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 2000ىجريَ  IIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.II OF 2000 

 2000 „رڊيٍٍسۿ )ترىيو( ٽيڪس پيداوار زرعي شٍڌ

THE SINDH AGRICULTURAL 

INCOME TAX ORDINANCE, 2000 

 ]2000ىئي  17[

شٍڌ زرعي پيداوار ٽيڪس ايڪٽۿ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 1994

۾  1994شٍڌ زرعي پيداوار ٽيڪس ايڪٽۿ جيئً تَ 

 ۿ „ُيپئي ضروري ٿي ترىيو ڪرڻ 

اعالن واري  1999„ڪٽّةر  14غّةائي اشييتهي ۽ جيئً تَ 

ىّجب ىعطم  1تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر ٌيتر. 

 „ُي؛

۽ جيئً تَ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده غّرتحال ۾ تڪڙو 

 كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر شان گڏ پڙُّ 

ف ايگزيڪيّٽّ ۿ چي9ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

جي ُدايتً تي ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم شيّرن اختيارن کي 

اشتعيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر خّطيَء شان ُيٺيّن 

 „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

شٍڌ زرعي پيداوار ٽيڪس „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىختػر عٍّان ۽ 
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 شڏيّ ويٍدو. 2000)ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

 ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.(2)

 

۾ۿ جًٍِ کي  1994زرعي پيداوار ٽيڪس ايڪٽۿ شٍڌ . 2

جي  2ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ 

 ( ۾:1ذيهي دفعَ )

(i)  طق(b) :کاٌپِّءۿ ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

(bb) “ىطهب زىيً جي ڪا ايراضي ” پّکي ڪيم ايراضي

جيڪا ٽيڪس شال دوران پّکي ڪيم „ُيۿ جًٍِ ۾ طاىم 

ةاغتاٌي جّن طيّن ۽ پان جا „ًُ پڪم ةاغيچاۿ ةاغۿ ڪيالۿ 

 پً شّاِء اثاثً ۽ ٌرشريً جي.

(bbb) “ًىطهب ڪم پّکيم ايراضي جّ ” ڊڪهيئريظ

ڊڪهيئريظً اُڙي ةيان ڪيم طريلي ىّجب اُڙن تفػيهً 

شان ۽ ان شان گڏ اُڙا اشٽيٽييٍٽسۿ شرٽيفڪيٽ ۽ ٻيا 

ڪاغذ ٌُّدا ۽ اُڙيَء ريت تػديق ٿيم ٌُّداۿ جيئً ةيان 

 ڪيّ ويّ ُجي.

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

تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

(j) “۾ ةيان  ىطهب زرعي شال جيئً ايڪٽ” يڪس شالٽ

 ڪيم „ُي.

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

 ويٍدو:

يا ان  ( ڪا ةَ ٽيڪس ٻارًٌِ ايڪڙ1” )ٽيڪس نڳائڻ. “3“

زىيً يا چّويَِ ايڪڙ يا „ةپاطي ايراضي ۾ واكع کان گِٽ 

 طروعات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو 2دفعَ 

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو 3دفعَ 

Amendment of 
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زىيً جي ىانڪ „ةپاطي ايراضي ۾ واكع ان کان گِٽ غير 

 ”.کان ٌَ اوڳاڏي ويٍدي.

ةظرطيڪ ًُ ذيهي دفعَ ۾ طاىم ڪجَِ ةَ ةاغيچًۿ ةاغًۿ 

 ڪيهً ۽ پان جي پتً تي الڳّ ٌَ ٿيٍدو.

ويّ „ُيۿ ( ۾ ةيان ڪيّ 1(ةظرطيڪ جيئً ذيهي دفعَ )2)

ٽيڪس پّکي ڪيم ايراضي جي ةٍيادن تي خريف ۽ رةيع 

يً اگًِ تي رتيتّار ُر زىيً جي ىانڪ کانۿ ُيٺدوران ت

 اوڳاڏي ويٍدي:

A . ايراضياةپاطي ذريعي پّکيم 

 رپيا في ايڪڙ 175 ڪپَِ

 رپيا في ايڪڙ 200 ڪيٍد

 رپيا في ايڪڙ 100 ڪڻڪ/چاٌّر

 رپيا في ايڪڙ 100 گاَُ

 رپيا في ايڪڙ 200 شتزي

پڪم ةاغۿ ةاغيچاۿ ڪيال ۽ 

 پان جا پً

 رپيا في ايڪڙ 700

 رپيا في ايڪڙ 100 ٻيا شيّرا فػم

A .ةپاطيَء کاٌصّاِء پّکيم ايراضي„ 

 رپيا في ايڪڙ 90 ڪپَِ

 رپيا في ايڪڙ 100 ڪيٍد

 رپيا في ايڪڙ 50 ڪڻڪ/چاٌّر

 رپيا في ايڪڙ 50 گاَُ

 رپيا في ايڪڙ 10 شتزي

ةاغيچاۿ ڪيال ۽  پڪم ةاغۿ

 پان جا پً

 رپيا في ايڪڙ 350

section 3 of 

Sindh Act XXII 

of 1994 
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 رپيا في ايڪڙ 50 ٻيا شيّرا فػم

 

وضاحت: جيڪڏًُ ُڪ ىانڪ شاڳي زىيً تي ُڪ کان 

ئي ٿّ تَ کاٌئس وڌيڪ فػم شاڳئي پّکي جي ىٍد ۾ اپا

فػهً جي ةٍياد تياٌِيَء فػم تي ڍل نڳائي ويٍديۿ جيڪّ 

 پّکيَء ۾ وڌيڪ ٌُّدو:

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

 ويٍدو:

 

 

 

 

 

“6-A جتي ڪّ ىانڪ ةٍا ىّزون شتب ڄاڻائڻ جي ان .

جيع ڪرائڻ ۾ ڍل تحت  5ىلػد الِء ڎٌم وكت دوران دفعَ 

ٌاڪام ٿئي ٿّۿ ڪهيڪٽر اُڙي ىانڪ تي ڎٌڊ ىِڙُي 

شگِي ٿّ جيڪّ ُڪ شئّ رپيا روزاٌّ کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدوۿ 

 ٌلع جاري رٍُدو. جيصتائيً اُّ

 

6-B جتي ڪّ ىانڪ ةٍا ىّزون شتب ڄاڻائڻ جي ذيهي .

تحت جاري ڪيم ڪًٍِ ٌّٽيس تي عيم ڪرڻ ۾  6دفعَ 

ٌاڪام ٿئي ٿّۿ ڪهيڪٽر شٍدس ىٿان ڎٌڊ ىڙُي شگِي ٿّ 

جيڪّ شيّري „ةاد ٿيم زىيً تي اوڳاڏي الئق ٽيڪس واري 

 ركو کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو.

6-Cارروائي جي . جتي ًُ ايڪٽ تحت ڪًٍِ ڪ

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1994

جي  XXIIايڪٽ 

 جي ترىيو A-6دفعَ 

Amendment of 

section 6-A of 

Sindh Act XXII 

of 1994 

ڊڪهيئريظً جيع 

ڪرائڻ ۾ ٌاڪاىي تي 

 ڎٌڊ

Penalty for 

failure to furnish 

declaration 

ٌّٽيس تي عيم ٌَ 

 ڪرڻ تي ڎٌڊ

Penalty for non-

compliance with 

notice 

پّکيم ايراضي نڪائڻ 
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غّرت ۾ۿ ڪهيڪٽرۿ اپيهيٽ يا پروويزٌم اٿارٽي ىطئً „ُي 

تَ ڪًٍِ ىانڪ ڄاڻايم ڪارروائي ۾ يا ڪًٍِ گذريم 

ڪارروائيً دوران شٍدس پّکي ڪيم ايراضي نڪائي „ُي 

يا شٍدس زىيً جا غهط اٌگ اکر پيض ڪيا „ًُۿ ُي يا اُا 

اُڙي ىانڪ ىٿان ڎٌڊ ىڙُي شگِي ٿيۿ جيڪّ اڍائي دفعا 

ن وڌيڪ ٌَ ٌُّدوۿ پر ڪًٍِ ةَ غّرت ۾ چّرايم ٽيڪس کا

 واري ركو کان گِٽ ٌَ ُجڻ گِرجي.

6-D( .1 ) ايڪٽ تحت ڪّ ةَ ڎٌڊ ڪًِ ىانڪ تي ًُ

تيصتائيً ٌَ ىڙُيّ ويٍدو جيصتائيً کيس ٻڌڻ جّ ىّزون 

 ىّكعّ ٌَ فراُو ڪيّ وڃي.

فان ادا ڪيم ىڙُيم اُڙو ڪّ ةَ ڎٌڊ اُڙي ىانڪ طر( 2)

 ٌُّدو. اٌَتعػت کان غير اريڪًٍِ ٻي ذىيّ

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 تي ڎٌڊ

Penalty or 

concealment of 

cropped area 

 

 

 

ٻڌڻي جي ٌّٽيس کان 

 ىڙُڻ پِّء ڎٌڊ

Imposition of 

penalty after 

notice of hearing 

 

 

 


