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 2002نجريً  Iسيڌ ايڪٽ ىهبر 

SINDH ACT NO.I OF 2007 

 2002 ايڪٽۿ ناليات سيڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 2007 

 ]2002 جَالِء 26[

نحصَلو سيڌ صَبي ۾ ڪجًٍ ايڪٽ جيٍو ذريعي 

کي نعقَل بڻايَ وييدو ۽ الڳاپيل قاىَىو ۾ ترنيم ڪئي 

 وييدي.

کي نعقَل نحصَلو سيڌ صَبي ۾ ڪجًٍ جيئو تً 

ضروري ٿي پئي ڪرڻ بڻائڻ ۽ الڳاپيل قاىَىو ۾ ترنيم 

 „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

 کي ٌو ريت جَڏي ىافذ ڪيَ وييدو:ان 

 2002ٌو ايڪٽ کي سيڌ ناليات ايڪٽۿ ( 1.)1

 سڏيَ وييدو.

 کان الڳَ ٿييدو. 2002۽ پٍريو جَالِء (ٌي فَري طَر 2)

جي  1591سيڌ نَٽر گاڎيَن ٽيڪسيضو ايڪٽۿ . 2

الِء ٌيٺيو ريت  (c)۾ۿ داخال  3صيڊول جي جريان ىهبر 

 نتبادل ٿييدو:

“(c) :ٽرڪَن يا ٽريلر 

(ii) 1121  ڪلَ گرام کان وڌيڪ )ڀريل وزن( پر

 رپيا 6000ڪلَ گرام کان وڌيڪ ىً ٌجي.     16000

(ii) 160001  ڪلَ گرام کان وڌيڪ )ڀريل وزن( پر

 ”.رپيا. 1000ڪلَ گرام کان وڌيڪ ىً ٌجي.  25555

۾ۿ ذيلي دفعً  1جي دفعً  1522سيڌ ناليات ايڪٽۿ .3
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 نختصر عيَان ۽ صروعات

Short title and 

commencement 

جي سيڌ ايڪٽ  1591

XXXII جي ترنيم 

Amendment of 

Sindh Act XXXII of 

1958 
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 ريت نتبادل ٿييدو:ٌيٺيو ( الِء 1)

ٌَٽلو تي نلًٍ جي حساب سان رٌائش اختيار ( 1“)

ڪيدڏ في ناڻٍَ جي ٌڪ ڎييٍو جي روم جي ڀاڏي جي 

ساڍا ست سيڪڙو قيهت تي سهَرن رٌائش اختيارن 

ڪيدڏن جي پيجاسي سيڪڙو فليٽ ريٽ ٌڪ 

ٽيڪس لڳائي وييدي جيٍو کي ٌَٽل ٽيڪس سڏيَ 

 ”.وييدو.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

VII  ًجي ترنيم 1جي دفع 

Amendment of 

section 8 of Sindh 

Act VII of 1977 

 

 

 

 

 


