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] ۱۶اگغت [۱۱۱۹
ایکٹ جظ کی توعظ عے صوثہ عٌذھ هیں کچھ ٹیکظ
اوس ڈیوٹیض کو هعقول ثٌبیب ،لگبیب اوس ثڑھبیب جبئے گب۔
جیغب کہ صوثہ عٌذھ هیں کچھ ٹیکظ اوس ڈیوٹیض کو
هعقول ثٌبًب ،لگبًب اوس ثڑھبًب هقصود ہے؛
توہیذ )(Preamble
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۱۹ ،کہب
جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس پہلی جوالئی  ۱۱۱۹کے هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
عے ًبفز ہوگب۔
Short title and
۲۔ اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هفہوم اوس هضووى commencement
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
تعشیف
('' )aحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
Definitions
('' )bثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ کے تحت ثیبى
کشدٍ؛
('' )cقواعذ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے
 ۱۹۱۱کے ایکٹ II
گئے قواعذ۔
۳۔ اعٹیوپ ایکٹ ۱۹۱۱ ،هیں ،عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کی تشهین
Amendment of
کشًے کے لیئے شیڈول  Iهیں:
) (aآسٹیکل  ۶کے ثعذً ،یب آسٹیکل شبهل کیب جبئے گبAct II of 1958 :
''6-A۔ ڈولپش یب ثلڈس کی طشف عے جبسی کشدٍ
پالٹوں اوس فلیٹوں کے علغلے هیں االٹوٌٹ آسڈس:
) ۱۱۱(iچوسط گض اوس پالٹ کی قیوت کے دو
فیصذ ثشاثش
اط عے صائذ
) ۱۹۱۱(iiچوسط فٹ فلیٹ کی قیوت کے ایک
عے صائذ شبهل ایشاضی فیصذ ثشاثش
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سکھٌے والے فلیٹوں کی
صوست هیں
وضبحت :اظہبسوں ''ڈولپش'' اوس ''ثلڈس'' کو وٍ ہی
هعٌی ہوگی ،جو اى کو عٌذھ ثلڈًگظ کٌٹشول آسڈیٌٌظ،
 ۱۱۷۱هیں دی گئی ہے۔
( )bآسٹیکل  ،۱۴کبلن  ۲هیں ،الفبظ ''ایک عو
سوپے'' کے لیئے الفبظ ''دط سوپے ہش ایک
الکھ سوپے کے لیئے یب اط کے کغی حصہ
پش ثل کی قیوت کے تحت کن اص کن ایک عو
سوپے'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛
( )cآسٹیل  ،۲۱کبلن  ۲هیں ،الفبظ ''دط سوپے''
کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے ہش ایک الکھ
سوپے پش یب اط کے کغی حصہ پش چبسٹش
پبسٹی کی قیوت کے تحت'' کو هتجبدل ثٌبیب
جبئے گب؛
( )dآسٹیکل  ۲۱کے ثعذ ،هٌذسجہ ریل ًئے آسٹکل
کو شبهل کیب جبئے گب:
''۲۱۔ چیک ،پے آسڈس یب ثیٌک ڈسافٹ پچبط پیغے''۔
( )eآسٹیکل  ۳۳هیں ،شق ) (cکی داخال کے
عبهٌے ،کبلن  ۲هیں ،الفبظ ''پچبط سوپے''
کے لیئے الفبظ ''ایک عو سوپے'' کو هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب۔
( )fآسٹیکل  63-Aکے لیئے هٌذسجہ ریل طشیقے
عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''63-A۔ لیض عے پہلے پالٹ کی االٹوٌٹ آسڈس کی
هٌتقلی۔
( )aسہبئشی پالٹوں کی صوست هیں:
) ۲۱۱(iچوسط گض عے چبس سوپے فی چوسط
گض
صائذ لیکي  ۲۴۱چوسط
گض عے صائذ ًہ ہو
) ۲۴۱ (iiچوسط گض پبًچ سوپے فی چوسط
گض
عے صائذ لیکي ۴۱۱
چوسط گض عے صائذ ًہ
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 ۱۱۹۹کے هغشثی
پبکغتبى ایکٹ  Vکی
تشهین
Amendment of
West Pakistan
Act V of 1958

 ۱۱۹۹کے هغشثی

ہو
) ۴۱۱(iiiچوسط گض دط سوپے فی چوسط
گض
عے صائذ
)(bصٌعتی پالٹوں کی پچیظ سوپے فی چوسط
گض
صوست هیں
۱۔عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذادٹیکظ ایکٹ۱۱۹۹ ،
هیں ،دفعہ  7-Bکے ثعذ هٌذسجہ ًئی دفعہ کو شبل کییب
جبئ گب:
(اضبفی عش چبسج) ص''7-C۔ ایغے ٹیکظ پش پچیظ
فیصذ کے ًشخ پش ایک اضبفی عشچبسج لگبئی اوس
وصول کی جبئے گی:
ثششطیکہ چھہ عو چوسط گض عے کن پالٹ پش
عوبست اوس سہبئشی هقبصذ کے لیئے دو ہضاس چوسط
فٹ شبهل ایشاضی سکھٌے والے فلیٹ پش اضبفی
چبسج وصول ًہیں کی جبئے گی۔''۔
۹۔عٌذھ هوٹش گبڑیبں ٹیکغیشي ایکٹ ۱۱۹۹ ،هیں،
داخالوں
شیڈول هیں ،جشیبں ًوجش ) 6(iاوس ) (iiهیں
ٔ
هیں ،اعذاد '' ''۱۱۱اوس '' ''۲۱۱کے لیئے اعذاد
'' ''۲۱۱اوس '' ''۳۱۱کو تشتیجواس هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

ایکٹ
پبکغتبى
 XXXIIکی تشهین
Amendment of
West Pakistan
Act XXXII of
1958
 ۱۱۶۱کے هغشثی
ایکٹ
پبکغتبى
 XXXIVکی تشهین
Amendment of
West Pakistan
Act XXXIV of
1964

 ۱۱۷۷کے هغشثی
پبکغتبى ایکٹ VII
۶۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۶۴ ،هیں۔
کی تشهین
)(iپبًچویں شیڈول هیں ،جشیبں ًوجش  ۲کے لیئے اوس
Amendment of
داخالوں کے لیئے هٌذسجہ ریل کو
اط کے ًیچے
ٔ
West Pakistan
هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:
''''۲۔ سہبئشی آفیظ یب تواًبئی کے فی یوًٹ پش Act VII of 1977
ایک پیغب
کوششل صٌعتی کبم
تواًبئی کے فی یوًٹ پش
ایک پیغب
تواًبئی کے فی یوًٹ پش
ڈیڑھ پیغب
ٹیوة ویلظ اوس آثپبشی تواًبئی کے فی یوًٹ پش
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ایک پیغب۔''
اوس صسعی هشیٌشی
) (iiعبتویں شیڈول هیں ،جشیبں ًوجش  ۲هیں ،اط کی
داخالوں کے ثعذ ،هٌذسجہ ریل وضبحت شبهل کی
ٔ
جبئے گی:
''وضبحت :ثیشوًی ثیٌکوں کی صوست هیں ادا کیب
گیبشیئش کیپیٹل کن اص کن ادا کشدٍ کیپیٹل ہوگب ،جیغے
اعٹیٹ ثیٌک آف پبکغتبى کی طشف عے هقشس کیب گیب
ہو۔''۔
۷۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۷۷ ،کی دفعہ  ۹هیں:
'')(iریلی دفعہ ( )۱کے لیئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب:
''()۱ہوٹلوں پش هبلیت کی ثٌیبد پش ایک ٹیکظ لگبئی
جبئے گی جظ کو ہوٹل ٹیکظ کہب جبئے گب ،جو
سہٌے والے فی فشد پش سوصاًہ کوشے کے کشائے کے
عبڑھے عبت فیصذ کے ثشاثش ہوگی؛
)(aہوٹل کی صوست هیں سہبئش اختیبس کشًے
جو ایک عو سوپے والے افشاد کے هکول
وصول کش سہب ہو لیکي عذد کے عبٹھ فیصذ
چبس عو سوپے عے صائذ ثشاثش
وصول ًہ کشتب ہو
ہوٹل جو چبس عو سوپے سہبئش اختیبس کشًے
عے صائذ لیي عبت عو والے افشاد کے هکول
سوپے عے صائذ وصول عذد کے عتش فیصذ ثشاثش
ًہ کشتب ہو
ہوٹل جو عبت عو سوپے سہبئش اختیبس کشًے
عے صائذ لیکي ایک ہضاس والے افشاد کے هکول
سوپے عے صائذ وصول عذد کے اعی فیصذ
ثشاثش
ًہ کشتب ہو
ہوٹل جو ایک ہضاس سہبئش اختیبس کشًے
سوپے عے صائذ وصول والے افشاد کے هکول
عذد کے پچبعی فیصذ
کشتب ہو۔
ثشاثش
)(iiریلی دفعہ ( )۴هیں ،وضبحت هیں ،شق ) (bکے
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ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی جبئے گی:
'')'' (cکوشے کب کشایب'' جظ هیں شبهل ہیں ایئش
کٌڈیشي ،کھبًے الئق چیضیں ثشوول اعضاصی ًبشتہ،
خذهبت یب دیگش عہولیبت عبم طوس پش جو سہبئش
اختیبس کشًے والے گبہک کو فشاہن کی جبتی ہیں ،اى
پش چبسجض۔''۔
۹۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ ۱۱۱۴ ،کی دفعہ  ۹هیں ،الفبظ
''اعی فیصذ'' کے لیئے الفبظ ''پچھتش فیصذ'' کو هتجبدل
ثٌبیب جبئے گب۔

۱۔عبسی سعوی تقشیجوں یب هیٹٌگظ ثشوول شبدی ہبل،
الى ،کویوًٹی عیٌٹش یب ہبل ،کلت ،جین خبًہ یب ہوٹل هیں
شبدی کی پبسٹی ،عبلگشٍ کی خوشی ،عبالًہ اوس
علغلیواس هیٹٌگظ اوس اعتقجبلیہ پش دوعو پچبط سوپے
فی پبسٹی یب فٌکشي کے حغبة عے عٌذھ هبلیبت
ایکٹ ۱۱۱۴ ،کی دفعہ  ۳هیں ثیبى کشدٍ فشد عے ایک
ٹیکظ لگبئی اوس وصول کی جبئے گی۔
۱۱۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے اوس
اى کو هوثش ثٌبًے کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے اوس
ایغی قواعذ دیگش هعبهالت هیں ،اط ایکٹ کے تحت
ٹیکغض اوس لگبى لگبًے اوس وصول کشًے ،جوع
اعتثٌی کب طشیقیکبس ثیبى کشیں
کشًے اوس اط عے
ٰ
گے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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