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] ۷جوالئی [۱۱۱۳
ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ صوثہ هیں کچھ ٹیکظ
اوس ڈیوٹیض کو هعقول ثٌب کش ،لگب کش اوس ثڑھبیب جبئے
گب۔
جیغب کہ صوثہ هیں کچھ ٹیکظ اوس ڈیوٹیض کو هعقول
ثٌب ًب ،لگب ًب اوس ثڑھبًب هقصود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۱۳ ،کہب
جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس اوس پہلی جوالئی  ۱۱۱۳عے ًبفز
ہوگب۔

توہیذ )(Preamble

هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
۲۔اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم کے
Definitions
هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
('' )bثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ کے تحت ثیبى
 ۱۹۱۱کے ایکٹ II
کشدٍ؛
('' )cقواعذ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے کی تشهین
Amendment of
گئے قواعذ۔
۳۔عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے اعٹیوپ Act II 1899
ایکٹ ۱۹۱۱ ،کے شیڈول  Iهیں:
( )aآسٹیکلظ  ۱۱ ،۱اوس  ۹۳کے کبلن  ۲هیں،
الفبظ ''پچبط پیغے'' کے لیئے الفبظ ''ایک
سوپیب'' هتجبدل ہوں گے؛
( )bآسٹیکل  ۱۹کے کبلن  ۲هیں ،الفبظ ''پٌذسٍ
سوپے'' کے لیئے الفبظ ''ثبئیظ سوپے اوس
پچبط پیغے'' هتجبدل ہوں گے۔
( )cآسٹیکل  22-Aکے لیئے هٌذسجہ ریل کے
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طوس پش هتجبدل ہوگب:
“ ،22-Aهعبہذٍ ،جظ کب هطلت ہش ایک سوپے
کغی یبدداشت ًبهہ یب هعبہذے کے کے لیئے پچیظ
علغلے هیں ٹھیکیذاس کی طشف پیغے یب ٹھیکے
عے ،حکوهت ،لوکل ثبڈی ،لوکل کی قیوت کب کچھ
اتھبسٹی ،کوششل یب اًڈعٹشیل حصہ۔''
حوالے عے کیب جبئے یب داخل ہوا
ہو ،پھش وٍ هکول طوس پش ایک
هبلکی هیں ہو یب ثھبئیچبسٍ هیں
چالئی جبتی ہو ،جظ هیں ثیظ
عے صائذ هالصهیي ہوں جو کوپٌی
ال کے تحت سجغٹش کی گئی ثبڈی
ہویب کوئی دوعشی تٌظین جو کبم
کشے یب جو عبهبى یب اعٹوس خشیذ
کشے۔
) (dآسٹیکل  ۳۳کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے
هتجبدل ہوگب:
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) (i) (aتحفے کب
دعتبویض ،جو حل ًہ ہو
(ًوجش  )۹۹یب وصیت یب
هٌتقلی (ًوجش )۶۲؛
واسث لئ
)(iiقبًوًی
عالوٍ کغی دوعشے
شخص کے حق هیں
دیئے گئے صثبًی تحفے
کی تصذیق کے لیئے
تحشیشی طوس پش قغن
وٍ ہی ڈیوٹی جوًبهہ
ًبهہ یب اعالهیہ؛
) (bحقیقی واسث کے (ًوجش  )۴پش وصولی
حق هیں کیئے گئے الئق ہے۔
صثبًی تحفے کی تصذیق
کے لیئے تحشیش طوس پش
قغن ًبهہ یب اعالهیہ۔
) (eآسٹیکل  ۴۹هیں:
) (iشق ) (bهیں ،الفبظ ''شق ) ''(aکے لیئے الفبظ
''شقیں ) (e) ،(aاوس ) ''(eeهتجبدل ہوں گی۔
) (iiشقوں ) (cاوس ) (dهیں الفبظ'' ،عبم طوس پش'' کے
ثعذ الفبظ ''هبعوائے شقوں ) (e) ،(aاوس ) (eeهیں
هعبهلے کی'' شبهل کیئے جبئیں گے۔
)(iiiشق ) (eکے ثعذ هٌذسجہ ریل طوس پش اضبفہ کیب
جبئے گب:
“) (eeجت غوس کے لیئے ًہ دیب دو عو سوپے
جبئے اوس اٹبسًی جٌشل کو کوئی
غیش هٌقولہ جبئیذاد فشوخت کشًے
کے لیئے ثباختیبس ثٌبیب جبئے۔''۔
) (fآسٹیکل  ۹۵کی شق ) (bکے کبلن  ۲هیں ،الفبظ
''تیظ سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچبط سوپے'' هتجبدل
ہوں گے۔
) (gآسٹیکل  ۳۳کے ثعذ ،هٌذسجہ ریل ًئی آسٹیکل
وٍ ہی ڈیوٹی جو آًب جبًب
(ًوجش  )۲۳هیں وصولی
الئق ہے ،جو دفعہ 27A
کے تحت کلیکٹش کی
طشف عے قیوت والی
ٹیجل هیں طے کشدٍ
جبئیذاد کی قیوت کے
ثشاثش ہوگب۔
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 ۱۱۹۹کے هغشثی
پبکغتبى ایکٹ  Vکی
تشهین
Amendment of
W.P. Act V of
1958

 ۱۱۹۹کے هغشثی
ایکٹ
پبکغتبى
 XXXIIکی تشهین
Amendment of
W.P Act XXXII
of 1958

شبهل کیب جبئے گب:
''63-A۔ لیض عے پہلے االٹوٌٹ آسڈس کی هٌتقلی:
)(aسہبئشی پالٹوں کی صوست هیں:
) ۲۱۱(iچوسط گض عے صائذ ًہ کچھ ًہیں
ہو
) ۲۱۱(iiچوسط گض عے صائذ دو سوپے فی
لیکي  ۴۱۱چوسط گض عے صائذ چوسط گض
ًہ ہو۔
) ۴۱۱(iiiچوسط گض عے صائذ چبس سوپے فی
چوسط گض
)(bکوششل پالٹوں کی صوست آٹھ سوپے فی
چوسط گض۔''۔
هیں
۱۔عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ۱۱۹۹ ،
هیں:
 7-Aکے ثعذ هٌذسجہ ریل طوس پش اضبفہ کیب جبئے
گب:
''7-B۔ ( )۱جظ شخص پش ٹیکظ واججبالدا ہے ،اط
پش ایک عشچبسج لگبئی اوس وصول کی جبئے گی،
جو ٹیکظ عے عالوٍ اضبفی طوس پش هٌذسجہ ریل
قیوت پش ہوگی:
)(iپہلی جوالئی  ۱۱۳۹عے  ۳۱جوى ۳۱
 ۱۱۵۱والے عشصہ کے دوساى سہبئشی فیصذ
یب کبسوثبسی هقصذ کے لیئے اعتعوبل
شذٍ جبئیذاد پش هکول طوس پش یب اط کے
حصہ پش۔
)(iiپہلی جوالئی  ۱۱۵۱عے  ۳۱جوى ۱۹
 ۱۱۳۳اوس اط کے ثعذ سہبئشی اوس فیصذ
کبسوثبسی هقصذ کے لیئے اعتعوبل ہوًے
والی جبئیذاد پش هکول طوس پش یب اط کے
حصہ پش۔
)(iiiصٌعتی هقصذ کے لیئے اعتعوبل ۳۱
فیصذ
ہوًے والی جبئیذاد پش۔
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 ۱۱۶۱کے هغشثی
ایکٹ
پبکغتبى
 XXXIVکی تشهین
Amendment of
W.P Act XXXIV
of 1964

عٌذھ
 ۱۱۷۹کے
ایکٹ  XVکی تشهین
Amendment of
Sindh Act XV of
1975
 ۱۱۷۷کے عٌذھ
ایکٹ  VIIکی تشهین
Amendment of
Sindh Act VII of
1977

()۲ٹیکظ کی وصولی اوس وصولی کے لیئے هزکوسٍ
طشیقہ کبس ایغے ًبفز ہوگب اوس عشچبسج کی ثبصیبثی
اوس وصولی پش ًبفز ہوگب۔''۔
۹۔هوٹش گبڑیبں ٹیکغیشي ایکٹ ۱۱۹۹ ،کے شیڈول
هیں:
جشیبں ًوجش  ۹هیں:
)(iداخال ) (aکے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش هتجبدل
ہوگب:
) (aهوٹش گبڑیبں جي کی عیٹوں کی گٌجبئش چبس افشاد
عے صائذ ًہ ہو ،اًجي کے صالحیت کے عبتھ:
) ۱۱۱۱(iعی عی عے صائذ ًہ ہو۔  ۹۱۱سوپے
) ۱۱۱۱(iiعی عی عے صائذ لیکي  ۷۱۱سوپے
 ۱۳۱۱عی عی عے کن ہو۔
 ۹۹۱سوپے
) ۱۳۱۱(iiiعی عی عے صائذ ہو۔
داخالوں ) (iاوس ) (iiکے
)(iiداخال ) (bهیں ،ریلی
ٔ
لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:
)(bهوٹش گبڑی چبس عیٹوں عے صائذ افشاد کی گٌجبئش
کے لیئے ہش اضبفی عیٹ کے لیئے ،اًجي کی
صالحیت کے عبتھ:
)(iاگش  ۱۱۱۱عی عی عے صائذ ًہ  ۹۱سوپے فی
عیٹ
ہو۔
) (iiاگش  ۱۱۱۱عی عی عے صائذ  ۱۱۱سوپے
فی عیٹ
ہو
۶۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۶۱ ،کے عبتویں شیڈول هیں:
)(aجشیبں ًوجش  ۲کے لیئے اوس اط کے عبهٌے
داخالوں کے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:
ٔ
''۲۔ ثیشوًی کوپٌیوں عویت عبسی  ۹۱۱۱سوپے
پجلک لویٹیڈ کوپٌیبں۔
)(bجشیبں ًوجش  ۳هیں شق ) (aکے لیئے اوس اط کے
داخالوں کے لیئے هٌذسجہ ریل طوس پش هتجبدل
عبهٌے
ٔ
ہوگب:
) ۱.۹(i) (aهلیي سوپے کی پیڈ اپ  ۱۱۱۱سوپے
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کیپیٹل کے عبتھ عبسی پشائیویٹ
لویٹیڈ کوپٌیبں۔
) ۱.۹ (iiهلیي سوپے کی پیڈ اپ  ۹۱۱۱سوپے
کیپیٹل کے عبتھ عبسی پشائیویٹ
لویٹیڈ کوپٌیوں پش  ۲.۹هلیي سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
) ۲.۹ (iiiهلیي سوپے کی پیڈ اپ  ۶۱۱۱سوپے
کیپیٹل کے عبتھ عبسی پشائیویٹ
لویٹیڈ کوپٌیوں پش  ۳.۹هلیي سوپے
عے صائذ ًہ ہو۔
) ۳.۹ (ivهلیي سوپے کی پیڈ اپ  ۹۱۱۱سوپے
کیپیٹل کے عبتھ عبسی پشائیویٹ
لویٹیڈ کوپٌیبں۔
۷۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۷۹ ،کی دفعہ  ۹کی ریلی دفعہ
( )۱هیں الفبظ ''ایک سوپیب'' کے لیئے الفبظ ''ایک
سوپیب اوس پچیظ پیغے'' هتجبدل ہوں گے۔

۹۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۷۷ ،کی دفعہ  ۹کی ریلی دفعہ
( )۱هیں هوجود شقي کے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے
عے هتجبدل ہوگب:
'') (aوٍ ہوٹل جو ایک سہبئش اختیبس کشًے
دى کی سہبئش کے لیئے والے توبم افشاد کے عبٹھ
ایک فشد کے لیئے عتش فیصذ ثشاثش ایک دى کے
سوپے عے کن ًہ اوس دو لیئے ایک فشد پش ۱۱
عو اوس پچبط سوپے سوپے۔
عے صائذ لیتے ہوں۔
) (bوٍ ہوٹل جو ایک دى سہبئش اختیبس کشًے
کی سہبئش کے لیئے والے توبم افشاد کے عبٹھ
ایک فشد کے لیئے دو فیصذ ثشاثش ایک دى کے
عو اوس اکبوى سوپے لیئے ایک فشد پش ثیظ
عے کن ًہ ہوں اوس چبس سوپے۔
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کول ڈولپوٌٹ عیظ
Coal
Development
Cess
یوٹیالئیضیشي

ًبى
ٹیکظ
Non-Utilization
Tax

عو سوپے عے صائذ
لیتے ہوں۔
) (cوٍ ہوٹل جو ایک دى
کی سہبئش کے لیئے
ایک فشد کے لیئے چبس
عو اوس ایک سوپے عے
کن ًہ ہوں اوس پبًچ عو
اوس پچبط سوپے عے
صائذ لیتے ہوں۔
) (dوٍ ہوٹل جو ایک دى
کی سہبئش کے لیئے
ایک فشد کے لیئے پبًچ
عو اوس پچبط سوپے
عے کن ًہ ہوں اوس عبت
عو سوپے عے صائذ
لیتے ہوں۔
) (eوٍ ہوٹل جو ایک دى
کی سہبئش کے لیئے
ایک فشد کے لیئے عبت
عو اوس ایک سوپے عے
کن ًہ ہوں ایک ہضاس
سوپے عے صائذ لیتے
ہوں۔
) (fوٍ ہوٹل جو ایک دى
کی سہبئش کے لیئے
ایک فشد کے لیئے ھک
ہضاس اوس ایک سوپے
عے کن ًہ ہوں اوس دو
ہضاس سوپے عے صائذ
لیتے ہوں۔
) (gوٍ ہوٹل جو ایک دى
کی سہبئش کے لیئے

سہبئش اختیبس کشًے
والے توبم افشاد کے عبٹھ
فیصذ ثشاثش ایک دى کے
لیئے ایک فشد پش تیظ
سوپے۔

سہبئش اختیبس کشًے
والے توبم افشاد کے عبٹھ
فیصذ ثشاثش ایک دى کے
لیئے ایک فشد پش چبلیظ
سوپے۔

سہبئش اختیبس کشًے
والے توبم افشاد کے عبٹھ
فیصذ ثشاثش ایک دى کے
لیئے ایک فشد پش عبٹھ
سوپے۔

سہبئش اختیبس کشًے
والے توبم افشاد کے عبٹھ
فیصذ ثشاثش ایک دى کے
لیئے ایک فشد پش اعی
سوپے۔

سہبئش اختیبس کشًے
والے توبم افشاد کے عبٹھ
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ایک فشد کے لیئے دو فیصذ ثشاثش ایک دى کے
ہضاس ایک سوپے عے کن لیئے ایک فشد پش ایک
ًہ ہوں اوس تیي ہضاس عو سوپے۔
سوپے عے صائذ لیتے
ہوں۔
) (hوٍ ہوٹل جو ایک دى سہبئش اختیبس کشًے
کی سہبئش کے لیئے والے توبم افشاد کے عبٹھ
ایک فشد کے لیئے تیي فیصذ ثشاثش ایک دى کے
ہضاس اوس ایک سوپے لیئے ایک فشد پش ایک
عے کن ًہ ہوں اوس چبس عو ثیظ سوپے۔
ہضاس سوپے عے صائذ
لیتے ہوں۔
) (iوٍ ہوٹل جو ایک دى سہبئش اختیبس کشًے
کی سہبئش کے لیئے والے توبم افشاد کے عبٹھ
ایک فشد کے لیئے چبس فیصذ ثشاثش ایک دى کے
ہضاس اوس ایک سوپے لیئے ایک فشد پش ایک
عے کن ًہ ہوں اوس اط عو اوس پچبط سوپے۔
عے صائذ۔
۱۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۹۱ ،کی دفعہ  ۷کی ریلی دفعہ
( )۲هیں الئغٌظ اوس دوثبسٍ الئغٌظ تبصٍ کشاًے کے
لیئے فی کی هوجودٍ ٹیجل کے لیئے ،هٌذسجہ ریل
طشح عے هتجبدل ہوگب:
عبالًہ سیٌوئل فی
سجغٹشیشي فی
 ۱۱۱۱سوپے
 ۹۱۱۱سوپے
کبس ڈیلش
۱۱۔ ( )۱کول هبئیٌٌگ عالقوں هیں عے کوئلہ اٹھبًے
والی ٹشکوں پش فی ٹشک پش ایک هشتجہ کے لیئے ثیظ
سوپے کے حغبة عے ایک عیظ لگبئی اوس وصول
کی جبئے گی ،جظ کو کول ڈولپوٌٹ عیظ کہب جبئے
گب۔
()۲عیظ کو کول هبئیٌٌگ عالقوں هیں سوڈوں کی
هشهت اوس تشقی کے لیئے اعتعوبل کیب جبئے گب اوس
دیگش عشگشهیوں کے لیئے جو کوئلے کی پیذاواس کی
9

تشقی اوس عشگشهیوں کو ثڑھبئیں۔
۱۱۔ ( )۱جت تک کچھ سیگیولیشي آف هبئیٌظ ایٌڈ آئل
فیلڈط ایٌڈ هٌشل ڈولپوٌٹ (فیڈسل کٌٹشول) ایکٹ،
 ۱۱۱۹کے هتضبد ًہ ہو اوس اط علغلے هیں تشکیل
دیئے گئے قواعذ یب کغی دوعشے قبًوى یب هزکوسٍ
ایکٹ کے تحت جبسی کشدٍ لیض کی ششائظ و ضواثظ
کے هتضبد ًہ ہو اوس قواعذ کے هتضبد ًہ ہو ہش عبل
ایک ًبى یوٹیالئیضیشي ٹیکظ لگبئی اوس وصول کی
جبئے گی ،جہبں لیضی اط کو دی ہوئی ایشاضی کی
لیض جوع کشاًے هیں دو عبل کے اًذس ًبکبم ہوتب ہے تو
هزکوسٍ ایکٹ یب قواعذ ًبفز ہوًے کے ثعذ ثھی ًبکبم
ہوتب ہے اوس ایغے عالقے هیں عے هعذًی اشیبء
حبصل کشًے ،کبم تجذیل کشًے یب لے جبًے هیں
هٌذسجہ ریل قیوتیں ہوں گی:
ٹیکظ کی قیوت
جشیبں هعذًیبت کب ًبم
ًوجش
 ۶۱فی ایکڑ
کوئلہ
)(i
 ۲۱فی ایکڑ
هٹی/شیل
)(ii
 ۹۱فی ایکڑ
) (iiiڈولوهبئیٹ
 ۱۱۱فی ایکڑ
) (ivگشیٌبئیٹ
 ۹۱فی ایکڑ
الئین اعٹوى
)(v
۱۲۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے
لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے اوس ایغے قواعذ دوعشے
هعبهالت کے عبتھ ،کوئی ٹیکظ لگبًے ،وصولی اوس
ادائگی کے طشیقہ کبس یب عیظ لگبًے یب اط ایکٹ
کے تحت جشهبًہ لگبًے کب طشیقہ کبس جو اط ایکٹ
هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو ،وٍ فشاہن کشیں گے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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