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شيڌ ايڪٽ ىهتر  IIنجريً 2007
SINDH ACT NO.II OF 2007
شيڌ ناليات ايڪٽۿ 2007
THE SINDH FINANCE ACT, 2007
]„ 24ڪٽَةر [2007
ايڪٽ جيٍو ذريعي صَةي ۾ داخل ٿييدڏ يا صَةي کان
ٻاٌر وييدڏ يا ٌَائي يا شهيڊ ذريعي نلڪ کان ٻاٌر
وييدڏ شيو جي شڌي ۽ ندفَظ چرپر الِء
اىفرااشٽرڪچر جي خاص شيڀال ۽ ترقي الِء شيس کي
نعقَل ةڻائڻ الِء شيڌ ناليات ايڪٽۿ  1994۾ ترنيم
تهٍيد )(Preamble

ڪئي وييدي.
جيئو تً صَةي ۾ داخل ٿييدڏ يا صَةي کان ٻاٌر وييدڏ
يا ٌَائي يا شهيڊ ذريعي نلڪ کان ٻاٌر وييدڏ شيو جي
شڌي ۽ ندفَظ چرپر الِء اىفرااشٽرڪچر جي خاص
شيڀال ۽ ترقي الِء شيس کي نعقَل ةڻائڻ الِء شيڌ
ناليات ايڪٽۿ  1994۾ ترنيم ڪرڻ ضروري ٿي پئي
„ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي܀
ان کي ٌو ريت جَڏي ىافذ ڪيَ وييدو:

ٌ )1(.1و ايڪٽ کي شيڌ ناليات (ترنيم) ايڪٽۿ نختصر عيَان ۽ شروعات
title

Short

 2006شڎيَ وييدو.

and

(ٌ)2ي فَري طَر الڳَ ٿييدو.

commencement

 .2شيڌ ناليات ايڪٽۿ  1994۾ۿ جيٍو کي ٌو کاىپَِء  1994جي شيڌ ايڪٽ
ةً ڄاڻايل ايڪٽ شڎيَ وييدوۿ ان جي دفعً  9۾ۿ ذيلي ىهتر  XIIIجي دفعً  9جي
ترنيم

دفعً ( )1الِء ٌيٺيو ريت نتتادل ٿييدو:
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“( )1اىفرااشٽرڪچر جي شيڀال ۽ ترقي الِء ٌو ايڪٽ Amendment section
جي شيڊول جي روشييَء ۾ نال جي نلًٍ جي ةيياد تي 9 of of Sindh Act
ندصَل لڳايَ ۽ ورتَ وييدو تً جيئو خشڪيۿ ةدري يا No.XIII of 1994
ٌَائي رشتي شانان خفاعت شان صَةي ۾ „ىدو يا ٌتان
ٻاٌر نَڪليَ وڃي܀
ةشرطيڪ شَن تي ندصَل شَن جي اگًٍ جي 0.125
شيڪڏو جي خصاب شان اوڳاڏيَ وييدو.
وضاخت:

ٌو

دفعً

جي

الِءۿ

نقصد

لفظ

“اىفرااشٽرڪچر” ۾ شانل „ٌوۿ روڊۿ گٍٽيَنۿ پلَنۿ
ڪلَرٽسۿ رشتو تي الئيٽَنۿ رشتو تي گلڪاريۿ
شهيڊ ڪياراۿ عَاني پارڪَنۿ عَاني تفريح ۽ اچ وڃ
جي جڳًٍۿ کائڻ پيئڻ جَن جڳٍَنۿ نٿاڇراۿ جٍيگۿ
فشريزۿ ڊيلٽا ڪيزرويشوۿ ڍىڍونۿ شانَىڊي جيَت جي
کاڌ جَن جڳٍَنۿ جٍيگلي جيَت ۽ ان شان الڳاپيل
جايَنۿ پتلڪ اشڪَلۿ ووڪيشيل ۽ ٽيڪييڪل
ٽريييگ شييٽر ۽ پروجيڪتسۿ الئتريريزۿ نيَزيهس ۽
شاڳئي قصم جا ادارا جيڪي صَةي طرفان شيڀاليا ۽
ٌاليا وڃوۿ شيو جي صاف ۽ ندفَظ چرپر الِء ٽرئفڪ
ڪيٽرولۿ پتلڪ „رڊرۿ پَليس فَرسۿ شيو جي خفاعت
الِء گشتۿ شيو جي لَڊىگ ۽ ان لَڊىگ ال اڎاۿ
پارڪيگ جَن جايَنۿ نارڪيٽسۿ واٽر شپالِءۿ
اشپتالَن ۽ ڊشپييصريَن ۽ اٌڏن نعانلو جي ترقيۿ
شڌاروۿ نرنت ۽ خفاعت وغيره.”.
.3ڄاڻايل ايڪٽ ۾ۿ دفعً  10کاىپَِءۿ ٌيٺيَن شيڊول  1994جي شيڌ ايڪٽ
ىهتر  XIII۾ شيڊول جَ

شانل ڪيَ وييدو:
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اضافَ

شيڊول
(ڎشَ دفعً )9
شيو جَ صافي وزن

نفاصلي

of
شان

ندصَل جَ نلًٍ

گڎ Schedule to Sindh
Act No.XIII of 1994

 1250ڪلَگرانز تائيو شي ۽ ايف نلًٍ جَ 0.5
شيڪڏو واڌو ٌڪ پئصَ
في ڪلَنيٽر
 1250ڪلَگرام کان شي ۽ ايف نلًٍ جَ
وڌيڪ

پر

 0.505 2030شيڪڏو واڌو

ڪلَگرانز کان وڌيڪ ىً ٌڪ پئصَ في ڪلَنيٽر
 2030ڪلَگرام کان شي ۽ ايف نلًٍ جَ
وڌيڪ

پر

 0.510 4060شيڪڏو واڌو

ڪلَگرام کان وڌيڪ ىً

ٌڪ پئصَ في ڪلَنيٽر

 4060ڪلَگرام کان شي ۽ ايف نلًٍ جَ
وڌيڪ

پر

 0.515 8120شيڪڏو واڌو

ڪلَگرام کان وڌيڪ ىً

ٌڪ پئصَ في ڪلَنيٽر

 8120ڪلَگرام کان شي ۽ ايف نلًٍ جَ
وڌيڪ

پر

 0.520 16000شيڪڏو واڌو

ڪلَگرام کان وڌيڪ ىً

ٌڪ پئصَ في ڪلَنيٽر

 16000ڪلَگرانز کان شي ۽ ايف نلًٍ جَ
وڌيڪ

 0.525شيڪڏو واڌو
ٌڪ پئصَ في ڪلَنيٽر

وضاخت :شيڊول جي نقصد الِءۿ نلًٍ جَ نطلب „ٌي
نالڪ ڎاىٍو لٍڻل شيو جي  C&Fقيهتۿ جيئو
ڪصٽم اٿارٽيز طرفان شانان داخل ٿيڻ تي اوڳاڏي
4

Addition

وڃي ۽ صَةي جَ اىفرااشٽرڪچر اشتعهال ڪرڻ تي ۽
ٻيو شيو الِء قيهت جيڪا شپيگ ڊاڪَنييٽس ۾
ڄاڻائي وڃي ۽ نفاصلَ نطلب صَةي اىدر نفاصلَ
جيڪَ طئي ڪيَ وڃي.
.4شيڌ ناليات (ترنيم) „رڊيييسۿ  2006جي نيصَخي
Repeal

نيصَخي.
ىَٽ :ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت
الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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