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 (CONTENTS)فٍرشت 

  (Preamble)هٍيدت

 ۽ شروعاتنختصر عيَان  .9

Short title and commencement 

 جي ترنيم XXXIVجي اولًٍ پاڪصتان ايڪٽ  9631 .2

Amendment of West Pakistan Act XXXIV of 1964 

 

 

 

 

 



 
2 

 9650نجريً  XVىهبر  „رڊيييسشيڌ 

SINDH ORDINANCE NO.XV OF 1980 

 9650شيڌ فياىس )ترنيم( „رڊيييسۿ 

THE SINDH FINANCE 

(AMENDMENT)  ORDINANCE, 1980 

 ]9653جَن  00[

۾ ترنيم  9631„رڊيييس جيٍو ذريعي شيڌ فياىس ايڪٽۿ 

 ڪئي وييدي.

۾ ترنيم ڪرڻ ضروري  9631شيڌ فياىس ايڪٽۿ جيئو تً 

 „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي.

 کي جيٍو ۿاعالن واري 9644 جَالِء 2 ڪريۿ تيٍو ٌاڻي

 شان حڪم واري تصلصل( وارو ٌئڻ )ىافذ قاىَىو واري 9644

 ٌيٺيَن گَرىر جي شيڌ ۾ روشيي جي ان وڃيۿ پڙٌيَ نالئي

 „ٌي7 فرنايَ ڪرڻ ىافذ جَڙي „رڊيييسۿ

 7ان تي ٌو ريت عهل ڪيَ وييدو

ۿ )ترنيم( „رڊيييسشيڌ فياىس کي „رڊيييس ( ٌو 9) .9 .9

 شڏيَ وييدو. 9650

کان  9650 ىَنبر۽ پٍريو  تي الڳَ ٿييدو ( ٌي فَري طَر2) 

 .ىافذ العهل ٌَىدو

 

 ۾7 9631شيڌ فياىس ايڪٽۿ . 2 .2

(a) (a)  ً9631پٍريو جَالِءۿ “۾ لفظوۿ ڪانائو ۽ اىگو  90دفع ”

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيدت
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 کي ختم ڪيَ وييدو.

(b) (b) 7پيجيو شيڊول الِءۿ ٌيٺيو کي نتبادل بڻايَ وييدو 

(c) “ ً(”90پيجَن شيڊول )ڏشَ دفع 

(d) 9 الئصيس ذريعي فراٌم ڪيل تَاىائي . ٌيٺيو نقصدن الِء

 جي صَرت ۾7

(9)  (2)  

(a) َ3تَاىائي جي اگًٍ جي  گٍريل 

 شيڪڙو برابر

(b) 1تَاىائي جي اگًٍ جي  „فيس يا ڪهرشل 

 شيڪڙو برابر

(c)  صيعتي ڪم

 ڪار7

 0.2تَاىائي جي اگًٍ جي 

 شيڪڙو برابر

(d)  ٽيَب ويل ۽

„بپاشي ۽ زرعي 

 نشييري

شيڪڙو  1تَاىائي اگًٍ جي 

 برابر

(e)  عالئقا جتي اٌڙا

بجلي جي فراٌهي 

بيا نيٽر ڪئي 

 وڃي

 2تَاىائي جي اگًٍ جي 

 شيڪڙو برابر

ٌيٺيو نقصدن الِء تَاىائي الئصيس کاىصَاِء فراٌم ڪئي . 2 (0)

 وڃڻ جي صَرت ۾7

(i) َ2تَاىائي جي في يَىٽ تي  گٍريل 

 پئصا

(ii)  فيس يا„

 ڪهرشل

 2تَاىائي جي في يَىٽ تي 

 پئصا

پاڪصتان ايڪٽ 

XXXIV  جي

 ترنيم

Amendment of 

West Pakistan 

Act XXXIV of 

1964 
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(iii)  صيعتي ڪم

 ڪار

 0يَىٽ تي تَاىائي جي في 

 پئصا

(iv)  ٽيَب ويل ۽

„بپاشي ۽ 

 زرعي نشييري

تَاىائي جي في يَىٽ تي 

 پئصا 9.2

اٌڙا عالئقا جيڪي شهَرا يا اصَلي طَر تي وضاحت7  (1)

جَڙجڪ جي عهل الِء اشتعهال ٿيو ٿاۿ جيڪي فيڪٽريز 

جي ٌيٺ اچو ٿاۿ اٌي صيعتي  2جي دفعً  9601ايڪٽۿ 

 نقصد ٌيٺ اشتعهال ٿييدڙ شهجٍيا وييدا.

 

 نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء جَ ايڪٽ  -ىَٽ7

 „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 


