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 ۶۸۹۱مجزیہ  IIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.III OF 1986 

 ۶۸۹۱سندھ فنبنس ایکٹ، 

THE SINDH FINANCE ACT, 

1986 

 ]۱۱۹۱جون  ۳۳[

که ایکٹ جظ کی توعط عے طوبے عىذھ میں 

کو ختم که مذظولوں کو معقول بىبیب اوس  مذظولوں

 کیب جبئے گب اوس کچھ قواویه میں تشمیم کی جبئے گی۔

کو معقول  مذظولوںکه جیغب کہ طوبے عىذھ میں 

کو ختم کشوے اوس کچھ که مذظولوں بىبوے اوس 

 قواویه میں تشمیم الوب مقظود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 کیب جبئے گب:وبفز اط طشح کو اط 

کہب  ۱۱۹۱( اط ایکٹ کو عىذھ فىبوظ ایکٹ، ۱۔ )۱

 جبئے گب۔

عے  ۱۱۹۱(یہ فی الفوس وبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی ۲)

 وبفزالعمل ہوگب۔

 

 

میں، طوبے  عىذھ میں وبفز  ۱۹۱۱۔ اعٹیمپ ایکٹ، ۲

کے بعذ مىذسجہ ریل وئی  ۲۲کشوے کے لیئے، دفعہ 

 دفعہ شبمل کی جبئے گی:

 )شہشی غیش مىقولہ جبئیذاد کی قیمت طے کشوب(

''27-A آسٹیکل شیڈول پہلے کے ۔ جب کغی چیض پش

کے تذت مذظول لیب جبتب ہے،  ۳۱یب آسٹیکل  ۲۳

جبئیذاد کی قیمت مخظوص عالقے یب مقبمی جگہ پش 

کلیکٹش کی طشف عے بتبئی گئی قیمت والی ٹیبل کے 

 تذت لگبئی جبئے گی۔
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قیمت بششطیکہ قیمت والی ٹیبل میں قیمت بتبئی گئی 

ہے، صیبدي جو مذغہظ ہو کہ جبئیذاد پش الگو ہو، ایغی 

غوس کش  کمشىش متبثشي شخض کی دسخواعت پش تو

کش عکتب ہے اوس اط مقظذ کے وشر مقشس ، طذیخ کہ

کی گىجبئشیں ضشوسی  ۳۲عہ اوس دف ۳۱لیئے دفعہ 

 گی۔''۔ہوں کے عبتھ وبفز تبذیلی

(b) کے پہلے شیڈول میں اط کو متببدل  ۲۳آسٹیکل

 بىبیب جبئے گب:

 (Conveyance Transfer)۔ کىویىظ ٹشاوغفش ۲۳''

کے  ۹۲میں بتبیب گیب ہے، ومبش  ۲(۱۳جیغے دفعہ )

 تذت لیئے جبئیں گے اوس ان پش چھوٹ دی جبئے گی:

(a) غیش مىقولہ  جبئیذاد

کی طوست میں جو 

صسعی صمیه یب صسعی 

مقبطذ کے عالوي ہو اوس 

 شہشی ایشاضی ہو۔

ہش ایک عو سوپے یب اط 

کے کظ دظے کے 

لیئے آٹھ سوپے، جبئیذاد 

 قیمت کے تذت۔کی 

ہش ایک عو سوپے یب اط  کغی دیگش طوست میں

کے کظ دظے کے 

سوپے، جبئیذاد  چھہلیئے 

 کی قیمت کے تذت۔

(i)  :شق وضبدت(a) :شہشی ایشیب'' مطلب ہے'' 

(ii) (i) غیش مىقولہ جبئیذاد ٹیکظ عشکبس کی طشف عے

کے تذت بتبئی گئی  ۳کی دفعہ  ۱۱۹۹ٹیکظ ایکٹ، 

 ؛ یبایشاضی

(iii) (ii) جو ایغی صمیه عے وابغتہ ہو، جظ  وي ایشاضی

کو عمبست کی عبئیٹ کے طوس پش لیب گیب ہو، یب اط 

عے شبمل ہو اوس جظ کو عشکبس کی طشف عے 

 شہشی ایشاضی قشاس دیب گہب ہو۔

(iv) ۳۳کی دفعہ  ۱۱۹۹عىذھ اوٹشٹیىمىٹ ڈیوٹی ایکٹ، ۔ 

( کے لیئے عوائے مىذسجہ ریل ۱کی ریلی دفعہ )

مىذسجہ ریل دفعہ  ششطیہ بیبووں اوس وضبدت کے،

 تبذیل کی جبئے گی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W.Pکے  ۱۱۹۹

Act X  ۳کی دفعہ 

 کی تشمیم
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 W.Pکے  ۱۱۹۳

Act IX کی مىغوخی 
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(v)  (''۱)  فیظذ ڈیوٹی  ۲۹تفشیخ کے لیئے داخل ہووے پش

 لگبئی جبئے گی، جو عشکبس کو دی جبئے گی۔''۔

 
(vi) ۴ ،کو مىغور کیب جبتب ہے۔ ۱۱۱۳۔ عىذھ فىبوظ ایکٹ 

 

 

 کے واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب ایکٹ نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے

Repeal of W.P. 

Act IX of 1963 

 


