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0221 
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OF 2001 

 پیداوارپز سرعی اور پزٹیکس سمین سندھ

 0221 آرڈیننس، )تزمیم( ٹیکس

THE SINDH LAND TAX 

AND AGRICULTURAL 

INCOME TAX 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 
 ]2001ٓاگغت 31[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ ٹیکظ اوس صسعی 

هیں تشهین کی جبئے  2000پیذاواس ٹیکظ ٓاسڈیٌٌظ، 

 گی۔

جیغب کہ عٌذھ ٹیکظ اوس صسعی پیذاواس ٹیکظ 

هیں هضیذ تشهین کشًب هقصود ہوگیب  2000ٓاسڈیٌٌظ، 

 ؛ہے، جو اط طشح ہوگی

کے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

کے  1اعالى اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش۔

 ؛هعطل ہے تحت

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطئوي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛صوستحبل  هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل  

کے 1999کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

، اوس اط 9پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

جہ ریل هیں التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذس

 :ٓاسڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًبفز کشتب ہے

عٌذھ  صهیي پش ٹیکظ اوس اط ٓاسڈیٌٌظ کو  ( 1) .1
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  2001صسعی پیذاواس ٹیکظ )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 کہب جبئے گب۔

 کے  2یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس دفعبت  ( 2) 

هیں شبهل  4اوس  3کے،  (iii)اوس  (i)شقیں  هبوائے

 عے الگو ہوًگے۔ 2000گٌجبئشیں پہلی جوالئی 

عٌذھ صهیي پش ٹیکظ اوس صسعی پیذاواس پش ٹیکظ . 2

( هیں، XIIکب ٓاسڈیٌٌظ ًوجش  2000) 2000ٓاسڈیٌٌظ، 

جظ کو اط کے ثعذ ثھی هٌذسجہ ثبال ٓاسڈیٌٌظ کہب 

 :هیں 2جبئے گب، اط کی دفعہ 

(i)  شق(h)  ؛کو ختن کیب جبئے گب 

(ii)  شق(j)   کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی

 :جبئے گی

“(jj)  ضلعی عولذاس هطلت ضلعی عولذاس )لیٌڈ سویٌیو

اوس اعٹیٹ(  اوس جظ هیں شبهل ہے ضلعی عولذاس کی 

رهیواسیبں ادا کشًے کے لئے عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، 

 ؛“کے تحت هقشس کئے ہوئے عولذاس 1968

(iii)  شق(m) کے عوائے وضبحتیں I ،II اوس III  کی

 :اط طشح هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

“(m) ‘هیں شبهل ہے گشوی سکھٌے  واال ،  ’هبلک

جظ کے قجضے هیں صهیي ہو، لیضی قجضہ سکھٌے واال 

کوئی دوعشا شخص یب عشکبسی صهیي کب کغبى  یب ًجی 

 “صهیي کب هبلک ؛

( 1کی ریلی دفعہ ) 6ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ  هٌذسجہ ریل. 3

وصولی ٹیکظ کے ”صهیں پش  هیں، الفبظ اوس کبهبئوں

کو ختن کیب “ کغی عبل کے لئے لگے ہوئے عبتھ، 

 جبئے گب۔

 

کو اط  8ٓاسڈیٌٌظ هیں، هوجود دفعہ  هٌذسجہ ریل .4

( کے طوس پش دوثبسٍ ًوجش دیب 1دفعہ کی ریلی دفعہ )

گب اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ًئی ریلی دفعہ شبهل  جبئے

 : کی جبئے گی

ایک تپہ عے صائذ تپبجبت هیں صهیي سکھٌے  ( 2)”

والے هبلک،  تخویٌے کے هقصذ کے لئے، ایغی صهیي 
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کے علغلے هیں اط طشح ثیبى جبسی کشیگب جیغب ثیبى 

 “کیب گیب ہو۔

ریلی ًئی کے ثعذ،  8هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ  .5

 :دفعبت شبهل کی جبئے گی

“8-A  صسعی پیذاواس کب تخویٌب لگبًب: 

صسعی پیذاواس کب تخویٌب لگبًے کے علغلے هیں، ریلی 

 :االئوًظ دیئے اوس کٹوتیبں کی  گئی

(a) هضدوسں  کے علغلے هیں خشچ: 

(i) ؛صهیي  کو ثھشًے 

(ii) ؛ثیج ثویب 

(iii) ؛ہل دیٌب/جوع کشًب 

(iv) /؛فصل کبٹٌبعبسعٌجھبل 

(v) ؛پیذاواس کو ثبصاس لے جبًب 

(vi) کوئی دوعشا   صسعی کبم 

(b)  اخشاجبتپش ریل  هٌذسجہ: 

(i) ؛ثیج 

(ii) کھبد اوس کیڑے هبس اوس دوائیں؛ 

(c)  اخشاجبتهٌذسجہ ریل پش کی گئی: 

(i)  جبًوس، ٹشیکٹش، صسعی هشیٌشی کشائے پش

لیٌب اوس صسعی پیذاواس حبصل کشًے کے 

 ؛لئے  اٹھبئے ہوئے اقذام

(ii) ؛هت اوس عبسعٌجھبلواٹش کوسط کی هش 

(d)  کیب گیب ہوکوئی خشچہ جو: 

(i) ؛پیذاواس کے الثبس یصسع 

(ii) صسعی پیذاواس کی هبسکیٹٌگ پش؛ 

(e)  کوئی سقن جو هٌذسجہ ریل علغلے هیں ادا کی

 :جبئے

(i) ؛عشش 

(ii)   ؛اوس دیگش ٹیکغض ٹیکظهقبهی 

(iii) ( آثیبًہپبًی کی قیوت)؛ 

(iv)  صساعت  کے لئے اعتعوبل  شذٍ ٹیوة ویلض

اوس لفٹ پوپظ کے علغلے هیں ثجلی کے 

 ؛ثل
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(v)  کے لئے اعتعوبل شذٍصساعت کے هقصذ 

ٹیوة ویلض اوس لفٹ پوپظ کے علغلے هیں 

 ؛اعتعوبل  شذٍ  تیل کی قیوت

(vi)  صساعت کے لئے اعتعبل شذٍ صهیي کب

 ؛کشایہ

(vii) ؛صسعی قشض حبصل کشًب 

(viii) ؛صسعی قشضوں پش ویبج 

(f)  صسعی پیذاواس کی هقصذ کے لئے اعتعوبل

کئے گئے تخویٌب لگبًے والے کی هلکیت کے 

هشیٌشی اوس  علغلے هیں ایغی عوبست،

کے علغلے هیں، تحشیش  پالًٹ کی کن قیوت

 فیصذ  ثشاثش االئوًظ۔15قیوت کی 

(g)  ، ایغے دوعشے اخشاجبت جو هیي اخشاجبت

راتی یب تخویٌہ لگبًے کے طشف عے کئے 

گئے اًتظبهی اخشاجبت کے عالوٍ ہو،  جو 

هکول اوس ضشوسی طوس پش صساعت کے 

 هقصذ حبصل کشًے کے لئے ہو۔

“8-B  االئوًغض پیذاواس هیں عے کٹوتی عوجھے جبئے

 :گے

ایغب االئوًظ جو اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت جبئض ہوگب، اى 

هذًی هیں شبهل کیب جبئیگب،  لیکي کو هجووعی صسعی آ 

وٍ اط ٓاسڈیٌٌظ هطبثق اط آهذًی هیں عے کبٹب جبئے 

 ۔هقشس کشتب ہے گب، جظ کب تخویٌہ لگبًے واال حغبة 

اوس  11، 10، 9،  8ی دفعبت هٌذسجہ ٓاسڈیٌٌظ ک .6

ضلعی ” کے لئے الفبظ“ کلیکٹش”هیں الفبظ  14

کو هتجبدل ثٌبیب “  عولذاس )لیٌڈ سویٌیو ایٌڈ اعٹیٹ(

 جبئے گب۔

 

 
نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
 


