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] ۲۵خوى [۱۵۷۷
ایک ایکٹ خػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ طوثے هیں کچھ
ٹیکػ اوض ڈیوٹیع کی ثبظیبثی اوض اضبفہ هعقول ثٌبًے
کے لیئے کچھ قواًیي هیں تطهین کی خبئے گی۔
خیؽب کہ ؼٌسھ طوثے هیں کچھ ٹیکػ اوض ڈیوٹیع کی
ثبظیبثی اوض اضبفہ کو هعقول ثٌبًے کے لیئے کچھ توہیس )(Preamble
قواًیي هیں تطهین کطًب هقظوز ہے ،خو اغ ططذ
ہوگی؛
اغ کو اغ ططذ عول هیں الیب خبئے گب۔
هرتظط عٌواى اوض
۱۔ ( )۱اغ ایکٹ کو ؼٌسھ هبلیبت ایکٹ ۱۵۷۷ ،کہب شطوعبت
خبئے گب۔
Short Title and
()۲یہ فی الفوض ًبفص ہوگب اوض پہلی خوالئی commencement ۱۵۷۷
ؼے ،عالوٍ زفعہ  ۳اوض زفعہ  ۹کی شیلی زفعہ ( )۳اوض
شیلی زفعہ ( )۶کے ،خو پہلی خٌوضی  ۱۵۷۷ؼے ًبفص
العول ؼودھی خبئیں گی۔
ایکٹ  IIکی تطهین
۲۔ ؼٌسھ طوثے هیں ًبفص کطًے کے لیئے اؼٹیوپ
Amendment of
ایکٹ ۱۱۵۵ ،هیں ،اغ کے شیڈول  Iکے آضٹیکل ۳
Act II of
کے لیئے ،هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:
''۳۳۔ایک ہعاض ضوپے یب اغ کے حظے کب لیٹط آف
کطیڈٹ )( (Letter of Creditیعٌی ،ایک ضوپے کب
ثسل اوض شضیعہ'' خػ کے شضیعے ایک شرض
زوؼطے کو ثباذتیبض ثٌبتب ہے کہ وٍ اغ شرض کو  ۱۵۹۱کے هغطثی
پبکؽتبى ایکٹ  Vکی
کطیڈٹ زے خػ کے ًبم پط وٍ ڈضا کیب گیب ہے)۔
تطهین
۳۔ ؼٌسھ شہطی غیط هٌقولہ هلکیت ٹیکػ ایکٹ،
 ۱۵۹۱هیں:
Amendment of
West Pakistan
()۱زفعہ  ۳هیں:
Act V of 1958
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)(Iشیلی زفعہ ( )۲هیں:
)(aشق ) (aهیں ،ثطیکیٹػ ،عسز اوض لفع '') (aکطاچی
ضلع کی ضیٹٌگ ایطیبظ هیں؛'' ذتن کیئے خبئیں گے۔
)(bشقوں ) (bاوض ) (cکو ذتن کیب خبئے گب۔
)(iiشیلی زفعہ ( )۳کے لیئے هٌسضخہ شیل کو هتجبزل
ثٌبیب خبئے گب:
''( )۳خہبں کوئی عوبضت قجضے هیں ہے یب وٍ ضہبئشی
هقبطس کے لیئے اؼتعوبل ہوتی ہے تو:
هبلک کے عالوٍ کؽی شرض پطٹیکػ
()a
الگو ہوگی ،ثبظیبة اوض خوع کی خبئے گی،
ایؽی عوبضت کے ؼبالًہ قیوت کی ثیػ فیظس
ثطاثط قیوت کے حؽبة ؼے؛
هبلک خػ کو اؼی ضیٹٌگ ایطیب هیں
()b
کوئی زوؼطی عوبضت ًہ ہو ،اغ ؼے ایؽی
عوبضت کی ؼبالًہ قیوت کے پٌسضٍ فیظس ثطاثط
قیوت ٹیکػ لگبئی ،ثبظیبة کی اوض خوع کی
خبئے گی۔''؛
()۲زفعہ  3-Aکو وضبحت کے ؼویت ،هٌسضخہ شیل
کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:
(ٹیکػ هیں حظہ)
''3-A۔ کؽی ضیٹٌگ ایطیب ؼے ثبظیبة کی گئی ٹیکػ،
اغ هیں ؼے کلیکشي چبضخع کے طوضپط  ۲فیظس
کبوًؽل کے
کٹوتی کے ثعس ،حکوهت اوض لوکل ٔ
زضهیبں ثبًٹی خبئے گی یب خیؽے طوضتحبل ہو ،ایؽی
ضیٹٌگ ایطیب کے کٌٹوًوٌٹ ثوضڈ هیں  ۳:۲کی ًؽجت
ؼے۔''؛
()۳زفعہ  ۴هیں ،شق ) (cاوض شططیہ ثیبى کے لیئے،
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هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:
) (iایک عوبضت یب ظهیي خػ کب ؼبالًہ
()c
ضیٹ زو ؼو پچبغ ضوپے ؼے ظیبزٍ ًہ ہو؛
) (iiایک هطلہ عوبضت کھلی خگہ کے ؼبتھ ،اگط
کوئی ہو ،اپبضٹوٌٹ وغیطٍ ،خو ایک ؼو چوضغ گع
ؼے ظیبزٍ ایطاضی پط پھیلی ہوئی ًہ ہو؛
) (iiایک فلیٹ کوضڈ ایطاضی ؼے خو ضہبئش کے
هقبطس کے لیئے اؼتعوبل ہوًے والی عوبضت کے
کؽی هطلہ پط تیي ؼو پچبغ چوضغ فٹ ؼے ظیبزٍ پط
ًہ ہو؛
وضبحت:
''فلیٹ'' هطلت ظیبزٍ هطلہ عوبضت هیں هوخوز کوئی
حظہ۔''؛
(ؼبالًہ قیوت)
()۴زفعہ  ۹کے لیئے هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب خبئے
گب:
''۹۔ ( )۱کؽی ظهیي یب عوبضت کی ؼبالًہ قیوت ؼبالًہ
ثٌیبزی کطائے کے ثطاثط ہوگی ،خػ هیں ظهیي یب
عوبضت فکؽچطظ خیؽے کہ لفٹػ ،یب ثدلی یب ایؽی
زیگط فٹٌگع وغیطٍ شبهل ہوں گے۔
()۲ثٌیبزی ؼبالًہ کطایہ ظهیي یب عوبضت کی هکول
قیوت کے  ۱۱فیظس ؼے ظیبزٍ ًہ ہوًب چبہیئے۔
()۳ظهیي یب عوبضت کی ؼبالًہ ٹوٹل قیوت ،ثتبئے گئے
ططیقے کے تحت ،خو هتعلقہ عولساض یب اذتیبضی کی
ططف ؼے ویلیو کے حؽبة ؼے طے کیب خبئے گب
اوض فکؽچطظ کی قیوت ثھی ،اگط کوئی ہو۔
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()۴هبضکیٹ قیوت طے کطًے کے هقظس کے لیئے،
ضیٹٌگ ایطیب ایؽے شیلی ضیٹٌگ ایطیبظ هیں ثبًٹی خبئے
گی اوض ہط ضیٹٌگ یب شیلی ضیٹٌگ ایطیب هیں شبهل ہوں
گی ایؽی ایک یب ظائس ظهیي یب عوبضتوں کی ایؽی
کیٹیگطیع اوض اى کے لیئے ظهیي اوض عوبضتوں کے
ایؽے هرتلف ضیٹػ هبضکیٹ کی قیوت کے حؽبة
ؼے طے کیئے خبئیں گے ،ہط ضیٹٌگ ایطیب یب شیلی
ضیٹٌگ ایطیب یب کیٹیگطی هیں ،خیؽے ثھی هعبهلہ ہو،
خیؽے ثتبیب گیب ہو۔
ثشططیکہ وقتی ضائح قبًوى کے تحت عوبضتوں پط
کطائے پط پبثٌسی والی شطط ؼے کؽی عوبضت کی
ؼبالًہ قیوت کی هٌبؼجت ؼے ہو تو وٍ اغ زفعہ کے
عبئس ہوًے کے فی الفوض عوبضت کی ؼبالًہ قیوت ؼے
ظائس ًہیں ہوگی۔
()۹زفعہ  ۳کی شیلی زفعہ ( )۱کے شططیہ ثیبى هیں،
شق ) (bکے لیئے ،هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب خبئے
گب:
'')ً(bئی قیوتوں کی فہطؼت ثٌبًے کے هقظس کے
لیئے ،ضیٹٌگ ایطیب کو حظوں هیں ثبًٹب خبئے گب ،ہط
حظے هیں ایؽے عالقے آئیں گے ،خیؽے آضڈض هیں
ثتبیب گیب ہو اوض هقطض کطًے کی تبضید یب تبضیریں خػ
زى ًئی قیوتوں کی فہطؼت ایؽے کؽی حظے یب
حظوں کے ؼلؽلے هیں عول هیں آئے گی۔''
()۶زفعہ  ۱کے ثعس هٌسضخہ شیل ًئی شیلی زفعہ شبهل
کی خبئے گی:
(هول لگبًب)
''8-A۔ خت تک کچھ اغ ایکٹ کے هٌحطف ًہ ہو تو
کطاچی کے ضیٹٌگ ایطیبظ کے لیئے تیبض کطزٍ
ویلڈیشي لؽٹیں پہلی خٌوضی  ۱۵۳۳ؼے ًبفص ہے ،اوض
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کبضگط اوض ًبفص ؼودھب خبئے گب۔''؛
()۳زفعہ  ۱۲اوض شططیہ ثیبى کے لیئے ،هٌسضخہ شیل
کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:
(ٹیکػ خت واخت االزا ہو)
''۱۲۔ ٹیکػ ؼبالًہ یب چھہ هبہی کے حؽبة ؼے زیب
خبئے گب ،خیؽے ثھی ططیقیکبض چٌب گیب ہو ،اغ تبضید
یب تواضید پط خیؽے ثتبئی گئی ہوں۔''؛
()۱زفعہ  ۱۹کے لیئے هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب
خبئے گب:
(ازائگی هیں ًقض پط خطهبًہ)
''۱۹۔ ( )۱خت کوئی شرض شیلی زفعہ  ۱۲هیں ثتبئی
گئی تبضید کہ تحت ٹیکػ ازا کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے
تو ثتبئی گئی تبضید کے تیػ زى کے عططے کے
زوضاى ٹیکػ کے هول کے زغ فیظس ؼے ظائس ًہ ہو،
وٍ اغ کو ٹیکػ کے عالوٍ اضبفی وطولی کے طوض  ۱۵۹۱کے هغطثی
ایکٹ
پبکؽتبى
پط ازا کطًب ہوگب ،خیؽے ثھی ثتبیب گیب ہو ۔
 XXXIIکی تطهین
()۲خہبں ٹیکػ اوض ؼطچبضج شیلی زفعہ ( )۱هیں
ثتبئے گئے ططیقے کے تحت خوع ًب کطوائی خبئیںAmendment of ،
هتعلقہ اذتیبضی ،ڈفبلٹط کو ؼٌٌے کب ایک هوقعہ زیٌے West Pakistan
کے ثعس ،اغ کے اوپط خطهبًہ لگب ؼکتی ہے ،خو کہ Act XXXII of
ٹیکػ کی قیوت ؼے ظیبزٍ ًہ ہوگب۔''؛
1958
( )۵زفعہ  ۱۶کے لیئے هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب
خبئے گب:
(واخت االزا کی ثبظیبثی)
''۱۶۔ ( )۱خہبں واخت االزا ٹیکػ ،ؼطچبضج یب خطهبًہ
اغ ایکٹ کے تحت هقطضوقت پط خوع ًہ کطوائی
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خبئے ،اغ ؼلؽلے هیں ایکؽبئع اوض ٹیکؽیشي
ڈپبضٹوٌٹ کب ایک عولساض خو کہ اغ ؼلؽلے هیں
حکوهت کی ططف ؼے ثباذتیبض ثٌبیب گیب ہوگب ،ڈفبلٹط
کو ؼٌٌے کب ایک هوقعہ زیٌے کے ثعس ،ثتبئے گئے
ططیقے کے تحت واضًٹ خبضی کط ؼکتب ہے ،ڈفبلٹط
زثبو کے شضیعے ؼے ثقبیبخبت کی ثبظیبثی یب اغ
ؼے ٔ
ؼے هتعلقہ هٌقولہ یب غیط هٌقولہ خبئیساز کو ثیچ کط
وطولی کط ؼکب ہے۔
 ۱۵۹۱کے هغطثی
ایکٹ
()۲شیلی زفعہ ( )۱کے تحت خبضی کیئے گئے واضًٹ پبکؽتبى
کی
کی تعویل کے لیئے ایکؽبئع اوض ٹیکؽیشي ڈپبضٹوٌٹ XXXVIII
کے هتعلقہ عولساض کے هربطت ہوگب ،خو ثتبئے گئے هٌؽوذی
ططیقے کے تحت تعویل کطوایب خبئے گب ،ایؽے
Repeal of West
عولساض کی ططف ؼے زوؼطے عولساضوں کی ایؽی
Pakistan
هسز ؼے یب هسز کے ثغیط تعویل کطوایب خبئے گبAct ،
XXXVIII of 1958
خیؽے هٌبؼت ہو۔
()۳حکوهت یب اغ کی ططف ؼے ثباذتیبض ثٌبیب گیب  ۱۵۶۴کے هغطثی
کوئی شرض اغ ؼلؽلے هیں ،اغ زفعہ کہ تحت پبکؽتبى ایکٹ XXIV
ثبظیبثی کے الئق ضقن اقؽبط هیں ثبظیبة کطًے کی کی تطهین
اخبظت زے ؼکتب ہے ،اغ شطط پط کہ ثقبیب ضقن پط
ؼوز واخت االزا ہوگب ،ایؽی قیوت پط خو ایؽی قیوت Amendment of
ؼے ظیبزٍ ًہ ہو خو شیڈول ثیٌکوں کی ططف ؼے West Pakistan
ایڈواًػ لوى کے طوض پط زی خبتی ہے ،خیؽے Act XXIV of
طوضتحبل ہو۔
1964
()۴خت تک کچھ قبًوى کے ذالف ًہ ہو اوض کؽی
عوبضت عب ظهیي پط کوئی ٹیکػ ،ؼطچبضج یب خطهبًہ
خو اغ ایکٹ کے تحت واخت االزا ہو ،ایؽی ظهیي یب
عوبضت پط پہلی چبضج ہوگی اوض هٌقولہ خبئیساز پط،
 ۱۵۶۹کے هغطثی
اگط کوئی ہو ،خو ڈفبلٹط ؼے واثؽتہ ہو۔''۔
آضڈیٌٌػ
پبکؽتبى
 XIXکی تطهین
۴۔ ؼٌسھ هوٹط گبڑیبں ٹیکؽیشي ایکٹ ۱۵۹۱ ،هیں:
)(iزفعہ  ۴کے ثعس ،هٌسضخہ شیل ًئی زفعہ شبهل کی Amendment of
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خبئے گی:
(ٹیکػ کی ؼبالًہ ازائگی)
''4-A۔ خت تک زفعہ  ۳کی شیلی زفعہ ( )۱اوض زفعہ ۴
کی شیلی زفعہ ( )۲کے کچھ هتضبز ًہ ہو تو ،هوٹط
گبڑی خػ کو طوثبئی هوٹط گبڑیبں آضڈیٌٌػ۱۵۶۹ ،
کے تحت ،ضخؽٹطیشي ہوگی اوض پلیٹ خبضی کی گئی
ہو ،اى کے ؼلؽلے هیں ٹیکػ ؼبالًہ واخت االزا
ہوگی ،ایؽی تبضید پط خو کہ ثتبئی گئی ہو۔''؛
)(iiزفعہ  ۳کے لیئے هٌسضخہ شیل کو هتجبزل ثٌبیب
خبئے گب:
(الئؽٌػ خبضی کطًب)
''۳۔ الئؽٌػ خبضی کطًے واال عولساض ،پہلی هطتجہ
واخت االزا ٹیکػ کی ازائگی ،هٌظوضی یب خوع
کطواًے پط ایؽے شرض کو خو ٹیکػ ازا کطتب ہے،
اغ کو الئؽٌػ خبضی کطے گب ،خػ هیں خوع کطزٍ
ٹیکػ کے تفظیالت ہوں گے اوض ایؽے
زیگطتفظیالت ،خیؽے ثتبیب گیب ہو اوض ایؽب الئؽٌػ
ثتبئے گئے عططے تک کبضگط ہوگب۔''؛
)(iiiزفعہ  ۱کی شیلی زفعہ ( )۱هیں ،الفبظ ''ؼہ هبہی''
کو ذتن کیب خبئے گب۔
)(ivزفعہ  ۱۳کی شیلی زفعہ ( )۲کو ذتن کیب خبئے گب۔
۹۔ ؼٌسھ ثیڑی کے پتے فطوذت ایکٹ ۱۵۹۱ ،کو
هٌؽوخ کیب خبتب ہے۔
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ہوٹلوں پط ٹیکػ
Tax on hotels
۶۔ ؼٌسھ فٌبًػ ایکٹ ۱۵۶۴ ،هیں:
)(iزفعہ  ۱۱کی شیلی زفعہ ( )۱هیں ،عسز '' ''۳۱کو عسز
'' ''۳۵ؼے هتجبزل ثٌبیب خبئے گب۔
) (iiپبًچویں شیڈول کے لیئے ایکٹ هیں شیڈول کو
هتجبزل ثٌبیب خبئے گب۔
) (iiiؼبتویں شیڈول هیں ،زاذال ًوجط  ۳۱کے ثعس
هٌسضخہ شیل زاذال ثڑھبئی خبئے گی:
''۳۵۔ ھبکطظ کے عالوٍ زوؼطے ؼبضے زکبًساض۔۔۔۔ -
''۹۱/۔
۳۔ طوثبئی هوٹط گبڑیبں آضڈیٌٌػ ۱۵۶۹ ،هیں:
( )i

زفعہ  ۲۹کی شیلی زفعہ ( )۴هیں ،هٌسضخہ
شیلی شیلی زفعبت کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:

()۴حکوهت ًوٹیفکیشي کے شضیعے ہسایت کط ؼکتی
ہے کہ اغ زفعہ کے تحت گبڑیوں کے کؽی
هرظوص زضخے یب زضخوں کی ضخؽٹطیشي ،ایؽے
پیشگی طے شسٍ عططے کے لیئے کبضگط ہوگی خو
ایک ؼبل ؼے کن ًہ ہوگب ،خیؽے حکوهت ًوٹیفکیشي
هیں ثیبى کطے گی۔
( )۹خہبں شیلی زفعہ ( )۴کے تحت کوئی ًوٹیفکیشي
خبضی کیب خبئےً ،وٹیفکیشي هیں ثتبئی گئی گبڑیبں،
ضخؽٹطیشي ؼطٹیفکیٹ اوض ضخؽٹطیشي هبضک کے
ؼبتھ ،اى کو پلیٹػ خبضی کی خبئیں گی ،خو کو
ضخؽٹطیشي پلیٹػ کہب خبئے گب ،خو لگبًی پڑیں گی۔
()۶ضخؽٹطیشي پلیٹػ ایؽی فیػ کی ازائگی پط خبضی
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کی خبئیں گی اوض ایؽب ؼبهبى ،ضًگ اوض ثٌبوٹ شبهل
ہوگی اوض ایؽی لکھبئی ہوگی (ضخؽٹطیشي هبضکػ
کے ؼبتھ) خیؽے ثتبیب گیب ہو۔''؛
)(iiزفعہ  ۳۱کی شیلی زفعہ ( )۲کے لیئے ،هٌسضخہ
شیل کو هتجبزل ثٌبیب خبئے گب:
''()۲خہبں شیلی زفعہ ( )۱کے تحت ایک زضذواؼت
زی خبتی ہے تو زفعہ  ۲۹کی ضطوضتیں اغ پط الگو
ہوں گی۔''؛
)(iiiزفعہ  ۳۴کی شیلی زفعہ ( )۱هیں:
( )iشق ) (fهیں ،لفع ''ؼطٹیفکیٹ'' اوض لفع ''کو''
کے زضهیبں الفبظ ''یب پلیٹ'' کو ڈاال خبئے گب؛
( )iiشق ) (fکے ثعس آًے والے هواز هیں ،لفع
''هوظوًیت'' اوض لفع ''هیں'' کے زضهیبں الفبظ
اوض کبهبئیں ''یب پلیٹ ،خیؽے هعبهلہ ہو''،
ڈالے خبئیں گے؛
)(ivزفعہ  ۵۳کے ثعس هٌسضخہ شیل ًئی زفعہ شبهل کی
خبئی گی:
(ًقلی ضخؽٹطیشي پلیٹ پط خطهبًہ)
''97-A۔ اگط کوئی ًقلی یب خڑتو ضخؽٹطیشي پلیٹ
اؼتعوبل کطتے ہوئے زفعہ  ۲۹کے ؒذبف وضظی کطتب
ہے تو اغ کو قیس کی ؼعا هل ؼکتی ہے خو ثڑھب کط
 ۲ؼبل کی خب ؼکتی ہے اوض خطهبًہ یب زوًوں ؼبتھ
ثھی ہو ؼکتے ہیں۔''۔
۱۔ ( )۱ہوٹلوں پط ایک ٹیکػ لگبئی خبئے گی ،خػ
کو ہوٹل ٹیکػ کہب خبئے گب ،خو هٌسضخہ شیل قیوتوں
کے تحت ہوگی ،یعٌی:
)(aایک ہوٹل خو فی پبًچ ضوپے فی الخٌگ
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یوهیہ ضہبئش کی طوضت یوًٹ ہط زى کے حؽبة
هیں اگط پچیػ ضوپے ؼے ،ؼت الخٌگ یوًٹػ
ؼے کن ًہ ہو یب ایک ؼو کے  ۷۹فیظس پط۔
ضوپے ؼے ظائس ًہیں
وطول کط ضہب ہو۔
)(bہوٹل ہط الخٌگ یوًٹ زغ ضوپے فی الخٌگ
کی طوضت هیي اگط یوًٹ ہط زى کے حؽبة
ضوظاًہ کے حؽبة ؼے ؼے ،ؼت الخٌگ یوًٹػ
ایک ؼو ایک ضوپے ؼے کے  ۷۹فیظس پط۔
کن ًہ ہو اوض زو ؼو
ضوپے ؼے ظیبزٍ ًہ ہو،
وطول کط ضہب ہے۔
)(cہوٹل ہط الخٌگ یوًٹ پٌسضٍ ضوپے فی الخٌگ
کی طوضت هیي اگط یوًٹ ہط زى کے حؽبة
ضوظاًہ کے حؽبة ؼے ؼے ،ؼت الخٌگ یوًٹػ
زو ؼو ایک ضوپے ؼے کے  ۱۹فیظس پط۔
کن ًہ ہو اوض تیي ؼو
ؼے ظیبزٍ ًہ ہو ،وطول
کط ضہب ہے۔
) (dہوٹل ہط الخٌگ ثیػ ضوپے فی الخٌگ
یوًٹ کی طوضت هیي یوًٹ ہط زى کے حؽبة
اگط ضوظاًہ کے حؽبة ؼے ،ؼت الخٌگ یوًٹػ
ؼے تیي ؼو ایک ضوپے کے  ۱۹فیظس پط۔
اوض اغ ؼے ظیبزٍ
وطول کط ضہب ہے۔
( )۲ہوٹل ٹیکػ ہوٹل کےهبلک یب اغ شرض کے
ططف ؼے خو وقتی طوض پط ہوٹل کے هٌیدط کی
شهیساضیبں ؼٌجھبل ضہب ہو ،ؼبالًہ ازا کی خبئیں گی یب
ایؽی اقؽبط هیں خیؽے حکوهت ًوٹیفکیشي هیں طے
کطے۔
()۳ہوٹل ٹیکػ ایؽے ططیقے اوض ایؽی آفیػ،
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اذتیبضی یب ایدٌؽی کی ططف ؼے وطول اوض خوع
کی خبئیں گی ،خیؽے حکوهت ًوٹیفکیشي هیں ثتبئے
گی۔
()۴شیلی زفعہ ( )۳کے تحت ثتبیب گیب عولساض ،اذتیبضی
یب اخٌؽی ،ہوٹل ٹیکػ کی ثبظیبثی اوض خوع کطًے کے
ؼلؽلے هیں:
)(aکؽی شرض کو ہوٹل کے حوالے ؼے اغ کے علن
اکبوًٹ ثک ،زؼتبویع یب زیگط
هیں هعلوهبت زیٌے یب ٔ
کبغص ،طلت کط ؼکتی ہے ،خیؽے ضبثطہ یب اذتیبض
ہو؛
)(bکؽی شرض کو ہوٹل هیں زاذل ہوًے اوض کؽی
اکبوًٹ ثک ،زؼتبویع یب ہوٹل ؼے هتعلقہ کؽی زیگط
ٔ
اکبوًٹ ثک ،زؼتبویع یب
کبغص کی خبًچ اوض ایؽے ٔ
زیگط کبغص کو ثٌس ) (Seizeکطًے کب اذتیبض زے ؼکتی
ہے۔
وضبحت :اغ زفعہ کے هقبطس کے لیئے:
)(aہوٹل هطلت کوئی خگہ خہبں ثوضڈًگ کے عالوٍ یب
ثوضڈًگ کے ؼبتھ ازائگی پط ضہبئش )(Lodging
فطاہن کی خبتی ہو پط اغ هیں هٌسضخہ شیل شبهل ًہ ہو:
) (iکوئی گھط یب ہوٹل خو فقظ ثعضگ یب ثیوبض افطاز یب
شبگطزوں کے لیئے تیبض کیب گیب ہو؛
ہبوغ ،هیػ یب زیگط هتعلقہ خگہ یب
) (iiکوئی ضیؽٹ ٔ
وفبقے اوض طوثبئی حکوهت کے ظیط قجضہ ہو؛
)(bضہبئش کی خگہ ) (Lodging Unitهطلت ؼٌگل
یب ڈثل ثیڈ ضہبئش خو ہوٹل هیں ضکٌے کے لیئے فطاہن
کی خبئے۔
()۹خو ثھی ہوٹل ٹیکػ کی ازائگی هیں ًبکبم ہوتب ہے،
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اغ پط خطهبًہ عبئس ہوگب ،خو واخت االزا ٹیکػ ؼے
ظائس ًہ ہوگب ،خو اغ پط عولساض ،اذتیبضی یب اخٌؽی
کی ططف ؼے زفعہ ( )۳کے تحت لگبیب خبئے گب۔
()۶حکوهت عبم یب ذبص حکن کے شضیعے ،کؽی ہوٹل
یب ہوٹلوں کے کؽی زضخے کو ؼبضی یب ہوٹل ٹیکػ کب
اؼتثٌی زے ؼکتی ہے۔
کچھ حظہ ازا کطًے ؼے
ٰ
()۳ہوٹل ٹیکػ کب کچھ حظہ ایک ططف کطًے یب کن
کطًے کے لیئے ؼول کوضٹ هیں کوئی کیػ ًہیں کیب
خب ؼکتب۔
()۱ؼٌسھ هبلیبتی ایکٹ ۱۵۶۹ ،کی زفعبت ۱۴ ،۱۲
اوض زفعہ  ۱۱کی شیلی زفعہ ( )۲کی شق ) (iiکو
هٌؽوخ کیب خبتب ہے۔
شیڈول )(Schedule
هالحضہ کطیں زفعہ (See Section 6) ۶
پبًچواں شیڈول )(Fifth Schedule
هالحضہ کطیں زفعہ (See Section 13) ۱۳
۱۔ اغ شیڈول کے آضٹیکل  ۲کے تحت ًہ آًے والے
عالقوں کے ؼلؽلے هیں اؼتعوبل ہوًے والی تواًبئی:
)(aضہبئشی هقبطس کے
لیئے
)(bآفیػ یب واپبضی
هقبطس کے لیئے
)(cطٌعتی کبم کے لیئے
)(dٽیوة ویلػ ۽ آثپبشي
یب ظضعي هشیٌطي

اؼتعوبل شسٍ تواًبئی کے
ہط یوًٹ پط  ۲پیؽے
اؼتعوبل شسٍ تواًبئی کے
ہط یوًٹ پط  ۳پیؽے
اؼتعوبل شسٍ تواًبئی کے
ہط یوًٹ پط  ۲پیؽے
اؼتعوبل شسٍ تواًبئی کے
ہط یوًٹ پط  ۳پیؽے
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وضبحت :عالقے خو ؼت یب هرظوص طوض پط ثٌبًے
کے عول کے لیئے اؼتعوبل ہوتے ہوں اوض فیکٹطیع
ایکٹ ۱۵۳۴ ،کی زفعہ  ۲کے تحت ہوں ،وٍ طٌعتی
کبم کے طوض پط ؼودھے خبئیں گے۔
۲۔ ایؽے ؼت عالقوں
کی طوضت هیں خہبں
تواًبئی ثٌب هیٹط کے
الئؽٌػ ؼے فطاہن کی
خبتی ہو۔

فلیٹ چبضج کے ہط
ضوپے پط  ۹پیؽے
وطول کیئے خبئیں گے،
ثشططیک کوئی ثھی
ڈیوٹی ایؽی وطولی پط
ًہیں لی خبئے گی خت
تی ایؽی وطولی ایک
هبٍ هیں  ۹ضوپے ؼے ًہ
ثڑھ خبئے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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