ربیخۺوتخپوخناۺاقونمۺامایلتۺ۲۰۱۴ء
(ربیخوتخپوخناۺۺربمن ۲۰۱۴ - XXVء)
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.۱۰
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ربیخۺوتخپوخناۺاقونمۺامایلتۺ۲۰۱۴ء
(ربیخوتخپوخناۺۺربمن۲۰۱۴ - XXVء)
]ۺوگررنۺربیخۺوتخپوخناۺیکۺوظنمریۺےکۺدعبۺیلہپۺابرۺربیخوتخپوخناۺےکۺرساکریۺۺرجدیہۺںیمۺومرہخۺ ۳۰ۺِونجری،ۺ ۲۰۱۴ءۺوکۺاشعئۺوہا۔ۺ [
اکیۺاقونم
وصہبۺربیخۺوتخپوخناۺںیمۺوصخمصۺوسکیٹں،ۺوسیفں،ۺسیسۺاهرۺوصحمكۺےکۺۺاگلےن،ۺاجریۺرےنھک،ۺرظناثینۺرکےنۺاهرۺاٰینثتسۺےئلیک۔
اسیجۺہکۺۺرقنیۺتحلصمۺےکۺتحتۺوصہبۺربیخۺوتخپوخناۺںیمۺوصخمصۺوسکیٹں،ۺوسیفں،ۺسیسۺاهرۺوصحمكۺےکۺۺاگلےن،ۺاجریۺ
رےنھک،ۺرظناثینۺرکےنۺاهرۺٰینثتسمۺدیۺاجےئ۔
ہیۺذلیۺرطےقیۺےسۺهعضۺایکۺاجاتۺےہ۔
ۺاقونمۺامایلتۺ۲۰۱۴ءۺالہکےئۺاگ۔
( )۱ہیۺاقونمۺربیخوتخپوخنا ِ

 .۱رصتخمۺونعام،ۺدحۺاهرۺآاغز---.

( )۲ہیۺاقونمۺامتلۺوصہبۺربیخۺوتخپوخناۺرپۺالوگۺوہاگ۔
( )۳ہیۺاقونمۺمکیۺوُجالیئۺ ۲۰۱۴ءۺےسۺانذفالمعلۺوہاگ۔
.۲

---.ۺااٹسپمۺاٹکیۺ ۱۸۹۹ءۺ(اقونمۺربمن،IIۺ۱۸۹۹ء) ےکۺدجهكI-ںیم-،
۱۸۹۹ءۺےکۺاقونمۺربمنIIۺںیمۺرتمیم ۺ
آرلکیٹۺِ۴ۺےکۺاکملۺربمن ِ۳ۺۺںیم،ۺظفلۺسیتۺیکۺاجبےئۺظفلۺاسھٹۺوکۺدبالۺاجےئۺاگ؛

(أ)

(ب) آرلکیٹۺربمن (۶أ) ےکۺاکملۺربمن ِ۳ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدنہہس ۱۰۰ۺِۺاهرۺ ِ۲۰۰ۺوکۺ ۲۰۰ۺِۺاهرۺ ۴۰۰ۺِۺدنہہسۺ
ےسۺدبہلۺاجےئۺاگ؛
(ج)

آرلکیٹۺربمن)۸أ) ےکۺاکملۺربمنِ۳ۺےکۺاقمےلبۺںیم-،
ظفلۺاکیۺوسۺاچپسۺرهہیپۺدهرسیۺہعفۺهاعقۺوہےنۺیکۺوصرتۺںیمۺوکۺاکیۺزہارۺرهہیپۺےسۺدبالۺ

()i

اجےئۺاگ؛
()ii
(د)

ظفلۺاکیۺزہارۺاپچنۺوسۺرهہیپۺوکۺدهزہاراپچنۺوسۺرهہیپۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ؛

آرلکیٹۺربمن ۱۲ۺِۺاکملۺربمن ِ۳ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺدبالۺاجےئۺاگۺاےنپۺرتیبیتۺ
اکملۺںیمۺاسیجۺہک:
.۲
"اویارڈ-،
()i

اسیجہکۺوکیئۺیھبۺرحترییۺہلصیفۺوجہکۺ

.۳
هیہۺوصحمكۺوجہکۺاکیۺابڈنۺرپۺوہۺ(ربمن  )۱۵رمقۺایۺ
اجدیئادۺیکۺصیخشتۺرپۺسجۺےسۺاویارڈۺقلعتمۺوہۺ

ۺایرئۺےنۺ ِدایۺوہۺوجہکۺ
اکیۺاثثلۺای م پ ا

وجہکۺاسۺاویارڈۺںیمۺدیۺیئگۺوہ۔

اکیۺاویارڈۺہنۺوہۺوجۺہکۺمیسقتۺاکۺاتہکۺوہۺ
اکیۺررفیسنۺرپۺوجہکۺاکیۺدعاتلۺےکۺ
ۺدوعیۺیکۺاکرهایئۺےکۺدهرامۺ
مکحۺرپۺہنۺوہ ٰ
؛ۺاهر
()ii
(ن)

میسقتۺاکۺمکح

رہانکكۺایۺاسۺےکۺہصحۺرپۺاچپسۺرهہیپ

آرلکیٹۺربمنِ۴۸ۺےکۺاقمےلبۺںیم-،
()i

اکملۺربمنِ۲ۺںیمۺوموجدۺقش(  )eeوکذخفۺایکۺاجےئۺاگ؛ۺاهر

()ii

اکملۺربمن۳ۺِۺںیم؛
(أ)

ظفلۺدهوسۺرهہیپۺاهرۺدهوساچپسۺرهہیپۺےئلیکۺظفلۺنیتۺوسرهہیپۺےسۺیلعۺارتلبیتۺدبالۺ
اجےئۺاگ؛

(ب) ظفلۺاستۺوسۺاچپسۺرهہیپۺوکۺظفلۺونۺوسۺرهہیپۺےسۺدبہلۺاجےئاگ؛اۺهر
(ج)
.۳

ظفلۺاکیۺزہارۺرهہیپۺوکۺذحفۺایکۺاجےئۺاگ۔

 ۱۹۵۸ءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺاقونمۺربمن Vۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺرغمیبۺاپاتسکمۺرہشیۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺسکیٹۺاقونمۺ

۱۹۵۸ء(رغمیبۺاپاتسکمۺاقونمۺربمن،Vۺ۱۹۵۸ء) ںیم،ۺ-
()i

وموجدہۺدجهكI-ۺوکۺدجهكۺ،ۺوجہکۺہمیمضۺِ۱ۺںیمۺایبمۺایکۺایگۺےہۺاسۺاقونمۺےک،ۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ؛

()ii

دجهكۺII-ۺںیم-،
(أ)

ریسلیۺربمنِ۷ۺںیمۺادنراجۺےکۺدعبۺۺدرجۺزلیۺاینۺادنراجۺایکۺاجےئۺاگۺاسیجۺہک:
"(۷أ) اگڑویںۺاکۺرسهسۺنشیٹسۺالِباحلظۺاسۺےکۺہکۺهہۺااضیفۺدهرسیۺدخامتۺدےۺاسیجۺہکۺ
فِلنگۺانشیٹسۺایۺدهرسیۺوکۺ ۱۰۰۰۰ۺِۺرهہیپۺ اسالہنۺےکۺٹیلفۺرٹیۺےکۺاسحبۺےسۺ
اچرجۺایکۺاجےئۺاگ۔"؛

(ب) ریسلیۺربمن)ِۺےکۺادنراجۺںیمۺاافلظۺاهرۺسلیمشۺ"ایۺومابلئۺوفمۺاٹهرز/ایمین مینااۺانبےنۺےئلیک"
وکۺذحفۺایکۺاجےئۺاگ؛
(ج)

ریسلیِ۹ۺںیمۺادنراجۺےکۺدعبۺاسیجۺہکۺرتمیمۺیکۺیئگۺےہۺدرجۺزلیۺےئنۺادنراجۺوکۺاشلمۺایکۺ
اجےئاگ:

تش
" .۱۰امعراتۺاهرۺزنیمۺوجہکۺومابلئۺوفمۺاٹهرزۺوکۺانبےنۺںیمۺاامعتسكۺوہیتۺوہۺیکۺ خیمشۺ
یکۺاجےئۺیگۺاهرۺاسۺرٹیۺےسۺسکیٹۺاگلایۺاجےئۺاگ:
()i

وصابیئۺداراوکحلتمۺ........

۴۰۰۰۰ۺِ رهےپۺاسالہن؛

()ii

ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺاهرۺہقلعتمۺ.......

۳۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺاسالہن؛ۺاهر

ذیلیۺرہشیۺالعہق
()iii

یعلضۺڈیہوکاررٹۺاهرۺہقلعتمۺ......

۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺاسالہن۔"۔ۺ

رہشیۺالعےق
.۴

سنی
 ۱۹۶۹ءۺےکۺرغمیبۺاپاتسکمۺمکحۺآرڈسننیۺربمن VIIIۺںیمۺرتمیم---.ۺۺرغمیبۺاپاتسکمۺےکۺاشسپۺۺاهرۺا منلشمنٹۺآرڈسننیۺ

۱۹۶۹ء(رغمیبۺاپاتسکمۺآرڈسننیۺربمن ،VIIIۺ۱۹۶۹ء) یکۺدہعفۺ۲۴ۺِۺںیم-،
(أ)

ذیلیۺدہعف(  )۲ںیمۺظفلۺاهرۺدنہہسۺ" ۷۵۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ ۱۰۰۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ ۱۲۵۰۰ۺِۺرهہیپۺاهرۺ ِ۱۵۰۰۰ۺ
رهہیپ" وکۺیلعۺارتلبیتۺظفلۺاهرۺدنہہس" ِ۲۰۰.۰۰ۺ رهہیپ،ۺ ۵۰۰.۰۰ۺِۺرهہیپ،ۺ ۱۰۰۰.۰۰ۺِۺرهہیپۺاهرۺ
 ِ ۲۰۰۰.۰۰رهپیہ" ےسۺۺدبالۺاجےئۺاگ؛

(ب) ذیلیۺدہعف(  )۶ںیمۺقش(أ)،ۺ(ب)،ۺ(ج) اهرۺ(د) ںیمۺظفلۺاهرۺدنہہۺ ۲۵.۰۰ۺرهہیپ،ۺ ۵۰.۰۰ۺرهہیپ،ۺ
۷۵.۰۰رهہیپۺاهرۺ ۱۰۰.۰۰ۺرهہیپۺوکۺیلعۺارتلبیتۺظفلۺاهرۺدنہہسۺ ۲۰۰.۰۰ۺرهہیپ،ۺ ۵۰۰.۰۰ۺرهہیپ،ۺ
۱۰۰۰.۰۰رهہیپۺاهرۺ۲۰۰۰.۰۰ۺرهہیپۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔
.۵

 ۱۹۹۰ءۺےکربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن IVۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺربیخوتخپوخناۺےکۺاقونمۺامایلتۺ

۱۹۹۰ء(ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ

ربمن،IVۺ۱۹۹۰ء) ےکۺدہعف ِ ۷لیں ،لهجهدہ ٹیبك که ٹیبك جهکہ اس قامهم کے ضلیلہ لیں دیا گیا
.۶

 ۱۹۹۵ءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن Iۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺامایلت ۱۹۹۵ءۺ(ربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن ،Iۺ

۱۹۹۵ء) یکۺدہعفۺِ۶ۺیکۺذیلیۺہعف(  )۸ںیمۺاافلظۺاپچنۺزہارۺاهرۺدهۺزہارۺوکۺیلعۺارتلبیتۺاافلظۺھچۺزہارۺاهرۺدهزہارۺاپچنۺوسۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔
ںیمۺرتمیمۺںیمۺرتمیمۺوبرڈۺےکۺااکؤسٹنۺاسۺرطہقیۺےسۺاقمئۺےئکۺاجےگنیئۺاسیجۺہکۺرقمرۺایکۺایگۺےہ۔
.۷

ۺاقونمۺامایلت ۱۹۹۶ءۺ(ربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن ،Iۺ
۱۹۹۶ء ےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن Iۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺربیخوتخپوخنا ِ

۱۹۹۶ء) نشکیسۺدہعفۺِ۱۱ۺےکۺذیلیۺدہعف(  )۱ںیمۺقشۺربمن(أ)،ۺ(ب) اهرۺ(ج) ےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺیلعۺارتلبیتۺدبالۺاجےئۺاگ:
"(أ) هراینیجۺےئلیکۺ(ولفرکڈ،ۺابرےۺاهرۺڈارکۺارئۺرکڈ) ......

۵.۰۰ۺرهےپۺیفۺولکرگال

(ب) دیفسۺہتپۺےئلیک/رستہکہۺابمتوکۺسجۺںیمۺہکۺاکاکۺ.....

۲.۵۰ۺرهےپۺیفۺولکرگال

ۺۺاهرۺرهتۺاشلمۺےہۺوجۺہکۺنیمۺاٹسکۺ(ڈڈنی)
ۺۺابمتوکۺےکۺزُجۺےسۺےتنبۺںیہۺ
(ج)
.۸

۲.۰۰ۺرهےپۺیفۺولکرگال۔"۔

/وسنارۺےئلیکۺ......

۲۰۰۰ء ےکۺربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺربمن IVۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺربیخوتخپوخناۺےکۺڈنیلۺسکیٹۺاهرۺزریعۺآدمینۺسکیٹۺ

آرڈسننی۲۰۰۰ءۺ(ربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺربمن ،IVۺ ۲۰۰۰ء) وموجدہۺےلہپۺاهرۺدهرسےۺدجهكۺوکۺڈیشهكۺوجہکۺاسۺۺاقونمۺےکۺ
ہمیمضIIIۺںیمۺدایۺایگۺےہۺےسۺدبالۺاجےئۺاگ۔
.۹

ۺاقونمۺامایلت ۲۰۱۰ءۺ(ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ
 ۲۰۱۰ءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمنVIIIۺںیمۺرتمیم---.ۺۺربیخوتخپوخناۺےک ِ

ربمن،VIIIۺ )۲۰۱۰ےکۺدہعف۲ۺِۺںیم،ۺذیلیۺدہعف(  )۲ںیمۺقش(ج) ےئلیکۺدرجۺذلیۺوکۺدبالۺاجےئۺاگ
"(ج) اجتریتۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺومشبكۺراہیشئۺسٹیلفۺوجۺہکۺالپزهںۺاهرۺریثکۺزنمہلۺامعروتںۺںیمۺهاعقۺوہۺوجہکۺ
یسکۺاسزئۺںیمۺیھبۺوہۺوجہکۺرہشیۺالعہقۺںیمۺهاعقۺوہ:
ریسلیۺربمن

اجدیئادۺیکۺلیصفت

سکیٹۺاکۺرٹی

()i

بجۺریغۺوقنمہلۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺ

راکیرڈۺرکدہۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺاکۺ ۲٪ۺِۺرشبہکیطۺسکیٹۺیکۺیفۺ

راکیرڈۺیکۺیئگۺوہ۔

رمعبۺٹفۺرمقۺریمعتۺےیکۺےئگۺرہبقۺیکۺزنمكۺےئلیکۺوجہکۺےچینۺ
ایبمۺیکۺیئگۺےہۺےسۺمکۺہنۺوہیگ۔
ییمشمنٹۺےئلیکۺ۸ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
رگاؤڈنۺولفرۺےئلیکۺ۱۰ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
یلہپۺزنمكۺےئلیکۺ۸ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
دهرسیۺزنمكۺےئلیکۺِ۷.۵ۺ رهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
رسیتیۺاهرۺاسۺےسۺاهرپۺےئلیکۺ۷ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف

()ii

بجۺریغوقنمہلۺاجدیئادۺیکۺامتیلۺ

ریمعتۺےیکۺےئگۺرہبقۺیکۺیفۺرمعبۺٹفۺسکیٹۺیکۺرمقۺزنمكۺےئلیکۺ

راکیرڈۺہنۺیکۺیئگۺوہ۔

وجہکۺےچینۺایبمۺیکۺیئگۺےہ۔
ییمشمنٹۺےئلیکۺ۸ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
رگاؤڈنۺولفرۺےئلیکۺ۱۰ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
یلہپۺزنمكۺےئلیکۺ۸ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
دهرسیۺزنمكۺےئلیکۺِ۷.۵ۺ رهہیپۺیفۺرمعبۺٹف
رسیتیۺاهرۺاسۺےسۺاهرپۺےئلیکۺ۷ۺِۺرهہیپۺیفۺرمعبۺٹف

.۱۰

ۺاقونمۺامایلتۺ ِ۲۰۱۳ۺ(ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ
 ۲۰۱۳ءۺےکۺربیخوتخپوخناۺاقونمۺربمن XXIۺںیمۺرتمیم ---.ۺۺربیخوتخپوخنا ِ

ربمن،XXIۺ۲۰۱۳ء) ےکۺےلہپۺدجهكۺںیم-،
(أ)

سی مفنمکی
سی مفنمکی
م
م
ص
ص
نۺ
نۺربمن ۹۸۰۲.۹۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدرجۺزلیۺیئنۺالک
ومردہۺادنراجۺےکۺدعبۺالک
ربمنۺاهرۺتیثیحۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:
"۸۹۰۲.۶۰۰۰ۺۺوپزلۺرپۺااہتشرات۔
۹۸۰۲.۷۰۰۰ۺلبۺوبرڈزۺرپۺااہتشرات۔

۹۸۰۲.۸۰۰۰ۺۺااہتشریۺدخامتۺےئلیکۺہگجۺاکۺانچیب۔"؛
سی مفنمکی
سی مفنمکی
مصنۺ
مصنۺربمن ۹۸۰۲.۹۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدہۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
(ب) الک
ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:
" ۹۸۰۲.۹۰۱۰ۺیٹۺهی،ۺرڈیویۺاهرۺدیپاهاریۺدخامت۔
۹۸۰۲.۹۰۲۰ۺۺرباڈاکگنٹسۺدخامت۔"؛

(ج)

سی مفنمکی
مصنۺربمن ۹۸۱۴.۲۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺدرجۺذلیۺ
لیصفتۺےکۺاکملۺںیمۺوموجدہۺادنراجۺےئلیکۺالک
وکۺدبالۺاجےئاگۺاسیجۺہک:

م
"ریمعتایتۺدخامتۺوجہکۺامعراتۺےکۺرٹنکرٹکیۺایہمۺرکےتۺںیہ،ۺارٹکیله ک منینمکلۺاکل،ۺرٹمۺیکۺرپاٹکیجۺاهرۺ

(د)

اسۺرطحۺاکۺدهرساۺاکلۺسجۺںیمۺارفنادیۺرھگۺیکۺریمعتۺاکۺاعمدہہۺاشلمۺہنۺوہ۔"؛
سی مفنمکی
سی مفنمکی
م
م
ص
ص
نۺ
نۺربمن ۹۸۱۵.۶۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
الک

(ن)

ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:
س
"۹۸۱۵.۷۰۰۰ۺۺاک میمنکۺاهرۺالپکٹسۺرسرجیۺیکۺدخامت۔"؛
سی مفنمکی
سی مفنمکی
مصنۺ
مصنۺربمنۺ ۹۸۱۸.۸۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
الک
ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:

( ه)

" ۹۸۱۸.۸۷۰۰ۺۺهڈیویۺپیٹۺاهرۺدیپاهاریۺدخامت۔"؛
سی مفنمکی
سی مفنمکی
مصنۺ
مصنۺربمنۺ ۹۸۱۹.۹۵۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
الک
ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:
" ۹۸۱۹.۹۶۰۰ۺقحِۺفینصتۺیکۺدخامت۔؛

(ز)

۹۸۱۹.۹۸۰۰ۺۺاسؤڈنۺراکیرڈۺیکۺدخامت۔"؛
سی مفنمکی
سی مفنمکی
مصنۺ
مصنۺربمنۺ ۹۸۲۰.۴۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
الک
ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکۺاشلمۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:

"۹۸۲۰.۵۰۰۰ۺۺدخامتۺوجہکۺومرٹاگڑویںۺےکۺهراشکپۺمنم مکینِکۺاشسپۺارئڈنکگننشیۺ
(ح)

ۺیکۺدخامتۺاهرۺافصیئۺرٹنیسۺایہمۺرکےتۺںیہ؛ۺاهر
سی مفنمکی
سی مفنمکی
مصنۺ
مصنۺربمنۺ ۹۸۶۸.۸۰۰۰ۺےکۺاقمےلبۺںیمۺوموجدۺادنراجۺےکۺدعبۺدرجۺذلیۺیئنۺالک
الک
ربمنۺاهرۺلیصفتۺوکعمجۺایکۺاجےئۺاگۺہقلعتمۺاکملۺںیمۺاسیجۺہک:
"۹۸۶۹.۰۰۰۰

رنیٹنکۺرٹلنیمۺرسهزس۔؛

۹۸۷۰.۰۰۰۰

ااسنینۺهاسلئۺوکۺرھبیتۺرکان؛ۺ
اهرۺزمدهرهںۺوکۺایہمۺرکےنۺیکۺ
دخامت۔؛

۹۸۷۲.۰۰۰۰

کلبپۺامكۺوگدال۔؛

۹۸۷۳.۰۰۰۰

دعماینت،ۺلیتۺاهرۺسیگۺ
ومشبكۺہقلعتمۺرسهےۺاهرۺاسۺ
ےکۺاسھتۺاکلۺیکۺدخامتۺوکۺایہمۺ

۹۸۷۴.۰۰۰۰

رکان۔"؛
میت
اویٹنۺ مجمنٹۺدخامت۔"۔

ہمیمضI-
]دہعف۳ۺِ [
"دجهكI-
]دےیھکیۺدہعف[)۲(۳
ہصحۺ'أ'
ریسلیۺ درہجۺ

وصابیئۺداراوکحلتمۺےئلیکۺسکیٹۺاکۺرٹیۺ ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹزۺےئلیکۺ
اسالہنۺرهوپںۺںیم

ربمن
.۲

.۱

.۳

.۴

.۵

أ

ب

ج

۱۰۰۰

۹۰۰

۷۵۰

ڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺےکۺابصقیتۺ

یعلضۺڈیہوکاررٹۺاکۺسکیٹۺ

ڈرٹسٹکۺڈیہوکاررٹۺےکۺالعهہۺ

سکیٹۺاکۺرٹیۺالسہنۺرهوپںۺ

العوقںۺاکۺسکیٹۺرٹیۺاسالہنۺ

رٹیۺاسالہنۺرهوپںۺںیم

دهرسےۺوعلضںۺاکۺسکیٹۺ

ںیم

رهوپںۺںیم
.۶

.۷

اٹؤمۺپش اٹؤمۺپشۺ

.۸

.۱

اپچنۺرمہلۺکتۺ

۹۰۰

.۹

اٹؤمۺپش اٹؤمۺپشۺ

ےکالعهہ
۷۵۰

رهوپںۺںیم

ےکالعهہ
۵۰۰

۳۲۵

.۱۰

.۱۱

اٹؤمۺ

اٹؤمۺپشۺ

پش

ےکالعهہ

۴۰۰

۳۰۰

.۱۲

.۱۳

اٹؤمۺپش اٹؤمۺپشۺ
ےکالعهہ
۲۰۰

۱۵۰

(اےنپۺہضبقۺےکۺ
العهہ)
.۲

اپچنۺرمہلۺےسۺزایدہۺ
رگمۺدسۺرمہلۺےسۺ
زایدہۺںیہن

۱۷۰۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰

۹۰۰

۷۵۰

۸۰۰

۷۵۰

۶۰۰

۵۰۰

.۳

دسۺرمہلۺےسۺزایدہۺ

۲۲۰۰

۲۱۰۰

۲۰۰۰

۲۱۰۰

۲۰۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

۶۰۰

۵۰۰

رگمدنپرہۺرمہلۺےسۺ
زایدہۺںیہن
.۴

دنپرہۺرمہلۺےسۺ

۳۳۰۰

۳۲۰۰

۳۰۰۰

۳۲۰۰

۳۰۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰

۹۰۰

۷۵۰

زایدہۺرگمااھٹرہۺۺرمہلۺ
ےسۺزایدہۺںیہن
.۵

ااھٹرہۺرمہلۺےسۺ

۱۰۰۰۰

۹۰۰۰

۸۰۰۰

۹۰۰۰

۸۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۵۰۰

۱۰۰۰

زایدہۺرگمسیبۺۺرمہلۺ
ےسۺزایدہۺںیہن
.۶

سیبۺرمہلۺےسۺزایدہۺ

۱۵۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸۰۰۰

۶۰۰۰

۵۰۰۰

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

رگمسیتۺرمہلۺےسۺ
زایدہۺںیہن
.۷

سیتۺرمہلۺےسۺ
زایدہۺرگماچسیلۺ
رمہلۺےسۺزایدہۺںیہن

۲۰۰۰۰

۱۸۰۰۰

۱۶۰۰۰

۱۸۰۰۰

۱۶۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸۰۰۰

۶۰۰۰

۴۰۰۰

.۸

اچسیلۺرمہلۺےسۺ

۳۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

زایدہۺ
ہصحۺ'ب'
امعرتۺوجہکۺوکحتم،ۺمینۺوکحتم،ۺانیۺیجۺاهزۺاهرۺامایلیتۺادارے،ۺرپاویئٹیۺاکرهابریۺادارے،ۺامہممۺاخےن،ۺوہلٹۺاهرۺکنیبۺاامعتسكۺےئلیکۺاحلصۺرکےتۺںیہۺاکۺسکیٹۺاسالہنۺالصۺرکاہیۺاکۺ

۲۰٪ۺِۺوہاگ۔ۺایسیۺ

وصرتۺںیمۺبجۺہکۺامعرتۺوساےئۺاسۺامعرتۺےکۺسجۺوکاقونمۺیکۺدہعف ِ۴ۺےکۺتحتۺاساءۺاحلصۺوہ،ۺسجۺیکۺتیکلمۺایۺہضبقۺامۺادارهںۺےکۺاپسۺوہۺوتۺاسۺرپۺسکیٹۺاگلایۺاجےئۺاگۺایسیۺڈلبگنۺےکۺاسالہنۺرکاہیۺیکۺ
صیخشتۺرپۺاسۺرٹیۺرپۺوجۺہکۺا ُهرپۺایبمۺےئکۺےئگۺںیہ۔
ہصحۺ'ج'
اجدیئادۺرپۺسکیٹۺوجہکۺرکاہی،ۺہٹپۺایۺیسکۺدهرسےۺرطحۺےسۺاهرۺوجہکۺاسۺےکۺررٹسجڈۺامکلۺےکۺاامعتسكۺںیمۺہنۺوہۺاُهرپۺایبمۺےیکۺےئگۺےسۺدهۺانُگۺوہاگۺوساےئۺدرہجۺأۺ(اپچنۺرمہلۺکت)ےک۔
رشتحی :وصابیئۺداراوکحلتمۺںیمۺالعوقںۺیکۺدرہجۺدنبیۺدرہجۺأ،ۺبۺاهرۺجۺذبرہعیۺاالعہیمۺہمکحمۺوللکۺوگرٹنمنۺاهرۺدیہیۺرتیقۺےکۺذرہعیۺوہاگۺوجہکۺهًاتقوفًاتقۺاالعمۺاشعئۺایکۺاجےئۺاگ۔ۺڈهژیلنۺاهرۺیعلضۺ
ڈیہوکاررٹزۺںیمۺاٹؤمۺپشۺوظنمرۺاٹؤمۺپشۺےہۺسجۺںیمۺهہۺالعےقۺیھبۺاشلمۺےہۺوجۺہکۺهًاتقوفًاتقۺوللکۺوگرٹنمنۺاڈنی ُۺرهركۺڈوییپلمنٹۺااسیۺرگدایتنۺےہ۔"

ہمیمضII-
]دےئھکیۺدہعف۵ۺِ [
"لبیٹ
ریسلیۺربمن

سکیٹۺدےنیۺهاےلۺیکۺلیصفت

سکیٹۺاکۺرٹیۺاسالہن

۱

۲

۳

.۱

()i

امتلۺااخشصۺوجۺہکۺیسکۺیھبۺہشیپ،ۺاجترت،ۺاکگنلۺایۺونرکیۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺوصخمصۺوطرۺرپۺاسۺےکۺ
دعبۺایبمۺیکۺیئگۺےہۺربیخوتخپوخناۺوصہبۺںیمۺاسۺےسۺهاہتسبۺوہۺیکنجۺاسالہنۺآدمینۺایۺامکیئ
(أ)

بجۺ ۶۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺ

ٰینثتسم

زایدہۺہنۺوہ؛
(ب) بجۺ ۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺ ۳۳۰ۺِۺرهےپ
زایدہۺہنۺوہ؛
( ج)

بجۺ۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺ ۴۳۵ۺِۺرهےپ
زایدہۺہنۺوہ؛

(د)

بجۺ ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺ ۶۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

(ن)

بجۺ ۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۲۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺ ۸۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺاهر

(ه )

بجۺ ۲۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺرگمۺ ۵۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺ ۱۰۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

()ii

وصابیئۺاهرۺهافیقۺوکحتمۺےکۺالُمزنیمۺوجۺہکۺاینبدیۺےپۺالیکسۺےسۺوخنتاہۺےتیلۺوہ۔
(أ)

اینبدیۺدرہجۺِ۰۱ۺاتۺ ۰۴ۺِ

ٰینثتسم

(ب) اینبدیۺدرہجۺِ۰۵ۺاتۺ ۱۲ۺِ

۱۰۰ۺِۺرهےپ

( ج)

اینبدیۺدرہجۺِ۱۳ۺاتۺ ۱۶ۺِ

۲۰۰ۺِۺرهےپ

(د)

اینبدیۺدرہجۺِ ۱۷

۳۰۰ۺِۺرهےپ

(ن)

اینبدیۺدرہجۺ۱۸ۺِ

۵۰۰ۺِۺرهےپ

(ه )

اینبدیۺدرہجۺِ۱۹ۺ

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

(ز)
.۲

اینبدیۺدرہجۺِ۲۰ۺۺاهرۺاُهرپ

۲۰۰۰ۺِۺرهےپ

امتلۺرشتکۺدحمهدۺاینپمکں،ۺاضمرہب،ۺابیمہۺرسامہیۺایۺوکیئۺدهرسیۺامجتعۺاکروپرٹیۺاداۺےئکۺےئگۺرسامہیۺےکۺاسھتۺاهرۺ
رسامہیۺوفحمظۺاسكۺامۺلبقۺںیمۺوجۺوکیئۺیھبۺزایدہۺوہ:
(أ)

بجۺِ۱۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

۱۸۰۰۰ۺِۺرهےپ

(ب) بجۺِ۱۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۲۵ۺنیلمۺرهےپۺےسۺ ۲۷۰۰۰ۺِۺرهےپ
زایدہۺہنۺوہ؛
( ج)

بجۺ ِ۲۵ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۵۰ۺنیلمۺرهےپۺ

۳۶۰۰۰ۺِۺرهےپ

ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛
(د)

بجۺ ِ۵۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۱۰۰ۺنیلمۺرهےپۺ ۹۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛

(ن)

بجۺ ِ۱۰۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۲۰۰ۺنیلمۺرهےپۺ ۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺاهر

(ه )

بجۺِ۲۰۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺ۔

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

رشتحی---.اداایکایگرسامہیۺریبهینۺکنیبۺیکۺوصرتۺںیمۺمکۺازۺمکۺاداۺایکۺایگۺرسامہیۺوہاگۺسجۺاکۺنیعتۺاٹیٹسۺکنیبۺ
اپاتسکمۺرکےۺاگ۔
.۳

سنی
ااخشص،ۺوینپمکںۺےکۺالعهہ،ۺنجۺیکۺتیکلمۺاکراخےن،ۺرمکلشۺا منلشمنٹ،ۺیجنۺیمیلعتۺادارےۺاهرۺیجنۺاتپسہك،ۺدرجۺ
ذلیۺاجتریتۺادارےۺرکےتۺوہ:
(أ)

وکیئۺیھبۺاجتریتۺادارہ/اکراخہنۺوجۺ ِ۱۰ۺایۺزایدہۺالمزنیمۺرےتھکۺ

۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

وہۺوجہکۺاسۺلبیٹۺںیمۺںیہنۺدےیۺےئگۺوہ؛
(ب) یجنۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺ ِ۱۰ۺکتۺوہ؛
( ج)

۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

یجتۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺیکۺدعتادۺ ِ۱۰ۺےسۺ ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
زایدہۺوہۺنکیلۺِ۵۰ۺےسۺزایدہۺوہ؛

(د)

یجنۺافشاخےن،ۺاتپسہكۺسجۺےکۺالمزنیمۺیکۺدعتادۺِ۵۰ۺےسۺزایدہۺوہ؛

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

(ن)
(ه )

یجنۺیبطۺاکجل؛
ئ
ۺانگنۺادارےۺنجۺاکۺڈرگیۺرپهرگالۺوہ؛
یجن م ر

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

(ز)

یجنۺزبسنۺیمیلعتۺادارے؛

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

()i

۱۰۰ۺِۺاطبلِۺوملعںۺکت؛

۷۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

()ii

۱۰۰ۺِۺاطبلِۺوملعںۺےسۺزایدہۺرپ؛

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

( ح)

یجنۺالءۺاکجل؛

( ط)

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ ۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
ئ
ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیم م
ۺدیۺےئگۺںیہۺوجۺ
ہکۺاماہہنۺ۱۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺہنۺےتیلۺوہ؛

( و)

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ ۷۰۰۰ۺِۺرهےپ
ئ
ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیم م
ۺدیۺےئگۺںیہۺوجۺ
ہکۺاماہہنۺ ۱۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺےتیلۺوہۺنکیلۺ ِ۲۰۰۰ۺ
رهےپۺےسۺزایدہۺسیفۺہنۺےتیلۺوہ؛

(ک) یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ ۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
ئ
ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیم م
ۺدیۺےئگۺںیہۺوجۺ
ہکۺاماہہنۺ ۲۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺےتیلۺوہۺنکیلۺ ِ۵۰۰۰ۺ
رهےپۺےسۺزایدہۺسیفۺہنۺےتیلۺوہ؛
( ك)

یجنۺیمیلعتۺادارےۺسجۺںیمۺہشیپۺهراہنۺاهرۺینفۺادارےۺاشلمۺ ۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
ئ
ںیہۺوساےئۺاسۺےکۺوجہکۺہ،ۺه،ۺزۺاهرۺحۺںیم م
ۺدیۺےئگۺںیہۺوجۺ
ہکۺاماہہنۺ۵۰۰۰ۺِۺرهےپۺسیفۺےسۺزایدہۺےتیلۺوہۺ؛

.۴

درآدمیۺاهرۺربآدمیۺالسنسئۺاکۺاحلمۺاملبقۺاسكۺیکۺآدمینۺیکۺصیخشتۺاسالہنۺرکِبیۺےکۺاسھت:
(أ)

بجۺ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ؛ۺ

(ب) بجۺ۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔
.۵

رئیلکگنۺاٹنجیۺایۺمٹسکۺاہؤسۺاٹنجی۔

.۶

رٹویكۺاٹنجی:
(أ)

ۺشہۺرٹویكۺاٹنجی؛
IATAۺےسۺوظنمر ُ د

ۺشہۺہنۺوہ؛
(ب) IATAۺےسۺوظنمر ُ د
(ج) جحۺاهر ُۺٹوهرۺآرپرٹی۔
.۷

روٹسیرٹن/امہممۺاخےنۺوجہکۺزلیسسکیٹۺدےتیۺوہں۔

۴۰۰۰ۺِۺرهےپ
۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۸۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ

.۸

ہشیپۺهراہنۺڈیکر۔

۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ

.۹

اشدیۺاہك/المۺ(الِباحلظۺاسۺےکۺانلۺےک)۔

۳۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

.۱۰

ااہتشرایتۺادارے۔

۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

.۱۱

بیبط:

.۱۲

صیخشتۺاکرۺاهرۺالعیجۺرمازکۺسجۺںیمۺاھتیپوللکیجۺاهرۺایمیکیئۺابیلررٹیۺاشلمۺںیہ:

(أ)

ٹسلشیپس؛

(ب) انمۺٹسلشیپسۺسجۺںیمۺیبطۺہشیپۺهرمیکحۺاهرۺوہویمکھتیپۺ

۲۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
۲۰۰۰ۺِۺرهےپ

هریغہۺۺاشلمۺںیہ؛
( ج)
(أ)

دادنامۺاسز
وجہکۺڈهژیلنۺڈیہوکاررٹۺںیمۺاشلمۺوہں؛

(ب) دهرسیۺوہگجںۺرپۺهاعقۺوہں۔
.۱۳

۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۳۶۰۰ۺِۺرهےپ

رٹنکرٹکیز،ۺالپسرئزۺاهرۺٹنٹلسنکۺسجۺےنۺاملبقۺامایلیتۺاسكۺےکۺدهرامۺهافیقۺایۺوصابیئۺوکحتمۺایۺیسکۺوللکۺااھتریٹۺوکۺ
علضۺںیمۺوکیئۺاسامم،ۺاجتریتۺامكۺایۺوکیئۺدخامتۺاسۺتمیقۺیکۺدیۺوہں:
(أ)

بجۺ ۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۰.۵ۺنیلمۺرهےپۺ ۴۰۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزادئۺہنۺوہ؛

(ب) بجۺ ِ۰.۵ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۱ۺنیلمۺرهےپۺےسۺ ۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
زادئۺہنۺوہ؛
( ج)

بجۺ ِ۱.۵۰ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۲.۵۰۰ۺنیلمۺ ۷۰۰۰ۺِۺرهےپ
رهےپۺےسۺزادئۺہنۺوہ؛

(د)

بجۺِ۲.۵۰۰ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۱۰ۺنیلمۺرهےپۺ ۱۸۰۰۰ۺِۺرهےپ
ےسۺزادئۺہنۺوہ؛

(ن)

بجۺِ۱۰ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۲۵ۺنیلمۺرهےپۺےسۺ ۲۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
زادئۺہنۺوہ؛

(ه )

بجۺِ۲۵ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ ِ۵۰ۺنیلمۺرهےپۺےسۺ ۳۰۰۰۰ۺِۺرهےپ
زادئۺہنۺوہ؛

(ز)

بجۺِ۵۰ۺنیلمۺۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺ ؛

۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

۱۴

رٹیپهك/ڈزیك/یسۺانیۺیجۺفِلنگۺانشیٹس۔

۱۵

امتلۺادارےۺسجۺںیمۺهڈیویۺاشسپ،ۺزنیمۺےکۺاکرهابرۺیکۺ ُداکںین،ۺازیسنجی،ۺاکرڈۺ ۳۰۰۰ۺِۺرهےپ

۸۰۰۰ۺِۺرهےپ

ڈرلیۺاهرۺٹینۺےفیکۺاشلمۺںیہۺنجۺیکۺصیخشتۺرباےئۺاملبقۺاسكۺامکنۺسکیٹۺےئلیکۺوہیئۺ
وہۺایۺہنۺوہیئۺوہ۔
۱۶

اچررٹڈۺااکؤنۺوجۺہکۺڑپاتكۺیکۺارفنادیۺاکلۺرکےتۺوہںۺاسۺںیمۺهہۺاشلمۺںیہنۺ ۱۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
وجہکۺوینپمکںۺںیمۺالُمزلۺےہۺنجۺےکۺهہۺامکلۺںیہنۺےہ۔

۱۷

اگڑویںۺاکۺرسهسۺانشیٹس۔

۱۸

رٹاوپسنررٹ/رٹاوپسنرٹۺاینپمکں:
(أ)

وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛

(ب) دهرسی۔
۱۹
۲۰

۲۱

۲۲

ااٹسکۺاجنیچسکیۺاکۺربمم۔
پچیمت
ینمۺ جرر:

۵۰۰۰ۺِۺرهےپ
۳۰۰۰ۺِۺرهےپ
۲۰۰۰ۺِۺرهےپ
۵۰۰۰ۺِۺرهےپ

()i

وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛

۱۰۰۰۰ۺِۺرهےپ

()ii

دهرسی۔

۵۰۰۰ۺِۺرهےپ

یبطۺاتیلہۺےکۺرمازک/انمجزمی:
()i

وصابیئۺداراوکحلتمۺیکۺدحهدۺںیم؛

۲۰۰۰ۺِۺرهےپ

()ii

دهرسی۔

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

۲۳

ویجرلز۔
ٹ
ڈاپیر مینلۺوٹسرز۔

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

۲۴

ربیقۺاساممۺےکۺوٹسرز۔

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

۲۵

لبیکۺآرپرٹیز۔

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

۲۶
۲۷

رپگنٹنۺرپسی۔
یپیمصنیمسااڈیئزۺڈرلیز۔

۱۰۰۰ۺِۺرهےپ
۱۰۰۰ۺِۺرهےپ

۲۸

ابمتوکۺےکۺوھتکۺڈرلیز۔

۲۰۰۰ۺِۺرهےپ

ہمیمضIII-
]دہعف(۸ب)[
"الہپۺدجهك
(دےیھکیۺدہعفۺ۳ۺِ)
زنیمۺرپۺسکیٹۺاکۺرٹی
ریسلیۺ

یفۺاڑکیۺرٹی

مسق/زنیمۺاکۺرہبق

ربمن
۱
.۱

۳

۲
امتلۺاقلبۺاکتشۺرہبقۺاکۺبیلسۺاسیجۺہکۺآاپبیشۺیکۺزنیمۺسجۺںیمۺاکیۺاڑکیۺآاپبیشۺیکۺ
زنیمۺوکۺدهۺاڑکیۺریغبۺآاپبیشۺزنیمۺےکۺرباربۺرگداانۺاجےئۺاگۺسجۺںیمۺابغۺاشلمۺںیہنۺےہ:

.۲

ابغ

()i

۵ۺِۺاڑکیۺےسۺزایدہۺہۺوہ؛

ٰینثتسم

()ii

۵ۺِۺاڑکیۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ؛

۲۲۵ۺِۺرهےپ

()iii

۱۲۱/۲ۺاڑکیۺےسۺزایدہۺۺوہ۔

۳۴۰ۺِۺرهےپ
۹۰۰ۺِۺرهےپ

دهرساۺدجهك
(دےئھکیۺدہعف۶ۺِ)
زریعۺآدمینۺرپۺسکیٹۺاکۺرٹی
رہۺامکلۺیکۺوصرتۺںیمۺزریعۺامکنۺسکیٹۺوکۺالوگۺایکۺاجےئۺاگۺزریعۺآدممۺرپ:
 .۱بجۺآدممۺ۴۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔

وکیئۺیھبۺسکیٹۺںیہن

 .۲بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ ۴۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ

۵٪ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ ۴۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔

۵۵۰۰۰۰ۺِ رهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔
 .۳بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ ۵۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ
۷۵۰۰۰۰ۺِ ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔
 .۴بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ ۷۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ
۹۵۰۰۰۰ۺِ ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔
 .۵بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ ۹۵۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺنکیلۺ
۱۱۰۰۰۰۰ۺِ ۺرهےپۺےسۺزایدہۺہنۺوہ۔
 .۶بجۺلکۺاقلبۺسکیٹۺآدممۺ۱۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہۺك۔

ِ۷۵۰۰ۺ رهےپۺعمب۷.۵٪ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ ِ۵۵۰۰۰۰ۺ
رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔
ِ۲۲۵۰۰ۺ ۺرهےپۺعمب ۱۰٪ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ ِ۷۵۰۰۰۰ۺ
رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔
ِ۴۲۵۰۰ۺ ۺرهےپۺعمب ۱۵٪ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ ِ۹۵۰۰۰۰ۺ
رهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔
ِ۶۵۰۰ۺ رهےپۺعمب ۱۷.۵٪ۺِۺاسۺرمقۺرپۺوجۺ
۱۱۰۰۰۰۰ۺِۺرهےپۺےسۺزایدہۺوہ۔

