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 ]۱۵۱۹جوى  ۲۳[
ایکٹ جظ کی توعط عے عٌذھ صوبہ هیں کچھ 

 هحصوالت کو هعقول بٌبیب اوس ختن کیب جبئے گب۔

عٌذھ صوبہ هیں کچھ هحصوالت کو  جیغب کہ

 هعقول بٌبًب اوس ختن کشًب هقصود ہے؛

 اط کو اط طشح بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب:

  ۱۵۱۹کو عٌذھ هبلیبت ایکٹ،  ( اط ایکٹ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔

عے ًبفز   ۱۵۱۹(یہ فی الفوس اوس پہلی جوالئی ۲)

 ہوگب۔

 

۔عٌذھ شہشی غیش هٌقولہ جبئیذاد ٹیکظ ایکٹ، ۲

کو اط  (B-3)کی ریلی دفعہ  ۳کی دفعہ  ۱۵۱۹

 کی ًیچے وضبحت کے عبتھ ختن کیب جبئے گب۔

 

 

 
 هیں: ۱۵۹۱۔ عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۳

(a) ( هیں، لفظ اوس عذد ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۱دفعہ

'' ۱'' کے لیئے لفظ اوس عذد ''جشیبں ۱''جشیبں 

 هتببدل ہوگب؛

(b) عبتویں شیڈول کے لیئے، اط ایکٹ هیں شیڈول

 تبذیل کیب جبئے گب۔

 

کی ریلی  ۱کی دفعہ  ۱۵۱۱۔عٌذھ هبلیبت ایکٹ، ۱

( هیں،  هوجود شقوں کے لیئے هٌذسجہ ۱دفعہ )

 ریل هتببدل ہوگب:

“(a)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش پچھتش 

سوپے عے کن ًہ اوس 

دو عو اوس پچبط 

عے صائذ ًہ سوپے 

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی دط 

 سوپے

 

 
 

   (Preamble)توہیذ
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 لیئے جبئیں۔

“(b)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش دو عو 

اوس پچبط سوپے عے 

کن ًہ اوس چبس عو 

سوپے عے صائذ ًہ 

 لیئے جبئیں۔

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی 

 پٌذسٍ سوپے

“(c)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش چبس عو 

سوپے عے کن ًہ اوس 

پبًچ عو اوس پچبط 

سوپے عے صائذ ًہ 

 لیئے جبئیں۔

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی 

 بیظ سوپے

“(d)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش پبًچ عو 

اوس پچبط سوپے عے 

کن ًہ اوس عبت عو 

سوپے عے صائذ ًہ 

 لیئے جبئیں۔

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی 

 تیظ سوپے

“(e)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش عبت عو 

اوس ایک سوپے عے 

ایک ہضاس کن ًہ اوس 

سوپے عے صائذ ًہ 

 لیئے جبئیں۔

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی 

 چبلیظ سوپے

“(f)  اط صوست هیں

جب فی سہبئشی یوًٹ 

کی دہبڑی پش ایک 

عبسے سہبئش اختیبس 

کشًے والوں کے عبٹھ 

فیصذ پش فی دہبڑی 
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ہضاس اوس ایک سوپیب 

اوس اط عے صائذ لیئے 

 جبئیں۔

 پچبط سوپے۔''۔

 شیڈول

 (۳)مالحظہ کزیں دفعہ 

 ''سبتواں شیڈول''

 (۵۵)مالحظہ کزیں دفعہ 

جشیبں 

 ًوبش

عبالًہ  کیٹیگشیبں

ٹیکظ 

کی 

 قیوت

کغی بھی دھٌذھے، واپبس،  ۔۱

کبلٌگ یب هالصهت هیں 

هصشوف عبسے افشاد اوس جي 

عے گزشتہ هبلی عبل هیں 

 ٹیکظ وصول کی گئی ہو۔

۲۲۲ 

 

سجغٹشڈ آفیغیں عٌذھ هیں  ۔۲

سکھٌے والی عبسی لویٹیڈ 

 کوپٌیبں

۹۲۲۲ 

عبسی ًجی اوس بیشوًی  (a) ۔۳

 کوپٌیبں

(b)  اهپوسٹ یب ایکغپوسٹ کب

الئغٌظ سکھٌے واال یب دوًو 

 سکھٌے واال

(c)  هٌذسجہ ببال(a)  اوس(b) 

هیں بیبى کشدٍ کے عالوٍ 

اًڈعٹشیض اوس فیکٹشیوں کے 

 هبلکبى

(d)  اشیبء فشاہن تعویشاتی کبم یب

کشًے یب خذهبت یب هضدوس 

فشاہن کشًے هیں هصشوف 

عبسے ٹھیکیذاس اوس عبسے 

۲۹۲۲ 

۲۲۲۲ 

 
۲۲۲۲ 

 
۲۲۲۲ 
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ایجٌٹ، اعٹبکغٹ اوس کویشي 

بٌیبدوں پش دوعشوں کے لیئے 

اشیبء اوس خذهبت فشوخت 

کشًے یب خشیذ کشًے هیں 

هصشوف ایجٌغی سکھٌے 

 والے۔

 ۔۴

 

عبسی فیکٹشیض، دکبى اوس 

 اعٹبلشوٌٹ:

 (a) جي عے گزشتہ هبلی عبل

کے دوساى ٹیکظ وصول کی 

 گئی ہو

(b)  جي عے گزشتہ هبلی عبل

کے دوساى ٹیکظ وصول ًہ 

 کی گئی ہو

 
۴۲۲ 

 
۲۲۲ 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


