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(سنڌ ترميم) ايڪٽ 3791
THE WEST PAKISTAN LAND TAX (LAND
)REVENUE) (SINDH AMENDMENT
ACT, 1973
هڪ ايڪٽ جنهن ذريعي اولهه پاڪستان لئنڊ ٽيڪس  3791کي
ترميم ڪيو ويندو  ،جيڪو سڄي سنڌ ۾ نافذالعمل هوندو.
جيئن ته هي ضروري سمجهيو ويو ته اولهه پاڪستان جي قانون لئنڊ
ٽيڪس سال  3791کي ترميم ڪيو وڃي ۽ اهو سڄي سنڌ ۾ نافذ ٿئي،
جيئن ته ان جي بعد وضاحت ڪئي وئي آهي.
هي هيٺين صورت ۾ نافذ هوندو.
 .3اولهه پاڪستان زمين تي ٽيڪس (لينڊ روينيو) (سنڌ ترميم)
ايڪٽ  3791سڏيو ويندو.
 .2ويسٽ پاڪستان لئنڊ روينيو ايڪٽ (ويسٽ پاڪستان ايڪٽ
 XVIIآف  )3799۾ پاڪستان لئنڊ روينيو (سنڌ امينڊمينٽ )ايڪٽ
( 3792سنڌ ايڪٽ  XIمجريه  )3792ذريعي باراني ۽ سيالبي
زمينن جي حوالي سان جيڪي به تبديليون ۽ منسوخيون آنديون ويون،
سمجهيو ويندو ته اهي نه آنديون ويون هيون.
وضاحت :هن حڪم نامي جي مقصد الء ،
(”)Iباراني زمين“ مان مراد آهي ،اها زمين جنهن جي بارش
تي پوکي راهي ٿئي.
(” )IIسيالبي زمين“ مان مراد آهي ،اها زمين جيڪا ٻوڏ جي
پاڻي تي آباد ڪئي ۽ درياهه ان جي نمي کي برقرار رکي.
سنڌ ترميمي آرڊيننس ضروري  3791کي هن وقت ڪالعدم
.1
قرار ڏنو وڃي ٿو.
نوٽ -:ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الء آهي
جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.
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