۷۰۰۲  مجزیہII سندھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.II OF 2007
۷۰۰۲ ،سندھ مبلیبت ایکٹ
THE SINDH FINANCE (AMENDMENT)
ACT, 2007
(CONTENTS) فہزست
(Preamble) توہیذ
(Sections) دفعبت
۔ هختصش عٌواى اوس ششوعبت۱
Short title and commencement
 کی تشهین۹  کی دفعہXIII  کے عٌذھ ایکٹ ًوجش۱۹۹۱ ۔۲
Amendment section 9 of of Sindh Act No.XIII of 1994
 هیں شیڈول کب اضبفہXIII  کے عٌذھ ایکٹ ًوجش۱۹۹۱ ۔۳
Addition of Schedule to Sindh Act No.XIII of 1994
۔ هٌغوخی۱
Repeal

۷۰۰۲  مجزیہII سندھ ایکٹ نمبز
SINDH ACT NO.II OF
2007
۷۰۰۲ ،سندھ مبلیبت ایکٹ
1

THE SINDH FINANCE
(AMENDMENT) ACT, 2007
] ۲۱اکتوثش [۲۰۰۲
ایکٹ جظ کے رسیعے صوثہ هیں داخل ہوًے یب
صوثہ عے ثبہش جبًے والی یب ہوائی یب ثذشی
ساعتے هلک عے ثبہش جبًے والی اشیبء کی ثشاٍ
ساعت اوس هذفوظ ًقل و دشکت کے لیئے
اًفشااعٹشکچش کی خبص عٌجھبل اوس تشقی کے
لیئے هذصول کو هعقول ثٌبًے کے لیئے عٌذھ
هبلیبت ایکٹ ۱۹۹۱ ،هیں تشهین کی جبئے گی۔
جیغب کہ صوثہ هیں داخل ہوًے یب صوثہ عے ثبہش
جبًے والی یب ہوائی یب ثذشی ساعتے هلک عے
ثبہش جبًے والی اشیبء کی ثشاٍ ساعت اوس هذفوظ
ًقل و دشکت کے لیئے اًفشااعٹشکچش کی خبص
عٌجھبل اوس تشقی کے لیئے هذصول کو هعقول
ثٌبًے کے لیئے عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۹۹۱ ،هیں
تشهین کشًب هقصود ہے ،جو اط طشح ہوگی؛
اط کو اط طشح ثٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیت (تشهین) ایکٹ،
 ۲۰۰۲کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۹۹۱ ،هیں ،جظ کو اط
کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب ،اط کی
دفعہ  ۹هیں ،ریلی دفعہ ( )۱کے لیئے هٌذسجہ ریل
طوس پش هتجبدل ہوگب:
''( )۱اًفشااعٹشکچش کی دیکھ ثھبل اوس تشقی کے
لیئے اط ایکٹ کے شیڈول کی سوشٌی هیں هبل
کی قیوت کے ثٌیبد پش هذصول لگبئی اوس وصول
کی جبئے گی ،تب کہ خشکی ،ثذشی یب ہوائی
ساعتے عبهبى دفبظت عے صوثے هیں الیب یب یہبں
عے ثبہش ثھیجب جبئے؛
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توہیذ )(Preamble

عٌواى

اوس

هختصش
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۹۹۱کے عٌذھ ایکٹ
ًوجش  XIIIکی دفعہ  ۹کی
تشهین
Amendment
section 9 of of
Sindh Act No.XIII
of 1994

ثششطیکہ عوًے پش هذصول عوًے کی قیوت کے
 ۰.۱۲۱فیصذ کے دغبة عے وصول کی جبئے
گی۔
وضبدت :اط دفعہ کے هقصذ کے لیئے ،لفع
''اًفشااعٹشکچش'' هیں شبهل ہیں ،سوڈ ،گلیبں ،پلیں،
کلوسٹظ ،ساعتوں پش الئٹیں ،ساعتوں پش گلکبسی،
عبدلی کٌبسے ،عواهی پبسکیں ،عواهی تفشیخ اوس
آًے جبًے کی جگہ ،کھبًے پیٌے کی جگہیں،
عطذی ،جٌگالت ،فششیض ،ڈیلٹب کٌضسویشي،
جھیلیں ،آثی دیبت کی کھبد کی جگہیں ،جٌگلی
جیوت اوس اط عے هتعلقہ جگہیں ،پجلک اعکول،
ووکیشٌل اوس ٹیکٌیکل ٹشیٌٌگ عیٌٹش اوس
پشوجیکٹظ ،الئجشیشیض ،هیوصیوظ اوس اعی قغن
کے اداسے جو صوثے کی طشف عے عٌجھبلے
اوس چالئے جبئیں ،اشیبء کی صبف اوس هذفوظ
ًقل و دشکت کے لیئے ٹشیفک کٌٹشول ،پجلک
آسڈس ،پولیظ فوسط ،اشیبء کی دفبظت کے لیئے
گشت ،اشیبء کی لوڈًگ اوس اى لوڈًگ کے لیئے
اڈے ،پبسکٌگ کی جگہیں ،هبسکیٹیں ،واٹش عپالئی،
ہغپتبل اوس ڈعپیٌغشیبں اوس ایغے هعبهالت کی
تشقی ،ثہتشی  ،هشهت اوس دفبظت وغیشٍ۔''۔
۳۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں ،دفعہ  ۱۰کے ثعذ ،هٌذسجہ ریل
شیڈول شبهل کیب جبئے گب:

شیڈول
(مالحظہ کزیں دفعہ )۹
هفبصلے کے عبتھ
اشیبء کب صبفی وصى
هذصول کی قیوت
 ۱۲۱۰کلوگشاهض تک عی اوس ایف قیوت کب
 0.5فیصذ ثشوول ایک
پیغب فی کلوهیٹش
 ۱۲۱۰کلوگشاهض عے عی اوس ایف قیوت کب
صائذ لیکي  .00.0 ۲۰۳۰فیصذ ثشوول
کلوهگشام عے صائذ ًہ ایک پیغب فی کلوهیٹش
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 ۱۹۹۱کے عٌذھ ایکٹ
ًوجش  XIIIهیں شیڈول کب
اضبفہ
Addition
of
Schedule to Sindh
Act No.XIII of 1994

ہو
 ۲۰۳۰کلوگشاهض عے
صائذ لیکي ۱۰۲۰
کلوهگشام عے صائذ ًہ
ہو
 ۱۰۲۰کلوگشاهض عے
صائذ لیکي ۰۱۲۰
کلوهگشام عے صائذ ًہ
ہو
 ۰۱۲۰کلوگشاهض عے
صائذ لیکي ۱۲۰۰۰
کلوهگشام عے صائذ ًہ
ہو
کلوگشاهض
۱۲۰۰۰
عے صائذ

عی اوس ایف قیوت کب هٌغوخی
 .00..فیصذ ثشوول Repeal
ایک پیغب فی کلوهیٹش
عی اوس ایف قیوت کب
 .00.0فیصذ ثشوول
ایک پیغب فی کلوهیٹش
عی اوس ایف قیوت کب
 .00..فیصذ ثشوول
ایک پیغب فی کلوهیٹش

عی اوس ایف قیوت کب
 .00.0فیصذ ثشوول
ایک پیغب فی کلوهیٹش
وضبدت :شیڈول کے هقصذ کے لیئے ،قیوت عے
هشاد ہے هبلک کی طشف اشیبء کی واجت C&F
قیوت ،جیغے کغٹن اتھبسٹیض کی طشف عے عبهبى
داخل ہوًے پش وصول کی جبئے اوس صوثے کب
اًفشااعٹشکچش اعتعوبل کشًے پش اوس دوعشی اشیبء
کی قیوت جو شپٌگ ڈاکیوهٌٹظ هیں ثیبى کی جبئے
اوس هفبصلے عے هشاد صوثے کے اًذس هفبصلہ
جو طے کیب جبئے۔
۱۔ عٌذھ هبلیبت (تشهین) آسڈیٌٌظ ۲۰۰۲ ،کو
هٌغور کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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