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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  IIIىجريَ 5995
SINDH ACT NO.III OF 1995
شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 5995
THE SINDH FINANCE ACT, 1995
]„ 56گصٽ [5995
ايڪٽ جًٍِ ذريػي صّةي شٍڌ ۾ ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز
کي ىػلّل ةڻايّۿ نڳايّ ۽ وڌايّ ويٍدو.
جيئً تَ صّةي شٍڌ ۾ ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز کي ىػلّل تيِيد )(Preamble
ةڻائڻۿ نڳائڻ ۽ وڌائڻ ضروري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
غٍّان

۽

 ًُ )5( .5ايڪٽ کي شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  5995ىختصر
طروغات
شڎيّ ويٍدو.
()2اُّ فّري طّر الڳّ ٿيٍدو ۽ پِريً جّالِء  5995کان الڳّ Short title and
commencement

ٌُّدو.

„ ًُ .2رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن جي وصفّن
Definitions
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:
)“ (aحڪّىت” ىطهب شٍڌ حڪّىت܀
)“ (bةيان ڪيم” ىطهب كاغدن ىّجب ةيان ڪيم܀
)“ (cكاغدا” ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڏيم كاغدا.
 .3اشٽييپ ايڪٽۿ  5899۾ۿ شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  5899جي ايڪٽ II
طيڊول  I۾:
جي ترىيو
)„ (aرٽيڪم  6کاٌپِّءۿ ٌئّن „رٽيڪم طاىم ڪيّ ويٍدو:

of

Amendment

“ .6-Aڊونپر يا ةهڊر طرفان جاري ڪيم پالٽً ۽ فهيٽً جي Act II of 1958
شهصهي ۾ االٽييٍٽ „رڊر:
3

) 411(iچّرس گز ۽ ان کان
ىٿي پالٽً جي صّرت ۾

پالٽ جي كييت جي ٻَ
شيڪڏو ةراةر

) 5511(iiچّرس فٽ کان فهيٽ جي كييت جي ُڪ
وڌيڪ ڍڪيم ايراضي

شيڪڏو ةراةر

رکٍدڏ فهيٽً جي صّرت ۾
وضاحت :اظِارن “ڊونپر” ۽ “ةهڊر” کي شاڳي ىػٍيٰ ٌُّديۿ
جيڪا اًٌِ کي شٍڌ ةهڊٌگس ڪٍٽرول „رڊيٍٍسۿ  5979۾
ڎٌي وئي „ُي.
(„ )bرٽيڪم 54ۿ ڪانو  2۾ۿ نفظً “ُڪ شئّ رپيا”
الِء نفظً “ڎَُ رپيا ُر ُڪ نک رپيً الِء يا ان جي
ڪًٍِ حصي تي ةم جي اگَِ ىّجب گِٽ ۾
گِٽ ُڪ شئّ رپيا” کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو܀
()c

„رٽيڪم 21ۿ ڪانو  2۾ۿ نفظً “ڎَُ رپيا” الِء
نفظً “ُڪ شئّ رپيا ُر ُڪ نک رپيً تي يا ان
جي ڪًٍِ حصي تي چارٽر پارٽي جي اگَِ
ىّجب” کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو܀

(„ )dرٽيڪم  21کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً „رٽيڪم کي
طاىم ڪيّ ويٍدو:
“ .25چيڪۿ پي „رڊر يا ةئٍڪ ڊرافٽ پٍجاَُ پئصا”.
()e

„رٽيڪم  37۾ۿ طق ) (cجي داخال شاىِّنۿ
ڪانو  2۾ۿ نفظً “پٍجاَُ رپيا” الِء نفظً “ُڪ
شئّ رپيا” کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

( )f

„رٽيڪم  63-Aالِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ
ويٍدو:

“63-Aۿ نيز کان اڳ پالٽ جي االٽييٍٽ „رڊر جي ىٍتلهي-
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()a

رُائظي پالٽً جي صّرت ۾:

) 211(iچّرس گز کان

چار رپيا في چّرس گز

وڌيڪ پر  241چّرس گز
کان وڌيڪ ٌَ ُجي
) 241(iiچّرس گز کان

پٍج رپيا في چّرس گز

وڌيڪ پر  411چّرس گز
کان وڌيڪ ٌَ ُجي
) 411(iiiچّرس گز کان

ڎَُ رپيا في چّرس گز

وڌيڪ
)(bصٍػتي

پالٽً

جي پٍجّيَِ رپيا في چّرس گز

صّرت ۾
.4شٍڌ طِري غير ىتحرڪ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ 5958
 5958۾ۿ دفػَ  7-Bکاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً دفػَ کي طاىم ڪيّ پاڪصتان ايڪٽ V
ويٍدو:
جي ترىيو
جي

(اضافي شرچارج) “ .7-Cاُڏي ٽيڪس تي پٍجّيَِ of
شيڪڏو جي اگَِ تي ُڪ اضافي شرچارج نڳائي ۽ جيع Pakistan

اونَِ

Amendment

ڪئي ويٍدي:

West

Act V of 1958

ةظرطيڪ ڇَِ شئّ چّرس گز کان گِٽ پالٽ تي غيارت ۽
رُائظي ىلصدن الِء ٻَ ُزار چّرس فٽ ڍڪيم ايراضي
رکٍدڏ فهيٽ تي اضافي اوڳاڏي ٌَ ڪئي ويٍدي.”.
 .5شٍڌ ىّٽر گاڎيّن ٽيڪصيظً ايڪٽۿ  5958۾ۿ طيڊول 5958
۾ۿ جريان ٌيتر ) 6(i۽ ) (ii۾ داخالئً ۾ۿ اٌگً “ ”511۽ پاڪصتان

جي

اونَِ
ايڪٽ

“ ”211الِء اٌگً “ “211۽ “ ”311کي ترتيتّار ىتتادل ةڻايّ  XXXIIجي ترىيو
ويٍدو.
Amendment of
Pakistan
5

West

Act XXXII of
1958
1964

.6شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  5964۾.

جي

)(iپٍجيً طيڊول ۾ۿ جريان ٌيتر  2الِء ۽ ان جي ُيٺان پاڪصتان
داخالئً الِء ًُ ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

اونَِ
ايڪٽ

 XXXIVجي ترىيو
Amendment

يا تّاٌائي جي في يٌّٽ تي of
„فيس
“.”2گِرو
Pakistan
ُڪ پئصّ
ڪيرطم صٍػتي ڪو

West

تّاٌائي جي في يٌّٽ تي Act XXXIV of
1964
ُڪ پئصّ
تّاٌائي جي ُڪ يٌّٽ تي
ڎيڍ پئصّ
ٽيّب ويهس ۽ „ةپاطي ۽ تّاٌائي جي في يٌّٽ تي
زرغي ىظيٍري

ُڪ پئصّ.”.

) (iiشتيً طيڊول ۾ۿ جريان ٌيتر  2۾ۿ ان جي داخالئً
کاٌپِّءۿ ُيٺيً وضاحت طاىم ڪئي ويٍدي:
“وضاحت :پرڎيِي ةئٍڪً جي صّرت ۾ ادا ڪيم طيئر
ڪيپيٽم گِٽ ۾ گِٽ ادا ڪيم ڪيپيٽم ٌُّدوۿ جيئً
اشٽيٽ ةئٍڪ „ف پاڪصتان طرفان ىلرر ڪيّ ويّ ُجي.“.
.7شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  5977جي دفػَ  8۾:

5977

“) (iذيهي دفػَ ( )5الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

پاڪصتان

جي

اونَِ
ايڪٽ

“(ُّ )5ٽهً تي ىانيت جي ةٍياد تي ُڪ ٽيڪس نڳائي  VIIجي ترىيو
ويٍدي جًٍِ کي ُّٽم ٽيڪس شڎيّ ويٍدو ۿ جيڪا رٍُدڏ Amendment of
في ىاڻِّ تي في ڎُاڏي ڪيري جي ڀاڏي جي شاڍا شت Pakistan
شيڪڏو ةراةر ٌُّدي܀
Act VII of 1977

West

)ُّ(aٽم جي صّرت ۾

رُائض اختيار ڪٍدڏ
6

جيڪّ ُڪ شئّ رپيا ىاڻًِ جي ىڪيم اٌگ جي
اوڳاڏي رُيّ ُجي پر چار

شٺ شيڪڏو ةراةر

شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ
اوڳاڏيٍدو ُجي
ُّٽم جيڪّ چار شئّ رپيً

رُائض اختيار ڪٍدڏ

کان وڌيڪ پر شت شئّ ىاڻًِ جي ىڪيم اٌگ جي
رپيً

کان

وڌيڪ

ٌَ

شتر شيڪڏو ةراةر

اوڳاڏيٍدو ُجي
ُّٽم جيڪّ شت شئّ

رُائض اختيار ڪٍدڏ

رپيً کان وڌيڪ پر ُڪ ىاڻًِ جي ىڪيم اٌگ جي
ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ

اشي شيڪڏو ةراةر

اوڳاڏيٍدو ُجي
ُّٽم جيڪّ ُڪ ُزار

رُائض اختيار ڪٍدڏ

رپيً کان وڌيڪ اوڳاڏيٍدو ىاڻًِ جي ىڪيم اٌگ جي
ُجي

پٍجاشي شيڪڏو ةراةر

)(iiذيهي دفػَ ( )4۾ۿ وضاحت ۾ۿ طق ) (bکاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً
طق طاىم ڪئي ويٍدي:
“)“ (cڪيري جّ ڀاڏو“ جًٍِ ۾ طاىم „ًُ ايئر ڪٍڊيظًۿ
کائڻ الئق طيّن ةظيّل اغزازي ٌاطتّۿ خدىتّن يا ٻيّن
شِّنتّن غام طّر جيڪي رُائض اختيار ڪٍدڏ گراُڪ
کي فراُو ڪيّن ويٍديّن „ًُۿ اًٌِ تي چارجز.”.
.8شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  5994جي دفػَ  8۾ۿ نفظً “اشي 5994
شيڪڏو” الِء نفظً “پٍجِتر شيڪڏو” کي ىتتادل ةڻايّ پاڪصتان
ويٍدو.

اونَِ

جي

ايڪٽ

 XIIIجي ترىيو
of
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Amendment

Pakistan

West

Act XIII of 1994
 .9شيّريً رشيي تلريتً يا گڎجاڻيً ةظيّل طادي ُالۿ طادي جي پارٽيًۿ
النۿ ڪييٌّٽي شيٍٽر يا ُالۿ ڪهبۿ جيو خاٌّ يا ُّٽم ۾ فٍڪظٍز وغيره تي
طادي جي پارٽيۿ شانگرَُ جي خّطيۿ شانياٌّ ۽ شهصهيّار ٽيڪس
گڎجاڻيًۿ ڪچِريً ۽ „جياڻً تي ٻَ شئّ پٍجاَُ رپيا في on

Tax

پارٽي يا فٍڪظً جي حصاب شان شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ ceremonial
 5994جي دفػَ  7۾ ڄاڻايم ىاڻِّ کان ُڪ ٽيڪس نڳائي ۽ parties,
functions, etc

اوڳاڏي ويٍدي.

.51حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلصد حاصم ڪرڻ ۽ ان کي كاغدا
اثرائتّ ةڻائڻ الِء كاغدا جّڏي شگِي ٿي ۽ اُڏا كاغدا ٻيً Rules
ىػاىهً ۾ۿ ًُ ايڪٽ تحت ٽيڪصز ۽ ڍل نڳائڻ ۽ اوڳاڏڻۿ
جيع ڪرڻ ۽ ان کان ڇّٽ ڎيڻ جّ طريليڪار ةيان ڪٍدا.
ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي
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