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سو صے وبفز کی گئی،  یب اس کے تحت ثىبئے گئے قىاعذ کے 

وصىل کی گئی اوس حبصل کی گئی متعذد ٹیکضز، وشخ، ٹىلز، 

 یب فیش کی تىثیق کی جبئے گی۔

آسڈیىىش  کے رسیعے صىذھ لىکل گىسومىٹ آسڈیىىش، اس 

کے قىاعذ کے تحت متعذد ٹیکضز، وشخىں، ٹىلز کی  2898

فیش، یب اضبفی چبسجز جمع شذي یب حبصل شذي میں تىثیق کی 

 جبئے گی:

 2892 آئیه  وقتی اوس اعالن کے 2899 جىالئی 5 لئے اس لہزا

 کى سڈیىىشآ  اس ثخىشی صىذھ، گىسوش میں تکمیل کی حکم کے

 -ہے: فشمبتب وبفز کش ثىب

کبئىوضلز )ٹیکش میں تىثیق(  اس آسڈیىىش کى صىذھ( 2) .2

 کہب جبئےگب۔  2893آسڈیىىش، 

 ۔ ہىگب وبفز الفىس فی یہ  (3) 

 2898 آسڈیىىش، حکىمت لىکل صىذھ کے اس مبصىائے .3

 اوس فیصلہ عذالت کضی اوس ،2898 سولز کبئىوضل صىذھ

  ہى۔ ثشخالف کے چیز کضی مىجىد میں حکم

(a)  4  کى یب اس کے کبئىوضل کی جبوت  2891جىن

صے عبئذ یب جمع کیب جبئے کضی ثهی، ٹیکش، سیٹ یب فیش 

 کى تىثیق تصىس کیب جبئے گب۔ 

(b ) اس آسڈیىىش کے وفبر صے پہلے تک ٹیکش، وشخ

یب فیش ادا یب عبئذ وہ کئے گئے ہىں تى اس ٓاسڈیىىش کے 

 وي وصىل کیب جبئے گب۔قىاعذ کے حضبة صے 
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