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 ۲۸۹۱مجزیہ  VIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.VI OF 1982 

 ۲۸۹۱سندھ مبلیبت آرڈیننس، 

THE SINDH FINANCE ORDINANCE, 1982 

 ]۱۱۹۲جوى  ۳۳[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے طوثہ عٌذھ هیں کچھ ٹیکغض اوس 

اضبفہ کیب جبئے گب، ڈیوٹیض لگب کش،  هعقول ثٌب کش اوس اى هیں 

 اوس کچھ قواًیي هیں تشهین کی جبئے گی۔

جیغب کہ طوثہ عٌذھ هیں کچھ ٹیکظ اوس ڈیوٹیض لگب کش،  

هعقول ثٌب کش اوس اى هیں اضبفہ کشًب، اوس کچھ قواًیي هیں 

 تشهین کشًب هقظود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالى اوس  ۱۱۱۱اة اط لیئے، پبًچویں جوالئی 

کی سوشٌی هیں گوسًش  ۱۱۹۱کبًغٹی ٹیوشي آسڈس، پشوویضًل 

 عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کشًبفز کشًب فشهبیب ہے:

کہب  ۱۱۹۲( اط آسڈیٌٌظ  کو عٌذھ هبلیبت آسڈیٌٌظ، ۱۔ )۱

 جبئے گب۔

عے ًبفز  ۱۱۹۲(یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی ۲)

 العول عوجھب جبئے گب۔

ں، طوثہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے هی ۱۹۱۱۔ اعٹیوپ ایکٹ، ۲

 هیں: Iکے لیئے، شیڈول 

(a)  کے ثعذ،  ۱۱آسٹیکل

هٌذسجہ ریل شبهل کیب 

 جبئے گب:

''11-Aت ۔ تظذیق، جظ کب هطل

ایک اوتھ کوشٌشاوس فشعٹ کالط 

جغٹشیٹ کے عالوٍ کغی دوعشے ه

ًوٹشی پجلک یب عشکبسی عولذاس کی 

طشف عے کی گئی تظذیق یب 

 عشٹیفکیشي۔''۔

 

 

 ایک سوپیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 
 
 

هختظش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
 IIکے ایکٹ  ۱۹۱۱

 کی تشهین

Amendment of 

Act II of 1899 
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(b)  کےلیئے اط  ۱۹آسٹیکل

 طشح هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

کے  ۲(۹۔ ثبًڈ جیغے دفعہ )۱۹''

تذت ثیبى کیب گیب ہے، جو ڈثیٌچش 

( ًہ ہو اوس ًہ ہی دوعشی ۲۱)ًوجش۔ 

طوست هیں اط ایکٹ، یب کوسٹ  

کے تذت فشاہن  ۱۹۱۳فیظ ایکٹ، 

 کیب گیب ہو:

جہبں ضوبًت ثٌبئی گئی قیوت یب سقن 

 سوپے عے  صائذ ًہ ہو۔ ۹۳۳

سوپے عے صائذ  ۹۳۳بں وٍ سقن جہ

سوپے کے ہش ایک اضبفی  ۹۳۳ہو، 

 سقن یب اط کب دظہ۔''۔

 

 

 

 پٌذسٍ سوپے
 

 پٌذسٍ سوپے

 

(c)  کی شق  ۲۹آسٹیکل(b) 

( هیں، الفبظ ۲کے کبلن )

''عیٌتیظ سوپے پچبط 

کو الفبظ ''چبلیظ پیغے'' 

عے هتجبدل ثٌبیب سوپے'' 

 جبئے گب۔

 

(d)  کی شق  ۲۱آسٹیکل(b) 

کے لیئے هبعوائے 

وضبدت کے اوس اعتثٌٰی 

کے، هٌذسجہ ریل طشیقے 

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

''(b) :ڈلیوسی رسیعے 

سوپے یب اط کے دظہ کی  ۹۳۳ہش 

 ڈثیٌچش کی ظبہشی قیوت کے لیئے۔

 

 

 

 
 

عتشٍ سوپے اوس 

 پچبط پیغے

 

(e)  ۲کے کبلن  ۲۹آسٹیکل 

هیں، الفبظ ''پچیظ پیغے'' 

''ایک کے لیئے الفبظ 

سوپیب'' کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب؛
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(f)  کے لیئے  ۳۱آسٹیکل

هٌذسجہ ریل  طشیقے عے 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

  (Letter of credit)۔ ھٌڈی ۳۱''

جظ کو ایغب آلہ کبس کہب جبئے، جظ 

هیں دسخواعتیں اوس هعبہذے ثھی 

شبهل ہیں اوس وٍ ھٌڈی کھولٌے کے 

اعتعوبل هیں آتے ہوں، جظ کے 

ے کوئی شخض کغی دوعشے رسیع

کو ثباختیبس ثٌبتب ہے کہ وٍ سقن ادا 

کشے ایغے شخض کو جظ کے ًبم 

 پش وٍ ھٌڈی ًکبلی گئی ہے:

(a)  ۹۳،۳۳۳اگش ہٌڈی کی سقن 

 سوپے عے صائذ ًہ ہو؛

(b)   اگش ہٌڈی کی سقن

عے صائذ ہو پش  ۹۳،۳۳۳

عے صائذ ًہ  ۹۳۳،۳۳۳

 ہو؛

(c)   کغی سقن کے لیئے

سوپے عے  ۹۳۳،۳۳۳جو

 ہو۔''۔صائذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دط سوپے

 
 پچیظ سوپے

 

 پچبط سوپے

(g)  کے لیئے،  ۴۹آسٹیکل

هبعوائے وضبدت کے، 

هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب:

۔ خودهختیبسی کے اختیبسات ۴۹''

هیں ثیبى کیب گیب  ۲(۲۱جیغے دفعہ )

 ( ًہ ہو:۹۲ہے، جو پشوکغی )ًوجش۔ 

(a)  جت وٍ اط طوست هیں

اعتعوبل هیں الیب جبئے، 

جظ رسیعے عے ایک یب 

ایک عے صائذ دعتبویض 

لیئے جبئیں، پھش وٍ ایک 

 

 

 

 
 

 
 

 پبًچ سوپے

 دط سوپے
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دفعہ کی لیي دیي کے لیئے 

ہوں، یب اى کے لیئے اى 

دعتبویض هیں عے ایک یب 

ایک عے صائذ اعتعوبل هیں 

 الئے جبئیں۔

(b)  جت ایک یب ایک عے صائذ

اشخبص کو ایک لیي دیي 

کے لیئے ثباختیبس  کے کبم

ثٌبیب جبئے، هبعوائے اط 

 (a)هعبهلے کے جو شق 

 هیں ثیبى کیب گیب ہے۔

(c)  جت پبًچ عے صائذ ًہ افشاد

کو ایک عے صائذ لیي دیي 

هیں یب عبم طوس پش ثباختیبس 

 ثٌبیب جبئے؛

(d)  جت پبًچ عے صائذ پش دط

عے کن افشاد کو هشتشکہ 

طوس پش یب اکثشیت هیں 

یئے هٌتقلی یب لیي دیي کے ل

ثباختیبس ثٌبیب جبئے یب عبم 

 طوس پش؛

(e)   جت غیش هٌقولہ جبئیذاد

غوس کشًے کے لیئے یب 

ثیچٌے کے لیئے اٹبسًی 

جٌشل کو ثباختیبس ثٌبیب 

 جبئے۔

(f) کغی دوعشے هعبهلے هیں۔ 

(h)  کے لیئے،  ۹۱آسٹیکل

هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب:

۔ پشوهیضسی ًوٹ جیغے دفعہ ۹۱''

 گیب ہے: هیں واضخ کیب ۲(۲۲)

(a)  جت هطبلجے پش واجت االدا

 پچھتش سوپے

 

 
 ایک عو سوپے

 

 

 
 

وٍ ہی ڈیوٹی جو 

قیوت کے  غوس طلت

لیئے کبًویٌظ )ًوجش۔ 

( پش وطولی کے ۲۳

 لیئے الئق ہے۔

ہش ثباختیبس ثٌبئے 

گئے شخض کے 

 لیئے دط سوپے۔''؛

 

 

 

 
 پٌذسٍ سوپے

 
 تیظ سوپے

 

 
وٍ ہی ڈیوٹی جیغے 

ثل آف ایکغچیٌج 

( پش ہے، ۱۳)ًوجش۔ 

وٍ ہی واجت االدا 

سقن کے لیئے 

هبعوائے آى ڈهبًڈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے هغشثی  ۱۱۹۹

پبکغتبى ایکٹ 

XXXII کی تشهین 

Amendment of 



 
6 

 ہو:

(i)  جت قیوت یب هعبوضہ دو عو

 پچبط ہضاس سوپے عے صائذ ًہ ہو؛

(ii) جت قیوت دو عو پچبط ہضاس

 سوپے عے صائذ ہو؛

(b) کغی  هطبلجے کے عواجت

 دوعشی طوست هیں واجت االدا ہو۔

(i)  هیں،  ۲کے کبلن  ۹۲آسٹیکل

الفبظ ''پچیظ پیغے'' کے لیئے الفبظ 

''ایک سوپیب'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے 

 گب؛

(j)  کی شق  ۹۹آسٹیکل(b)  کے کبلن

هیں الفبظ ''عیٌتیظ سوپے  ۲ًوجش 

اوس پچبط پیغے'' کو الفبظ ''پچبط 

 سوپے'' عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛

(k)  کے لیئے، هبعوائے ۱۱آسٹیکل 

اعتثٌٰی کے، هٌذسجہ ریل کو هتجبدل 

 ثٌبیب جبئے گب:

 ۔ لیض عے ہبتھ اٹھبًب۔۱۱''

(l)  کے لیئے، هٌذسجہ  ۱۹آسٹیکل

 ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

 ۔ ٹشعٹ:۱۹''

A ۔ جبئیذاد عے هٌغلکہ جت

تذشیشی طوس پش ہو پش وٍ وطیت ًہ 

 ہو۔

 

 

 

 

 

Bتشقی،  ۔ کغی هٌغلکہ جبئیذاد کی

 ی جبئے۔کجت وطیت کے عوا

 

 کے۔''؛

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

عے لیض ڈیوٹی جظ 

 واجت االدا ہے۔
 

وٍ ہی هذظول جو 

( پش ۱۹ثبًڈ )ًوجش۔ 

دیب گیب ہے، وٍ ثشاثش 

ہوگب جبئیذاد کے 

قیوت والے هعبوضہ 

کے، جظ کب رکش 

دعتبویض هیں کیب گیب 

ہے لیکي وٍ پچبط 

سوپے عے صائذ ًہ 

 ہوگب۔

وٍ ہی هذظول جو 

( پش ۱۹ثبًڈ )ًوجش۔ 

دیب گیب ہے، وٍ ثشاثش 

ہوگب جبئیذاد کے 

وت والے هعبوضہ قی

کے، جظ کب رکش 

دعتبویض هیں کیب گیب 

West Pakistan 

Act XXXII of 

1958 
کے هغشثی  ۱۱۹۴

پبکغتبى ایکٹ 

XXXIV کی تشهین 

Amendment of 

West Pakistan 

Act XXXIV of 

1964 
 



 
7 

 

 

 

 

ٹیکغیشي  ۔ عٌذھ هوٹش  وہیکلض۳

هیں، شیڈول کو اط  ۱۱۹۹ایکٹ، 

آسڈیٌٌظ کے شیڈول عے تجذیل کیب 

 جبئے گب۔

 

 
 

هیں،  ۱۱۱۹۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۹

 ۷عبتویں شیڈول هیں، جشیبں ًوجش 

کے لیئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب:

فیکٹشیبں، دکبًیں اوس  توبم۔ ۷''

اعٹجلشوٌٹ )هبعوائے اى کے جو 

تک  ۱عے  ۲شیڈول کی کیٹیگشیض 

 آتی ہیں(:

(a)  گضشتہ هبلی عبل کی اًکن

 ٹیکظ هیں شبهل کشدٍ؛

(b)  گضشتہ هبلی عبل کی اًکن

 ٹیکظ هیں شبهل ًہ ہوں؛

ہے لیکي وٍ پچبط 

سوپے عے صائذ ًہ 

 ہوگب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوپے ۲۳۳۰۳۳
 

 سوپے ۱۳۳۰۳۳

 

 شیڈول

 (۳)هالدضہ کیجیئے دفعہ 

جشیبں 

 ًوجش

ہش گبڑی پش  هوٹش گبڑیوں کے تفظیالت

عبالًہ 

 ٹیکظ

 سوپے عبئیکلیں ۔۱

 (a) بئیکلیں، جي هیں هوٹش ع

 ۱۳جو  ہیں اعکوٹشصشبهل 

کلوگشام عے صائذ وصى ًہیں 

۹۲ 
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 اٹھب عکتے ہوں۔

(b)  هوٹش عبئیکل، جظ هیں

شبهل ہیں اعکوٹشط، جو 

کلوگشام عے صائذ وصى  ۱۳

 اٹھبتے ہوں۔ًہ 

(c)  اگش(a)  اوس(b)  والی

 گبڑیوں عے ٹشیلش هٌغلک

ہے تو ٹشیلش کے لیئے 

اضبفی هعبوضہ لیب جبئے 

 گب۔

(d)  هکیٌیکل پبوس کے رسیعے

ًے والی تیي ویل چالئی جب

 والی گبڑی۔

 
۹۹ 

 

 
۱۹ 

 

 
۹۹ 

 

کلوگشام  ۲۹۳وٍ  هوٹش گبڑیبں جو  ۔۲

عے صائذ وصى ًہ اٹھبتی ہوں اوس 

قبًوًی طوس پش ثے اثش طوس اعتعوبل 

 کی جبتی ہوں۔

کوئی ٹیکظ 

 ًہیں

اشیبء اوس عبهبى کی عبم طوس پش  ۔۳

هٌتقلی کے لیئے اعتعوبل کشدٍ 

 گبڑیبں۔

(a)  والی گبڑیبں ثجلی پش چلٌے

کلوگشام عے صائذ  ۲۹۳جو 

 وصى ًہ اٹھبتی ہوں۔

(b)  ۲۳۳۳هوٹش گبڑیبں جو 

کلوگشام عے صائذ وصى ًہ 

 اٹھبتی ہوں۔

(c)  ۲۳۳۳هوٹش گبڑیبں جو 

کلوگشام عے صائذ وصى 

اٹھبتی ہوں لیکي وٍ وصى 

 عے صائذ ًہ ہو۔ ۹۳۱۳

(d)  ۹۳۱۳هوٹش گبڑیبں جو 

کلوگشام عے صائذ وصى 

اٹھبتی ہوں لیکي وٍ  وصى 

 

 
۹۹ 

 
۳۱۹ 

 
۹۲۹ 

 

 
۱۹۲ 

 

 
۱۹۱۹ 
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کلوگشام عے صائذ ًہ  ۱۳۱۳

 ہو۔

(e)  کلوگشام  ۱۳۱۳گبڑیبں جو

عے صائذ وصى اٹھبتی ہوں 

 ۹۱۲۳لیکي وٍ وصى 

 کلوگشام عے صائذ ًہ ہو۔

(f)  ۹۱۲۳هوٹش گبڑیبں جو 

کلوگشام عے صائذ وصى 

اٹھبتی ہوں لیکي وٍ وصى 

کلوگشام عے صائذ  ۱۳۹۳۳

 ًہ ہو۔

(g) ۱۳۹۳۳  کلوگشام عے صائذ

 وصى اٹھبًے والی گبڑیبں۔

(h)  ٹشیلش اگش(a)  اوس(b)  هیں

هزکوسٍ گبڑیوں عے 

هٌغلک ہو تو ٹشیلش کے 

لیئے اضبفی هعبوضہ لیب 

 جبئے گب۔

 

 
۲۹۲۹ 

 

 
۲۹۲۹ 

 
۲۹۲ 

 

هوٹش گبڑی جو گبہکوں کے لیئے  .4

کشائے پش عواسی کے هقظذ کے 

 لیئے اعتعوبل کی جبئے۔

(a)  تیي ویلوں والی عبئیکل جظ

شبهل ہو، جو سکشہ هیں 

هکیٌیکل پبوس عے چالئی 

جبئے، جظ هیں تیي عے 

صائذ لوگوں کی گٌجبئش ًہ 

 ہو۔

(b)  هوٹش گبڑیبں، جو(a)  هیں

شبهل گبڑیبں ًہ ہوں اوس 

چبس لوگوں عے صائذ لوگوں 

کے ثیٹھٌے کی گٌجبئش ًہ 

 ہو۔

(c)  هوٹش گبڑیبں، جو(a)  هیں

 

 
۳۱۲ 

 

 

 
 

۹۲۳ 

 

 
۹۹۲ 
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شبهل گبڑیبں ًہ ہوں اوس 

چھہ عے صائذ افشاد کے 

 کی گٌجبئش ًہ ہو۔ثیٹھٌے 

(d)  هوٹش گبڑیبں، جو(a)  هیں

شبهل گبڑیبں ًہ ہوں، جي 

هیں چھہ لوگوں کے ثیٹھٌے 

کی گٌجبئش ہو لیکي چھجیظ 

عے صائذ لوگوں کے 

ثیٹھٌے کی گٌجبئش ًہ ہو، 

ي، هیوًغپلٹی جو کبسپوسیش

هیں  یب کٌٹوًوٌٹ کی دذود

 چلتی ہوں۔

(e)  هوٹش گبڑیبں، جو(a)  هیں

ي شبهل گبڑیبں ًہ ہوں، ج

هیں چھجیظ لوگوں کے 

ثیٹھٌے کی گٌجبئش ہو، جو 

، هیوًغپلٹی یب کبسپوسیشي

هیں کٌٹوًوٌٹ کی دذود

 چلتی ہو۔

(f)  هوٹش گبڑیبں، جو(a)  هیں

شبهل گبڑیبں شبهل ًہ ہوں، 

جي هیں کبسپوسیشي، 

هیوًغپلٹی یب کٌٹوًوٌٹ کی 

دذوں هیں چلتی ہوں اوس اى 

هیں چھہ افشاد کے ثیٹھٌے 

 کی گٌجبئش ہو۔

ہش ایک  ۱۹

 عیٹ

 

 

 

 

 
ہش ایک  ۱۹

 عیٹ

 

 

 
ہش  ۱۳۹

 ایک عیٹ

 

هوٹش گبڑیبں جو ًجی هقبطذ کے  .5

 لیئے اعتعوبل ہوتی ہوں۔

(a)  هوٹش گبڑیبں جي هیں چبس

افشاد عے صائذ ہوگوں کی 

 گٌجبئش ًہ ہو اوس:

(i) ۷۰۹۱ kwt عے صائذ ًہ ہو۔ 

(ii) ۷۰۹۱ kwt  عے صائذ ہو لیکي

 

 
 

 

۳۹۳ 

۴۳۳ 
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 ہو۔ عے کن ۱۳۰۹۳

(iii) ۱۳۰۹۳ kwt اوس اط عے صائذ۔ 

(b)  هوٹش گبڑیبں جي هیں چبس

افشاد عے صائذ لوگوں کی 

ہش اضبفی عیٹ کی گٌجبئش 

 ہو:

(i)  ۷۰۹۱اگش kwt عے صائذ ًہ ہو۔ 

(ii)  ۷۰۹۱اگش  kwt عے صائذ ہو۔ 

 
۹۲۳ 

  

 
ہش ایک  ۱۲

 عیٹ

ہش ایک  ۱۹

 عیٹ
  

افزاد کی واقفیت کے  کب مذکورہ تزجمہ عبم آسڈیٌٌظ نوٹ:

 رٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔لیئے ہے، جو کو

 

 

 


