
 
1 

 3791ىجريَ  Iٌيتر ايڪٽ شٍڌ 

SINDH ACT NO.I OF 1973 

 3791 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1973 

 (CONTENTS) فِرشت
  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفؽات 

 شروؼات ۽ ۿ اضافّر ؼٍّانىختص .3

Short title, extent and commencement  

 وصفّن .2

Definitions 

 جي ترىيو 1جي دفؽَ  Vجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3791 .1

Amendment of section 3 of West Pakistan Act V of 1958 

 ۽ شيڊول جي ترىيو A-6جي دفؽَ  Xجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3791 .4

Amendment of section 6-A and Schedule to West Pakistan Act 

X of 1958 

 جي شتيً شيڊول جي ترىيو IXجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3791 .9

Amendment of the Seventh Schedule to West Pakistan Act IX of 

1963 

 جي ترىيو 32جي دفؽَ  XXXIVجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3794 .9

Amendment of Section 12 of West Pakistan Act XXXIV of 1964 

 جي ترىيو 1جي دفؽَ  VIIجي اونَِ پاڪصتان „رڊيٍٍس  3797 .9



 
2 

Amendment of Section 8 of West Pakistan Ordinance VII of 

1969 

 شّل ڪّرٽً ۾ ڪيصً تي پاةٍدي .1

Bar of suits in civil courts 

 كاؼدا جّڏڻ جّ اختيار .7

Power to make rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 3791ىجريَ  Iشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.I OF 1973 

 3791 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1973 

 ]3791 جّالِء 27[

ايڪٽ جًٍِ ذريؽي شٍڌ صّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪصز ۽ ڊيّٽيز 

 نڳايّن ۽ وڌايّن ويٍديّن.

جيئً تَ شٍڌ صّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪصز ۽ ڊيّٽيز نڳائڻ ۽ 

 وڌائڻ ضروري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪي ًُ ريت ٌُّديّن؛

 ان کي ًُ ريت ؼيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شڏيّ  3791( ًُ ايڪٽ کي شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 3.)3

 ويٍدو.

 ًُ جي پّري صّةي شٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي. (2) 

 کان الڳّ ٿيٍدو. 3791(ُي فّري طّر ۽ پِريً جّالِء 1)

 

ڪجَِ ٻيّ طهب ٌَ  ٍٍس ۾ جيصتائيً ىفِّمًُ „رڊي.2

 ترتيتّار ىؽٍيٰ ًُ ريت ٌُّدي:ڪريۿ ُيٺيً اعِارن جي 

 (a) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(b) “ايڪٽ تحت جّڏيم كاؼدن ىطهب ” ةيان ڪيم ًُ

 ىّجب ةيان ڪيم.

شٍڌ شِري غير ىتحرڪ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ . 1

 ۾: 1( جي دفؽَ Vجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3791) 3791

(a)( َ۾ نفغً 2ذيهي دفؽ )“ڪيمجيػ “الِء نفظ ” ادا ڪيم ”

 ىتتادل ٿيٍدا ۽ ُييشَ ايئً ئي تتديم ٿيم شيجِيا ويٍدا.

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

ىختصر ؼٍّانۿ 

 اضافّ ۽ شروؼات

Short title, 

extent and 

commencement  

 وصفّن

Definitions 

 

 

 

جي اونَِ  3791

 Vپاڪصتان ايڪٽ 

 جي ترىيو 1جي دفؽَ 

Amendment of 
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(b)( َکاٌپِّء ُيٺيّن ٌيّن دفؽات شاىم ڪيّن 1ذيهي دفؽ )

 ويٍديّنۿ يؽٍي:

“(3-A)  واپاري ۽ صٍؽتي ىلصدن الِء ؼارضي طّر يا ىڪيم

طّر اشتؽيال ٿيٍدڏ ؼيارتً يا زىيًٍ تي ُڪ ةيٽرىيٍٽ 

 جيػ ڪئي ويٍدي:تحت نڳائي ۽ پيياٌي ٽيڪس ُيٺيً 

(i)ڍڪيم ايراضي جي في  واپاري ىلصد الِء پالٽ

 چّرس فٽ تي ڎَُ پئصا

(ii)ڍڪيم ايراضي جي في  صٍؽتي ىلصد الِء پالٽ

 چّرس فٽ تي پٍج پئصا

(3-B)  ڪًٍِ ةَ ريٽٍگ ايريا يا ان جي حصي ۾ واپاري

چّرس گز ىاپ تائيً پالٽ ۽ صٍؽتي ىلصد  321ىلصد الِء 

 (A-3)چّرس گز ىاپ تائيً پالٽ تي ذيهي دفؽَ  411الِء 

 ”.تحت ٽيڪس کان ڇّٽ ٌُّدي.

.شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان تفريحً تي 4

تان ايڪٽ جي اونَِ پاڪص 3791) 3791ڊيّٽي ايڪٽۿ 

X:۾ ) 

 ۾: A-6(دفؽَ 3)

(a)( َ۾:3ذيهي دفؽ ) 

(i) يا اونَِ پاڪصتان ىانيات „رڊيٍٍسۿ “نفغًۿ اٌگً ۽ ڪاىا

 کي ختو ڪيّ ويٍدو؛” ۾ 1جي دفؽَ  3797

(ii) ًشل(a)  ۽(b)  ۽ اونَِ پاڪصتان “نفغًۿ اٌگً ۽ ڪاىا ۾ۿ

کي ختو ” تحت ويهفيئر شيس 3797ىانيات „رڊيٍٍسۿ 

 ڪيّ ويٍدو؛

(iii)  شق(c)  ً۽ اونَِ پاڪصتان “۾ۿ نفغًۿ اٌگً ۽ ڪاىائ

کي ” تحت ويهفيئر شيس 1جي دفؽَ  3797ىانيات „رڊيٍٍسۿ 

section 3 of 

West Pakistan 

Act V of 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  3791

 Xپاڪصتان ايڪٽ 

۽  A-6جي دفؽَ 

 شيڊول جي ترىيو

Amendment of 

section 6-A and 

Schedule to 

West Pakistan 

Act X of 1958 
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 ختو ڪيّ ويٍدو.

(b)( جي 1( ۽ ذيهي دفؽَ )1( ۽ )9(ۿ )9(ۿ )2ذيهي دفؽات )

 کي ختو ڪيّ ويٍدو؛” ۽ ويهفيئر شيس“شرطيَ ةيان ۾ۿ نفغً 

(c) ( َ۾ۿ نفغًۿ اٌگً ۽ ڪاىائً 4ذيهي دفؽ )“ َِ۽ اون

کي ” تحت ويهفيئر شيس 3797پاڪصتان ىانيات „رڊيٍٍسۿ 

 ختو ڪيّ ويٍدو؛ ۽

(d)  وضاحت  جي شق(b) کي ختو ڪيّ ويٍدو؛ ۽ 

۽ ويهفيئر “جي ؼٍّان ۾ۿ نفغً  2(شيڊول جي ڪانو 2)

 کي ختو ڪيّ ويٍدو.” شيس

پاڪصتان ىانيات  .شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اون9َِ

( جي IXجي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3791) 3791ايڪٽۿ 

 شتيً شيڊول ۾ۿ اگَِ ۽ ٽيڪس جي ڪانو ۾:

(a) ً31“الِء اٌگ ۽ نفظ ” شيڪڙو 9شاڍا “اٌگً ۽ نفغ 

 ىتتادل ٿيٍدا؛ ۽” شيڪڙو

(b)  ًشيڪڙو 39“الِء اٌگ ۽ نفظ ” شيڪڙو 31“اٌگ ۽ نفغ ”

 ىتتادل ٿيٍدا.

 

 

.شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان ىانيات 9

جي اونَِ پاڪصتان ايڪٽ  3794) 3794ايڪٽۿ 

XXXIV َ( ۽ ان جي شرطيَ 3جي ذيهي دفؽَ ) 32( جي دفؽ

ىتتادل ” ارڏًُ پئصا“الِء نفظ ” ٻارًٌِ پئصا“ةيان ۾ۿ نفغً 

 ٿيٍدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  3791

پاڪصتان ايڪٽ 

IX  جي شتيً شيڊول

 جي ترىيو

Amendment of 

the Seventh 

Schedule to 

West Pakistan 

Act IX of 1963 

جي اونَِ  3794

پاڪصتان ايڪٽ 

XXXIV  َجي دفؽ

 جي ترىيو 32

Amendment of 

Section 12 of 

West Pakistan 
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.شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان ىانيات 9

( VIIجي اونَِ پاڪصتان „رڊيٍٍس  3797) 3797ۿ ايڪٽ

 ( ۾:3جي ذيهي دفؽَ ) 1جي دفؽَ 

(a) شق(i)  ًويَِ پئصا “الِء نفظ ” ڎَُ پئصا في ٽڪيٽ“۾ۿ نفغ

 ىتتادل ٿيٍدا؛” في ٽڪيٽ

(b) شق(ii)  ًٻَ رپيا “الِء نفظ ” ُڪ رپيّ في ٽڪيٽ“۾ۿ نفغ

 ىتتادل ٿيٍدا.” في ٽڪيٽ

 

 

.ًُ ايڪٽ ۽ ان شهصهي ۾ جّڏيم كاؼدن تحت نڳايمۿ 1

کي ٌتيرڻ يا تتديم ۽ شيصز اوڳاڏيم يا جيػ ڪيم ٽيڪصز 

 ڪرڻ الِء ڪًٍِ شّل ڪّرٽ ۾ ڪّ ڪيس ٌَ ٿيٍدو.

 

.حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلصد حاصم ڪرڻ الِء كاؼدا 7

جّڏي شگِي ٿي ۽  اُڙا كاؼدا ٻيً ىؽاىهً شان گڏ ًُ ايڪٽ 

نڳائڻۿ جيػ ڪرڻ ۽ ادائگيً جّ تحت ٽيڪصز ۽ شيصز جي 

 طريليڪار ةيان ڪٍدا.

 

ىذڪّره ترجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي  جّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؽيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

Act XXXIV of 

1964 

جي اونَِ  3797

پاڪصتان „رڊيٍٍس 

VII  َجي  1جي دفؽ

 ترىيو

Amendment of 

Section 8 of 

West Pakistan 

Ordinance VII 

of 1969 

شّل ڪّرٽً ۾ 

 ڪيصً تي پاةٍدي

Bar of suits in 

civil courts 

كاؼدا جّڏڻ جّ 

 اختيار

Power to make 

rules 

 

 

 


