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SINDH ORDINANCE NO.XXIII OF 

2001 

 ۱۰۰۲ آرڈیننس، مبلیبت سندھ

THE SINDH FINANCE 

ORDINANCE, 2001 
 ]۲۳۳۱خوى  ۳۳[

آسڈیٌٌظ خظ کی توعظ عے کچھ ٹیکغض هیں سعبیت 

اوسهتعلقہ قواًیي هیں تشهین کی خبئے کو هعقول ثٌبیب 

 گی۔

خیغب کہ کچھ ٹیکغض هیں سعبیت کو هعقول ثٌبًب 

اوسهتعلقہ قواًیي هیں تشهین کشًب هقصود ہے، خو اط 

 طشذ ہوگی؛

 ۱۱۱۱اکتوثش  ۱۴اوس خیغب کہ صوثبئی اعیوجلی 

والے اعالى کے تست اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي 

 کے تست هعطل ہے؛ ۱آسڈس ًوجش 

س خیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوخودٍ او

 صوستسبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لٰہزا اط لیئے، هٌذسخہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کب  ۱۱۱۱کبًغٹیٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیں 

، اوس ۱پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین( آسڈس ًوجش۔

اط علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو 

بل هیں التے ہوئے، عٌذھ کے گوسًش ًے اعتعو

ثخوشی هٌذسخہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب 

 :ہے

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

 کہب خبئے گب۔ ۲۳۳۱

عے ًبفز  ۲۳۳۱(یہ فی الفوس اوس پہلی خوالئی ۲)

 ہوگب۔

 

هیں، عٌذھ صوثہ هیں ًبفز  ۱۹۱۱۔ اعٹیوپ ایکٹ، ۲

 هیں: Iکشًے کے لیئے اط کے شیڈول 
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Schedule I of Act 
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(a)  هیں، شق  ۹آسٹیکل(cc)  کے ثعذ هٌذسخہ ریل

 ًئی شق شبهل کی خبئے گی:

(cc) اگش سخغٹشڈ هوٹش گبڑی

کی فشوخت یب هٌتقلی عے هتعلقہ 

 ہو۔

 ایک عو سوپے

(b)  ہوگب:کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش  ۱۳آسٹیکل 

 ۔ ایک کوپٌی کب آسٹیکل آف ایغوعی ایشي:۱۳''

(a) خہبں کوپٌی کو کیپیٹل شیئش

سوپے عے صائذ ًہ  ۹۳۳۳۳۳

 ہو۔

 ایک عو سوپے

(b)  ۹۳۳۳۳۳خہبں کیپیٹل شیئش 

 سوپے عے صائذ ہو۔

 دو ہضاس سوپے

(c)  31کے ثعذ ًئی آسٹیکل  ۳۱آسٹیکل-A  شبهل کی

 خبئے گی:

''31-A ،خظ کب هطلت ہے کوئی ۔ هبلیبتی دعتبویض

ثھی دعتبویض خو فشوخت یب دوثبسٍ خشیذ کشًے کی 

ًوعیت کب ہو اوس خو هبسک اپ کی ثٌیبد پش، هعبہذٍ یب 

هقشوضبتی تسشیش یب واعذٍ، گشوی، سقن خوع کشاًے 

کے هعبہذے، فلوٹٌگ چبسج کے هعبہذے کے تست 

ہو، خو ثیٌکٌگ کوپٌی کے زق هیں ًبفز کیب گیب ہو 

ں ًے، کغی هبلی سوایت کے هطبثق اوس وٍ گبہکو

 کیب ہو لیکي وٍ  ویبج پش هجٌی ًہ ہو۔

(i) هلیي  ۳۳.۱خہبں سقن

 سوپے عے صائذ ًہ ہو۔

 ۱۳۳۳ٍ فیصذ یب .۲

سوپے خو ثھی کن 

 ہوں۔

(ii) هلیي  ۳۳.۱خہبں سقن

سوپے عے صائذ ہو لیکي 

هلیي سوپے عے  ۳۳.۱۳

 صائذ ًہ ہو۔

 ۹۳۳.۲ٍ فیصذ یب .۲

 سوپے خو کن ہو۔

(iii)  هلیي  ۳۳.۱۳خہبں سقن

سوپے عے صائذ ہو لیکي 

هلیي وپے عے  ۳۳.۱۳۳

فیصذ یب  ۲.۳

سوپے خو  ۳۳۳.۹

 کن ہو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے عٌذھ ایکٹ  ۱۱۹۹
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Amendment of 



 
4 

 صائذ ًہ ہو۔

(iv)  ۳۳.۱۳۳خہبں سقن 

 هلیي سوپے عے صائذ ہو۔

فیصذ یب  ۲.۳

سوپے خو  ۳۳۳.۱۳

 کن ہو۔''؛

(d)  کے لیئے هٌذسخہ ریل هتجبدل ہوگب: ۳۱آسٹیکل 

 ایغوعی ایشي کب یبدداشت ًبهہ۔۔ کوپٌی کب ۳۱''

(a) ،اگش کوپٌیض آسڈیٌٌظ

کے تست ؤسٹیکلظ  ۱۱۱۱

آف ایغوعی ایشي کے 

 رسیعے عبتھ ہو۔

 ایک ہضاس سوپے

(b)دو ہضاس سوپے اگش اط طشذ عبتھ ًہ ہو۔ 

(e)  ثسشی هیں، عٌواى، الفبظ اوس اعذاد '' ۴۳آسٹیکل

('' کے ثعذ ۱۹ثبًڈ )ًوجش۔ خہبص گشوی سکھٌے واال

('' A-31الفبظ اوس اعذاد ''هبلیبتی دعتبویض )ًوجش۔

 شبهل کیئے خبئیں گے۔

(f) هیں شقوں  ۲کے کبلن  ۱۹آسٹیکل(ee)  اوس

(eee)  کے عبهٌے، الفبظ ''پبًچ ہضاس سوپے'' اوس

''دط ہضاس سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دو ہضاس پبًچ عو 

سوپے'' تشتیجواس هتجبدل ہوں '' اوس ''پبًچ ہضاس سوپے

 گے۔

 ۱۱۹۹۔عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ خبئیذاد ٹیکظ، ۳

 هیں:

(a) هیں: ۳دفعہ 

(i)( 2ریلی دفعہ ،)(2-A) ،(2-B) ،(3)  اوس(3-A) 

 کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:

( ٹیکظ صهیي اوس عوبستوں کی عبالًہ قیوت کے ۲'')

وصول کی اوس ثیظ فیصذ قیوت کی ثٌبد پش لگبئی، 

 خوع کی خبئے گی۔''؛

(ii) ریلی دفعہ(3-AA)  هیں، الفبظ، اعذاد اوس

کو ختن کیب خبئے ’' (A-3)ثشیکیٹظ اوس ریلی دفعہ 

 گب۔

(b) هیں: ۱دفعہ 

Sindh Act V of 

1958 
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(i) شق(f)  کے لیئے'' کے ثعذ الفبظ هیں، الفبظ''

عجبدت یب عواهی خذهت ثشوول'' شبهل  ''هدووعی 

ہ ثیبى کے لیئے کیئے خبئیں گے اوس هوخود ششطی

 طوس پش هتجبدل ثٌبیب خبئے گب:هٌذسخہ ریل 

''ثششطیکہ ایک خشاتی اداسے پش اعتثٌٰی ثیبى کشدٍ 

 طشیقہ کے تست ہوگی۔''۔

(ii) شق(g)  کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش هتجبدل

 ہوگب:

''(g) ۔ عوبستیں اوس صهیٌیں خي کی عبالًہ قیوت دط

هبلکبى ثیواٍ، ہضاس سوپے عے صائذ ًہ ہو، خي کے 

 ًبثبلغ یتین یب هغتقل طوس پش هعزوس افشاد ہوں:

ثششطیکہ خہبں قیوت اعتثٌٰی دی گئی زذ عے صائذ 

ہو، ایغی اضبفی زذ پش ٹیکظ وصول کی خبئے 

 گی۔''۔

(iii) شق(g)  کے ثعذ هٌذسخہ ریل طوس پش اضبفہ کیب

 خبئے گب:

''(h) ۔ عوبستیں اوس صهیٌیں یب زصے، خو کوششل

کے عالوٍ ہوں خو عٌذھ کلچشل ہیشیٹیح خبئیذاد 

کے تست هسفوظ ثٌبئے  ۱۱۱۱)پشصسویشي( ایکٹ، 

 گئے وسثے کے طوس پش اعالًیہ ہوں۔''۔

(c) کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش هتجبدل  ۹دفعہ

 ہوگب:

( صهیي یب عوبست ثشوول اط عے هتعلقہ چیضیں ۹'')

خي هیں عے عہولیبت زبصل کی خب عکتی ہیں اى 

عبالًہ کشائے کے اًذاصے لگبًے کے کے هدووعی 

عبتھ کغی صهیي یب عوبست کی عبالًہ قیوت طے 

ہوگی، اط هیں عے هشهت کے خشچہ کب دط فیصذ 

کبٹب خبئے گب، ثشوول اى دیگش خشچوں کے خي عے 

عوبست کو صسیر زبلت  هیں قبئن سکھب خبئے گب، وٍ 

 خشچہ عبالًہ هدووعی کشائے هیں شبهل ہوگب۔

(d) 7دفعبت-A ،7-B ،7-C ،7-D  7اوس-E  کو ختن

 کیب خبئے گب۔

 هیں: ۱۱۹۹۔ عٌذھ تفشیسبت پش ڈیوٹی ایکٹ، ۱
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(i) 6کے ثعذ، هٌذسخہ ریل ًئی دفعہ  ۶دفعہ-A  شبهل

 کی خبئے گی:

-6)عیٌیوبٔوں پش تفشیسی ڈیوٹی لگبًے کب طشیقہ( ''

A ۔(a)  ،خت تک کچھ اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہو

پش تفشیسی ڈیوٹی اط ایکٹ عیٌیوبٔوں پش سوصاًہ ثٌیبد 

کے شیڈول هیں ثیبى کشدٍ عیٌیوبٔوں کی دسخبثٌذی 

 کے تست وصول کی خبئے گی؛

(b) زکوهت یب زکوهت کی طشف عے اط علغلے

 ثباختیبس ثٌبئی گئی کوئی اختیبسی کی طشف عےهیں 

 وقتبً فوقتبً ایغی خبًچ پڑتبل کشاًے کے ثعذ خیغے وٍ

ثٌذی کے ضشوسی عودھے، کغی عیٌیوب کی دسخہ 

 ثعذ:

ثٌذی عیٌیوب کے ثششطیکہ ایک عیٌیوب کی دسخہ 

هبلک کو هوقعہ فشاہن کشًے کے عالوٍ ًہیں ثڑھبئی 

 ثڑھبئے گئے دسخہخبئے گی، اط کو تدویض کشدٍ 

 کے خالف عجت ثیبى کشًب پڑے گب؛

(c) عیٌیوب کے علغلے هیں تفشیسی ڈیوٹی عیٌیوب کے

 کی طشف عے ادا کی خبئے گی؛ هبلک

(d) اط دفعہ کے علغلے هیں تفشیسی ڈیوٹی عبسی

عیٌیوبٹوگشافک ًوبئشوں )شوص( کے لیئے پیشگی 

واخت االدا ہوگی، خي کے لیئے ایغی عیٌیوب خبسی 

 ہفتہ کے لیئے ثباختیبس ثٌبئی گئی ہو:

ثششطیکہ اگش وٍ ثبثت ہو خبتب ہے کے کغی عیٌیوب 

فتہ کے دوساى، ایغی عیٌیوب کے علغلے هیں، کغی ہ

کی طشف عے ثباختیبس ثٌبئی گئی عیٌیوب ٹوگشافک 

ًوبئشوں )شوص( کے کن ہوًے پش، عیٌیوب پب 

پشوپشائیٹش ًہ چالئے خبًے والے شوص پش تفشیسی 

ڈیوٹی واپظ کشًے کب هغتسق ہوگب، یب اط کی 

هغتقجل هیں تفشیسی ڈیوٹی هیں عے وٍ کٹوتی کی 

 خبئے گی؛

(e)هٌذسخہ ثبال ڈیوٹی دیئے گئے وقت  اگش هبلک

کے دوساى ادا کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو وٍ ایغی 

ایغب ٹیکظ عے اضبفی سقن ثھشًے کے هغتسق ہوگب، 

Amendment of 

Sindh Finance 

Act XV of 1975 
کے عٌذھ ایکٹ  ۱۱۹۹

VII کی تشهین 

Amendment of 

Sindh Act VII of 

1977 
 

 

 

 

 

کے عٌذھ  ۱۱۱۴

کی  XIIIهبلیبت ایکٹ 

 تشهین

Amendment of 

Sindh Finance 

Act XIII of 1994 
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خشهبًہ خو پبًچ ہضاس سوپے سوصاًہ عے صائذ ًہ 

 ہوگب؛

(f) زکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے شیڈول هیں تشهین

کش عکتی ہے، اط طشذ خیغے اضبفہ کشے یب اط 

یب اط علغلے هیں دسج علغلے هیں داخلہ یب تشتیت 

 کوئی داخلہ ختن کش عکتی ہے؛

(ii) کے ثعذ اط آسڈیٌٌظ هیں شیڈول کب  ۱۹دفعہ

 اضبفہ کیب خبئے گب۔

هیں،  ۱۱۶۹(صوثبئی هوٹش گبڑیبں آسڈیٌٌظ، ۱۔)۹

 کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب: ۳۲دفعہ 

کشدٍ کغی هوٹش ( اط ثبة کے تست سخغٹش ۱) ۳۲''

گبڑی کی فشوخت اوس هبلکی کی هٌتقلی اط طشذ 

 کی خبئے گی، خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

( اگش کوئی شخص ایغی فشوخت یب هٌتقلی ثیبى ۲)

کشدٍ عشصہ کے دوساى سخغٹش کشاًے هیں ًبکبم 

ہوتب ہے تو ہش غلطی والے هبٍ کے لیئے هٌتقلی والی 

 ۔فی کے ثشاثش خشهبًہ وصول کیب خبئے گب

ثشوول  ۹هیں، دفعہ  ۱۱۹۹۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۶

 وضبزت کے ختن کیب خبئے گب۔

 

 
 

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

 ( کے لیئے هٌذسخہ ریل طوس پش هتجبدل ہوگب:۱دفعہ )

( ہوٹلوں پش ایک ٹیکظ لگبیب خبئے گب، خظ کو ۱'')

ہوٹل ٹیکظ کہب خبئے گب، خو قیوت کی ثٌیبد پش ہش 

الخٌگ یوًٹ پش سوصاًہ ثٌیبد پش عبڑھے عبت فیصذ 

کے زغبة عے لگبیب خبئے گب، خیغے هٌذسخہ ریل 

 ثیبى کیب گیب ہے:

(a) ایک عو سوپے یب اط عے

صائذ پش ایک ہضاس  سوپے عے 

وصول کشًے والے ًہ صائذ 

 ہوٹل کی صوست هیں

الخٌگ عبسے 

کے ایک یوًٹظ 

عو عبٹھ فیصذ 

 کے ثشاثش
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(b)  ایک ہضاس سوپے عے

وصول کشًے والے ہوٹل کی 

 صوست هیں

الخٌگ عبسے 

ایک عو یوًٹظ 

عتش فیصذ کے 

 ثشاثش۔''۔

ثشوول  ۹هیں، دفعہ  ۱۱۱۴۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۹

 وضبزت کے ختن کیب خبئے گب۔

 شیڈول

 (۴)مالحظہ کزیں دفعہ 

 شیڈول

 (A-6)مالحظہ کزیں دفعہ 

خشیبں 

 ًوجش

سوصاًہ  عیٌیوبٔوں کی دسخبثٌذی

ٹیکظ 

 کی قیوت

کشاچی عٹی )ایئش کٌڈیشٌڈ(  ۔۱

اعٹبس، لیشک، ًشیوي، افشبى، 

 سیٌو اوس ثوجیٌو عیٌیوبئیں

۲۳۳۳ 

کشاچی عٹی )ایئش کٌڈیشٌڈ(  ۔۲

خشیبں ًوجش ایک هیں ثیبى کشدٍ 

 دیگش کے عالوٍ

۱۳۳۳ 

 ۹۳۳ کشاچی عٹی )ًبى ایئش کٌڈیشٌڈ( ۔۳

 ۹۹۳ زیذسآثبد عٹی )ایئش کٌڈیشٌڈ( ۔۴

زیذسآثبد عٹی )ًبى ایئش  ۔۹

 کٌڈیشٌڈ(

۹۳۳ 

 ۴۳۳ اًذسوى عٌذھ )ایئش کٌڈیشٌڈ( ۔۹

 ۲۳۳ اًذسوى عٌذھ )ًبى ایئش کٌڈیشٌڈ( ۔۹

ٹوسًگ ٹبکیض، اًذسوى عٌذھ  ۔۹

هیں کھلی خگہوں پش عیٌیوبئیں 

 اوس چھوٹی عیٌیوبئیں

 کچھ ًہیں

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب
 


