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 ۹۱۹۱مجزیہ  XIVسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XIV OF 

1989 

 ۹۱۹۱ ایکٹ، مبلیبت سندھ

THE SINDH FINANCE ACT, 

1989 

 ]۱۱۹۱اگغت  ۲۹[
ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ صوثے هیں کچھ 

کیب جبئے  ٹیکظ، ڈیوٹیض اوس فیظ کی ثبصیبثی، اضبفہ

 هعقول ثٌبیب جبئے گب۔اى کو اوس  گب

ٹیکظ، ڈیوٹیض اوس جیغب کہ عٌذھ صوثے هیں کچھ 

هعقول ثٌبًب هقصود  کواضبفہ  فیظ کی ثبصیبثی اوس

 ہے؛

 اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:

کہب  ۱۱۹۱(اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۱۔ )۱

 جبئے گب۔

 عے ًبفز ہوگب۔ ۱۱۹۱(یہ فی الفوس پہلی جوالئی ۲)
 

اط ایکٹ هیں، جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۔ ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(b)  هوٹش گبڑی ڈیلش'' ایک شخص جو کویشي یب''

ایک هوٹش گبڑی  ثذلےدوعشی ًقذ سقن کے 

لیي دیي کی کے فشوخت، ادال ثذلی، هٌتقلی یب 

کشے اوس جظ ثبتوں کب اًتظبم کشے یب ثبتیں 

هیں شبهل ہے، وٍ شخص جو هوٹش گبڑیوں 

 کے فشوخت اوس خشیذ هیں ڈیل کشتب ہو؛
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(c)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ کے تحت ثیبى''

 کشدٍ؛

(d)  قواعذ'' هطت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے''

 گئے قواعذ۔

هیں، عٌذھ صوثے هیں ًبفز  ۱۹۱۱۔ اعٹیوپ ایکٹ ۳

 هیں: Iکشًے کے لیئے، اط کے شیڈول 

(a)  هیں، الفبظ ''چھہ  ۲کے کبلن  ۴آسٹیکل

سوپے'' کو الفبظ ''دط سوپے'' عے هتجبدل 

 ثٌبیب جبئے گب۔

(b)  کی شق  ۱۳آسٹیکل(a)  ۲اوس  ۱هیں کبلن 

کے لیئے، هٌذسجہ ریل کو هتجبدل  هیں اًذساج

 ثٌبیب جبئے گب:

اگش اکیلے طوس 

پش جوع کیب 

 جبئے

اگش دو کے 

عیٹ هیں جوع 

کیب جبئے، عیٹ 

کے ہش ایک 

 لیئےحصہ کے 

اگش تیي کے 

عیٹ هیں جوع 

کیب جبئے، عیٹ 

کے ہش ایک 

 حصہ کے لیئے

 -/1000ہش 

سوپے یب ثل کی 

سقن کے حصہ 

 کے لیئے۔

 سوپے 2.00

 پیغے 0.75 سوپیب 1.00

(c)  هیں: ۴۹آسٹیکل 

(i)  شق(a)  هیں، الفبظ ''پبًچ  ۲کے کبلن

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''پچیظ سوپے'' 

 کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(ii)   شق(b)  هیں، الفبظ ''دط  ۲کے کبلن

سوپے'' کے لیئےالفبظ ''پچبط سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(d)  کی شق  ۴۱آسٹیکل(a) :هیں 

(i)  ریلی شق(i)  هیں، الفبظ ''پٌذسٍ  ۲کے کبلن

سوپے'' کے لیئے الفبظ ''تیظ سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(ii)  ریلی شق(ii)  هیں، الفبظ ''تیظ  ۲کے کبلن

Act II of 1899 
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سوپے'' کے لیئے الفبظ ''عبٹھ سوپے'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔
کے  ۱۱۹۹ڑیبں ٹیک عیشي ایکٹ، ۔ عٌذھ هوٹش گب۴

 شیڈول هیں:

(i)  کے اًذساج هیں: ۴جشیبى ًوجش 

(a)  شق(a)  کے ۳۱۲هیں، اعذاد '' ۲کے کبلن ''

 '' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛۴۱۱لیئے اعذاد ''

(b)  شق(c)  کے ۲۹۲هیں، اعذاد '' ۲کے کبلن ''

 '' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛۲۲۱لیئے اعذاد ''

(c)  شق(e)  کے ۸۹هیں، اعذاد '' ۲کے کبلن ''

 '' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔۹۱لیئے ''

(d)  شق(f)  ۱۹۱'' کو ''۱۳۹هیں اعذاد '' ۲کبلن ''

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(ii)  کے اًذساج کے لیئے،  ۹جشیبں ًوجش

 ٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:ه

(a)  هوٹش گبڑی جظ هیں چبس عے صائذ افشاد کی

 گٌجبئش ًہ ہو اوس:

(i) 7.46 Kwt      ۴۱۱عے صائذ ًہ ہو 

 سوپے

(ii) 7.46 Kwt 13.43 عے صائذ ہو لیکي 

Kwt سوپے ۴۹۱       عے کن ًہ ہو۔ 

(iii) 13.43 Kwt اوس اط عے صائذ       
 سوپے ۹۱۱

(b)  صائذ افشاد کی هوٹش گبڑی جظ هیں چبس عے

گٌجبئش ہو اوس ہش ایک اضبفی عیٹ کے 

 لیئے:

(i)  7.46اگش Kwt  ۹۱عے صائذ ًہ ہو 

 سوپے ہش عیٹ کے لیئے

(ii)  7.46اگش Kwt  سوپے ۱۱۱عے صائذ ہو

 ہش عیٹ کے لیئے

(iii)  کے اًذساج کے ثعذ،  ۹جشیبں ًوجش

هٌذسجہ ریل ًئے اًذساج شبهل کیئے 

 جبئیں گے:
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ہوًے واال ۔ صسعی هقبصذ کے لیئے اعتعوبل ۹''

 ٹشیکٹش:

(i)      سوپے ۱۱۱ٹشیلش کے عالوٍ ٹشیکٹش 

(ii)     اگش ٹشیکٹش کے عبتھ ٹشیلش جڑا ہوا ہے

 سوپے ۲۱۱
کے عبتویں شیڈول کو  ۱۱۹۴۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۹

 اط ایکٹ کے شیڈول عے تجذیل کیب جبئے گب۔

 

 

 
 

کی ریلی  ۹کی دفعہ  ۱۱۹۹۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۹

''پچھتش پیغے'' کے لیئے الفبظ ( هیں، الفبظ ۱دفعہ )

 ''ایک سوپیب'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

 

 

 

( کوئی ثھی ڈیلش الئغٌظ کے عالوٍ هوٹش ۱۔ )۹

 گبڑیوں کب کبسوثبس ًہیں کش عکے گب۔

( کے تحت الئغٌظ ایغی اختیبسی ۱(ریلی دفعہ )۲)

کی طشف عے اط طشح جبسی کیب جبئے گب یب ایغی 

کیب  دوعشی هشتجہ جبسیششائظ و ضواثظ کے تحت 

 جبئے گب، جیغے ثیبى کیب گیب ہو، هٌذسجہ ریل فیظ پش:

 سیٌیوئل فی الئغٌظ فی واپبس کی جگہ

(i) هیٹشوپولیٹي

 شہش
 555055عبالًہ 
 سوپے

 عبالًہ

055055 
 سوپے

(ii)عبالًہ دیگش عالقے 

055055 
 سوپے

 عبالًہ

005055 
 سوپے

خالف کی گجبئشوں کی  ۹۔ اگش کوئی شخص دفعہ ۹

وسصی کشتب ہے تو الئغٌظ فی عے اضبفی طوس پش 

جشهبًہ کے هغتحق ہوگب جو ایغی فی عے صائذ ًہ 

 ہوگب۔

۔ اط ایکٹ اوس اط علغلے هیں ثٌبئے گئے قواعذ ۱
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لگبًے، ثبصیبة کشًے یب کے تحت ٹیکظ، ڈیوٹی یب فی 

جوع کشًے پش عول کوسٹ هیں کوئی کیظ ًہیں ہو 

 عکے گب۔

 
 

کے هقصذ پوسے کشًے کے  ۔ حکوهت اط ایکٹ۱۱

 لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

 شیڈول

 (۹)دیکھیں دفعہ 

 ''عبتواں شیڈول''

 (۱۱)دیکھیں دفعہ 

جشیبں 

 ًوجش

عبالًہ  کیٹیگشیض

ٹیکظ کب 

 سیٹ

عبسے لوگ جو کغی شعجے، وٍ  00

واپبس، کبلٌگ یب ایوپالئوٌٹ هیں 

هصشوف ہوں، عوائے اى کے 

جي کب اط کے ثعذ رکش آئے گب 

جو گضشتہ هبلی عبل هیں اوس 

 اًکن ٹیکظ هیں آتے ہوں۔

055 

عبسی پجلک لویٹیڈ کوپٌیض جي کو  00

 عٌذھ هیں سجغٹشڈ آفیغیں ہوں۔
6555 

30 (a) عبسی پشائیویٹ لویٹیڈ اوس

 ثیشوًی کوپٌیبں

(b) اهپوسٹ اوس ایکغپوسٹ

 دوًوں کب الئغٌظ سکھٌے واال

 (c) عٹشیض، فیکٹشیض اوس اًڈ

هٌٹظ کے هبلک کوششل اعٹجلش 

ب دط عے صائذ هالصم جو دط ی

اى کے، جو  سکھتے ہوں عالوٍ

(a) عے اوپش ہوں۔ 

 (d)  عبسے ٹھیکیذاس جو

تعویشاتی کبم کشتے ہوں یب 

چیضوں کے عپالئی یب خذهبت 

اوس هضدوسوں کی فشاہوی 

3555 

0555 

 
0555 
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 کشتے ہوں:

 (i)  حکوهت عے سجغٹشڈ یب

 حکوهتی ایجٌغیض جیغب کہ:

 (a)‘A ’کالط ٹھیکیذاس 

(b)‘B ’کالط ٹھیکیذاس 

(c)‘C ’کالط ٹھیکیذاس 

(ii):دوعشے عبسے ٹھیکیذاس 

(e) ،عبسے ایجٌٹ، اعٹبکغٹ

ایجٌغی ہولڈس اوس ہول عیلش جو 

دوعشوں کے لیئے کویشي ثٌیبد 

پش چیضوں اوس خذهبت کی خشیذ 

 و فشخت کشتے ہوں۔

 (f) عبسے پیٹشول پوپ اعٹیشٌض 

5555 

3555 

0555 

0555 

0555 

 

 
 

0555 

عبسی فیکٹشیض، دکبى اوس  40

اعٹجلش هٌٹظ عوا اى کے جو 

عے اوپش  ۳اوس  ۲جشیبں ًوجش 

 ثیبى کشدٍ ہوں۔

(a) جي عے گضشتہ هبلی عبل

کے دوساى اًکن ٹیکظ لی گئی 

 ہو؛

(b) جي عے گضشتہ هبلی عبل

کے دوساى اًکن ٹیکظ ًہ لی 

 گئی ہو۔

 

 
 

555 

 
055 

 

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


