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 2002ىجريَ  IIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.II OF 2008 

 2002 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 2008 

 ]2002جّالِء  21[

۽ شيس شٍڌ صّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ايڪٽ جًٍِ ذريؽي 

کي ىؽلّل ةڻايّ ويٍدو ۽ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي 

 ويٍدي.

شٍڌ صّةي ۾ ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ شيس کي ىؽلّل جيئً تَ 

ةڻائڻ ۽ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ 

 جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت ؼيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

 2002ىانيات ايڪٽۿ شٍڌ کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 شڏيّ ويٍدو.

 تي ۽ ان کاٌپِّء الڳّ ٿيٍدو. 2002ُي پِريً جّالِء ( 2) 

 

۾ۿ شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِءۿ  1211اشٽييپ ايڪٽۿ  .2

۾  2جي ڪانو  (a)جي شق  31ان جي شيڊول جي „رٽيڪم 

 داخالئً الِءۿ ُيٺيّن داخالئّن ختو ڪيّن ويٍديّن.

“i. ّاُّ شيڪڙو ةشرطيڪ  1.5حصً جي عاُري ىهَِ ج

طتؽي حّاني شان ُڪ رپئي کان گِٽ ُجي ۽ ان کي 

 جيڪّ شيٍٽرل ڊپازيٽري ڪيپٍي کان واپس ورتّ وڃي.

ii شيٍٽرل ڊپازيٽري ڪيپٍي ۾ جيػ ڪرايم حصً جي ؼام.

 ”.شيڪڙو. 0.1ىهَِ جّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

ىختصر ؼٍّان ۽ 

 شروؼات

Short title and 

Commencement  

 IIجي ايڪٽ  1211

 جي ترىيو

Amendment of 

Act II of 1899 
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 ۾: 1114.شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 3

i. َ( ۾ شرطيَ ةيان الِء ُيٺيً ريت 1جي ذيهي دفؽَ ) 1دفؽ

 ىتتادل ٿيٍدو:

ةشرطيڪ شّن تي شيس ڪصٽو اٿارٽيز طرفان ڪاٿّ “

شيڪڙو جي حصاب شان  0.125نڳايم ڪم ىهَِ جي 

 ؛ ۽”اوڳاڙي ويٍدي.

ii َکاٌپِّء ىّجّد شيڊول الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل  10.دفؽ

 ٿيٍدو:

 شيڊول

 (1)ڏشّ دفؽَ 

 ىفاصهي شان گڏ شيس جّ ىهَِ شيً جّ صافي وزن

 گراىسڪهّ  1250

 تائيً

 0.20ىهَِ جي  جي ڪمشيً 

شيڪڙو ةراةر جيئً ڪصٽو 

اٿارٽيز طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ڪهّگراىس  1250

 2030کان وڌيڪ پر 

گراىس کان ڪهّ

 وڌيڪ ٌَ ُجي.

 0.21شيً جي ڪم ىهَِ جي 

شيڪڙو ةراةر جيئً ڪصٽو 

اٿارٽيز طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ىس ڪهّ گرا 1250

 4060کان وڌيڪ پر 

ڪهّ گراىس کان 

 وڌيڪ ٌَ ُجي.

 0.22شيً جي ڪم ىهَِ جي 

شيڪڙو ةراةر جيئً ڪصٽو 

اٿارٽيز طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ڪهّگراىس  4060

 2120کان وڌيڪ پر 

 0.23شيً جي ڪم ىهَِ جي 

شيڪڙو ةراةر جيئً ڪصٽو 

جي شٍڌ  1114

جي  XIIIايڪٽ ٌيتر 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act 

No.XIII of 1994 
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ڪهّگراىس کان 

 وڌيڪ ٌَ ُجي.

طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي اٿارٽيز 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ڪهّگراىس  2120

کان وڌيڪ پر 

ڪهّگراىس  16000

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

 0.24شيً جي ڪم ىهَِ جي 

شيڪڙو ةراةر جيئً ڪصٽو 

اٿارٽيز طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ڪهّگراىس  16000

 کان وڌيڪ

 0.25شيً جي ڪم ىهَِ جي 

اةر جيئً ڪصٽو شيڪڙو ةر

اٿارٽيز طرفا ڪاٿّ نڳايّ وڃي 

 واڌو ُڪ پئصا في ڪهّىيٽر

ىطهب ىانڪ کي ” ىهَِ“شيڊول جي ىلصد الِءۿ وضاحت:  

ىهٍدڙ شيً جّ ڪم اگَِ جيڪّ ڪصٽو اٿارٽيز طرفان 

صّةي ۾ داخم ٿيڻ ۽ صّةي جّ اٌفرااشٽرڪچر اشتؽيال 

ىطهب جيڪّ ” ىفاصهّ“ڪرڻ تي ڪاٿّ نڳايّ وڃي  ۽ 

 اٌدر ىفاصهّ طئي ڪيّ وڃي.صّةي 

جي ذيهي  3جي دفؽَ  2000شٍڌ شيهز ٽيڪس „رڊيٍٍسۿ . 4

شّرًٌِ “الِء نفظ ” پٍدرًٌِ شيڪڙو“( ۾ۿ نفغً 1دفؽَ )

 ىتتادل ٿيٍدا.” شيڪڙو

 

 

 

 3جي دفؽَ  1152. شٍڌ ىّٽر گاڏيّن ٽيڪصيشً ايڪٽۿ 5

( ۾ۿ ٻئي شرطيَ ةيان کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌئّن 1جي ذيهي دفؽَ )

 شرطيَ ةيان شاىم ڪيّ ويٍدو:

(i) حڪّىت ٻاُران گِرايم يا ىلاىي طّر تي تيار ڪيم يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  2000

جي  VIII„رڊيٍٍس 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Ordinance 

VIII of 2000 

جي اونَِ  1152

پاڪصتان ايڪٽ 

جي  XXXIIٌيتر 

 ترىيو
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جّڙيم ىّٽر ڪاريً جي ىخصّص ڪيٽيگري تيۿ جيڪا 

شٍڌ ۾ رجصٽرڊ ڪئي وڃيۿ ان تي ُڪ دفؽّ نگزري 

 ۽ ان کاٌپِّء نڳائيٍدي؛ 2002ٽيڪس پِريً جّالِء 

(ii)ىّٽر  ٻاُران گِرايم ۽ ىلاىي طّر تيار ڪيم يا جّڙيم

ڪاريً جّن ڪيٽيگريز ۽ ٽيڪس جا ىهَِ اُڙيَء ريت 

 ٌُّداۿ جيئً ُيٺ ةيان ڪيم „ًُ:

جريان 

 ٌيتر

ٽيڪس جّ  ىّٽر ڪار جي ڪيٽيگري

 ىهَِ

شي شي ۽ ان کان وڌيڪ  3000 .01

يت رکٍدڙ اٌجڻ جي صالح

 ونٻاُران گِرايم ىّٽر ڪار

1000000 

 رپيا

شي  2111شي شي کان  2000 .02

صالحيت رکٍدڙ شي تائيً اٌجڻ 

 ٻاُران گِرايم ىّٽر ڪارون

 رپيا 50000

شي  1111شي شي کان  1500 .03

شي اٌجڻ صالحيت رکٍدڙ 

 ٻاُران گِرايم ىّٽر ڪارون

 رپيا 5000

شي شي ۽ ان کان وڌيڪ  1500 .04

اٌجڻ جي صالحيت رکٍدڙ 

ىلاىي طّر تيار ڪيم ۽ جّڙيم 

 ىّٽر ڪارون

 رپيا 5000

(iii) ٌَ نڳائيٍديۿ جيڪڏًُ ىّٽر ڪار:حڪّىت ٽيڪس 

(a) وفاكي حڪّىت يا صّةائي حڪّىت طرفان خريد

 ڪئي وئي ُجي؛

(b)ُڪ ٽراٌصپّرٽ يا ڪيرشم گاڏي؛ 

Amendment of 

West Pakistan 

Act XXXII of 

1958 
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(c)  1151جًٍِ کي شٍڌ ىّٽر گاڏيّن ٽيڪصيشً رونزۿ 

 ىّجب اشتثٍيٰ ُجي؛ ۽

(d)ًجّ درجّ جيڪّ حڪّىت  ىّٽر گاڏي يا ىّٽر گاڏي

 طرفان ڄاڻايّ وڃي.

ىطهب ُڪ ” ىّٽر ڪار“دفؽَ جي ىلصد الِء وضاحت: ًُ 

۾  1165رڊيٍٍسۿ ىّٽر ڪار جيڪا صّةائي ىّٽر گاڏيّن „

ًِ ۾ شاىم ُجي ُڪ اشٽيشً ويگً ةيان ڪيم ُجي ۽ جٍ

 ۽ جيپ.

 

ىذڪّره ترجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؽيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


