
 تمباکو برائے /اقرار نامہبیان حلفی

 ڈیلرز
شناختی کارڈ حامل  ــــــــــــــــــــــــــــــــولد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمسمیمیں  

 ہوش و حواس قائمیب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمبر نیشنل ٹیکسنمبرــــــــــــــــــــــــــــــــــاور 

 اقرار کرتا  ہوں کہ لفا  ح

ـــــــــــــــ کلو گرام FCVمینـــــــــــــــــــ ڈیلر ہوں اور میں ـــــــــــــــ کلو گرام  ۔1

DAC ـــــــــــــــ کلو گرامWP کستانخریداری  پا کی تمباکو  کلو گرام  برلے اورـــــــــــــــ 

 کروں گا۔ 2022قوانین کے مطابق برائے سال بورڈکے  ٹوبیکو

روں گا گریمنٹ کیکی مقدار کے مطابق تمباکو کے کاشتکاروں کے ساتھ ا تمباکو کوٹہمیں  ۔2

مباکو اور ان تمام کاشتکاروں سے ترڈ کو مہیا کروں گا۔بو ٹوبیکوسٹ پاکستان ٹ ل  گریمنی اور ا

 کی خریداری کو یقینی بناؤں گا۔

ق نمبر ) 2016گ کنڑول رولز نمارکیٹ ٹوبیکو میں   ۔3 کی  ڈبور  ٹوبیکو( کے تحت 10کی  ش 

ے ز جلد اپنا کوٹہ ختم کرناور جلد ا   سے تمباکو کی خریداری شروع کروں گا مقرر کردہ تاریخ

 کا پابند ہونگا۔ 

ق نمبر ) 2016مارکیٹنگ کنڑول رولز  ٹوبیکومیں  ۔4 کے مطابق تمباکو کی خریدی  (9کی  ش 

 عوض کا شتکا روں کو  پی ٹی بی کے شیڈول کے مطابق  ادائیگی  کروں گا۔کے گئی مقدار 

ق نمبر )ک 2016گ کنڑول رولز نمارکیٹ  میں  ٹو بیکو ۔5 کے   ہ( کے تحت اپنے کوٹ4ی  ش 

تک اپنے ایگریمنٹ مکمل کرونگا اور اس کا تمام 2021دسمبر  31مطابق  کاشتکاروں سے 

آفس پشاور کو مہیا کرنے کا پابند  ہیڈ بورڈ   بیکو ٹوتک پاکستان  2022جنوری 15کارڈ یر

 ہونگا۔ 

ق نمبر ) 2016ول رولز گ کنٹرنمارکیٹ  میں ٹو بیکو ۔6  تک  2022مئی 31مطابق ( کے 3کی  ش 

ے کا آفس پشاور  کو مہیا  کرن ہیڈ بورڈ  سٹ  پاکستان ٹو بیکوکی ل   اپنے تمام پرچیز سنٹرز

 پابند ہونگا۔ 

جوم اور رش سے بچنے کیلئے  تمباکو کی خریداری وں پر کاشتکاروں کے ہو  ڈپ تمامپنے میں ا ۔7

تمام ایگریمنٹ ہولڈرز کو مناسب طریقہ کار کے مطابق مختلف تواریخ میں  میں  ،  کے وقت



خریداری کے لیے تقسیم کروں گا، اور ا سی طے کردہ شیڈول کے مطابق خریداری 

 ہونگا۔  پابند کاکرنے

 ،ی جگہکمناسب بیٹھنے  آنے والے تمام کاشتکاروں کے لیے لیےفروخت کے  میں تمباکو کی ۔8

 اور گاڑیوں کی پارکنگ کا مناسب انتظام کرونگا۔  پانی کی فراہمی  صاف  پینے کیلئے

 کی طرف سے وقتا فوقتا آنے والے تمام قانونی احکامات کی پابندی کرونگا۔  بورڈ  ٹوبیکو میں  ۔9

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاریخ   

 

 گواہان

 2نمبر  گواہ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولدیت   

شناختی کارڈ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمبر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1نمبر  گواہ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولدیت   

شناختی کارڈ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمبر  
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