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 ۷۸۹۱مجزیہ  VIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VIII OF 

1987 

 ٹیکس جبئیداد منقولہ غیز شہزی سندھ

 ۷۸۹۱ ایکٹ، )تزمیم(

THE SINDH URBAN 

IMMOVABLE PROPERTY TAX 

(AMENDMENT) ACT, 1987 

 ]۱۵۱۱ صؿوجغ ۱۱[
جؾ کی توؿط ؿے ؿٌضھ غیغ هٌقولہ جبئیضاص  ایکٹ

 هیں تغهین کی جبئے گی۔ ۱۵۹۱ٹیکؾ ایکٹ، 

 ۱۵۹۱جیـب کہ ؿٌضھ غیغ هٌقولہ جبئیضاص ٹیکؾ ایکٹ، 

 هیں تغهین کغًب هقصوص ہے، جو اؽ طغح ہوگی؛

 :ًبفظ ہوگب وٍ اؽ طغح

( اؽ آعڈیٌٌؾ کو ؿٌضھ شہغی غیغ هٌقولہ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۵۱۱، جبئیضاص ٹیکؾ )تغهین( ایکٹ

 (یہ فی الفوع ًبفظ ہوگب۔۲)

  

هیں،  ۱۵۹۱۔ ؿٌضھ شہغی غیغ هٌقولہ ٹیکؾ ایکٹ، ۲

جؾ کو اؽ کے ثعض ثھی هظکوعٍ ایکٹ کہب جبئے گب، 

 هیں: A-7اؽ کی صفعہ 

(a) (a) شق(i)  هیں آسغ هیں آًے والے لفظ ''اوع'' کو ستن

 کیب جبئے گب۔

(b) شق(ii)  هیں آسغ هیں آًے والے فل اؿٹبپ کو

ؿیوی کولي ؿے تجضیل کیب جبئے گب اوع اؽ کے ثعض 

 هٌضعجہ طیل ًئی شق شبهل کی جبئے گی۔

''(iii)  کو جبئیضاص کے ؿلـلے هیں  ۱۵۱۱پہلی جٌوعی
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ثٌبئی گئی قیوتوں کی فہغؿت، جو ؿبعی یب عبعضی 

طوع پغ صٌعتی هقبصض کے لیئے اؿتعوبل ہوگی، 

هظکوعٍ تبعیز ؿے ًبفظ ہوگی اوع تت تی اؽ کے تذت 

کی  ۱ٹیکؾ وصول کی جبئے گی جت تک صفعہ 

 گٌجبئشوں کے تذت ًئی فہغؿتیں عول هیں ًہ آئیں۔''۔

کے لیئے، هٌضعجہ  A-8۔ هظکوعٍ ایکٹ هیں، صفعہ ۳

 طیل صفعہ شبهل کی جبئے گی:

۔ اگغچہ اؽ ایکٹ، فیصلے یب کـی A-8)توثیق( 

کوعٹ کی ڈکغی والے آعڈع هیں شبهل ہے ، تو جو 

کغاچی ڈویؼى کی ؿبعی یب جؼوی عیٹٌگ ایغیبػ هیں 

صٌعتی هقبصض کے لیئے کبم آًے والی جبئیضاص کے 

لگبًے والے لـٹیں ثٌبئی گئی ہیں ل دوالے ؿے هو

ؿے ًبفظ ہیں، اى کو  ۱۵۱۱اوع وٍ پہلی جٌوعی 

صذیخ ؿوجھب جبئے گب کے وٍ صذیخ ًووًے ؿے 

اوع ًبفظ کی گئی ہیں اوع صذیخ ًووًے  ثٌبئی گئی ہیں

ؿے ٹیکؾ لگبئی گئی ہے، ثبػیبة کی گئی ہے یب جوع 

کی گئی ہے اوع یہ ؿوجھب جبئے گب کے وٍ لـٹیں 

ًووًے ؿے ثٌبئی، ًبفظ کی گئیں ہیں اوع  صعؿت

 صذیخ ًووًے ؿے ًبفظ ٹیکؾ ثبػیبة کی گئی ہے۔

۔ ؿٌضھ شہغی غیغ هٌقولہ جبئیضاص ٹیکؾ )تغهین( ۴

 کو هٌـور کیب جبتب ہے۔ ۱۵۱۱آعڈیٌٌؾ، 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Act V of 1958 

 

 هغغثی کے ۱۵۹۱

 کی V ایکٹ پبکـتبى

 تغهین کی A-8 صفعہ

Amendment of 

section 8-A of 

West Pakistan 

Act V of 1958 
 

کے ؿٌضھ  ۱۵۱۱

کی  VIآعڈیٌٌؾ 

 هٌـوسی

Repeal of Sindh 

Ordinance VI of 

1987 

 


