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 ]۱۵۵۵هبسچ  ۲۷[
آسڈیٌٌس جس کی توسظ سے شہشی غیش هٌقولہ 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۵۹۱جبئیذاد ٹیکس ایکٹ، 

جیسب کہ توسظ سے شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکس 

هیں تشهین کشًب هقظود ہے، جو اس  ۱۵۹۱ایکٹ، 

 طشح ہوگی؛

ہے اوس جیسب کہ سٌذھ اسیوجلی کب سیشي جبسی ًہیں 

اوس سٌذھ کب گوسًش هطلوئي ہے کے هوجودٍ 

 طوستحبل هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة اس لیئے، اسالهی جوہوسیہ پبکستبى کے آئیي کے 

( کے تحت هلے ہوئے ۱کی شق ) ۱۲۱آسٹیکل 

اختیبسات کے تحت سٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل 

 آسڈیٌٌس ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
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ڈیٌٌس کو سٌذھ شہشی غیش هٌقولہ ( اس آس۱۔ )۱

کہب  ۱۵۵۵جبئیذاد ٹیکس ایکٹ )تشهین( آسڈیٌٌس،  

 جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔ سٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکس ایکٹ، ۲

هیں، جس کو اس کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ  ۱۵۹۱

هیں، عذد  (e)هیں شق  ۲کہب جبئے گب، اس کی دفعہ 

الفبظ ''اوس کوئی شخض جس کے  '' کے ثعذ۱۵۹۱''

سلسلے هیں اس ایکٹ  کے تحت ٹیکس لگبًے اوس 

ی ہوئی ہے'' کو شبهل کیب ادائگی کے لیئے کبسسوائ

 جبئے گب۔

 
 

 هیں: ۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

(i)  ریلی دفعہ(2-A)  کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق

 شبهل کی جبئے گی:

''(2B)( کی ۲۔ جت تک  کچھ ریلی دفعہ ) گٌجبئشوں

کے تحت ًئی قیوتوں والی  ۷کے هتضبد ًہ ہو دفعہ 

فہشست ًبفز ہوًے پش، حکوهت عوبستوں اوس صهیٌوں 

کی سبالًہ قیوت پش ٹیکس وطول، ًبفز اوس جوع کش 

سکتی ہے، جو قیوت کے پبًچ فیظذ سے صائذ ًہ 

 ہوگی،، جیسے حکوهت کی طشف سے ثیبى کیب گیب ہو۔

(ii) ( کو ختن ۴ریلی دفعہ )کیب جبئے گب۔ 

 
 

کے لیئے  (f)کی شق  ۴۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۴

 هٌذسجہ ریل طشیقے سے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''(f) ۔ هسبجذ، گشجب گھشوں، کٌیسبٔوں، هٌذسوں، دھشم

شبالٔوں، گشدواسوں، پیٌے کے پبًی کے چشووں، 

قجشستبًوں یب شوشبى گھبٹ یب هشدوں کے لیئے 

استعوبل هیں آًے والی هخظوص جگہوں کے لیئے 

 حظہ۔'' اى کب  عوبستیں، صهیٌیں یب

کے ثعذ هٌذسجہ ریل  ۹۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۹

 شبهل کی جبئے گی: A-5ًئی دفعہ 

commencement 
کے سٌذھ  ۱۵۹۱

کی  ۲ایکٹ هیں دفعہ 

 تشهین

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act of 

1958 
کے  (A-2)ریلی دفعہ 

ثعذ ًئی ریلی دفعہ کب 

 اضبفہ

Insertion of new 

Sub Section 

after section (2-

A) 

 
( کو ختن ۴ریلی دفعہ )

 کشًب

Omission of 

Sub Section (4) 
 (f)کی شق  ۴دفعہ 

 کی تجذیلی

Substitution of 

clause (f) of 

section 4 

 
کے ثعذ  A-5دفعہ 

 ًئی دفعہ کب اضبفہ

Addition of new 

section after 
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''5-A ۔ سبالًہ قیوت طے کشًے کے لیئے قیوتوں

 ٹیجلس۔ هتعیي کشًے والی 

کی گٌجبئشوں کے هتضبد ًہ ہو،  ۹جت تک کچہ دفعہ 

یجلس کے ثٌیبد پش سبالًہ قیوت طے ایسی قیوتوں کی ٹ

کی جب سکتی ہے اوس ایسے عالقوں کے لیئے جیسے 

حکوهت کی طشف سے ثیبى کیب گیب کوئی اختیبسی یب 

 ہو۔''۔

کے ثعذ، هٌذسجہ ریل  C-7۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۶

 ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

''7-CC کی ریلی دفعہ  ۳۔ جہبں دفعہ(2-B)  کے تحت

ٹیکس لگبئی اوس جوع کی گئی ہے، کوئی ثھی ثہتشی 

سشچبسج یب اضبفی چبسج لگبئی یب  وہبں کی ٹیکس،

 جوع ًہیں کی جبئے گی۔''۔

( هیں، ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعل ۷

لفع ''کوشٌش'' کے لیئے الفبظ ''ڈائشیکٹش جٌشل'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

 

 
 

( ۴هیں، ریلی دفعہ ) ۱۶ایکٹ هیں دفعہ ۔ هزکوسٍ ۱

 کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

(۔ جت تک کچھ کسی قبًوى کے هتضبد ًہ ہو، اس ۹'')

ایکٹ کے تحت ٹیکس کی هذ هیں کوئی سقن وطول 

کشًی یب کوئی جشهبًہ لگبًب ہے، جو وطول کیب ہوا 

وطولی  ًہیں، وٍ لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کی طوس پش

 الئق ہوگی۔''۔

( کو ۴هیں، ریلی دفعہ ) ۲۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

 ختن کیب جبئے گب۔

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی  آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

section 5-A 
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of the Section 
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