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 1993ىجريَ  IIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.III OF 1993 

 1993 ايڪٽۿ ىانيات شٍڌ

THE SINDH FINANCE ACT, 1993 
 ]1993جّالِء  7[

شٍڌ غّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 کي ىػلّل ةڻائيۿ نڳايّ ۽ وڌايّ ويٍدو.

شٍڌ غّةي ۾ ڪجَِ ٽيڪس ۽ ڊيّٽيز کي ىػلّل جيئً تَ 

 ةڻائڻۿ نڳائڻ ۽ وڌائڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

 1993ىانيات ايڪٽۿ شٍڌ کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 شڏيّ ويٍدو.

کان الڳّ  1993تي ۽ پِريً جّالِء ( ُي فّري طّر 2) 

 ٿيٍدو.

جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي  ًُ ايڪٽ ۾.2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(b) “ىطهب كاغدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(c) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاغدا.” كاغدا 

جي  1899.شٍڌ غّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اشٽييپ ايڪٽۿ 3

 ۾: -Iطيڊول

(a)  پٍجاَُ “نفظً ۾ۿ  2جي ڪانو  53۽  19ۿ 1„رٽيڪهس

 ىتتادل ٿيٍدا؛” ُڪ رپيّ“الِء نفظ ” پئصا

(b)  الِء ” پٍدرًٌِ رپيا“۾ۿ نفظً  2جي ڪانو  15„رٽيڪم
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 ىتتادل ٿيٍدا.” ٻاويَِ رپيا ۽ پٍجاَُ پئصا“نفظ 

(c)  22„رٽيڪم-A :الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو 

“22-A ىػاُدوۿ جًٍِ جّ ىطهب ۿ

ڪًٍِ يادداطت ٌاىي يا ىػاُدي جي 

شهصهي ۾ ٺيڪيدار طرفان 

حڪّىتۿ نّڪم ةاڊيۿ نّڪم 

اٿارٽيۿ ڪيرطم يا اٌڊشٽريم حّاني 

يّ وڃي يا داخم ٿيّ وڃيۿ پِّء شان ڪ

ىانڪي ُڪڙي ىڪيم طّر  اُا

ُيٺ ُالئتي ُيٺ ُجي يا ڀائيّاري 

جًٍِ ۾ ويًِ کان ىٿي ىالزم ۿ ُجي

ڪيپٍي ال تحت جيڪا ُجًۿ 

ٿيم ةاڊي ُجي يا ڪا ٻي  رجصٽر

يا جيڪا ڪري تٍظيو جيڪا ڪو 

 .اشٽّر خريد ڪري.شاىان 

ُر ُڪ رپئي الِء 

پٍجّيَِ پئصا يا 

 ىهَِٺيڪي جي 

 ”جّ ڪّ حػّ.

(d)  الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو: 33„رٽيڪم 

(a) (i)  ّۿ دشتاويزتحفي ج

جًٍِ جّ ٺاَُ ٌَ ٿئي 

( يا وغيت يا 58)ٌيتر.

 (؛62ىٍتلهي )ٌيتر 

(ii)  كاٌٌّي وارث کاٌصّاِء

ڪًٍِ ٻئي ىاڻِّ جي حق ۾ 

زةاٌي تحفي جي  ڏٌم

تػديق الِء نکت ۾ كصو 

 ٌاىّ يا پڌرائي؛

 اچ وڃشاڳي ڊيّٽي جيڪا 

( ۾ اوڳاڙي الڳق 23)ٌيتر.

 27A„ُيۿ جيڪا دفػَ 

تحت ڪهيڪٽر طرفان 

۾ طئي  ىهَِ واري ٽيتم

ڪيم ىهڪيت جي ىهَِ 

 جي ةراةر ٌُّدو.

 

شاڳي ڊيّٽي جيڪا كصو 
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(b)  حليلي وارث جي حق ۾

ڪيم زةاٌي تحفي جي 

تػديق الِء نکت ۾ كصو 

 ٌاىّ يا پڌرائي.

( تي اوڳاڙي 4ٌاىي )ٌيتر.

 الئق „ُي.

(e)  ۾: 48„رٽيڪم 

(i)  طق(b)  ًطق “۾ۿ نفظ(a) ” طلّن “الِء نفظ(a) ۿ(e)  ۽

(ee) ”.ىتتادل ٿيٍدا 

(ii)  ًطل(c)  ۽(d)  شّاِء طلً “کاٌپِّء نفظۿ ” غام طّر“۾ نفظۿ

(a) ۿ(e)  ۽(ee) طاىم ڪيا ويٍدا.” ۾ ڄاڻايم ىػاىهي جي 

(iii)  طق(e) :کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

“(ee)  جڏًُ غّر الِء ٌَ ڏٌّ وڃي ۽

اٽارٌي کي ڪا غير ىٍلّنَ ىهڪيت 

 ”.وڪرو ڪرڻ الِء ةااختيار ةڻايّ وڃي

 ٻَ شئّ رپيا

(f)  جي طق  57„رٽيڪم(b)  ٽيَِ “ً ۾ۿ نفظ 2جي ڪانو

 ىتتادل ٿيٍدا.” پٍجاَُ رپيا“الِء نفظ ” رپيا

(g) کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌئّن „رٽيڪم طاىم ڪيّ  63„رٽيڪم

 ويٍدو:

“63-A .:نيز کان اڳ االٽييٍٽ „رڊر جي ىٍتلهي 

(a) :رُائظي پالٽً جي غّرت ۾ 

(i)200  ٌَ چّرس گز کان وڌيڪ

 ُجي.

 ڪجَِ ٌَ

(ii)200  چّرس گز کان وڌيڪ پر

چّرس گز کان وڌيڪ ٌَ  400

 ُجي.

 ٻَ رپيا في چّرس گز

(iii)400 چار رپيا في چّرس  چّرس گز کان وڌيڪ
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 گز

(b)اٺ رپيا في چّرس  ڪيرطم پالٽً جي غّرت ۾

 ”.گز.

 1958.شٍڌ طِري غير ىٍلّنَ ىهڪيت ٽيڪس ايڪٽۿ 4

 ۾:

7-A :کاٌپِّء ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو 

“7-B( .1 ) جًٍِ طخع تي ٽيڪس واجب االدا „ُي ان

تي ُڪ شرچارج نڳائي ۽ اوڳاڙي ويٍدي جيڪا ٽيڪس 

 کان غالوه اضافي طّر ُيٺيً اگًِ تي ٌُّدي:

(i) 1979جّن  30کان  1968پِريً جّالِء 

واري غرغي دوران رُائظي يا ڪاروةاري 

ٿيم ىهڪيتً تي ىڪيم ىلػد الِء اشتػيال 

 طّر يا ان جي حػي تي.

30 

 شيڪڙو

(ii) 1933جّن  30کان  1979پِريً جّالِء 

۽ ان کان پِّء رُائظي ۽ ڪاروةاري ىلػد الِء 

اشتػيال ٿيٍدڙ ىهڪيتً تي ىڪيم طّر يا ان 

 جي حػي تي.

15 

 شيڪڙو

(iii) غٍػتي ىلػد الِء اشتػيال ٿيٍدڙ

 ىهڪيتً تي.

30 

 شيڪڙو

جي اوڳاڙي ۽ وغّني الِء ڄاڻايم طريليڪار ٽيڪس ( 2)

ايئً الڳّ ٌُّدو ۽ۿ شرچارج جي اوڳاڙي ۽ وغّني تي الڳّ 

 ”ٿيٍدو.

 جي طيڊول ۾: 1958.ىّٽر گاڏيّن ٽيڪصيظً ايڪٽۿ 5

 ۾: 5جريان ٌيتر 

(i) داخال(a) :الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو 

 

 

 

جي اونَِ  1958
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(a) ىّٽر گاڏيّن جً جي شيٽً جي گٍجائظً چار ىاڻًِ کان

 وڌيڪ ٌَ ُجيۿ اٌجڻ جي غالحيت شان گڏ:

(i)1000 .رپيا 500 شي شي کان وڌيڪ ٌَ ُجي 

(ii)1000  شي شي کان وڌيڪ پر

 شي شي کان گِٽ ُجي. 1300

 رپيا 700

(iii)1300 .رپيا 850 شي شي کان وڌيڪ ُجي 

 (ii) داخال(b)  ً۾ۿ ذيهي داخالئ(i)  ۽(ii)  الِء ُيٺيً ريت

 ىتتادل ٿيٍدو:

(b)گاڏي چار شيٽً کان وڌيڪ ىاڻًِ جي گٍجائض الِء  ىّٽر

 ُر اضافي شيٽ الِءۿ اٌجڻ جي غالحيت شان گڏ:

(i) ًُشي شي کان  1000جيڪڏ

 ُجي.ٌَ وڌيڪ 

رپيا في  80

 شيٽ

(ii)  ًُشي شي کان  1000جيڪڏ

 وڌيڪ ُجي.

رپيا في  100

 شيٽ

 جي شتيً طيڊول ۾: 1964.شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 6

(a) ۽ ان جي شاىِّن داخالئً الِء ُيٺيً  الِء 2جريان ٌيتر

 ريت ىتتادل ٿيٍدو:

.پرڏيِي ڪيپيً شييت شيّريّن 2“

 پتهڪ نييٽيڊ ڪيپٍيّن.

 رپيا 8000

(b) ۾ طق  3جريان ٌيتر(a)  الِء ۽ ان جي شاىِّن داخالئً الِء

 ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

(a) (i)1.5  ىهيً رپيً جي پيڊ اپ

پرائيّيٽ شيّريّن ڪيپيٽم شان گڏ 

 نييٽيڊ ڪيپٍيّن.

 رپيا 4000

(ii)1.5  رپيا 5000ىهيً رپيً جي پيڊ اپ 

Amendment of 

W.P Act XXXII 

of 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  1964

پاڪصتان ايڪٽ 

XXXIV جي ترىيو 

Amendment of 

W.P Act XXXIV 

of 1964 
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ڪيپيٽم شان گڏ شيّريّن پرائيّيٽ 

ىهيً رپيً  2.5نييٽيڊ ڪيپٍيّن  پر 

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

(iii)2.5  ىهيً رپيً کان وڌيڪ پيڊ

اپ ڪيپيٽم شان گڏ شيّريّن 

 3.5پرائيّيٽ نييٽيڊ ڪيپٍيّن پر 

 کان وڌيڪ ٌَ ُجي.ىهيً رپيً 

 رپيا 6000

(iv)3.5  ىهيً رپيً کان وڌيڪ پيڊ

اپ ڪيپيٽم شان گڏ شيّريّن 

 پرائيّيٽ نييٽيڊ ڪيپٍيّن.

 رپيا 8000

( 1جي ذيهي دفػَ ) 8جي دفػَ  1975.شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 7

” ُڪ رپيّ ۽ پٍجّيَِ پئصا“الِء نفظ ” ُڪ رپيّ“۾ۿ نفظً 

 ىتتادل ٿيٍدا.

 

 

 

( 1جي ذيهي دفػَ ) 8جي دفػَ  1977ايڪٽۿ شٍڌ ىانيات .8

 ۾ۿ ىّجّد طلً الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

“(a)  جيڪي ُّٽم اُي

ُڪ ڏيًٍِ جي رُائض الِء 

شتر رپيً کان ُڪ ىاڻِّ 

کان گِٽ ٌَ ۽ ٻَ شئّ ۽ 

پٍجاَُ رپيً کان وڌيڪ ٌَ 

 .وٺٍدا ُجً

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

الِء ُڪ ڏيًٍِ ُڪ ةراةر 

 .رپيا 11 ىاڻِّ تي

(b) رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم ُڪ  جيڪي ُّٽم اُي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1975

جي  XVايڪٽ 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act XV of 

1975 

جي شٍڌ  1977

جي  VIIايڪٽ 

 ترىيو

Amendment of 

Sindh Act VII of 

1977 

 

 

 



 
9 

ٻَ کان ڏيًٍِ الِء ُڪ ىاڻِّ 

شئّ ۽ ايڪٌّجاَُ رپيً 

کان گِٽ ٌَ ۽ چار شئّ 

وٺٍدا رپيً کان وڌيڪ 

 .ُجً

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

 ىاڻِّ تي ويَِ رپيا.

(c)  ُّٽم چارجٍگ جي

يًٍِ الِء شهصهي ۾ ُڪ ڏ

چار شئّ ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

ُڪ رپئي کان گِٽ ٌَ ۽ 

پٍج شئّ ۽ پٍجاَُ رپيً 

 .وٺٍدا ُجًکان وڌيڪ 

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

 ىاڻِّ تي ٽيَِ رپيا.

(d)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

پٍج شئّ ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

پٍجاَُ رپيً کان گِٽ ٌَ ۽ 

شت شئّ رپيً کان وڌيڪ 

 .وٺٍدا ُجً

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

 ىاڻِّ تي چانيَِ رپيا.

(e)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

شت شئّ ۽  کانُڪ ىاڻِّ 

ُڪ رپئي کان گِٽ ٌَ ۽ 

ُڪ ُزار رپيً کان وڌيڪ 

 .وٺٍدا ُجً

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

 ىاڻِّ تي شٺ رپيا.

(f)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 
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ُڪ ُزار ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

ُڪ رپئي کان گِٽ ٌَ ۽ ٻَ 

ا وٺٍدُزار رپيً کان وڌيڪ 

 .ُجً

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

 ىاڻِّ تي اشي رپيا.

(g)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

ٻَ ُزار ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

کان گِٽ ٌَ ۽ ُڪ رپئي 

کان وڌيڪ ٽي ُزار رپيً 

 .وٺٍدا ُجً

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

يًٍِ الِء ُڪ ةراةر ُڪ ڏ

 ىاڻِّ تي ُڪ شئّ رپيا.

(h)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

ٽي ُزار ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

ُڪ رپئي کان گِٽ ٌَ ۽ 

چار ُزار رپيً کان وڌيڪ 

 .وٺٍدا ُجً

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

ىاڻِّ تي ُڪ شئّ ۽ ويَِ  

 رپيا.

(i)  ُّٽم چارجٍگ جي

شهصهي ۾ ُڪ ڏيًٍِ الِء 

چار ُزار ۽ کان ُڪ ىاڻِّ 

ُڪ رپئي کان گِٽ ٌَ ۽ ان 

 کان ىٿي.

رُائض اختيار ڪٍدڙ ڪم 

ىاڻًِ جي شٺ شيڪڙو 

ةراةر ُڪ ڏيًٍِ الِء ُڪ 

ىاڻِّ تي ُڪ شئّ ۽ 

 پٍجاَُ رپيا.

( 2جي ذيهي دفػَ ) 7جي دفػَ  1989.شٍڌ ىانيات ايڪٽۿ 9

في جي ىّجّده  الئصٍس تازي ڪرائڻ الِءوري ۾ۿ الئصٍس ۽ 

 ٽيتم الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

 شانياٌي ريٍّئم في رجصٽريظً في
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 رپيا 1000 رپيا 5000

 ڪار ڊيهر

ڪّل ىائيٍٍگ غالئلً ىان ڪّئهّ کڻٍدڙ ٽرڪً ( 1.)10

تي في ٽرڪ تي ُر ڀيرو الِء ويَِ رپيا جي حصاب شان ُڪ 

جًٍِ کي ڪّل ڊونپييٍٽ شيس نڳائي ۽ اوڳاڙي ويٍديۿ 

 شيس شڏيّ ويٍدو.

ىرىت ۽ شيس کي ڪّل ىائيٍٍگ غالئلً ۾ روڊن جي (2)

ٍدو ۽ ٻيً شرگرىيً الِء جيڪي يوتركيَء الِء اشتػيال ڪيّ 

 کي وڌائيً.ڪّئهي جي پيداوار جي تركيَء جي شرگرىيً 

جيصتائيً ڪجَِ ريگيّنيظً „ف ىائيٍس ايٍڊ „ئم (1.)11

ڊونپييٍٽ )فيڊرل ڪٍٽرول( ايڪٽۿ فيهڊس ايٍڊ ىٍرل 

جي ىتضاد ٌَ ُجي ۽ ان شهصهي ۾ جّڙيم كاغدن يا  1948

ڪًٍِ ٻئي كاٌّن يا ڄاڻايم ايڪٽ تحت جاري ڪيم نيز 

جي طرطً ۽ ضاةطً جي ىتضاد ٌَ ُجي ۽ كاغدن جي 

ىتضاد ٌَ ُجي ُر شال ُڪ ٌان يّٽيالئيزيظً ٽيڪس 

ڏٌم ايراضي نڳائي ۽ اوڳاڙي ويٍديۿ جتي نيزي کيس نيز تي 

جي نيز جيع ڪرائڻ ۾ ٻً شانً اٌدر ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ 

ڄاڻايم ايڪٽ يا كاغدا ٌافذ ٿيڻ کاٌپِّء ةَ ٌاڪام ٿئي ٿّ ۽ 

تتديم  ئلي ىان ىػدٌي طيّن حاغم ڪرڻۿ ڪواُڙي غال

 ڪرڻ ۽ کڻي وڃڻ الِء ُيٺيان اگَِ ٌُّدا:

جريان 

 ٌيتر

 ٽيڪس جّ ىهَِ ىػدٌيات جّ ٌانّ

(i) ّايڪڙفي  60 ڪّئه 

(ii) ڙفي ايڪ 20 ىٽي/طيم 

(iii) في ايڪڙ 50 ڊونّىائيٽ 

 

 

 ڪّل ڊونپييٍٽ شيس

Coal 

Development 

Cess 

 

 

 

ٌان يّٽيالئيزيظً 

 ٽيڪس

Non-Utilization 

Tax 
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(iv) في ايڪڙ 100 گريٍائيٽ 

(v) في ايڪڙ50 الئيو اشٽّن 

حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء كاغدا .12

جّڙي شگِي ٿي ۽ اُڙا كاغدا ٻيً ىيػاىهً شييتۿ ڪا 

ٽيڪس نڳائڻۿ اوڳاڙڻ ۽ ادائگي جي طريليڪار يا شيس 

يا ًُ ايڪٽ تحت ڏٌڊ ىڙُڻ جّ طريليڪار جيڪّ نڳائڻ 

 ًُ ايڪت ۾ ةيان ٌَ ڪيّ ويّ ُجيۿ اُّ فراُو ڪٍدا.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


