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2020، جنوری   01 
 
 

  شامل بھی شق کی قیمت کی جائیدادوں غیرمنقولہ قانون، نیب
 کسی کے معاشرے جسے شق متعلق سے قیمت کی جائیدادوں غیرمنقولہ) حیدر مہتاب/ بٹ طارق( ٓاباد اسالم

۔ہے گیا کردیا شامل میں قانون ترمیمی کے نیب بھی اسے چاہا، نہیں نے طبقے بھی   

 

 کسی نافذ کیلئے مدت محدود یا چیز بھی کسی شامل میں) ترامیم بشمول( ٓارڈیننس اس مطابق کے شق اس

 رکھنے عہدہ عوامی ٓایا کہ قیمت کی جائیدادوں غیرمنقولہ کیلئے مقاصد کے تشخیص باوجود کے قانون بھی

 کلیکٹر ڈسٹرکٹ تو یا حساب کا ہیں،اس غیرمتناسب سے ذرائع معلوم کے ٓامدنی کی اس اثاثے پاس کے والے

۔ہو زیادہ بھی جو گا جائے لگایا مطابق کے ٓار بی ایف یا قیمت الگو مجوزہ سے جانب کی) سی ڈی(   

 

 درمیان کے قیمتوں کی جائیدادوں پہلے سے سب۔ ہوگا نہیں قبول قابل ثبوت بھی کوئی برعکس کے والے بعد

۔ہے گئی لگائی سے جانب کی مارکیٹ مروجہ اور ٓار بی ایف سی، ڈی شرط کی جن ہوگا سمجھنا کو فرق   

 

 کی وضاحت کو نیوز دی نے شخصیت اسٹیٹ رئیل۔ ہے ہوتی زیادہ ہی ہمیشہ قیمت کی مارکیٹ سے میں ان

 پر عالقوں دیہی قیمت سی ڈی جبکہ تھی گئی کی مقرر قیمت کی ٓار بی ایف لئے کے مراکز شہری بیشتر کہ

۔ہیں گئی کی الگو قیمتیں دونوں میں معامالت بعض کہ تھا کہنا کا ان۔ ہیں گئی کی الگو   

 

 کا قیمت کی ٓار بی ایف لئے کے امالک شہری کی دارالحکومت وفاقی کہ کہا ہوئے دیتے مثال نے انہوں

 ڈی احاطہ کا عالقوں دیہی کے پاس ٓاس کے اس موجود میں ٹیرٹری کیپٹل ٓاباد اسالم جبکہ ہے گیا کیا اعالن

۔ہے کیا نے قیمت سی   

 

 ایف خالف کے شعبے اسٹیٹ رئیل خصوصًا کیلئے بنانے دستاویزی کو معیشت ضابطہ بے پر پیمانے بڑے

 خریدار کے جائیدادوں سے خوف کے قانون کے کرنے ظاہر قیمتیں حقیقی بالکل باعث کے مہم کی ٓار بی

۔ہیں کم نسبتًا سے ویلیو مارکیٹ بھی اب تاہم جو ہیں ہوگئے مائل   
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 دیتی رعایت میں قیمت اس شق نئی یہ میں ٓارڈیننس احتساب قومی۔ ہیں زیادہ سے قیمت ٓار بی ایف وہ بلکہ

 ذکر میں دستاویزات دیگر پر پیپرز اسٹامپ یا رجسٹریز نے والوں کرنے فروخت اور خریداروں جسے ہے

 زیادہ سے قیمتوں کی سی ڈی اور ٓار بی ایف وہ جب کہ حتیٰ ہے ہوتا کرایا جمع میں محکموں متعلقہ کرکے

۔ہوں   

 

 ہمیشہ ادائیگیاں ایسی کہ بتایا کو نیوز دی نے عہدیدار سینئر ایک والے لینے جائزہ تنقیدی کا ترامیم ان

 موڈز اور دستاویزات ترین مستند یہ لیکن ہیں جاتی کی ذریعے کے ڈرافٹس بینک یا ٓارڈرز پے چیکس،

۔نہیں قبول قابل مطابق کے ترامیم نئی سے حوالے کے قیمت کی جائیدادوں   

 

 بعض کی، نہیں حاصل توجہ عوامی نے جس شق، سے حوالے کے قیمت کی اثاثوں کہ تھا ماننا کا عہدیدار

 اس پر رکھنے اثاثے غیرمتناسب سے ذرائع معلوم کے ٓامدنی جو گئی بنائی کیلئے پہنچانے فائدہ کو افراد

۔ہیں رہے کر سامنا کا انکوائری نیب وقت   

 

 لینے ٓائیڈیا سے حوالے کے قیمت کی جائیدادوں شہری کیلئے مقاصد کے ڈیوٹی اور ٹیکس کہ تھا کہنا کا ان

۔تھیں گئی کرائی متعارف میں 2018 قیمتیں کی ٓار بی ایف کیلئے   

 

 کی یکسانیت میں ان کہ جیسا تھا گیا الیا میں عمل سے الپروائی انہیں کہ کیا اشارہ جانب اس نے انہوں تاہم

۔گئی کی نہیں وضاحت سرکاری کوئی سے حوالے کے شمولیت کی شق اس۔ تھی کمی   

 

 مقصد کا ترامیم ان کہ ہے کہنا کا اکبر شہزاد بیرسٹر احتساب برائے خصوصی معاون کے اعظم وزیر تاہم

 تین لئے کے قدروقیمت کی جائیدادوں منقولہ غیر مطابق کے حیدر مہتاب۔ ہے بنانا موثر مزید کو قانون نیب

۔ہیں گئی کی مقرر قیمتیں   

 

 رئیل جو تیسرے اور کرے نوٹیفائی ٓار بی ایف دوسرے۔ گا کرے طے) سی ڈی( کلکٹر ڈسٹرکٹ جو اول

 کیوں سے اختیار دائرہ کے گیٹرز انویسٹی نیب کو بات تیسری کہ ہے ہوتا پیدا یہ سوال لہٰذا ہو قیمت مارکیٹ

۔ہے گیا رکھا باہر  


