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 1996ىجريَ  XVشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XV OF 1996 

 1996 ايڪٽۿ فٍاٌس شٍڌ

THE FINANCE ACT, 1996 

 ]1996جّالِء  14[

ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز شٍڌ غّةي ۾ ايڪٽ جًٍِ ذريؿي 

 ىؿلّل ةڻاياۿ نڳايا ۽ وڌايا ويٍدا.

شٍڌ غّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز ىؿلّل جيئً تَ 

 ةڻائڻۿ نڳائڻ ۽ وڌائڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت ؾيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شڏيّ  1996شٍڌ فٍاٌس ايڪٽۿ کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 ويٍدو.

الڳّ کان  1996۽ پِريً جّالِء ( ُي فّري ظّر تي 2) 

 ٿيٍدو.

ًُ ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(b) “ىعهب كاؾدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(c) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاؾدا.” كاؾدا 

شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  کي 1899. اشٽييپ ايڪٽۿ 3

 ۾: Iطيڊول 

(a)  الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: 1„رٽيڪم 
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ڏٌي ظرفان كرض جي اُا رشيد جيڪا ىلروض يا ًُ . 1“

۽ دشتخط ٿيم ُجيۿ جيڪا ۾ ُجي جيڪا نکت وڃي 

يَء ظّر اٌِيَء كرض جي طاُدڪًٍِ ةئٍڪ جي ڪتاب ۾ 

يا پيض ڪئي وڃي نيڪً ةئٍڪس پاس ةّڪ ٌَ ُجيۿ 

كرض ڏيڻ ڪًٍِ انڳ ڪاغذ جي ٽڪري تي ُجي جيڪّ 

واري وٽ ڇڏيّ وڃيۿ جڏًُ رشيد ۾ اُڙو واؾدو طاىم ٌَ 

يا ان تي وياج كرض ڪڏًُ واپس ڪيّ ويٍدو ُجي تَ 

ڪا طئي يا ىهڪيت ىّٽائي ڏٌي ڪيترو ٿيٍدوۿ جڏًُ  

 :وڃي

(a) ّ۽ شٺ رپيً کان وڌيڪ  جتي اُڙي ركو ُڪ شئ

ُجي پر پٍج شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛         

 )ُڪ رپيّ(

(b)     .جتي اُڙي ركو پٍج شئّ رپيً کان وڌيڪ ُجي

 ”.)ٻَ رپيا(

(b) کاٌپِّءۿ ُيٺيً وضاحت طاىم ڪئي ويٍدي: 6„رٽيڪم 

( جي ىلػدن کي 1جي طق ) ًُ „رٽيڪموضاحت: “

حاغم ڪرڻ جي الِء ٽائيٽم ڊيڊ کي جيؽ ڪرائڻ جي 

ٌاىّ نکت ۾ يا زةاٌي  حّاني شان ڪّ خطۿ ٌّٽۿ يادداطت

ظّر تي ُجي جيڪّ كرض واپس ڪرڻ جي ٽائيٽم 

تظڪيم ڏيڻ جي وكت روةرو ڪيّ ويّ ُجي يا ان کاٌپِّء 

ڪيّ ويّ ُجي ۽ پِّء ڀهي اُّ كرض جي شيڪيّرٽي جي 

۾ ُجي يا ڪًٍِ اضافي كرض جي شهصهي ۾ يا ان  شهصهي

کاٌپِّء ورتم كرض جي شهصهي ۾ۿ اُڙو خطۿ ٌّٽۿ ياداطت 

ٌاىّ يا تحريرۿ ڪًٍِ انڳ ىؿاُدي جي غير ىّجّدگي ۾ يا 

اُڙو ٽائيٽم ڊيڊز جيؽ ڪرائڻ جي شهصهي ۾ ياداطت ٌاىي 

Amendment of 

Act II of 1899 
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جي ىؿاُدي جي شهصهي ۾ۿ ڪًٍِ فيػهيۿ ڊڪري يا 

ڪًٍِ اٿارٽي جي حڪو جي حڪو يا  ڪًٍِ ؾدانت

شان تضاد ۾ ٌَ اچي تَ ٽائيٽم ڊيڊز جي جيؽ ڪرائڻ جي 

 “شهصهي ۾ ىؿاُدي کي گّاُي ظّر شيجِيّ ويٍدو.

ٽائيٽم ( جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء 1ًُ „رٽيڪم جي طق )

ڊيڊ جي جيؽ ڪرائڻ جي شهصهي ۾ ڪّ خطۿ ٌّٽۿ يادداطت 

وڃي ٌاىّ يا ڪا نکت پِّء اُا نکت ۾ ُجي يا شاىِّن ڪئي 

يا ٽائيٽم جيؽ ڪرڻ وكت يا ان کاٌپِّء ڪئي وڃيۿ ۽ ڀم پِّء 

اُا پِريً كرض جي شڪيّرٽي جي شهصهي ۾ ُجي يا 

ڪًٍِ اضافي كرض جي شهصهي ۾ يا ان کان ةؿد کٍيم 

كرضً جي شهصهي ۾ۿ اُڙو خطۿ ٌّٽۿ يادداطت ٌاىّ يا نکتۿ 

جّدگي ۾ يا اُڙي ٽائيٽم ّڪًٍِ ڌار ىؿاُدي جي غير ى

ڊيڊس جيؽ ڪرائڻ جي شهصهي ۾ يادداطت ٌاىي جي 

ىؿاُدي جي شهصهي ۾ۿ ڪًٍِ فيػهيۿ ڊڪري يا ڪًٍِ 

ؾدانت جي حڪو يا ڪًٍِ اٿارٽي جي حڪو شان ٽڪراَء 

ٽائيٽم ڊيٽس جي جيؽ ڪرائڻ يج شهصهي ۾ ۾ ٌَ ايٍدي ۿ 

 ”.ىؿاُدي جي طاُدي ظّر شيجِي ويٍدي.

(c) 6„رٽيڪم-A ۿ ان جي وضاحت کاٌصّاِءۿ ُيٺيً الِء

 ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

(A)  ُڪ ڊونپرۿ ةهڊرۿ ڪّ„پريٽّ شّشائٽيۿ ُائّشٍگ

شّشائٽي يا ُائّشٍگ اٿارٽيۿ يا ڪًٍِ ٻي ةاڊي يا 

„رگٍائيزيظً جيڪا رُائظي گِرن الِء پالٽ يا ڪيرطم 

ٍُڌن جي تؿيير الِء پالٽ ڏيٍدي ُجيۿ ان ظرفان جاري 

 „رڊر؛ ڪيم االٽييٍٽ

(i) :رُائظي پالٌٽً جي شهصهي ۾  
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(a) 200  اشڪّائر يارڊس کان

اشڪّائر  240وڌيڪ پر 

 يارڊس کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛

اٺ رپيا في 

 اشڪّائر يارڊ

(b) 240  اشڪّائر يارڊس کان

اشڪّائر  400وڌيڪ پر 

 يارڊس کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛

ڏَُ رپيا في 

 اشڪّائر يارڊ

(c) 400  اشڪّائر يارڊس کان

 وڌيڪ

رپيا في ٻارًٌِ 

 اشڪّائر يارڊ

(ii) :ويَِ رپيا في  ڪيرطم پالٽس جي شهصهي ۾

 اشڪّائر يارڊ

(iii) 1500 کان وڌيڪ  اشڪّائر فٽ

 ڪّرڊ ايريا رکٍدڙ فهيٽً جي شهصهي ۾

ُڪ رپيّ في 

 اشڪّائر فٽ

(iv)  ةٍگهً ۽ رُائظي گِرن جي شهصهي

 ۾:

پٍج رپيا في 

 اشڪّائر يارڊ

(v)  تؿيير ٿيم ڪيرطم احاظً جي

 شهصهي ۾:

ٽي رپيا في 

 اشڪّائر فٽ

(B)  نيز کان اڳ االٽييٍٽ „رڊرس جي

 ىٍتلهي

ىٿي ڄاڻايم 

۾  Aطق 

ڄاڻايم اگًِ 

ىّجب اگًِ 

 جي اڌ ةراةر

(d)  جي طلً  10„رٽيڪم(b) ۿ(c)  ۽(d) و جي ڪان

۽ ” ُڪ ُزار رپيا“ۿ ”پٍج شئّ رپيا“۾ۿ نفؼً  2

ُڪ ُزار “الِء نفؼً ” ُڪ ُزار ۽ پٍج شئّ رپيا“

” پٍج ُزار رپيا“۽ ” ٻَ ُزار پٍج شئّ رپيا“ۿ ”رپيا
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 ترتيتّار کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛

(e)  ُڪ رپيّ“۾ۿ نفؼً  2جي ڪانو  19„رٽيڪم ”

 الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

رپئي جي حّاني شان شرٽيفڪيٽ ۾ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ “

 ”.شيڪڙو 0.25ڄاڻايم طرز جي فيس ويهيّ جّ 

(f)  الِء نفؼً ” پٍجاَُ پئصا“۾ۿ نفؼً  21„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” ُڪ رپيّ“

(g)  22„رٽيڪم-A  ّالِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻاي

 ويٍدو:

“22(A)  ٺيڪّۿ جّ ىعهبۿ ُڪ ٺيڪيدار ظرفان

حڪّىتۿ ڪارپّريظًۿ نّڪم ةاڊيۿ نّڪم اٿارٽي شان 

ڪيرطم يا اٌڊشٽريم ىلػد الِء ڪيم ڪّ يادداطت ٌاىّ يا 

ىؿاُدوۿ پِّء اُّ اڪيهي ظّر ىانڪي ُيٺ ُجي يا 

شّشائٽي يا ٻي ڪًٍِ „رگٍائيزيظً ظرفان ڪًٍِ ڪيً 

يج طروؾات الِء  اشٽّرز ۽ شاىان جي ڪارٽيجيا فراُيي يا 

۽ اٌجٍيئرٌگ ڪٍصهٽٍصي شروس فراُو ڪرڻ الِء يا ڪي 

ٻيّن خدىتّن شراٌجام ڏيڻ الِء جيڪي ىٿي ڪاغذن ۾ 

ڄاڻايم ُجًۿ ةظيّل پرچيز „رڊرۿ ورڪ „رڊرۿ ڪارگّ ةمۿ 

ايئر الئً ٽڪيٽۿ ريهّي ٽڪيٽ اي شيۿ رٌٍگ ريٽ 

ڪاٌٽريڪٽ يا ىؿاُدو نّڪم ةاڊيز ىتؿهق „ڪٽراِءۿ 

ٽيڪس يا ٻي اوڳاڙي ۽ ٽيڪس جيؽ ڪرائڻ  ايڪصپّپرٽ

 جّ حق حاغم ڪرڻ الِء:

 وضاحت:

(a)  ىؿاُدي جي غّرت ۾ جڏًُ خريد ڪرڻ جي

اشٽييپ ڊيّٽي كييت يا خدىتّن ڄاڻايم ٌَ „ًُۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

ٺيڪي جي شانياٌي ىهَِ جي ةٍياد تي جيؽ ڪئي 

ويٍدي يا جيڪڏًُ ٺيڪّ گِٽ ؾرغي الِء „ُيۿ 

 پِّء اُڙي گِٽ ؾرغي الِء؛

(b)  ڻ جي غّرت ۾ ٺيڪي جّ ىّجّد ٌَ ُئاغم كييت

شانياٌّ ڪٿيم ىهَِ اشٽييپ ڊيّٽي جي اٌگً 

 ”اکرن الِء ورتّ ويٍدو.

(h)  جي طق  33„رٽيڪم(b)  ۾ۿ نفؼً  2جي ڪانو

( ىّجب 4شاڳي ڊيّٽي جيڪا حهف ٌاىي )ٌيتر. “

ڪاٌّيٍس “ ًکي نفؼ” اوڳاڙي الئق „ُي

( تي اوڳاڙي الئق ڊيّٽي جّ چّٿّن حػّ 23)ٌيتر.

ىهڪيت جي ىهَِ ةراةر غّر الِء جيئً ڪهيڪٽر 

تحت ڄاڻايم ويهّئيظً ٽيتم  A-27ظرفان دفؿَ 

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.” ۾ ظئي ڪئي وڃي

(i)  ۾ۿ طلً  37„رٽيڪم(a) ۿ(b)  ۽(c)  شاىِّن

َ پٍجّيِ“ۿ ”ڏَُ رپيا“۾ۿ نفؼً  2داخالئً ۾ۿ ڪانو 

ُڪ شئّ “الِء نفؼً ” ُڪ شئّ رپيا“۽ ” رپيا

کي ترتيتّار ” پٍج شئّ رپيا“۽ ” ٻَ شئّ رپيا“ۿ ”رپيا

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛

(j)  طلً   ۾ۿ 39„رٽيڪم(a)  ۽(b)  ً۾ داخالئ

پٍج “۽ ” پٍجِتر رپيا“۾ۿ نفؼً  2شاىِّنۿ ڪانو 

پٍج ُزار “۽ ” ٻَ ُزار رپيا“الِء نفؼً ” شئّ رپيا

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛ترتيتّار ” رپيا

(k)  ۾ۿ طلً  48„رٽيڪم(b) ۿ(c)  ۽(d)  ً۾ۿ داخالئ

ُڪ “ۿ ”پٍجِتر رپيا“۾ۿ نفؼً  2شاىِّنۿ ڪانو 

ُڪ شئّ “الِء نفؼً ” ُڪ شئّ رپيا“۽ ” شئّ رپيا
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کي ترتيتّار ” ٽي شئّ رپيا“۽ ” ٻَ شئّ رپيا“ۿ ”رپيا

 ؛ىتتادل ةڻايّ ويٍدو

(l)  الِء ” رپياٻَ “۾ۿ نفؼً  2جي ڪانو  52„رٽيڪم

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو؛” پٍج رپيا“نفؼً 

(m)  الِءۿ شّاِء ڇّٽ جيۿ ُيٺيً ريت  53„رٽيڪم

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

( ظرفان ڪًٍِ ركو يا ٻي 23)2رشيدون جيئً دفؿَ . 53“

 ىهڪيت الِء ركو يا ىهڪَِ جيڪّ:

(a)  ُڪ شئّ ۽ شٺ رپيً کان وڌيڪ ُجي پر پٍج

 )ُڪ رپيّ(شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي.    

(b) )پٍج شئّ رپيً کان وڌيڪ ُجي.     )ٻَ رپيا 

(n)  ۾ۿ طق  55„رٽيڪم(b)  ۾ داخال شاىِّنۿ ڪانو

 A-27دفؿَ “الِء نفؼً ” ُڪ شئّ رپيا“۾ۿ نفؼً  2

تحت ڪهيڪٽر ظرفان ڄاڻايم ويهّئيظً ٽيتم 

ىّجب ظئي ڪيم ىهڪيت جي ىهجَِ جي ُر 

شان ىتتادل ةڻايّ ” ُڪ شئّ رپيً الِء ٻَ رپيا

 ؛ويٍدو

(o)  ۾ۿ طق  2۾ۿ ڪانو  57„رٽيڪم(b)  جي شاىِّن

ُڪ شئّ “الِء نفؼً ” پٍجاَُ رپيا“داخال ۾ۿ نفؼً 

 ؛کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو” رپيا

(p)  جي طق  62„رٽيڪم(a)  جي داخال  2جي ڪانو

۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي شييي ڪّنً شان 

تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاپِّء ُيٺيً طرظيَ ةيان 

 :جّ اضافّ ڪيّ ويٍدو

ةظرظيڪ طيئرز جي ىٍتلهي جي غّرت ۾ يا شيٍٽرل “
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ڊيپّزيٽري ڪيپٍي ذريؿي ڊيّٽي طيز جي فيس ويهيّ جي 

 ”.شيڪڙو  ةراةر ٌُّدي. 0.10

(q)  63„رٽيڪم-A .کي ختو ڪيّ ويٍدو 

 1958شٍڌ طِري غير ىٍلّنَ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ . 4

 ۾:

(i)  َ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ 3۾ۿ ذيهي دفؿَ ) 3دفؿ

 ويٍدو:

( جتي ؾيارت كتضي ُيٺ „ُي ۽ رُائظي ىلػدن الِء 3“)

اشتؿيال ٿيٍدي ُجيۿ اُڙي ؾيارت جي شانياٌي ڀاڙي جي 

نڳائيۿ اوڳاڙي ۽ جيؽ  ىهَِ جي ويَِ شيڪڙو ةراةر ٽيڪس

 ”.ڪئي ويٍدي.

(ii)  َ۾: 4دفؿ 

(a)  طق(d) :الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو 

“(d)  ؾيارتّن ۽ زىيٍّن يا حػا جيڪي خاص ظّر تي

 ؛”الئتريريز الِء اشتؿيال ٿيٍدا ُجً؛

(b)  طق(f)  ًاشپتانّنۿ “۾ۿ نفؼً ۽ ڪاىائ

 کي ختو ڪيّ ويٍدو؛” ڊشپيٍصريّن

(iii)  َ7دفؿ-C :کاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

“7-D جيصتائيً ڪجَِ ًُ ايڪٽ جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ .

زىيًٍ ۽ ؾيارتً جّ ىّجّد ةٍيادي شانياٌّ ڀاڙي جّ ىهَِ ويَِ 

يڪس ان شهصهي ۾ نڳايّ شيڪڙو تائيً گڏ ڪيّ ويٍدو ۽ ٽ

ٍدوۿ جيصتائيً ٌئيً ويهّئيظً نصٽ الڳّ ٌَ يو۽ جيؽ ڪيّ 

 ”.ڪئي وڃي.

 ۾: 1994شٍڌ فٍاٌس ايڪٽۿ . 5

 الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: 9( دفؿَ 1)

 

جي شٍڌ  1994

جي  XIIIايڪٽ ٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act 

No.XIII of 1994 
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. طيً تي اٌفرااشٽرڪچر في: ُڪ اٌفرااشٽرڪچر في 9“

ةي کان ٻاُريً ىهڪۿ طيً جي غّةي ۾ داخم ٿيڻ يا غّ

ٌّڊي رشتي وڃڻ تي نڳائي ۽ جيؽ ڪئي ُّائي يا شاى

ويّ  ويٍديۿ اُڙن اگًِ تي ۽ اُڙي ظريلي جيئً ةيان ڪيّ

 ُجي.

۾ ” اٌفرااشٽرڪچر“ًُ دفؿَ جي ىلػدن الِءۿ نفغ وضاحت: 

طاىم „ًُۿ روڊسۿ گِٽيّنۿ ةاريجۿ ڪهّرٽسۿ رشتً تي 

الئيٽّنۿ رشتً تي ٻّٽاۿ شاىٌّڊي ڪٍاراۿ ةاِء پاشزۿ فرشٽ ايڊ 

شيٍٽرسۿ روڊ شائيڊ ريصٽ ُائّشزۿ ريم روڊس تي حفاػت 

طيً ييرۿ ۽ تحفغ ۽ ريهّي اشٽيظً شان جڙيم روڊن جي تؿ

جي ةِتر „ىد رفت الِء ٽرئفڪ تي ضاةعّۿ پتهڪ „رڊرۿ 

پّنيس فرسۿ طيً جي حفاػت الِء پيٽرولۿ طيً جي نّڊٌگ 

۽ ان نّڊٌگ الِء اڏاۿ ىارڪيٽّن ۽ اُڙن ٻيً ىؿاىهً جي 

 تركيۿ شڌاريۿ ىرىت ۽ حفاػت جّ ڪو.

9-A :ڪجَِ ڪيمۿ كدم کٍيمۿ تظخيع ڪيم يا . تّثيق

ڪيم يا ڪجَِ ڪرڻ جّ ارادوۿ جيؽ ڪيمۿ حڪو جاري 

کٍيمۿ ڪيمۿ تظخيعۿ جيؽ ڪيم يا جاري ڪيم ًُ دفؿَ 

جي الڳّ ٿيڻ کان اڳ يا شٍڌ ڊونپييٍٽ ايٍڊ ىيٍٽيٍٍس „ف 

جي الڳّ ٿيڻ کاٌپِّءۿ اٿارٽي  1994اٌفرااشٽرڪچر في رونزۿ 

ظرفان ڄاڻايم كاؾدن ۾ ةيان ڪيمۿ ڪارگر ظّر تي ڪيمۿ 

جاري ڪيم شيجِيّ کٍيمۿ تظخيع ڪيمۿ جيؽ ڪيم يا 

 ”.ويٍدو ۽ ُييظَ ايئً کي ىّثر شيجِيّ ويٍدو.

 ۾: 1994. شٍڌ ايگريڪهچرل ٽيڪس ايڪٽۿ 6

(a)  َ( ۾ۿ طق 1جي ذيهي دفؿَ ) 2دفؿ(g)  ّکي ختو ڪي

 ويٍدو؛

جي شٍڌ  1994

 XVIIايڪٽ ٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Sindh Act 

No.XVII of 1994 
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(b)  َالِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو: 3دفؿ 

( ڪا ٽيڪس ٌَ اوڳاڙي ويٍدي اُڙي زىيً تي جيڪا 1)3“

 ايڪڙن کان گِٽ ُجي:شّرًٌِ 

ةظرظيڪ ًُ ذيهي دفؿَ ۾ طاىم ڪجَِ ةَ اُڙي ىانڪ تي 

الڳّ ٌَ ٿيٍدوۿ جًٍِ جي ٽّٽم زىيً شّرًٌِ ايڪڙن کان 

 گِٽ جي ٽڪڙن ۾ شاڳي ديَِ واكؽ „ُي يا ىختهف ديًِ ۾ 

 ن وڌيڪ „ُي.شّرًٌِ ايڪڙ „ُي يا ان کا

ٽيڪس روڪ فػم واري ايراضي تي ُيٺيً اگًِ تي ( 2)

 ٿيٍدو:الڳّ 

 ةئراج ايريا

(i) 16  20ايڪڙ کان وڌيڪ ٌَ؛    ) 50ايڪڙ پر 

 رپيا في ايڪڙ(

(ii) 50 (   .40ايڪڙن کان وڌيڪ )رپيا في ايڪڙ 

 ٌان ةئراج ايريا

(i) 16  10ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ؛ ) 50ايڪڙ يا 

 رپيا في ايڪڙ(.

(ii) 50 (    .20ايڪڙن کان وڌيڪ )رپيا في ايڪڙ 

 ةاراٌي ايراضي/واُي ڇاُي

(i) 16  5ايڪڙن کان وڌيڪ ٌَ؛   ) 50ايڪڙ پر 

 رپيا في ايڪڙ(

(ii) 50 (    .10ايڪڙن کان وڌيڪ )رپيا في ايڪڙ 

(c)  َ6کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌئّن دفؿَ  6دفؿ-A  ّطاىم ڪي

 ويٍدو:

(6-A(1) )ىخػّص ضهؿي ىان جيؽ  ٽيڪس جّ اشتؿيال

ڪيم ٽيڪس خاص ظّر تي شاڳئي ضهؿي جي تركياتي 
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شانياٌي  اشڪييً خرچ ڪئي ويٍديۿ ضهؿي الِء غّةائي

 تركياتي پروگرام ۾ طاىم اشڪييً شان اضافي ظّر تي.

( ٽيڪس اُڙيَء ريت اشتؿيال ڪئي ويٍدي جيئً ةيان 2)

 ”.ڪيّ ويّ ُجي.

ٽيڪس نڳائي ۽ “. 7. خدىتً جي وڪري تي ٽيڪس( 7)

شيڪڙو کان  0.5جيؽ ڪئي ويٍدي اُڙي كييت تي جيڪا 

 وڌيڪ ٌَ ٌُّدي جيئً حڪّىت ظرفان ڄاڻايّ ويّ ُجيۿ

جيئً خدىتً تي ركو ٽريّل ايجٍٽسۿ ڪّريئرسۿ 

ڪيٽرررسۿ ُّٽهس )شّاِء روم چارجز جي(ۿ ريصٽّرٌٽسۿ 

اٌجٍيئرنۿ ڊاڪٽرنۿ وڪيهًۿ چارٽرڊ اڪائٌّٽٍٽسۿ 

شرويئرسۿ „رڪيٽيڪٽسۿ ةهڊرس ايٍڊ ڊونپرسۿ اشٽيٽ 

ايجٍٽًۿ ڪار ڊيهرنۿ ڪهيئرٌگ ۽ فارورڊٌگ ايجٍٽًۿ 

رسۿ ٺيڪيدارن ۽ ٌان طپٍگ ايجٍصيًۿ اشٽيّيڊرسۿ اٌڊيٍٽ

فٍڊ يا في ةٍيادن تي ةئٍڪً جي ڪيائيۿ ىدرةازۿ نيزٌگ 

ڪيپٍيزۿ ايڊورٽائيزٌگ ڪيپٍيزۿ اٌٽرپرائيز جيڪي شّفٽ 

ويئرۿ ىئٍيجٍييٍٽۿ ڪٍصهٽٍٽۿ ٽيڪس ڪٍصهٽٍٽس 

جّن خدىتّن شراٌجام ڏيٍدا ُجًۿ پّرٽ شروشز ڏيٍدا 

ُجًۿ شڪيّرٽي شروشزۿ اٌّيصٽييٍٽ ةئٍڪسۿ ڊونپييٍٽ 

اٌظم اٌصٽيٽيّطٍزۿ اشٽاڪ ةروڪرسۿ ةروڪريج فٍ

ُائّشزۿ ڪيپٍيز جيڪي اٌّيصٽييٍٽ ايڊوائيزري شروشز 

ڏيٍديّن ُجً ۽ ىٍي چيٍجرز ۽ ٻيّن اُڙيّن طيّن جيئً 

 ”.ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

. حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء كاؾدا 8

جّڙي شگِي ٿي ۽ اُڙن كاؾدن ۾ ٻيا ىؿاىال ٌُّداۿ نڳائڻۿ 

يؽ ڪرڻ ۽ ادائگي جّ ظريليڪار ةٍيان ڪٍدا ۽ ًُ ج

 كاؾدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make 

Rules 
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ايڪٽ تحت نڳايم ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز کان ڇّٽ جّ 

 ظريليڪار ٌُّدو.

 

ىذڪّره ترجيّ ؾام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؿيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


