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۾ رغايت کي ىػلّل ڪجَِ ٽيڪصز جًٍِ ذريػي „رڊيٍٍس 

 الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.۽  ةڻايّ

ٽيڪصز ۾ رغايت کي ىػلّل ةڻائڻ ۽  ڪجَِجيئً تَ 

الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا 

 ًُ ريت ٌُّدي؛

واري اغالن  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

ىّجب ىػطم  1تدت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر ٌيتر. 

 „ُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتدال ۾ 

 ڪڏو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛ت

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر شان گڎ پڏُّ 

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّشً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

شيّرن اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

يّ خّشيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ فرىا

 „ُي:

 0221„رڊيٍٍس کي شٍڌ ىانيات „رڊيٍٍسۿ ( ًُ 1) .1

 شڎيّ ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىختطر غٍّان ۽ 

 شروغات
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 کان الڳّ ٿيٍدو. 0221فّري طّر ۽ پِريً جّالِء ُي ( 0) 

 

۾ۿ شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  1899اشٽييپ ايڪٽۿ  .0

 ۾: Iان جي شيڊول 

(a)  ۾ۿ شق  5„رٽيڪم(cc)  کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً شق شاىم

 ڪئي ويٍدي:

(cc)ًُرجصٽرڊ ىّٽر گاڎي  جيڪڎ

جي وڪري يا ىٍتلهي شان الڳاپيم 

 ُجي.

 ُڪ شئّ رپيا

(b)  الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو: 12„رٽيڪم 

 .ُڪ ڪيپٍي جّ „رٽيڪم „ف ايصّشيئيشً:12“

(a) ّجتي ڪيپٍي کي ىک خط

 ُجي.ٌَ رپيً کان وڌيڪ  522222

 ُڪ شئّ رپيا

(b)  ّرپيً  522222جتي ىک خط

 کان وڌيڪ ُجي.

 ُزار رپيا ٻَ

(c)  31کاٌپِّء ٌئّن „رٽيڪم  31„رٽيڪم-A  ّشاىم ڪي

 ويٍدو:

“31-A . َىانياتي دشتاويزۿ جًٍِ جّ ىطهب „ُي ڪّ ة

جي ٌّغيت جّ دشتاويز جيڪّ وڪري يا وري خريد ڪرڻ 

جيڪّ ىارڪ اپ جي ةٍياد تيۿ ىػاُدي يا ُجي ۽ 

ىلروضاتي نکت يا واغديۿ گرويۿ ڌراوت پيارڻ جي ىػاُديۿ 

فهّٽٍگ چارج جي ىػاُدي ىّجب ُجيۿ جيڪّ ةئٍڪٍگ 

ڪيپٍي جي خق ۾ الڳّ ڪيّ ويّ ُجي ۽ اُّ گراُڪًۿ 

ڪًٍِ ىاني روايت ىطاةق ڪيّ ُجي پر اُّ وياج تي ٻڌل ٌَ 

 ُجي.

Short title and 

Commencement  

 IIجي ايڪٽ  1899

جي  Iجي شيڊول 

 ترىيو

Amendment of 

Schedule I of Act 

II of 1899 
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(i) ىهيً رپيً  1.22جتي ركو

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

 1222شيڪڏو يا  2.0

رپيا جيڪا ةَ گِٽ 

 ُجي.

(ii) ىهيً رپيً 1.22جتي ركو 

 12.22کان وڌيڪ ُجي پر 

 ىهيً رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

شيڪڏو يا  2.0

رپيا جيڪا  0.522

 گِٽ ُجي.

(iii)  ىهيً کان  12.22جتي ركو

ىهيً  122.22وڌيڪ ُجي پر 

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

شيڪڏو يا  2.0

رپيا جيڪا  5.222

 گِٽ ُجي.

(iv)  ىهيً  122.22جتي ركو

 رپيً کان وڌيڪ ُجي.

شيڪڏو يا  2.0

رپيا جيڪا  12.222

 ؛”گِٽ ُجي.

(d)  الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو: 39„رٽيڪم 

 . ڪيپٍي جّ ايصّشيئيشً جّ يادداشت ٌاىّ.39“

(a) جيڪڎًُ ڪيپٍيز

تدت  1994„رڊيٍٍسۿ 

„رٽيڪهس „ف ايصّشيئيشً 

 ذريػي گڎ ُجي.

 ُڪ ُزار رپيا

(b) ٌَ جيڪڎًُ اُڏيَء ريت گڎ

 ُجي.

 ٻَ ُزار رپيا

(e)  شاىٌّڊي جِاز “۾ۿ غٍّانۿ نفظً ۽ اٌگً  42„رٽيڪم

ىانياتي “کاٌپِّء نفظ ۽ اٌگ (” 16ةاٌڊ )ٌيتر. گروي رکڻ وارو

 شاىم ڪيا ويٍدا.(” A-31دشتاويز )ٌيتر.

(f)  ۾ۿ شلً  0جي ڪانو  48„رٽيڪم(ee)  ۽(eee)  جي

ٻَ “الِء نفظ ” ڎَُ ُزار پيا“۽ ” پٍج ُزار رپيا“شاىِّنۿ نفظً 
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 ترتيتّار ىتتادل ٿيٍدا.” ۽ پٍج ُزار رپيا” شئّ رپياُزار پٍج 

 ۾: 1958.شٍڌ شِري ؽير ىٍلّنَ ىهڪيت ٽيڪسۿ 3

(a)  َ۾: 3دفػ 

(i) ( َۿ 0ذيهي دفػ)(2-A) ۿ(2-B)( ۽ 3ۿ )(3-A)  ًالِء ُيٺي

 ريت ىتتادل ٿيٍدو:

ٽيڪس زىيًٍ ۽ غيارتً جي شانياٌي ىهَِ جي ويَِ ( 0“)

نڳائيۿ اوڳاڏي ۽ جيع ڪئي شيڪڏو كييت جي ةٍياد تي 

 ؛”ويٍدي.

(ii)  َذيهي دفػ(3-AA)  َ۾ۿ نفظًۿ اٌگً ۽ ڎٌگيً ۽ ذيهي دفػ

(3-A) ”.کي ختو ڪيّ ويٍدو 

(b)  َ۾: 4دفػ 

(i)  شق(f)  غتادت يا  ىجيّغي“کاٌپِّء نفظً ” الِء“۾ۿ نفظ

شاىم ڪيا ويٍدا ۽ ىّجّد شرطيَ ” غّاىي خدىت ةشيّل

 ةيان الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

ةشرطيڪ ُڪ خيراتي اداري کي ڇّٽ ةيان ڪيم طريلي “

 ”.ىّجب ٌُّدي.

(ii)  شق(g) :الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو 

“(g)ُ َُزار رپيً . غيارتّن ۽ زىيٍّن جً جّ شانياٌّ ىهَِ ڎ

ىانڪ ةيّاَُۿ ٌاةانؼ يتيو يا  کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ جً جا

 ىصتلم طّر ىػذور ىاڻِّ ُجً:

وڌيڪ ُجيۿ اُڏي ةشرطيڪ جتي ىهَِ ڇّٽ ڎٌم خد کان 

 ”.خد تي ٽيڪس وضّل ڪئي ويٍدي. واڌو

(iii)  شق(g) :کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

“(h) . غيارتّن ۽ زىيٍّن يا خطاۿ جيڪي ڪيرشم

ىهڪيتً کاٌصّاِء ُجً جيڪي شٍڌ ڪهچرل ُيريٽيج 

 

جي شٍڌ  1958

 جي ترىيو Vايڪٽ 

Amendment of 

Sindh Act V of 

1958 
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تدت ىدفّظ ةڻايم ورثي طّر  1994)پرزرويشً( ايڪٽۿ 

 ”.اغالٌيم ُجً.

(c)  َالِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو: 5دفػ 

زىيً يا غيارت ةشيّل ان شان الڳاپيم شيّن جً ىان ( 5“)

ٿيّن اًٌِ جي ىجيّغي شِّنتّن خاضم ڪري شگِجً 

ڪًٍِ زىيً يا شانياٌي ڪرائي جي اٌدازي نڳائڻ شان 

شانياٌّ ىهَِ طئي ٿيٍدوۿ ان ىان ىرىت جي خرچ غيارت جّ 

جّ ڎَُ شيڪڏو ڪاٽيّ ويٍدو ةشيّل اًٌِ ٻيً خرچً جي 

جً شان غيارت کي ضديح خانت ۾ كائو رکيّ ويٍدوۿ اُي 

 خرچ شانياٌي ىجيّغي ڪرائي ۾ شاىم ٿيٍدا.

(d)  7دفػات-A 7ۿ-B 7ۿ-C 7ۿ-D  7۽-E  کي ختو

 ڪيّ ويٍدو.

 ۾: 1958تفريدً تي ڊيّٽي ايڪٽۿ شٍڌ . 4

(i)  َ6کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً دفػَ  6دفػ-A  شاىم ڪئي

 ويٍدي:

 A .(a)-6“)شيٍييائً تي تفريدي ڊيّٽي نڳائڻ جّ طريلّ( 

جيصتائيً ڪجَِ ًُ ايڪٽ جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ 

شيٍييائً تي روزاٌي ةٍيادن تي تفريدي ڊيّٽي ًُ ايڪٽ 

ةٍديَء ىّجب  يڊول ۾ ةيان ڪيم شيٍييائً جي درجيجي ش

 اوڳاڏي ويٍدي؛

(b) صهي ۾ ةااختيار خڪّىت يا خڪّىت طرفان ان شه

وكت ةّكت اُڏي جاچ پڏتال  ڪا اختياري طرفانةڻايم 

ضروري شيجِيۿ ڪًٍِ شيٍييا ڪرائڻ کاٌپِّء جيئً اُا 

 ةٍدي کاٌپِّء: جي درجي

ىانڪ  يجةٍدي شيٍييا  ُڪ شيٍييا  جي درجيةشرطيڪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1958

 جي ترىيو Xايڪٽ 

Amendment of 

Act X of 1958 
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کي ىّكػّ فراُو ڪرڻ کاٌصّاِء ٌَ وڌائي ويٍديۿ ان کي 

 خالف شتب ڄاڻائڻّ پٌّدو؛ وڌايم درجيتجّيز ڪيم 

(c)  شيٍييا جي شهصهي ۾ تفريدي ڊيّٽي شيٍييا جي ىانڪ

 ئي ويٍدي؛ڪطرفان ادا 

(d)  ًدفػَ جي شهصهي ۾ تفريدي ڊيّٽي شيّري ًُ

اڳّاٽ واجب االدا شيٍيياٽّگرافڪ ٌيائشً )شّز( الِء 

ٌُّديۿ جً الِء اُڏي شيٍييا ُهٍدڏ ُفتي ةااختيار ةڻايم 

 ُجي:

ً ةشرطيڪ جيڪڎًُ اُّ ثاةت ٿي وڃي ٿّ تَ ڪٍِ

شيٍييا جي شهصهي ۾ۿ ڪًٍِ ُفتي دورانۿ اُڏي شيٍييا 

طرفان نڳايم ةااختيار ةڻايم شيٍيياٽّگرافڪ ٌيائشً )شّز( 

جي گِٽ ُئڻ تيۿ شيٍييا جّ پروپرائيٽر ٌَ ُاليم شّز تي 

تفريدي ڊيّٽي واپس ڪرڻ جّ ىصتدق ٌُّدوۿ يا شٍدس 

 ىصتلتم ۾ تفريدي ڊيّٽي ىان شاڳي ڪٽّتي ڪئي ويٍدي؛

(e)  جيڪڎًُ ىانڪ ىٿي ڄاڻايم ڊيّٽي ڎٌم وكت دوران ادا

ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تَۿ اُّ اُڏي ٽيڪس کان اضافي ركو 

ڎٌڊ جيڪّ پٍج ُزار رپيا اُڏو ڀرڻ جي ىصتدق ٌُّدوۿ 

 روزاٌّ کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو؛

(f)  خڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريػي شيڊول ۾ ترىيو ڪري

ن شهصهي ۾ شگِي ٿيۿ اُڏيَء ريت جيئً اضافّ ڪري يا ا

يا ان شهصهي ۾ ڪا داخال ختو ڪري درج داخال يا ترتيب 

 شگِي ٿي؛

(ii)  َکاٌپِّء ًُ „رڊيٍٍس ۾ شيڊول جّ اضافّ ڪيّ  15دفػ

 ويٍدو.

الِءۿ  30۾ۿ دفػَ  1965ضّةائي ىّٽر گاڎيّن „رڊيٍٍسۿ ( 1. )5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي „رڊيٍٍس  1965
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 ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

 ( ًُ ةاب تدت رجصٽر ڪيم ڪًٍِ ىّٽر گاڎي جي1) 30“

وڪرو ۽ ىانڪي جي ىٍتلهي اُڏيَء ريت ڪئي ويٍديۿ 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

( جيڪڎًُ ڪّ شخص اُڏي وڪرو يا ىٍتلهي ةيان 0)

ڪيم غرضي دوران رجصٽر ڪرائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ ُر 

ؽهطي واري ىِيٍي الِء ىٍتلهي جي في ةراةر ڎٌڊ وضّل ڪيّ 

 ويٍدو.

شيّل وضاخت ة 8۾ۿ دفػَ  1975شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ . 6

 جي ختو ڪيّ ويٍدو.

 

 

 

 

( الِء 1۾ۿ ذيهي دفػَ ) 8۾ۿ دفػَ  1977شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ . 7

 ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

ُّٽهً تي ُڪ ٽيڪس نڳائي ويٍدي جًٍِ کي ُّٽم ( 1“)

ٽيڪس شڎيّ ويٍدوۿ جيڪا اگَِ جي ةٍياد تي ُر الجٍگ 

جي خصاب يٌّٽ تي روزاٌّ جي ةٍياد تي شاڍا شت شيڪڏو 

 شان نڳائي ويٍديۿ جيئً ُيٺ ةيان ڪيّ ويّ „ُي:

(a) ُڪ شئّ رپيا يا ان کان وڌيڪ

پر ُڪ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ 

 وضّل ڪٍدڏ ُّٽم جي ضّرت ۾ 

الجٍگ شيّرن 

جي ُڪ  يٌّٽس

شئّ شٺ شيڪڏو 

 ةراةر 

(b)  الجٍگ شيّرن ُڪ ُزار رپيً کان وڌيڪ

IX جي ترىيو 

Amendment of 

Ordinance IX of 

1965 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1975

 XVىانيات ايڪٽ 

 جي ترىيو

Amendment of 

Sindh Finance 

Act XV of 1975 

جي شٍڌ  1977

جي  VIIايڪٽ 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act VII of 

1977 
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جي ُڪ  يٌّٽس وضّل ڪٍدڏ ُّٽم جي ضّرت ۾

شئّ شتر شيڪڏو 

 ”.ةراةر.

ةشيّل وضاخت کي  8۾ۿ دفػَ  1994.شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 8

 ختو ڪيّ ويٍدو.

 شيڊول

 (4)ڎشّ دفػَ 

 شيڊول

 ((A-6)ڎشّ دفػَ 

جريان 

 ٌيتر

روزاٌّ  شيٍييائً جي درجاةٍدي

ٽيڪس 

 جّ اگَِ

ڪراچي شٽي )ايئر ڪٍڊيشٍڊ(  .1

اشٽارۿ نيرڪۿ ٌشييًۿ افشانۿ ريٍّ ۽ 

 ةيتيٍّ شيٍييائّن

0222 

ڪراچي شٽي )ايئر ڪٍڊيشٍڊ(  .0

جريان ٌيتر ُڪ ۾ ڄاڻايهً کاٌصّاِء 

 ٻيّن

1222 

 522 ڪراچي شٽي )ٌان ايئر ڪٍڊيشٍڊ( .3

 752 شٽي )ايئر ڪٍڊيشٍڊ(خيدر„ةاد  .4

 522 خيدر„ةاد شٽي )ٌان ايئر ڪٍڊيشٍڊ( .5

 422 اٌدرون شٍڌ )ايئر ڪٍڊيشٍڊ( .6

 022 )ٌان ايئر ڪٍڊيشٍڊ(اٌدرون شٍڌ  .7

ٽّئرٌگ ٽاڪيزۿ اٌدرون شٍڌ ۾ کهيم  .8

ٍُڌن تي شيٍييائّن ۽ ٌٍڍيّن 

 ڪجَِ ٌَ
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 شيٍييائّن

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


