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 ۴۹۹۱مجزیہ  XIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XIII OF 

1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، فنبنس سندھ

THE SINDH FINANCE ACT, 

1994 

 ]۱۱۱۱خوالئی  ۱۱[
ایکٹ خظ کی توعظ عے صوثہ عٌذھ هیں کچھ 

ٹیکظ، ڈیوٹیض اوس فیظ کو هعقول ثٌبیب، لگبیب اوس 

 ثڑھبیب خبئے گب۔

ڈیوٹیض اوس فیظ صوثہ عٌذھ هیں کچھ ٹیکظ، خیغب کہ 

 کو هعقول ثٌبًب، لگبًب اوس ثڑھبًب هقصود ہے؛

 اط کو اط طشذ عول هیں الیب خبئے گب:

کہب  ۱۱۱۱( اط ایکٹ کو عٌذھ فٌبًظ ایکٹ، ۱۔ )۱

 خبئے گب۔

عے ًبفز  ۱۱۱۱(یہ فی الفوس اوس پہلی خوالئی ۲)

 ہوگب۔

 

۔ اط ایکٹ هیں، خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 تت تک:کے هتضبد ًہ ہو، 

(a) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(b) ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ هیں ثیبى کشدٍ؛'' 

(c)  ''هطلت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے ''قواعذ

 گئے قواعذ۔

هیں، صوثہ عٌذھ هیں ًبفز  ۱۹۱۱۔ اعٹیوپ ایکٹ، ۳

 کشًے کے لیئے، اط کے شیڈول هیں:

(a)  کی شق  ۲آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کبلن

الفبظ ''پچبط سوپے'' ''تیظ سوپے'' کے لیئے 
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 کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(b)  هیں، الفبظ ''پچبط  ۲کے کبلن  ۳آسٹیکل

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(c)  هیں، الفبظ ''دط  ۲کے کبلن  ۴آسٹیکل

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ثیظ سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(d)  هیں: ۹آسٹیکل 

(i)  شق(c)  کے ثعذ هٌذسخہ ریل ًئی شق

 شبهل کی خبئے گی:

''(cc)  اگش ایک غیش هٌقولہ خبئیذاد کی فشوخت کے

 علغلے هیں ہو۔    )ایک عو سوپے(

(ii)  شق(d)  هیں، الفبظ ''دط سوپے''  ۲کبلن

کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' کو هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب۔

(e)  کی شق  ۷آسٹیکل(a)  اوس(b)  ۲کے کبلن 

هیں، الفبظ ''پیٌتیظ سوپے'' اوس ''پچھتش 

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' اوس 

''ایک عو سوپے'' کو تشتیجواس هتجبدل ثٌبیب 

 خبئے گب؛

(f)  کی شق  ۹آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''تیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک عو 

 سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(g)  هیں، الفبظ ''پچیظ  ۲کے کبلن  ۱آسٹیکل

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(h)  کی شق  ۱۱آسٹیکل(b) ،(c)  اوس(d)  کے

هیں، الفبظ ''ایک عو پچیظ سوپے''،  ۲کبلن 

''پبًچ عو سوپے اوس عبت عو پچبط سوپے'' 

کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو سوپے''، ''ایک 

ہضاس سوپے'' اوس ''ایک ہضاس اوس پبًچ عو 

 سوپے'' کو تشتیجواس هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(i)  هیں، الفبظ ''پبًچ عو  ۲کے کبلن  ۱۱آسٹیکل
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الفبظ ''ایک ہضاس سوپے'' سوپے'' کے لیئے 

 کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(j)  هیں، الفبظ ''پچبط  ۲کے کبلن  ۱۲آسٹیکل

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(k)  کے ثعذ، هٌذسخہ ریل آسٹیکلض کو  ۱۲آسٹیکل

 شبهل کیب خبئے گب:

(a) ''12-Aکے اهبٔوًٹ کے ی۔ ثیٌک گبسًٹی۔   )گشاًٹ 

 ہش ایک الکھ سوپے کے لیئے پچبط سوپے(''

(b) ''12-B کب ثل۔   ''دو عو اوس پچیظ   اًذساج ۔

 سوپے۔''۔

(l)  کی شق  ۱۳آسٹیکل(a)  ،هخفف اوس اعذاد هیں

“Rs.2.00” ،“Rs.1.00”  اوس“Paisa 0.75”   کے

اوس  ”Rs.3.00” ،“Rs.1.50“لیئے هخفف اوس اعذاد 

“Rs.1.00” کو تشتیجواس هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛ 

(m)  کے ثعذ، هٌذسخہ ریل آسٹیکلظ کو  ۱۳آسٹیکل

 شبهل کیب خبئے گب:

(a) ''13-A ۔ ثل آف ایکغپوسٹ۔ ''فی ٹي پش پبًچ

 سوپے''

(b) ''13-B''۔ ثل آف اهپوسٹ۔   ''فی ٹي پش پبًچ سوپے 

(n)  هیں، الفبظ ''دط سوپے''  ۲کے کبلن  ۱۴آسٹیکل

کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے 

 گب؛

(o)  هیں، الفبظ ''پٌذسٍ سوپے''  ۲کے کبلن  ۱۷آسٹیکل

کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے 

 گب؛

(p)  هیں، الفبظ ''پبًچ سوپے''  ۲کے کبلن  ۲۱آسٹیکل

 ئے الفبظ ''دط سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛کے لی

(q)  هیں، الفبظ ''پچبط سوپے''  ۲کے کبلن  ۲۲آسٹیکل

کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے 

 گب؛

(r)  22آسٹیکل-A  هیں، الفبظ ''کوئی کبم عشاًدبم

دیٌے یب اعٹوسط اوس عبهبى حبصل کشًے'' کے لیئے 
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الفبظ ''کوئی کبم عشاًدبم دیٌے، یب اعٹوسط اوس عبهبى 

کے کبسٹیح فشاہن کشًے یب عشاًدبم دیٌے، یب 

اًدٌیئشًگ کٌغلٹٌغی عشوعض فشاہن کشًے'' کو هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب؛

(s)  کی شق  ۲۴آسٹیکل(ii)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''دط سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پٌذسٍ سوپے'' کو هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب؛

(t)  کی شق  ۲۹آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''دط سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(u)  کی شق  ۲۲آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''چبلیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(v)  کی شق  ۲۷آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''عتشٍ سوپے اوس پچبط پیغے'' کے لیئے الفبظ ''تیظ 

 سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(w)  بًچ سوپے'' هیں، الفبظ ''پ ۲کے کبلن  ۲۹آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''دط سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(x)  هیں، الفبظ ''پچبط پیغے''  ۲کے کبلن  ۳۲آسٹیکل

 الفبظ ''ایک سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛کے لیئے 

(y)  هیں، الفبظ ''پچیظ سوپے''  ۲کے کبلن  ۳۹آسٹیکل

کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے 

 گب؛

(z)  کی شق  ۳۱آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''دو عو سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(aa)  کی شق  ۴۱آسٹیکل(c)  لفبظ هیں، ا ۳کے کبلن

''دط سوپے'' خو دو خگہ پش آتے ہیں، الفبظ ''پٌذسٍ 

 سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئیے گب؛

(bb)  هیں، الفبظ ''چبس سوپے''  ۲کے کبلن  ۴۲آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''پبًچ سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(cc)  کی شق  ۴۳آسٹیکل(a)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''پچبط پیغے'' کے لیئے الفبظ ''ایک سوپیب'' کو هتجبدل 
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 ثٌبیب خبئے گب؛

(dd)  هیں، الفبظ ''چبس سوپے''  ۲کے کبلن  ۴۴آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''پبًچ سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(ee)  هیں ۴۲آسٹیکل: 

(i)  شق(b)   کی پیشا“A”  هیں، الفبظ ''پچبط

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو سوپے'' 

 کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(ii)  کی پیشا  ۲کبلن“B”  هیں الفبظ ''پچیظ

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو عو سوپے'' 

 کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(ff)  هیں: ۴۷آسٹیکل 

(i)  پیشا“A”  هیں، ثشیکیٹ اوس الفبظ

الفبظ ''اوس  ('' کے ثعذ۷'')دیکھیں دفعہ 

 پبلیغی ثبئی ایئش'' شبهل کیئے خبئیں گے؛

(ii)  ریلی شق(ii)  ''هیں، الفبظ ''تیظ پیغے

اوس ''پٌذسٍ پیغے'' کے لیئے الفبظ ''ایک 

سوپیب'' اوس ''پچبط پیغے" کو تشتیجواس 

 هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(gg)  کی شق  ۴۹آسٹیکل(b) ،(c)  اوس(ee)   ،هیں

الفبظ ''پچبط سوپے''، ''پچھتش سوپے'' اوس ''دو عو 

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچھتش سوپے''، ''ایک عو 

سوپے'' اوس ''پبًچ عو سوپے'' کو تشتیجواس هتجبدل ثٌبیب 

 خبئے گب؛

(hh)  کی شق  ۴۱آسٹیکل(a)  هیں، الفبظ ''تیظ

سوپے'' اوس ''عبٹھ سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچبط 

سوپے'' اوس ''ایک عو سوپے'' تشتیجواس عے هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب؛

(ii) هیں، الفبظ ''چبس سوپے''  ۲کے کبلن  ۹۱آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''پبًچ سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(jj)  هیں، الفبظ ''ایک سوپیب''  ۲کے کبلن  ۹۱آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''پبًچ سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

(kk)  هیں، الفبظ ''ایک سوپیب''  ۲کے کبلن  ۹۲آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''دو سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب؛

 

کے هغشثی  ۱۱۹۹

پبکغتبى ایکٹ 

XXXII کی تشهین 

Amendment of 
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Act XXXII of 
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(ll)  کی شق  ۹۴آسٹیکل(b)  ''هیں، الفبظ ''تیظ سوپے

الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے  کے لیئے

 گب؛

(mm)  کی شق  ۹۹آسٹیکل(b)  هیں، الفبظ ''پچبط

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب؛

(nn)  هیں، الفبظ ''پچیظ  ۲کے کبلن  ۲۱آسٹیکل

پیغے'' کے لیئے الفبظ ''ایک سوپیب'' کو هتجبدل ثٌبیب 

 خبئے گب؛

(oo)  هیں، الفبظ ''پچبط  ۲کے کبلن  ۲۴آسٹیکل

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب؛

(pp)  هیں، الفبظ ''دو سوپے''  ۲کے کبلن  ۲۹آسٹیکل

 کے لیئے الفبظ ''پبًچ سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب۔

 ۔ عٌذھ هوٹش گبڑیبں ٹیکغیشي ایکٹ کے شیڈول هیں:۴

اط کے عبهٌے اًذساج کے اوس  ۱( خشیبں ًوجش ۱)

 لیئے هٌذسخہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب:

(a)  پہلے عے سخغٹش

شذٍ هوٹش 

 عبئیکل/اعکوٹش

سخغٹشیشي کے وقت پش 

 ۱۱۱۱ایک هشتجہ 

سوپے، اط کے عبتھ 

سوپے اضبفی  ۲۱۱

ٹیکظ اگش گبڑی عے 

 ٹشیلش یب کیجي خڑا ہو

(b)  پہلے عے سخغٹش

 شذٍ هوٹش

عبئیکل/اعکوٹش اوس پہلی 

 سخغٹشیشي عے، گبڑی:

 

(i)۹  عبل هکول ًہیں

 کیئے ہیں

سوپے ایک هشتجہ  ۲۱۱

 ۹۱کے لیئے یب  ہویشہ

 سوپے عبالًہ

(ii) پبًچ عبل هکول کیئے

عبل هکول  ۱۱ ہیں لیکي

 ًہیں کیئے ہیں

سوپے ایک هشتجہ  ۳۱۱

 ۹۱کے لیئے یب  ہویشہ

 سوپے عبالًہ
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(iii)۱۱ عبل هکول کیئے 

عبل هکول  ۱۹ہیں لیکي 

 ًہیں کیئے ہیں

سوپے ایک هشتجہ  ۱۱۱

 ۹۱کے لیئے یب  ہویشہ

 سوپے عبالًہ

، (i)هیں، شقوں  (a) اًذساجکی  ۹خشیبں ًوجش  (۲)

(ii)  اوس(iii)  ،کے لیئے اوس اًذساج کے عبهٌے

 هٌذسخہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب خبئے گب:

(i) 1000 cc سوپے -/550 عے صائذ ًہ ہو 

(ii)0111  عی عی عے صیبدٍ هگش

 عی عی عے صیبدٍ ًہ ہو 1300
 سوپے -/750

(iii)0011 ٍسوپے -/950 عی عی عے صیبد 

 هیں، ۱۱۹۱۔ فٌبًظ ایکٹ، ۹

 عبتویں شیڈول هیں:

(a)  اوس اط کے عبهٌے اًذساج  ۲خشیبں ًوجش

کے لیئے هٌذسخہ ریل طشیقے عے هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب:

۔ ایغی هحذود کوپٌیبں، هذسثہ اوس ثبہوی فٌڈ یب کوئی ۲''

دوعشی ثبڈی کبسپوسیٹ خظ کو ''پیڈ اپ کیپیٹل'' یب 

''پیڈ اپ شیئش کیپیٹل اوس سیضسوط'' گزشتہ عبل تھے، 

 صائذ ہیں:اة  خو 

(i)5.2 2111 هلیي عے صائذ ًہ ہوں 
 سوپے

(ii)5.2  3.5هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں

0111 
 سوپے

(iii)0.2  10هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
01111 

 سوپے

(iv)01  هلیي  25هلیي عے صائذ لیکي

 عے صائذ ًہ ہوں
02111 

 سوپے

(v)52  هلیي  50هلیي عے صائذ لیکي

 عے صائذ ًہ ہوں
00111 

 سوپے

(vi)21  100هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
00111 

 سوپے
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(vii)011  200هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
02111 

 سوپے

(viii)511  300هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
052111 

 سوپے

(ix)011  500هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
511111 

 سوپے

(x)211  1000هلیي عے صائذ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
002111 

 سوپے

(xi)0111 211111 هلیي عے صائذ ہوں 
 سوپے

(b)  اوس اط کے عبهٌے اًذساج  ۳خشیبں ًوجش

کے لیئے هٌذسخہ ریل طشیقے عے هتجبدل 

 ثٌبیب خبئے گب:

۔ اهپوسٹ اوس ایکغپوسٹ الئغٌظ سکھٌے والے، ۳''

صٌعتوں، فیکٹشیوں اوس کوششل  اعٹیجلشوٌٹظ کے 

هبلک، تعویشاتی کبم یب چیضوں یب خذهبت اوس هضدوس 

فشاہن کشًے والے ٹھیکیذاس، عبسے ہول عیلشص، 

ہولڈس خو چیضیں  ایدٌٹظ، اعٹبکغٹظ، ایدٌغی 

ے فشوخت کشًے اوس خشیذ کشًے یب دوعشوں کے لیئ

خذهبت فشاہن کشًے والے هبلک کے طوس پش یب 

کویشي کے ثٌیبد پش، هیڈیکل اوس لیگل پشیکٹیشٌشص، 

آڈیٹشط، اکبٔوًٹٌٹظ، آسکیٹیکٹظ اوس دوعشے کوئی 

لوگ خو پشوفیشٌل خذهبت فشاہن کشتے ہوں اوس دکبى 

خي عے گزشتہ عبل اًکن ٹیکظ وصول کی گئی ہو، 

 خي کے عبالًہ کوبئی:

(i)1.2 سوپے 211 صائذ ًہ ہوں هلیي عے 

(ii)1.2  هلیي  5هلیي عے صیبدٍ لیکي

 عے صائذ ًہ ہوں

0211 
 سوپے

(iii)2  هلیي  25هلیي عے صیبدٍ لیکي

 عے صائذ ًہ ہوں
5211 
 سوپے

(iv)52  2111هلیي عے صیبدٍ لیکي 
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 سوپے هلیي عے صائذ ًہ ہوں100

(v)011  500هلیي عے صیبدٍ لیکي 

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں
01111 

 سوپے

(vi)211  هلیي عے صیبدٍ لیکي

 هلیي عے صائذ ًہ ہوں 1000
01111 

 سوپے

(vii)0111 011111 هلیي عے صائذ 
 سوپے

(c)  کی شق  ۱خشیبں ًوجش(a)  اوس اط کے

 عبهٌے داخال ختن کی خبئے گی۔

(d) ۹ ۔ پیٹشول پوپ خہبں گزشتہ عبل کے دوساى

 کویشي حبصل کی گئی:

(i)1.5 سوپے 0211 هلیي عے صائذ ًہ ہو 

(ii)1.5  هلیي عے صیبدٍ لیکي

 هلیي عے صائذ ًہ ہو 0.4

 سوپے 5211

(iii)1.0  هلیي عے صیبدٍ لیکي

 هلیي عے صائذ ًہ ہو 0.6
 سوپے 0211

(iv)1.0 ٍسوپے 0111 هلیي عے صیبد 

کی ریلی  ۱۱کی دفعہ  ۱۱۱۳۔ عٌذھ فٌبًظ ایکٹ، ۹

( هیں الفبظ ''پچیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ ۱دفعہ )

 ''پچبط سوپے'' عے هتجبدل ثٌبیب خبئے گب۔

( شخص خو شبدی ہبل/الى، ہوٹل، کلت یب ۱۔ )۱

کویوًٹی ہبل کے هعبهالت چالتب ہو وٍ ایغے احبطے 

هیں سعوی پبسٹیبں یب دوعشی هیٹٌگظ تت تک ًہیں 

کشوا عکتب خت تک اط ًے هٌذسخہ ریل قیوتوں هیں 

 فی کی ادائگی پش الئغٌظ حبصل ًہ کیب ہو:

۔شبدی ہبل یب الى اوس ۱

 ہوٹل
 سوپے عبالًہ 2111

 سوپے عبالًہ 0111 ۔ کلت۲

 سوپے عبالًہ 211 ۔ کویوًٹی ہبل۳

الئغٌظ اط طشیقے اوس ایغی ششائظ پش خبسی ( ۲)

 کیب خبئے گب خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
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وضبحت: شخص هیں شبهل ہے کوئی اختیبسی، 

 ایدٌغی، عوعبئٹی یب افشاد کی ایغوعی ایشي۔

۔ ہغپتبلوں پش ٹیکظ لگبئی اوس خوع کی خبئے گی، ۹

عالوٍ وفبقی حکوهت یب صوثبئی حکوهت یب لوکل 

اتھبسٹی کی هبلکی یب اًتظبم کے ًیچے ہغپتبلوں کے، 

خظ کو ثیڈ ٹیکظ کہب خبئے گب، خو ہغپتبل هیں هوخود 

عبسے ثیڈوں کے آٹھ فیصذ کے ثٌیبد پش هٌذسخہ ریل 

 قیوتوں پش لگبئی خبئے گی:

(i) خہبں ثیڈ پشایک دى کے دو

عو سوپے عے صیبدٍ لیئے 

خبئیں لیکي چبس عو سوپے عے 

 صاہذ ًہ ہوں

پبًچ سوپے ایک 

 دى کے ہش ثیڈ پش

(ii)  خہبں ثیڈ پش ایک دى کے

چبس عو سوپے عے صیبدٍ لیئے 

خبئیں لیکي چھہ عو سوپے عے 

 صاہذ ًہ ہوں

دط سوپے ایک 

 دى کے ہش ثیڈ پش

(iii)  ایک دى کے خہبں ثیڈ پش

چھہ عو سوپے عے صیبدٍ لیئے 

خبئیں لیکي ایک ہضاس سوپے 

 عے صاہذ ًہ ہوں

چبلیظ سوپے 

ایک دى کے ہش 

 ثیڈ پش

(iv)  خہبں ثیڈ پش ایک دى کے

ایک ہضاس سوپے عے صیبدٍ 

لیئے خبئیں لیکي دو ہضاس سوپے 

 عے صاہذ ًہ ہوں

عبٹھ سوپے ایک 

 دى کے ہش ثیڈ پش

(v)  کے دو خہبں ثیڈ پش ایک دى

ہضاس سوپے عے صیبدٍ لیئے 

 خبئیں

ایک عو سوپے 

ایک دى کے ہش 

 ثیڈ پش

 وضبحت

اط دفعہ کے هقصذ کے لیئے لفع ''ہغپتبل'' هیں آ 

خبتے ہیں کلیٌک، ًشعٌگ ہوم اوس هیٹشًٹی ہوم خہبں 

 هشیضوں کو اًڈوس عہولیت فشاہن کی خبئے۔

لیئے فیظ لگبئی اوس خوع کی ۔ ایغی خذهبت کے ۱
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خو اط وقت اًدبم دی خب سہی ہیں، خت  خبئیں گی

کچھ چیضیں صوثے اوس هلک هیں خہبص، پبًی کے 

خہبص اوس کغی هقشس کشدٍ طشیقے خواٍ خشچہ عے 

آتی ہیں یب ثبہش ثھیدی خبتی ہیں، اوس اى کی دیکھ ثھبل 

 اوس حفبظت کی خبئے۔

۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے ۱۱

ایغے قواعذ دوعشے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے اوس 

هعبهالت کے عویت ثیبى کشیں گے ٹیکظ لگبًے، 

خوع کشًے اوس ادائگی کب طشیقیکبس اوس اط ایکٹ 

 کے تحت ٹیکظ عے اعتثٌٰی اوس لگبئی گئی عیظ۔

 
نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


