
 
1 

 1980مجريه  Vنمبر  ننسآرڊيسنڌ 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 1980 

 1980سنڌ شهري غير منقوله ملڪيت ٽيڪس )ترميم( آرڊيننس، 

THE SINDH IMMOVEABLE PROPERTY 

TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 1980 

 (CONTENTS) فهرست

  (Preamble)تمهيد

 تصر عنوان ۽ شروعاتمخ .1

Short Title and commencement 

 جي ترميم A-3جي دفعه  Xجي اولهه پاڪستان ايڪٽ  1958 .2

Amendment of Section 3-A of West Pakistan Act X of 1958 

 جي ترميم A-7جي دفعه  Xجي اولهه پاڪستان ايڪٽ  1958 .3

Amendment of Section 7-A of West Pakistan Act X of 1958 
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 1980مجريه  Vسنڌ آرڊيننس نمبر 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 1980 

سنڌ شهري غير منقوله ملڪيت ٽيڪس )ترميم( 

 1980آرڊيننس، 

THE SINDH IMMOVEABLE 

PROPERTY TAX (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1980 

 ]1980مارچ  5[

 ملڪيت منقوله غير شهري سنڌ ذريعي جنهن آرڊيننس هڪ

 ويندي. ڪئي ترميم ۾ 1958 ايڪٽ، ٽيڪس

 ايڪٽ، ٽيڪس ملڪيت منقوله غير شهري سنڌ ته جيئن

 ريت هن جيڪا ،آهي پئي ٿي ضروري ڪرڻ ترميم ۾ 1958

 ؛هوندي

واري اعالن جنهن کي  1977جوالِء  5هاڻي تنهن ڪري، 

واري قانونن )نافذ هئڻ وارو تسلسل( واري حڪم،  1977

مالئي پڙهيو وڃي، ان جي روشني ۾ سنڌ جي  سان 1977

 گورنر هيٺيون آرڊيننس، جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهي:

سنڌ شهري غير منقوله ملڪيت ( هن آرڊيننس کي 1) .1

 سڏيو ويندو. 1980ٽيڪس )ترميم( آرڊيننس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمهيد

 

 

 

 

تصر عنوان ۽ مخ

 شروعات
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 ( هي فوري طور تي الڳو ٿيندو.2)

 

 1958سنڌ شهري غير منقوله جائيداد ٽيڪس ايڪٽ،  .2

هن کانپوِء به ڄاڻايل ايڪٽ سڏيو ويندو،  ۾، جنهن کي

” 3:17“الِء انگ ” 1:1“۾، انگن  A-3ان جي دفعه 

کان اهڙيَء  1979متبادل بڻايا ويندا ۽ پهرين جوالِء 

 ريت تبديل ٿيل سمجهيا ويندا.

 

 

۾، لفظ، انگ  (i)جي شق  A-7ڄاڻايل ايڪٽ جي دفعه  .3

، جيڪو به اڳ ۾ 1979هين ڊسمبر، 31يا “۽ ڪامائون 

 ختم ڪيا ويندا.” آهي

 

 

 

نوٽ: ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء 

 آهي، جنهن کي ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.

Short Title and 

commencement 

جي اولهه  1958

پاڪستان ايڪٽ 

X  3جي دفعه-A 

 جي ترميم

Amendment of 

Section 3-A of 

West Pakistan 

Act X of 1958 

جي اولهه  1958

پاڪستان ايڪٽ 

X  7جي دفعه-A 

 جي ترميم

Amendment of 

Section 7-A of 

West Pakistan 

Act X of 1958 

 


