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 ]4974ڊظيتص  34[

ايڪٽ جًٍِ ذريعي ڪجَِ كاًٌٌّ تدت واجب االدا 

تي ڪيط ۽ جّاةسارن  ڏيڻظضا جّڳي ٽيڪط چّريَء جي 

 الِء راص گٍجائؼّن جّڙيّن ويٍسيّن.ُالئڻ 

جيئً تَ ڪجَِ كاًٌٌّ تدت واجب االدا ٽيڪط چّريَء 

الِء راص تي ڪيط ُالئڻ ۽ جّاةسارن ڏيڻ ظضا جّڳي جي 

گٍجائؼّن جّڙڻ ضصوري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪي ًُ ريت 

 ٌُّسيّن؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌسو ويٍسو:

ظٍڌ ٽيڪط چّري )ظضا( ( ًُ ايڪٽ کي 4)  .4

 ظڏيّ ويٍسو. 4974ايڪٽۿ 

 ڳّ ٿيٍسو.(ُي فّري ظّر ال2) 

 

جّ ىعهب ٻيّ ٌَ ٌڪصيۿ ىفِّم  ً۾ جيعتائيايڪٽ ًُ . 2

ُيٺيً اظِارن کي اُا ىعٍيٰ ٌُّسيۿ جيڪا اًٌِ کي 

 تصتيتّار ڏٌي وئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّسي:

(a) “ىعهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(b) “ىعهب ًُ ايڪٽ جي ػيڊول ۾ ةيان ڪيم ” ػيڊونڊ ال
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 كاٌّن؛

(c) “ۿ ةؼيّل ڊيّٽيۿ ظصچارجىعهب ڪا ٽيڪط ” ٽيڪط

 ظيطۿ في يا ػيڊول ال تدت واجب االدا ڪا ٻي رُت.

.جيعتائيً ڪجَِ ڪًٍِ ػيڊول ال جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ 3

ڪّ ةَ اُڙي كاٌّن يا ان ظهعهي ۾ جّڙيم كاعسن جي 

ظصفان واجب ادا ڪًٍِ ٽيڪط  ًُڀڃڪڙي ڪصي ٿّۿ 

رُتً جي ادائگي ۾ چّري ڪصي ٿّۿ اُا ىعهّىات نڪائي ٿّۿ 

جيڪا كاٌٌّي ظّر تي کيط ڏيڻي „ُي يا اُڙي ىعهّىات 

ُيۿ ان کي صي ٿّ جيڪا اُّ ڄاڻي ٿّ تَ ڪّڙي „فصاُو ڪ

يا تَ كيس جي ظضا ڏٌي ويٍسيۿ جًٍِ جّ ىسو ٻً ظانً تائيً 

س ظصفان واجب االدا وڌي ظگِي ٿّ يا ڏٌڊ جيڪّ ظٍس

 ي گڏ؛ٽيڪط جي ركو کان گِٽ ٌَ ٌُّسو يا ٻئ
جي  4994۽ ظٍڌ فٍاٌط ايڪٽ  8ةؼصظيڪ دفعَ  [1

ڀڃڪڙي الِء كيس جي ظضا ٌُّسيۿ جيڪا ڇَِ ىِيًٍ جي 

 ]عصؾي تائيً تصىيو ڪصي ظگِجي ٿي.

ڪصڻ الِء اڪعائي ( تدت ڏوَُ 4جيڪّ ةَ ذيهي دفعَ )( 2)

اڪعائڻ جي ظهعهي ۾ ڪيّ  ۿ جيڪڏًُ اُڙو ڏوَُ اُڙيٿّ

ويّ „ُيۿ ان کي ظضا ڏٌي ويٍسيۿ جيڪڏًُ ًُ اُّ ڏوَُ پاڻ 

 ڪيّ „ُي.

اُّ ظصڪاري ىالزم جًٍِ جّ فصض „ُي تَ  وضاخت:

ٽيڪط جي ڪاٿي ُڻڻ  ۽ پيارڻ ةاةت ؾديح ىعهّىات گڏ 

ڪصي پص ُّ اُڙي ىعهّىات روڪڻ يا غهط ىعهّىات فصاُو 

عَ ىعاةق ان کي ڏوَُ ۾ ڪصڻ ۾ ىهّث ٿئي ٿّۿ تَ ًُ ذيهي دف
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 ڀائيّار ڄاتّ ويٍسو.

ُيٺ „ُيۿ ان  ظضاجتي ڪّ ػزؽ ًُ ايڪٽ تدت (3)

تي ظاڳئي ڏوَُ الِء ػيڊول ال تدت ڪّ ٻيّ ڏٌڊ ٌَ ىڙُيّ 

ويٍسو پص ان ظصفان واجب االدا ٽيڪط جي ادائگي کان کيط 

 ڇّٽ ٌَ ڏٌي ويٍسي.

 ٌُّسو:. ًُ ايڪٽ تدت ڏوَُ تي دائصه ارتيار ُيٺيً کي 4

(a)  پِصيً درجي جّ ىاجعٽصيٽ جيڪّ ان ظهعهي ۾

 خڪّىت ظصفان راص ظّر تي ةاارتيار ةڻايّ ويّ ُجي؛ ۽

(b)  خڪّىت جي عام يا راص خڪو ذريعي ةاارتيار

 ةڻايم ػزؽ ظصفان نکت ۾ ڪيم ػڪايت تي.

.ًُ ايڪٽ تدت ظيّرا ڪيعض ڪّڊ „ف ڪصىٍم 5

۾ ػاىم ظصيليڪار ىّجب ظيً  XXپصوظيجص جي ةاب 

 ڪيعض ظّر ٻڌڻي الئق ٌُّسا.

 ػيڊول

جّ  4958) 4958.اونَِ پاڪعتان جّا ٽيڪط ايڪٽۿ 4

 (IVاونَِ پاڪعتان ايڪٽ 

 4958.ظٍڌ ػِصي غيص ىٍلّنَ ىهڪيت ٽيڪط ايڪٽۿ 2

 (.Vجّ اونَِ پاڪعتان ايڪٽ  4958)

 4958) 4958.اونَِ پاڪعتان تفصيدي ڊيّٽي ايڪٽۿ 3

 (.Xپاڪعتان ايڪٽ  جّ اونَِ

 4958.اونَِ پاڪعتان ىّٽص گاڏيّن ٽيڪعيؼً ايڪٽۿ 4

 (.XXXIIجّ اونَِ پاڪعتان ايڪٽ  4958)

 IX (4963جّ اونَِ پاڪعتان ىانيات ايڪٽ  4963. 5

 (.IXجّ اونَِ پاڪعتان ايڪٽ 

جّ اونَِ  4964) 4964. اونَِ پاڪعتان ىانيات ايڪٽۿ 6
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 (.XXXIVپاڪعتان ايڪٽ 

جّ اونَِ  4965) 4965. اونَِ پاڪعتان ىانيات ايڪٽۿ 7

 (.Iپاڪعتان ايڪٽ 
ان ظهعهي ۾  دفعَ  4966. ظٍڌ ڪپَِ ضاةعّ „رڊيٍٍطۿ 8 [2

 ( ۾ ڄاڻايم فيط.4( جي ػق )2جي ذيهي دفعَ ) 30

 .4975ظٍڌ ىانيات ايڪٽۿ . 9

 ].”4972. ىضدورن جي ٻارن جي )تعهيو( „رڊيٍٍطۿ 40
 ].”40۽  9ىانيات ايڪٽ جّ دفعَ جي ظٍڌ  4994. 44“ [3

 

ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي

 

                                              

 (10-8)جي ػيڊول جي تصىيو ذريعي دارم ڪيم ٌئيً دارال  XIجي ظً ايڪٽ  4976تي  4976جّالِء  45 2
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 جي ػيڊول ۾ ٌئّن اضافّ VIIIجي ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص  2004تي  2004-06-11تاريذ  


