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ٓامد شدہ سامان کی تیاری میں استعمال، سامان پر محصول کی باز  58

 ادائیگی
37 

قابل شناخت ہے اور سامان  یہ اعالن کرنے کا اختیار کہ کونسا 58

صراحت کردہ غیر ملکی عالقہ میں محصول کی باز ادائیگی کی 

 ممانعت کا اختیار

38 

 39 اجازت نہ دی جائےکب باز ادائیگی کی  58

 40 باز ادائیگی کا وقت 58

 41 اظہارباز ادائیگی کا مطالبہ کرنے والے فریقین کا  59



 

iv 

 ساتواں باب 
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 کی اجازت کا حکم پیش کرنے کے مطالبے کا اختیار
174 

 175 بعض سگنل یا پیغام دینے یا بھیجنے سے روکنے کا اختیار 198

 176 بعض فیکٹریوں میں افسران کو متعین کرنے کا اختیار 198

 177 کو تحویل میں رکھنے پر پابندیسامان  بعض عالقوں میں 198

ہوں جس کے ہمراہ کے ساتھ فرد کے لیے سزا جو کسی ایسے افراد 199

 ہوسامان  قبضہ میں قابل ضبطی
178 

 179 فیصلہ کرنے کا اختیار 199

 A179 کردہخارج  200

عائد کرنے سے پہلے جرمانہ  کے ضبط کیے جانے یاسامان  کسی 201

 اظہار وجوہ کے نوٹس کا اجراء
180 

 181 کی ضبطی کی بجائے جرمانہ ادا کرنے کا اختیارسامان  201

 182 ضبط شدہ امالک پر وفاقی حکومت کا اختیار 201

تائد جرمانہ  ناکامی پراجازت نامہ کے بغیر روانگی یا ٹھہرانے میں  202

 کرنا
183 

 184 سرسری سماعت کا اختیار 202

 185 خصوصی جج صاحبان 203

 A185 جرائم کے متعلق خصوصی جج صاحبان کا اختیار سماعت 204

 B185 خصوصی جج وغیرہ کے اختیارات بال شرکت غیرے  205

 C185 کی شقیں 1898ضابطہ فوجداری  205

 D185 مقدمات کی منتقلی 206

 E185 اجالس کی جگہ 206

 F185 خصوصی عدالِت مرافعہ میں اپیل 206

 G185 کر سکتے ہیںکارروائی جو استغاثے وغیرہ کی افراد وہ  207

 186 کو روکے رکھناسامان  کی ادائیگی تکجرمانہ  جرمانے یا 207

 187 قانونی اختیار وغیرہ کا ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری 208

 188 ں دستاویزات کے متعلق قیاس صورتوں میبعض  208

 189 سزا یا بی کے نوٹس کی نمائش  209

 190 سزایابی کی اشاعت کا اختیار 209

 191 قید کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے 210



 

xii 

 192 کی اطالع فراہم کرنے کی ذمہ داریافراد بعض  210

 انیسواں باب 

 اپیلیں اور نظر ثانی

 

 193 کو اپیلیں کلکٹر)اپیل( 213

 A193 اپیل کا طریقہ کار 213

 194 اپیل کی سماعت کرنے واال ٹریبونل 214

 A194 اپیل کی سماعت کرنے والے ٹریبونل کو اپیلیں 215

 B194 اعت کرنے والے ٹریبونل کے احکاماپیل کی سم 217

 C194 اپیل کی سماعت کرنے والے ٹریبونل کا طریقہ کار 218

 195 کلکٹر کے بعض احکامات جاری کرنے کے اختیاراتبورڈ یا  220

 A195 خارج کردہ 221

عائد کیا اس جرمانہ  اپیل سے پہلے جو محصول طلب کیا گیا ہو یا جو 221

 کی وصولی
B195 

 C195 تنازع کا متبادل تصفیہ 222

 196 عدالت عالیہ میں ریفرنس 224

کی مقرہ معیاد سے( نقل کے حصول کے لیے درکار وقت کا )اپیل  226

 اخراج
H196 

 I196 بعض زیر سماعت اپیلوں کی منتقلی 226

 J196 تعریفات 227

-K196 خارج کردہ 231
U196 

 بیسواں باب 

 متفرقات

 

 197 پر کسٹم کے اختیاراتسامان  سواریوں اور 232

کی جانچ پڑتال کرنے اسے تولنے یا سامان  بنڈلوں کو کھولنے اور 232

 کرنے کا اختیارپیمائش 
198 

 199 کے نمونے لینے کا اختیارسامان  232

مالک کی تمام انتظامات کرنے اور تمام اخراجات برداشت کرنے کی  233

 ذمہ داری 
200 

فروخت کیے جانے اور حاصل فروخت کے استعمال کا طریقہ سامان  233

 کار 
201 

 202 سرکاری واجبات کی وصولیابی 234

 A202 وصولیسرچارج کی  236

 B202 کسٹم حکام اور حکام کے لیے انعام 237

 203 رکھنے یا ذخیرہ کرنے کی فیسسامان  گودی پر 237

 A203 اخراجات کے لیے بااختیار بنانے کا اختیار 237



 

xiii 

 204 سرٹیفیکیٹ اور کسٹم سے متعلق دستاویزات کی نقول کا اجراء 238

 205 دستاویزات کی ترمیم 238

 206 محررانہ غلطیوں وغیرہ کی اصالح 238

 207 الئیسنس یافتہ ہوں گے نمائندےکسٹم ہأوس کے  238
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