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 ۹۱۱۱ آرڈیننس،

THE SINDH AGRICULTURAL 

INCOME TAX (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1999 

 ]۱۹۹۹جٌوسی  ۲۲[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ ایگشیکلچشل اًکن 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۹۹۱ٹیکظ ایکٹ، 

 ۱۹۹۱جیغب کہ عٌذھ ایگشیکلچشل اًکن ٹیکظ ایکٹ، 

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب عیشي جبسی ًہیں ہے اوس 

اوس عٌذھ کب گوسًش هطلوئي ہے کے هوجودٍ 

 صوستحبل هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے 

( کے تحت هلے ہوئے ۱کی شق ) ۱۲۲آسٹیکل 

اختیبسات کے تحت عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل 

 ٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:آسڈیٌٌظ ث

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ ایگشیکلچشل اًکن ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۹ٹیکظ)تشهین( آسڈیٌٌظ، 

پش اوس اط کے ثعذ ًبفز عوجھب  ۱۹۹۱(یہ خشیف ۲)

 جبئے گب۔

هیں، جظ  ۱۹۹۱۔ عٌذھ ایگشیکلچشل ٹیکظ ایکٹ، ۲

''هزکوسٍ ایکٹ'' کہب جبئے گب، اط کی کو اط کے ثعذ 

 ( هیں:۱کی ریلی دفعہ ) ۲ دفعہ

(i)  شق(b)  کے ثعذ هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ

 کیب جبئے گب:

(bb)  ''کبشت کے اعتعوبل هیں الئی گئی ایشاضی''

عبل  کے  هطلت صهیي کی کوئی ایشاضی جو ٹیکظ

هیں ایک هشتجہ کبشت کی گئی ہو، ثشوول تیبس 

ى ثبغیچے کی چیضیں، ثبغجبًی عے هتعلقہ اشیبء اوس پب

کے پتے، جي هیں جٌگلی یب ثبغجبًی عے هتعلقہ ثوٹے 
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 ًہ ہوں؛

(bbb)  اعالهیہ'' هطلت ثیبى کشدٍ طشیقیکبس کے''

تحت عبسی کبشت کی گئی ایشاضی کب اعالهیہ، جظ 

هیں ایغے تفصیل اوس ایغب اعٹیٹویٌٹ، عشٹیفکیٹ اوس 

دوعشے کبغزات شبهل ہوں، اوس اط طشح تصذیق 

 شذٍ ہوں، جیغے ثیبى کیب گیب ہو؛''؛

(ii)  شق(i)  هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ کو

عیوی کولي عے تجذیل کیب جبئے گب اوس اط کے ثعذ 

 هٌذسجہ ریل طشیقے عے اضبفہ کیب جبئے گب:

''(i)  ٹیکظ عبل'' هطلت صسعی عبل جیغے عٌذھ لیٌڈ''

 هیں ثیبى کیب گیب ہے۔ ۱۹۹۱سویٌیو ایکٹ، 

کے لیئے هٌذسجہ ریل  ۳۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۳

 ے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:طشیق

( ایغے هبلکوں عے کوئی ثھی ۱۔ ''ٹیکظ لگبًب'' )۳

عبسی ٹیکظ ًہیں وصول کی جبئے گی جي کے پبط 

ثبسٍ ایکڑ یب ثیشاج کی ایشاضی هیں اط عے کن صهیي 

ہو اوس چوثیظ ایکڑ یب ثیشاج کے عالوٍ ایشاضی هیں 

 اط عے کن ایشاضی ہو:

ثھی ثبغیچوں اوس  ثششطیکہ اط ریلی دفعہ هیں کچھ

 ثبغبت پش ًبفز ًہیں ہوگب۔

( هیں ثیبى کیب ۱(عالوٍ اط کے جیغے ریلی دفعہ )۲)

گیب ہے، ٹیکظ کبشت کی گئی ایشاضی ثٌیبد پش وصول 

کی جبئے گی، ہش ایک صهیي کے هبلک عے هٌذسجہ 

 :طشیقے عے قیوتوں پش ریل

 سوپے فی ایکڑ ۵۷ کپبط

 سوپے فی ایکڑ ۵۷ کوبًذ

 سوپے فی ایکڑ ۱۴ گٌذم

 سوپے فی ایکڑ ۳۴ چبول

 سوپے فی ایکڑ ۳۴۴ پھل والے ثبغ/ثبغیچے

 سوپے فی ایکڑ ۱۴ دوعشے عبسے فصل

ثششطیکہ ثیشاج کے عالوٍ ایشاضی هیں هٌذسجہ ثبال 

 قیوتوں کی آدھی قیوتیں ہوں گی۔

وضبحت: اگش کوئی هبلک اعی صهیي پش اعی کبشت 
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کبشت کشتب  کی هوعن کے دوساى ایک عے صائذ فصل

ہے تو اط عے فصل کے ثٌیبدوں پش وصولی کی 

اط کے لئے دوًوں فصلوں هیں جظ فصل  جبئے گی۔

 کب اًذاص صیبدٍ ہوگب وٍ ہی لیب جبئے گب۔

( کی گٌجبئشوں کے ۲(جت تک کچھ ریلی دفعہ )۳)

عے ًیٹ اًکن  ۱۹۹۹هتضبد ًہ ہو، ٹیکظ پہلی آگغٹ، 

کیب گیب  ثٌیبدوں پش وصول کی جبئے گی، جیغے ثیبى

 ''۔ہو۔

کے لیئے هٌذسجہ  A-6۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۱

 ریل طشیقے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''(6-A ،نبکبهی پز جزهبنہ)   کغی صهیي کب هبلک اگش

 5کغی هٌبعت عجت کے عالوٍ، اط وقت کی دفعہ 

کے هطبثق ڈیکلشیشي دیٌے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو 

کلکٹش اط پش جشهبًہ عبئذ کش عکتب ہے جو سوصاًہ 

 ، ہو ا ہے ایک عو سوپیب ہوگب، جظ سوص عے وٍ ًبکبم 

(6-Bنوٹیس پز عول نہ ،  )جہبں  کزنے پز جزهبنہ

کے  ۹، دفعہ عالوٍ  کوئی هبلک، هوصوں عجت کے

کشًے هیں ًبکبم  تحت جبسی کشدٍ کغی ًوٹیظ پش عول

ہوتب ہے، تو کلیکٹش اط پش جشهبًہ لگب عکتب ہے، جو 

کبشت کی گئی عبسی صهیي پش وصولی الئق ٹیکظ 

 عے صائذ ًہیں ہوگب:

(6-C)جہبں  ، کبشت کی گئی سهین چھپبنے پز جزهبنہ

اط ایکٹ کے تحت کغی کبسسوائی کی صوست هیں، 

کلیکٹش، اپیلیٹ یب پشوویضًل اتھبسٹی هطوئي ہے کہ 

کغی هبلک ًے، اعی کبسسوائی یب اط عے پہلی کغی 

کبسسوائی هیں اپٌی کبشت کی گئی ایشاضی چھپبئی 

ہے یب ایغی ایشاضی یب صهیي کے غلظ اعذاد و شوبس 

هبًہ لگب عکتب ہے جو دیئے ہیں، وٍ ایغے هبلک پش جش

ڈھبئی هشتجہ صیبدٍ ہوگب، لیکي کغی ثھی صوست هیں 

 لگبئی گئی ٹیکظ عے کن ًہ ہوگب۔

(6-D( )۱، شٌوائی کے ًوٹیظ کے ثعذ جشهبًہ لگبًب )

کوئی ثھی جشهبًہ اط ایکٹ کے تحت کغی هبلک پش 

ًہیں لگبیب جبئے گب، جت تک اط کو عٌٌے کب هوقعہ 

section 6-A of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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 فشاہن ًہ کیب جبئے۔

غب جشهبًہ ایغے هبلک کی طشف عے حبصل (ای۲)

 کی گئی کغی دوعشی هلکیت پش ًبفز ًہیں ہوگب۔
 

 

کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی  آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔
 


