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 2001ىجريَ  XXXشٍڌ “رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXX OF 2001 

 تي پيداوار زرعي ۽ ٽيڪس تي زىيً شٍڌ

 2001 “رڊيٍٍسۿ )ترىيو( ٽيڪس

THE SINDH LAND TAX AND 

AGRICULTURAL INCOME TAX 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2001 

 ]2001 “گصٽ 31[

شٍڌ ٽيڪس ۽ زرعي پيداوار “رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 2000ٽيڪس “رڊيٍٍسۿ 

شٍڌ ٽيڪس ۽ زرعي پيداوار ٽيڪس “رڊيٍٍسۿ جيئً تَ 

ضروري ٿي پيّ “ُيۿ جيڪا ڪرڻ ۾ وڌيڪ ترىيو  2000

 ريت ٌُّدي؛ًُ 

واري اعالن  1999“ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

ىّجب ىعطم  1تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّشً “رڊر ٌيتر. 

 “ُي؛

گّرٌر ىطيئً “ُي تَ ىّجّده ضّرتحال ۾ شٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڙو كدم کڻڻ ضروري “ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّشً “رڊر شان گڏ پڙُّ 

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

شيّرن اختيارن کي اشتعيال ۾ “ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّشيَء شان ُيٺيّن “رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 
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 “ُي:

شٍڌ زىيً تي ٽيڪس ۽ زرعي کي “رڊيٍٍس ( ًُ 1) .1

شڏيّ  2001پيداوار تي ٽيڪس )ترىيو( “رڊيٍٍسۿ 

 ويٍدو.

۽  (i)شّاِء شلً  2ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو ۽ دفعات (2)

(iii)  2000۾ شاىم گٍجائشّن پِريً جّالِء  4۽  3جيۿ 

 کان الڳّ ٿيٍديّن.

شٍڌ زىيً تي ٽيڪس ۽ زرعي پيداوار تي ٽيڪس . 2

۾ۿ جًٍِ ( XIIجّ “رڊيٍٍس ٌيتر. 2000) 2000“رڊيٍٍسۿ 

 2ي ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم “رڊيٍٍس شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفعَ ک

 ۾:

(i)  شق(h) کي ختو ڪيّ ويٍدو؛ 

(ii)  شق(j) :کاٌپِّءۿ ُيٺيً ٌئيً شق شاىم ڪئي ويٍدي 

‚(jj)  ضهعي عيهدار ىطهب ضهعي عيهدار )نيٍڊ رويٍيّ ۽

اشٽيٽ( ۽ جًٍِ ۾ شاىم “ُي ضهعي عيهدار جّن ذىيّاريّن 

تحت ىلرر  1967ادا ڪرڻ الِء شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ 

 ؛‛ڪيم ڪّ عيهدار.

(iii)  شق(m)  ًالِء شّاِء وضاحتI ۿII  ۽III  جي ُيٺيً ريت

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

‚(m) ‘جًٍِ جي كتضي ۾  “ُي گروي رکٍدڏ ۾ شاىم’ ىانڪ

نيزيۿ كتضّ رکٍدڏ ڪّ ٻيّ شخص يا شرڪاري  زىيً ُجي

 ‛.زىيً جّ ُاري يا ٌجي زىيً جّ ىانڪ؛

( ۾ۿ نفظً ۽ 1جي ذيهي دفعَ ) 6.ڄاڻايم “رڊيٍٍس جي دفعَ 3

ٽيڪس شان گڏۿ ڪًٍِ شال اوڳاڏيم زىيً تي ‚ڪاىائً 

 کي ختو ڪيّ ويٍدو.‛ الِء نڳايمۿ

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

 

 

جي شٍڌ  2000

 XII“رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ترىيو 2جي دفعَ 

Amendment of 

section 2 of 

Sindh Ordinance 

No.XII of 2000 
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کي ان دفعَ جي ذيهي  8ڊيٍٍس ۾ۿ ىّجّد دفعَ .ڄاڻايم “ر4

( طّر ٻيِر ٌيتر ڎٌّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً 1دفعَ )

 ذيهي دفعَ شاىم ڪئي ويٍدي:

۾ زىيً رکٍدڏ ىانڪۿ ڪاٿي  تپً ( ُڪ تپي کان وڌيڪ2‚)

اُڙيَء ريت ةڳان  اُڙي زىيً جي شهصهي ۾جي ىلطد الِءۿ 

 ‛.ُجي.جيئً ةيان ڪيّ ويّ جاري ڪٍدو 

کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌيّن دفعات  8ڄاڻايم “رڊيٍٍس جي دفعَ .5

 شاىم ڪيّن ويٍديّن:

‚8-A :زرعي پيداوار جّ ڪاٿّ نڳائڻ 

زرعي پيداوار جّ ڪاٿّ نڳائڻ جي شهصهي ۾ۿ ُيٺيان 

 االئٌّس ڎٌا ۽ ڪٽّتيّن ڪيّن ويٍديّن:

(a) :ىزدورن جي شهصهي ۾ ڪّ خرچ 

(i)  ً؛ڀرڻزىي 

(ii) ٻج پّکڻ؛ 

(iii) ُر ڎيڻ/گڏ ڪرڻ؛ 

(iv) شار شٍڀال/الةارو؛ 

(v) پيداوار کي ةازار کڻي وڃڻ ؛ 

(vi)  ڪوڪّ ٻيّ زرعي. 

(b) :ُيٺ ڄاڻايهً تي ڪيم ڪّ خرچ 

(i) ٻج؛ 

(ii) .ڀاڻ ۽ جيت ىار دوائّن 

(c) :ُيٺيً تي ڪيم ڪّ خرچ 

(i)  جاٌّرۿ ٽريڪٽرۿ زرعي ىشيٍري ڀاڏي تي وٺڻ ۽

 زرعي پيداوار حاضم ڪرڻ الِء کٍيم كدم؛

(ii) .واٽر ڪّرس جي ىرىت ۽ شار شٍڀال 

Amendment of 

section 6 of 

Sindh Ordinance 

No.XII of 2000 

 

 

جي شٍڌ  2000

۾  XII“رڊيٍٍس ٌيتر 

 B-8۽  A-8دفعات 

 جي شيّنيت

Insertion of 

section 8-A and 

8-B in Sindh 

Ordinance 

No.XII of 2000 
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(d)  ّڪيّ وڃي:ڪّ خرچ جيڪ 

(i) زرعي پيداوار جي الةاري تي؛ 

(ii)  تي. ىارڪيٽٍگزرعي پيداوار جي 

(e) :ڪا ركو جيڪا ُيٺيً شهصهي ۾ ادا ڪئي وڃي 

(i) عشر؛ 

(ii) ىلاىي ڍل ۽ ٻيّن ڍنّن؛ 

(iii) پاڻي جّ ىهَِ )“ةياڻّ(؛ 

(iv)  زراعت الِء اشتعيال ڪيم ٽيّب ويهز ۽ نفٽ

 پيپس جي شهصهي ۾ ةجهيَء جا ةم؛

(v)  ٽيّب زراعت جي ىلطد الِء اشتعيال ڪيم

ويهس ۽ نفٽ پيپس جي شهصهي ۾ اشتعيال 

 ڪيم تيم جي كييت؛

(vi) زراعت الِء اشتعيال ڪيم زىيً جّ ڀاڏو؛ 

(vii) زرعي كرض حاضم ڪرڻ؛ 

(viii) زرعي كرضً تي وياج؛ 

(f)  زرعي پيداوار جي ىلطد الِء اشتعيال ڪيم

جي ىهڪيت جي شهصهي ۾ اُڙي  ڪاٿّ نڳائيٍدڏ

عيارتۿ ىشيٍري ۽ پالٌٽ جي گِٽ كييت جي 

شهصهي ۾ۿ نکيم ىهَِ جي پٍدرًٌِ شيڪڙو ةراةر 

 االئٌّس.

(g)  ڪاٿّ ذاتي يا ڪّ ٻيّ خرچ جيڪّ ىک خرچۿ

طرفان ڪيم اٌتظاىي خرچً کان عالوه  نڳائيٍدڏ

ُجيۿ جيڪّ ىڪيم ۽ ضروري طّر زراعت جا 

 ىلطد حاضم ڪرڻ الِء ُجي.

‚8-B  ويٍدا: شيجِيااالئٌّصز پيداوار ىان ڪٽّتي 
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ڪّ ةَ االوئٍس جيڪّ ًُ “رڊيٍٍس ُيٺ جائز ٌُّدوۿ ان 

کي ىجيّعي زرعي “ىدٌيَء ۾ شاىم ڪيّ ويٍدوۿ پر اُّ ًُ 

“رڊيٍٍس ىطاةق اٌِيَء “ىدٌي ىان ڪاٽيّ ويٍدوۿ جًٍِ جّ 

 ڪاٿّ نڳائيٍدڏ حصاب جّڏي ٿّ.

۾ نفظ  14۽  11ۿ 10 ۿ9ۿ 8.ڄاڻايم “رڊيٍٍس جي دفعات 6

ضهعي عيهدار )نيٍڊ رويٍيّ ايٍڊ ‚الِء نفظً ‛ ڪهيڪٽر‚

 کي ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.‛ اشٽيٽ(

 

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ “رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء “ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 

 

 

جي شٍڌ  2000

 XII“رڊيٍٍس ٌيتر 

ۿ 10ۿ 9ۿ 8جي دفعات 

 جي ترىيو 14۽  11

Amendment of 

section 8, 9, 10, 

11 and 14 of 

Sindh Ordinance 

No.XII of 2000 

 


