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ايڪٽ حًٍِ ذريٍي زڪّات ۽ ٌؾط نڳائڻۿ حيً
ڪطڻ ۽ ادائيگي ڪطڻ غام الڳاپيم گٍخائؾّم
حّڙيّم هيٍصيّم.
حيئً تَ زڪّات ۽ ٌؾط نڳائڻۿ حيً ڪطڻ ۽ ادائيگي تيِيص )(Preamble
ڪطڻ ۽ ام غام الڳاپيم ىٍاىهً الِء گٍخائؾّم حّڙڻ
كطهري ٿي پيّ „ُي܀
۽ حيئً تَ زڪّاتۿ ةؾيّك ٌؾط اغالل حي ةٍيادي
ٿٍڀً (رڪًٍ) ىٍخِام „ُي܀
۽ حيئً تَ زڪّات ۽ ٌؾط حي حيً ڪطڻ حا ىک
ىلفص ۽ اًٌِ ىام ادائيگيۿ كطهرت ىٍصمۿ ىػترلً ۽
ُطيتً حي ىصد ڪطڻ „ُي܀
۽ حيئً تَ زڪّات ۽ ٌؾط حا ىهَِۿ حيئً زڪّات ۽
ٌؾط حي اغتٍياك حّ ىلفص پڻ ايئً „ُيۿ حيئً
ؽطيٍت ۾ ةيام ڪيم „ُي܀
۽ حيئً تَ ؽطيٍت غيّرم ىػهياًٌ کي پاةٍص ڪطي
ٿي حيڪي ادائيگي الِء ـاذب ٌفاب „ًُۿ ۽
ذڪّىت کي زڪّات ۽ ٌؾط حي حيً ڪطڻۿ
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ادائيگي ۽ اغتٍياك حّ ةِتط اٌتيال ڪطڻ حّ پاةٍص
ڪطي ٿي ۽ اُڏم ىػهياًٌ کي ام غهػهي ۾ ذڪّىت
نطفام ٌَ اهڳاڙيم ذفي حي ادائيگي الِء پڻ پاةٍص
ڪطي ٿي܀
ام کي ًُ ريت ٌيم ۾ „ٌصه هيٍصه;
ةاب I-

ةاب I-

ؽطهٌاتي

ؽطهٌاتي
Chapter-I

Chapter-I

Preliminary

Preliminary

 ًُ )2(.2ايڪٽ کي غٍڌ زڪّات ۽ ٌؾط ايڪٽۿ ىشتفط ٌٍّامۿ اكافّۿ ٌفاذ
۽ ؽطهٌات

 3122غڎيّ هيٍصه.

()3ام حي غڄي ـّةي غٍڌ تائيً تّغيً ڪئي Short title, extent,
هيٍصيۿ پط زڪّات ۽ ٌؾط حي ادائيگي ۽ اهڳاڙي رڳّ and

application

ـّةي حي ىػهيام ؽِطيً تي الڳّ ٿيٍصي ۽ ڪيپٍيۿ commencement
يا ٻي ڪا ىاڻًِ حي ايػّغيئيؾًۿ يا فطدم حي ةاڊيۿ
پِّء اُا اٌڪاپّريٽيڊ ُخي يا ٌَ ُخيۿ حًٍِ حي ؽيئطز
حي اڪثطيت حي ىهڪيت يا حًٍِ حي ةيٍيفيؾم
اهٌط ؽپ اُڏي ؽِطي هٽ ُخي ۽ حيڪڎًُ ڪّ
ىاڻِّ غيخِي ٿّ تَ ًُ ايڪٽ ترت ڪيم غيّري
اهڳاڙي يا اهڳاڙي حّ ڪّ ذفّ غٍصس ٌليصي ىّحب
ٌَ „ُي تَ اُڏي اهڳاڙي ڪڎًُ ةَ ٌَ ڪئي هيٍصيۿ پط
زڪّات فٍڊ ۾ ام ؽشؿ نطفام ذفّ غيخِيّ هيٍصه;
ةؾطنيڪ اُّ تَ;
)(aڪا زڪّات ٌؾط الزىي ةٍيادم تي ڪًٍِ ؽشؿ
حي اثاثً يا پيصاهار تي ٌَ نڳائي يا هـّك ڪئي هيٍصيۿ
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حًٍِ زڪّات حي غهػهي ۾ هيهّئيؾً تاريز کام
ٽيَِ ڏيًٍِ اڳ ۽ ٌؾط حي غهػهي ۾ هيهّئيؾً تاريز
کام اڳ ڪٽّتي ايخٍػي کام ڪٽّتي ڪطائي ُخيۿ
يا ٌؾط حي غهػهي ۾ نّڪم ڪييٽي کامۿ ُڪ
ڊڪهيئطيؾًۿ يا ام غهػهي ۾ تفصيق ٿيم ڪاپيۿ ةيام
ڪيم نطيلي ىّحبۿ ام نطفام ىيخػٽطيٽ غاىِّم
ذهف کٍيّ هيّ ُخيۿ اهٿ ڪيؾٍط غاىِّمۿ ٌّٽطي
پتهڪ غاىِّمۿ يا ذهف کڻڻ الِء ةااستيار ةڻايم ڪًٍِ
ٻئي ؽشؿ غاىِّمۿ ٻً گّاًُ حي ىّحّدگيَء ۾
حيڪي کيع غڃاڻيًۿ تَ اُّ ىػهيام „ُي ۽ ڄاتم
غڃاتم فلَ ىام ڪًٍِ ُڪ حّ پّئهڳ „ُيۿ حيڪّ
ُي ڊڪهيئطيؾً ۾ ڄاڻائيٍصهۿ ۽ اُّ تَ اُّ اييام ۽
ڄاڻايم فلَ ًُ ايڪٽ ۾ ڄاڻايم نطيليڪار ترت
زڪّات يا ٌؾط حّ غيّره ذفّ يا ڪّ ذفّ ادا
ڪطڻ حّ پاةٍص ٌَ ٿي ڪطي܀ ۽
)ُ(bڪ ڊڪهيئطيؾًۿ يا ام غهػهي ۾ تفصيق ٿيم
ڪاپيۿ ىٿي چاڻايم ُڪ زڪّات غاك ۾ فائيم ڪئي
هئي „ُيۿ اُا تيػتائيً ڪارگط رٍُصي حيػتائيً;
)(iڊڪهيئطيؾً يا ڪاپيۿ ۽ اثاثّ زڪّات الِء ىػترق
„ُيۿ حًٍِ غام اُّ نڳاپيم ُخيۿ ڪٽّتي ڪٍصڙ
ايخٍػي حي ترّيم ۾ رٍُصه܀ يا
)(iiڊڪهيئطيؾً يا ڪاپي فائيم ڪٍصڙ ىاڻِّ حاري
رکي ٿّ زىيً حي غهػهي ۾ۿ حًٍِ حي پيصاهار غاڳي
رُي ٿيۿ حيڪا ڊڪهيئطيؾً فائيم ڪطڻ هكت ُخيۿ
۽ ڊڪهيئطيؾً ڪاپي نّڪم ڪييٽي حي ترّيم ۾
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رُي ٿي;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ حتي ڪًٍِ غتب حي ڪطي
زڪّات يا ٌؾط الزىي ةٍيادم تي اُڏي ؽشؿ کام
هـّك ڪئي هڃي ٿي ۽ اُّ اىت حي ڀالئي الِء اهلل حي
ٌاني تي ـصكّ يا سيطات نّر زڪّات فٍڊ ۾ ڏيڻ ٌٿّ
چاُي ۽ هاپػي حي دٌّيٰ ڪطي ٿّۿ ڊڪهيئطيؾً حي
ةٍياد تي حيڪّ ىٿي غٍصس نطفام فائيم ڪيّ هيّ
„ُيۿ پِطيً ؽطنيَ ةيام ۾ ڄاڻايم ٌطـي دهرام يا اُڏي
هڌيڪ ٌطـي دهرام حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخيۿ اُڏيَء
ريت هـّك ڪيم ركو ةيام ڪيم نطيلي ىّحب کيع
هاپع ڪئي هيٍصي.
هكاذت; ًُ ايڪٽ ۾ۿ ذريٍي تي ڪٽّتي الئق
زڪّات حي ذّاني غام يا الزىي ةٍيادم تي هاحب
ٌؾط پڻ زڪّات فٍڊ ۾ الڳّ ڪيم ذفً نّر غخِيّ
هيٍصه.
()4هفاكي ؽطٌي ٌصانتۿ ڪًٍِ ؽشؿ حي درسّاغت
تيۿ غّاك حّ فيفهّ ڪطي غگِي ٿي تَ ذيهي دفٍَ 4
حي پِطيً يا ٻئي ؽطنيَ ةيام ترت ڪيم
ڊڪهيئطيؾً غٍصس فلَ ىّحبۿ حًٍِ حّ ُّ پّئهڳ
„ُيۿ ام ترت ڪارگط „ُيۿ ۽ حيڪڎًُ ؽطٌي
ٌصانت فيفهّ ڪطي ٿي تَ ڊڪهيئطيؾً ڪارگط
ٌاُيۿ تَ اُڏه ؽشؿ ڪًٍِ ٻئي كاٌّم ترت ڪّ ٻيّ
كصل کٍئي هڃڻ کاٌػّاِءۿ زڪّات يا ٌؾط ڀطڻ حّ پاةٍص
ٌُّصهۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ًُ ايڪٽ ترت ڄاڻايم
نطيلي ىّحب.
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()5اُّ فّري نّر الڳّ ٿيٍصه.
 ًُ.3ايڪٽ ۾ حيػتائيً ڪخَِ ىليّم ۽ ىفِّل هـفّم
Definitions

حي ىتلاد ٌَ ُخيۿ تيػتائيً;
)“(iغانياٌي اىصاد” ىههب غهػهيّار هاحب االدا ركوۿ
غانياٌي اىصاد پانيػي ؽطنً ىّحب غڄي ٌيط دهرام
اىصاد ذاـم ڪٍصڙ کي ىهٍصي ُخيۿ يا نئي ڪيم
غانً الِءۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ حًٍِ ۾ ؽاىم „ُي
ذڪّىت نطفام ڄاڻايم پّغٽم اىصاد ذاـم ڪٍصڙ
حي اغڪيو܀
)“(iiاثاثا” ىههب زڪّات الئق اثاثا حيئً ًُ ايڪٽ
۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀
)ٌ“(iiiهيات” ىههب زڪّات فٍڊ ۾ ڪيم اٌظازي
ٌهياتۿ غّاِء زڪّات ۽ ٌؾط حي ۽ ةؾيّك ـصكَ ٌفهَ
حي܀
)“(ivچيف ايڊىٍػٽطيٽط” ىههب دفٍَ  24ترت اُڏيَء
ريت ىلطر ڪيم ؽشؿ ۽ حًٍِ ۾ ؽاىم „ُي ًُ
ايڪٽ ترت غٍصس نطفام چيف ڪيؾٍط حا استيار
يا ڪو غطاٌخال ڏيڻ الِء ةااستيار ةڻايم ڪّ ٌيهصار܀
)“(vڪيپٍي” ىههب ڪيپٍيظ „رڊيٍٍعۿ  2:95ترت
ةيام ڪيم ڪيپٍي܀
)“(viڪائٌّػم” ىههب دفٍَ  23ترت حّڙيم غٍڌ
زڪّات ڪائٌّػم܀
)“(viiڪٽّتي ڪٍصڙ ايخٍػي” ىههب ةئٍڪۿ پّغٽ
„فيع يا پٍخيً ڪانو حي پِطيً ؽيڊهك ۾ ڄاڻايم ٻيّ
ڪّ اداره܀
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)“(viiiڪٽّتي حي تاريز” ىههب پِطيً ؽيڊهك ۾
ڄاڻايم اثاثً حي غهػهي ۾ۿ تاريز يا تاريشّم حً تي
زڪّات حي ڪٽّتي ٿيڻي „ُي ۽ حيڪا يا حيڪي
ؽيڊهك حي پٍخيً ڪانو ۾ ڄاڻايم „ًُ܀
)“(ixكهً ڪييٽي” ىههب دفٍَ  25ترت حّڙيم ُڪ
كهٍي ڪييٽي܀
)“(xذڪّىت” ىههب غٍڌ ذڪّىت܀
)“(xiغطڪاري غڪيّرٽي” کي غاڳيّ ىههب „ُي
حيڪّ غڪيّرٽيظ ايڪٽۿ  2:31۾ اٿع܀
)“(xiiاداره” ىههب ديٍي ىصرغاۿ تٍهيييۿ تطةيتي ۽
غياحي ڀالئي حا اداراۿ ٌّاىي اغپتانّمۿ سيطاتي ادارا ۽
ٻيا ُيهٿ ڪيئط فطاُو ڪٍصڙ ادارا܀
)“(xiiiاٌؾّئطر” ىههب اغٽيٽ الئيف اٌؾّرٌع
ڪارپّريؾً „ف پاڪػتام يا پّغٽم الئيف
اٌؾّرٌع܀
)“(xivىلاىي ڪييٽي” ىههب دفٍَ  27ترت حّڙيم
ُڪ ڪييٽي܀
)“(xvىلاىيت” ىههب ىلاىي ڪييٽي حي دائطن استيار
۾ ايٍصڙ ايطاكي܀
)“(xviىيچّرٽي هيهيّ” ىههب ةيام ڪيم ٌيط تائيً
الئيف اؽّئط حي فّتگي تي يا پانيػي حّ ىصه ستو ٿيڻ
تي ڄاڻايم ؽطنً ىّحب هاحب االدا ركو܀
)ٌ“(xviiفاب” زڪّات الئق اثاثً حي غهػهي ۾
غّاِء زرٌي پيصاهار ۽ رغتً تي حاٌّرم حي ىفت گاَُ
حيۿ ىههب چاٌصي  723.43گطالۿ يا ڪيؼ يا غّمۿ يا
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هاپاري الِء ؽيّمۿ يا ؽطيٍت ىّحب زڪّات الِء ٻيا
ڪي اثاثاۿ حً حّ ڪٿيم ىهَِ چاٌصي حي 723.43
گطال ىهَِ حي ةطاةط ُخيۿ حيئً چيف ايڊىٍػٽطيٽط
نطفام ُط زڪّات حي غاك الِء ڄاڻايّ هيّ ُخيۿ اُّ
ىاڻِّ حًٍِ حي غهػهي ۾ حًٍِ حا زڪّات الئق اثاثا
رڳّ غّم تي ىؾتيم „ًُۿ تَ  98.59گطال غّم܀
)“(xviiiةيام ڪيم” ىههب كاٌصم ىّحب ةيام ڪيم܀
)“(xixپيصاهار” ىههب ةٍيادي زرٌيۿ ةاًُ حي يا
حٍِگهي پيصاهار܀
)“(xxپطههيڊٌٽ فٍڊ” کي غاڳي ىٍٍيٰ „ُي حيئً
پطههيڊٌٽ فٍڊ ايڪٽۿ  2:36۾ اٿع܀
)“(xxiغڃاڻپ ڏٌم پطههيڊٌٽ فٍڊ” ىههب پطههيڊٌٽ
فٍڊ حًٍِ کي اٌڪو ٽيڪع „رڊيٍٍعۿ  3112ترت
ىخاز اٿارٽي نطفام اُڏيَء ريت غڃاڻپ ڏٌي هئي ُخي܀
)“(xxiiريٽطم” ىههب ڪيائيۿ حيئً ةيام ڪيم
ُخيۿ حيڪا ُڪ اثاثي تي ذاـم ڪئي هڃي܀
)“(xxiiiكاٌصا” ىههب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم كاٌصا܀
)“(xxivـاذب ٌفاب” ىههب اُّ ؽشؿ حيڪّ
اُڏم اثاثً حّ ىانڪ ُخي يا كتلّ رکي حيڪي
ٌفاب کام گِٽ ٌَ ُخً پط اًٌِ ۾ ؽاىم ٌَ ُخي;
)(aذڪّىت يا نّڪم اٿارٽي܀
)ُ (bڪ كاٌّم غاز ڪارپّريؾً ُڪ ڪيپٍي يا
اٌٽطپطائيظ حيڪا ىڪيم نّر غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء
ريت ذڪّىت حي ىانڪي ُيٺ ُخيۿ ُڪ نّڪم
اٿارٽيۿ يا ُڪ ڪارپّريؾً حي ذڪّىت حي
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ىهڪيت ُيٺ ُخيۿ پِّء اٌفطادي غط يا ُڪ يا ُڪ
کام هڌيڪ گڎيم نّر ُخي܀
)(cكاٌّم غاز ڪارپّريؾً حي ؽاخۿ ُڪ ڪيپٍي يا
ٻي اٌٽطپطائيظ حيڪا ذيهي ؽق ) (b۾ ڄاڻايم „ُي ۽
حيڪا غيّري ام حي ىهڪيت ُيٺ ُخي܀
)ٌ (dيؾٍم اٌّيػٽييٍٽ (يٌّٽ) ٽطغٽ܀
)(eاٌّيػٽييٍٽ ڪارپّريؾً „ف پاڪػتام ۽ ام حّ
ىچّئم فٍڊ܀
)ُ(fڪ غڃاڻپ ڏٌم پطههيڊٌٽ فٍڊ܀
)(gڊفيٍع غطهغظ نطفام غٍڀانيم ڪّ يٌّٽ فٍڊ
ةؾيّك غّك „رىڊ فّرغظ حي܀
)ُ(hڪ زڪّات فٍڊ܀
)ُ(iڪ ادارهۿ فٍڊۿ ٽطغٽۿ اٌڊهىيٍٽ يا غّغائٽي;
)(aغّغائٽيظ رحػٽطيؾً ايڪٽۿ  2971ترت
رحػٽط ٿيم ُڪ سيطاتي تٍييوۿ يا ڪيپٍيظ „رڊيٍٍعۿ
 2:95ترت ڪيپٍي يا هكتي نّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي
كاٌّم ترت رحػٽط ٿيم يا ىٍيّر ٿيم ُڪ سيطاتي يا
غياحي ڀالئي حي تٍييو܀ ۽
)(bغيٍٽطك ةّرڊ „ف رهيٍيّ نطفام اٌڪو ٽيڪع
„رڊيٍٍعۿ  3112حي دفٍَ  27حي ىلفص الِء ىٍيّر
ٿيم܀
)(jغّغائٽيظ رحػٽطيؾً ايڪٽۿ  2971ترت اُڏيَء
ريت رحػٽط ٿيم ُڪ ديٍي ىصرغّ܀
)ُ (kڪ ىػخص܀
)(lيتيو ساًٌ غام الڳاپيم كاٌّم ترت اُڏيَء ريت
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رحػٽط ٿيم يتيو ساٌّ܀
)(mڪيپٍيظ پطهفٽع (هرڪطس پارٽيػيپيؾً)
ايڪٽۿ  2:79ترت كائو ڪيم ُڪ هرڪطس
پارٽيػيپيؾً فٍڊ܀ يا
)(nىلصىي يا ڪيع ۾ ٌصانت حي انتّيٰ ُيٺ ذڪو
ترت ىلصىي يا ڪيع حي ڌر حي ركو܀
)“(xxvغڪيّرٽي” ىههب ڪّ اغٽاڪۿ ذفّۿ نکتۿ
ڊةيٍچطۿ ةاٌڊ پطي „رگٍائيظيؾً غطٽيفڪيٽۿ يا
غڪيّرٽي نّر ڄاتم ڪّ دغتاهيظ܀
)“ (xxviذفّ” ىههب هفاكي كاٌّم يا ـّةائي كاٌّم
ترت كائو ڪيم ڪيپٍي يا ڪًٍِ ةاڊي ڪارپّريٽ
حي ؽيئط ڪيپيٽم ۾ ُڪ ذفّ ۽ حًٍِ ۾ ؽاىم „ُي
اغٽاڪ܀
)“(xxviiغب ڊهيظم” ىههب كهٍي حّ غب ڊهيظم
حيئً ذڪّىت نطفام ڄاڻايّ هيّ ُخي܀
)“ (xxviiiغطيٍڊر هيهيّ” ىههب ىيچّرٽي فائصا
دغتياب ٿيڻ کام اڳ ڪًٍِ ةَ هكت الئيف اٌؾّرٌع
پانيػي يا ىاني اىصاد رد ڪطڻ تي نئي ٿيم ؽطنً ۽
كاةهً ىّحب اٌؾّرر نطفام هاحب االدا ركو܀
)“(xxixغطهائيّك ةيٍيفٽ” ىههب ڄاڻايم تاريز تي
حيئً پانيػي ۾ نئي ڪيم „ُي زٌصگي اؽّئط ڪطايم
حي ةچي هڃڻ تي الئيف اٌؾّرٌع پانيػي حي ؽطنً
ىّحب هاحب االدا ركو܀
)“(xxxتٍهلي ڪييٽي يا ٽائّم ڪييٽي” ىههب دفٍَ
 26ترت حّڙيم تٍهلي ڪييٽي يا ٽائّم ڪييٽي܀
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)“(xxxiهيهّئيؾً تاريز” ىههب;
)(aزڪّات الئق اثاثً حي غهػهي ۾ زڪّات غاك حّ
پِطيّم ڏيًٍِ܀ ۽
)ٌ(bؾط الئق پيصاهار حي غهػهي ۾ۿ اُڏي تاريز يا
تاريشّم حيئً چيف ايڊىٍػٽطيٽط نطفام ام حي دائطن
استيار ۾ ًُ ايڪٽ حي ىلفصم الِء اثاثً ۽ پيصاهار الِء
ةيام ڪيّم هڃً يا ڄاڻايّم هڃً܀
)“ (xxxiiزڪّات فٍڊ” ىههب دفٍَ  8ترت كائو
ڪيم فٍڊ܀ ۽
)“ (xxxiiiزڪّات غاك” ىههب ُخطي ڪهيٍڊر
ىّحب حًٍِ ترت زڪّات اهڳاڙي الئق „ُيۿ حيڪّ
ؽطهع ٿئي ٿّ رىلام انيتارڪ حي پِطيً ڏيًٍِ کام ۽
ستو ٿئي ٿّ ام کاٌپِّء ايٍصڙ ؽٍتام انيٍيو حي „سطي
ڏيًٍِ تي܀
ةابII-

ةاب II-

زڪّات

زڪّات
Chapter-II

Chapter-II

Zakat

Zakat

 ًُ )2(.4ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحبۿ زڪّات زڪّات نڳائڻ ۽ هـّك
پِطيً ؽيڊهك ۾ ڄاڻايم اثاثً حي غهػهي ۾ غٍڌ ڪطڻ
ذڪّىت نطفام نڳائي ۽ اهڳاڙي هيٍصيۿ الزىي ةٍيادم and

Charge

تيۿ ُط زڪّات غاك الِءۿ اُڏم اگًِ تي ۽ اُڏي نطيلي collection of Zakat
حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخيۿ ُط ام ؽشؿ کام حيڪّ
هيهّئيؾً حي تاريز تي ۽ گضريم زڪّات غاك دهرام
ـاذب ٌفاب رُيّ ُخي ۽ حيڪّ هيهّئيؾً تاريشً
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تي اُڏم اثاثً حّ ىانڪ ُخي ۽ كتلّ رکٍصه ُخي;
ةؾطنيڪ حتي ڪّ اثاثّ ىهڪيت يا كتلّ رکٍصڙ
نطفام ڪًٍِ ٻئي ؽشؿ کي غٌّپيّ هيّ ُخيۿ اُڏي
اثاثي حي غهػهي ۾ زڪّات الزىي ةٍيادم تي ايئً
نڳائي ۽ هـّك ڪئي هيٍصيۿ حيئً اُّ غٌّپيّ ئي ٌَ
هيّ ُخي;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَۿ حيڪڎًُ اثاثّ هيهّئيؾً حي
تاريز تي ڪًٍِ ؽشؿ حي ىانڪي يا كتلي ُيٺ
ُيّ پط ڪٽّتي هاري تاريز تي ڪًٍِ ٻئي ؽشؿ حي
ىهڪيت يا كتلي ُيٺ „ُيۿ اُڏي اثاثي تي زڪّات
اُڏي ؽشؿ تي نڳائي ۽ هـّك ڪئي هيٍصي حًٍِ
حي ىهڪيت يا كتلي ُيٺ هيهّئيؾً حي تاريز تي
ُيّ;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَۿ حيڪڎًُ ڪّ ؽشؿ ڄاڻايم
نطيلي ىّحب نّڪم ڪييٽي حًٍِ حي ذص ۾ اُّ
رُي ٿّۿ ام کي ىهيئً ڪطڻ الِء ثاةت ڪطي ٿّ تَ اُّ
هيهّئيؾً حي تاريز تي ـاذب ٌفاب ٌَ ُيّ يا
غيّري گضريم زڪّات حي غاك دهرام اُّ ٌفاب حي
ىهَِ ةطاةط اثاثً حّ ىانڪ يا كتلّ رکٍصڙ ٌَ ُيّۿ ام تي
زڪّات ٌَ نڳائي يا هـّك ڪئي هيٍصيۿ يا حيڪڎًُ
هـّك ڪئي هئي „ُي تَ ةيام ڪيم نطيلي ىّحب
هاپع ڪئي هيٍصي;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَۿ ڪٽّتي هاري تاريز تي يا ام کام
اڳ فّت ٿي هيم ڪًٍِ ؽشؿ حي اثاثً تي ڪا ةَ
زڪّات ٌَ نڳائي يا هـّك ڪئي هيٍصي;
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ةؾطنيڪ هڌيڪ تَۿ پِطيً ؽيڊهك ۾ ڄاڻايم اثاثً تي
الزىي ةٍيادم تي ڪا ةَ زڪّات ٌَ نڳائي يا هـّك
ڪئي هيٍصيۿ حيڪي;
)(aپطڏيِي ڪطٌػي ۾ ذاـم ڪيا هيا ُخً܀ يا
)(bپطڏيِي ڪطپٍػي ۾ غٍڀانيم „ًُ ۽ حً تي ريٽطم
۽ حًٍِ حي ةطهكت ادائيگيۿ ڇڎائڻ ۽ ُٿ کڻائڻ
پطڏيِي ڪطٌػي ۾ ٿئي܀
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ ذڪّىت غطڪاري گظيٽ ۾
ٌّٽيفڪيؾً ذريٍي هفاكي ذڪّىتۿ ـّةائي
ذڪّىت يا كاٌّم غاز ڪارپّريؾًۿ ڪيپٍي يا هفاكي
ذڪّىت يا ـّةائي ذڪّىت نطفام غڌيَء ريت يا اڻ
غڌيَء ريت ىانڪيَء ُيٺ ٻي اٌٽطپطائيظۿ نّڪم اٿارٽي
يا هفاكي ذڪّىت يا ـّةائي ذڪّىت حي ىهڪيت
ُيٺ ڪارپّريؾً ۽ حيڪا غٍڌ ۾ اٌفطادي غط يا گڎيم
نّر هاكً ُخي نطفام حاري ڪيم ةاٌڊز يا
غطٽيفڪيٽً حي ڪًٍِ درحي تي الزىي ةٍيادم تي
زڪّات حي ڪٽّتي کام ڇّٽ ڏئي غگِي ٿي;
()3الزىي ةٍيادم تي زڪّات حيً ڪطڻ حّ ىهَِ نئي
ڪطڻ ۾ۿ اثاثي حي كييت حًٍِ تي زڪّات حي
ڪٽّتي ٿيڻي „ُي ُڪ ذص تائيً گِٽائي هيٍصي ۽ ام
نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخيۿ فلم كطكً حي
ـّرت ۾ حيڪي;
)(aام اثاثي نطفام اڳّاٽ هرتا هيا ُخً܀
)(bڪًٍِ اثاثي ٺاُڻ ۾ اغتٍياك ٿيمۿ حًٍِ ذريٍي تي
زڪّات ڪٽّتي الئق ُخي܀ ۽
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) (cڪٽّتي ڪٍصڙ ايخٍػي کام ذاـم ڪئي هئي
ُخي حًٍِ هٽ كطض رکٍصڙ اثاثّ ُخي ۽ اثاثّ حيڪّ
ذيهي ؽق ) (bترت ٺاُيّ هيّ ُخي.
()4حتي ُڪ ؽشؿ کام غّرس تي زڪّات حي
ڪٽّتي ڪئي هئي ُخي;
)(aثاةت ڪطي ٿّ تَ;
)ُ(iي ىػهيام ٌَ „ُي܀ يا
)ُ(iiي پاڪػتام حّ ؽِطي ٌَ „ُي܀ يا
)(iiiکاٌئع ڪٽّتي ڪيم ركو ًُ ايڪٽ ترت
هاحب االدا ركو کام گِڻي „ُيۿ پِّء اُا رڪارڊ ۾
غٍصس ٌاني تي ڪًٍِ ُههي غتب ُخيۿ يا غٍصس
ٌاني تي ذيهي دفٍَ ( )3ترت ىِيا ڪيم ريڊڪؾً
کيع ىڪيم نّر احازت ٌَ ڏٌي هئي ُخي܀ يا
)ُ(ivي دفٍَ  3حي ؽق ) (xxivحي ذيهي ؽلً ) (aکام
) (n۾ ؽاىم ايڪػڪهّزٌع ۾ اچي ٿّ܀ يا
)(bثاةت ڪطي ٿّۿ حيئً ذيهي دفٍَ ( )2حي ٽئيً
ؽطنيَ ةيام ۾ ڄاڻايم „ُي تَ ُي ـاذب ٌفاب ٌَ „ُي
يا گضريم غيّري زڪّات غاك دهرام ٌفاب حّ ىانڪ
يا ٌفاب رکٍصڙ ٌَ ُيّ܀ يا
)(cدفٍَ  2حي ذيهي دفٍَ ( )4حي ٻئي ؽطنيَ ةيام
ىّحب يادداؽت ٌاىّ داسم ڪطي ٿّۿ حيڪّ ام دفٍَ
حي ذيهي دفٍَ ( )5ترت هفاكي ؽطٌي ٌصانت ۾ چئهيٍج
ٌاُي ڪيّ هيّ ۽ هاپػي حي دٌّيٰ ڪطي ٿّۿ اُڏيَء
ريت ڪٽّتي ڪيم ركو ياۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ اكافي
ڪٽّتي ڪيم ركو ام کي ڄاڻايم نطيليڪار ىّحب
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هاپع ڪئي هيٍصي.
()5حتي پِطيً ؽيڊهك ۾ ڄاڻايم ڪًٍِ اثاثي حي
ڪٽّتي الئق زڪّات حي اهڳاڙي رُت ٿي هڃي ٿيۿ
چيف ايڊىٍػٽطيٽط زيگظيڪيّٽّ ڊغٽطڪٽ „فيػط
(رهيٍيّ) ڏاًٌِ اىاڻي غگِي ٿّ يا حيئً ىٍاىهّ ُخي
الڳاپيم كهٍي حي ڪهيڪٽط ڏاًٌِ ىڪيم نّر تي
ـريد ٿيم غطٽيفڪيٽ حًٍِ ۾ ادائگي الئق رُتً
حي ركو ةيام ڪيم ٌُّصي ۽ ام ىاڻِّ حا
پارٽيڪيّنطس حًٍِ ڏاًٌِ هاحب االدا „ًُۿ ۽
ايگظيڪيّٽّ ڊغٽطڪٽ „فيػط (رهيٍيّ) يا حيئً
ىٍاىهّ ُخي ڪهيڪٽطۿ اُڏه غطٽيفڪيٽ ىهڻ تيۿ
اُڏيَء ريت ڄاڻايم ركو اهڳاڙڻ ؽطهع ڪٍصاۿ حِڏهڪ
اُي نيٍڊ رهيٍيّ حّم رُتّم ُيّم.
(ُ )6ڪ ـاذب ٌفاب يا تَ زڪّات فٍڊ ۾ ادا ڪطي
غگِي ٿّ يا غڌيَء ريت اًٌِ ىػترلً کي ڏئي غگِي
ٿّ حيڪي ؽطيٍت ترت اُڏي زڪّات حا ىػترق
ُخًۿ حيڪڎًُ اًٌِ کام ًُ ايڪٽ ترت زڪّات
ڪٽّتي ٌَ ڪئي هئي ُخيۿ ىثاك نّرۿ ٻئي ؽيڊهك ۾
ةيام ڪيم اثاثً تي حيڪا هاحب االدا ُخي.
()7ىّكٍي تي ڪا ركو ڪٽّتي ڪٍصڙ ايخٍػي نطفام
ڪًٍِ ؽشؿ کام ڪٽّتي ڪئي هئي ُخي تَ اُا
ركو اُڏي ؽشؿ حي ٌاني تي زڪّات حي ادائگي
غيخِي هيٍصيۿ يا ام ؽشؿ نطفام دفٍَ  2حي ذيهي
دفٍَ ( )4ترت راةهّ ڪطڻ تيۿ اُا زڪّات فٍڊ ۾
ذفي يا ـصكي يا اهلل حي ٌاني تي سيطات ۾ اًٌِ ىاڻِّ
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حي ٌاني تي ؽاىم ڪئي هيٍصيۿ حيئً ىٍاىهّ ُخي.
 ًُ .5ايڪٽ ترت ىّكٍي تي زڪّات حي ڪٽّتي ڄاڻ کي ڳخِّ رکڻ
حي غهػهي ۾ فطاُو ڪيم يا حيً ڪيم ڪا ةَ of

Secrecy

ىٍهّىات ڳخِي رکي هيٍصي ۽ اُا ڪًٍِ ٻئي ىلفص information
الِء اغتٍياك ٌَ ڪئي هيٍصي ةؾيّك ڪًٍِ ٽيڪع
نڳائڻ يا حيً ڪطڻ حي.
ةاب III-

ةاب III-

ٌؾط

ٌؾط

Chapter-III

Chapter-III

Ushr

USHR

 ًُ )2(.6ايڪٽ حي ٻيً گٍخائؾً ىّحبۿ دفٍَ  7۾ ٌؾط نڳائڻ ۽ هـّك ڪطڻ
ڄاڻايم نطيلي ىّحب الزىي ةٍيادم تي حيئً ةيام and

Charge

ڪيّ هيّ ُخيۿ ُط زىيً حي ىانڪۿ گطاٌٽيۿ االٽيۿ collection of Ushr
نيظيۿ نيظ رکٍصڙ يا زىيً رکٍصڙ (غّاِء ام ؽشؿ حي
حيڪّ ـاذب ٌفاب حي هـف کام ٻاُط ُخي) کام
ام حي پيصاهار حي ذفي تي پٍج غيڪڏه ىهَِ غام
ٌؾط نڳائي ۽ حيً ڪئي هيٍصيۿ هيهّئيؾً هاري تاريز
تي;
ةؾطنيڪ حيڪڎًُ زىيً حّ ڪّ پالٽ ىڪيم نّر
تي ُڪ ففم اپائڻ الِء اغتٍياك ٿئي ٿّ ۽ ام حّ ُڪ
ٌٍڍه ذفّۿ حيڪّ ُڪ ايڪڏ حي چّٿيً ذفي
ةطاةط ُخيۿ اُّ ڪّ ٻيّ ففم اپائڻ الِء اغتٍياك ٿئي ٿّ
تَ اُڏي ٌٍڍي ذفي حي پيصاهار حي غهػهي ۾ ٌؾط ٌَ
نڳائي هيٍصي.
هكاذت; ًُ دفٍَ ۽ دفٍَ  7۾ “زىيً ىانڪ”ۿ “گطاٌٽي”ۿ
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“االٽي”ۿ “نيظي”ۿ “نيظ رکٍصڙ” ۽ “زىيً رکٍصڙ” کي غاڳي
ىٍٍيٰ ٌُّصي حيئً نيٍڊ ايڊىٍػٽطيؾً غام الڳاپيم
كاًٌٌّ ۾ „ُي ۽ “زىيً رکٍصڙ” ۾ ؽاىم „ُي اُّ ؽشؿ
حًٍِ کي ڪًٍِ زىيً حي پالٽ حي ىهڪيت ذاـم
ُخيۿ حًٍِ اُڏي پالٽ تي ففم اپايّ ُخي.
( )3اڪيهي زىيً ىانڪۿ گطاٌٽيۿ االٽيۿ نيظيۿ نيظي
رکٍصڙ يا زىيً رکٍصڙ کي الزىي ٌؾط حي اهڳاڙي کام
ڇّٽ ٌُّصي حيڪڎًُ;
)ُ(aي ؽطيٍت ترت زڪّات ذاـم ڪطڻ حي اُم
ُخي܀ يا
)(bام حي زىيً ىام پيصاهار پٍج هغق (=:59
ڪهّگطال) ڪڻڪ کام گِٽ „ُيۿ يا اُّ ٌؾط الئق
ٻيً ففهً حي ـّرت ۾ ىهَِ ۾ ةطاةط „ُي.
()4ڪڻڪ حي پٍج هغق ةطاةط ركو اُڏيَء ريت ٌُّصي
حيئً ُط زڪّات غاك ۾ چيف ايڊىٍػٽطيٽط نطفام
ةيام ڪئي هئي ُخي.
(ٌ)5ؾط پيصاهار تي پِطيً اهڳاڙي ٌُّصي.
(ٌ)6ؾط رهڪ ركو اهڳاڙي هيٍصي;
ةؾطنيڪ حتي پيصاهار ڪڻڪ يا حّم تي ىؾتيم
ُخيۿ ٌؾط ڪائٌّػم حي „پؾً نّر ام كػو غام ئي
اهڳاڙي هيٍصي.
(ُ)7ڪ ـاذب ٌفاب يا تَ ىلاىي زڪّات فٍڊ ۾
ادائيگي ڪٍصه يا غڌيَء ريت ؽطيٍت ترت ىػترق
اًٌِ ىاڻًِ کي حيڪي زڪّات الئق ُخًۿ حيتّڻيڪ
ؽطيٍت ترت ًُ ايڪٽ ىّحب ٌؾط الزىي نّر الڳّ
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ٌٿّ ٿئيۿ حِڏهڪۿ ٻئي ؽيڊهك حي „ئٽو  :حي غهػهي
۾.
 )2( .7رهيٍيّ کاتّ زىيً ىانڪۿ گطاٌٽيۿ االٽيۿ نيظيۿ ٌؾط نڳائڻ ۽ هـّك ڪطڻ
نيظ رکٍصڙ يا زىيً رکٍصڙ حي غهػهي ۾ ڄاڻايم نطيلي حّ نطيلّ
ىّج ٌؾط نڳائيٍصه ۽ حيً ڪٍصهۿ ۽ ففم حي ىٍص الِء Mode of assessment
اُڏي ىٍهّىات هاره رڪارڊ رکٍصهۿ حيڪّ ًُ ايڪٽ of
حي ىلفصم الِء گِطةم ُخي.

collection

Ushr

()3نيظ حي ـّرت ۾ۿ ٌؾط ادا ڪطڻ حي ذىيصاري نيػط
۽ نيظي ٻٍِي تي ُڪ حيتطي ٌُّصيۿ حيڪا ٻٍِي هچ
۾ تٍهلي ىشتيارڪار نئي ڪٍصه.
(ُ)4ڪ اغيػي ذيهي دفٍَ ( )2ترت اغيػييٍٽ غتب
ىتاثط ٿيم يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ُڪ نيػط يا نيظي
ذيهي دفٍَ ( )3ترت هرُاغت غتب ىتاثط ٿيمۿ
اغيػييٍٽ حي اٌالم حي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌصرۿ يا حيئً
ىٍاىهّ ُخيۿ يا رهيٍيّ کاتي نطفام هرُاغت ةٍصۿ ةيام
ڪيم نطيلي ىّحب اغيػييٍٽ يا هرُاغت تي
ٌيطثاٌي الِء ڊپٽي ڊغٽطڪٽ „فيػط (رهيٍيّ) غام راةهّ
ڪطي غگِي ٿّ.
ةؾطنيڪ اُڏي ڪا ةَ درسّاغت داسم ٌَ ڪئي هيٍصي
حيػتائيً درسّاغت گضار رهيٍيّ کاتي نطفام الڳّ
ڪيم يا ذفي ۾ „يم ذىيصاري حي پٍخاَُ غيڪڏه
کام گِٽ ٌَ كهٍي زڪّات فٍڊ ۾ حيً ٌَ ڪطايّ
ُخي.
()5ڊپٽي ڊغٽطڪٽ „فيػط (رهيٍيّ) ڪًٍِ ةَ هكتۿ
پٍٍِخي ىّؽً تي يا پٍٍِخي ذص ۾ رٍُصڙ ةانَ ىػهيام
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and

حي درسّاغت تيۿ ذيهي دفٍَ ( )2ترت نڳايم ذىيصاري
يا ذيهي دفٍَ ( )3ترت ذفّ هڌائڻ حّ ذڪو ڏئي
غگِي ٿّ;
ةؾطنيڪ اُڏه ڪّ ةَ ذڪو حاري ٌَ ڪيّ هيٍصه
حيػتائيً ىتاثط ؽشؿ کي غتب ڄاڻائڻ حّ ىّكٍّ
فطاُو ٌَ ڪيّ هيّ ُخي.
()6ڊپٽي ڊغٽطڪٽ „فيػط (رهيٍيّ) حًٍِ کي ذيهي
دفٍَ ( )4يا ذيهي دفٍَ ( )5ترت درسّاغت ڪئي هئي
„ُيۿ يا حًٍِ ذيهي دفٍَ ( )5ترت پٍٍِخي ذاتي ىّؽً
تي ىٍاىهّ کٍيّ „ُيۿ اُّ اُڏي ٌطـي دهرام فيفهّ
ٻڌائيٍصهۿ حيڪّ ُڪ ىِيٍي کام هڌيڪ ٌَ ُخيۿ
حيڪّ ام تاريز کام ڳڻيّ هيٍصهۿ حًٍِ تاريز تي
درسّاغت هـّك ٿي ُخيۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ۽ اُڏه
فيفهّ ذتيي ٌُّصه ۽ ڪًٍِ ةَ ٌصانت يا ٻي استياري
„ڏه ام تي غّاك ٌَ اٿاريّ هيٍصه.
()7ڊىاٌڊ حيئً ذيهي دفٍَ ( )2ترت نئي ڪئي هئي
ُخيۿ يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ذيهي دفٍَ ( )5ترت يا
ذيهي دفٍَ ( )6ترتۿ اُا اغيػي نطفام ادا ڪئي هيٍصي
۽ رهيٍيّ کاتي نطفام حيً ڪئي هيٍصي اُڏي نطيلي
حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي ۽ كهٍي زڪّات فٍڊ ۾
حيً ڪئي هيٍصي.
()8حتي ًُ ايڪٽ ترت الزىي نّر هاحب ٌؾط حي
اهڳاڙي رُت ٿي هڃي تَ ىشتيارڪار اُڏيَء ريت
ڄاڻايم ركو ةازياب ڪطائيٍصهۿ حِڏهڪ اُي نيٍڊ
رهيٍيّ حّم رُتّم ُيّم.
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ةاب IV-

ةاب IV-
زڪّات فٍڊز

زڪّات فٍڊس

Chapter-IV

Chapter-IV

Zakat Funds

Zakat Funds

ُ .8يٺيام زڪّات فٍڊس حّڙيا هيٍصاۿ يٍٍي;

زڪّات فٍڊس حّ كيال

)(aغٍڌ زڪّات فٍڊۿ حًٍِ ۾ حيً ڪيا هيٍصا;

of

)(iىّكٍي تي ڪٽّتي ڪيم زڪّات܀

Zakat Funds

) (iiركاڪاراڻي ٌيٌّي ادا ڪيم زڪّات ةؾيّك
ركاڪاراڻي چٍصي حيڪّ هفاكي ذڪّىتۿ ـّةائي
ذڪّىتۿ پاڪػتاٌي ؽِطيً ۽ پطڏيَِ ۾ رٍُصڙ ٻيً
ىاڻًِ نطفام ڏٌّ هڃي.
)(iiiىٍتلهيّمۿ حيڪڎًُ ڪي ُخًۿ كهٍي زڪّات
فٍڊ ىام܀
)(ivىٍتلهيّمۿ حيڪڎًُ ڪي ُخًۿ ىلاىي زڪّات
فٍڊ ىام܀ ۽
) (vگطاٌٽعۿ ٌهيات ۽ ٻيّم ڪي هـّنيّم ) (iiنّرۿ
ةؾيّك ةؾيّك ىطڪظي زڪّات فٍڊ ۾ ىّحّد اڻ سطچ
ڪيم ةيهٍػظ حي.
)ُ(bط كهٍي الِء ُڪ كهٍي زڪّات فٍڊۿ حًٍِ ۾
حيً ڪيا هيٍصا;
)(iغٍڌ زڪّات فٍڊ ىام ام ۾ ىٍتلهيّم܀
)ٌ(iiؾط حّم ڪاررهايّم كهٍي زڪّات فٍڊ حي
ذاتي نيخط اڪائٌّٽع ۾ حيً ڪيّم هيٍصيّم܀
)(iiiركاڪاراڻي نّرام ۾ ادا ڪيم زڪّات܀
)(ivىلاىي زڪّات فٍڊ ىام ڪي ىٍتلهيّمۿ
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Establishment

حيڪڎًُ ڪي ُخً܀ ۽
)(vگطاٌٽعۿ ٌهيات ۽ ٻيّم هـّنيّمۿ ۽
)ُ(cط ىلاىي زڪّات ڪييٽي الِء ُڪ ىلاىي
زڪّات فٍڊۿ حًٍِ ۾ حيً ڪيا هيٍصا;
)(iام ۾ ركاڪاراڻي ٌيٌّي ادا ڪيم زڪّات܀
)(iiكهٍي زڪّات فٍڊ ىام ام ۾ ىٍتلهيّم܀
)(iiiغٍڌ زڪّات فٍڊ ىام ام ۾ ىٍتلهيّم܀ ۽
) (ivگطاٌٽعۿ ٌهيات ۽ ڪي هـّنيّم.
.9زڪّات فٍڊ حي ركو ُيٺيً ىلفصم حي الِء زڪّات فٍڊ حّ اغتٍياك
Utilization of Zakat

اغتٍياك ڪئي هيٍصيۿ يٍٍي;

)(aكطهرتيٍصمۿ ىػترلً ۽ ُطيتً کي ىصد ساص نّر Fund
يتييً ۽ ةيّاًُۿ ىرتاحً ۽ ىٍضهرمۿ حيڪي ؽطيٍت
ىّحب زڪّات ذاـم ڪطڻ الِء اُم ُخًۿ اًٌِ حي
ىصد يا ةراني ال4ۿ غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء ريت ديٍي
ىصرغً يا تٍهيييۿ تطةيتي يا غياحي ادارمۿ پتهڪ
اغپتانًۿ سيطاتي ادارم يا ٻيً ادارم حي ذريٍي حيڪي
ـرت حّم غِّنتّم فطاُو ڪطي رُيا ُخً;
ةؾطنيڪ ىاڻًِ حّم فِطغتّم غڌيَء ريت ۽ ادارم
حي ذريٍي حّڙيّم هڃًۿ حً حي ىصد غام زڪّات فٍڊ
ىام ىصد ڏيڻي „ُيۿ اُڏيَء ريت ۽ اُڏي نطيلي تيار
ڪيّم ۽ غٍڀانيّم هڃًۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي;
)(bىصد كطهرت ىٍص ىاڻًِ الِء حيڪي ىتاثط ٿيا ُخً
يا ةي گِط ٿيا ُخً سصائي „فتً غتب حِڏهڪ ٻّڏ يا
زنظني هُيطن ۾ ۽ اًٌِ حي ةراني܀
)(cزڪّات ۽ ٌؾط حيً ڪط۾ۿ هرُائڻ ۽ اٌتيال ڪطڻ
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تي سطچ;
ةؾطنيڪ;
)(iچيف ايڊىٍػٽطيٽطۿ ڪائٌّػم ۽ ڊغٽطڪٽ
ڪييٽي حي اٌتياىي ىٍاىهً تي سطچ ذڪّىت
نطفام ةطداؽت ڪيّ هيٍصه;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ كهٍي ڪييٽي حي اٌتياىي
ىٍاىهً حّ سطچ ىاني غاك دهرام فٍڊز ۾ کّٽ غتب
ىڪيم نّر تي ذڪّىت نطفام ةطداؽت ٌَ ڪيّ
هيٍصهۿ ڪائٌّػم غپهيييٍٽطي فٍڊز فطاُو ڪٍصي
حيڪي ؽق ) (ii۾ ةيام ڪيم ذص حي ٻَ غيڪڏه کام
هڌيڪ ٌَ ٌُّصا܀ ۽
)(iiفٍڊز حيڪي ڏَُ غيڪڏه کام هڌيڪ ٌَ ُخً
حيڪي ةخيٽ ۾ ىٍيّر ڪيا هيا ُخً غٍڌ زڪّات
فٍڊ ۾ رکيا هيٍصا تَ حيئً نّڪم ڪييٽي حي اُڏم
اكافي سطچً کي ىًٍِ ڏئي غگِخي حيڪي
ڪائٌّػم نطفام ىٍيّر ڪيا هيا ُخً.
ةؾطنيڪ ةيٍڪٍگ حّ سصىتّم يا ًُ ايڪٽ ترت
الزىي ةٍيادم تي زڪّات ۽ ٌؾط نڳائڻۿ حيً ڪطڻ يا
هرُائڻ غام الڳاپيم سصىتّم ةٍا ىٍاهكي فطاُو
ڪيّم هيٍصيّمۿ غّاِء ام حي تَ چيف ايڊىٍػٽطيٽطۿ
ٌؾط حي غهػهي ۾ۿ ڪًٍِ ساص سصىتً الِء ادائگي
حي احازت ڏئي܀
)(dةٍا هياج دغتاهيظم تي غيڏپڪاري حيئً ؽطيٍت
ترت احازت ڏٌم „ُي܀
)(eڪّ ٻيّ ىلفص حًٍِ حي ؽطيٍت ىّحب احازت
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ڏٌم „ُي܀ ۽
) (fاٌظازي هىيفّ غيّرم چيئطىيً کي ادا ڪيّ هيٍصه
۽ ركو ڪائٌّػم نطفام نئي ڪئي هيٍصي.
)2( .:ڪائٌّػم غٍڌ زڪّات فٍڊ ىام „ةادي حي ةٍياد زڪّات فٍڊ ىام ادائيگي
تي كهٍي زڪّات فٍڊ ۾ ذاتي نيخط اڪائٌّٽع ۾ Disbursement from
فٍڊس حي هرُاغت ڪطي ۽ ىٍتلهي ڪطي غگِي ٿيۿ Zakat Fund
اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي ۽ حيئً
كطهرت ىٍصم ۽ ُطيب ىاڻًِ حّم پٍٍِخي دائطن
استيار اٌصر حيتطه ىيڪً ٿي غگِيۿ ُڪ حِڏم
ةٍيادم تي گِطحّم پّريّم ڪطڻ الِء ىصدگار ُخي.
(ُ)3ڪ كهٍي ڪييٽي كهٍي زڪّات فٍڊ ىام
ىلاىي زڪّات فٍڊ ۾ ڪطاس چيڪً ذريٍي فٍڊز حي
هرُاغت يا ىٍتلهي ڪطي غگِي ٿي يا ُڪ اداري
ڏاًٌِ يا ٻيّ اٌتياىي سطچ اُڏيً ؽطنً ىّحب ذاـم
ڪطي غگِي ٿيۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخيۿ ۽ حڎًُ
ةَ ڪائٌّػم نطفام ُصايت ڪئي هيٍصي پٍٍِخي
گِطحً کام ڪي ةَ اكافي فٍڊس غٍڌ زڪّات فٍڊ
ڏاًٌِ ىٍتلم ڪطي غگِي ٿي.
(ُ)4ڪ ىلاىي ڪييٽي ىلاىي زڪّات فٍڊ ىام
ڪطاس چيڪً ذريٍي هرُاغت ڪطي غگِي ٿي يا
سطچ ذاـم ڪطي غگِي ٿيۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ
ُخي;
ةؾطنيڪ ُڪ ىلاىي ڪييٽيۿ حيئً ايئً ڪائٌّػم
يا كهٍي ڪييٽي نطفام گِطةم ُخيۿ پٍٍِخي گِطحً
کام اكافي فٍڊ ىلاىي زڪّات فٍڊ ىام غٍڌ زڪّات
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فٍڊ ڏاًٌِ ىٍتلم ڪطي غگِي ٿيۿ يا حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ كهٍي زڪّات فٍڊ پٍٍِخي گِطحً کام
اكافي;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ ڪائٌّػم يا كهٍي ڪييٽي
زڪّات ةئٍڪ يا پّغٽ „فيع ذريٍي هرُائيٍصي يا
ٻيّم ڪي ىاني سصىتّم حيئً ڪائٌّػم نطفام نئي
ڪيّم هيّم ُخًۿ اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ
ُخي.
 )2(.21غٍڌ زڪّات فٍڊۿ كهٍي زڪّات فٍڊ ۽ ىلاىي اڪائٌّٽع
زڪّات فٍڊ حا اڪائٌّٽع چيف ايڊىٍػٽطيٽطۿ Accounts
ڊغٽطڪٽ ڪييٽي ۽ نّڪم ڪييٽي نطفام اُڏي
نطيلي تطتيتّار غٍڀانيا ۽ ُاليا هيٍصاۿ حيئً ةيام
ڪيّ هيّ ُخي.
()3غٍڌ زڪّات فٍڊ حي اڪائٌّٽع حا ريڪارڊز
اُڏي ٌطـي الِء ىرفّظ ڪيا هيٍصا ۽ اُڏم ىاڻًِ يا
ايخٍػيظ غاىِّم „ڊٽ يا حاچ پڏتاك الِء دغتياب ڪيا
هيٍصاۿ اُڏي نطيليۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.
 )2( .22غٍڌ زڪّات فٍڊ حي غانياٌي يا ٌٍڍم هكفً „ڊٽ
غام „ڊٽ ڪطائڻ الِءۿ ڪائٌّػم نّڪم فٍڊ „ڊٽ کي Audit
„ڊٽ ڪطائڻ الِء درسّاغت ڪٍصي.
( )3كهٍي زڪّات فٍڊ حي غانياٌي يا ٌٍڍم هكفً غام
„ڊٽ ڪطائڻ الِءۿ ڪائٌّػم نّڪم فٍڊ „ڊٽ کي „ڊٽ
ڪطائڻ الِء درسّاغت ڪٍصي.
()4ىلاىي زڪّات فٍڊ حي كهٍي اٌصر غانياٌي يا
ٌٍڍم هكفً غام „ڊٽ ڪطائڻ الِءۿ كهٍي ڪييٽي
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نّڪم فٍڊ „ڊٽ کي „ڊٽ ڪطائڻ الِء درسّاغت
ڪٍصي.
()5نّڪم فٍڊ „ڊٽ نطفام ذيهي دفٍات ()2ۿ ( )3۽ ()4
ترت ڪيم „ڊٽ ۾ پطهپطائٽي „ڊٽ ةَ ؽاىم ٌُّصي.
()6غٍڌ زڪّات فٍڊ تي نّڪم فٍڊ „ڊٽ حي غانياٌي
رپّرٽ ـّةائي اغييتيم غاىِّم پيؼ ڪئي هيٍصي ۽
اُڏيَء ريت كهٍي زڪّات فٍڊ يا ىلاىي زڪّات فٍڊ
حي رپّرٽ ىڪاٌي ذڪّىت حي كاٌّم ترت كائو
الڳاپيم كهٍي ڪائٌّػم غاىِّم پيؼ ڪئي هيٍصي.
( ًُ)7دفٍَ ۾ ؽاىم ڪخَِ ةَ ةچائي ٌَ غگٍِصه;
)(aڪائٌّػم کي ام حي دائطن استيار ۾ ڪًٍِ كهٍي
يا ىلاىي زڪّات فٍڊ حي „ڊٽ ٿيڻ کام܀ يا
)(bكهٍي يا ىلاىي ڪييٽي کي پٍٍِخي ىلاىي
زڪّات فٍڊ حي „ڊٽ ٿيڻ کام.
()8حيػتائيً ڪخَِ ىٿي ڄاڻايم ذيهي دفٍات حي
ىتلاد ٌَ ُخيۿ „ڊيٽط حٍطك غٍڌ زڪّات فٍڊۿ كهٍي
زڪّات فٍڊ ۽ ىلاىي زڪّات فٍڊ ةؾيّك ڪٽّتي
ڪٍصڙ ايخٍػي يا زڪّات هـّك ڪٍصڙ اداري حي
اڪائٌّٽع حي غانياٌي „ڊٽ ڪٍصه.
ةاب V-

ةاب V-

تٍييو ۽ اٌتياىيا

تٍييو ۽ اٌتياىيَ

Chapter-V

Chapter-V
Organization and Administration

Organization and
Administration

 )2(.23ذڪّىتۿ غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً غٍڌ زڪّات ڪائٌّػم
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ذريٍي غٍڌ زڪّات ڪائٌّػم كائو ڪٍصيۿ حيئً Sindh Zakat Council
زڪّات ۽ ٌؾط غام الڳاپيم ىٍاىهً تي ساص نّر تي
كهٍي ۾ زڪّات فٍڊس ۽ اًٌِ حي اڪائٌّٽع حي
غار غٍڀاك حيۿ ڪائٌّػم نطفام ڏٌم پانيػي گائيڊ
الئٍع ىّحب ٌال ٌيطثاٌي ڪطي غگِخي ۽ كاةهّ
„ڻي غگِخي.
()3ڪائٌّػم ىؾتيم ٌُّصي;
)(aچيئطىيً܀
)(bپٍج ىاڻِّۿ حً ىام ٽي ٌانو ٌُّصاۿ حيڪي
ذڪّىت نطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا܀
)(cٻَ ٌّرتّمۿ حيڪي پٍخٽيَِ غاك ٌيط کام گِٽ ٌَ
ٌُّصيّمۿ حيڪي ذڪّىت نطفام ٌاىظد ڪيّم
هيٍصيّم܀
)(dىانيات کاتي حّ غيڪطيٽطي܀
)(eىڪاٌي ذڪّىت کاتي حّ غيڪطيٽطي܀
)(fـرت کاتي حّ غيڪطيٽطي܀
) (gتٍهيو کاتي حّ غيڪطيٽطي܀
)(hغياحي ڀالئي کاتي حّ غيڪطيٽطي܀
)(iزڪّات ۽ ٌؾط کاتي حّ غيڪطيٽطي܀ ۽
)(jچيف ايڊىٍػٽطيٽطۿ حيڪّ پڻ ڪائٌّػم حّ
غيڪطيٽطي ٌُّصه.
()4ذڪّىت ُاِء ڪّرٽ حي ُڪ ريٽائطڊ حج کي
ڪائٌّػم حّ چيئطىيً ىلطر ڪٍصي.
()5چيئطىيً ۽ ڪائٌّػم حا ىييتطزۿ غّاِء ايڪع
„فيؾّ ىييتطم حيۿ ٽً غانً الِء ٌِصه رکي غگٍِصاۿ ۽
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ٻئي ىصي الِء ٻيِط ىلطري الِء اُم ٌُّصا.
()6چيئطىيً يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ىييتط حيڪّ
ايڪع „فيؾّ ىييتط ٌَ ُخيۿ پٍٍِخي ُٿ نکت ُيٺۿ
هڏي هزيط ڏاًٌِ ٌِصي تام اغتٍيفيٰ اىاڻي غگِي ٿّ;
ةؾطنيڪ اُّ پٍٍِخي ٌِصي تي تيػتائيً كائو رٍُصه
حيػتائيً هڏه هزيط ام حي اغتٍيفيٰ ىٍيّر ٌَ ڪطي.
()7چيئطىيً يا ىييتط حي ٌِصي تي ڪا „غاىيۿ غّاِء
ايڪع „فيؾّ ىييتط حيۿ ذيهي دفٍات ( )3۽ ( )4ترت
ٌاىظدگي ذريٍي ڀطي هيٍصي.
()8ذيهي دفٍَ ( )7ترت ٌاىظد ڪيم چيئطىيً يا ىييتط
ام کام اڳ ڇڎيٍصڙ حي رُيم ىصت تائيً ٌِصه رکي
غگٍِصا.
 ًُ )2( .24ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِءۿ چيف ايڊىٍػٽطيٽط
ذڪّىت نطفام اُڏيً ؽطنً ۽ كاةهً ترت ُڪ Chief Administrator
چيف ايڊىٍػٽطيٽط ىلطر ڪيّ هيٍصهۿ حيئً اُا نئي
ڪطي.
( )3چيف ايڊىٍػٽطيٽط ڪائٌّػم حي ٌال ٌيطداري ۽
كاةهي ُيٺ ڪو ڪٍصه ۽ ڪائٌّػم حي چيف
ايگظيڪيّٽّ نّر اُڏا ڪو غطاٌخال ڏيٍصه حيڪي
کيع ًُ ايڪٽ ترت غٌّپيا هيا „ًُ.
 )2( .25ڪائٌّػم ُط كهٍي ۾ كهٍي زڪّات ۽ ٌؾط كهٍي زڪّات ۽ ٌؾط
ڪييٽي

ڪييٽي حّڙيٍصي;

ةؾطنيڪ ڪطاچي غٽي ڊغٽطڪٽ ۾ۿ پٍج كهٍي District Zakat and
Ushr Committee

زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽيّم ٌُّصيّم.
()3كهٍي ڪييٽي اُڏيً ُصايتً تي ٌيم ڪٍصي
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حيڪي ڪائٌّػم نطفام ڏٌيّم هڃً;
)ٌ(aيطثاٌي ڪٍصيۿ ٌال نّر تيۿ زڪّات حي اٌتياىي
ڪو ڪطڻ حيۿ هڌيڪ ساص نّر تيۿ ٌؾط ۽ ٌهيات
حي الڳّ ڪطڻ ۽ كهٍي زڪّات فٍڊ ۽ ىلاىي زڪّات
فٍڊ ۾ ركيً حي هرُاغت ۽ اغتٍياك حي ٌيطثاٌي
ڪٍصي܀
)(bؽق ) (a۾ ڄاڻايم ىلفص ذاـم ڪطڻ الِءۿ كهٍي الِء
ىٍفّةا حّڙيٍصي اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ
ُخي܀
)(cكهٍي زڪّات فٍڊ حا اڪائٌّٽع تيار ڪٍصي ۽
غٍڀانيٍصيۿ اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀
)(dىلاىي زڪّات فٍڊ حا اڪائٌّٽع كهٍي الِء
حّڙيٍصيۿ اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀
)(eكهٍي ۾ ىلاىي زڪّات فٍڊ حي „ڊٽ حّ ةيام
ڪيّ نطيلي ىّحب اٌتيال ڪٍصي܀ ۽
)(fڪائٌّػم نطفام ةيام ڪيم ڪًٍِ ىٍاىهي تي
ڪائٌّػم کي ـالح ڏيٍصي.
()4كهٍي ڪييٽي ىؾتيم ٌُّصي;
)(aچيئطىيًۿ حيڪّ ٌام „فيؾم ٌُّصهۿ ڊغٽطڪٽ
„فيػط (رهيٍيّ)ۿ ڊغٽطڪٽ „فيػط (ُيهٿ) ۽ كهٍي حّ
ڊغٽطڪٽ „فيػط (ايخّڪيؾً) ۽ كهٍي ىام ٻَ
ٌّرتّمۿ حيڪي پٍخٽيَِ غانً حي ٌيط کام گِٽ ٌَ
ٌُّصيّم ۽ ُڪ ٌام „فيؾم ىييتط ُط تٍهلي يا كهٍي
۾ غب ڊهيظم ىام;
ةؾطنيڪ حتي كهٍي ۾ تٍهلً حّ اٌگ پٍخً کام
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گِٽ „ُيۿ چيئطىيً کاٌػّاِء ىييتطم ۽ ٌّرت ىييتطم
حّ اٌگ غتً تائيً هڌايّ هيٍصه;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَۿ ڪًٍِ كهٍي ۾ حتي ڊغٽطڪٽ
غّؽم هيهفيئط „فيػط ذڪّىت نطفام ىلطر ڪيّ هيّ
„ُيۿ ڊغڪٽطيڪٽ ڪييٽي ام کي ڪييٽي حّ
ىييتط کڻي غگِي ٿيۿ ايڪع „فيؾّ܀
)(bكهٍي زڪّات „فيػطۿ حيڪّ ڪييٽي حّ
غيڪطيٽطي پڻ ٌُّصه܀
()5چيئطىيً ۽ ىييتط ٌاىظدگيّم ىهڻ کاٌپِّء ڪائٌّػم
نطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا;
ةؾطنيڪ كهٍي ڪييٽي حّ چيئطىيً ۽ ىييتط اُڏا
ىاڻِّ ٌُّصاۿ حيڪي غٺّ اسالكي ڪطدار رکٍصڙ ٌُّصا
۽ ٌال نّر تي اُڏم ىاڻِّ نّر غڃاتا هيٍصا ٌُّصا
حيڪي اغالىي رٍُيائي حي ڀڃڪڏي ٌَ ڪٍصا ٌُّصا
۽ ىاني ذيثيت رکٍصڙ ٌُّصا ۽ ڪًٍِ غياج ىشانف
غطگطىي ۾ ىهّث ٌَ ٌُّصا.
()6اُڏيَء ريت حّڙيم كهٍي ڪييٽي حّ ڪائٌّػم
نطفام ٌّٽيفڪيؾً ڪڍيّ هيٍصه.
()7كهٍي ڪييٽي حّ چيئطىيً ۽ ىييتطۿ حيڪي
ايڪع „فيؾّ ىييتط ٌَ ٌُّصاۿ ٽً غانً الِء يا
ڪائٌّػم حي ركا غام ٌِصه رکٍصا ۽ ڪّ چيئطىيً
يا ىييتط الڳيتّ ٻَ ڀيطا ىلطري کام پِّء ٻيِط ىلطري الِء
اُم ٌَ ٌُّصه;
ةؾطنيڪ ذيهي دفٍَ ( )4ترت ٌئيً ڪييٽي حي
حّڙحڪ ۾ ديط حي ـّرت ۾ۿ ڪائٌّػم كهٍي
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ڪييٽي کي ام حّ ىصه پّره ٿيڻ کاٌپِّء ڇًِ ىِيًٍ
تائيً ڪو حاري رکڻ حّ چئي غگِي ٿي.
()8چيئطىيً يا ىييتطۿ حيڪّ ايڪع „فيؾّ ىييتط ٌَ
ُخيۿ ُٿ نکت ُيٺ ڪائٌّػم کي پٍٍِخي ٌِصي
تام اغتٍيفيٰ اىاڻي غگِي ٿّ.
()9ذيهي دفٍَ ( )8ىّحبۿ چيئطىيًۿ يا حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ ُڪ ىييتط پٍٍِخي ٌِصي تي تيػتائيً ڪو
حاري رکٍصه حيػتائيً ڪائٌّػم نطفام اغتٍيفيٰ
ىٍيّر ڪئي هڃي.
():چيئطىيً يا ىييتط حي ٌِصي تي ڪا „غاىيۿ غّاِء
ايڪع „فيؾّ ىييتط حيۿ ذيهي دفٍَ ( )5ترت ٌاىظدگي
ذريٍي ٌِصه رکڻ حي اُم ؽشؿ غام ڀطي هيٍصي.
()21ذيهي دفٍَ ( ):ترت ٌاىظد ڪيم چيئطىيً يا
ىييتط ام کام اڳ ڇڎيٍصڙ نطفام رُيم ىصي الِء ٌِصه
رکي غگٍِصا.
( )22كهٍي ڪييٽي گِٽ ُط ٽً ىِيًٍ دهرام گِٽ ۾
گِٽ ُڪ ڀيطه ڪييٽي حّم گڎحاڻيّم ڪّٺائيٍصي.
ُ)2( .26تي حّڙيّم هيٍصيّم;

تٍهلي زڪّات ۽ ٌؾط

)ُ(aط تٍهلي ۾ تٍهلي زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽي܀ ۽

ڪييٽي يا ٽائّم زڪّات ۽

)(bڪطاچي غٽي ڊغٽطڪٽ گّرٌييٍٽۿ ڪطاچي حي ٌؾط ڪييٽي
ُط ٽائّم ۾ ُڪ ٽائّم زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽي.

Taluka Zakat and

()3تٍهلي ڪييٽي يا ٽائّم ڪييٽيۿ ڪائٌّػم يا Ushr Committee or
كهٍي ڪييٽي نطفام ڏٌم ُصايتً ىّحب ڪو and
ڪٍصي;

Zakat

Town

Ushr Committee

)ٌ(aؾط نڳائڻ حي ٌيطثاٌي ۽ زڪّاتۿ ٌؾط ۽ ٌهيات
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حي اهڳاڙيۿ ۽ تٍهلي يا ٽائّم ڪييٽي ۾ ىلاىي
ڪييٽيظ نطفام ىلاىي زڪّات فٍڊ ۾ ركيً حي
هرُاغت ۽ اغتٍياك܀
)(bؽق ) (a۾ ڄاڻايم ىلفصم الِءۿ تٍهلي ۽ ٽائّم
ڪييٽي الِء ىٍفّةا حّڙيٍصيۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ
اُڏي نطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀
)(cتٍهلي ۽ ٽائّم ڪييٽي الِء ىلاىي زڪّات فٍڊ حا
اڪائٌّٽع حّڙڻۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ اُڏي نطيلي
حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀ ۽
)(dزڪّات ۽ ٌؾط حيً ڪطڻۿ هرُائڻ يا اغتٍياك
غام الڳاپيم ڪًٍِ ىٍاىهي تي كهٍي ڪييٽي کي
ـالح ڏيڻ.
()4تٍهلي ڪييٽي يا ٽائّم ڪييٽي ىؾتيم ٌُّصي
ڊپٽي ڊغٽطڪٽ „فيػط (رهيٍيّ)ۿ ٻَ ٌّرت ىييتطزۿ
حيڪي پٍخٽيَِ غاك ٌيط کام گِٽ ٌَ ٌُّصيّم ۽ ڇَِ
ىييتطس ةيام ڪيم نطيلي ىّحب تٍهلي يا ٽائّم
ڪييٽي حي ىلاىي ڪييٽيً حي چيئطىيً نطفام
اًٌِ ىٍخِام ئي چٌّڊيا هيٍصا;
ةؾطنيڪ اُّ تَ حيڪڎًُ ڊپٽي ڊغٽطڪٽ „فيػط
(رهيٍيّ) حي دائطن استيار ۾ ٻَ تٍهلي يا ٽائّم ڪييٽيً
کام هڌيڪ „ًُ تَ اُّ رڳّ اُڏيً ڪييٽيً حّ ىييتط
ٌُّصهۿ حيئً ڪائّةٍػم ةيام ڪطي ۽ ڪائٌّػم
الڳاپيم تٍهلي حّ ٌيڪ ىطد ٌاىظد ڪٍصيۿ حيئً
ىٍاىهّ ُخيۿ حيڪّ ٻئي ڄاڻايم تٍهلي يا ٽائّم
ڪييٽي حّ ىييتط ٌُّصه;
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ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ ٻَ ٌّرت ىييتطس كهيً ڪييٽي
نطفام الڳاپيم تٍهلي يا ٽائّم ڪييٽي حي چيئطىيً
غام ىؾاهرت ةٍص ٌاىظد ڪيّم هيٍصيّم.
()5ڪييٽي حا ىييتطز پٍٍِخي ىييتطم ىٍخِام
ڪييٽي حّ چيئطىيً چٌّڊيٍصاۿ ۽ حيڪڎًُ ٻَ يا ٻً
کام هڌيڪ ىييتط ُڪ حيتطا ههٽ کڻًۿ تَ چٌّڊم حّ
ٌتيخّ ڪڻً ذريٍي ڪڍيّ هيٍصه.
()6اُڏيَء ريت حّڙيم تٍهلي يا ٽائّم ڪييٽي حّ
ٌّٽيفڪيؾً الڳاپيم كهٍي ڪييٽي نطفام ڪڍيّ
هيٍصه.
()7تٍهلي يا ٽائّم ڪييٽي حّ چيئطىيً ۽ ىييتطزۿ
حيڪي ايڪع „فيؾّ ىييتط ٌَ ُخًۿ ٽً غانً الِء
ٌِصه رکي غگٍِصا ۽ ٻيِط چٌّڊحڻ الِء اُم ٌُّصا.
()8چيئطىيً يا ىييتطۿ حيڪّ ايڪع „فيؾّ ىييتط ٌَ
ُخيۿ تٍهلي ڪييٽي يا حيئً ىٍاىهّ ُخي ٽائّم
ڪييٽي حي ٌاني تي ُٿ اکطي نکت ۾ ٌِصي تام
اغتٍيفيٰ ڏئي غگِي ٿّ.
()9ذيهي دفٍَ ( )8ىّحب چيئطىيً يا ىييتط ٌِصي تي
تيػتائيً ڪو حاري رکٍصه حيػتائيً تٍهلي
ڪييٽي يا حيئً ىٍاىهّ ُخي ٽائّم ڪييٽي نطفام
اغتٍيفيٰ ىٍيّر ٌَ ڪئي هڃي.
():چيئطىيً يا ىييتط حي ٌِصي تي ڪا „غاىيۿ غّاِء
ايڪع „فيؾّ ىييتط حيۿ ذيهي دفٍَ ( )4ترت چٌّڊ
ذريٍي ڀطي هيٍصيۿ يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ذيهي دفٍَ ()5
ترت ٌِصي الِء اُم ؽشؿ ذريٍي ڀطي هيٍصي.
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( )21ذيهي دفٍَ ( ):ترت چٌّڊيم چيئطىيً يا ىييتط ام
کام اڳ ڇڎيٍصڙ نطفام رُيم ىصي تائيً ٌِصه رکي
غگٍِصه.
 )2( .27ىلاىي زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽي حّڙي هيٍصي; ىلاىي زڪّات ۽ ٌؾط
)(aرُائؾي ٻِطاڙي ٌالئلي حي ُط رهيٍيّ اغٽيٽ ۾܀

ڪييٽي

)ُ(bيط رُائؾي ٻِطاڙي ٌالئلي حي ُط ديَِ يا ڳّٺ ۾܀ and
۽

Zakat

Local

Ushr Committee

)(cؽِطي ٌالئلي حي ُط هارڊ ۾;
ةؾطنيڪ حيڪڎًُ ڪائٌّػم حي سياك ۾ۿ رهيٍيّ
اغٽيٽۿ ديَِ يا ڳّٺ حي „ةادي تيال گِڻي „ُيۿ يا تيال
گِٽ „ُيۿ ُڪ ىلاىي زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽي الِءۿ
اُڏي رهيٍيّ اغٽيٽۿ ديَِ يا ڳّٺۿ حيڪڎًُ تيال هڏه
„ُيۿ ٻَ يا هڌيڪ نّڪهٽيظ ۾ هرُايّ هيٍصهۿ يا
حيڪڎًُ تيال ٌٍڍه „ُيۿ ٻئي ڪًٍِ رهيٍيّ اغٽيٽۿ
ديَِ يا ڳّٺ غام ُڪ نّڪهٽي حّڙڻ الِء گڎايّ هيٍصهۿ
۽ حتي رهيٍيّ اغٽيٽۿ ديَِ يا ڳّٺ اُڏيَء ريت هرُايّ
يا گڎايّ هيّ „ُيۿ ىلاىي ڪييٽي حي حّڙحڪ کاٌپِّء
حيڪا ڏَُ ُظار ىاڻًِ حي „ةادي کي ڏغي ٿي تَ
ڪائٌّػم اُڏا ذڪو حاري ڪطي غگِي ٿيۿ
حيڪي ًُ ايڪٽ حي ىلفص الِء كطهري ُخً.
هكاذت; ًُ ذيهي دفٍَ ۾;
)“(aؽِطي ٌالئلّ” ىههب ٌالئلّ حيڪّ غٽي
ڊغٽطڪٽ گّرٌييٍٽ يا ڪٍٽٌّييٍٽ ةّرڊ يا ٽائّم
حي ىلاىي ذصم ۾ ُخي܀
)“(bٻِطاڙي ٌالئلّ” ىههب ٌالئلّ حيڪّ ؽِطي
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ٌالئلي کام ٌالهن ُخي܀
)“(cرُائؾي ٻِطاڙي ٌالئلّ” ىههب ٻِڏاڙي ٌالئلّ
حًٍِ حّ رهيٍيّ رُائؾي رڪارڊ ىّحّد ُخي܀
)ُ“(dيط رُائؾي ٻِطاڙي ٌالئلّ” ىههب رُائؾي ٻِطاڙي
ٌالئلي کاٌػّاِء ٻِطاڙي ٌالئلّ܀ ۽
)“(eهارڊ” ىههب ىشتهف ۽ ڳتيم نّڪهٽي حًٍِ حي
„ةادي هڌ ۾ هڌ ڏَُ ُظار ىاڻًِ کام هڌيڪ ٌَ ُخي.
( )3نّڪم ڪييٽيّم ايئً ٌُّصيّمۿ حيئً ڪائٌّػم
نطفام ُصايتّم ڏٌيّم هيّم ُخً ۽ ڊغٽطڪٽ
ڪييٽي;
)(aڌار اغترلاق نئي ڪٍصي;
)(iکاڌ سّراڪ حّ االئٌّع܀
)(iiةرانيۿ يا غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء ريت ديٍي
ىصرغًۿ تٍهيييۿ تطةيتي ۽ غياحي ڀالئي حي ادارم حي
ذريٍي܀
)ٌ(iiiالج ٌّاىي اغپتانًۿ سيطاتي ادارم ۽ ـرت حّم
غِّنتّم فطاُو ڪٍصڙ ٻيً ادارم حي ذريٍي܀ ۽
)(ivٻيّ ڪّ ىلفص حيئً ؽطيٍت ىّحب احازت ڏٌي
هئي ُخي܀
)(bركاڪاراڻي نّر زڪّاتۿ ٌؾط ۽ ٌهيات حيً
ڪطڻ ۽ ركيّم كهٍي زڪّات فٍڊ ۾ حيً ڪطڻ܀
)(cىلاىي زڪّات فٍڊ حا اڪائٌّٽع اُڏي نطيلي
تيار ڪطڻ ۽ غٍڀانڻ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀ ۽
)(dزڪّاتۿ ٌؾط ۽ ٌهيات حيً ڪطڻۿ هرُائڻ ۽
اغتٍياك ڪطڻ غام الڳاپيم ڪًٍِ ىٍاىهي تي كهٍي
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ڪييٽي کي ىؾّره ڏيڻ.
( )4ىلاىي ڪييٽي ٌّم ىيييتطم تي ىؾتيم ٌُّصيۿ
حً ىام ٻَ ىػهيام ٌّرتّم ٌُّصيّمۿ حً حي ٌيط
پٍخٽيَِ غانً کام گِٽ ٌَ ٌُّصيۿ حيڪي ذيهي دفٍَ
( )5۾ ڄاڻايم نطيلي ىّحب نّڪهٽي حي رُّاغيً
نطفام چٌّڊيا هيٍصا.
()5كهٍي ڪييٽي ٽي يا هڌيڪ ىاڻًِ ةؾيّك گِٽ ۾
گِٽ ُڪ گظيٽيڊ „فيػطۿ ُڪ ٌانو ديً ۽ ُڪ
كهٍي ڪييٽي حي ُڪ ىييتط تي ٻڌك ٽيو حّڙيٍصيۿ
حيڪا ةانَ ىػهياًٌۿ اغتادم ۽ نّڪهٽي حي ٌهياِء
رُّاغيً حي ٌّاىي گڎحاڻي ڪّٺائيٍصي ۽ اًٌِ کي
اًٌِ ىٍخِام ةيام ڪيم نطيلي ىّحب نّڪهٽي ۾
رٍُصڙ غت ةانَ ىػهياًٌ حً هٽ غيڪٍڊري اغڪّك
غطٽيفڪيٽ ُخي اًٌِ کي چٌّڊحڻ الِء چٌّصي ۽
حيڪي پاڪ نّر ڄاتا هيٍصا ٌُّصا ۽ پٍج هكت ٌيازي
ٌُّصا ۽ اًٌِ کي غٺي اسالكي ۽ ىاني ذيثيت ٌُّصي ۽
ڪًٍِ غياج ىشانف غطگطىيَء ۾ ىهّث ٌَ ٌُّصا.
ةؾطنيڪ حتي ُڪ كهٍي ۾ ىلاىي ڪييٽيً حّ
اٌگ تيال هڏه „ُي حّ كهٍي ڪييٽيً حا ىييتط
كهٍي ۾ ىلاىي ڪييٽيً حي چٌّڊ الِء حّڙيم ٽييً ۾
ٌٿا رکي غگًِ ٿاۿ كهٍي ڪييٽي پٍٍِخي ـّاةصيص
تي كهي حا ٻيا ٌام „فيؾم ىاڻِّ ڄاڻايم ٽيو حي
ٌيائٍصگي الِء ٌاىظد ڪطي غگِي ٿي.
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ كهٍي ڪييٽي نطفام حّڙيم ٽيو
نّڪهٽي حي ىتانَ ىػهيام ٌّرت رُّاغيً حي
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گڎحاڻي ڪّٺائيٍصي ۽ اًٌِ کي ڄاڻايم نطيلي ىّحب
نّڪهٽي ۾ رٍُصڙ ىػهيام ٌّرتً ىٍخِام ٻَ ٌّرتّم
چٌّڊڻ الِء چٌّصيۿ حيڪي پاڪ ُخً ۽ نّڪم
ڪييٽي حّم ىييتط ٿيڻ چاُيً.
()6ىلاىي ڪييٽي حا ىييتط پٍٍِخي ىييتطم ىام ُڪ
ىييتط چٌّڊيٍصاۿ حيڪّ غيڪٍڊتطي اغڪّك
غطٽيفڪيٽ رکٍصه ٌُّصهۿ اُّ ىلاىي ڪييٽي حّ
چيئطىيً ٌُّصهۿ ۽ حيڪڎًُ ٻَ يا هڌيڪ ىاڻِّ ُڪ
حيتطا ههٽ کڻٍصا تَ چٌّڊ حّ ٌتيخّ ڪڻً ذريٍي نئي
ڪيّ هيٍصه.
()7اُڏيَء ريت حّڙيم ىلاىي ڪييٽي حّ ٌّٽيفڪيؾً
الڳاپيم كهٍي ڪييٽي نطفام ڪڍيّ هيٍصه.
()8نّڪهٽي حّ ڪّ ىييتط حيڪّ ىييتطم حي چٌّڊ
ڪاررهائي حي ٌتيخً کام ىتاثط ٿيّ ُخيۿ يا الڳاپيم
ىلاىي ڪييٽي حي چيئطىيً حي چٌّڊ ۾ ىتاثط ٿيّ
ُخيۿ كهٍي ڪييٽي کي اپيم ڪطي غگِي ٿّ.
ةؾطنيڪ كهٍي ڪييٽي ڪا ُصايت حاري ٌَ ڪٍصي
يا ڪّ ٌتّري ذڪو حاري ٌَ ڪٍصيۿ ةؾيّك اغٽيم
„رڊر حيۿ ام ٌطـي دهرام حيػتائيً ڪا اپيم انتّيٰ
ُيٺ پيم „ُي.
()9كهٍي ڪييٽي حًٍِ کي ذيهي دفٍَ ( )8ترت اپيم
ڪئي هئي „ُيۿ اُڏي هكت دهرام اپيم تي فيفهّ
ڪٍصيۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي ۽ كهٍي ڪييٽي
حّ فيفهّ ذتيي ٌُّصهۿ حًٍِ تي ڪًٍِ ٌصانت يا ٻي
استياري غاىِّم غّاك ٌَ اٿاري غگِتّ.
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():ىلاىي ڪييٽي حّ چيئطىيً ۽ ىييتط ٽً غانً الِء
ٌِصه رکٍصا ۽ ٻيِط چٌّڊحڻ يا ٻيِط کڄڻ الِء اُم ٌُّصاۿ
حيئً ىٍاىهّ ُخي;
ةؾطنيڪ كهٍي ڪييٽي ذڪّىت غام ىؾاهرت ةٍص
ىلاىي ڪييٽي حي چيئطىيً يا ىييتط کي ٌِصي تام
ُٽائي غگِي ٿي يا ٻئي ؽشؿ کي چيئطىيً ٌاىظد
ڪطي غگِي ٿيۿ يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ ىييتط نّر ام
حي ڇڎيٍصڙ نطفام رُيم ىصت پّري ڪطڻ الِء ٌاىظد
ڪطي غگِي ٿي;
ةؾطنيڪ هڌيڪ تَ چيئطىيً الڳيتّ ٻَ دفٍا  4غانً الِء
ٌِصه رکڻ کام هڌيڪ الِء اُم ٌَ ٌُّصه;
ةؾطنيڪ اُّ ةَ تَ كهٍي ڪييٽيۿ ٌئيً ىلاىي
ڪييٽي حي حّڙحڪ ۾ ديط حي ـّرت ۾ۿ ىلاىي
ڪييٽي کي اُڏي ٌطـي تائيً ڪو حاري رکڻ الِء
چئي غگِي ٿيۿ حيڪّ ام حّ ىصه پّره ٿيڻ کاٌپِّء ڇَِ
ىِيًٍ کام هڌيڪ ٌَ ُخي.
()21چيئطىيً يا ىييتط كهٍي ڪييٽي کي ُٿ نکت
ذريٍي پٍٍِخي ٌِصي تام اغتٍيفيٰ اىاڻي غگِي ٿّ.
( )22ذيهي دفٍَ ( )2ىّحبۿ چيئطىيً يا حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ ىييتط ٌِصي تي تيػتائيً ڪو حاري رکٍصه
حيػتائيً كهٍي ڪييٽي ام حي اغتٍيفيٰ كتّك ٌَ
ڪطي.
( )23چيئطىيً يا ىييتط حي ٌِصي تي ڪا ةَ „غاىي
ٌِصي الِء اُم ؽشؿ ذريٍي چٌّڊم غام ذيهي دفٍَ ()5
حي گٍخائؾً ىّحب يا حيئً ىٍاىهّ ُخي ذيهي دفٍَ
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( )8ىّحب ڀطي هيٍصي.
( )24چيئطىيً يا ىييتط چٌّڊيم يا کٍيمۿ حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ ذيهي دفٍَ ( )23ترتۿ ام کام اڳ ڇڎيٍصڙ نطفام
رُيم ىصت الِء ٌِصه رکي غگٍِصه.
.28حيػتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتلاد ٌَ ُخيۿ „غاىي هُيطنۿ حيڪا كصىً
ًُ ايڪٽ ترت كائو ڪيم يا حّڙيم ڪائٌّػم يا يا ڪاررهائيً کي ُيط ىّثط
ڪييٽي حّ ڪّ ةَ كصل يا ڪاررهائي اُڏي ڪائٌّػم ٌَ ڪٍصي
يا ڪييٽي ۾ فلم „غاىيۿ ام حي حّڙحڪ ۾ ٌلؿ حي Vacancy etc., not to
invalidate acts or

ةٍياد تي ُيط ىّثط ٌَ ٌُّصه.

proceedings
 .29ڪائٌّػم ۽ ٻيً ڪييٽيً حا غيّرا ىييتط ڪائٌّػم ۽ ٻيً ڪييٽيظ
ىػهيام ٌُّصا ۽ حتي ڪّ ٌِصه رکٍصڙ ىػهيام ٌَ ُئڻ حا ىييتط ىػهيام ُخڻ
حي ةٍياد تي ىييتط ٌَ ٿي غگِيۿ ذڪّىت ڪائٌّػم گِطحً
حي ـّرت ۾ ۽ ڪائٌّػم كهٍي ڪييٽيً حي Members of Council
ـّرت ۾ ام حي حاِء تي ُڪ ىػهيام „فيؾم ٌاىظد other
ڪٍصي.

and

committees to be
Muslims

)2( .2:حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ ترت كائو ڪيم يا ىاڻِّ حيڪّ چيئطىيً حي
حّڙيم ڪائٌّػم يا ڪييٽي حي چيئطىيً حّ ٌِصه ُيط ذاكطي ۾ گڎحاڻيً
ڪخَِ هكت الِء ساني „ُيۿ يا چيئطىيً ڪائٌّػم يا حي ـصارت ڪٍصه
ڪييٽي حي گڎحاڻيَء ۾ ُيط ذاكط ُخيۿ گڎحاڻي ام Person to preside at
غهػهي ۾ۿ حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ گڎحاڻي حًٍِ ۾ the

in

meetings

چيئطىيً ُيط ذاكط „ُيۿ ام حي ـصارت ڪئي absence of Chairman
هيٍصي;
)(aڪائٌّػم حي ـّرت ۾ چيف ايڊىٍػٽطيٽط نطفام܀
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)(bكهٍي ڪييٽي حي ـّرت ۾ ڊغٽطڪٽ „فيػط
(رهيٍيّ) نطفام܀
)(cىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ ىّحّد ىييتطم نطفام
چٌّڊيم ىييتط نطفام;
ةؾطنيڪ كهٍي ڪييٽي حي چيئطىيً حي ٌاركي
ىٍضهري حي ـّرت ۾ۿ ڊغٽطڪٽ ڪّ„رڊيٍيؾً
„فيػط كهٍي ڪييٽي حي چيئطىيً حا ڪو غطاٌخال
ڏيٍصه.
 )2( .31حيڪڎًُ ڪائٌّػمۿ كهٍي ڪييٽي حي ُٽائڻ ۽ ةطنطف ڪطڻ حّ
ـّرت ۾ ۽ كهٍي ڪييٽي ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت استيار
۾ ام سياك حي „ُي تَ ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم to
and

ڪييٽي;

Power
supersession

)(aپٍٍِخي ذىيّاريّم ٌڀائڻ حي الئق ٌاُي يا نڳاتار removal
ذىيّاريّم ٌڀائڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿي܀ يا
)(bپٍٍِخي ىٍاىهً حّ اٌتيال ڪطڻ الئق ٌاُي܀ يا
)ٌّ(cاىي ىفاد حي سالف كصل کڻي ٿي܀ يا
)(dپٍٍِخي استيارم کام ىٿاٌِام كصل کڻي ٿي يا ُهم
اغتٍياك ڪطي ٿي܀
)(eاُڏم ىييتطم حي اڪثطيت „ُي حيڪي پاڪ
ىػهيام ٌَ „ًُ يا حيڪي غياج ىشانف غطگطىي ۾
ىهّث „ًُۿ ڪائٌّػم يا حيئً ىٍاىهّ ُخيۿ كهٍي
ڪييٽي ٌّٽيفڪيؾً ذريٍي الڳاپيم ڪييٽي حي
اُڏي ٌطـي الِء ىٍهم ڪطڻ حّ اٌالم ڪطي غگِي
ٿيۿ حيڪّ ُڪ غاك کام هڌيڪ ٌَ ُخيۿ حيئً
ٌّٽيفڪيؾً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي;
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ةؾطنيڪ ىٍههي حّ ٌطـّ حيڪڎًُ ڪائٌّػم يا
كهٍي ڪييٽي كطهري غيخِيۿ ُڪ غاك حي ٌطـي
کام هڌائي غگِي ٿي.
()3حڎًُ ڪييٽي حي غهػهي ۾ ذيهي دفٍَ ( )2ترت
پڌرائي حاري ڪئي هئي „ُي;
)(aڪييٽي حي چيئطىيً ۽ ىييتط حّ ٌِصه رکٍصڙ
ىاڻِّ حً ةاةت ٺِطاُء ُخي اُي ٌِصه ٌَ رکي غگٍِصا܀
)(bىٍههي هاري ٌطـي دهرام كهٍي ڪييٽي حا
غيّرا ڪوۿ ڪائٌّػم نطفام ىلطر ڪيم
ايڊىٍػٽطيٽط غطاٌخال ڏيٍصه ۽ ىلاىي ڪييٽي حي
ـّرت ۾ اُڏا ڪو كهٍي ڪييٽي نطفام ىلطر ڪيم
ايڊىٍػٽطيٽط غطاٌخال ڏيٍصه܀ ۽
) (cىٍههي حّ ٌطـّ ستو ٿيڻ کام اڳۿ چٌّڊهم
ڪطايّم هيٍصيّم ۽ ٻيِط ڪييٽي حّڙڻ الِء ًُ ايڪٽ
حي گٍخائؾً ترت چٌّڊ يا ٌاىظدگي ڪئي هيٍصي.
()4حيڪڎًُ ڪائٌّػمۿ كهٍي ڪييٽي حي ـّرت
۾ ۽ كهٍي ڪييٽي ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ ام
سياك حي „ُي تَ ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم ڪييٽي حّ
چيئطىيً يا ىييتط;
)(aام حي چٌّڊۿ کڄڻ يا ٌاىظدگي هكت ُيّ;
)(iپاڪ ىػهيام ٌَ ُيّ܀
)(iiةانَ ٌَ ُيّ܀
)(iiiڪييٽي حي دائطن استيار ۾ ايٍصڙ ٌالئلي حّ
رُّاغي ٌَ ُيّ܀
)(ivڊغچارج ٌَ ڪيم ذٍُي ىطيق ُيّ܀
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)(vدىاُي تّازم ٺيڪ ٌَ ُيع܀
)(viغياج ىشانف غطگطىي ۾ ىهّث ُيّ܀ يا
) ًُ(bحي چٌّڊحڻۿ کڄڻ يا ٌاىظدگي هاري تاريز کام
ٽي غاك اڳ هاري ٌطـي دهرام رُيّ ُخي;
) 29:9(iحي ڪّڊ „ف ڪطىٍم پطهغيخط حي دفٍات
219ۿ  21:يا  221ترت ةاٌڊ حّڙڻ حّ ذڪو ڏٌّ هيّ
ُخي܀ يا
) (iiةصاسالكي حي ڏهَُ ۾ ىهّث ُخي܀ يا
)(cام حي چٌّڊۿ کڄڻ يا ٌاىظدگي کاٌپِّء ؽق ) (aحي
ذيهي ؽلً )(iۿ )(iiۿ )(iiiۿ )(ivۿ ) (vيا ) (viيا ؽق )(b
حي ذيهي ؽلً )(iۿ ) (iiيا ) (iii۾ ڄاڻايم ٌااُهي ذاـم
ڪئي ُخي܀
)(dةٍا ڪًٍِ حّڳي غتب حي ڪييٽي حي نڳاتار ٽً
گڎحاڻيً ىام ُيط ذاكط رُيّ ُخي܀
)(eچيئطىيً يا ىييتط نّر استيار حي ُهم اغتٍياك يا
پٍٍِخي ذىيّاريً دهرام ةصٌٍّاٌي حّ ڏهُي ُخيۿ يا
ڪييٽي حي ڪًٍِ ركو يا ىهڪيت ۾ ڪًٍِ ٌلفام
ياۿ ُهم ٌيهصر„ىصۿ ُهم ةيِڪ يا ُهم اغتٍياك حّ
ذىيصار ُخي܀ يا
)(fنتي نّر ىٍضهر ٿي هيّ ُخي يا ڪًٍِ ةَ ذػاب
غام چيئطىيً يا ىييتط نّر ڪو غطاٌخال ڏيڻ کام
ٌااُم ٿي هيّ ُخي܀ ۽
)(gڪائٌّػمۿ كهٍي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ ۽ كهٍي
ڪييٽيۿ ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ ٺِطاَء ذريٍي
اُڏي چيئطىيً يا ىييتط کي ٌِصي تام ُٽائي غگِي
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ٿي.
()5حيڪڎًُۿ اُڏي حاچ پڏتاك کاٌپِّء حيڪا كطهري
ُخيۿ ڪائٌّػمۿ كهٍي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ يا
كهٍي ڪييٽيۿ ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ ام
سياك حي „ُي تَ ڪييٽي حّ چيئطىيً يا ىييتط يا
ڪييٽي غام ڪو ڪطڻ الِء رکيم ىالزل يا ًُ ايڪٽ
ترت زڪّات فٍڊ ذاـم ڪٍصڙ ڪّ ادارهۿ پٍٍِخّم
ذىيصاريّم ٌڀائڻ دهرام ةصٌٍّاٌي حّ ڏهُي ُيّۿ يا
زڪّات فٍڊ حي ٌلفامۿ ُهم ٌيهصر„ىص يا ُهم
اغتٍياك حّ ذىيصار „ُيۿ ڪائٌّػمۿ يا حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ كهٍي ڪييٽي اُڏي چيئطىيًۿ ىييتط ىاڻِّ يا
اداري سالف ڪطىٍم ڪاررهائي ؽطهع ڪٍصي.
هكاذت; ذيهي دفٍَ ( )4حي ؽق ) (e۽ ذيهي دفٍَ ()5
حي ىلفص الِء اىِار “ةصٌٍّاٌي” ىههب ٺڳيۿ ڪطپؾًۿ
ةي ايياٌيۿ ىً پػٍصيۿ اكطةا پطهريۿ ڄاڻي هاڻي
ةصاٌتياىي ڪطڻ يا ڄاڻي هاڻي فٍڊز حي ىٍتلهي ۽
حًٍِ ۾ ؽاىم „ُي اُڏي ةصٌٍّاٌي حي ڪّؽؼ يا ىصد
ڪطڻ.
()6حڎًُ ڪييٽي حّ چيئطىيً يا ىييتطٌِصي تام
ُٽايّ هڃي ٿّ يا „فيع رکڻ کام ىًٍ ڪيّ هڃي ٿّۿ
اُڏي چيئطىيً يا ىييتط حي ٌِصي تي „غاٌي اُڏي
هكت دهرام چٌّڊۿ کڻڻ يا ٌاىظدگي ذريٍي حيئً ىٍاىهّ
ُخيۿ ڀطي هيٍصي حيئً ڪائٌّػم نئي ڪطيۿ ًُ
ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحبۿ ام ؽشؿ ذريٍي
حيڪّ ٌِصي الِء اُم ُِخي.
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()7ذيهي دفٍَ ( )6ترت چٌّڊيمۿ کٍيم يا ٌاىظد ڪيم
چيئطىيً يا ىييتط ام کام اڳ ڇڎيٍصڙ نطفام رُيم
ىصي الِء ٌِصه رکي غگٍِصه.
()8ڪائٌّػم كهٍي ڪييٽي يا ىلاىي ڪييٽي حي
غهػهي ۾ ًُ دفٍَ حي گضريم گٍخائؾً ترت چيف
ايڊىٍػٽطيٽط کي پٍٍِخا غيّرا استيار ۽ ڪو غٌّپي
غگِي ٿي.
()9ذيهي دفٍَ ( )2ترت ستو ڪيم ڪييٽي حّ
چيئطىيً يا ىييتط يا ذيهي دفٍَ ( )4ترت ُٽايم
چيئطىيً يا ىييتطۿ اُڏي هكت دهرام ۽ اُڏيَء ريت
ڪائٌّػم کي ام حي فيفهي تي ٌيطثاٌي الِء
درسّاغت ڪٍصهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي܀ ۽ اُڏي
ٌيطثاٌي تي درسّاغت گضار کي ٻڌڻ حّ ُڪ ىّكٍّ
فطاُو ڪطڻ ةٍص ڪائٌّػم حّ ڏٌم فيفهّۿ ذتيي
ٌُّصه ۽ ڪًٍِ ٌصانت يا ٻي استياري غاىِّم غّاك ٌَ
اٿاري غگِتّ.
 )2( .32حتي ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ كهٍي ةي اٌتيادي حّ ههٽ
ڪييٽيۿ اُڏي حاچ ةٍص حيئً اُا كطهري غيخِيۿ ام no-

of

سياك حي „ُي تَ ڪييٽي حي ىييتطم کي چيئطىيً confidence
تي هڌيڪ اٌتياد ٌاُي رُيّۿ كهٍي ڪييٽي ةيام
ڪيم نطيليڪار ىّحب چيئطىيً کي ٌِصي تام
ُٽائي غگِي ٿي.
()3حتي ىلاىي ڪييٽي حي ىييتط حي ـّرت ۾ يا
غڄي ىلاىي ڪييٽي حي ـّرت ۾ۿ كهٍي ڪييٽي
اُڏي حاچ کاٌپِّء حيئً اُا ىٍاغب غيخِيۿ ام سياك
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Vote

حي „ُي تَ نّڪهٽي حي ةانَ ىػهيام رُّاغيً حي
ٌيط ۾ ىييتط يا غيّري ڪييٽي اٌتياد هڃائي هيٺي
„ُيۿ ىييتط کي پٍٍِخي ٌِصي تام ُٽائي غگِي ٿي يا
غيّري ڪييٽي کي ترهيم ڪطي غگِي ٿي.
()4چيئطىيً يا ىييتط يا ىييتطم حي اُڏيَء ريت ٿيم
„غاىي حّ كهٍي ڪييٽي نطفام ٌّٽيفڪيؾً ڪڍيّ
هيٍصه ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ترت اُا ڀطي
هيٍصي.
 ًُ .33ايڪٽ ترت اٌتياىي ٌيال کاتي حي ذريٍي اٌتياىي تٍييو
ُهٍصهۿ حًٍِ کي چيف ايڊىٍػٽطيتط نّر ڄاتّ هيٍصهۿ Administrative
يا ذڪّىت حي کاتي حّ ذفّ ٌُّصه ۽ ام ۾ ؽاىم ٿي organization
غگِّم ٿيّم اُڏيّم تٍيييّم حيڪي غياحي ترفو
۽ ٻيا كطهري ڪو غطاٌخال ڏئي رُيّم ُخً ۽
حيڪي چيف ايڊىٍػٽطيٽط حا „ًُ.
 ًُ .34ايڪٽ حي اٌتياىً ۾ ىفطهف ُط ىاڻِّ يا ڪخَِ

ىاڻِّ

پتهڪ

ىلطر ڪيم ُط ىاڻِّ پاڪػتام پيٍم ڪّڊ حي دفٍَ غطهٌٽع ٌُّصا
 32حي ىلفص ىّحب پتهڪ غطهٌٽ غيخِيّ هيٍصه.

Certain persons to be

هكاذت; ًُ دفٍَ حي ىلفصم الِءۿ كهٍي ڪييٽي ۽ public servants
ىلاىي ڪييٽي حّ چيئطىيً ۽ ىييتط ًُ ايڪٽ حي
اٌتياىً ۾ رڌك ىاڻِّ ٌُّصا.
ةاب VI-

ةاب VI-

ىتفطكات

ىتفطكات
Chapter-VI

Chapter-VI

Miscellaneous

Miscellaneous

 .35ذڪّىت اغالىي ٌيطياتي ڪائٌّػم غام ڇّٽ
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ىؾاهرت ةٍص غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريٍي Exemption
ڪيػً يا ىاڻًِ حي ڪًٍِ ىشفّص نتلي کي
زڪّات يا ٌؾط حي الزىي ادائگي کام ڇّٽ ڏئي
غگِي ٿي.
 .36ذڪّىت غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريٍي كاٌصا حّڙڻ حّ استيار
ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء كائصا حّڙي Power to make rules
غگِي ٿي.
 .37ڪائٌّػمۿ چيف ايڊىٍػٽطيٽطۿ كهٍي ڪييٽي يا ىٍهّىات الِء غڎائڻ ۽
ىلاىي ڪييٽيۿ پٍٍِخي دائطن استيار اٌصرۿ الڳاپيم ُصايتّم حاري ڪطڻ حّ
ىاڻًِ يا ايخٍػيً کام اُڏي ىٍهّىات يا رڪارڊ نهب استيار
ڪطي غگِي ٿي ۽ اُڏيّم ُصايتّم حاري ڪطي Power to call for
غگِي ٿيۿ حيئً اُا ًُ ايڪٽ ترت پٍٍِخا ڪو and
غطاٌخال ڏيڻ حي ڪارڪطدگي الِء كطهري غيخِي.

information

issue directions

 )2(.38ڪًٍِ ىاڻِّ سالف ڪّ ڪيعۿ ڪاررهائي يا كياٌت ۽ دائطن استيار تي
كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ڪئي هيٍصيۿ حيڪڎًُ ام پاةٍصي
ڪخَِ غٺي ٌيت غام ڪيّ ُخي يا ًُ ايڪٽ يا Indemnity and bar of
jurisdiction

كائصي ترت ڪطڻ چاُيّ ُخي.
( ًُ )3ايڪٽ يا ڪًٍِ كائصي ترت ڪخَِ ڪيّ
هيّ ُخي يا ڪّ كصل کٍيّ هيّ ُج تَ ڪًٍِ ةَ ٌصانت
۾ غّاك ٌَ اٿاريّ هيٍصهۿ يا غّاك اٿارڻ حي احازت ٌَ ڏٌي
هيٍصي.
( )4ڪا ةَ ٌصانت ڪّ فيفهّ ٌَ ٻڌائيٍصي يا ڪّ
ذڪو حاري ٌَ ڪٍصيۿ ٌَ ئي ڪا ٌصانت ًُ ايڪٽ
يا ڪًٍِ كائصي ترت ڪيم ڪًٍِ ةَ ڪو يا ڪخَِ
ةَ ڪطڻ حي ارادي يا ڪّ كصل کڻڻ يا كصل کڻڻ حي
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ارادي حي غهػهي ۾ ڪا ڪاررهائي ٌَ ڪٍصي.
 )2( .39غيّريّم ىّحّد كهٍي زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽيظ حي ترهيم ۽
ڪييٽيّمۿ ٽائّم زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽيّم ۽ ىلاىي حّڙحڪ
زڪّات ۽ ٌؾط ڪييٽيّم اُڏي تاريز تي ترهيم ٿي and

Dissolution

هيٍصيّم يا ڪو ڪطڻ ڇڎي ڏيٍصيّم حيڪا of

constitution

committees

ذڪّىت نطفام ةيام ڪئي هئي ُخي.
()3ذيهي دفٍَ ( )2ترت ڪييٽيً حي ترهيم ٿيڻ تي
ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ترت ذڪّىت نطفام
ڄاڻايم هكت دهرام ٌيئّم ڪييٽيّم حّڙيّم هيٍصيّم.

 )2( .3:غٍڌ ـّةي ۾ الڳّ زڪّات ۽ ٌؾط „رڊيٍٍعۿ ىٍػّسي
 2:91حّم گٍخائؾّم ىٍػّخ ڪيّم هڃً ٿيّم.

Repeal

( )3حيػتائيً ذيهي دفٍَ ( )2ترت ىٍػّسي ٌَ ٿئيۿ
تيػتائيً غٍڌ ـّةي حي غهػهي ۾ زڪّات ۽ ٌؾط
„رڊيٍٍعۿ  2:91ترت حّڙيم كائصا ۽ حاري ڪيم
ٌّٽيفڪيؾٍظ ۽ ذڪو الڳّ رٍُصاۿ حيػتائيً اًٌِ کي
تتصيم ڪيّ هڃيۿ ىٍػّخ ڪيّ هڃي يا ىخاز استياري
نطفام تطىيو ڪئي هڃي.
.41ذڪّىت اُڏيّم گٍخائؾّم حّڙي غگِي ٿي رٌڊڪّم ُٽائڻ
حيڪي ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ ۾ ىّحّد
رٌڊڪّم ُٽائڻ الِء كطهري ُخً.

of
difficulties

ٌّٽ; ايڪٽ حّ ىضڪّرن تطحيّ ٌال ىاڻًِ حي هاكفيت
الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتٍياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.
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