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 ۹۰۰۲ ایکٹ، مبلیبت سندھ
THE SINDH FINANCE ACT, 

2009 

 ]۲۰۰۱جوالئی  ۹[
ایکٹ جظ کے رسیعے صوثہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے 

کے لیئے کچھ ڈیوٹیضاوس هحصوالت کو هعقول 

ثٌبیب جبئے گب اوس هتعلقہ قواًیي هیں تشهین کی 

 جبئے گی۔

هیں ًبفز کشًے کے لیئے جیغب کہ صوثہ عٌذھ 

کچھ ڈیوٹیضاوس هحصوالت کو هعقول ثٌبًب اوس 

هتعلقہ قواًیي هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط 

 طشح ہوگی؛

 اط کو اط طشح ثٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:

کہب  ۲۰۰۱( اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۱۔)۱

 جبئے گب۔

عے ًبفز  ۲۰۰۱(یہ فی الفوس اوس پہلی جوالئی ۲)

 ہوگب۔

 

۔صوثہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ ۲

 هیں: ۱۹۱۱ایکٹ، 

 هیں: ۲۱(دفعہ ۱)

(a) کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل  ۱۱ًوجش شوبس

 ہوگب:

)ٹھیکہ( ٹھیکیذاسوں کی  (a) ۱۱''ًوجش شوبس 

 طشف عے؛

خشیذاسی آسڈس( خشیذاس کی ) (b) ۱۱ًوجش شوبس 

 طشف عے؛''؛

(b) اوس  ۲۳ًوجش شوبسAگشویذاسهیں، لفظ '' ۲۳۔ ''

'' هتجبدل گشوی پش قشض لیٌے واالکے لیئے لفظ ''

 ہوگب۔

 (شیڈول هیں:۲)

(a) هیں، شقوں  ۱آسٹیکل(a)  اوس(b)  کے لیئے

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 
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کی  IIکے ایکٹ  ۱۹۱۱
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 هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب:

(i) جہبں ایغی سقن دو ہضاس سوپے

 تک ہے

 دو سوپے

(ii)  جہبں ایغی سقن دو ہضاس سوپے

 عے صائذ ہو

پبًچ 

 سوپے۔''؛

(b) هیں: ۳آسٹیکل 

(i) شقي(b)  اوس(b)  هیں، الفبظ ''ایک  ۲کے کبلن

عو سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو عو سوپے'' هتجبدل 

 ہوں گے؛

(ii) شق(d)  هیں، الفبظ ''پبًچ عو  ۲کے کبلن

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ایک ہضاس سوپے'' هتجبدل 

 ہوں گے:

(iii) شق(e)  هیں، الفبظ ''پچبط سوپے'' کے لیئے

 الفبظ ''ایک  عو سوپے'' هتجبدل ہوں گے؛

(c) هیں، شقوں  ۹آسٹیکل(a)  اوس(b)  کے لیئے

 هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب:

کے عالوٍ ضشوست/طلت جہبں 

واجت االدا ہو، ہش ہضاس سوپے کے 

لیئے یب ثل کی اط سقن کے حصے 

 کے لیئے

۱۰.۱ 

 سوپے۔''؛

(d) کی شق  ۱۰آسٹیکل(A)  هیں، الفبظ  ۲کے کبلن

''ایک عو سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو عو سوپے'' 

 هتجبدل ہوں گے؛

(e) کے ۲۱.۰هیں، اعذاد '' ۲کے کبلن  ۱۲آسٹیکل ''

 '' هتجبدل ہوں گے؛۱۰.۰لیئے اعذاد ''

(f) هیں، شق  ۱۱آسٹیکل(a)  کے لیئے هٌذسجہ ریل

 هتجبدل ہوگب:

''(a):ٹھیکہ 

هشاد، کوئی دعتبویض  اط عے

یبدداشت ًبهہ یب کیئے گئے هعبہذٍ 

کی صوست هیں یب ٹھیکیذاس کی 

طشف عے حکوهت، کبسپوسیشي، 

ھبسٹی، کوششل یب اًڈعٹشیل لوکل ات

ہش عو 

سوپے یب 

کی  ٹھیکے

سقن کے 

کغی 
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تعلق کے عبتھ کیئے گئے اًذساج، 

پھش وٍ اکیلے طوس پش هبلکی هیں 

ہو یب ششاکت داسی کے رسیعے 

چالئی جبئے،  کوپٌی ال کے تحت 

سجغٹشڈ ہو، ایک کو آپشیٹو ثبڈی 

عوعبئٹی ہو یب کوئی دوعشی تٌظین 

جظ کو کبم کشًے ہوى، اًجٌیئشًگ 

کی هعبوًت فشاہن کشًی ہو اوس جظ 

هیں شبهل ہے وسک آسڈس، کبسگو 

ثل اوس ایک سًٌگ سیٹ کبًٹشیکٹ 

اوس دوعشی وصولیبں اوس هحصول 

جو لوکل ثبڈیض کی طشف ثقبیبجبت 

 ہوں۔

حصے 

کے لیئے 

 تیظ پیغہ

(b):خشیذاسی آسڈس  

اط عے هشاد، فشاہن کشًب اوس 

کبسٹیج آف اعٹوسص اوس عبهبى کو 

 اًڈس ٹیک کشًب

ہش عو 

سوپے یب 

خشیذاسی 

کی سقن 

کے کغی 

حصے 

کے لیئے 

ثیظ 

 پیغہ۔''؛

(g) هیں، الفبظ ''ایک عو  ۲کے کبلن  ۱۱آسٹیکل

''دو عو سوپے'' هتجبدل ہوں سوپے'' کے لیئے الفبظ 

 گے؛

(h) هیں، شق  ۲۱آسٹیکل(i)  کے لیئے هٌذسجہ ریل

 هتجبدل ہوگب؛

''(i) جہبں لیض فلیٹوں، دکبًوں، آفیغوں، ٹبٔوى ہبٔوعض

اوس ثٌگلوں عے هتعلقہ ہو، اط کے عبتھ حق تقغین 

شذٍ حصہ هیں ہو یب دوعشی صوست هیں پالٹ 

والی ٹیجل کی ًشخ  ۲۱۔Aجہبى جظ کی قیوت دفعہ 

 کے تحت کیب جبئے۔
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''(a) اگش دط الکھ سوپے

 عے صائذ ًہ ہو

ہش ًشخ والی ٹیجل 

 ۱۰.۰کے تحت 

 فیصذ

(b) اگش دط الکھ سوپے

 عے صائذ ہو

ہش ًشخ والی ٹیجل 

کے تحت ایک 

 ۔''؛فیصذ

(i) کی شق  ۲۹آسٹیکل(a) کی ریلی شق(i)  اوس

(ii)  هیں، الفبظ ''پچبط سوپے'' اوس  ۲کے کبلن

الفبظ ''ایک عو سوپے'' اوس الفبظ ''ایک عو 

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو عو سوپے''تشتیجواس 

 هتجبدل ہوں گے؛ اوس

(j) کی شق  ۳۰آسٹیکل(A) کی ریلی شق(ii)  کے

هیں، ششطیہ ثیبى کے عالوٍ هٌذسجہ ریل  ۲کبلن 

 هتجبدل ہوگب:

کے تحت ًشخ والی ٹیجل  ۲۱۔Bاوس  ۲۱۔A''دفعبت 

 کے تحت قیوت کب دو فیصذ:''۔

هیں،  ۹کی ریلی دفعہ  ۱۱۱۱۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۳

( کے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش ۱ریلی دفعہ )

 هتجبدل ہوگب:

حغبة عے ایک ٹیکظ (ہوٹلوں عے سقن کے ۱)

وصول کی جبئے گی، جظ کو ہوٹل ٹیکظ کہب 

س کشًے والے فی یوًٹ جبئے گب، جو سہبئش اختیب

پشهٌذسجہ ریل ثیبى کشدٍ طشیقہ کے تحت کوشے 

 کے کشائے کے عبڑھے عبت فیصذ ثشاثش ہوگی:

(a) ہوٹل کی صوست هیں، جہبں کوشے کے

کشائے کی وصولی کے چبلیظ فیصذ پش، هکول 

عو سوپے پش یب اط عے صائذ دد پش ایک سہبئش 

 کشًے والے پش ایک ہضاس سوپے عے صائذ ًہ ہو؛

(b) ہوٹل کی صوست هیں، جہبں سہبئش اختیبس

کشًے والے یوًٹظ کے ایک ہضاس سوپے عے 

 صائذ پش کوشے کے کشائے پش عبٹھ فیصذ ہو۔''۔

هیں،  ۱۱۹۱۔صوثبئی هوٹش گبڑیبں آسڈیٌٌظ، ۴

شبهل کی  ۲۳۔Aکے ثعذ ایک ًئی دفعہ  ۲۳دفعہ 

Pakistan Ordinance 

XIX of 1965 
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 جبئے گی:

''A۔ سجغٹشیشي هیں ًقص )ڈفبلٹ( پش جشهبًہ: ۲۳۔

ایک هوٹش گبڑی جو هلک هیں دسآهذ کی گئی اگش 

ہو یب جو هلک هیں کغی ثباختیبس ثٌبئے گئے 

هیٌوفیکچشس عے خشیذ کی گئی ہو، اط کب هبلک، 

اط گبڑی کے دسآهذ کشًے یب خشیذ کشًے کے 

عبٹھ دى کے اًذس سجغٹشیشي کشاًے هیں ًبکبم 

ہوتب ہے تو، قواعذ هیں ثیبى کشدٍ سجغٹشیشي فی 

عے هٌذسجہ  ۲۰۰۱پہلی آگغٹ کے تحت اط پش 

 ریل ًشخوں پش جشهبًہ ًبفز ہوگب:

(i) جہبں ڈفبلٹ چھہ هبٍ عے صائذ

 ًہ ہو؛

۱۰۰۰ 

 سوپے

(ii) جہبں ڈفبلٹ چھہ هبٍ عے صائذ

ہو لیکي ایک عبل عے صائذ ًہ 

 ہو؛

۱۰۰۰۰ 

 سوپے

(iii) جہبں ڈفبلٹ ایک عبل عے

صائذ ہو لیکي دو عبل عے صائذ ًہ 

 ہو؛

۲۰۰۰۰ 

 سوپے

(iv) ہبں ڈفبلٹ دو عبل عے ج

صائذ ہو لیکي تیي عبل عے صائذ 

 ًہ ہو؛

۳۰۰۰۰ 

 سوپے

(v) ہبں ڈفبلٹ تیي عبل عے ج

صائذ ہو لیکي چبسعبل عے صائذ 

 ًہ ہو؛

۰۰۰۰۰ 

 سوپے

(vi) ہبں ڈفبلٹ چبس عبل عے ج

صائذ ہو لیکي پبًچ عبل عے صائذ 

 ًہ ہو؛

۱۰۰۰۰ 

 سوپے

(vii) ہبں ڈفبلٹ پبًچ عبل عے ج

 ہو۔''۔صائذ 

۱۰۰۰۰۰ 

 سوپے

کے پبًچویں شیڈول  ۱۱۲۰۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۱

 کے لیئے هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب: ۱هیں، آسٹیکل 

۔هٌذسجہ ریل کیٹیگشیض کے صبسفیي کو ۱''
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الئغٌغی کی طشف عے فشاہن کشدٍ تواًبئی کی 

 صوست هیں:

(a)الیکٹشیغٹی ڈیوٹی جو هختلف  ڈوهیغبئیل

کی سقن پش یب وصولیبں 

الیکٹشیغٹی ٹیشف کے تحت 

کی وصولیبں اعتعوبل کشدٍ 

 فیصذ ۱.۱فشاہوی پش 

(b) دفتش یب

 کبسوثبسی

الیکٹشیغٹی ڈیوٹی جو هختلف 

کی سقن پش یب وصولیبں 

الیکٹشیغٹی ٹیشف کے تحت 

کی وصولیبں اعتعوبل کشدٍ 

 فیصذ ۲فشاہوی پش 

(c) صٌعتی

 اعتعوبل

الیکٹشیغٹی ڈیوٹی جو هختلف 

کی سقن پش یب وصولیبں 

الیکٹشیغٹی ٹیشف کے تحت 

کی وصولیبں اعتعوبل کشدٍ 

 فیصذ ۱.۱فشاہوی پش 

(d) آثپبشی اوس

صساعت کے 

 لیئے ٹیوة ویل

الیکٹشیغٹی ڈیوٹی جو هختلف 

کی سقن پش یب وصولیبں 

الیکٹشیغٹی ٹیشف کے تحت 

کی وصولیبں اعتعوبل کشدٍ 

 فیصذ ۱فشاہوی پش 

(e) احبطہ جہبں

کی فشاہوی ثجلی 

هیٹش کے عالوٍ 

 ہو

 ۱کب وصولیبں تواًبئی کی 

 فیصذ

: الیکٹشیغٹی ٹیشف عے هشاد -Iوضبحت 

سیگیولیشي آف جٌشیشي، ٹشاًغویشي ایٌڈ 

کی  ۱۱۱۱ڈعٹشیجیوشي آف الیکٹشیکل پبوس ایکٹ، 

کے تحت تشکیل دیب گیب ٹیشف کب  ۳۱(۴دفعہ )

شیڈول اوس وفبقی حکوهت کی طشف عے الئغٌغی 

 ے ثیبى کشدٍ ٹیشف۔کے لیئ

: عپالئی چبسجض اوس ویشیجل چبسجض -IIوضبحت 
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وٍ ہیں، جو فشوخت کی قیوت فی کلوواٹ فی 

کالط عٌگل سیٹ کے طوس پش یب صبسف کی 

طشف عے اعتعوبل کشدٍ حقیقی یوًٹ پش ًبفز 

 ٹیشف کے حصے کب حصہ۔

: احبطے، جو هکول طوس پش اعتعوبل -IIIوضبحت

کے  ۲کی دفعہ  ۱۱۳۴ یب فیکٹشیض ایکٹ،ہیں هیں 

هقصذ کے لیئے ثٌبًے والے عول کے لیئے 

، وٍ ہیں اصولی طوس پش اعتعوبل ہوًے والے

صٌعتی هقصذ کے اعتعوبل هیں عوجھے جبئیں 

 گے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


