ُڪ ڏيًٍِ جا جتي ةيڊ

ورتا وڃً ڇَِ شئّ رپيً کان وڌيڪ 

 ُڪ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَپر 

ُڪ چانيَِ رپيا 

 ُر ةيڊ تي ڏيًٍِ جا

(iv) تي ُڪ ڏيًٍِ جا جتي ةيڊ

ورتا ُڪ ُزار رپيً کان وڌيڪ 

 پر ٻَ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَوڃً 

ُڪ شٺ رپيا 

 ُر ةيڊ تيڏيًٍِ جا 

(v)  ٻَ تي ُڪ ڏيًٍِ جا جتي ةيڊ

 ورتا وڃًُزار رپيً کان وڌيڪ 

ُڪ شئّ رپيا ُڪ 

 ڏيًٍِ جا ُر ةيڊ تي

 وضاحت

۾ اچي وڃً ٿا ” اشپتال“ًُ دفؽَ جي ىلطد الِء نفظ 

ڪهيٍڪۿ ٌرشٍگ ُّم ۽ ىيٽرٌٽي ُّم جتي ىريضً کي 

 اٌڊور شِّنت ىِيا ڪئي وڃي.

اُڙيً خدىتً جي الِء فيّن ىڙُيّن ۽ گڏ ڪيّن  .9

ۿ جيڪي ان وكت شراٌجام ڏٌيّن پيّن وڃًۿ ويٍديّن

 ٽيڪس

Bed Tax on 

Hospitals 
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جڏًُ ڪي شيّن ضّةي ۽ ىهڪ ۾ جِازۿ پاڻيَء جي 

جِاز ۽ ڪًٍِ ةَ ىلرر ڪيم طريلي خّاَُ خرچ شان 

اُر ىّڪهيّن وڃً ٿيّنۿ ۽ اًٌِ جي اچً ٿيّن يا ٻ

 ۽ حفاعت ڪئي وڃي. شارشٍڀال

حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطد حاضم ڪرڻ  .10

الِء كاؼدا جّڙي شگِي ٿي ۽ اُڙا كاؼدا ٻيً ىؽاىهً 

شييت ةيان ڪٍدا ٽيڪس نڳائڻۿ جيػ ڪرڻ ۽ 

ادائگي جّ طريليڪار ۽ ًُ ايڪٽ تحت ٽيڪس 

 نڳايم شيصز.کان ڇّٽ ۽ 

 

 

ىذڪّره ترجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؽيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


