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 )افل(

 رطقی اكرومعیم 

ارگیمنشی ےك وقادع المعل رطقی اكر وك ء یك لیمعت ںیم اور دنمسر اپر روزاگر ےك ےئل اپاتسكین اكرونكں یك رھبیت ےئلیك انذف ۱۹۷۹ارگیمنشی وقادع،  

 وفری وطر رپ انذف المعل وہاگ۔ رطقی اكر ںیم اتزہ رتنی رتامیم وك اشلم رك ےك زایدہ ؤمرث انبےن یك رغض ےس درج ذلی ایعمری رتمیم دشہ 

 اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ےك السنسئ یك وظنمری -۲

وظنمری ےك ےئل دروخاتس ڈارئرٹكی رنجل، ویبرو آف ارگیمنشی اڈنی اوورزیس االپمیٹنمئ، اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ےك السنسئ یك  

 ایسی وموصہل دروخاتس ۲ -االسم آابد وك افرم  

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی

رپ دلج رپاسیس ركے یگ  رپ رمہاہ درگی ہقلعتم داتسوزیات  دی اجےئ یگ۔ ڈارئوٹكیرٹی آف وكآرڈ

وموصل وہےن رپ نیت دونں ےك ادنر اینپ افسراشت ےك رمہاہ شیپ ركے یگ۔ ڈارئرٹكی رنجل یك رطف ےس اور ڈارئرٹكی رنجل وك ڈی آیئ  یب ےس روپرٹ 

 دروخاتس زگار یك ذایت امستع ےك دعب ہی سیك وزارت وك ایس روز اراسل رك دای اجےئ اگ۔

 ایلص رماہلس لمكم وافیق وكحتم یك رطف ےس او ای یپ السنسئ دےیئ اجےن اور ویبرو وك وموصل وہےن ےك دعب ڈارئوٹكی

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی

رٹی آف وكآرڈ

ےك ہقلعتم ظفحت دننكہ وك ےیجیھب یگ اور الص ہقلعتم افلئ ڈارئرٹكی آف آرپنشی وك اراسل ركے یگ۔  دروخاتس ےك اكی ٹیس ےك رمہاہ ارگیمسٹنی 

ر اس یك وفوٹ اكیپ رھك رك ایلص السنسئ اےس ارگیمسٹن )اترنیك ونط( اك ظفحت دننكہ اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز ےك السنسئ وك ررٹسج ركے اگ او

 دے اگ۔وحاےل رك

 او ای یپ السنسئ یك دجتدی -۳

وك السنسئ ےك اخہمت ےس  ددنہہاےنپ السنسئ یك دجتدی ےك ےئل ارگیمسٹن ےك ہقلعتم ظفحت  (OEP) وكیئ یھب اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ 

( ےك رقفہ رشہیط ےك تحت ۱)۹ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹رپ دروخاتس عمج ركاےئ اگ۔ ارگیمنشی وقادع،  ۳ –ونربم وك ای اس ےس لبق افرم  ۳٠اكی امہ لبق ینعی 

 ركایئ اجےئ۔ ارگیمسٹن اك ونربم ےك دعب عمج ۳٠یگ ارگ ذموكرہ دروخاتس عمج ركایئ اجےئ رقمر ٹیل سیف السنسئ یك دجتدی ےك ےئل دروخاتس ےك رمہاہ 

وہ لمع دننكہ ایسی امتم دروخاوتسں یك اجچن ڑپاتل  رہ اكی ادنراج یك اجچن اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ےك المزنیم یك الیصفتت یك ڑپاتل ےك الع ظفحت

۔ ڈارئرٹكی راسل ركے اگ ادربمس كت  ۵الزًام ، ےسج اباقدعہ وطر رپ رھبا ایگ وہ، ےك رمہاہ  II-ںیم الےئ اگ اور اےس ڈارئرٹكی رنجل وك ذموكرہ افرم ےك ہصح

وك ابالیئ  OEPsدربمس وك ای اس ےس لبق ہقلعتم  ۳۱دربمس كت اٹبنےئ اگ اور دجتدی دشہ السنسئ یك ایلص اكایپں  ۲۵رنجل دجتدی السنسئ یك دروخاتس 

امرچ كت ووصل ركےن  ۳۱ السنسئ اجبن وحایگل ےك ےئل وحاےل یك اجںیئ یگ۔ اس وصرت ںیم بج وكیئ او ای یپ )اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ( اانپ

 ارپلی كت واسپ ویبرو وك جیھب دای اجےئ اگ۔ ۵ںیم اناكم رےہ وت وہ 

السنسئ یك ایلص اكیپ رصف او ای یپ وكاراسل یك اجےئ یگ۔ او ای یپ ےك اجمز المزنیم یھب اس وصرت ںیم السنسئ یك اكیپ ووصل ركےتكس ںیہ  

 اگ۔ ای اجےئ ن كلم ںیم اپاتسكن نشم یك رطف ےس اباقدعہ وتقیث دشہ ااھتریٹ رٹیل عمج ركاارگ او ای یپ كلم ےس ابرہ وہ اور زیماب

 رپ لمع اكری یك ااجزت ڈامیڈنریبون كلم ےس یسك  -۴



اے( رپ دروخاتس ےك رمہاہ – ریبون كلم ےس ڈامیڈن )بلط( وموصل وہےن رپ او ای یپ ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ وك رقمرہ افرم )ہكلسنم 

 دصتقی دشہ ڈامیڈن رٹیل كلسنم رك ےك دروخاتس دے اگ:اباقدعہ وطر رپ  یك داتسوزیات ینعی اپور آف ااٹرین اور درج ذلی یك رطف ےس ڈامیڈن

 زیمابن كلم ںیم اپاتسكین نشم افل( 

 زیمابن  كلم یك وزارت اومر اخرہج ب( 

 اپاتسكن ںیم زیمابن كلم اك نشم ج( 

، رہ (categories)ےك زرمہ اجت  یك لیصفت یك واضتح وہین اچےیہ ًالثم ولطمب اكرانكنینعی اجب م ڈامیڈن رٹیل ںیم الزیم وطر رپ اك 

آاسیم ےك ےئل اتیلہ/ رجتہب، ارگ دراكر وہ۔ اپور آف ااٹرین اور ڈامیڈن رٹیل اجكی یھب  اور رہ یك دعتاد، المزتم یك رشاطئ و وضاطب  اجزبزرمے ےك اطمقب 

تنحم وشكں یك دعتاد یك وظنمری یھب /اس وصرت ںیم اقلب وبقل وہاگ ارگ ہی ذموكرہ ابال ااھترزیٹ ںیم ےس یسك یك رطف ےس دصتقی دشہ وہ۔ وزیہ پلس 

ات ےك رمہاہ عمج ركایئ اجںیئ یگ۔ اس وصرت ںیم ہك بج وزیہ پلس/ تنحم وشكں یك وظنمری دایتسب ہن وہ اباقدعہ وطر رپ وتقیث دشہ ڈامیڈن یك داتسوزی

عمج ركاےئ اگ ہك آرج ےك اپس المزںیتم دایتسب ںیہ اور ارگیمنشی ےك وقانین ےك  (undertaking) انہم وت اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز اكی ارقار

 ۔ا وھجاٹ اثتب وہانہم  وتسمبج وہاگ ارگ ہی ارقار تحت وہ اےنپ الخف اكرروایئ اك 

ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ وك ااجزت اطع ركےن ےك ےئل یسك یھب ورگنك ڈے وك دروخاتس دے اتكس ےہ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت دننكہ  ،او ای یپ 

 اور درتف ےك دنب وہےن ےك اواقت ےس لبق ایس روز اےس اٹبنےئ اگ۔ اگ ااجزت ےك ےئل عمج ركایئ یئگ ذموكرہ دروخاوتسں یك ووصیل یك ردیس اجری ركے

 وظنمر دشہ رپلپسن ےس ڈامیڈن یك وظنمری -۵

  نج ںیم یسك ریبون كلم ےك آرج ےن یسك او ای یپ ےك انم رپ اپور آف ااٹرین دی وہ اور اوای یپ ےن ذموكرہ آرج وك امیض ںیم 

 

ز
 س
كی

 اےسی امتم 

وقت ایہم یك وہ وت ذموكرہ آرج ےس امدعب ڈامیڈنز وج ایس او ای یپ ےك اپس رماےلس / سكیلیٹ/ سكیف/ ای ی وظنمری ےس ارفاد ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ یك 

ےك تحت اسیج ہك  ۱۹ -ء ےك اقدعہ۱۹۷۹وہں اںیہن ارگیمسٹن اك ظفحت دننكہ وظنمر ركے اگ ارگہچ ارگیمنشی ےك وقادع، وموجد  لیم یك وصرت ںیم 

دشہ ہن وہں۔ اتمہ، امدعب ڈامیڈن وج ذموكرہ آرج ےك ےئل رسیتے رفقی/ رھبیت ارسف یك رطف ےس شیپ یك اجےئ اس رپ وغر ںیہن ایك ولطمب ےہ دصتقی 

رمہاہ ہن وہ۔ وہ اپور آف ااٹرین سج یك لیمعت رسیتے رفقی / رھبیت آسف ےن یك وہ وہ الص آرج یك  ینعی ڈامیڈن  اجےئ اگ ارگ آرج یك رطف ےس اطمہبل

 وہ  یك وہج ےس ےب اكر وہ اجےئ یگ۔ اس وصرت ںیم ہك بج آرج نیت لسلسم اسولں كت او ای یپ ےك اپس ڈامیڈن ہن ےجیھب وت اپور آف ااٹرین لطعمدبتیلی

ی یك یھت( راجےئ یگ۔ ایسی وصروتں ںیم او ای یپ وك وشمرہ دای اجےئ ہك وہ ہقلعتم رپلپسن یك رطف ےس اپور آف ااٹرین )وج آرج ےن ےلہپ اس ےك انم اج

 ےك وجاز یك دجتدی ركاےئ ای ہی سیك ویبرو آف ارگیمنشی اڈنی اوورزیس االپمیٹنمئ وك دصتقی/ ےلصیف ےك ےئل جیھب دای اجےئ۔

 ااجزت شیپ ركےن رپ  ہكس واكہل / اطخب رماہلس -۶

او ای یپ وك اینپ حطس رپ ااجزت ےشخب اگ ارگ وہ ہكس واكہل / اطخب رماہلس شیپ ركے اگ سج یك وزارت ااصنف/ ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت  

ای مك ااخشص ےك ےئل وہ۔ ایسی وصروتں ںیم او  ۵٠وزارت اخرہج اومر، وكحتم وعسدی رعب ےن اباقدعہ وطر رپ دصتقی یك وہ رگم رشط ہی ےہ ہك ڈامیڈن 

 انہم عمج ركاےن ےك ذرےعی  یب( ںیم وفلمف ومن ےن ےك اطمقب اكی ارقار –قی دشہ وزیہ پلس یك اكیپ شیپ ركے اگ اور )كلسنم ای یپ اباقدعہ وطر رپ دصت



یك دروخاتس ان یك وخنتاہ اور رسوس یك درگی رشاطئ و وضاطب یك ذہم داری وبقل ركے اگ۔ اہجں اكرونكں یك دعتاد اچپس ےس اجتوز رك اجےئ ااجزت ےنشخب 

اكی ررٹسج انبےئ اگ سج ںیم ہكس واكہل/ اطخب رماےلس یك اینبد رپ اینپ رطف ےس ےشخب  ددنہہ   وظنمری ےك ےئل یجیھب اجےئ یگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحتویبرو وك

ےك  ےك درتف ںیم اعمےنئ ےك ےئل اس ےك دورےددنہہ ےئگ ااجزت انومں یك الیصفتت وموجد وہں یگ، وج ہك ڈارئرٹكی رنجل وك ارگیمسٹن ےك ظفحت 

 ۔اجںیئ یگ دوران دعب اولوقع وظنمری ےك ےئل شیپ یك

 رساكری ہبعش یك ڈامیڈن -۷

رساكری ہبعش یك ڈامیڈنز ےك ےئل ااجزت اطع ركے اگ  اور سیك ویبرو وك ڈی یج یك دعب اولوقع وظنمری ےك ےئل ےجیھب ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت  

ےك درتف ےك دورے ےك ددنہہ  ڈامیڈنز اك ررٹسج رمبت ركے اگ وج ڈی یج وك ارگیمسٹن ےك ظفحت رساكری ہبعش یك  (P.E)ددنہہ  اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت 

 ومعق رپ اس ےك المہظح ےك ےئل شیپ ایك اجےئ اگ۔

 وظنمر دشہ ڈامیڈنز اكااہتشر -۸

( اكرونكں ۳٠یك وظنمری وہےن رپ او ای یپ الزًام ڈامیڈن اابخر ںیم رہتشم رك ےاگ ارگ ڈامیڈن سیت ) انےم  ےك تحت ااجزت ۱۹ای اقدعہ  ۱۸اقدعہ  

ااجزت انہم ربمن  ای زایدہ ےك ےئل وہ۔ رہ ااہتشر دےتی وتق اس ںیم روزاگر دےنی واےل كلم اك انم، اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز اك انم اور السنسئ ربمن

 وج واحض وطر رپ وموجد وہں اور امتم امہ ولعمامت ًالثم رہ زرمے ںیم المزوتمں یك دعتاد، شیپ ركدہ وخنتاہ، رٹنكٹكی اك رعہص یك الیصفتت اشلم ركے اگ

  ذموكرہ ااہتشر یك ااشتع ےك دو وتفہں ےك ادنر ای ررٹسج
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نشی یك اور درگی ااضیف وفادئ ۔ او ای یپ یك رطف ےس اجری ركدہ ااہتشرات یك اابخری 

 خی رپ، وج یھب ان ںیم ےس ےلہپ واعق وہ، الزًام ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ وك ایہم یك اجںیئ یگ۔اتر

۹- CVs یك ووصیل ےك ےئل ااہتشر 

 اانپای اجےئ اگ: رطقی اكراس ےك ےئل درج ذلی  

، وخنتاہ اور درگی ااضیف افدئے ذرك ےئك ےئگ او ای یپ ینیقی انبےئ اگ ہك ڈامیڈن رٹیل ںیم زرمہ اور ورركوں یك دعتاد، اتیلہ اور ولطمب رجتہب اے(

 وہں۔

 اگ:اشلم ركے  وصخمص افسراشت ےك رمہاہ سیك ویبرو وك ےجیھب اگ اتمہ، اس ںیم درج ذلی ولعمامت ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت  یب(

 -i او ای یپ اك ومعیم نلچ اور رہشت 

-ii انومں یك دعتاد اور ان ذموكرہ ااجزت انومں رپ ررٹسجڈ اكرونكں یك  زگہتش ابرہ امہ ےك دوران او ای یپ وك اطع ےئك ےئگ ااجزت

 دعتاد۔

 -iii اكی اسل ےك دوران اطع ےئك ےئگ ان ااجزت انومں یك دعتاد نج ےك ذرےعی وكیئ یھب اكرنك ررٹسجڈ ںیہن ایك ایگ۔ 

ںیم  ۸ -ےك اپس ذموكرہ ابال ریپہ ددنہہ رگیمسٹن ےك ظفحت ااجزت انےم یك وظنمری/ ررٹسجنشی ےك دعب او ای یپ ڈامیڈن اك اابخر ںیم ااہتشر ا یس(

 دی یئگ الیصفتت ےك اطمقب اس یك ررٹسجنشی ےك است دونں ےك ادنر دے اگ۔

گ یك اكی اكیپ ارگیمسٹن ےك ظفحت  ڈی(

 

 ن
كلی
 وك اس یك ااشتع ےك است دونں ےك ادنر رفامہ ركے اگ۔ددنہہ  او ای یپ ذموكرہ ااہتشر یك رپسی 



یك ووصیل ےك ےئل یمتح CVsیك رطف ےس وظنمر دشہ افرٹیم اامعتسل ركے اگ اور ددنہہ  دےتی وہےئ او ای یپ ارگیمسٹن ےك ظفحت  ااہتشر ای(

 اترخی دے اگ۔

  ادیمواروں یك لمكم رہفتس ایہم ركے اگ۔ ددنہہ سیت دونں ےك ادنر او ای یپ آرج اور ارگیمسٹن ےك ظفحت  ےس یمتح اترخی افی(

 

ڈ

 

ن
ش
ل
 وك اشرٹ 

 ذموكرہ ڈامیڈن یك لمع اكری اك راكیرڈ رےھك اگ، اور ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت  یج(

ےك اطمقب لمكم تیفیك اك  دہاایت  امدعب دروخاںیتس ویبرو وك )اے( ات )ڈی( ذموكرہ ابال ےكیك ووصیل  CVsاو ای یپ یك رطف ےس ااہتشر اور  اچی(

 ایبن رحتری ركےك یجیھب اجںیئ یگ۔

 زاگر ےك وزیہ وہڈلر یك ررٹسجنشیالبواہطس رو -۱٠

(i)  ( یك رشط ۳) ۲۲ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹ارگیمنشی ےك وقادع، ددنہہ وكیئ ااسی رفد سج ےك اپس البواہطس روزاگر اك وزیہ وہاگ اےس ارگیمسٹن اك ظفحت

اقدعہ ےك اطمقب  ہك داتسوزیات ےك تحت ررٹسجڈ ركے اگ۔ البواہطس روزاگر ےك وزیہ وہڈلر یك ررٹسجنشی ایس روز یك اجےئ یگ رشط ہی ےہ 

ےس اجتموز وہ اجےئ وت ( ۱٠دس )ریغ روایتی اممكل ےك نمض ںیم ےك وزیہ اجت یك دعتاد وہں۔ اس وصرت ںیم ہك بج البواہطس روزاگر 

اجےئ وت ےس ڑبھ  ۲٠یسك اخص آرج ےك روزاگر وزیوں یك دعتاد  ارگویبرو یك یگشیپ وظنمری احلص ركے اگ۔  ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت 

اگن وك آرج ےك وكافئ ےس قلعتم ددنہارگیمٹن یك ررٹسجنشی اجری رےھك اگ رگم ویبرو اور ارگیمسٹن ےك درگی ظفحت  ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت

 علطم ركے اگ۔

(ii)  2005-1-2تنحم اور ارفادی وقت یك ڈوژین ےك وننشیكفیٹ ربمن ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت\Emig-1  ںیم صتخم العہق اجت ےس قلعت

 رےنھك واےل اكرونكں وك رئیلك / ررٹسج ركےاگ، لیصفت درج ذلی ےہ:

 اایتخر العہق اجتزری  ےك درتف اك انم یپ ای ارگیمسٹن ےك  ہلسلس ربمن

ھگنس، وگرجاوناہل،  االضع الوہر، وصقر، اواكڑہ، وخیشوپرہ، لصیف آابد، گنھج، وٹہب كیٹ اقمبم الوہر ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت ۱

 وال، احظف آابد، رسوگداھ، ایمونایل، گنھج، وخاشب، ركھب اور اپك نتپایسوكلٹ، انرو

االضع راوڈنپلی، اكٹ، ملہج، وكچال، رجگات، ڈنمی اہبؤ ادلنی، االسم آابد اور ہطخ  اقمبم راوڈنپلی  ددنہہارگیمسٹن اك ظفحت  ۲

 رایتس آزاد ومجں و ریمشك

االضع اتلمن، ڈی یج اخن، اہبووپلر، اہبورگنل، ہیل، ولدرھاں، رفظم ڑگھ، اسویہال، رمیح  اقمبم اتلمن ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت ۳

 ایر اخن، واہڑی، رانج وپر اور اخوینال

 ہرورامار، وگادر، ینسپ، ویجاین اور ااالضع ہلیبسل، دضخ ولباتسچن ےك  وصہب دنسھ، ومشبل اقمبم ركایچ ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت  ۴

االضع دری، وسات اور امالڈنك ایسنجی، وكاتسہن، وبرین،  ومشبل وصہب انی ڈویلب افی یپ اور افاٹ اقمبم اشپور ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت ۵

 رتچال، ابوجڑ ایسنجی اور اشہلگن وك اكنل رك

 وكاتسہن، وبرین، رتچال، ابوجڑ ایسنجی اور اشہلگندری، وسات ےك االضع اور امالڈنك ایسنجی،  اقمبم امالڈنكددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت  ۶



 اور اورامرہ وك اكنل رك وصہب ولباتسچن، االضع ہلیبسل، دضخار، وگادر، ینسپ، ویجاین اقمبم وكہٹئ ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت  ۷

(iii)  ارگیمنشی ےك وخاشہ دنم رفد وك رئیلك/ ررٹسج یھب ركاتكس ےہ ارگ وہ ارگیمسٹن ےك  ددنہہ روزاگر یك وصرت ںیم ارگیمسٹن اك ظفحت  البواہطس

ےك علض ںیم اعریض وطر رپ راہشئ راتھك وہ وہ اےس اس رشط ےك تحت رئیلك/ ررٹسج ركے اگ ارگ وہ داتسوزیی وبثت شیپ ركے ےسیج وقیم  ددنہہ ظفحت

اگن ددنہ ارگیمسٹن ےك ہقلعتم ظفحت سیك رسٹیكفیٹ، رسوس رسٹیكفیٹ ای راہشئ اك وبثت۔ ذموكرہ انشیتخ اكرڈ ںیم اعریض راہیشئ ہتپ، اپوپسرٹ، یمیلعت 

دونں ےك ادنر عمج  ۱٠رئیلك ےئك اجںیئ ےگ اور ان وسیكں یك اماہہن روپرٹ ویبرو ڈیہ وكاررٹ ںیم رہ امہ ےك اخہمت ےك  اسھت ےك ااچنرج/ ڈیہ یك وظنمری ےك

 یك ووجاہت اك یھب ادنراج ركںی ےگ۔ / رئیلكسن  دننكاگن ذموكرہ وسیكں ےك ہیفصتركایئ اجےئ یگ۔ ارگیمسٹن ےك ظفحت

(iv) :ارگیمسٹن درج ذلی داتسوزیات عمج ركاںیئ ےگ 

 نیشم رڈی البی اپوپسرٹ اے( 

 ویپمكرٹازئڈ وقیم انشیتخ اكرڈ )وفوٹ اكیپ( یب( 

اعمدہہ ای ڈارئرٹكی رنجل یك رطف ےس نیعتم اكی ارقار انہم االپمیٹنمئ رٹنكٹكی ای آرج یك رطف ےس اباقدعہ دطختس دشہ  یس(

 یس(-)كلسنم

 ورئیفلی ڈنف عمج ركاےن یك ردیس ڈی( 

 ڈٹیكیلپ اكیپ( +ٹیٹس الفئ اوشنرسن اكروپرنشی یك رطف ےس اوشنرسن اك رسٹیكفیٹ )الص ای( 

رنس وہےن یك وصرت ںیم انی او یس/  اسكی رسوس )وفج ےس راٹیرئڈ( وجان/ رساكری المزتم ےس افرغ دشہ المزنیم/ افی(

 اعتسمر دخیتم ےك رماہلس یك لقن اور

اٹیٹس كنب آف /روےپ یك رشح ےس )ررٹسجنشی سیف عمج ركاےن اك الص اچالن وج رساكری زخاےن -/2500یف ارگیمٹن  یج(

 اپاتسكن/ لنشین كنب آف اپاتسكن ںیم اھكےت یك دم

 "Man anpower Management (C02901-30) C029-social services Miscellaneous 

C02906-Registration and other fees from Pakistan is working abroad" 

 ںیم عمج ركاای ایگ وہ۔ 

حیحص وقیم انشیتخ اكرڈ رباےئ اپاتسكن یك لقن ای وقیم انشیتخ اكرڈ رباےئ اپاتسكن احلص ركےن ےك ےئل اندرا ںیم ررٹسجنشی ےك ےئل  اچی(

  الص ردیس

ل اٹنجی یك رطف ےس وپسیل  ےج(
ی ك

 

ی ن 
ل

 وخادنمشہ ارگیمٹن ےك نمض ںیم ركدار یك دصتقی اك ڈی یپ او/ ہقلعتم وپ

 

ن

 

 ش
فكی
ی 

ركرٹكی و رپ

 رسٹیكفیٹ

 ارگیمنشی وزیے یك ررٹسجنشی -۱۱

)اے( ےك تحت رقمرہ افرٹیم  ۲۲ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹ارگیمنشی وقادع، ددنہہ وكیئ رفد سج ےك اپس ارگیمٹن وزیہ وہ اےس ارگیمسٹن اك ظفحت  

ڈی( رپ اخص دروخاتس ددنہہ ےس اكی ارقار انہم ےنیل ےك دعب ررٹسج ركے اگ اور  اس ادناز ےس اكی ررٹسج رمبت ركے اگ اسیج ہك  –)كلسنم 



 ےہ۔رصاتح یك یئگ  یك وصرت ںیم ںیم ذموكر البواہطس روزاگر ۱٠ ای( ںیم نیعتم ےہ۔ اایتخر اس رطح اقلب االطق وہاگ ےسیج ہك ہلسلس ربمن -)كلسنم

 ااجزت انےم اور اس یك ررٹسجنشی: -۱۲

یك رحتریی ردیس دے اگ، ےك ووصل وہےن  اس ددنہہ او ای یپ ےس ااجزت انہم اطع ركےن یك دروخاتس وموصل وہےن رپ ارگیمسٹن اك ظفحت  

وہں۔ اس رطح اطع ایك  ےك اطمقب  اقدعہ  ڑپاتل ركے اگ اور ایس روز ااجزت انہم دے اگ ارگ داتسوزیاتاایتحط ےك اسھت ڈامیڈن یك داتسوزیات یك اجچن

دونں  ۱۲٠ہم ایگ رہ ااجزت انےم اك ادنراج اكی ررٹسج ںیم ایك اجےئ اگ اور یسك وقتیمی اسل ںیم زامین رتبیت ےك احلظ ےس ربمن االٹ ركے اگ۔ ااجزت ان

یك رطف ےس اقلب وتعیس وہاگ۔ ددنہہ دونں كت ےك ےئل ارگیمسٹن ےك ظفحت  ۳۶۵رماہلس ےك ذرےعی  ی ، وج ہك اكی رحتریےك رعہص ےك ےئل حیحص وہاگ

 ( ےك تحت۲ےك ذیلی اقدعہ ) ۲٠ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹دونں ےس زادئ اےسی ارسف یك رطف ےس ےسج ڈارئرٹكی رنجل ارگیمنشی وقادع  ۳۶۵زمدی وتعیس ینعی 

۔ ذموكرہ وتیعیس رعہص اك وسیكں وك دمرظن رےنھك یك اینبد رپ ہقلعتم یپ ای ےك ذرےعی رحتریی دروخاتس شیپ ركےن رپ اطع یك اجےئ یگاایتخر ےشخب اگ، فلتخم 

دعب ایسی ڈامیڈن وج رعہص وجاز ےك دونں ےس زادئ ںیہن وہاگ۔ یپ ای یك رطف ےس ااجزت انہم اطع وہےن ےك  ۱۲٠رعہص وجاز اس ےك اخہمت ےس ےل رك 

ےئ امعتسل ںیم ہن الیئ اجےئ یگ اس ےك ابرے ںیم االطع ویبرو وك الزًام دی اجےئ یگ۔ اس وصرت ںیم ہك بج ااجزت انےم یك وظنمری رد رك دی اجادنر ا

 ددنہہ ظفحت دروخاتس افرم رپ اس یك ووجاہت درج ركے اگ اور ایس روز او ای یپ وك واسپ رك دے اگ۔ او ای یپ ارگیمسٹن ےك  ددنہہ وت ارگیمسٹن اك ظفحت 

 ےك ےلصیف ےك الخف ڈارئرٹكی رنجل ےك اپس الیپ دارئ ركااتكس ےہ اور ذموكرہ الیپ رپ ڈارئرٹكی رنجل  اك ہلصیف یمتح وہاگ۔

 ریبون كلم المزتم ےك اعمدہے یك ررٹسجنشی -۱۳

ےئ ررٹسجنشی وك ارگیمسٹن اك ااجزت انےم ےك وجاز ےك دوران او ای یپ یك رطف ےس الےئ ےئگ ریبون كلم المزتم ےك اعمدہات ربا 

اكی ہلسلس ںیم ررٹسجنشی ربمن اكی ررٹسج ںیم االٹ  ریبون كلم المزتم ےك رہ اعمدہے وك روز اكی ررٹسج ںیم اكی وقتیمی  اسل ںیم یساددنہہ ظفحت 

اگ ہك افی اسی اے ےك اسھت اپور آف  وہں۔ ارگیمسٹن  اك ظفحت دننكہ  ینیقی انبےئےك اطمقب  ركےك درج ركے اگ رشبہكیط امتم داتسوزیات اقدعہ 

یگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت دننكہ افی اسی ں ااٹرین/ ڈامیڈن رٹیل یك اكیپ كلسنم وہ اور رپنشم رٹیل ںیم دی یئگ المزتم یك رشاطئ و وضاطب ےك نیع اطمقب وہ

درج ركے اگ اور اینپ رہم اگلےئ اگ اور دطختس ركے اگ۔  اے یك اور ہقلعتم ارگیمٹن ےك نیشم رڈیالبی اپوپسرٹ یك رہ اكیپ رپ ذموكرہ ررٹسجنشی ربمن

یك  اپوپسرٹ رپ ارھبواں ادنراج یپ ای  ےك وظنمر ركدہ ڈزیانئ/ رہم یك وصرت ںیم وہاگ۔ افی اسی اے یك ارگیمٹن یك اكیپ اور اوشنرسن اپیسیل

 آرسیف ےك وحاےل یك اجںیئ یگ وج اےس ارگیمٹن وكی انشیٹنداتسوزیات اور

 
 

( دےنی ےك دعب وحاےل ركے اگ۔   و ربی 

 
 

ومزوں ولعمامت )ربی 

دورسی  ارگیمٹن ےك نیشم رڈی البی اپوپسرٹ ےك رمہاہ افی اسی اے یك دو وقنل او ای یپ ےك وحاےل یك اجںیئ یگ وج اكی لقن اےنپ اپس رےھك اگ اور

 اےنپ اپس رےھك اگ۔ددنہہ  اك ظفحت راكیرڈ ےك ےئل ارگیمسٹنوچیھت اكیپ لقن ریبون كلم آرج وك دے اگ۔ افی اسی اے یك 

 

 اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز یك رطف ےس اكرروایئ -۱۴



 ااجزت انہم ےشخب اجےن ےك دعب او ای یپ رھبیت اك لمع لمكم ركے اگ، بختنم/ انزمد ارفاد ےك ےئل وزیے ، ان ےك ڈیملكی كیچ اپ اك ااظتنم 

، ینیقی انبےئ اگ ہك بختنم دشہ رفد ےك اپس ےس ركواےئ اگرسن اكروپرنشی ںیم نیت الھك روےپ یك رمق ٹیٹس الفئ اوشن ،ركے اگ، رہ اكرنك یك اوشنرسن

اور ااجزت انےم ےك وجازی رعہص ےك ادنر  ای وہ اندرا ںیم وقیم انشیتخ اكرڈ احلص ركےن ےكےئل ررٹسجڈ ركایل ایگ وہ حیحص وقیم انشیتخ اكرڈ وموجد وہ اجزئ/

افی( رپ افی اسی اے یك -ےك اسےنم شیپ ركے اگ۔ او ای یپ نیعتم افرم )كلسنم ددنہہےك ےئل ارگیمسٹن ےك ظفحت  ارگیمسٹن وك ررٹسجنشی 

وك دروخاتس دے اگ اور رہ ارگیمٹن ےك نمض ںیم درج ذلی داتسوزیات ااجزت انےم اور اجری ركدہ ددنہہ  ررٹسجنشی ےك ےئل ارگیمسٹن ےك ظفحت 

گ یك لقن ےك

 

 ن
كلی
 ۔:شیپ ركے اگ،اہجں اقلب االطق وہ ، رمہاہ ااہتشر یك رپسی 

(i نیشم رڈی البی اپوپسرٹ 

(ii )ویپمكرٹازئڈ وقیم انشیتخ اكرڈ )وفوٹ اكیپ 

(iii  و  پمیٹس ارگیمٹن اور آرج دوونں ںیم ےس رہ  ۵ریبون المزتم ےك اباقدعہ وطر رپ ےئك ےئگ اعمدہے یك اچر وقنل 
 سی
ہ ی

روےپ یك امتیل یك اڈ

 نمض ںیم دو اكویپں رپ اپسچں یك یئگ وہں۔ اكی ےك اعمدہے ےك

(iv اور افرم  ۹ –ای افرم  ۷ -افرم )7 –رپ كنب رسٹیكفیٹ ارگ روزاگر رصتخم رعہص ےك ےئل وہ )الص+ وفوٹ اكیپA  الص 

(v )ٹیٹس الفئ اوشنرسن اكروپرنشی یك رطف ےس اوشنرسن اك رسٹیكفیٹ  )الص+ ڈٹیكیلپ  اكیپ 

(vi  اسكی رسوس نیم / اسقب رساكری المزم / رنس وہےنیك وصرت ںیم اور )انی او یس/ ڈوپینشیٹ رٹیل )رماہلس اعتسمر دخیتم 

(vii ۱روےپ یف ارگیمٹن ےك اسحب ےس رساكری زخاےن/ اٹیٹس كنب آف اپاتسكن/ لنشین كنب آف اپاتسكن ںیم دم ٠٠’’ 

 "C 02851- Registration & other fee from Pakistan working abroad" 

 ررٹسجنشی سیف عمج ركاےن اك الص اچالن۔ ںیم 

(viii حیحص وقیم انشیتخ اكرڈ ای وقیم انشیتخ اكرڈ احلص ركےن ےكےئل اندرا ںیم ررٹسجنشی ےك ےئل الص ردیس یك لقن 

(x  ل اٹنجی یك رطف ےس وخادنمشہ ارگیمسٹن  ےك نمض ںیم
ی ك

 

ی ن 
ل

 رسٹیكفیٹوپسیل ركرٹكیڈی یپ اور / ہقلعتم وپ

 

ن

 

 ش
فكی
ی 

  و رپ

 كنب رسٹیكفیٹ / رسسٹیكفیٹ  اك ارجاء -۱۵

وك اس رطح رواہن وہےن واےل ارگیمسٹن ےك نمض ںیم كنب  ددنہہ  ریبون كلم ارگیمسٹن یك روایگن ےك دعب اوی ای یپ ارگیمسٹن ےك ظفحت  

 ایہم ركے اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحتےك وكافئ یج( رپ ارگیمسٹن یك رپواز -رسسٹیكفیٹ ےك ارجاء ےك ےئل دروخاتس دے اتكس ےہ اور نیعتم افرم )كلسنم

رپ اجری دشہ كنب رسسٹیكفیٹ  7A ارجاء ںیہن ركے اگ۔ افرم ےٹنھگ زگرےن ےس ےلہپ كنب رسسٹیكفیٹ اك ۷۲ارگیمسٹن یك روایگن ےك وتق ےس  ددنہہ 



الص ےك رمہاہ ویبرو وك علطم رك ےك اوورزیس  7Aافرم  اماہہن وگوشارہ  اچی( رپ -الص اےنپ اپس رےھك اگ اور نیعتم افرم )كلسنمددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت 

 ۔اجیھب اجےئ اگاپاتسكزین افوڈننشی وك 

 اعمہنئ او ای یپ ےك دافرت اك -۱۶

( ۱ےك اقدعہ ) ۲۵ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹ارگیمسٹن اك ظفحت دننكہ اےنپ دارئہ اایتخر ںیم وموجد او ای یپ ےك دافرت اك دورہ ركے اگ اور ارگیمنشی وقادع  

 رطف ےس اتخمر درگی ای اس یك ركے اگ۔ ارگیمسٹن اك رہ ظفحت  ددنہہ ںیم رقمر رشط ےك اطمقب او ای یپ رضحات یك رطف ےس رمبت ركدہ راكیرڈ وك كیچ

ےج( رپ رہ امہ یك دس اترخی كت ویبرو وك  -ارسف اكی امہ ںیم او ای یپ رضحات ےك مك از مك دس دافرت اك دورہ ركے اگ سج یك روپرسٹ نیعتم رپوافرام )كلسنم

درگی اجمز ارسف او ای زیپ ےك دافرت اك ااچكن دورہ ےك العوہ ڈارئرٹكی رنجل ای اس نمض ںیم اس یك رطف ےس وكیئ  ددنہہلم اجین اچںیئہ۔ ارگیمسٹن ےك ظفحت 

ےك  POEPAزولن ددنہہ  اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت لمع ںیم الےئ  او ای یپ یك اكرركدیگ اور اس یك رطف ےس رمبت ركدہ راكیرڈ المہظح ركےن ےك ےئل 

وقادع ےك اطمقب  ادع ےك اطمقب درتف اك ااظتنم ایك اجےئ اور راكیرڈ سلجم اك ااظتنم ركے اگ اتہك وق اعتون ےس این السنسئ احلص دننكاگن ےك ےئل ولعمامیت

 رمبت ایك اجےئ۔

 او ای یپ ےك درتف یك یلقتنم -۱۷

ركےن یك دافرت یك یلقتنم یك وحہلص ازفایئ ںیہن یك اجین اچےیہ۔ اتمہ انزگری احالت ںیم یسك او ای یپ وك اانپ درتف )نیم ای رباچن آسف( لقتنم  

ےك سیك وك ویبرو وك اس رطح ددنہہ  ااجزت دی اجیتكس ےہ رشط ہی ےہ ہك اس ےك الخف تخس ونتیع یك وكیئ اكشتی ہن وہ۔ ذہلا، ارگیمسٹن اك ظفحت 

۔ درتف رتف یك ومزوتین وك یھب دمرظن رےھك اراسل ركےت وتق اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ےك نلچ اور اكرركدیگ رپ وغر و وخض ركےن ےك العوہ وجمزہ د

ہقی درج ذلی رط ء یك رو ےس ۱۹۸٠وجن  ۲۶، ومرہخ  Emig-1-20/79-6یك یلقتنم یك وظنمری درج ذلی الیصفتت ےك اطمقب رماہلس ربمن 

 دی اجےئ یگ:ےكاطمقب 

 او ای یپ ےك درتف یك ایس رہش ںیم اكی ہگج ےس دورسی ہگج یلقتنم یك ااجزت ہقلعتم ظفحت ددنہہ دے اگ۔ افل(

و رٹی ےك اریای ےك ادنر اكی رہش ےس دورسے رہش ںیم او ای یپ ےك درتف یك یلقتنم یك ااجزت ویبرو آف ارگیمنشی اڈنی اوورزیس  ب(

 

ن كی

 

ی

ایس رپو

 ٹنمئ اطع ركے اگ۔االپمی

 ے وصےب ںیم او ای یپ ےكدرتف یك یلقتنم یك ااجزت وافیق وكحتم دے یگ۔رساكی وصےب ےس دو ج(

 

 ڈامیڈن / ارٹنووی یك لمع اكری او ای یپ ےك نیم آسف ےك العوہ رباچن آسف/ اسٹئ ںیم -۱۸



اك وخادنمشہ ركےن   دورسی ہگج ارٹنووی ركےن ای ٹسیٹ اك ااقعند اس وصرت ںیم ہك ارگ او ای یپ اےنپ نیم آسف ےك العوہ اےنپ رباچن آسف ای یسك 

وك علطم ركے اگ اور اابخر ںیم ڈامیڈن اك ااہتشر دےتی وہےئ ددنہہ  وہ وت وہ اےنپ ارادے ےك ابرے ںیم ااجزت انہم بلط ركےت وتق ارگیمسٹن ےك ظفحت 

رسوس یك رشاطئ و وضاطب اور ارگ دراكر وہ اجب ےك رہ زرمہ ےك ےئل یمیلعت اتیلہ اور رجتہب اك  اترخی، رہ زرمہ ںیم اجزب یك دعتاد،رمہاہ  وہ ااجزت انہم ربمن 

ظفحت ددنہہ وك ےجیھب اگ اہجں وہ رباچن آسف وموجد وہ اور اس ذرك ركے اگ۔ ارگیمسٹن اك ہقلعتم ظفحت ددنہہ ذموكرہ ااجزت انےم یك لقن الزًام ارگیمسٹن ےك 

۔ او ای یپ ےك نیم آسف ای اس ےك رباچن آسف ےك العوہ ہگج رپ ڈامیڈن یك لمع اكری )رپاسیس  ركےن( یك ااجزت یھب ویبرو وك یھب اراسل ركے اگ

ل ںیہن رك راہ ارگیمسٹن اك ظفحت دننكہ او ای یپ ےس ارقار انہم احلص ركےن ےك دعب اطع ركے اگ وجمزہ اسٹئ وكیئ اور اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ اامعتس

 س اریای ںیم وكیئ رباچن آسف ںیہن ےہ اور وكیئ درگی او ای یپ اس ہگج اور اس اترخی وك ارٹنوی دقعنم ںیہن ركراہ۔اور اس اك ا

 ےك تحت اپوپسرٹ روےنك اك لمع ۲۵ء ےك اقدعہ ۱۹۷۹اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز یك رطف ےس ارگیمنشی وقادع  -۱۹

ےك( رپ كلسنم ومنےن ےك اطمقب –ارفاد ےك اپوپسرٹ روك اتكس ےہ اور )ہكلسنم  وخادنمشہوكیئ اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ المزتم ےك  

 اكی ررٹسج ںیم راكیرڈ رمبت ركے اگ۔

 

  



 )ب(

 المایشیئء ںیم روزاگر ےك ےئل اكرونكں یك رھبیت اك اضہطب

المایشیئء ںیم اكم ركےن ےك ےئل اپاتسكین ویبرو  آف  ارگیمنشی اڈنی اوورزیس االپمیٹنمئ ےن اوورزیساالپمیٹنمئ رپوومرٹز یك اجبن ےس  

 اكرونكں یك رھبیت ےك نمض ںیم  درج ذلی رطہقی اكر  رقمر ایك ےہ:

 ارفادی وقت یك ڈامیڈن ےك اطمقب رفایمہ -۱

 اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز ڈامیڈن وك المزتم یك امتم رشاطئ و وضاطب یك رصتحی وپری رك ےك رفامہ ركے   اگ۔ 

 ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش یك اجبن ےس ڈامیڈن یك دصتقی  -۲

ركے اگ۔ ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش روزاگر یك دایتسیب اور آرج یك امیل تیفیك یك دصتقی ےك دعب ڈامیڈ رٹیل اور اپور آف ااٹرین یك وتقیث )اٹیٹس(  

اتسكن، المایشیئء وك ارگنزیی ںیم درج ذلی داتسوزیات اك اكی ٹیس دصتقی/ آرج ای اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ، ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش اہیئ نشیمك آف اپ

 (I–وتقیث ےك ےئل عمج ركاےئ اگ: ہكلسنم 

 اوپاٹنمٹنئ رٹیل/ او ای یپ ےك انم رپ آرج یك رطف ےس اپور آف ااٹرین -اے 

 آرج یك رطف ےس او ای یپ وك اخمبط ركدہ ڈامیڈن رٹیل -یب 

 ن روزاگر اك رٹنكٹكی آرج اور اكرنك ےك درایم -یس 

 آرج یك رطف ےس فلح انہم )ایفی ڈویٹ( -ڈی 

 دونں ےك ادنر ویبرو وك علطم ركےن اك لمع لمكم رك ےك داتسوزیات یك وتقیث رك ےاگ۔ ۴ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش دو ات  -ای 

(ii ر انےم ےك اسھت شیپ یك اجںیئ ہك اس ےن اكم اس وصرت ںیم ہك بج ڈامیڈن یك داتسوزیات ذبات وخد او ای یپ یك رطف ےس وخد اس ارقا

درگی داتسوزیات ًالثم وہم ارئیفز یك وزارت یك   (CWA)یك ہگج/ رٹكیفی اك دورہ ایك ےہ اور ڈامیڈن یك اتیلص ےك ابرے ںیم  نئمطم ےہ وت یس ڈویلب اے 

 اگ۔ وظنمری اور وزارت اخرہج اومر یك وتقیث یك ركسوینٹ ےك دعب داتسوزیات یك وتقیث ركے

(iii  یس ڈویلب اے ان امتم ڈامیڈنز ےك نمض ںیم رہفتس شیپ ركے اگ نج یك وتقیث رك ےك اس ےن ہتفہ وار اینبد رپ ویبرو آف ارگیمنشی اڈنی

 اوورزیس االپمیٹنمئ وك یجیھب وہ۔

  



 اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز یك رطف ےس اكرروایئ -۳

وہ وت ہقلعتم اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز المایشیئء ںیم  ےك ےئل  ای زادئ اكرونكں ۵٠امیڈن ڈاس وصرت ںیم ہك بج یسك اخص آرج ےك ےئل  اے(

 ورك اسٹئ اك ذایت وطر رپ دورہ درج ذلی یك دصتقی ےك ےئل ركے اگ:

 -i  المزوتمں یك دایتسیب ڈامیڈن رٹیل ےك اطمقب آرج ےكاپس 

 -ii اجب اسٹئ رپ اكم ركےن ےك احالت 

 -iii وہستل ومزوں راہشئ یك 

اكرونكں ےس مك وہ وت اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ روزاگر یك دایتسیب، اكم اور وبد و ابش ےك  ۵٠اس وصرت ںیم اہجں اكرونكں یك ڈامیڈن  یب(

 ومزوں احالت ےس قلعتم اكی ارقار انہم )ومنہن كلسنم ےہ( رتیحیج وطر رپ المایشیئء اك دورہ رك ےك عمج ركاےئ اگ۔

 ای

ہقلعتم آرجوں ےس دصتقی ےك وصحل ےك  افل() قش یك رطز رپ   آرج/ آرجوں ےس اجب آرڈرز عمج ركے اگ اور ذموكرہ ابال یكدرگی یس(

وك لمع اكری ےك ےئلااجزت انےم یك وظنمری ےك وتق ددنہہ ےئل المایشیئء اك دورہ ركے اگ۔ اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ارگیمسٹن ےك ظفحت 

 ۔رسٹیكفیٹ رفامہ ركے اگ

 ای

اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز المایشیئء یك رطف ارفادی وقت ربآدم ركےن ےك لمع ےس ےنٹبن ےك ےئل اكرلٹ /وسنكرمشی لیكشت دے ےتكس  ڈی(

ےك اہں  ےك اسےنم اخص آرجددنہہ  ارگیمسٹن ےك ظفحت  وج المایشیئء اك دورہ ركے اگ  رنكوہ  یك رطف ےس اكرلٹ اك رضحات ںیہ۔ درگی اراكن  او ای یپ

 المزوتمں یك دایتسیب، اكم اور وبدوابش ےك ومزوں احالت ےس قلعتم اجب اسٹئ اكدورہ ركےن ےك دعب دصتقی ركاتكس ےہ۔

 ای

المزوتمں یك دایتسیب اور آرج ےك اپس  ےئل  او ای یپ اك المزم او ای یپ یك رطف ےس دورہ ركاتكس ےہ اور وہ او ای یپ یك رطف ےس اكرونكں ےك ای(

 وبدو ابش اور اكم ركےن ےك احالت یك دایتسیب ےس قلعتم ارقار انہم عمج ركاےن رپ ااسی ركاتكس ےہ۔

 ای

 یس ڈویلب اے دصتقی ركاتكس ےہ ہك اس ےن آرج ےك اكروابر یك ہگج اك دورہ ركےن ےك دعب رٹیل آف ااٹرین / ڈامیڈن رٹیل یك وتقیث یك۔ افی(

  



 ااجزت انہم یك وظنمری اك رطہقی اكر -۴

یسك او ای یپ یك رطف ےس دروخاتس وموصل وہےن رپ ایس روز ااجزت انہم اطع ركے اگ۔ اوورزیس االپمیٹنمئ  ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت 

امتم داتسوزیت رفامہ ركے اگ۔ ارگیمسٹن ںیہ  ذموكرذموكرہ ابال ںیم  ۳اور  ۲ -رپوومرٹ ااجزت انےم یك وظنمری ےك ےئل رپوافرےم ےك رمہاہ اسیج ہك ریپا

وك رباےئ االطع ایس ددنہہ  اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ وك اطع ركدہ ااجزت انےم یك لقن ویبرو )ڈیہ وكارٹز( اور ارگیمسٹن ےك درگی ظفحت  ددنہہ  اك ظفحت

 درج ذلی رشاطئ اعدئ ركے اگ:ددنہہ روز سكیف ركے اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت 

( ےك اطمقب رسركدہ II –اس وصرت ںیم ہك ارگ ڈامیڈن اك ااہتشر دے دای اجےئ وت اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ وظنمر دشہ افرٹیم )كلسنم  اے(

 اابخرات ںیم ڈامیڈن یك ااشتع ركاےئ اگ۔

 او ای یپ ڈامیڈن رٹیل ےك اطمقب اماہہن وخنتاہ اور اوور اٹمئ اك دحیلعہ دحیلعہ ذرك ركے اگ۔ یب(

 او ای یپ وخادنمشہ ادیمواروں وك ااختنب ےس لبق اكم یك ونتیع، اكم ركےن ےك احالت، وب دو ابش ےك احالت، وخنتاہ، اووراٹمئ، راہشئ، یلجب یس(

ق ولعمامت ۳٠لب اور اس یك ادایگیئ، اوشنرسن وكرجی، المایشیئء ںیم آدم ےك  ،اور اپین ےك ارخااجت

لع

 

ن
م

 دونں ےك ادنر ركمر یبط اعمےنئ ےس 

 رفامہ ركے اگ۔ او ای یپ اس ابتب اكی رسٹیكفیٹ شیپ ركے اگ۔

 روےپ ےس زادئ ووصل ںیہن ركے اگ۔ -\60,000او ای یپ اكرنك ےس  ڈی(

( ےك اپس ددنہہ ےك اپس ررٹسجڈ ركاےن ےك ےئل روزاگر ےك رٹنكٹكی یك اكیپ یپ ای )ارگیمسٹن ےك ظفحت سٹن ےك ظفحت ددنہہ ارگیم ای(

 وحاےل یك اجےئ یگ اتہك وہ رشاطئ و وضاطب وك ومزوں وطر رپ ھجمس ںیل۔ از مك اكی ہتفہ لبق رہ ارگیمٹن ےكےس مك ررٹسجنشی یك اترخی 

 ےتفہ ےك ااتتخم رپ ویبرو )ڈیہ وكاررٹز ( وك فلتخم اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز وك اطع ےئك اجےن واےل ااجزت ددنہہ رہ ارگیمسٹن اك ظفحت  افی(

 عم روپرٹ شیپ ركے اگ۔انومں ےس قلعتم اج

 ۔ركے/ ركںیدنمرہج ابال رشاطئ رپ لمع اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ  ہك ینیقی انبےئ اگددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت  یج(

 او ای یپ رضحات یك رطف ےس ڈامیڈنز اك ااہتشر -۵

ای زادئ اكرونكں ےك ےئل وہ او ای یپ الزیم وطر رپ ااہتشر ےك افرٹیم ےك اطمقب رسركدہ وقیم اردو اابخرات  ۳٠اس وصرت  ںیم اہجں ڈامیڈن  اے(

 ںیم  ڈامیڈن اك ااہتشر دے اگ۔ 

   ںیم ارگیمسٹن ےك ظفحت  x ۶اكزمل  ۲اسزئ  ااشتع  او ای یپ اابخر ںیم ڈامیڈن یك یب(

 

 

 

ےس ااجزت انےم یك وظنمری ےك است یك رطف ددنہہ  ان

 دونں ےك ادنر ركے اگ۔

 او ای یپ ااہتشر ںیم اووراٹمئ ےك العوہ اماہہن وخنتاہ اك ذرك ركے اگ۔ یس(



دونں ےك ادنر  ۳٠اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹز وخادنمشہ اكرونكں یك یس وزی/ ابویئ ڈاٹی آرج وك ااجزت انےم یك وظنمری یك اترخی ےس  ڈی(

وك ذبرہعی ااہتشر ای اےسی ڈاٹی كنب ےك ذرےعی علطم رك ےك ےجیھب اگ وج رقمرہ افرٹیم ےك اطمقب رمبت ایك اجےئ۔ ارگ ددنہہ  ےك ظفحت ارگیمسٹن

 وك شیپ ركے اگ۔ددنہہ  اس رپاسیس ںیم وكیئ اتریخ وہیگ وت او ای یپ اتریخ یك ووجاہت ارگیمسٹن ےك ظفحت 

 اكرونكں اك ااختنب -۶

ےك ایعمر ’’ ومزوں آدیم رباےئ ومزوں المزتم‘‘ رمیض ےك اكرونكں اك ااختنب ركے اگ ای اےنپ اجمز امندنئے ےك ذرےعی ای آرج وخد اینپ اے(

 اگ۔ اك ااختنب ركے ےك اطمقب اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ اكرونكں

 ےك وتق وخادنمشہ ادیمواروں وك آرج،  یب(

 

ن

 

ش
ن ك
ن ل
س

المزتم یك ونتیع، شیپ ركدہ وخنتاہ، امدی اقتاض اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ارٹنووی/ 

 اجت اور رجتےب وریغہ ےك ابرے ںیم علطم ركے اگ۔

 وكیسریٹ رئیلكسن -۷

ل اٹنجی ےس وزیے یك وتقیث  (DPO)وكیئ یھب بختنم دشہ اكرنك اینپ راہشئ ےك علض ےك ڈرٹسٹك وپسیل آرسیف  
ی ك

 

لی

/ اسی اسی یپ/ وپ

 ےك ےئل اور المایشیئ

 
 

 رسٹیكفیٹ وخد احلص ركے اگ۔ اكرنك وخد ینعی اڈنورمس

 

ن

 

 ش
فكی
ی 

ء یك وكحتم ےك اقتاض ےك تحت وپسیل ركرٹكی و رپ

 اس ےك ایلص وہےن ےك ذہم ار وہں ےگ۔

 یبط اعمہنئ / ٹسیٹ -۸

س رسٹیكفیٹ اك المنیشیئ  اہیئ نشیمك االسم آابد ای وزارت تحص، المایشیئء یك رطف ےس ڑبے رہشوں ںیم رقم 

 

ی

 

ن
ف

ر بختنم  اكرنك اےنپ ڈیملكی 

اگ۔ ارگ دونں ےك ادنر دوابرہ یبط اعمہنئ وہ ۳٠ركدہ اتپسہل/ یبط رمزك ےس وخد احلص ركےن اك ااظتنم ركے اگ۔ المایشیئء ںیم آےن رپ امتم اكرونك ںكا  

ادا  وك اینپ رطف ےس اكرنك یبط وطر رپ تحص دنم ہن اپای ایگ وت اےس وفری وطر رپ اس ےك اےنپ اصقنن اور التگ رپ واسپ ونط جیھب دای اجےئ اگ۔ وہ المایشیئء 

دایگیئ اك وتسمبج وہاگ۔ )یبط رمازك یك ےن اس یك رطف ےس ہقلعتم اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ وك ادا یك یھت اس یك ابز ا آرج  دشہ اگلن یك رمق وج اس

 (III -رہفتس كلسنم ےہ( )كلسنم

 ومشتیل ینعی اڈننشك ےكےئل وكرس -۹

 رٹنس )وطبر وظنمر  ےك ےئل  وكیئ او ای یپ بختنم دشہ اےسی اكرنك  

 
 

اتیلہ ےك رسٹیكفیٹ ےك ارجاء اك ااظتنم ركے اگ سج ےن اورنشیٹنی و ربی 

ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ ےك درتف ںیم رشتك یك وكرس ںیم ركدہ دقعنم ںیم المنیشیئ رٹگننی رپوواڈیئرز یك رطف ےس  اے یٹ یس( -دشہ رٹگننی رٹنس

اس وصرت ںیم ہك بج وكیئ صخش وج  وہ۔ او ای یپ رباہ راتس المایشیئء ںیم المنیشیئ رٹگننی رپواڈیئرز یك رسٹیكفیٹ سیف اور نشیمك یھب ادا ركے اگ۔



اد یك ےئل اج راہ وہ وت وہ وخد رباہ راتس سیف اور نشیمك ادا ركے اگ اتمہ ہقلعتم اے یٹ یس المایشیئء ںیم المنیشیئ رٹگننی رپواڈیئرز وك ارف ےكالبواہطس روزاگر 

 ےك انم درج ذلی ںیہ: (MTPs)رہفتس ےجیھب اگ۔ وظنمر دشہ المنیشیئ رٹگننی رپواڈیئرز 

 اتیلہ اك رسٹیكفیٹ، رٹگننی سیف اور نشیمك ماك ان المنیشیئ رٹگننی رپواڈئرز  ہلسلس ربمن

۱ M/S. AMASU(M)SDN BHD سیف 

 

ن كٹ
ی ف

 

ی

ی رس

 

ہ لی ت

 -/10 $   ا

 -/RM 10    ررٹسجنشی

 -/RM 05   وكرریئ اچرزج

 $13   لك سیف اور نشیمك یتعنص رٹگننی رسوزس Bagusرسیمز  ۲

 -/10 $  امی الی وی ےك ررٹسجنشی سیف رسیمز اویررٹ وسكن ۳

 -/RM 15   یٹ یپ رسوزس اچرزجامی 

 -/RM 10   وكرریئ اچرزج

 

 وزیے یك دصتقی  -۱٠

/ او ای یپ المنیشیئ آرج یك واستط ےس بختنم ركدہ اكرونكں ےك ےئل وہم ڈاپیرٹنمٹ المایشیئء یك رطف ےس اباقدعہ وطر رپ وظنمر ركدہ اكگنل 

ٹنئ رپ آدم وپا ارٹنی وزیوں اك ااظتنم ركے اگ۔ یسك بختنم دشہ اكرنك وك ہقلعتم او ای یپ اس وصرت ںیم المایشیئء رواہن رك اتكس ےہ سج ںیم وزیا ارٹنی

 رك دی اجےئ۔ اكرنك ےك اپس درج ذلی داتسوزیات رضور وہین اچںیئہ۔دصتقی  وہےن رپ اس یك 

-i  نیشم رڈی البی اپوپسرٹ(MRP) 

-ii وزارت داہلخ، المایشیئء یك رطف ےس اكرنك ےك انم رپ اباقدعہ وطر رپ اشنن زدہ اجری دشہ اكگنل وزیے یك لقن 

-iii س رسسٹیكفیٹ )الصانزمد ڈیملكی رٹنس یك اج

 

ی

 

ن
ف

 (بن ےس اجری دشہ ڈیملكی 

-iv  ڈی یپ او یك رطف ےس اجری ركدہ وپسیل 

 

ن

 

ش
ن ك
ی ف

 )الص(اك رسٹیكفیٹركرٹكی و رپ

-v  یك رطف ےس اباقدعہ وطر رپ دطختس دشہ رٹنكٹكی یك لقن  سج رپ ررٹسجنشی ربمن اور اترخی یك اشندنیہ وہ۔ددنہہ  ارگیمسٹن ےك ظفحت 

 

  



 ریبون كلم المزتم ےك اعمدہے یك ررٹسجنشی اپسےك  ددنہہ  ےك ظفحت ارگیمسٹن  -۱۱

( IV-ں اور )كلسنم وہےئگاو ای یپ ان اكرونكں ےك ےئل المنیشیئ اریئ الزنئ یك ںیتسشن وفحمظ ركاےئ اگ نج ےك اكگنل وزیے وموصل وہ 

ںیم ایبن اترخی وك درج ذلی داتسوزیات  iv - دننكہ كلسنمعمج ركاےئ اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحتافرم ےك وطر رپ فل ومنےن ےك اطمقب اكی دروخاتس 

 ۔:احلص ركےن ےك دعب اكرونكں وك ررٹسج ركے اگ اور ایسی امتم ررٹسجنشی ےك ابرے ںیم ایس روز ولعمامت ےك ےئل ویبرو وك علطم یھب ركے اگ

اكگنل وزیا یك  دصتقی ركےن ےك ےئل وپاٹنئ( رپ  ارٹنی)المایشیئء ںیم  KLIAوخادنمشہ ارگیمٹن ےك نیشم رڈی البی اپوپسرٹ ےك رمہاہ  اے(

 لقن

 ےكوجاب ںیم آرج  یك رطف ےس اكرونكں یك رتلیس ےس قلعتم دصتیقی رماہلس  IV -كلسنم یب(

 اجنمبن آرج اریج، آرج ای او ای یپ یك رطف ےس اباقدعہ رپ ایك وہا اور دطختس دشہ ریبون كلم ونركی اك اعمدہہ  یس(

 سیف، ورئیفلی ڈنف، اوشنرسن یك طسق وریغہ عمج ركاےن ےك اچالن یك وقنلرساكری  ڈی(

  ڈی یپ او یك رطف ےس اجری ركدہ وپسیل ای(

 

ن

 

 ش
فكی
ی 

 ۔یك لقن یك رطف ےس رسٹیكفیٹ ركرٹكی و رپ

س رسٹیكفیٹ افی(

 

ی

 

ن
ف

 لقن یك  انزمد یبط رمزك یك اجبن ےس اجری ركدہ ڈیملكی 

( ںیم شیپ ایك ایگ   V –، ومنہن )كلسنم رونكں یك رطف ےس او ای یپ وك یك اجےن وایل لك ادایگیئ  یك ردیسامتم ارخااجت ےك ےئل بختنم دشہ اك یج(

 ۔ےہ

 اابخر ںیم دےیئ اجےن واےل ااہتشر یك لقن اتہك واحض وہ اجےئ ہك ہی افرٹیم ےك اطمقب ےہ۔ اچی(

اجب الےئ اجےن واےل رفض اور اكم یك لیصفت ولعمامیت  اقمدص ےك آرج ےك ےئك اجےن واےل اكومں یك رصتخم لیصفت، اكرنك یك رطف ےس  آیئ(

 ےئل۔

 اكرونكں یك ررٹسجنشی ےس قلعتم ویبرو ڈیہ وكاررٹ وك ہتفہ وار اامتجیع روپرٹ شیپ ركے اگ۔ ارگیمسٹن اك ظفحت ددنہہ  ےج(

 سن /ررٹسجنشیوخانیت اكرونكں یك رئیلك -۱۲

 ےك العوہ درج ذلی داتسوزیات / اضہطب اجت یك لیمكت یك اجےئ یگ:ابال ںیم داتسوزیات / اضہطب اجت  ۱٠ریپہ  

-i ں وخانیت اكرونكں یك ڈامیڈن یك وصرت ںیم ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش روزاگر ےك اقمم اك دورہ ركے اگ اور آرج یك دنسات / اسھك، وخانیت اكرونك

 دصتقی ركے اگ۔ ےك ےئل اكم ركےن ےك احالت، ایقم و اعطم اور وكیسریٹ ےك ااظتنامت یك

-ii وكیئ یھب بختنم دشہ اخوتن اكرنك اےنپ وادلنی/ رسرپوتسں ےس المایشیئء ںیم المزتم ےك ےئل انی او یس ےل رك رفامہ ركے یگ۔ 



-iii  اگ۔ہقلعتم او ای یپ ےس اكی ارقار انہم ہك آرج ایھچ رہشت اك احلم ےہ اور وہ المایشیئء ںیم اخوتن اكرنك ےك افمدات یك افحتظ ركے 

-iv   ڈارئرٹكی رنجل، ویبرو آف ارگیمنشی اڈنی اوورزیس االپمیٹنمئ وك وخانیت اكرونكں یك ررٹسجنشی ےس قلعتم دنپرہ روزہ ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت

 روپرٹ اراسل ركے اگ۔

 البواہطس روزاگر یك ررٹسجنشی -۱۳

وك درج ذلی داتسوزیات عمج ركاےئ ددنہہ  وكیئ صخش وج وخد المایشیئء ںیم روزاگر اك ااظتنم ركے اگ اینپ ررٹسجنشی ےك ےئل ارگیمسٹن ےك ظفحت  

 اگ:

(i  نیشم رڈی البی اپوپسرٹ(MRP)  الص المہظح ركے  ددنہہ سج رپ اباقدعہ وتقیث دشہ وزیہ وہ ای اكگنل وزیہ وج ارگیمسٹن اك ظفحت

 اور وتقیث ركے اگ۔اگ 

(ii  یس ڈویلب اے، اہیئ نشیمك آف اپاتسكن، االپمیٹنمئ رٹنكٹكی یك لقن وج  المنیشیئ آرج یك رطف ےس اباقدعہ وطر رپ دطختس دشہ

 یك اخرط اور افمد اعہم ایك اج ےكس ظفحت اك وخادنمشہ ارگیمسٹن ےك افمد وہ احلص یك اجےئ یگ اتہك المایشیئء یك رطف ےس دصتقی دشہ 

ای وہ رفد وج اہیئ نشیمك اپاتسكن، االسم آابد/ ركایچ ےس اپوپسرٹ وزیہ یك وتقیث احلص رك ے اےس رئیلك/ ااسی ایك اجےئ اگ۔ 

ارگ وہ اےنپ آرج یك رطف ےس دطختس دشہ رٹنكٹكی ایہم ركے ای رقمرہ رطےقی ےك اطمقب ارقار انہم عمج  ےئررٹسجڈ ایك اج

 ركاےئ۔

 (iii ڈنف، اوشنرسن یك طسق، اندار وریغہ یك سیف ےك عمج ركاےن ےك اچالن یك وقنلرساكری سیف، ورئیفلی  

 (iv ہقلعتم ڈی یپ او یك اجبن ےس  

 

ن

 

 ش
فكی
ی 

 رسٹیكفیٹ یك لقن۔وپسیل ركرٹكی وری

 (v س رسٹیكفیٹ۔

 

ی

 

ن
ف

 انزمد یبط رمزك یك رطف ےس اجری ركدہ ڈیملكی 

 (vi ں اك آرج یك رطف ےس دصتیقی رماہلس ہك وہ اكرنك/ اكرونكKLIA رپ اابقتسل ركے اگ۔ )المایشیئء ںیم ارٹنی وپاٹنئ( 

(vii  ینیقی انبےئ اگ ہك اس ےك اخص آرج وك یسك یھب ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ ےن ااجزت انہم ںیہن اشخب اور اس  ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت

 رفد وك ررٹسج ركے اگ۔

(viii  ررٹسج/ رئیلك ركے اگ اہجں رگوپ وزیا دس ) ددنہہارگیمسٹن اك ظفحت  

 

ز
 س
كی

( ای مك ااخشص ےك ےئل وہ اور اس وصرت ۱٠اےسی 

ےس اجتموز وہ اجےئ وت ارگیمسٹن اك ظفحت ددنہہ سیك ویبرو  ےك ڈیہ وكاررٹ وك آرج ےس ذبرہعی ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش  ۱٠ںیم بج رگوپ 

  ےئل ےجیھب اگ۔ اكرونكں یك رھبیت ےك رطہقی ےك ابرے ںیم دصتقی ےك



 (ix ارگیمسٹن اك ظفحت ددنہہ ذموكرہ ررٹسجنشی یك ولعمامت ویبرو وك ایس روز رفامہ ركے اگ۔ 

(x  ارگیمسٹن اك ظفحت ددنہہ یس ڈویلب اے، اہیئ نشیمك آف اپاتسكن، المایشیئء وك ہتفہ وار رباےئ ولعمامت رئیلك/ ررٹسجڈ اكرونكں یك

 رہفتس ےجیھب اگ۔

 (xi  ركے اگ۔  ایگ ےہ اقونن ےك اطمقب اایتخر اك اامعتسل ےك تحت ےسیج نیعتم ایك ۱٠اك ظفحت ددنہہ ومعیم اضہطب یك قش ارگیمسٹن 

  ددنہہ  ارگیمسٹن ےك ظفحت -۱۴

 
 

 یك اجبن ےس اعترف اور ربی 

(i  وہں ےگ وج اںیہن ان یك المزتم یك یسك او یپ یك رطف ےس المایشیئء  ےك ےئل بختنم دشہ اكرنك ارگیمسٹن ےك ظفحت ددنہہ ےك اسےنم شیپ

 رشاطئ و وضاطب ےك ابرے ںیم اعتمرف ركاےئ اگ۔

(ii  یك آب و وہا، او اڈنی یب  آرسیف وخادنمشہ ارگیمسٹن وك وج وخاہ او ای یپ ےن رھبیت ےئك وہں ای وہ البواہطس روزاگر رپ واہں اج رےہ وہں اںیہن واہں

 یك تسشن ےك دوران ایسی ابںیت اور اكومں ےك قلعتم اتبےئ اگ وج وہ رواج، رواایت، وقانین تنحم ےس قلعتم اعتم

 
 

رف ركاےئ اگ اور ربی 

 ركےتكس ںیہ اور ںیہن ركےتكس۔

(iii  ولعمامیت تسشن ےك دعب رٹنكٹكی یك دطختس دشہ اكیپ المزم وك ارگیمسٹن ےك ظفحت ددنہہ یك رطف ےس وحاےل یك اجےئ یگ سج ےك اورپ

 ےك دطختس وہں ےگ۔ررٹسجنشی ربمن اور اس 

(iv ے اك ہخسن امتم ارگیمسٹن وك میسقت ایك اجےئ اگ )لقن كلسنم( )ہكلسنم 
چ
ق

 (vi -اردو ںیم ربورش اور ور

 اكرونكں یك روایگن -۱۵

(i / رشٹ ےنہپ اگ۔ وہ  او ای یپ امتم اكرونكں یك المایشیئء یك رطف وفحمظ روایگن ینیقی انبےئ اگ۔ رہ بختنم اكرنك اصف رھتسا وقیم ابلس ای رٹاؤزر

 صخش وج اےنپ لب وبےت رپ روزاگر ےك ےئل رواہن وہ راہ وہ وہ وخد اینپ تسشن صتخم ركاےئ اگ۔

(ii او اس وصرت ںیم اہجں اكرنك او ای یپ ےك ذرےعی رواہن وہ رےہ وہں روایگن اك ڈیشول یس ڈویلب اے، اہیئ نشیمك آف اپاتسكن، المایشیئء  و ہقلعتم 

 سكیف ایك اجےئ اگ۔ ای یپ یك واستط ےس

 كنب رسوٹیكفیٹں اك ارجاء -۱۶

دن دعب اور اوورزیس االپمیٹنمئ  ۱۵ارگیمسٹن اك ظفحت  ددنہہ كنب رسٹیكفیٹ اكرنك/ اكرانكن وك ریبوِن كلم  ےنجیھب یك اترخی ےك مك از مك  

  ںیہ اور وہ اانیمطن شخب رطےقی ےس اكم رك رےہ ںیہ۔رپوومرٹز  یك اس  دصتقی ےك دعب ارجاء ركے اگ ہك اكرونكں وك المزںیتم رفامہ رك دی یئگ

  



 )ج(

 اكشایت ےك ہیفصت اك رطہقی اكر

 اكشایت اك ہیفصت -۱

اور ویمكیٹن ورئیفلی ااتویشں ےك ددنہہ ركےن ےك ےئل ارگیمسٹن ےك ظفحت  ی دیپا زیت اس ںیم  یشیتفت روپروٹں ےك اورپ لمع درآدم وك ؤمرث اور 

 اجری یك اج ریہ ںیہ:ےئل درج ذلی دہاایت 

 یك رطف ےس شیتفت ددنہہ  ارگیمسٹن ےك ظفحت )افل(

 رباہِ راتس ای یسك درگی ذرےعی ےس اكشایت وموصل وہےن رپ ارگیمسٹن اك ظفحت ددنہہ درج ذلی ادقاامت ااھٹےئ اگ: 

(i  وك اصف اافلظ ںیم رہتشم ركںی ہك وہ ازلاامت  اس ےك ےئل ان ۔ركاںیئ راكیرڈاكشتی دننكاگن/ دننكہ وك البںیئ ہك وہ اینپ اكشتی/ اكشایت

اہ وفن یك اتدیئ ںیم امتم داتسوزیی/ زابین اہشدت رمہاہ الںیئ۔ اكشتی دننكاگن الزًام وگاہ/ وگااہن، ارگ وكیئ وہں، ےك لمكم انم اور ہتپ رمہ

 ۔ایہم ركںیربمن، سكیف ربمن، ای لیم اور وبی اسٹئ ربمن یھب 

(ii وومرٹ وك اوورزیس االپمیٹنمئ رپ(i)  ےك اطمقب اكشتی دننكاگن ےس وموصہل امتم داتسوزیات یك وقنل ا س دہاایت ےك اسھت قش ذموكرہ ابال

اوورزیس  ۔دونں ےك رعہص ےك ادنر ےجیھب ۱۵رفامہ ركںی ہك وہ اس ےك دافع ںیم اانپ رحتریی وجاب اتدیئی داتسوزیی/ زابین اہشدت 

 ایت یك وموصیل ینیقی انبین اچےیہ۔ونسٹ اور اكش وك اناالپمیٹنمئ رپوومرٹ

(iii  اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ یك رطف ےس وجاب وموصل وہےن ےك دعب اےس دس دونں اك وتق دای اجاتكس ےہ ہك ارگیمسٹن ےك ظفحت

وہ وت اوورزیس االپمیٹنمئ  ددنہہ ےك اسےنم اكشایت اك اسےنم/ وجاب دےنی ےك ےئل شیپ وہ۔ ارگ رقمرہ اایم ےك ادنر وكیئ وجاب وموصل  ہن

 رپوومرٹ اك ایبن اس وتق راكیرڈ ایك اجےئ بج وہ ارگیمسٹن ےك ظفحت ددنہہ ےك اسےنم شیپ وہ۔

(iv  اینپ روپرٹ ڈارئرٹكی رنجل وك راكیرڈ یك اےھچ رطےقی ےس اجچن، اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ/ اكشتی دننكہ ےس ددنہہ  ارگیمسٹن اك ظفحت

روپرٹ ےك رمہاہ یجیھب اجںیئ   ےجیھب اگ۔ اےسی امتم وماد یك اباقدعہ وطر رپ دصتقی دشہ وقنل ڈارئرٹكی رنجل وك یشیتفتوساالت/ رجح رك ےك

 ےگ۔ 

(v یك ارگ اكشتی دننكہ ریبون كلم وہ، اس اك وگاہ، ارگ وكیئ وہ، اس یك اجچن یك اجیتكس ےہ اور دایتسب راكیرڈ یك اینبد رپ ڈی یج وك روپرٹ شیپ 

  ںیم اور اس وصرت ںیم ہك ارگ اكشتی دننكاگن/ دننكہ یپ ای )ارگیمسٹن ےك ظفحت دننكہ ےك اہں ررٹسج وہ/ اجےئ یگ

 

ز
 س
كی

۔ ان ذموكرہ 

 وہں وت اپور آف ااٹرین/ ڈامیڈن رٹیل، ااجزت انہم  ربمن یك وقنل شیپ یك اجںیئ یگ۔



(vi اعمدہے یك وقنل یھب ایہم یك اجںیئ یگ۔ اكشتی دننكہ/ دننكاگن اك ررٹسجنشی ربمن اور ریبون كلم المزتم ےك 

(vii  وكیئ یھب صخش ًالثم رشاتك دار ای اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ےك المزم یك امستع اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ یك وموجدیگ ےك ریغب ںیہن 

 یك اجےئیگ۔

(viii  دونں ےك ادنر یجیھب اجےئ یگ۔ ارگ انزگری  ۴۵ وموصل وہےن ےك اوكنارئی لمكم یك اجےئ یگ اور روپرٹ ڈی یج وك یپ ای ےك درتف ںیم اس ےك

رك ےك یجیھب اجےئ  دنبملق احالت یك وہج ےس اس رعہص ےك دوران اوكنارئی لمكم ہن وہ وت اكی وبعری روپرٹ اس یك دعم لیمكت یك ووجاہت 

 یگ۔

(ix المزومں یك رہفتس یك اجچن ددنہہ  اك ازلام وہ وت ارگیمسٹن اك ظفحت المزم رپ رمق  اےنھٹنی ےك  اس وصرت ںیم ہك ارگ اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ

 ركے اگ اور دصتقی ركے اگ ہك آای زلمم اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ اك المزم ےہ ای ںیہن۔

 ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش یك رطف ےس شیتفت  )ب(

 رئیفلی ااتیش درج ذلی ادقام ااھٹےئ اگ:رباہ راتس ای یسك درگی ذرےعی ےس اكشتی وموصل وہےن رپ ویمكیٹن و 

(i ارگ اكشتی دننكہ/ دننكاگن اس ےك اسےنم وموجد وہ/ وہں۔ 

اس/ ان ےك رحتریی ایبانت ارفنادی وطر رپ ای رتشمہك وطر رپ ےل اگ۔ اےنپ ایبانت ںیم اكشتی دننكہ/ دننكاگن وك درگی ابوتں ےك  افل(

وہں، اك انم اور لمكم ہتپ، اوورزیس االپمیٹنمئ رپوومرٹ ای  /رٹ  اور وچبےیل ارگ وكیئ وہالعوہ اپاتسكن ںیم اوورزیس االپمیٹنمئ رپووم

 ےك انم  اور لمكم ہتپ/ ےتپ ذرك ركےن اچںیئہ۔،وچبےیل وك ادا دشہ رمق اور اپاتسكن ںیم اےنپ وگاہ / وگاوہں، ارگ وكیئ وہ/ وہں 

یك اینپ وقنل ووصل ںیك، ایك یسك صخش ےن ان ےس ہی ںینیھچ ای  (FSAs)ان ےس وپےھچ اگ ہك آای اوہنں ےن افی اسی ازی  ب(

ایھتہںیئ؟ ارگ ااسی ےہ اس / ان یك انشتخ اظرہ ركںی۔ ارگ ان ےس ےئن اعمدہے رپ دطختس ركاےئ ےئگ وت آای وخنتاہ یك رشح اور 

 وفادئ ںیم یمك رك دی یئگ؟

ےئگ ےھت؟ آای وہ ربیل وكرٹ ںیم اجےن اك ارادہ راتھك/  /ٹ ںیم ایگوہ آرج ےك الخف  ربیل وكرآای ان ےس درایتف ركے اگ ہك  /سا ج(

 رےتھك ںیہ؟ ایك اوہنں ےن ڑہاتل یك ای آرج وك وكیئ امدی اصقنن اچنہپای؟

 ارگ اكشتی آرج ےك الخف وہ وت آرج ےس اس یك آراء اجےنن ےك ےئل ےلم اگ۔ د( 

(ii  /دننكاگن ےس اس ےك دےیئ وہےئ ہتپ رپ ےلم اگ ای یلیٹ وفن ےك ذرےعی راہطب ركے اگ اور اسیج ارگ اكشتی ذبرہعی ڈاك یلم وہ، وت اكشتی دننكہ

 ہك زگہتش ریپہ اجت )افل(، )ب(، )ج( اور )د( ںیم ذرك ےہ ان ےك اطمقب اكرروایئ ركے اگ۔



 ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش یك رطف ےس ادقام: -۲

 ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش وك شیپ ركدہ اپور آف ااٹرین اور ڈامیڈن رٹیل یك دصتقی/ وتقیث اس یك رطف ےس اس ابت اك اانیمطن ركےن ےك دعب یك 

كش و ہبش ےس ابالرت ںیہ اور ہی ہك آرج ےك اپس (Credentials)یك اكرزگاری یك اانسد اجےئ یگ ہك داتسوزیات اقدعہ ےك اطمقب ںیہ اور آرج 

 ۔قلعت راتھك ےہ زںیتم دایتسب ںیہ۔ ویمكیٹن ورئیفلی ااتیش نیعتم ركے اگ  ہك آای آرج رساكری ہبعش )وكحتم( ےس قلعتم ےہ ای یجن ہبعش ےسالم

  رپویمكیٹن ورئیفلی ااتیش داتسوزیات یك رہ دصتقی ےك ہلسلس ربمن اور اترخی، آرج ےك وكافئ، او ای یپ، آاسویمں یك دعتاد اور اجب یك لیصفت 

ویبرو وك ایس لمتشم اكی ررٹسج رمبت ركے اگ۔ اس رطح كلسنم ركدہ داتسوزیا ت ےك وكافئ ًالثم آرج اك انم، او ای یپ اك انم، اجزب یك دعتاد وریغہ اس 

ركےن واال روز یس ڈویلب اے یك رطف ےس سكیف یك اجںیئ یگ۔ البواہطس روزاگر ےك وزیے ےس قلعتم داتسوزیات یك دصتقی ےك وكافئ یك اشندنیہ 

 امملث راكیرڈ دحیلعہ رمبت ایك اجےئ اگ۔

 

 دطختس

 دمحم ارہظ ارابب

 ڈارئرٹكی رنجل

28-12-2006 

  



 اے -ہكلسنم

 ( ےك تحت دروخاتس۱۹ء ےك اقدعہ )۱۹۷۹ارگیمنشی وقادع 

 رباےئ ارگیمسٹن ددنہہدخبتم انجب ظفحت 

 ریبون كلم روزاگر ےك ےئل لمع اكری یك ااجزت وموضع:

 انجب اعیل!

ںیمہ رسیمز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یك اجبن ےس ذبرہعی رسیمز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دنمرہج ذلی لیصفت ےك  

روزاگر ےك ےئل انیعتیت یك رغض ےس لمع اكری )رپاسیس( رشوع ركےن اك وشمرہ دای ایگ ےہ )اپور آف ااٹرین/ ڈامیڈن   اہںاےكن ےك ےئل اطمقب اكرونكں 

 اہلس یك وقنل كلسنم ںیہ(۔رٹیل/ ہكس واكہل/ اطخب رم

ز یاكرنك/ اكرونكں  ہلسلس ربمن
گ

 

 ن
كی

 رصتاحیت رٹنكٹكی اك رعہص اماہہن وخنتاہ ولطمب دعتاد یك 

 

 

 

 

 

     

 

 ادا ركےن رپ ایہم ایك اجےئ اگ:دصیف  ۲۵تفم راہشئ: تفم اھكان انیپ ای وخنتاہ اك   درگی ااضیف رمااعت: 

ٹكٹ:  وہایئ اہجز اك  : وایسپ اك تفمںیہن ایك اجےئ اگتفم ڈیملكی: رٹاوپسنرٹ رفی: ااكونیم الكس راؤڈن اریئ رٹپ رفی ای تفم ٹكٹ رفامہ  

 درگی ااضیف رمااعت۔ اووراٹمئ اور  اقمیم وقانین تنحم ےك اطمقب

 لمع اكری درج ذلی رمالح ےك ذرےعی لمع ںیم الیئ اجےئ یگ:

 یك ووصیل ، ارٹنووی/ ٹسیٹ اور رھبیتCVsااہتشر،  )اے(  

 ااہتشر، ارٹنووی/ ٹسیٹ اور رھبیت )یب( 

 رھبیت رپ  CVsیسك زگہتش ڈامیڈن ےك نمض ںیم ابیق یچب وہیئ )یس( 

 آرج ےك انزمد ركدہ ااخشص )ڈی( 



 لمع اكری درج ذلی اقمامت رپ لمكم یك اجےئ یگ: 

  (i)  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وظنمر دشہ ڈیہ وكاررٹ اقمبم 

  (ii) وظنمر دشہ رباچن آسف اقمبم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  (iii) درگی اقمم/ اقمامت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ونٹ: وج ہقلعتم اقمم ہن وہ اس وك اكٹ دںی اور اس یك رہم اور دطختس رك ےك دصتقی ركںی۔

 

 او ای یپ یك رہم اور دطختس

 

دونں كت حیحص ےہ۔ رباے رہمابین ، ارگ رضوری وہ، ااجزت انہم اك اخہمت وہےن رپ دجتدی  ۷٠ااجزت انہم درج ذلی رشاطئ رپ اطع ایك ایگ ےہ۔ ااجزت انہم 

 ركاںیل۔وفری وطر رپ  وجاز 

 ای

 ااجزت درج ذلی ووجاہت یك اینبد رپ اطع ںیہن یك یئگ:

 

 ددنہہ ارگیمسٹن اك ظفحت

 

  



 یب–ہكلسنم 

 و ای یپ ےك رٹیل ڈیہ ڈیپ رپا

 ارقار انہم

 اترخی : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

مہ رسیمز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ او ای یپ الی ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہنتی اتمتن ےس دصتقی ركےت ںیہ ہك رسیمز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن ذبرہعی رسیمز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذبرہعی ہكس واكہل / 

اطخب رماہلس ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومرہخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم 

 روایگن اك ااظتنم ركےن ےكےئل اتخمر  انبای ےہ۔ اكرونكں یك رھبیت ركےن اك اایتخر اشخب ےہ اور آرج یك رطف ان یك

اكرونكں ےك درج ذلی زرمہ اجت ںیم اكرونكں یك رضورت ےہ اور وہ درج ذلی  مہ زمدی دصتقی ركےت ںیہ اور اگریٹن دےتی ںیہ ہك آرج وك 

 لیصفت ےك اطمقب وخنتاہ اور ااضیف رمااعت اطع رك ےاگ:

  

ز ی(زرمہ  ہلسلس ربمن 
گ

 

 ن
كی

 رٹنكٹكی  اك رعہص وخنتاہ د ولطمب دعتا )

 

 

 

 

    

 

 درگی ااضیف رمااعت:

 راہشئ، ڈیملكی اوراقمیم رٹاوپسنرٹ تفم ںیہ۔ افل(

 (ااٹرین اك انم)
 )آرج اك انم(

 (دعتاد)



 رپدصیف  ۲۵وخراك تفم ای اینبدی وخنتاہ ےك  ب(

 تفم اریئ ٹكٹ / اریئ ٹكٹ رفامہ ںیہن ایك اجےئ اگ۔ ج(

 درگی رمااعت اقمیم وقانین ےك اطمقب وہں یگ۔ د(

۔ ذموكرہ ابال رشاطئ یك الخف ورزی یك دنمرہج ابال اكنت ےك اطمقب ایہم ركے اگمہ ارقار ركےت ںیہ ہك آرج وخنتاہ اور درگی ااضیف رمااعت  

 وصرت ںیم مہ ارگیمنشی وقانین ےك تحت اكرروایئ ےك وتسمبج وہں ےگ۔

 

 )ا و ای یپ  اك انم، دطختس رمہاہ رہم(

  



 

 یس –ہكلسنم 

 ارقار انہم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ودلتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  راہیشئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ احلم  یمسمںیم  

 اتمتن ےك اسھت ارقار ركات وہں ہك :ذبرہعی ذہا  اپوپسرٹ ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومرہخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اینپ اكووشں ےك  (i)ےنپ وزیے اك ااظتنم ركایل ےہ ںیم ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وطبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا -۱ 

اےنپ رےتش دار/ دوتس انجب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ودلتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راہیشئ   (ii)ذرےعی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےك ذرےعی۔

 ے اك ارجاء ایك ےہ۔آرج رسیمز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن روزاگر ےك ےئل وزی -۲ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس وزیا پمیٹس ركاای ےہ وج ہك  -۳ 

 

ی ٹ
سل

 

ی
ی / وك

ن ی س
 م
ی

 ےہ۔ الصںیم ےن وخد اےنپ اپوپسرٹ رپ ا

اس یك وفوٹ اكیپ عم ذہا شیپ ےہ۔ ںیم ارقار  ،ریما الص وزیا وج ارٹنی ےك اریئ وپرٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ دایتسب وہاگ -۴ 

 ےہ۔الص ےك اطمقب  وٹ اكیپ ركات وہں ہك وف

وخنتاہ دی اجےئ یگ۔ درگی رشاطئ و  SR/Dh/$ریمے زابین اعمدہے ےك اطمقب ےھجم اماہہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  -۵ 

ی ےس وموصل ںیہن وہا ذہلا

ن ی س
 م
ی

 رسوس ںیموضاطب زیمابن كلم ےك وقانین تنحم ےك اطمقب وہں یگ۔ ےھجم دصتقی دشہ ریبون كلم المزتم اك اعمدہہ  ا

 یك یسك یھب رشاطئ اك ذہم دار وہں اگ۔ 

ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہگج ےك العوہ اینپ المزتم ںیہن ركوں اگ ای واہں ےس ںیہن اھبوگں اگ اور اس آرج ےك اسھت اكم  -۶ 

 ركوں اگ سج ےن ریمے وزیے/ المزتم اك ااظتنم ایك ےہ۔

 ر العےق ںیم انیعتت ںیہن ایك اجےئ اگ۔ےھجم آرج یك رطف ےس رعاق ای گنج ےك یسك او -۷ 

 ء اور اس ےك زری ارث وعض ركدہ وقادع ےك تحت ذہم دار وہں اگ۔۱۹۷۹ارگ وزیا یلعج وہا وت ںیم ارگیمنشی آرڈسننی،  

 

 ارگیمٹن ےك دطختس      ومرہخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 ڈی –ہكلسنم 

 ارقار انہم

۔ ودلتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ احلم اپوپسرٹ ربمن ںیم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجمٰی اقمبم ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راہیشئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذبرہعی ذہا ارقار ركات وہں ہك ںیم ےن 

اسل  ۱۸اكن اخدنان )رمع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )كلم( ےس ارگیمنشی وزیا احلص ایك ےہ اور درج ذلی ار

 اور اس ےس مك( ریمے رمہاہ ںیہ نج ےك وزیوں یك وظنمری وہ یكچ ےہ:

 انم اور ودلتی: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ -۱

 سنج : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  )رمد/ وعرت( -۲

 اترخی دیپاشئ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ -۳

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قلعت :  -۴

 

 دطختس :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انم: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وقیم انشیتخ اكرڈ ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ای لیم )ارگ وكیئ وہ(: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



ای –ہكلسنم   

ررٹسج

 نشی ربمن

ررٹسجنشی 

 یك اترخی

انم رمہاہ 

 ےك ارگیمٹن

 اك انم وادل

اترخی 

 دیپاشئ

 )یمیلعت(

 اتیلہ

اپاتسكن 

 ںیم ہتپ

زنمل 

اہجں 

 اجان ےہ

 اسل اور وھچےٹ ( ےك وكافئ ۱۸رمہاكب اراكن )

 قلعت اترخی دیپاشئ سنج انم

 
 وعرت رمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 





 افی –ہكلسنم 

 ونط )ارگیمسٹن(دخبتم انجب ظفحت ددنہہ رباےئ اترنیك 

 ریبون كلم المزتم ےك اعمدہے یك ررٹسجنشی وموضع:

 انجب اعیل!

ریبوِن كلم المزتم اك اعمدہہ درج ذلی ارگیمٹن / ارگیمسٹن ےك نمض ںیم )ای  _____________مہ عم ذہا درگی داتسوزیات ےك رمہاہ  

 ےك ذرہعی ررٹسجنشی ےك ےئل شیپ ركےت ںیہ: ________________ومرہخ  _____________كلسنم رہفتس( ااجزت انہم ربمن 

ز ی( اپوپسرٹ ربمن وادل اك انم ارگیمٹن اك انم ہلسلس ربمن
گ

 

 ن
كی

 كلم زرمہ )

 

 

 

 

 

 

 

     

 ________________زمدی دروخاتس یك اجیت ےہ ہك ریبوِن كلم اجےن اك ارادہ رےنھك واےل ارگیمٹن/ ارگیمسٹن ےك اپوپسروٹں رپ  افل(

 ےك اسھت اكم ركےن ےك ےئل وزیے پمیٹس وہےكچ ںیہ۔ ____________________یك رطف ےس رسیمز 

 ای

رپ  ________________ہك ابرہ اجےن اك ارادہ رےنھك واےل ادیموار ارگیمٹن/ ارگیمسٹن ےك وزیے اریئ وپرٹ آف ارٹنی ینعی  ب(

 دایتسب وہں ےگ۔ وفوٹ اكایپں عم ذہا كلسنم رك دی یئگ ںیہ۔

 _____________)اے( رپ ایلص كنب رسٹیكفیٹ ذبرہعی ذہا شیپ ےئك اجےت ںیہ اور ررٹسجنشی سیف غلبم  ۷اور  ۷-رہ اكرنك ےك افرم  ج(

ںیم ذبرہعی اچالن ربمن   ____________روےپ رساكری زخاےن/ ٹیٹس كنب آف اپاتسكن/ لنشین كنب آف اپاتسكن 

 ومرہخ )الص كلسنم دشہ( عمج ركا دی یئگ ںیہ۔ _______________

دصتقی یك اجیت ےہ ہك ریبون كلم المزتم ےك اعمدہے ےك دنمراجت یك ارگیمسٹن ےك اسےنم ان یك اینپ زابن ںیم واضتح رك دی یئگ  د(

 ےہ۔

ی اك انم)

ن ی س
 م
ی

 (ا

 )آرج اك انم(



 ںیہ۔ دصتقی یك اجیت ےہ ہك اورپ دی یئگ امتم ولعمامت حیحص ہ(

 اكرونكں یك ااجزت یشخب اجیت ےہ۔ 

 اكرونكں ےك ےئل افی اسی ازی اب عمج ركا دےیئ ےئگ ںیہ۔ 

 اكرونكں یك ااجزت ےك ےلسلس ںیم اقبایاجت 

 

 او ای یپ ےك دطختس اور رہم


