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ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ طوثے هیں کچھ ٹیکظ
اوس ڈیوٹیض هعقول ثٌبئے ،لگبئے اوس ثڑھبئے جبئیں
گے.
جیغب کہ عٌذھ طوثے هیں کچھ ٹیکظ اوس ڈیوٹیض کو
هعقول ثٌبًب ،لگبًب ،اوس ثڑھبًب ضشوسی ہوگیب ہے۔
اعے پش هٌذسجہ ریل طشیقے عے عول کیب جبئے گب:
 )1( .1اط ایکٹ کو عٌذھ فٌبًظ ایکٹ  1996کہب
جبئے گب۔
( )2یہ پہلی جوالئی  1996عے ًبفز العول ہوگب۔
 .2اط ایکٹ هیں ،جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو تت تک:
)” (aحکوهت“ عے هشاد عٌذھ حکوهت؛
)”(bثیبى کیب گیب“ عے هشاد قواعذ کے هطبثق ثیبى کیب
گیب؛
)” (cقواعذ “ عے هشاد اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے
گئے قواعذ۔
 .3اعٹیوپ ایکٹ  1899کو عٌذھ طوثے هیں عبئذ
کشًے کے لئے شیڈول  Iهیں :
)ٓ :(aاسٹیکل  1کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب:
” .1قشضے کی وٍ سعیذ جو هقشوع یب اط کے
هٌجبًت عے تحشیش شذٍ یب دعتخظ شذٍ ہو ،جو کغی
ثئٌک کی کتبة کی قشضے کی گواہی دیٌے کے لئے
پیش کی جبئے ،لیکي وٍ ثئٌکشص پبط ثک ًہ ہو ،یب
کغی الگ کبغز کے ٹکڑے پش لکھی ہوئی ہو جو
قشضہ دیٌے والے کے پبط چھوڑاگیب ہو ،جہبں سعیذ
هیں ایغب وعذٍ شبهل ًہ ہو کہ قشضہ کت واپظ دیب
جبئیگب یب اط پش کتٌب عود ہوگب ،جت کوئی چیض یب
هلکیت دی جبئے گی:
( )aجہبں ایغی سقن ایک عو اوس عبٹھ سوپے عے
صائذ ہو لیکي پبًچ عو سوپے عے صیبدٍ ًہ ہو
(ایک سوپیب)
؛
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توہیذ )(Preamble

دفعبت )(Sections
هختظش عٌواى اوس
ششوعبت
Short
title
and
commencement
تعشیفبت
Definitions

 1899کے ایکٹ  IIکی
تشهین
Amendment of Act
II of 1899

( )bجہبں ایغی سقن پبًچ عو سوپے عے صیبدٍ ہو۔
( 2سوپے).
)ٓ (bاسٹیکل  6کے ثعذ هٌذسجہ ریل وضبحت شبهل کی
جبئے گی:
”وضبحت :اط ٓاسٹیکل کی شق ( )1کے هقبطذ حبطل
کشًے کے لئے ٹبئیٹل ڈیڈ کو جوع کشاًے کے حوالے
عے کوئی ،خظً ،وٹ ،یبداشت ًبهہ تحشیش ی طوس پش
ہو یب صثبًی طوس پش ہو جو قشضہ واپظ کشًے کے
ٹبئیٹل تشکیل دیٌے کے وقت کے سوثشو کیب گیب ہو یب
اط عے ثعذ کیب گیب ہو اوس پھش چبہے وٍ پہلے قشع
کی عکیوسٹی کے علغلے هیں ہو یب کغی اضبفی قشع
کے علغلے هیں یب اط کے ثعذ لئے گئے قشع کے
علغلے هیں ،ایغب خظً ،وٹ ،یبداشت ًبهہ یب تحشیش،
کغی علیحذٍ هعبہذے کی غیش هوجودگی هیں یب ایغے
ٹبئیٹل ڈیڈص جوع کشاًے کے علغلے هیں یبداشت ًبهے
کے هعبہذے کے علغلے هیں ،کغی فیظلے ،ڈکشی یب
کغی عذالت کے حکن یب کغی اتھبسٹی کے حکن عے
تظبدم هیں ًہیں ٓائے تو ٹبئیٹل ڈیڈص کے جوع کشاًے
کے علغلے هیں هعبہذے کی گواہی کے طوس پش
عوجھب جبئے گب۔“
)ٓ (cاسٹیکل  6-Aکے لئے اعکی وضبحت کے عالوٍ:
هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبئے جبئے گب:
) (Aایک ڈویلپش ،ثلڈس ،کو ٓاپشیٹو عوعبئٹی ،ہبوعٌگ
عوعبئٹی یب ہبئوعٌگ اتھبسٹی ،یب کوئی اوس ثبڈی
ٓاسگٌبئضیشي جو سہبئشی گھشوں کے لئے پالٹ یب
کوششل جگہوں کی تعویش کے لئے پالٹ دیتی ہو اط
کی طشف عے جبسی کشدٍ االٹوٌٹ ٓاسڈس؛
) (iسہبئشی پالٹظ کے علغلے هیں؛
( 200 )aاعکوائش یبسڈص عے ٓاٹھ سوپے فی
صائذ لیکي  240اعکوائش یب اعکوائش یبسڈ
سڈص صیبدٍ ًہ ہو؛
( 240 )bاعکوائش یبسڈص عے دط سوپے
صائذ لیکي  400اعکوائش فی اعکوائش

3

یبسڈ
یبسڈص عے صیبدٍ ًہ ہو؛
( 400 )cاعکوائش یبسڈص عے ثبسٍ سوپے
اعکوائش یبسڈ
صیبدٍ
) (iiکوششل پالٹظ کے علغلے هیں :ثیظ سوپے
فی اعکوائش
یبسڈ
) 1500 (iiiاعکوائش فٹ عے صائذ ایک سوپے
کو سڈ ایشیب سکھٌے والے فلیٹظ کے فی اعکوائش
فٹ
علغلے هیں:
) (ivثٌگلوں اوس سہبئشی گھشوں کے پبًچ سوپے
فی
علغلے هیں
اعکوائشیبسڈ
) (vتعیش شذٍ کوششل احبطوں کے تیي سوپے فی
اعکوائش فٹ
علغلے هیں:
) (Bلیض عے پہلے االٹوٌٹ ٓاسڈص کی هٌذسجہ ثبال
شق  Aهیں
هٌتقلی
گئے
ثیبى
کے
ًشخ
هطبثق ًشخ
کب ًظف
(ٓ )dاسٹیکل  10کی شقوں ) (c) ،(bاوس ) (dکے
کبلن  2هیں الفبظ الفبظ”پبًچ عو سوپے“”،ایک
ہضاس سوپے“ کو”ایک ہضاس“ اوس ”ایک ہضاس
اوس پبًچ عو سوپے“ اوس” پبًچ ہضاس سوپے“
کو تشتیت واس هتجبدل ثٌبیب جبئے گب ؛
(ٓ )eاسٹیکل  19کے کبلن  2هیں الفبظ ”ایک
سوپیہ“ کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب:
”کن اص کن ایک سوپے کے حوالے عے عشٹیفکیٹ هیں
ثیبى کئے گئے شیئشص کی فیظ ویلیو کب  0.25فی طذ“۔
(ٓ )fاسٹیکل  21هیں الفبظ ”پچبط پیغے“ کے لئے
الفبظ ”ایک سوپیہ“ کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛
(ٓ )gاسٹیکل  22-Aکے لئے هٌذسجہ ریل کو
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هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
”) 22(Aٹھیکے عے هشاد ،ایک ٹھیکذاس کی طشف
حکوهت ،کبسپوسیشي ،لوکل ثبڈی ،لوکل اتھبسٹی عے
کوششل یب اًڈعٹشیل هقبطذ کے لئے کیب گیب کوئی
یبداشت ًبهہ یب هعبہذٍ پھش چبہے وٍ اکیلے طوس یب هبلک
کی صیش ًگشاًی ہو یب عوعبئٹی یب :
کغی دوعشی ٓاسگٌبئیضیشي کی طشف عے کغی کبم یب
فشاہوی یب اعٹوسص اوس عبهبى کی کبسٹیج کی ششوعبت
کے لئے اوس اًجٌیشًگ کٌغلٹٌی عشوط فشاہن کشًے
کے لئے یب کچھ دوعشی خذهبت عشاًجبم دیٌے کے
لئے جو هٌذسجہ ثبال کبغزات هیں ثیبى کیب گیب ہو۔ثشوول
پشچیض ٓاسڈس ،وسک ٓاسڈس ،کبسگو ثل ،ائیشالئي ٹکیٹ،
سیلوے ٹکیٹ ،اے عی ،سًٌگ سیٹ ،کبًٹشیکٹ یب
هعبہذٍ لوکل ثبڈیض کے هتعلق ٓاکٹشائے ایکغپوسٹ ٹیکظ
یب وطولی اوس ٹیکظ جوع کشاًے کب حق حبطل کشًے
کے لئے؛
وضبحت:
( )aهعبہذے کی طوست هیں اگش خشیذ کشًے کی
قیوت یب خذهبت ثیبى ًہ کی گئی ہو تو اعٹوپ
ڈیوٹی ٹھیکے کی عبالًہ ًشخ کی ثٌیبد پش
جوع کی جبئے گی یب اگش ٹھیکب کن عشطے
کے لئے ہے تو ایغے کن عشطے کے لئے؛
( )bاطل قیوت هوجود ًہ ہوًے کی طوست هیں
ٹھیکے کب عبالًہ تخویٌہ اعٹوپ ڈیوٹی کے
تخویٌے کے حغبة عے لگبیب جبئیگب ۔
(ٓ )hاسٹیکل  33کی شق ) (bکی کبلن  2هیں الفبظ
”وٍ ہی ڈیوٹی جو حلف ًبهے (ًوجش  )4کے
هطبثق وطولی کے الئق ہے“ کے الفبظ
کٌویٌظ ( )23پش وطولی الئق ڈیوٹی کب
چوتھب حظہ جبئیذاد کی قیوت کے ثشاثش غوس
کے لئے تبکہ کلکٹش کی طشف عے دفعہ 27-
 Aکے تحت ثیبى کی گئی ویلویشي ٹیجل هیں
طے کی جبئے۔“ کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
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 1958کے هغشثی
پبکغتبى ایکٹ  Vکی
تشهین
Amendment
of
West Pakistan Act

(ٓ )iاسٹیکل  37هیں شقوں ) (b) ،(aاوس )(c
عبهٌے داخالئوں هیں کبلن  2هیں الفبظ ”دط
سوپے“” ،پچیظ سوپے“ اوس ”ایک عو
سوپے“ کے الفبظ ”ایک عو سوپے“ ”دو عو
سوپے“ اوس پبًچ و سوپے کو تشتیت واس
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛
(ٓ )jاسٹیکل  39هیں شق) (aاوس ) (bهیں
داخالئوں کے عبهٌے کبلن  2هیں ،الفبظ”پچتش
سوپے“ اوس ”پبًچ عو سوپے“کے الفبظ ”دو
ہضاس سوپے“ اوس ”پبًچ ہضاس سوپے“ کو
تشتیت واس هتجبدل ثٌبیب جبئے گب ؛
(ٓ )kاسٹیکل  48هیں شق ) (c) ،(bاوس ) (dهیں
داخالئوں کے عبهٌے ،کبلن  2هیں الفبظ
”پچتش سوپے“”ایک عو سوپے“ اوس ”ایک
عو سوپے“ کے الفبظ ”ایک عو
سوپے“”دوعو سوپے“ اوس ”تیي عو سوپے“
کو تشتیت واس هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛
(ٓ )lاسٹیکل  52کے کبلن  2هیں الفبظ ”دو سوپے“
کے الفبظ ”پبًچ سوپے“ کو هتجبدل ثٌبیب جبئے
گب؛
(ٓ )mاسٹیکل  53کے لئے عوائے چھوٹ کے،
هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
” .53سعیذیں ،جیغب کہ دفعہ  )23( 2کی طشف کی
سقن یب کوئی دوعشی جبئیذاد کے لئے سقن یب ًشخ جو:
( )aایک عو اوس عبٹھ سوپے عے صائذ ہو لیکي
پبًچ عو سوپے عے صیبدٍ ًہ ہو (ایک سوپیہ)
( )bپبًچ عو سوپیہ عے صائذ ہو ( 2سوپیہ)
(ٓ )nاسٹیکل  55هیں شق ) (bهیں داخالئوں کے
عبهٌے کبلن  2هیں الفبظ”ایک عو سوپے کے
الفبظ“ دفعہ  27-Aکے تحت کلکٹش کی طشف
عے ثیبى کی گئی ویلیوشي ٹیجل کے هطبثق
طے کی گئی جبئیذاد کی قیوت کے ہش ایک
عو سوپے کے لئے  2سوپے“ عے هتجبدل کیب
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ًوجش  XVIIکی تشهین
Amendment
of

جبئے گب ؛
(ٓ )oاسٹیکل  57هیں کبلن 2هیں شق ) (bکے
عبهٌے داخلہ هیں الفبظ ”پچبط سوپے“ کے
الفبظ ”ایک عو سوپے“کو هتجبدل ثٌبیب جبئے
گب؛
(ٓ )pاسٹیکل  62کی شق ) (aکے کبلن  2کی داخلہ
هیں ٓاخش هیں ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو عیوی
کولي عے تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ
هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى کب اضبفہ کیب جبئے
گب:
”ثششطیکہ شیئشص کی هٌتقلی کی طوست هیں یب
عیٌٹشل ڈیپوصیٹشی کوپٌی کے رسیعے ڈیوٹی شیئشص کی
فیظ ویلیو کی  0.10فی طذ ہوگی۔“
(ٓ )qاسٹیکل  63-Aکو ختن کیب جبئے گب۔
 .4عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ 1958
هیں:
) (iدفعہ 3هیں ریلی دفعہ ( )3کے لئے هٌذسجہ صیل کو
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
”( )3جہبں عوبست قجضے کے اًذس ہے اوس سہبئشی
هقبطذ کے لئے ہو سہی ہو ،ایغی عوبست کب عبالًہ
کشایہ کی قیوت کب  20فی طذ لگب کش وطولی اوس جوع
کی جبئے گی۔“
) (iiدفعہ  4هیں:
( )aشق ) (dکے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب:
”( )dعوبستوں اوس صهیٌیں یب حظے جو خبص طوس
پش الئجشیشیض کے لئے اعتعوبل ہوتے ہوں؛“
( )bشق) (fهیں الفبظ اوس کبهبئوں ”اعپتبلوں اوس
ڈعیٌشیض“ کو ختن کیب جبئے گب؛
) (iiiدفعہ  7-Cکے ثعذ هٌذسجہ ریل کب اضبفہ کیب
جبئے گب:
” .7-Dجت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو ۔
قواعذ ثٌبًے کب اختیبس
صهیٌوں اوس عوبستوں کب هوجود ثٌیبدی عبالًہ کشائے
Power to make
Sindh Act No.XVII
of 1994
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کی قیوت کب ثیظ فی طذ تک جوع کیب جبئے گب اوس
ٹیکظ اط علغلے هیں لگبیب اوس جوع کیب جبئے گب جت
تک ًئی ویلیوشي لغٹ الگو ًہیں کی جبتی ۔“
 .5عٌذھ فٌبًظ ایکٹ  1994هیں؛
( )1دفعہ  9کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب:
” .9اشیبء پش اًفشا اعٹشکچش فی :ایک اًفشا اعٹشکچش
فی ،اشیبء کے طوثے هیں داخل ہوًے یب طوثے عے
ثبہش هلک ،ہوائی یب ثحشی سعتے جبًے پش لگبئی اوس
جوع کی جبئے گی۔ اى ًشخوں پش جظ طشیقے عے
ثیبى کیب گیب ہو۔“
وضبحت :اط دفعہ کے هقبطذ کے لئے لفع ”اًفشا
اعٹشکچش“ هیں شبهل ہیں ،سوڈص ،گلیبں ،ثیشاج،
کلوسٹظ ،ساعتوں پشالئیٹظ ،سعتوں پش پودے،
عوٌذسی کٌبسے ،ثبئی پبط ،فشعٹ ایڈ عٌیٹشص ،سوڈ
عبئیڈ ،سیغٹ ہبئوعض ،سیل سوڈص کی حفبظت اوس تحفع
اوس سیلوے اعٹیشي پش ثٌے ہوئے سوڈص کی تعویش،
اشیبء کی ثہتش ٓاهذ سفت کے لئے ٹشیفک پش ضبثطہ
پجلک ٓاسڈس ،پولیظ فوسط ،اشیبء کی حفبظت کے لئے
پیٹشول ،اشیبء کی لوڈًگ اوس اى لوڈًگ کے لئے
اڈے ،هبسکیٹظ اوس ایغے دوعشے هعبهالت کی تشقی،
اطالحبت ،هشهت اوس حفبظت کب کبم۔
 .9-Aتوثیق :کچھ کئے گئے ،اقذام اٹھبئے گئے،
تشخیض کئے گئے یب جوع کئے گئے حکن جبسی کئے
گئے یب کچھ کشًے کب اسادٍ کئے ،تشخیض ،جوع کی
گئی اط دفعہ کے الگو ہوًے عے پہلے یب عٌذھ
ڈیولپوٌٹ ایٌڈ هیٌٹظ آف اًفشا اعٹشکچش فی سولض 1994
کے الگو ہوًے کے ثعذ اتھبسٹی کی طشف عے ثیبى
کئے گئے قواعذ ،هوثش طوس پش کئے ہوئے تشخیض
شذٍ ،جوع شذٍ یب جبسی شذٍ عوجھب جبئے گب اوس ہویشہ
کے لئے اعے هوثش عوجھب جبئے گب۔“
 .6عٌذھ ایگشیکلچشل ٹیکظ ایکٹ  1994هیں؛
) (aدفعہ 2کی ریلی دفعہ ( )lهیں شق ) (gکو ختن کیب
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جبئے گب؛
) (bدفعہ  3کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے
گب:
” )1( .3ایغی صهیي پش کوئی ٹیکظ وطولی ًہیں کیب
جبئے گب جو عولہ ایکڑ عے کن ہو۔ ثششطیکہ اط ریلی
دفعہ هیں شبهل کچھ ثھی اط کے هبلک پش الگو ًہیں
ہوگب۔ جظ کی ٹوٹل صهیي عولہ ایکڑ عے کن کے
ٹکڑے هیں اعی دیھ هیں واقع ہو یب هختلف دیھ هیں
عولہ ایکڑ ہے یب اط عے صیبدٍ ہے۔ “
( )2فظل والی ایشاضی پش ٹیکظ هٌذسجہ ریل ًشخ
کے حغبة عے الگو ہوگب۔:
ثیشاج ایشیب
 16ایکڑ لیکي  50ایکڑ عے صیبدٍ ًہیں؛
( )i
( 20سوپے فی ایکڑ)
 50ایکڑ عے صیبدٍ ( 40سوپے فی ایکڑ)
()ii
ًبى ثیشاج ایشیب
 16ایکڑ یب  50ایکڑ عے صیبدٍ ًہیں؛ (10
( )i
سوپے فی ایکڑ)۔
 50ایکڑ عے صیبدٍ ( 20سوپے فی ایکڑ)
()ii
ثبساًی ایشاضی/واہی چھبہی
 16ایکڑ پش  50ایکڑ عے صیبدٍ ًہیں؛ (5
( )i
سوپے فی ایکڑ)
 50ایکڑ عے صائذ ( 10سوپے فی ایکڑ)
()ii
( )cدفعہ  6کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ 6-A
کو شبهل کیب جبئے گب:
) 6-A(1ٹیکس کب استعمبل) هخظوص ضلعے هیں
جوع کیب گیب ٹیکظ خبص طوس پش اعی ضلعے کی
تشقیبتی اعکیووں پش خشچ کیب جبئے گب ،ضلعے کے
لئے طوثبئی عبالًہ تشقیبتی پشوگشام هیں شبهل
اعکویں عے اضبفی طوس پش۔
( )2ٹیکظ هٌذسجہ ریل طشیقے عے اعتعوبل کیب جبئے
گب جیغب کہ ثیبى کیب گیب ہے۔“
( .7خذهبت کی فشوخت پش ٹیکظ)  .7ٹیکظ لگبیب اوس

9

جوع کیب جبئے اط قیوت پش جو  0.5فی طذ عے صیبدٍ
ًہ ہوگب۔ جیغب کہ حکوهت کی طشف عے ثیبى کیب گیب
ہو ،جیغے خذهبت کی سقن ،ٹشیول ایجٌٹظ ،کوسئیشص،
کٹیشسص ،ہوٹلض( ،عوائے سوم چبسجض کے)،
سیغٹوسًٹظ ،اًجٌیئشص ،ڈاکٹشص ،وکیل ،چبسٹشڈ
اکبئوًٹظ ،عشوئیشصٓ ،اسکٹکیٹظ ،ثلڈسص ایٌڈ دیولپشص،
اعٹیٹ ایجٌٹظ ،کبس ڈیلشص ،کلیئشًگ اوس فبسوڈًگ
ایجٌٹ ،شپٌگ ایجٌیغض ،اعٹیوسڈص ،اًڈیٹشص ،کٌٹشیکٹشص
اوس ًبى فٌڈ یب فی کی ثٌیبد پش ثیٌکوں کی کوبئی،
هذسثبص ،لیضًگ ،کوپٌیض ایڈوسٹبئضًگ ،کوپٌیض ،اًٹش
پشائضص جو عبفٹ ویئش ،هیٌجوٌٹ ،کٌغلٹٌٹظ ،ٹیکظ
کٌغلٹٌٹظ کی خذهبت عشاًجبم دیتے ہوں ،پوسٹ
عشوعض دیتے ہوں ،عکیوسٹی عشوعض ،اًویغٹوٌٹ
ثیٌکظ ،ڈولپوٌٹ فٌبًشل اًغٹیوشٌض ،اعٹبک ثشوسکشص،
ثشوکش یج ہبئوعض کوپٌیض جو اًوعٹوٌٹ ایڈوائضسی
عشوعض دیتی ہوں اوس هٌی چیٌجشص اوس دوعشی چیضیں
جیغب کہ ثیبى کیب گیب ہوں۔
 .8حکوهت اط ایکٹ کے هقبطذ پوسے کشًے کے
لئے قواعذ ثٌب عکتی ہے اوس ایغے قواعذ هیں دوعشے
هعبهالت ہوًگے ،ٹیکظ اوس ڈیوٹیض لگبًب ،جوع کشًب،
اوس ادائیگی کب طشیقہ کبس جظ هیں ثیبى ہوگب۔ اوس اط
ایکٹ کے تحت لگبئے گئے ٹیکظ اوس ڈیوٹیض پش
چھوٹ کب طشیقہ کبس الگو ہوگب۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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