
 ء۱۹۹۶ربیخۺوتخپوخناہۺیکۺامایلیتۺاقونن 

 ء۱۹۹۶،ۺIٹکیۺربمنربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺا

 دنمراجتۺ

 دابیہچ

 نشکیس

 رصتخمۺونعانۺ،ۺدحۺاورۺافنذ ۔۱

 رعتںیفی ۔۲

 یکۺرتمیمIIۺےکۺاٹکیۺربمنء۱۸۹۹ ۔۳

 (ربیخۺوتخپوخناہ)IVۺےکۺاٹکیۺربمن۱۹۴۹ ۔۴

 یکۺرتمیم۔ءۺX  ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکنۺاٹکیۺربمن ۔۵

 یکۺرتمیمء۱۹۵۸ ،ۺXXXII ۺربمنرغمیبۺاپاتسکنۺاٹکی ۔۶

 یکۺرتمیمء۱۹۸۰ربیخوتخپوخناہۺآرڈسننیۺ ۔۷

 ۺیکۺرتمیمء۱۹۹۴،ۺIربیخۺوتخپنۺوخاہۺاٹکیۺربمنۺ ۔۸

 یکۺرتمیمءI ۱۹۹۵ربیخۺوتخپنۺوخاہۺاٹکیۺربمن ۔۹

 ومابلئۺوفیلیٹونںۺاکۺادنراج ۔۱۰

 رتایقتۺِۺوصحملۺرباےئۺابمتوک ۔۱۱

 ےلہپۺےسۺوموجدوقانینۺیکۺلمعۺداری ۔۱۲

 دعاتلِۺدویاینۺںیمۺدقمامتۺیکۺاممتعن ۔۱۳

 ۺانبےنۺاکۺاایتخروقادع ۔۱۴

 

  



 ء۱۹۹۶ربیخۺوتخپوخناہۺیکۺامایلیتۺاقونن

 ء۱۹۹۶،ۺIٹکیۺربمنربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺا

 ]وکۺربیخۺوتخپوخناہۺےکۺرساکریۺزگٹۺںیمۺاشعئۺوہا۔ء۱۹۹۶وجنۺ۳۰ِوگررنۺربیخۺوتخپنۺوخاہۺیکۺاشنمءۺاحلصۺرکےنۺےکۺدعبۺےلہپۺدہعفۺ[

ۺ اکیۺ

اقوننۺ

ربیخۺوتخپوخناہۺںیمۺوصحمالت،ۺرسۺاچرجۺاورۺوسیفلۺےکۺافنذۺرظنۺاثینۺاورۺرتامیمۺرکےنۺےکۺےئلۺۺ

ہیۺارمۺرقنیۺتحلصمۺےہۺہکۺربیخوتخپوخناۺںیمۺوصخمصۺوسکیٹں،ۺسیس،ۺوصحمالتۺاورۺوسیفںۺوکۺانذف،ۺرظناثینۺاورۺرتمیمۺایکۺۺ:دابیہچ

 اجےئ۔

 ہیۺدرجۺذلیۺرطہقیۺاکۺرۺرپۺانذفۺالمعلۺےہ۔

ۺاجۺاتکسۺےہ۔ۺایۺالہکء۱۹۹۶ہیۺاٹکیۺربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺاٹکیۺ(   ۱):—رصتخمۺونعان،ۺدحۺاورۺافنذ. ۱

 ہیۺوپرےۺوصہبۺربیخۺوتخپوخناہۺںیمۺانذفۺالمعلۺوہۺاگ۔( ۲  )

 ےکۺدعبۺےسۺانذفۺوہۺاگ۔ء۱۹۹۶ۺوجالیئۺمکیہیۺ( ۳  )

 اسۺاقوننۺںیمۺبجۺکتۺوکیئۺدورساۺبلطمۺہنۺایلۺایگۺوہۺوت:—رعتںیفی. ۲

 ؛ۺاورۺاکۺبلطمۺوکحتمۺربیخۺوتخپوخناہۺ"وگرٹنمن" (أ )

 ےکۺتحتۺانبےئۺےئگۺوقادعۺےکۺتحتۺوجمزہ۔اکۺبلطمۺاسۺاٹکیۺ "وجمزہ" (ب )

 —،ۺںیم-Iےکۺدجول (ءۺII ۱۸۹۹اٹکیۺربمن) ء۱۸۹۹اٹسپمۺاٹکیۺ —:ۺںیمۺرتمیمIIےکۺاقوننۺربمنء۱۸۹۹. ۳

 -ۺِ،۱قشۺربمنۺ( ۱)

(i )ذحفۺےئکۺےئگۺ" ۺےسۺزایدہۺہنۺوہۺاگروےپ۱۰،۰۰۰نکیلۺ"قشۺربمنۺجۺںیمۺاافلظۺاورۺدنہےسۺ

اورۺۺ؛ںیہ

(ii )ۺذحفۺوہۺیگ۔ۺ(ۺد)قش

ۺےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ" اکیۺوس" اافلظوک"  اچپس"ظفلۺ (ب)ذیلیۺقشۺۺ۲ِقشۺربمن( ۲)



ےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ" اکیۺوس"اافلظۺوکۺ"اچپس"ۺظفلۺۺِۺںیم۳قشۺربمن( ۳)

 -،ںیمۺ۵ِقشۺربمن( ۴)

(i )ذیلیۺقشۺجۺںیمۺظفلۺاکیۺوکۺدوۺےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ

(ii )ۺےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ"اکیۺروےپ"اافلظۺوکۺ" ہسیپۺاچپسۺ"ذیلیۺقشۺدۺںیمۺاافلظۺ

(iii )ۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺےس" اکیۺروہیپ"ۺاافلظۺۺیکۺہگجۺ"ےسیپسیچپۺ"قشۺربمنہۺںیمۺاافلظۺ

  -،ںیمۺ۷ِقشۺربمن( ۵)

(i )ےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ"اچپس"ۺظفلۺوک" سنیپ"ۺاافلظۺۺںیمۺذیلیۺقشۺافل

(ii )ۺےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ"اکیۺوس"وکۺاافلظۺ" رتس"ذیلیۺقشۺبۺںیمۺظفلۺ

 -،ںیمۺۺِۺ۸قشۺربمن( ۶)

(i )اافلظۺ "ۺاکۺاسۺتمیقۺےکۺےئلۺۺ۱۵ِاکیۺےسیجۺوصحملۺاسیجۺہکۺابڈنۺربمن"ذیلیۺقشۺافلۺےکۺایبنۺ

 ؛ۺاورےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ"دصیفۺےکۺاسحبۺرپۺنیتۺ"

(ii )ۺےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ"اکیۺوس"ۺاافلظۺوک" اچپس"ذیلیۺقشۺبۺںیمۺظفلۺ

دبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺےس" اکیۺوس"ۺاافلظۺیکۺہگج"اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۹ِقشۺربمن( ۷)

ےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ"دسۺروےپۺ"وکۺاافلظۺ"اکیۺروہیپۺ"ںیمۺاافلظۺۺ۱۴ِقشۺربمن( ۸)

ےسۺدبتلیۺایکۺایگۺےہ۔ۺ" سیب "وکۺظفلۺ" دو"ںیمۺظفلۺۺِۺ۱۶قشۺربمن( ۹)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" دس "وکۺظفلۺ"اپچن"ںیمۺظفلۺ۲۰ِقشۺربمن( ۱۰)

 :ںیمۺدرجۺذلیۺیئنۺقشۺڈایلۺیئگۺےہۺِۺ۲۰قشۺربمن( ۱۱)

 ؛"ہسیپاچپسۺ...... آرڈرۺایۺ،ۺےپکیچ ۲۱  "

کنبۺڈراٹف۔ۺ  

ۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ"اکیۺوس"وکۺاافلظۺ" اچپس "ںیمۺظفلۺۺ۲۲ِقشۺربمن( ۱۲)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" دس"وکۺظفلۺ" اپچن"ۺںیمۺظفلۺۺ۲۴ِقشۺربمن( ۱۳)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" دس "وکۺظفلۺ" اپچن"ںیمۺظفلۺۺ۲۵ِقشۺربمن( ۱۴)



ۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ"اکیۺوس"اافلظۺوکۺ" اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۲۶ِقشۺربمن( ۱۵)

ےسۺدبتلیۺاھجمساجےئۺاگ۔ۺ"اپچن"  ۺوکۺظفل" دو "ںیمۺظفلۺ۲۸ِۺربمنقش (۱۶)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" سیت"وکۺظفلۺ" دنپرہ"ںیمۺظفلۺۺ۲۹ِقشۺربمن( ۱۷)

 ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔" دس "وکۺظفل" دو "ںیمۺظفلۺۺ۳۷ِقشۺربمن( ۱۸)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" اچپس"وکۺظفلۺ" سیت"ۺںیمۺظفلۺۺ۳۸ِقشۺربمن( ۱۹(

اورۺاہجںۺںیہکۺ ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ"اپچن"ۺظفلۺرظنۺآےئۺاگۺوہۺ" دو "ۺںیمۺاہجںۺظفلۺۺ۴۳ِقشۺربمن( ۲۰)

ۺےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" روےپدوۺ"ظفلۺ 2رظنۺآےئۺاگۺوہۺ" روہیپۺاکیۺ "ظفل

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" اپچن"وکۺظفل" اچر"ںیمۺظفلۺ۴۴ِقشۺربمن( ۲۱)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" اکیۺوس"وکۺاافلظۺ" اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۴۶ِقشۺربمن( ۲۲)

ۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ"وس"وکۺ" اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۵ِۺذیلیۺقشۺافلۺیکۺذیلیۺدہعفۺۺ۴۹ِقشۺربمن( ۲۳)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" دس"وکۺظفلۺ" اپچن"ںیمۺظفلۺِۺ۵۰قشۺربمن( ۲۴)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" دس"وکۺظفلۺ" اچر"ںیمۺظفلۺۺ۵۱ِقشۺربمن( ۲۵)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ"اپچن"وکۺظفلۺ" دو"ںیمۺظفلۺۺِۺ۵۲قشۺربمن( ۲۶)

یکۺذیلیۺقشۺافلۺ،ۺب،جۺاورۺدۺدرجۺذلیۺرطےقیۺےسۺدبتلیۺیھجمسۺاجےئۺیگ۔ۺۺ۵۳ِقشۺربمن( ۲۷)

 اکیۺروہیپ؛ۺۺۺروےپۺےسۺزایدہۺںیہنۺوہۺیگ۔۲۰۰۰اہجںۺدیۺیئگۺرمق  (أ )

 دوۺروہیپ ۺےسۺزایدہۺہنۺوہیگۺ۱۰،۰۰۰ۺےسۺزایدہۺنکیل۲۰۰۰اہجںۺدیۺیئگۺرمق  (ب )

 اپچنۺروہیپ   ۺروےپۺےسۺزایدہۺوہۺیگ۔۱۰،۰۰۰اہجںۺدیۺیئگۺرمق  (ج )

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ"اکیۺوس" ظۺافلاوک" اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۵۴ِقشۺربمن( ۲۸)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" اکیۺوس"وکۺاافلظۺ"اچپس"ںیمۺظفلۺۺ۵۷ِقشۺربمن( ۲۹)

 ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔2ۺاھکلۺوہاۺےہۺوۺہۺاافلظۺ"اکی"ںیمۺاہجںۺیلہپۺدہعفۺۺ۵۸ِقشۺربمن( ۳۰)

ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔ۺ" اپچن"وکۺظفلۺ" دو"ںیمۺظفلۺۺ۶۰ِقشۺربمن( ۳۱)

 ےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔" اکیۺوس"ۺاافلظۺوک" اچپس"ںیمۺظفلۺِ ۶۱قشۺربمن( ۳۲)



ربیخۺوتخپوخناہۺ)ءۺ۱۹۴۹ۺربیخۺوتخپوخناہۺرتایقیتۺوصحمایلتۺاٹکیۺ:—ںیمۺرتمیم IVےکۺاٹکیۺربمنءۺ۱۹۴۹ربیخۺوتخپوخناہۺےکۺ. ۴

 ۺےسۺدبتلیۺاھجمسۺاجےئۺاگ۔"سیبۺےسیپ" اافلظۺاہجںۺںیہکۺیھبۺوہ" ۺہسیپااھٹرہۺ" ظافلاۺںیمۺۺ۳ِۺیکۺدہعف(ءIV ۱۹۴۹اٹکیۺربمن

رغمیبۺاپاتسکنۺاٹکیۺ) ء۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکنۺرفتیحیۺڈوییٹۺاٹکیۺ:—ۺرتمیمںیم ء۱۹۵۸،ۺرجمہیۺ Xۺاپاتسکنۺاٹکیۺربمنرغمیب. ۵

 ۺدرجۺذلیۺرطحۺدبتلیۺیھجمسۺاجےئۺیگ۔ۺِۺ۴یکۺدہعف (ءX ، ۱۹۵۸ربمن

ےکۺتحتۺاگلیئۺاجےنۺوایلۺرفتحیۺڈوییٹۺرپۺزمدیۺاکمۺایکۺاجےئۺۺ۳ِذلیۺدہعفۺ:—ہنیمختۺاکریۺاورۺذہمۺداری. ۴"

ۺالوگۺوہۺیگ۔ۺۺِ٪۷۵اگ۔ۺرفتیحیۺااحےطۺیکۺاجنگشئۺرپۺ

زمدیۺایہمۺایکۺایگۺےہۺہکۺوجمزہۺرشاطئۺےکۺتحتۺوکیئۺیھبۺڈوییٹۺامندنئہۺذراعئۺاالبغۺےکۺ   

ۺےئگۺازعازیۺوٹکٹںۺرپۺالوگۺہنۺوہۺیگ۔

ے

 "امندنئوںۺوکۺدیئ

ۺاٹکیۺ:— ءۺںیمۺرتمیم۱۹۵۸رجمہیۺXXXIIرغمیبۺاپاتسکنۺاٹکیۺربمن. ۶

 

ن
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ی

 

ی
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ٹ

رغمیبۺ)ۺءۺ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکنۺولکیہۺ،ۺ

 :رپۺوموجدہۺدنمراجتۺذلیۺرطےقیۺےسۺدبتلیۺوہۺےگنۺ۶ِےکۺدجولۺںیمۺریسلیۺربمن(ءXXXII ،۱۹۵۸اپاتسکنۺاٹکیۺ

ےلہپۺدیۺیئگۺداعفتۺاسۺدجولۺےکۺتحتۺسکیٹۺاداۺرکۺریہۺںیہ۔ۺ ومرٹۺاگڑایںۺالعوہۺازںیۺوجۺہک. ۶"

 ۺروہیپۺیفۺٹیسۺاسالہنۺِۺ۱۵۰ ۺانجنۺےسۺزایدہۺہنۺوہںۺِیسۺیس۸۵۰ومرٹۺاگڑایںۺوجۺہکۺ (أ )

  ےسۺزادئۺہنۺوہ۔ۺِۺیسۺیسۺ۱۳۰۰ۺنکیلۺانجنۺِیسۺیس۸۵۰رٹۺاگڑایںۺزادئۺازۺوم (ب )

 روہیپۺیفۺٹیسۺاسالہنۺِۺ۲۰۰      

  ےسۺزادئۺہنۺوہ۔ۺِۺیسۺیسۺ۱۶۰۰ ۺےسۺزادئۺنکیلۺانجنۺِۺیسۺیسۺ۱۳۰۰ومرٹۺاگڑایںۺ (ج )

 روہیپۺیفۺٹیسۺاسالہنۺِۺ۳۰۰      

 "ۺروہیپۺیفۺٹیسۺاسالہنۺ۴۰۰ِ  انجنۺ۔ۺِۺیسۺیسۺ۱۶۰۰ومرٹۺاگڑایںۺزادئۺازۺ (د )

 ربیخۺوتخپوخناہۺآرڈسننی) ءۺ۱۹۸۰ربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺآرڈسننیۺ:—ۺءۺںیمۺرتمیم۱۹۸۰ ،ۺIXۺربمنربیخۺوتخپوخناہۺآرڈسننی    .۷

 یکۺااضیفۺریبعتۺےسۺدبتلیۺیھجمسۺاجےئۺیگۺ۔ۺِۺ۱۰دورسےۺدجولۺںیمۺدنمراجتۺریسلیۺربمن (ء۱۹۸۰،ۺIXربمن

ایہمۺایکۺایگۺہکۺابووجدۺہیۺہکۺوجمزہۺررٹسجنشیۺسیفۺیئکۺومرٹۺاگڑویںۺیکۺیلہپۺدہعفۺاگڑویںۺیکۺررٹسجنشیۺرپۺ"

 —انۺیکۺتمیقۺیکۺاینبدۺرپۺووصلۺیکۺاجےئۺیگۺ



(i) ۺیفۺدرآدمۺدشہۺاگڑویںۺےکۺےئلۺاورۺوللکۺاگڑویںۺےکےئلۺتمیقۺۺآداھۺسکیٹۺاکۺ/دیۺیئگۺڈوییٹۺ

 ۺےکۺاطمقبۺووصلۺیکۺاجےئۺیگ۔( ح)اور( ج)، (أ)وجۺذیلیۺقشۺ

(ii) درآدمۺدشہۺاگڑویںۺےکۺےئلۺڈوییٹۺاکۺاکیۺدصیفۺاورۺوللکۺاگڑویںۺےکۺےئلۺرٹکیفیۺتمیقۺوجۺہکۺ

 "ےکۺتحتۺاداۺیکۺاجےئۺیگ۔( د)ذیلیۺقشۺ

یکۺ (ءI، ۱۹۹۴ربیخۺوتخپوخناہۺاٹکیۺربمن)ءۺ۱۹۹۴ربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺاقوننۺ—:ء۱۹۹۴ ،ۺIرتمیمۺربیخۺوتخپوخناہۺاٹکیۺربمن. ۸

ۺںیمۺوًاتقۺوفًاتقۺدہاایتۺ" اافلظۺاورۺاکامۺۺےکۺدعبۺ،ۺ،ۺآرخۺںیمۺےہ،ۺۺ"ۺدجول"ۺظفلۺںیمۺِۺ۱ۺیکۺذیلیۺقشۺۺِۺ۳دہعفۺ

ے

ایۺےسیجۺوکحتمۺرساکریۺرجمیئ

 ۺاکۺااضہفۺایکۺاجےئۺاگ۔" اجریۺرکے

 (ءI، ۱۹۹۵ربیخۺوتخپوخناہۺاٹکیۺربمن)ء۱۹۹۵ربیخۺوتخپوخناہۺامایلیتۺاٹکیۺ —:ء۱۹۹۵ ،ۺIرتمیمۺربیخۺوتخپوخناہۺاٹکیۺربمن. ۹

 —،ںیم

(i) ۺذحفۺایکۺاجےئۺاگ۔" وصایب"ۺںیمۺظفلۺۺ۳ِدہعف 

(ii) ۺذحفۺیکۺاجےئۺیگۺاورۺ۴ِدہعفۺ 

(iii) ۺذلیۺرطےقیۺےسۺرتمیمۺوہۺاجےئۺیگ۔ۺِۺ۵دہعفۺ 

ااہتشراتۺرپۺوصحملۺاعدئۺرکۺےکۺووصلۺایکۺاجےئۺاگ۔ۺوجۺہکۺ(   ۱    ).—ۺااہتشراتۺرپۺسکیٹ. ۵"

ےکۺاسحبۺےسۺاعدئۺےئکۺاجںیئۺےگ۔ۺۺِۺ٪۵ااہتشراتۺرڈیویۺ،ۺیٹۺویۺاورۺامنیسۺرھگوںۺرپ

امتمۺاینپمکںۺ،ۺرفمۺ،ۺادارےۺ،ۺںیمیظنتۺاورۺارفادۺنجۺےکۺےئلۺااہتشرۺدایۺاجےئۺاگۺےسۺ( ۲)

سکیٹۺووصلۺایکۺاجےئۺاگ۔اورۺوکحتمۺیکۺرطفۺےسۺرڈیویۺانشیٹسۺاورۺیٹۺویۺرٹنسۺااہتشراتۺیکۺدمۺیمۺ

 سکیٹۺااٹھکۺرکںیۺےگۺاورۺہمکحمۺااسکیزئۺامنیسۺرھگوںۺےسۺسکیٹۺااٹھکۺرکےۺاگ۔

ااٹھکۺایکۺایگۺسکیٹۺزخاہنۺرساکرۺںیمۺدالخۺیکۺاجےئۺاگ۔ۺ( ۳)

سکیٹۺےکۺانددنہہۺارفادۺ،ۺادارےۺ،ۺںیمیظنتۺہعمبۺاینپمکںۺاورۺرفمۺالصۺرمقۺسکیٹۺےکۺ( ۴)

ۺرکںیۺےگ۔ۺاۺدۺاالعوہۺرجامہنۺوجۺہکۺسکیٹۺیکۺرمقۺےسۺزادئۺہنۺوہاگۺ

 "ریغۺاداۺدشہۺرمقۺانددنہاگنۺےسۺزینیمۺوصحملۺےکۺرطہقیۺرپۺووصلۺیکۺاجےئۺیگۺ۔( ۵)

 ذحفۺ. ۱۰



ۺابمتوکۺاورۺاےکسۺوصحںۺےکۺدرجۺذلیۺدرہجۺدنبویںۺۺرپۺابمتوکۺرپۺرتایقیتۺوصحملۺوجۺہک(    ۱     ) —:ابمتوکۺرتایقیتۺوصحملۺ. ۱۱

 :ۺاعدئۺاورۺااٹھکۺایکۺاجےئۺاگذلیۺرشحۺےسۺ

 اپچنۺروےپۺیفۺولکۺرگام    ۔ (ولفۺرکڈۺ،ۺوجاورۺرہگاۺاریئویکرڈۺ)وراینیجۺ (أ )

 روےپۺیفۺولکۺرگام2.50  دیفسۺابمتوکۺہعمبۺاخہکۺاورۺروھتۺوجۺہکۺےنتۺےسۺانبۺوہ۔ (ب )

 روےپۺیفۺولکۺرگام/-2       وسنارۺ  (ج )

 —ہیۺوصحملۺووصلۺایکۺاجےئۺاگۺ (أۺ۱ِ)

رگیسٹیۺانبےنۺوایلۺوینپمکںۺےسۺاورۺابمتوکۺاصفۺرکےنۺوایلۺوینپمکںۺےسۺ،ۺوکہٹۺیکۺاینبدۺرپۺوجۺ (أ )

 اپاتسکنۺابمتوکۺوبرڈۺےنۺدایۺوہۺ۔

وہۺارفادۺوجۺابمتوکۺاکۺاکروابرۺررکےتۺوہںۺاورۺابمتوکۺدیپاۺرکےنۺواولںۺےسۺایۺیسکۺاورۺذرہعیۺےسۺایۺ (ب )

 الےنۺواولںۺےسۺرخدیےتۺوہںۺ۔

(i) ربیخوتخپوخناہۺںیمۺوکیئۺیھبۺرگیسٹیۺانبےنۺوایلۺرٹکیفیۺایۺکشخۺرکےنۺوایلۺ

 راو؛رٹکیفی

(ii) قشۺربمن(i) ںیمۺذموکرہۺوبعشںۺۺےکۺالعوہۺدرگیہبعشۺاجت؛ 

ےکۺتحتۺۺےلہپۺیہۺوصحملۺ (أ)ۺۺرشبہکیطۺابمتوکۺیکۺایسیۺدقمارۺسجۺرپۺقشۺ

 :اداۺایکۺاجۺاکچۺوہۺوتۺاسۺرپۺوکیئۺوصحملۺاعدئۺںیہنۺوہاگ

ۺۺرشبہکیطۺزمدیۺاےسیۺارفادۺوجۺربیخوتخپوخناۺےسۺابرہۺیسکۺیھبۺہگجۺاسۺ

ںیمۺرصتحیۺ (۱)وصےبۺےکۺادنرۺیسکۺیھبۺہگجۺالےتۺوہںۺوتۺاسۺابمتوکۺرپۺذیلیۺدہعف

 وصحملۺاداۺرکےنۺۺاکۺومبجۺوہاگ۔/رنخ/رکدہۺرشح

ےسۺرُمادۺ" رفد"اسۺنشکیسۺیکۺقشۺںیمۺاامعتسلۺدشہۺظفلۺ: واضتح  

ر ٹیۺانبےنۺواےل
ِسگ

دوابرہۺکشخۺرکواےنۺواےلۺاکراخےنۺاورۺۺرپاگنسیسۺرٹنسزۺ/

رٹنسزۺاپاتسکنۺاپاتسکنۺوٹوکیبۺوبرڈۺیکۺرطفۺےسۺانۺ/اشلمۺوہےگنۺارگۺہیۺاکراخےن

وکۺرقمرہۺرکدہۺوکہٹۺےسۺااضیفۺابمتوکۺوکۺاکیۺہگجۺےسۺدورسیۺہگجۺےلۺاجےتۺوہںۺ

 اسیجہکۺذموکرہۺابالۺںیمۺایبنۺایکۺایگۺےہ۔



رٹکیفویںۺایۺدوابرہۺکشخۺرکواےنۺ/ےکۺتحتۺرگسٹیۺانبےنۺواےلۺاکراخونں (۱)اعدئرکدہۺذیلیۺدہعف (ۺب۱)

وایلۺرٹکیفویںۺےکۺداہلخۺٹیگۺرپۺووصلۺایکۺاجےئۺاگۺایۺسجۺیھبۺوصرتۺوہۺاسۺدصقمۺےئلیکۺانبےئۺےئگۺ

 کیچۺوپاسٹنئۺرپۺووصلۺایکۺاجےئۺاگ۔

ۺِۺروےپۺیفۺ۱.۲ےکۺرعےصۺںیمۺ (ومشبلۺدوونںۺاایمۺ)ۺِۺۺ۳۰/۰۶/۱۹۹۸ۺِۺےسۺ۰۱/۰۷/۱۹۹۷ابمتوکۺومرہخۺ (۲)

ولکرگامۺےکۺرشحۺےسۺووصلۺےیکےئگۺۺوصحملۺۺۺوک،ۺاشنمءۺاورۺاقمدصۺےئلیک،ۺۺاقونینۺوطرۺرپۺووصلۺایکۺایگۺوصترۺایکۺاجےئۺاگۺۺاےسیۺہکۺذموکرہۺۺ

 رشحۺایسۺاقوننۺےکۺتحتۺۺرقمرۺایکۺایگۺاھت۔

 —:وصحمالتۺےکۺآدمنۺوکۺذلیۺےئلیکۺاامعتسلۺایکۺاجےئۺاگ (۳)

(i) وصےبۺںیمۺابمتوکۺےکۺاےنُگۺواےلۺالعوقںۺوپدوںۺ" ڑسوکںۺیکۺوصخیصۺۺرمتمۺاورۺرتیق،ۺاہیئۺوزیۺاورۺ

 ؛"ےکۺظفحتۺۺیکۺوصخیصۺوہستل

(ii) ایسیۺرسرگایمںۺوجۺہکۺوصےبۺںیمۺابمتوکۺےکۺدیپاوارۺوکۺرتیقۺیکۺتمسۺںیمۺےلۺاجںیئ؛ۺاور 

(iii) ابمتوکۺےکۺاےنُگۺواےلۺالعوقںۺںیمۺمیلعتۺیکۺرتیق۔ 

ۺاہجںۺوکیئۺۺۺیھبۺسکیٹ،ۺسیفۺایۺوصحملۺاسۺاقوننۺےکۺتحتۺالوگۺایکۺایگدرگیۺوقانینۺ—:ےلہپۺےسۺوموجدۺوقانینۺیکۺلمعۺداری. ۱۲

ےکۺتحتۺالوگۺےیکۺےئگۺۺیسکۺیھبۺوموجدہۺسکیٹ،ۺسیفۺایۺوصحملۺۺںیمۺااضےفۺےکۺوطرۺرپ،ۺاےسیۺاقوننۺاسزیۺاورۺاسۺےکۺتحتۺانبےئۺےئگۺ

وقادعۺۺںیمۺدےیۺےئگۺۺۺرطہقیۺاکرۺ،ۺوجۺابۺکتۺالوگۺےہۺ،ااضیفۺۺوسکیٹں،ۺسیفۺایۺوصحمالتۺاکۺہنیمخت،ۺعمجۺرکےنۺاورۺووصیلۺۺےئلیکۺالوگۺرےہۺ

 اگ۔

ۺۺاسۺاقوننۺۺاورۺاےکسۺتحتۺانبےئۺےئگۺوقادعۺےکۺتحتۺانذفۺےیکۺےئگۺسکیٹ،ۺسیف،ۺ—:دعاتلِۺدویاینۺںیمۺدقمامتۺیکۺاممتعن. ۱۳

ڈوییٹۺایۺوصحملۺےکۺیسکۺےنیمخت،ۺاگلےنۺایۺعمجۺرکےنۺوکۺۺانوظنمرۺایۺرتمیمۺرکےنۺۺےئلیکۺۺوکیئۺیھبۺدروخاتسۺیسکۺیھبۺدویاینۺدعاتلۺںیمۺدارئۺ

 ںیہنۺیکۺاجیگیئ۔

ۺوکحتم،ۺاسۺاقوننۺےکۺرشاطئۺوکۺانذفۺرکےنۺےئلیکۺۺوقادعۺانبۺیتکسۺےہۺ،ۺاورۺاےسیوقادعۺ،ۺدرگیۺاعمالمتۺ—:وقادعۺانبےنۺاکۺاایتخر. ۱۴

ںیم،ۺۺیسکۺاگلےئۺےئکۺسکیٹ،ۺسیف،ۺوصحملۺۺےکۺہنیمختۺاگلےن،ۺعمجۺرکےنۺاورۺادایگیئۺےکۺرطہقیۺاکرۺوکۺوعضۺرکےنۺےئلیک،ۺۺایاسۺاقوننۺےکۺ

 تحتۺۺیسکۺزساۺوکۺالوگۺرکےنۺےئلیکۺۺسجۺےئلیکۺرطہقیۺاکرۺاسۺاقوننۺںیمۺایہمۺہنۺایکۺایگۺوہ،ۺانبۺیتکسۺےہ۔

 


