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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  VIىجريَ 2009
SINDH ACT NO.VI OF 2009
شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 2009
THE SINDH FINANCE ACT, 2009
] 8جّالِء [2009
ايڪٽ جًٍِ ذريعي شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء
ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ ٽيڪصز کي ىعلّل ةڻايّ ويٍدو ۽
الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء ڪجَِ ڊيّٽيز ۽ تيِيد )(Preamble
ٽيڪصز کي ىعلّل ةڻائڻ ۽ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىيو
ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي.
ان کي ًُ ريت جّڏي عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  2009ىختػر عٍّان ۽ طروعات
Short
title
and
شڏيّ ويٍدو.
(ُ )2ي فّري طّر ۽ پِريً جّالِء  2009کان الڳّ commencement
ٿيٍدو.
 .2شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽ  1899 1899جي ايڪٽ  IIجي
دفعَ  29۽ طيڊول جي
۾:
()1دفعَ  29۾:

ترىيو

) (aجريان ٌيتر  15الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

of

“ٌيتر( (a) 15.ٺيڪّ) ٺيڪيدار طرفان܀

and

ٌيتر( (b) 15 .خريداري „رڊر) خريدار طرفان܀”܀

Schedule of Act II of

)(bجريان ٌيتر  23۽  23-A۾ۿ نفظ “گرويدار” الِء نفظ 1899
“گرويَء تي كرض وٺٍدڏ” ىتتادل ٿيٍدو.
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Amendment
29

Section

( )2طيڊول ۾:
)„ (aرٽيڪم  1۾ۿ طلً ) (a۽ ) (bالِء ُيٺيً ريت
ىتتادل ٿيٍدو:
)(iجتي اُڙي ركو ٻَ ُزار رپيً تائيً ٻَ رپيا
„ُي
) (iiجتي اُڙي ركو ٻَ ُزار رپيً کان پٍج رپيا”.܀
وڌيڪ ُجي
)„(bرٽيڪم  3۾:
)(iطلً ) (a۽ ) (bجي ڪانو  2۾ۿ نفظً “ُڪ شئّ
رپيا” الِء نفظ “ٻَ شئّ رپيا” ىتتادل ٿيٍدا܀
) (iiطق ) (dجي ڪانو  2۾ۿ نفظً “پٍج شئّ رپيا” الِء
نفظ “ُڪ ُزار رپيا” ىتتادل ٿيٍدا:
)(iiiطق ) (e۾ۿ نفظً “پٍجاَُ رپيا” الِء نفظ “ُڪ شئّ
رپيا” ىتتادل ٿيٍدا܀
)„ (cرٽيڪم  8۾ۿ طلً ) (a۽ ) (bالِء ُيٺيً ريت
ىتتادل ٿيٍدو:
جتي گِرج/طهب ڊىاٌڊ کاٌصّاِء واجب 1.50
االدا ُجيۿ ُر ُزار رپيً الِء يا ةم جي رپيا”.܀
ان ركو جي حػي الِء
)„(dرٽيڪم  10جي طق ) (Aجي ڪانو  2۾ۿ نفظً
“ُڪ شئّ رپيا” الِء نفظ “ٻَ شئّ رپيا” ىتتادل ٿيٍدا܀
)„(eرٽيڪم  12جي ڪانو  2۾ۿ اٌگً “ ”0.25الِء اٌگ
“ ”0.50ىتتادل ٿيٍدا.
)„(fرٽيڪم  15۾ۿ طق ) (aالِء ُيٺيً ريت ىتتادل
ٿيٍدو:
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“) (aٺيڪّ:
ان جّ ىطهبۿ ڪّ دشتاويز يادداطت ُر

شئّ

ٌاىي يا ڪيم ىعاُدي جي غّرت ۾ يا رپيً
ٺيڪيدار

طرفان

يا

حڪّىتۿ ٺيڪي جي

ڪارپّريظًۿ نّڪم اٿارٽيۿ ڪيرطم ركو

جي

يا اٌڊشٽريم الڳاپي شان گڏ ٿيم داخالۿ ڪًٍِ
پِّء اُا اڪيهي طّر ىانڪي ۾ ُجي يا حػي الِء
ڀائيّاري ذريعي ُالئي وڃيۿ ڪيپٍي ٽيَِ پئصا
ال تحت ةاڊي رجصٽر ٿيم ُجيۿ ُڪ
ڪّ „پريٽّ شّشائٽي ُجي يا ڪا ٻي
تٍظيو جًٍِ کي ڪي ڪو ڪرڻاس
ُجًۿ اٌجٍيئرٌگ ىعاوٌت فراُو
ڪرڻي ُجي ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي
ورڪ „رڊرۿ ڪارگّ ةم ۽ ُڪ رٌٍگ
ريٽ ڪاٌٽريڪٽ ۽ ٻيّن اوڳاڏيّن ۽
ىحػّل جيڪي نّڪم ةاڊيز ڎاًٌِ
رُت ُجً.
)(bخريداري „رڊر:
ان جّ ىطهبۿ فراُو ڪرڻ ۽ ڪارٽيج ُر

شئّ

„ف اشٽّرز ۽ شاىان کي اٌڊرٽيڪ رپيً
ڪرڻ

يا

خريداري
„رڊر

جي

ركو

جي

حػي الِء
ويَِ پئصا”.܀
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)„(gرٽيڪم  17جي ڪانو  2۾ۿ نفظً “ُڪ شئّ
رپيً” الِء نفظ “ٻَ شئّ رپيا” ىتتادل ٿيٍدا܀
)„(hرٽيڪم  21۾ۿ طق ) (iالِء ُيٺيً ريت ىتتادل
ٿيٍدو:
“) (iجتي نيز فهيٽًۿ دڪاًٌۿ „فيصًۿ ٽائّن ُائّشز ۽
ةٍگهً شان الڳاپيم ُجيۿ ان شان گڏ حق ورُايم
حػي ۾ ُجي يا ٻي غّرت ۾ پالٽ جتي جًٍِ جّ ىهَِ
دفعَ  27-Aجي ىهَِ واري ٽيتم تحت طئي ڪيّ وڃي.
“)(aجيڪڏًُ ڎَُ نک ُر ىهَِ واري ٽيتم
رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُجي

ىّجب  0.50شيڪڙو

)(bجيڪڏًُ ڎَُ نک رپيً ُر ىهَِ واري ٽيتم
کان وڌيڪ ُجي

ُڪ

ىّجب
شيڪڙو.”.

)„(iرٽيڪم  28جي طق ) (aجي ذيهي طلً ) (i۽ )(ii
جي ڪانو  2۾ۿ نفظً “پٍجاَُ رپيا” الِء نفظ “ُڪ شئّ
رپيا” ۽ نفظً “ُڪ شئّ رپيا” الِء نفظ “ٻَ شئّ رپيا”
ترتيتّار ىتتادل ٿيٍدا܀ ۽
)„(jرٽيڪم  30جي طق ) (Aجي ذيهي طق ) (iiجي
ڪانو  2۾ۿ طرطيَ ةيان کاٌصّاِء ُيٺيً ريت ىتتادل
ٿيٍدو:
“دفعات  27-A۽  27-Bتحت ىهَِ واري ٽيتم ىّجب
ىهَِ جّ ٻَ شيڪڙو.”:
.3شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  1977جي دفعَ  8۾ۿ ذيهي دفعَ  1977جي شٍڌ ايڪٽ
( )1الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:
 VIIIجي دفعَ  8جي ترىيو
(ُّ)1ٽهً کان ركو جي حصاب شان ُڪ ٽيڪس of
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Amendment

اوڳاڏي ويٍديۿ جًٍِ کي ُّٽم ٽيڪس شڏيّ ويٍدوۿ Section 8 of Sindh
جيڪا رُائض اختيار ڪٍدڏ في يٌّٽ تي ُيٺ ةيان Act VIII of 1977
ڪيم طريلي ىّجب ڪيري جي ڪرائي جي شاڍا
شت شيڪڙو ةراةر ٌُّدي:
)ُّ(aٽم جي غّرت ۾ۿ شيّرن رُائض اختيارن
ڪيري تي اوڳاڏي جّ ڪٍدڏن جي چانيَِ
ڀاڏوۿ ُڪ شئّ رپيا يا شيڪڙو تي
ىٿي پر ُڪ ُزار کان
وڌيڪ ٌَ ُجي܀
)ُّ(bٽم جي غّرت ۾ۿ شيّرن رُائض اختيارن
جتي ڪيري تي اوڳاڏي ڪٍدڏن

جي

شٺ

جّ ڀاڏوۿ ُڪ ُزار رپيً شيڪڙو تي.”.
کان وڌيڪ ُجي
.4غّةائي ىّٽر گاڎيّن „رڊيٍٍسۿ  1965۾ۿ دفعَ  1965 23جي اونَِ پاڪصتان
„رڊيٍٍس  XIX۾ دفعَ 23-
کاٌپِّء ُڪ ٌئيً دفعَ  23-Aطاىم ڪئي ويٍدي:
“ .23-Aرجصٽريظً ۾ ٌلع تي ڎٌڊ :جيڪڏًُ ُڪ  Aجي طيّنيت
ىّٽر گاڎي جيڪا ىهڪ ۾ در„ىد ڪئي وئي ُجي يا Insertion of Section
23-A
in
جيڪا ىهڪ ۾ ڪًٍِ ةااختيار ةڻايم ىيٍّفيڪچرر West
کان خريد ڪئي وئي ُجيۿ ان جّ ىانڪۿ ان گاڎي جي Ordinance
در„ىد ڪرڻ يا خريد ڪرڻ جي شٺ ڎيًٍِ اٌدر XIX of 1965

رجصٽر ڪرائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تۿ كاعدن ۾ ڄاڻايم
رجصٽريظً في تحت ان تي پِريً „گصٽ  2009کان
ُيٺيً كييتً تي ڎٌڊ الڳّ ٿيٍدو:
)(iجتي ٌلع (ڊفانٽ) ڇَِ ىِيًٍ  5000رپيا
کان وڌيڪ ٌَ ُجي܀
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Pakistan

)(iiجتي ٌلع (ڊفانٽ) ڇَِ ىِيًٍ 000ۿ 10رپيا
کان وڌيڪ ُجي پر ُڪ شال کان
وڌيڪ ٌَ ُجي܀
)(iiiجتي ٌلع (ڊفانٽ) ُڪ شال
کان وڌيڪ ُجي پر ٻَ شانً کان
وڌيڪ ٌَ ُجي܀
) (ivجتي ٌلع (ڊفانٽ) ٻَ شانً کان 000ۿ 30رپيا
وڌيڪ ُجي پر ٽي شانً کان وڌيڪ
ٌَ ُجي܀
) (vجتي ٌلع (ڊفانٽ) ٽي شانً 000ۿ 40رپيا
کان وڌيڪ ُجي پر چار شانً کان
وڌيڪ ٌَ ُجي܀
) (viجتي ٌلع (ڊفانٽ) چار شانً 000ۿ 50رپيا
کان وڌيڪ ُجي پر پٍج شانً کان
وڌيڪ ٌَ ُجي܀
) (viiجتي ٌلع (ڊفانٽ) پٍج شانً 000ۿ100
کان وڌيڪ ُجي.”.

رپيا

.5شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  1964جي پٍجيً طيڊول ۾ۿ  1964جي شٍڌ ايڪٽ
„رٽيڪم  1الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:
 XXXIVجي پٍجيً
“ُ.1يٺيً ڪيٽيگريز جي غارفً کي الئصٍصي طرفان طيڊول جي ترىيو
فراُو ڪيم تّاٌائي جي غّرت ۾:
Amendment of Fifth
)(aڊوىيصائيم

انيڪٽريصٽي ڊيّٽي جيڪا Schedule of Sindh
ىختهف وغّنيً جي ركو تي يا Act XXXIV of 1964
انيڪٽريصٽي ٽيرف تحت
اشتعيال ڪيم وغّنيً جي
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فراُيي تي  1.5شيڪڙو
)„(bفيس

يا انيڪٽريصٽي ڊيّٽي جيڪا
ىختهف وغّنيً جي ركو تي يا

ڪاروةاري

انيڪٽريصٽي ٽيرف تحت
اشتعيال ڪيم وغّنيً جي
فراُيي تي  2شيڪڙو
)(cغٍعتي

انيڪٽريصٽي ڊيّٽي جيڪا

اشتعيال

ىختهف وغّنيً جي ركو تي يا
انيڪٽريصٽي ٽيرف تحت
اشتعيال ڪيم وغّنيً جي
فراُيي تي  1.5شيڪڙو

)„(dةپاطي

۽ انيڪٽريصٽي ڊيّٽي جيڪا

زراعت الِء ٽيّب ىختهف وغّنيً جي ركو تي يا
انيڪٽريصٽي ٽيرف تحت

ويم

اشتعيال ڪيم وغّنيً جي
فراُيي تي  1شيڪڙو
)(eاحاطّ

جتي تّاٌائي جي وغّنيً جّ 5

ةجهيَء

جي شيڪڙو

فراُيي

ىيٽر

کاٌصّاِء ُجي
وضاحت :I-انيڪٽريصٽي ٽيرف ىطهب ريگيّنيظً
„ف جٍريظًۿ ٽراٌصييظً ايٍڊ ڊشٽريتيّطً „ف
انيڪٽرڪ پاور ايڪٽۿ  1997جي دفعَ ( 31)4تحت
جّڏيم ٽيرف جّ طيڊول ۽ وفاكي حڪّىت طرفان
الئصٍصي الِء ڄاڻايم ٽيرف.
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وضاحت  :II-شپالِء چارجز ۽ ويريتم چارجز اُي „ًُۿ
جيڪي وڪري جّ ىهَِ في ڪهّ واٽ في ڪالڪ
شٍگم ريٽ طّر يا غارف طرفان اشتعيال ڪيم
حليلي يٌّٽ تي الڳّ ٽيرف جي حػي جّ حػّ.
وضاحت  :III-احاطا جيڪي ىڪيم طّر تي اشتعيال
ُيٺ „ًُ يا فيڪٽريز ايڪٽۿ  1934جي دفعَ  2جي
ىلػد الِء ٺاُڻ واري عيم الِء اغّني طّر اشتعيال
ٿيٍدڏ „ًُۿ اُي غٍعتي ىلػد جي اشتعيال ُيٺ
شيجِيا ويٍدا.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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