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 ]1993ضيپٽيتس  30[

ؼّةي ۾ زرؾي زىيً ىان حاؼم ضٍڌ „رڊيٍٍص جًٍِ ذريؿي 

 ٿيٍرڙ پيراوار تي ٽيڪص ىڙُي ويٍري؛

ضٍڌ ؼّةي ۾ زرؾي زىيً ىان حاؼم ٿيٍرڙ پيراوار جيئً تَ 

 ؛ضسوري ٿي پئي „ُيتي ٽيڪص ىڙُڻ 

۽ جيئً تَ ؼّةائي اضييتهي جّ اجالس ُهٍرڙ ٌَ „ُي ۽ ضٍڌ 

ٍُگاىي كرم کڻڻ جّ گّرٌس ىعيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً ۾ 

 ضسوري ٿي پيّ „ُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪسيۿ اضالىي جيِّريَ پاڪطتان جي ؾتّري 

( تحت ىهيم ادتيارن کي 1جي عق ) 128„ئيً جي „رٽيڪم 

اضتؿيال ۾ „ڻيٍري ضٍڌ جي گّرٌس ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي 

 ٌافز ڪسڻ فسىايّ „ُي؛

ضٍڌ زرؾي پيراوار ٽيڪص „رڊيٍٍصۿ „رڊيٍٍص کي (ًُ 1.)1

 ضڏيّ ويٍرو. 1993

 .(اُّ فّري ظّر الڳّ ٿيٍرو2)

 ڪئي ويٍري. ضيؽ(ان جي ضڄي ؼّةي ضٍڌ تائيً ت3ّ)

(ڄاڻايم „رڊيٍٍص ۾ۿ جيطتائيً ڪجَِ ىلؽر ۽ ىفِّم 1.)2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a)“؛1967ىعهب ضٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ايڪٽۿ ” ايڪٽ 
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(b)“ىعهب ضهؿي جّ ڪهيڪٽس ۽ جًٍِ ۾ ” ڪهيڪٽس

 جّن ذىيراريّن ٌڀائڻ الِءعاىم „ُي ايڪٽ تحت ڪهيڪٽس 

 ىلسر ڪيم ڪّ ؾيهرار؛

(c)“ىعهب ضٍڌ ؼّةي جي حڪّىت؛” حڪّىت 

(d)“ًىعهب زىيً جيڪا زرؾي ىلؽر الِء اضتؿيال ” زىي

ٿيٍري ُجي يا اضتؿيال ڪسي ضگِجي يا زراؾت ضان 

اضتؿيال ڪسي ضگِجي ۽ نيٍڊ الڳاپيم ىلؽرن الِء 

رويٍيّ/ؾغس الڳّ ُجي ۽ جًٍِ ۾ عاىم „ُي وفاكي يا ؼّةائي 

حڪّىت جي ىانڪي ُيٺ زىيً جيڪي نيشيشۿ ُاريً يا 

گساٌٽيش جي كتضي ۾ ُجي پس ان ۾ عاىم ٌَ „ُي اُا زىيً 

جيڪا ؾيارتً جي ضائيٽ ۽ اُڙي زىيً تي ٻيً تؿييسات الِء 

 ُجي؛

(e)“ىانڪ ۽ جًٍِ ۾ عاىم „ُي ىعهب زىيً جّ ” ىانڪ

 ضتط ڪٍرڙ يا كتضّ رکٍرڙ نيشي؛

(f)“ىعهب كاؾرن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(g)“جّ ىعهب نيٍڊ ريفارىص ” پسوڊيّس اٌڊيڪص يٌّٽ

 ۾ ڏٌم ىعهب وارو ٌُّرو؛ 1977ايڪتۿ 

(h)“ىعهب ًُ „رڊيٍٍص تحت جّڙيم كاؾرا؛” كاؾرا 

(i)“الئق زرؾي ىعهب ًُ „رڊيٍٍص تحت اوڳاڙي ” ٽيڪص

 پيراوار ٽيڪص.

(ٻيا ضيّرا نفغ ۽ اػِار جيڪي ًُ „رڊيٍٍص ۾ ةيان ٌَ 2)

ڪيا ويا ُجًۿ اًٌِ جّ ىعهب اُّ ٌُّروۿ جيڪّ اًٌِ کي 

 ايڪٽ تحت ڏٌم ُجي.

ڪا ةَ ٽيڪص اُڙي زىيً تي ٌَ اوڳاڙي ويٍري جيڪا ( 1).3

 پسوڊيّس اٌڊيڪص يٌّٽص کان وڌيڪ ٌَ ُجي. 4000
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اٌڊيڪص يٌّٽص کان في اٌڊيڪص ُشار  4000(ٽيڪص 2)

يٌّٽ اضافي „ةاد ڪيم زىيً تي ٻَ رپيا ىهَِ جي حطاب ضان 

 اوڳاڙي ويٍري.

(زىيً جي ىانڪ ظسفان اُڙيَء ريت ٽيڪص ادا ڪئي 3)

 ويٍريۿ جيئً اُا نڳائي ۽ اوڳاڙي وڃي.

(ٽيڪص ضهؿي جي ڪهيڪٽس ظسفان نڳائي ويٍريۿ 1.)4

ايٍري ُجي ۽ جًٍِ جي حرن ۾ ٽيڪص نڳائي ويٍرڙ زىيً 

جيڪڏًُ زىيً ُڪ ضهؿي کان وڌيڪ ۾ واكؽ ُجيۿ ًُ 

„رڊيٍٍص جي ىلؽر الِء اُا ُڪ ڀيسو اوڳاڙي ويٍري ۽ ان 

ؼهؿي جي ڪهيڪٽس ظسفان اوڳاڙي ويٍريۿ جًٍِ ضهؿي ۾ 

 زىيً جّ وڌيڪ حؽّ واكؽ ُجي.

(ٽيڪص اُڙيَء ريت اوڳاڙي ويٍري جيئً زىيً جي رويٍيّ 2)

 ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي. جي اوڳاڙي جّ ظسيلّ ايڪٽ

.ُس عذػ جيڪّ ًُ „رڊيٍٍص جي ىلؽر ىّجب ُڪ 5

ديَِۿ تپي يا تؿهلي کان وڌيڪ ۾ زىيً جّ ىانڪ ةڻجي ۽ 

ٽيڪص جي ادائگي جّ ذىيرار ُجيۿ ًُ „رڊيٍٍص جي 

عسوؾات کان ضٺ ڏيًٍِ اٌررۿ يا جيئً ىؿاىهّ ُجيۿ اُڙي 

يۿ تاريخ کان جًٍِ کان اُڙو عذػ اُڙيَء ريت ذىيرار ةڻج

اُڙي زىيً جا ىڪيم تفؽيم ڪهيڪٽس کي جيؽ 

ڪسائيٍرو ۽ جتي اُسي ديَِۿ تپّ يا تؿهلّ ُڪ ضهؿي کان 

وڌيڪ ضهؿً ۾ واكؽ ُجيۿ اُّ اُڙن ضيّرن ضهؿً ۾ زىيً 

جا تفؽيم جيؽ ڪسائڻ جي حليلت جّ اؾالن ىٿي ڄاڻايم 

 ؾسؼي دوران ڪهيڪٽس ضاىِّن پيظ ڪٍرو.
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ڪهيڪٽس نکت حڪو ذريؿي جيڪّ رجطٽسڊ پّضٽ (1.)6

ذريؿي ڏٌّ وڃيۿ ڪًٍِ ةَ عذػ کي گِسائي ضگِي ٿّۿ 

يڪٽس جي ٌؼس ۾ ًُ „رڊيٍٍص تحت هڪڪيص جًٍِ جّ 

ضٍرس ظسفان ىانڪي ُيٺ زىيً جا تفؽيم جيؽ ڪسائڻ 

جّ ُجي ۽ ڄاڻايم عذػ اُڙي حڪو تي ڄاڻايم وكت 

 کان يًٍِدوران ؾيم ڪسڻ جّ پاةٍر ٌُّروۿ جيڪّ ٽيًِ ڏ

 گِٽ ٌَ ٌُّروۿ جيئً ٌّٽيص ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

(جيڪڏًُ اُڙو عذػ جًٍِ کي اُڙو ٌّٽيص جاري 2)

ڪيّ ويّ ُجيۿ ڄاڻايم وكت دوران ڪّ ىّزون ضتب ٻڌائڻ 

کاٌطّاِء ؾيم ڪسڻ ۾ ٌاڪام ٿئيۿ ڪهيڪٽس اُڙي جاچ جي 

ةٍياد تي جيڪا اُّ ضسوري ضيجِي اُڙي ةيان کاٌطّاِء ان 

 ي ٽيڪص نڳائي ضگِي ٿّ.جي زىيً ت

.حڪّىت ڪًٍِ ةَ عذػ يا عذؽيتً جي ظتلي کي 7

ىڪيم ظّر تي يا ڪجَِ حؽّ ٽيڪص جي ادائگي جّ ڇڏي 

 ضگِي ٿيۿ جيئً كاؾرن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

اپيمۿ جائشي يا ٌؼسثاٌي جي ىلؽر الِء ًُ „رڊيٍٍص تحت .8

جاري ڪيم حڪو ًُ ايڪٽ جي ىلؽر تحت جاري 

 ر جّ حڪو ضيجِيّ ويٍرو.ڪيم رويٍيّ ؾيهرا

 

.ًُ „رڊيٍٍص تحت جاري ڪيم ڪًٍِ ةَ حڪو يا 9

 ڪارروائي تي ڪًٍِ ةَ ضّل ڪّرٽ ۾ ضّال ٌَ اٿاريّ ويٍرو.

 

 

.حڪّىت ًُ „رڊيٍٍص جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء كاؾرا 10

 جّڙي ضگِي ٿي.
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ىزڪّره تسجيّ ؾام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍص ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتؿيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

Rule making 
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