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 1999ىجريَ  VIIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VIII OF 1999 

 )ترىيو( ٽيڪس اٌڪو ايگريڪهچرل شٍڌ

 1999 „رڊيٍٍسۿ

THE SINDH AGRICULTURAL 

INCOME TAX (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1999 

 ]1999جٍّري  28[

„رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي شٍڌ ايگريڪهچرل اٌڪو ٽيڪس 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 1994ايڪٽۿ 

شٍڌ ايگريڪهچرل اٌڪو ٽيڪس ايڪٽۿ جيئً تَ 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ۾ ترىيو  1994

 ريت ٌُّدي؛

تَ شٍڌ اشييتهي جّ شيشً ُهٍدڏ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ جّ  ۽ جيئً

ئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتحال ۾ تڪڙو كدم کڻڻ يگّرٌر ىع

 ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي 

( ىّجب ىهيم اختيارن تحت شٍڌ 1جي شق ) 128„رٽيڪم 

 جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

( ًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ ايگريڪهچرل اٌڪو ٽيڪس 1. )1

 شڏيّ ويٍدو. 1999)ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۿ اضافّىختطر عٍّان

 ۽ شروعات



 
3 

 تي ۽ ان کاٌپِّء الڳّ شيجِيّ ويٍدو. 1996خريف ( ُي 2)

 

 

۾ۿ جًٍِ کي  1994شٍڌ ايگريڪهچرل ٽيڪس ايڪٽۿ . 2

جي  2شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ ” ڄاڻايم ايڪٽ“ان کاٌپِّء 

 ( ۾:1ذيهي دفعَ )

(i)  شق(b) :کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو  

(bb) “ ىعهب زىيً جي ڪا ايراضي ” ايراضيفطم واري

ٽيڪس شال ۾ ُڪ دفعّ پّکي وئي ُجيۿ ةشيّل جيڪا 

۽  شيّنةاغيچي جّن شيّنۿ ةاغتاٌيَء شان الڳاپيم پڪم 

جً ۾ جٍِگهي يا ةاغتاٌي شان الڳاپايم ٻّٽا ٌَ جا پًۿ پان 

 ُجً؛

(bbb) “ّىعهب ةيان ڪيم ظريلي ىّجب شيّري ” پڌرٌاى

جًٍِ ۾ اُڙا تفطيم ۽ پّکي ڪيم ايراضي جّ پڌرٌاىّۿ 

شاىم ُجًۿ ۽  دشتاويزاُڙو اشٽيٽييٍٽۿ شرٽيفڪيٽ ۽ ٻيا 

 ؛”اُڙيَء ريت تطديق ٿيم ُجًۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي؛

(ii)  شق(i)  ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڏ فم اشٽاپ کي شييي ڪّنً شان

تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

“(i) “ىعهب زرعي شال جيئً شٍڌ نيٍڊ رويٍي” ٽيڪس شال ّ

 .۾ ةيان ڪيّ ويّ „ُي 1967ايڪٽۿ 

الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ  3. ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 3

 ويٍدو:

( اُڙن ىانڪً کان ڪا ةَ ٽيڪس ٌَ 1” )ٽيڪس نڳائڻ. “3

شيّري ٻارًٌِ ةئراج جي ايراضي ۾ اوڳاڏي ويٍدي جً وٽ 

Short title, extent 

and 

commencement 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو 2 دفعَ

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو 3 دفعَ

Amendment of 
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يا ةئراج کاٌصّاِء ايراضيَء  ايڪڙ يا ان کان گِٽ زىيً ُجي

 ان کان گِٽ ايراضي ُجي:  ۾

ةشرظيڪ ًُ ذيهي دفعَ ۾ ڪجَِ ةَ ةاغيچً ۽ ةاغً تي الڳّ 

 ٌَ ٿيٍدو.

( ۾ ةيان ڪيّ ويّ „ُيۿ 1جي جيئً ذيهي دفعَ )شّاِء ان ( 2)

ٽيڪس پّکي ڪيم ايراضي ةٍيادن تي اوڳاڏي ويٍديۿ ُر 

 ُڪ زىيً جي ىانڪ کانۿ ُيٺ ڄاڻايم اگًِ تي:

 رپيا في ايڪڙ 75 ڪپَِ

 رپيا في ايڪڙ 75 ڪيٍد

 رپيا في ايڪڙ 40 ڪڻڪ

 رپيا في ايڪڙ 30 چاٌّر

 رپيا في ايڪڙ 300 پڪم ةاغ/ةاغيچا

 رپيا في ايڪڙ 40 شيّرا فطمٻيا 

ايراضي ۾ ىٿي ڄاڻايم اگًِ  ةاكي ةشرظيڪ ةئراج کاٌصّاِء

 جي اڌ تي اگَِ ٌُّدا.

جيڪڏًُ ڪّ ىانڪ شاڳي زىيً تي شاڳئي وضاحت: 

پّکي جي ىٍد دوران ُڪ کان وڌيڪ فطم پّکي ٿّ تَ ان 

 کان فطم جي ةٍيادن تي اوڳاڏي ڪئي ويٍدي.

( جي گٍجائشً جي 2)جيصتائيً ڪجَِ ذيهي دفعَ ( 3)

ضافي کان  1999ۿ ٽيڪس پِريً „گصٽۿ ىتضاد ٌَ ُجي

ةٍيادن تي اوڳاڏي ويٍدي جيئً ةيان ڪيّ ويّ  „ىدٌي جي

 ”.ُجي.

الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ  A-6ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ . 4

 ويٍدو:

“(6-A ۿ پڌرٌاىي تي عيم ۾)جتي ڪّ   ٌاڪاىي تي ڎٌڊ

section 3 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو A-6 دفعَ
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پڌرٌاىي تي ىلطد حاضم ڪرڻ تحت ڪًٍِ  5ىانڪ دفعَ 

عيم ڪرڻ ۾  ةٍا جّڳّ شتب ُئڻ جيۿ الِء ڎٌم وكت اٌدر

تَ ڪهيڪٽر اُڙي ىانڪ تي ڎٌڊ ىڙُي  ٌاڪام ٿيّ „ُيۿ

شگِي ٿّۿ جيڪّ روزاٌّ ُڪ شئّ رپيً کان وڌيڪ ٌَ 

 ٌُّدوۿ جيصتائيً اُّ ٌلص جاري رُي.

(6-B)جتي ڪّ ىانڪۿ  ۿ ٌّٽيس تي عيم ٌَ ڪرڻ تي ڎٌڊ

تحت جاري ڪيم ڪًٍِ  6ةٍا جّڳي شتب جيۿ دفعَ 

ٌّٽيس تي عيم ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ ڪهيڪٽر ىٿس ڎٌڊ 

ىڙُي شگِي ٿّ جيڪّ „ةاد ڪيم شيّري زىيً تي اوڳاڏي 

 الئق ٽيڪس کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو:

(6-C)جتي ًُ ايڪٽ  ۿ پّکي ڪيم زىيً نڪائڻ تي ڎٌڊ

ڪهيڪٽرۿ اپيهيٽ تحت ڪًٍِ ڪارروائي جي ضّرت ۾ۿ 

يا پروويزٌم اٿارٽي ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ ىانڪۿ شاڳي 

ڪارروائي يا ان کان اڳ ڪًٍِ ڪارروائي ۾ پٍٍِجي 

پّکي ڪيم ايراضي نڪائي „ُي يا اُڙي ايراضي يا زىيً 

جا غهط اٌگ اکر ڎٌا اٿائيًۿ اُّ اُڙي ىانڪ تي ڎٌڊ ىڙُي 

 شگِي ٿّ جيڪّ اڍائي دفعا وڌيڪ ٌُّدوۿ پر ڪًٍِ ةَ

 ضّرت ۾ ىڙُيم ٽيڪس کان گِٽ ٌَ ٌُّدو.

(6-D( )ڪّ ةَ ڎٌڊ 1ۿ ٻڌڻي جي ٌّٽيس کان پِّء ڎٌڊ ىڙُڻ )

ًُ ايڪٽ تحت ڪًٍِ ىانڪ تي ٌَ ىڙُيّ ويٍدوۿ 

 جيصتائيً ان کي ٻڌڻ جّ جّڳّ ىّكعّ فراُو ٌَ ڪيّ وڃي.

( اُڙو ڎٌڊ اُڙي ىانڪ ظرفان حاضم ڪيم ڪًٍِ ٻي 2)

 ىهڪيت تي الڳّ ٌَ ٿيٍدو.

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

Amendment of 

section 6-A of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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