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ۿ يا ان جي 2898آرڊيييس جيٍو شان شيڌ لَڪل گَرىهييٽ آرڊيييس 

تحت ٺاٌيل كاعدن  جي نطابق الڳَ ڪيلۿ وصَل ڪيل ۽ حاصل ڪيل 

 ٽيڪصوۿ اگٍوۿ ٽَلز يا فيس ۾ تَثيق ڪئي وييدي.  ڪو

جي  2898ٌو آرڊيييس جي ذريعي شيڌ لَڪل گَرىهييٽ آرڊيييسۿ 

ٽيڪصوۿ اگٍوۿ ٽَلز جي فيسۿ يا اضافي چارجز جهع  ڪوكاعدن تحت 

 ٿيل يا حاصل ٿيل ۾ تَثيق ڪئي وييدي:

 جي 2892 آئيو وكتي ۽ اعالن جي 2899 جَالئي 5 ٌاڻي ڪري ان

 ڳَال ٺاٌي آرڊيييس ٌي شان خَشيَء شيڌ گَرىر ۾ تعهيل جي حڪم

 -ٿَ: فرنائي

ٌو آرڊيييس کي شيڌ ڪائَىصلز )ٽيڪس ۾ تَثيق( ( 2) .2

 شڏيَ وييدو. 2893آرڊيييسۿ 

 ٿييدو. ىافذ الفَر في ٌي  (3) 

 شيڌ 2898 آرڊيييسۿ گَرىهييٽ لَڪل شيڌ  کاىصَاِء ان .3

 نَجَد ۾ ڪمح ۽ فيصلي عدالتي ڪيٍو ۽ ۿ2898 رولز ڪائَىصلز

 تً: ٌجيۿ خالف جي شئي ڪيٍو

(a)  4  تي يا ان کان ڪائَىصل پاران الڳَ يا جهع  2891جَن

ڪرائي وڃي ڪيٍو بًۿ ٽيڪسۿ ريٽ يا فيس کي تَثيق تصَر ڪيَ 

 وييدو.

(b ) ٌو آرڊيييس جي الڳَ ٿيڻ کان پٍريان کان ٽيڪسۿ اگًٍ يا

فيس ادا يا الڳَ ىً ڪئي وئي ٌجي تً ان آرڊيييس جي كاعدن جي 

 حصاب شان اٌا وصَل ڪئي وييدي. 
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 ىٿَ اشتعهال ۾ ڪَرٽ جيڪَ آٌي الِء واكفيت جي ناڻٍو عام ترجهَ نذڪَره  جَ  آرڊيييس -ىَٽ:

 شگٍجي. ڪري


