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 ]۲۱۱۱جوى  ۳۱[
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ طوثہ هیں کچھ 

ٹیکغض اوس ڈیوٹیض کو هعقول ثٌبیب، ًبفز کیب اوس ثڑھبیب 

 جبئے گب۔

ڈیوٹیض کو جیغب کہ عٌذھ طوثہ هیں کچھ ٹیکغض اوس 

 هعقول ثٌبًب، ًبفز کشًب اوس ثڑھبًب هقظود ہے۔

کے اعالى اوس  ۱۱۱۱اکتوثش  اوس جیغب کہ چودٍ 

کے تحت  ۱ًوجش  عجوسی آئیي والے حکنکے  ۱۱۱۱

 طوثبئی اعیوجلی هعطل ہے؛

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

  حبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہو گیب ہے؛

عجوسی آئیي والے اط لیئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس  اة

)تشهین( عجوسی آئیي کب  ۱۱۱۱کے عبتھ پڑھیں  حکن

، چیف ایگضیکٹو کی ہذایت اوس اط ۱آسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو اعتعوبل 
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 هیں التے ہوئے، عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل

 ہے: آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب

 ۲۱۱۱(اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ هبلیبت آسڈیٌٌظ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔

 عے ًبفز ہوگب۔ ۲۱۱۱(یہ پہلی جوالئی ۲)
 

۔اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a)گوسًش'' عے هشاد عٌذھ کب گوسًش؛'' 

(b)ثیبى کشدٍ'' عے هشاد قواعذ کے تحت ثیبى کشدٍ؛'' 

(c) قواعذ'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے''

 گئے قواعذ۔

 هیں: ۱۶۸۱۔عوعبئٹیض سجغٹشیشي ایکٹ، ۳

(a) هیں، الفبظ ''ایک ہضاس اوس پبًچ عو سوپے''  ۳دفعہ

 کے لیئے الفبظ ''پٌذسٍ ہضاس سوپے'' هتجبدل ہوں گے۔

(b) هیں، الفبظ ''دو عو سوپے'' کے لیئے  ۱۱دفعہ

 هتجبدل ہوں گے۔ الفبظ ''پبًچ عو سوپے''

هیں، عٌذھ طوثہ هیں ًبفز  ۱۶۱۱۔ اعٹیوپ ایکٹ، ۴

 هیں: -Iکشًے کے لیئے، اط کے شیڈول 

(i) 27دفعہ-A  کے ثعذ هٌذسجہ ریل شبهل کیب جبئے

 گب:

''27-B ۳۱یب  ۲۳۔ کوئی دعتبویض جظ کے آسٹیکل 

کے تحت قیوت  ۳۳کے آسٹیکل  Iکے تحت یب شیڈول 

جبئیذاد کی قیوت وٍ ، هحظول لیٌب ہوگبکے لحبظ عے 

هخظوص دیہبتی عالقوں هیں واقع جبئیذاد کے 

حوالے عے کلیکٹش کی طشف عے هزکوسٍ قیوت والی 

 ٹیجل کے تحت کی جبئے گی۔

ثششطیکہ جہبں قیوت والی ٹیجل هیں دی گئی قیوت، 

جت کغی جبئیذاد پش ًبفز کی جبئے، وٍ صیبدٍ دکھبئی 

دے تو کوشٌش، هتبثش شخض کی طشف عے 

دسخواعت پش اط کی دسعت قیوت طے کش عکتب ہے 

کی  ۳۲اوس  ۳۱اوس اط هقظذ کے لیئے دفعہ 

 گٌجبئشیں ضشوسی تجذیلیوں کے عبتھ ًبفز ہوں گی۔

commencement  
 تعشیف

Definitions 
 

 

کے ایکٹ  ۱۶۶۱

XXI کی تشهین 

Amendment of 

Act XXI of 1860 
 IIکے ایکٹ  ۱۶۱۱

 کی تشهین

Amendment of 

Act II of 1899 
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(ii) 11آسٹیکل-A  کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًیب آسٹیکل

 شبهل کیب جبئے گب:

هجبص اختیبسی کی طشف 

عے ثباختیبس ثٌبئی گئی 

کی پشًٹٌگ پشیغض 

 هٌظوسی

پش پبًچ هٌظوسی فی 

 ہضاس سوپے

هٌظوسی پش هحظول  -Iوضبحت

هٌظوسی لیٌے والے کو 

 ادا کشًب ہوگب

هٌظوسی هحظول ًہ  -IIوضبحت

دیٌے تک هٌظوسی کی 

تظذیق ًہیں کی جبئے 

 گی

(iii) 12آسٹیکل-B  هیں الفبظ ''دو عو  ۲کے کبلن

پچیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ ''چبس عو سوپے'' هتجبدل 

 ہوں گے۔

(iv) 22آسٹیکل-A ائےهیں الفبظ اوس کبهب ''یب آکٹش ،

ثشآهذ ٹیکظ وطول کشًے کب حق دیٌے کے لیئے 

 هعبہذٍ'' کو ختن کیب جبئے گب۔

(v) هیں شقوں  ۲کے کبلن  ۲۳آسٹیکل(a) اوس(b)  کے

عبهٌے الفبظ ''ًو سوپے'' اوس ''عبت سوپے'' کو ختن 

 کیب جبئے گب۔

(vi) ریل هتجبدل ہوگب:کے لیئے هٌذسجہ  ۳۵آسٹیکل 

وقتی یب ۔ لیض ثشوول اًڈس لیض یب عت لیض کے اوس ۳۵''

دائوی طوس پش هقبطعے پش دیٌے کے حوالے عے 

 هعبہذٍ؛ ئیکو

(i) ،اوس  عضبؤ ہ ، ٹبٔوىدفبتشجہبں لیض فلیٹوں، دکبًوں

ثٌگلوں عے هتعلقہ ہو، پالٹ کی غیش تقغین شذٍ حظہ 

کے تحت قیوت والی  A-27کے عبتھ اوس جہبں دفعہ 

 ٹیجل کے تحت قیوت طے کی گئے ہو:

(a)  اگش پبًچ الکھ سوپے

 عے صائذ ًہ ہو

 کچھ ثھی ًہیں

(b)  وہی ڈیوٹی جو قیوت اگش پبًچ الکھ سوپے
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عے صائذ ہو لیکي دط 

الکھ سوپے عے صائذ ًہ 

 ہو۔

والی ٹیجل کے ثٌیبد پش 

( پش ۲۳کٌویٌظ )ًوجش 

طے کی وطولی الئق ہو 

گئی قیوت کے ثیغویں 

 ۔ہوثشاثش کے حظہ 

(c)  اگش دط الکھ سوپے

 عے صائذ ہو۔

وہی ڈیوٹی جو قیوت 

والی ٹیجل کے ثٌیبد پش 

( پش ۲۳کٌویٌظ )ًوجش 

طے کی وطولی الئق ہو 

گئی قیوت کے ثیغویں 

 ۔ہوحظہ ثشاثش 

(d) دوعشی کغی

 طوست هیں

لیض کے تحت کشایہ کی 

هکول سقن ثشوول 

ایڈواًظ کشایہ، اگش 

کب ایک اط کوئی ہو، 

لیض کے تحت اگش فیظذ، 

ادائگی الئق ہو اوس 

پشیوین کی سقن، اگش 

کوئی ہو، اط کب دو 

 فیظذ۔

(vii) هیں شق  ۴۱آسٹیکل(c)  کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی

 شق شبهل کی جبئے گی:

(d) هٌقولہ جبئیذاد کے

طشف عے هبلک کی 

اًذاصے هطبثق طے کشدٍ 

 جو واج پش هشتول ًہ ہو

دعتبویض هیں ثیبى کشدٍ 

 0.2قشع یب سقن کب 

 فیظذ

(viii) هیں: ۴۷آسٹیکل 

(a) شق(ii) کے حظہA 

 ۲هیں، کبلن  (i)کی پیشا 

هیں، الفبظ ''تیظ پیغے'' 

اوس ''پٌذسٍ پیغے'' کے 

لیئے الفبظ ''پچبط 

پیغے'' اوس ''پچیظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ  ۱۱۵۶

کی  Vایکٹ ًوجش 

 تشهین

Amendment of 

Sindh Act V of 

1958 
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س هتجبدل پیغے'' تشتیجوا

 ہوں گے۔

(b)  شق(ii)  کے حظہ

A  کی پیشا(i)  هیں، کبلن

هیں، الفبظ ''تیي  ۲

سوپے'' کے لیئے الفبظ 

''ثیظ سوپے'' هتجبدل ہوں 

 گے۔

 

(ix)  هیں: ۴۶آسٹیکل 

(a) هیں شقوں  ۲کبلن(d) 

کے عبهٌے  (ee)اوس 

الفبظ ''تیي عو سوپے'' 

اوس ''پبًچ عو سوپے'' 

کے لیئے الفبظ ''پبًچ عو 

سوپے'' اوس ''پبًچ ہضاس 

سوپے'' تشتیجواس هتجبدل 

 ہوں گے۔

 

(b) شق(ee)  کے ثعذ

هٌذسجہ ریل طوس پش 

 اضبفہ کیب جبئے گب:

 

“(eee)  جت غوس کے

لیئے ًہ دیب جبئے اوس 

غیش هٌقولہ جبئیذاد 

فشوخت کشًے لیئے 

اٹبسًی جٌشلی کب اختیبس 

دیب جبئے هبعوائے 

ثیشوى هلک سہٌے والے 

پبکغتبًیوں کے، جي عے 

(ee)  هیں ثیبى کشدٍ قیوت

کے تحت وطول کی 

 جبئے گی۔''۔

 

 ۱۱۵۶۔عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ، ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ  ۱۱۵۶

 XXXIIایکٹ ًوجش 

 کی تشهین

Amendment 

ofSindh Act 
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 هیں:

(a) کی شق  ۲دفعہ(e)  هیں، عیوی کولي عے پہلے

الفبظ ''اوس کوئی شخض جظ کے خالف ٹیکظ لگبًے 

اوس ادائگی کے لیئے اط ایکٹ کے تحت کبسسوائی 

 ہو'' شبهل کیئے جبئیں گے۔ گئیکی 

(b) هیں، ریلی دفعہ  ۳دفعہ(2-A) کے ثعذ هٌذسجہ ریل

 ًئی ریلی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

''(2-B)( کے هتضبد ًہ ۲۔ جت تک کچھ ریلی دفعہ )

کے تحت ًئی قیوتوں والی فہشعت  ۹ہو لیکي دفعہ 

و، حکوهت ایک ٹیکظ لگب اوس وطول کش کشےًبفز 

قیوت تخویٌہ لگبئی گئی عکتی ہے، ایغی قیوت پش جو 

کے ثیظ فیظذ عے صائذ ًہ ہو، جیغے ثیبى کیب گیب 

 ہو۔''۔

(c) هیں شق  ۴دفعہ(f) جہ ریل هتجبدل کے لیئے هٌذس

 ہوگب:

''(f) عوبست اوس صهیٌیں یب اى کب حظہ جو هکول طوس

پش هغبجذ، گشجب گھشوں، عجبدتگبہوں هٌذسوں، 

گوسدواسوں، دھشم شبالٔوں، پیٌے کے پبًی کے 

آثشبسوں، عواهی قجشعتبًوں یب شوشبم گھبٹ فوتیوں 

کی آخشی سعووں والی جگہوں کے لیئے اعتعوبل 

 کیئے جبئیں گے۔''۔

(d) 5کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ  ۵دفعہ-A  ثڑھبئی

 جبئے گی:

 ۔عبالًہ قیوت طے کشًے کے لیئے ویلوئیشي ٹیجلض۔۵''

ہو،  کی گٌجبئشوں کے هتضبد ًہ ۵ھ دفعہ جت تک کچ

طے کی جبئے گی، قیوت ویلوئیشي ٹیجل کی ثٌیبد پش 

جگہوں کے لیئے حکوهت  اط طشح جیغے هختلف

کے تحت ثیب ى کیب گیب جظ  اختیبسی کی طشف عے یب 

 ہو۔

(e)  7دفعہ-D :کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب 

(i) صهیٌوں اوس عوبستوں کے هوجودٍ عبالًہ کشائے

کی قیوت ثیظ فیظذ تک ثڑھبئی جبئے گی اوس تت 

تک ٹیکظ لگبئی اوس وطول کی جبئے گی، جت تک 

XXXII of 1958 
کے عٌذھ  ۱۱۶۴

کی  XXIVایکٹ 

 تشهین

Amendment of 

 Sindh Act XXIV 

of 1964 
 

 

 

 

 

کے عٌذھ  ۱۱۹۲

کی  Vآسڈیٌٌظ ًوجش 

 تشهین

Amendment of 

Sindh 

Ordinance No.V 

of 1972 
 تجذیلیپالٹوں کی 

Registration of 

plots 
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 ًئی ویلوئیشي لغٹ ًبفز ًہ کی جبئے۔

(ii)عبالًہ کشائے کی قیوت شق  توبم(i)  عے اضبفی

ثیظ فیظذ تک ثڑھبئی جبئے گی اوس تت تک ٹیکظ 

لگبئی اوس وطول کی جبئے گی، جت تک ًئی 

 ویلوئیشي لغٹ ًبفز ًہ کی جبئے۔

(f) 7دفعہ-D  کے ثعذ هٌذسجہ ریل دفعہ ثڑھبئی جبئے

 گی:

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

ٹیکظ لگبئی یب وطول کی جبئے گی لیکي کوئی ثھی 

اطالحبتی ٹیکظ، عشچبسج اوس اضبفی عشچبسج ًہیں 

 لگبئی یب وطول کی جبئے گی۔''۔

(g) ( هیں، لفع ''کوشٌش'' کے ۲کی ریلی دفعہ ) ۶دفعہ

 لیئے الفبظ ''ڈائشیکٹش جٌشل'' هتجبدل ہوں گے۔

(h) هٌذسجہ ریل ( کے ثعذ ۴هیں ریلی دفعہ ) ۱۸دفعہ

 ًئی ریلی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

(۔ جت تک کچھ کغی قبًوى کے هتضبد ًہ ہو، ۵'')

کوئی سقن جو ٹیکظ کے ًبم پش وطول کی گئی ہو یب 

جشهبًہ جو اط ایکٹ کے تحت لگبیب گیب ہو، وٍ سہتب ہو 

تو وٍ لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کے طوس پش وطولی 

 کے الئق ہوگب۔

(i) ( کو ختن کیب جبئے گب۔۴ریلی دفعہ )هیں  ۲۳دفعہ 

هیں،  ۱۱۵۶۔ عٌذھ هوٹش گبڑیبں ٹیکغیشي ایکٹ، ۸

عے تجذیل  کیب  -Iشیڈول کو اط آسڈیٌٌظ کے شیڈول  

 جبئے گب۔

 

 
 

 هیں: ۱۱۸۴۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۹

(i) کے لیئے اوس  ۲پبًچویں شیڈول هیں جشیبں ًوجش

دل اط کے عبهٌے اًذساج کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجب

 ہوگب:

(a)تواًبئی کے فی یوًٹ پش  هقبهی

 تیي پیغے

 

 

پشائیویٹ عکیوسٹی 

ایجٌغیوں کی 

 سجغٹشیشي

Faculty of 

Private security 

Agencies  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 
 

 -Iشیڈول 

Schedule-I 
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(b)تواًبئی کے فی یوًٹ پش  آفیظ یب کوششل

 تیي پیغے

(c)تواًبئی کے فی یوًٹ پش  طٌعتی اعتعوبل

 ایک پیغب

(d)ایشیگیشي ٹیوة ویلض ،

 اوس ایگشیکلچش هشیٌشی

تواًبئی کے فی یوًٹ پش 

 ھ پیغبڑڈی

(ii) ،کے عبتویں شیڈول کو اط  ۱۱۸۴فٌبًظ ایکٹ

 عے تجذیل کیب جبئے گب۔ -IIآسڈیٌٌظ کے شیڈول 

کی دفعہ  ۱۱۹۲۔ عٌذھ جٌگلی حیبت تحفع آسڈیٌٌظ، ۶

( هیں، الفبظ ''پٌذسٍ عو'' کے ۳کی ریلی دفعہ ) ۳۳

 لیئے الفبظ ''پٌذسٍ ہضاس'' هتجبدل ہوں گے۔

 

 

 
 

ہو، ۔ جت تک کچھ کغی قبًوى کے هتضبد ًہ ۱

سہبئشی جبئیذاد کی هٌتقلی پش ایک ٹیکظ لگبئی اوس 

وطول کی جبئے گی اوس صسعی صهیي جت دوعشے 

هقبطذ کے لیئے هٌتقل کی جبئے، ایغے ًشخوں کے 

دسهیبں تفبوت ثوسڈ آف سویٌیو کی طشف عے لیٌڈ 

کے تحت کیب جبئے گب، جو  ۱۱۱۱گشاًٹ پبلیغی، 

 :هٌذسجی ریل ویلوئیشي ٹیجل کے هطبثق ہوگب

(a) سہبئشی جبئیذاد کی

واپبسی هقبطذ کے لیئے 

 هٌتقلی

عالقے هیں ویلوئیشي 

ٹیجل کے ثٌیبد پش کوششل 

جبئیذاد کی قیوت کب دط 

 فیظذ

(b) صسعی صهیي کی

 هٌتقلی

(i) سہبئشی هقبطذ کے

 لیئے

عالقے هیں ویلوئیشي 

ٹیجل کے ثٌیبد پش کوششل 

جبئیذاد کی قیوت کب پبًچ 

 فیظذ

(ii) کے کوششل هقبطذ

 لئے

عالقے هیں ویلوئیشي 

ٹیجل کے ثٌیبد پش کوششل 

جبئیذاد کی قیوت کب دط 
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 فیظذ

(iii)  طٌعتی هقبطذ کے

 لیئے

عالقے هیں ویلوئیشي 

ٹیجل کے ثٌیبد پش طٌعتی 

جبئیذاد کی قیوت کب دط 

 فیظذ

وضبحت: اط دفعہ کے هقبطذ کے لیئے ''ویلوئیشي 

ثیبى کے تحت  ۱۶۱۱ٹیجل'' عے هشاد اعٹیوپ ایکٹ، 

 کشدٍ ویلوئیشي ٹیجل۔

۔ جت تک کچھ کغی قبًوى کے هتضبد ًہ ہو، ًجی ۱۱

عکیوسٹی ایجٌغی کی سجغٹشیشي کے لیئے ایک 

سجغٹشیشي فی لگبئی اوس وطول کی جبئے گی اوس 

ایي او عی جبسی کشًے کے لیئے ایک فی ہوگی، جو 

 هٌذسجہ ریل ًشخوں کے تحت ہوگی:

(a)۱۱۱۱۱۱ سجغٹشیشي کے وقت فی 

 سوپے

(b) ۲۱۱۱۱ عبالًہ ًیب کشًے کی فی 

 سوپے

(c) ٍعٌذھ هیں ہیڈ آفیظ کے عالو

 ثشاًچ آفیظ

۴۱۱۱۱ 

 سوپے

(d)گبسڈوں کی عکیوسٹی کلیئشًظ 

(i) کشاچی کے اًذس 

 
عو  ۳۱۱

 سوپے فی کظ

(ii)عو  ۴۱۱ طوثہ کے اًذس

 سوپے فی کظ

(iii) عو  ۱۶۱۱ طوثہ عے ثبہش

 سوپے فی کظ

آسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل کشًے ۔ حکوهت اط ۱۱

کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے، ایغے قواعذ دوعشے 

هعبهالت هیں عے، ثیبى کشتے ہیں کوئی ٹیکظ لگبًب، 

وطول کشًب، ادائگی اوس ثبصیبثی کب طشیقہ کبس ثیبى 

کشًب یب اط آسڈیٌٌظ کے تحت کوئی جشهبًہ لگبًب، 

هیں  ںجظ کب طشیقہ کبس اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشو

 بى ًہ کیب گیب ہو۔ثی
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 -Iشیڈول 

 (۶)دیکھیں دفعہ 

 شیڈول

 (۳)دیکھیں دفعہ 

ًوجش 

 شوبس

 کیهوٹش گبڑیوں 

 تفظیالت

ہش گبڑی پش 

 ٹیکظ

هوٹش عبئیکل/اعکوٹش (a) ۔۱

جو پہلے عے سجغٹشڈ ًہ 

 ہو

(b) هوٹش عبئیکل/اعکوٹش

جو پہلے عے سجغٹشڈ ہو 

اوس پہلی سجغٹشیشي عے 

 لے کش گبڑی ًے:

 

 

(i) ۵  هکول ًہیں عبل

 کیئے ہیں۔

 

 

(ii)۵  عبل هکول کیئے ہیں

عبل هکول ًہیں  ۱۱لیکي 

 کیئے۔

 
(iii) ۱۱  عبل هکول کیئے

عبل هکول  ۱۵ہیں لیکي 

 ًہیں کیئے

سوپے  ۱۱۱۱

ایک هشتجہ 

سجغٹشیشي کے 

وقت اضبفی 

سوپے  ۲۱۱

ٹیکظ کے عبتھ 

اگش گبڑی کے 

عبتھ ٹشیلش یب 

کیجل جڑی ہوئی 

 ہو۔

سوپے  ۶۱۱

عت ایک هشتجہ 

 ۶۱کے لیئے یب 

 سوپے عبالًہ

سوپے  ۳۱۱

ایک دفعہ عت 

 ۶۱کےلیئے یب 

 سوپے عبالًہ

سوپے  ۱۱۱

ایک دفعہ عت 

 ۶۱کے لیئے یب 

 سوپے عبالًہ

هوٹش گبڑی جظ کب عبهبى  ۔۲

 ۲۵۱کے عالوٍ وصى 

کلوگشام عے صائذ ًہ ہو 

اوس دوعشے کغی ثھی کبم 

 کے لیئے اعتعوبل ہو۔

کوئی ثھی 

 ٹیکظ ًہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -IIشیڈول 

Schedule-II 
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 گبڑی ۔۳

عبهبى )ٹشک/ٹشیلشط/

( جو پہچبًے والی گبڑیبں

ٹشاًغپوسٹ یب اشیبء یب 

اٹھبًے کے عبهبى کے 

 لیئے اعتعوبل ہوں:

 

 (a)چلٌے والی  ثجلی پش

گبڑیبں جي کب عبهبى کے 

 ۱۲۵۱عالوٍ وصى 

 کلوگشام عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۵۱۱

 (b) گبڑی )ثشوول ڈلیوسی

ویي( جظ کی صیبدٍ عے 

کی صیبدٍ وصى اٹھبًے 

کلوگشام  ۲۱۳۱گٌجبئش 

 تک ہو۔

 سوپے ۶۱۱

 (c)  گبڑی جظ کے عبهبى

 ۲۱۳۱اٹھبًے کی گٌجبئش 

کلوگشام عے صائذ ہو لیکي 

کلوگشام عے صائذ  ۴۱۶۱

 ًہ ہو۔

 سوپے ۶۱۱

 (d) گبڑی جظ کے وصى

 ۴۱۸۱اٹھبًے کی گٌجبئش 

 ۸۱۱۱عے صائذ ہو لیکي 

 عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۱۲۱۱

 

 (e) گبڑی جظ کے وصى

 ۸۱۱۱اٹھبًے کی گٌجبئش 

کلوگشام عے صائذ ہو لیکي 

کلوگشام عے صائذ  ۶۱۲۱

 ًہ ہو۔

 سوپے ۲۱۱۱

 (f) گبڑی جظ کے وصى

 ۶۱۲۱اٹھبًے کی گٌجبئش 

کلوگشام عے صائذ ہو لیکي 

 سوپے ۴۱۱۱
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کلوگشام عے  ۱۲۱۱۱

 صائذ ًہ ہو۔

 (g)عے  لوجے ٹشیلض

گبڑیبں یب دوعشی گبڑیبں 

ہوئے عبهبى  جي پش الدئے

کلوگشام  ۱۲۱۱۱کب وصى 

 ۱۸۱۱۱عے صائذ ہو لیکي 

 کلوگشام عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۶۱۱۱

 (h) لوجے ٹشیلشط عے

گبڑیبں یب دوعشی گبڑی 

ہوئے  ئےجظ پش الد

عبهبى کے اٹھبًے کی 

 ۱۸۱۱۱طالحیت 

 کلوگشام عے صائذ ہو۔

 سوپے ۶۱۱۱

گبڑی جو کشائے کے  ۔۴

لیئے ہو اوس عبم طوس پش 

هغبفشوں کی ٹشاًغپوسٹ 

 کے لیئے ہو

 )ٹیکغیبں اوس ثغیں( 

 

 

(i)  تیي ویل والی گبڑی جو

هکیٌیکل پبوس عے چلے 

)سکشب کیجظ( جظ کی 

افشاد  ۳عیٹوں کی گٌجبئش 

 عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۴۱۱

(ii)  هوٹش گبڑیبں جي کی

 ۲۱عیٹوں کی گٌجبئش 

افشاد عے صائذ ہو جو 

کبسپوسیشي، هیوًغپلٹی یب 

کٌٹوًوٌٹ کی حذود کے 

اًذس کشائے پش چلے یب 

عبسضی طوس پش حذود 

کے اًذس اوس عبسضی 

سوپے فی  ۱۱۱

 عیٹ
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طوس پش حذود کے ثبہش جو 

حذود کبسپوسیشي، 

هیوًغپلٹی یب کٌٹوًوٌٹ کی 

هکول لوجبئی عے عبٹھ 

 فیظذ تک ہو۔

(iii)  هٌی ثغیں جي کی عیٹوں

عے صائذ  ۶کی گٌجبئش 

ہو، افشاد عے کن  ۲۱اوس 

جو هکول طوس پش 

کبسپوسیشي، هیوًغپلٹی یب 

کٌٹوًوٌٹ کی حذود کے 

 اًذس کشائے پش چلتی ہو۔

سوپے فی  ۱۶۱

 عیٹ

(iv)  دوعشی گبڑیبں جي کی

 عیٹوں کی گٌجبئش:

(a چبس افشاد عے صائذ ًہ

 ہو

(b چبس افشاد عے صائذ

لیکي چھہ افشاد عے صائذ 

 ًہ ہو

(cچھہ افشاد عے صائذ 

 (i)ایئش کٌڈیشٌڈ 

 

(ii)ًبى ایئش کٌڈیشٌڈ 

 

 
 سوپے ۵۲۱

 سوپے ۶۶۱

 

 

سوپے ہش  ۱۵۱

اضبفی عیٹ 

 کے لیئے

سوپے ہش  ۱۱۱

اضبفی عیٹ 

 کے لیئے

هوٹش گبڑیبں )هوٹش  ۔۵

/جیپظ( هبعوائے کبسیں

هٌذسجہ ثبال کے اوس جي 

 هیں

(a جي هیں عیٹوں کی

گٌجبئش تیي افشاد عے 

 صائذ ًہ ہو

(b عیٹوں کی گٌجبئش تیي

 

 
 سوپے ۵۱۱

 

 

 
 سوپے ۱۱۱۱
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ہو لیکي  افشاد عے صائذ

 چھہ افشاد عے صائذ ًہ ہو

(i) عی  ۱۱۱۱اًجي پبوس

 عی عے صائذ ًہ ہو

(ii) عی  ۱۱۱۱اًجي پبوس

عی عے صائذ ہو لیکي 

عی عی عے صائذ  ۱۳۱۱

 ًہ ہو

(iii) عی  ۱۳۱۱اًجي پبوس

عی عے صائذ ہو لیکي 

عی عی عے صائذ  ۱۵۱۱

 ًہ ہو

 

 سوپے ۱۵۱۱

 

 سوپے ۲۱۱۱

 

(c)  عیٹوں کی گٌجبئش چھہ

 افشاد عے صائذ ہو

سوپے فی  ۴۱۱

 عیٹ

 ٹشیلش کے ثغیش ٹشیکٹش(i) ۔۶

(ii) اگش ٹشیکٹش کے عبتھ

 ٹشیلش ہو

(iii) عی  ۱۵۱۱اًجي پبوس

عی عے صائذ ہو لیکي 

عی عی عے صائذ  ۲۵۱۱

 ًہ ہو

(iv) عی  ۲۵۱۱اًجي پبوس

 عی عے صائذ ہو

 سوپے ۲۱۱

 سوپے ۳۱۱

 سوپے ۳۱۱۱

 

 سوپے ۵۱۱۱

 -IIشیڈول 

 ((ii) ۷)دیکھیں دفعہ 

 ''سبتواں شیڈول''

 (II)دیکھیں دفعہ 

ًوجش 

 شوبس

عبالًہ ٹیکظ  کیٹیگشیض

 کی قیوت

عبسے افشاد جو کغی  ۔۱

، واپبس، کبسوثبسدھٌذے

کبلٌگ یب هالصهت هیں 

 سوپے ۱۵۱
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هظشوف ہوں، هبعوائے 

اى کے جو اط کے ثعذ 

جي ثیبى کیئے جبئیں اوس 

گزشتہ هبلی عبل کے عے 

 لیب گیب اًکن ٹیکظدوساى 

 ہو۔

عبسی لویٹیڈ کوپٌیض،  ۔۲

هذسثبص، هچوئل فٌڈط اوس 

دوعشی کوئی ثبڈی 

کبسپوسیٹ پیڈ اپ کیپیٹل 

یب پیڈ اپ شیئش کیپیٹل اوس 

رخبئش کے عبتھ گزشتہ 

هبلی عبل کے دوساى جو 

 صیبدٍ ہو:

(i)۱۱  هلیي سوپے عے

 صائذ ًہ ہو

 (ii) ۱۱  هلیي سوپے عے

هلیي  ۲۵لیکي صائذ ہو 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو۔

(iii)۲۵  هلیي سوپے عے

هلیي  ۵۱صائذ ہو لیکي 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو

(iv)۵۱  هلیي سوپے عے

هلیي  ۱۱۱صائذ ہو لیکي 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو

 (v) ۱۱۱  هلیي سوپے

  ۲۱۱عے صائذ ہو لیکي 

هلیي سوپے عے صائذ ًہ 

 ہو

(vi)۲۱۱  هلیي سوپے عے

 صائذ ًہ ہو

 

 

 

 

 
 

 سوپے ۱۱۱۱۱

 سوپے ۱۵۱۱۱

 

 سوپے ۲۱۱۱۱

 

 سوپے ۵۱۱۱۱

 

 سوپے ۷۵۱۱۱

 

۱۱۱۱۱۱ 

 سوپے

 

وضبحت: پیڈ ایپ شیئش کیپیٹل، ثیشوى هلک ثیٌکوں 
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کی طوست هیں، کن اص کن پیڈ اپ کیپیٹل ہوگب، جیغے 

اعٹیٹ ثیٌک آف پبکغتبى کی طشف عے طے کیب 

 جبئے۔

اهپوسٹ یب ایکغپوسٹ  ۔۳

الئغٌظ سکھٌے والے 

 هبلک:

۔ اهپوسٹ یب ایکغپوسٹ ۳''

الئغٌظ سکھٌے واال، 

طٌعتی فیکٹشیض اوس 

کوششل اعٹیجلشوٌٹ کے 

هبلک؛ تعویشاتی کبم یب 

اشیبء فشاہن کشًے یب 

خذهبت فشاہن کشًے یب لیجش 

فشاہن کشًے واال ٹھیکیذاس، 

ہول عیلشص اوس  توبم

ایجٌٹظ، اعٹبکغٹظ، اشیبء 

فشوخت کشًے یب خشیذ 

کشًے هیں هظشوف 

غی ہولڈسط یب هبلک ایجٌ

کے طوس پش دوعشوں کے 

لیئے خذهبت دیٌے والے 

یب کویشي ثٌیبدوں پش 

خذهبت دیٌے والے، 

هیڈیکل اوس لیگل 

پشیکٹیشٌشص، آڈیٹشط، 

اکبٔوًٹٌٹظ، آسکیٹیکٹظ، 

کبس ڈیلشط، سیئل اعٹیٹ 

ایجٌٹظ، وڈیو شبپظ اوس 

دوعشے افشاد جو 

پیشیوساًہ خذهبت دیتے 

 ہوں اوس دکبى جٌہوں ًے

گزشتہ هبلی عبل کے 

دوساى عبالًہ ٹشى اووس 

 سوپے ۱۵۱
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 پش اًکن ٹیکظ دی ہو۔

(i) ۱.۵  هلیي سوپے عے صائذ

 ًہ ہو

 سوپے ۵۱۱

(ii) ۱.۵  هلیي سوپے عے صائذ

هلیي سوپے عے  ۵لیکي 

 صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۱۵۱۱

(iii) ۵  هلیي سوپے عے صائذ

هلیي سوپے عے  ۲۵لیکي 

 صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۲۵۱۱

(iv) ۲۵  هلیي سوپے عے صائذ

هلیي سوپے  ۱۱۱لیکي 

 عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۵۱۱۱

(v) ۱۱۱  هلیي سوپے عے

هلیي  ۵۱۱صائذ لیکي 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۱۱۱۱۱

(vi) ۵۱۱  هلیي سوپے عے

هلیي  ۱۱۱۱صائذ لیکي 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۳۱۱۱۱

(vii) ۱۱۱۱  هلیي سوپے عے

 صائذ

۱۱۱۱۱۱ 

 سوپے

کے لیئے  ۴ًوجش شوبس  ۔۴

 هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب:
 

عبسی فیکٹشیض، دکبى یب  

اعٹیجلشوٌٹ ثشوول وڈیو 

شبپظ، سیئل اعٹیٹ 

شبپظ/ایجٌغیض لیٌڈ کبس 

ڈیلشط جي عے گزشتہ 

هبلی عبل کے دوساى اًکن 

 ٹیکظ ًہ لی گئی ہو۔

 سوپے ۵۱۱

پیٹشول پوپظ جي عے  ۔۵

گزشتہ هبلی عبل کے 

 کویشي لی گئی ہو۔دوساى 

 

(i) ۱.۲  سوپے ۱۵۱۱هلیي سوپے عے صائذ 
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 ًہ ہو۔

(ii) ۱.۲  هلیي سوپے عے صائذ

هلیي سوپے  ۱.۴ہو لیکي 

 عے صائذ ًہ ہو

 سوپے ۲۵۱۱

(iii) ۱.۴  هلیي سوپے عے صائذ

هلیي سوپے  ۱.۶لیکي 

 عے صائذ ًہ ہو۔

 سوپے ۳۵۱۱

(iv) ۱.۶ سوپے ۴۱۱۱ هلیي سوپے عے صائذ 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


