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 0213ىجسيَ  XXVIIضٍڌ ايڪٽ ٌيتس 

SINDH ACT NO.XXVII OF 2013 

 0213 ايڪٽۿ )تسىيو( ىانيات ضٍڌ

THE SINDH FINANCE 

(AMENDMENT) ACT, 2013 
 ]0213ىارچ  09[

۾ تسىيو  1691ضٍڌ ىانيات ايڪٽۿ ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 ڪئي ويٍري.

۾ تسىيو ڪسڻ  1691ضٍڌ ىانيات ايڪٽۿ جيئً تَ 

 ضسوري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّري؛

 غيم ۾ „ٌرو ويٍرو:جّڙي ان کي ًُ ريت 

)تسىيو( ايڪٽۿ  ضٍڌ ىانياتکي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 ضڏيّ ويٍرو. 0213

 .ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍرو( 0) 

 

کي ًُ کاٌپِّء ةَ ۾ۿ جًٍِ  1691ضٍڌ ىانيات ايڪٽۿ  .0

الِء ُيٺيً ريت  13ان جي دفػَ ڄاڻايم ايڪٽ ضڏيّ ويٍروۿ 

 ىتتادل ٿيٍرو:

پٍجيً شيڊول  جي پِسيً ڏيًٍِ کان 0213اپسيم ( 1. )13“

۾ ڄاڻايم تّاٌائي جي اضتػيال تي ضّاِء فساُيي ۽ جّڙجڪ 

ڈيّٽي نڳائي ۽ حڪّىت تّاٌائي جي جي ٌلطان جي ُڪ 

 کي ادا ڪئي ويٍري:

ڄاڻايم حر ضارفيً تي  ڄاڻايمڇِيً شيڊول ۾ ةشسظيڪ 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِير

 

 

ىذتطس غٍّان ۽ 

 شسوغات

Short title and 

commencement 

جي اونَِ  1691

پاڪطتان ايڪٽ 

جي دفػَ  XXIVٌيتس 

 جي تسىيو 13

Amendment of 

section 13 of 

West Pakistan 

Act number 
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تّاٌائي جي اضتػيال تي انيڪٽسيطٽي ڈيّٽي کاٌطّاِء 

 :واجب االدا ٌَ ٌُّري

وضاحت: ًُ دفػَ ۾ۿ جيطتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن 

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a) “شذص ضّاِء ورڇ ڪٍرڙ اُّ ىعهب ” ضارف

الئطٍص ذريػي الئطٍطي جيۿ جًٍِ کي تّاٌائي 

 فساُو ڪئي ويٍري ُجي؛

(b) “ةجهيَء جي تّاٌائي جڏًُ اُا ىعهب ” تّاٌائي

ڪئي پئي پيرا ڪئيۿ فساُو ڪئي يا اضتػيال 

وڃيۿ ضّاِء پيغام پِچائڻ واري ڪًٍِ ىلطر 

 جي؛

(c) “شذص يا ڪيپٍي جًٍِ اُّ ىعهب ” الئطٍطي

يا ريگيّنيشً „ف جٍسيشًۿ  01کي دفػَ 

ييشً ايٍڊ ڈضٽسيتيّشً „ف انيڪٽسڪ طٽساٌ

( XLجّ ايڪٽ  1661) 1661پاور ايڪٽۿ 

 تحت تّاٌائي جي فساُيي الِء الئطٍص ڏٌم ُجي؛

(d) “ىعهب اُّ شذص يا ڪيپٍيۿ ” ٌان الئطٍطي

ضّاِء الئطٍطي جيۿ جيڪّ پٍٍِجي ذاتي 

 اضتػيال يا واُپي الِء تّاٌائي پيرا ڪٍرو ُجي.

ُس ڪّ الئطٍص رکٍرڙ ةجهيَء کپائڻ جي ضسڪاري   (0)

الئطٍطي ظّر ضسوري واجتات پيارڻ جي الِء ةجهي ڈيّٽي جّ 

تفطيم اُڙيَء ريت ڪاٿّ ڪٍرو ۽ ةجهي جي ةم ۾ انڳ 

ڄاڻائيٍروۿ پِّء اُّ شيڊول ةئٍڪً يا پّضٽ „فيطً يا ةم 

وٺٍرڙ ٻيً ايجٍطيً ذريػي پياريٍرو ۽ اُّ ڈيّٽي جي كييت 

واپص وٺڻ ائڻ واري دسچ جّ ضيڪڙي ىعاةق جي ڪاٿي نڳ

XXIV of 1964 
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حلرار ٌُّروۿ جيڪّ حڪّىت ضسڪاري ُيڊ جّ 

اڪائٌّٽ ۾ ةجهي ڈيّٽي واري ركو جيع ڪسائڻ تي ظئي 

 ڪٍري.

شيڊول ةئٍڪّنۿ پّضٽ „فيطّن ۽ ٻيّن ةم وٺٍرڙ ( 3)

كو اوڳاڙيٍريّنۿ ىاُّار ةم ايجٍطيّن ةجهيَء جي ڈيّٽي جّ ر

ضاڳيّ كّىي دشاٌي ۾ جي ضّرت ۾ ۽  اضوډار  ضان گڏ

۽ دشاٌي جي ڪٍريّن ڄاڻايم ُيڊ „ف اڪائٌّٽ ۾ جيع 

رضير الڳاپيم ةجهيَء جي اٌطپيڪٽس کي ُس ىِيٍي جي 

 .فساُو ڪٍريّنُيً تاريخ کان اڳ 11

الئطٍص ٌَ رکٍرڙ ةجهيَء جي ڈيّٽي حڪّىت ظسفان ( 1)

ةجهيَء جي اضتػيال تي ىلسر ڪيم اگَِ جي حطاب ضان 

 1ٍڪ „ف پاڪطتان ۾ ُس ىِيٍي جي ٌيشٍم ۽ اضٽيٽ ةئ

ٌلم جّ تاريخ تائيً جيع ڪسائيٍرو ۽ جيع ڪسايم چاالن 

 ةجهيَء جي اٌطپيڪٽس کي جيع ڪسائيٍرو.

(1 )(a)  جتي ڪّ ةجهي کپائيٍرڙ الئطٍطي ٌاڪام ٿّ وڃي

يا ةجهي ڈيّٽي جي ركو ڀسڻ ًُ کان ٌظساٌراز ٿئي ٿيۿ تَ 

ةجهي ڈيّٽي جي ركو ضان گڏ ڏٌڊ ةَ ًُ کان ورتّ ويٍروۿ 

ضٍڌ گّرٌييٍٽ ڈيّٽيش رڪّري „رڈيٍٍصۿ اُڙيَء ظسح جيئً 

۽ الئطٍطي ىعاةق ٌُّروۿ  3نيٍڊ رويٍيّ جي دفػَ جي  1690

تّاٌائي فساُو ڪسڻ روڪي ڇڏيٍرو ۽ ًُ کي 

جي ذيهي  01جي دفػَ  1612انيڪٽسيطٽي ايڪٽ ٌيتسۿ 

( ىعاةق ةجهي پِچائڻ ةاةت رُت واپص وٺڻ الِء 1دفػَ )

پٍٍِجا ادتيار اضتػيال ڪٍروۿ تان جّ اٌِيَء الِء ةجهي 

 کپائيٍرڙ جي ىهڪيت ةَ وڪسو ڪسي ضگٍِرو.

(b)  الئطٍطي جي ضارف نيڪً جتي ڪّ الئطٍص ٌَ رکٍرڙ
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جي ةجهي ڈيّٽي جي ركو ادا ڪسڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ کاٌطّاِء 

يا ٌظساٌراز ڪسي ٿّۿ جيڪّ ىٿص واجب االدا „ُي تَ ةجهي 

ڈيّٽي جي ركو ڏٌڊ ضان گڏ ضٍڌ گّرٌييٍٽ ريڪّري 

تحت نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً  3جي دفػَ  1690„رڈيٍٍصۿ 

ةجهي  جي ىر ۾ وضّني الئق ٌُّرا ۽ ةجهي جّ اٌطپيڪٽس

تّاٌائي پيراوار کان ىٍع ڪسي ضگِي ٿّ ۽ ةجهي پيرا 

ڪٍرڙ ضيٽ ةجهي ڈيّٽي جي وضّني تائيً ضيم ڪسي 

 ضگِي ٿّ.

. ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ ڇِيً شيڊول الِء ُيٺيً ريت ىتتادل 3

 ٿيٍرو:

 ”ڇِّن شيڊول“

 ڇّٽ:

(i)  وفاكي ۽ ضّةائي حڪّىتّنۿ رُائشي ىلطرن

 ؛تيالِء اضتػيال ٿيٍرڙ احاظً 

(ii)  حڪّىتّن فلط پتهڪ الئيٽٍگ جي ىڪاٌي

 ضهطهي ۾؛

(iii)  ىطجرونۿ گسجا گِس ۽ ٻيّن غتادت جّن

 جڳِّن؛

(iv)  ضيّرا گِسيهّ ضارفيً جيڪي ُڪ ىِيٍي ۾

 يٌّٽ کان وډيڪ اضتػيال ٌَ ڪٍرا ُجً؛ 02

(v) جي  ٌٽص ظسفان پيرا ڪيم تّاٌائي جًپال

 ڪهّ واٽص کان وډيڪ ٌَ ُجي؛ 0ضالحيت 

(vi)  ٻيڙيّن.ضاىٌّڊي ضفس يا جشيسي تي وڃڻ الِء.” 

 

ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 

 

 

 

 

 

 

 

جي اونَِ  1691

پاڪطتان ايڪٽ 

جي  XXIVٌيتس 

ڇِيً شيڊول جي 

 تسىيو

Amendment of 

sixth schedule of 

West Pakistan 

Act number 

XXIV of 1964 
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 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

 


