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 در�8ا"�5ں �� 4�5�6 اور ��3
ے ��
-ے �2�1ہ ہ,.ے �,ر��
-ے د� �,�ے وا%� "! ڈر� ��وٹ�	�� 

 

 در�8ا"= >�اروں ��
-ے :;
�:,�6 ��ٹ

 

ن ر�&�%���� �� E���6 ����,F ��اہD ���, �ہ ��ٹ �Cف :;
�:,ت اور رہ��,.� ��
-ے ہے۔ اس �, :31? ِا

 �ہ�ں ہے۔ہ� >� 

 

 6;,رف ۔1

 

�ڈر� ��وٹ���� ��ہ ������� ��ٹ ر���� ��ں  1.1�'�&�ے �ے  � �$��# اور در!�ا���ں �

�ڈر� (��ں �$&�2ت '�اہ0 ���� ہے، -� �ہ ��ر� ����� ����, +���ن �ے (�رے  � )��وٹ���� �

 ��ں B��C ہے۔ ) '' � ر�8�201356��7'' (- )2013 ?ف 426 �=�� (.S.I 2013ر�8�56��7  

 

6�ٹ�''( � ر�8�56��7 �� وز�ِ� ا�&�ف و ���وات 2013 1.2�'' ( ��� GH14اور ان �� �$�ذ �ے و 

  �!:��2013) ''�J? Kں ?��۔) ''ز��ر��� B=L �� 

 

1.3 2013 ،�M� 56��7 �ے�ر�8 � �ڈر� ��وٹ���� ��� ���� Nں �� ��روا��ا��در!  ر�$��-

  �6�=� 56�����O�6''(ا��=�'' (۔��P �) ذ�ہ دار� � 

 

6 (�6�ے ���Rےد�5�Q �8وں �ے  1.4�S� �� اس (�ت ،U��� U��� ے ہ�ں�VW=� �� Bر-ہ ذ�X6� ہ ?پ� 

  :�� '�XNہ ہےہ ے اور اس ��ں ?پ ہ ��ٹ �� �ڑه�H �6ور� اس �������
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�ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� )ا7^(  ��  �ے `�= '�&�ے �ے ا��_�ر �ے ?پ �

 دوران ?6�7�Nڈ ��ں رہ�ے ہ�Nے ?پ �ے `S�ق، ذ�ہ دار��ں اور '�اaN۔   

�ڈر� 2013 )ب(  ��  ر�8�56��7 �ے S��eہ ہ�Nے ��ر -� �ے ��d(, ?پ �� 

۔   P ےN�- � Nا�� �� ��روا�در!  ��وٹ���� �

 ��دہ و+� � `Xود اور د�H�S� �8�ں eے  � ر�8�56��7 ��ں 2013 )ج(  � 

    B�=اہ=��۔��  �ے ہ� ��`�ے �� (�و+� -�اب د�6ے �Nاور ��روا 

 

 ا�P ?پ �� ر�8�56��7 �ے (�رے ��ں �X�5 ������ت در��ر ہ�ں، -��� �ہ ان �� ا2eق � 1.5�

 ا�$�اد� ��XSے ��ں ہ��� ہے، +���� ���رہ `��Q ���- ��� Bgہ�ے۔  

 

  �� ر�&�%���� �, :31?2013 ۔2

 

�ڈر� ��وٹ���� � �� �� اس �ے (�X ر���� ��ں 2013 ����� �14ہ ر�8�56��7  2.1�� R� 

 �$��# اور '�&�ے ���Rے ا�j �_�م '�اہ0 ��� ہ�ں۔در!�ا���ں  � 

 

 �� د� -��ے )?�Nش �����5Nk�l ا�6ڈ ا������8 ��وس(ز�ِ� ا�&�ف و ���وات وان �� ا2eق  2.2

  ��ڈر� ��وٹ���� � ا���  ہ��� ہے -� �ے (�رے ��ں ��-�دہوا7V) �� ں��ا��2013 در! 

 '�&�ہ  N�� ز �ے �ہ�ے�J? Kِر���  اور -6ہ�ں اس ��ر�K �ے  ہ�ا ہے�ہ�ں� ر�8�56��7 �

 ���Rے �=��6 �� Nہے۔��روا ��P د�� �� BS�6�  

 

  �� ر�&�%���� �� ��Mوں �, اL,2ہ ���6 ہ�ں؟2013 ۔3

  

  N�ے ا-
 : در�8ا"= >�ار ہ�ں ��6-ےا>� �پ "! ڈر� ��وٹ�	�� ��

 

14 � ر�8�56��7 (��ن ��� ہ�ں �ہ 2013 3.1 ����� 2013 X�) اور اس �ے �ڈر� ��وٹ����  ����

  �6 �ے ذر��ے ��� -�Nے �P۔ � �$��# اور '�&�ہ �=� در!�ا���ں �

 

 در!�ا���ںاس ��ر�K �ے،  3.2R� ےR��� ڈر� ��وٹ������وز�ِ� ا�&�ف و ���وات �� د� -�  �

 �Qہ�Rں ��� ہ�ں ���7 ��- W�V) �� �6�=� �=��V�  �6 ۔ ����Sہ در�� در!�ا�� '�رم �� ہ

 20135P ا���ڈر� ��وٹ���� �ے در!��ار �ے ا�ٹ�و�� �ے  � ر�8�56��7 �ے ��d(, اور �

�=��6 وز�ِ� ا�&�ف و (�X در!�ا�� � �$��# �ے ����, ا�����M� j ر��رٹ ���ر ��ے �P۔  
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�ڈر�  ���وات �� ا�W� j��5 ��# ��ے �P �ہ ?�� در!�ا�� 5Pار ا�j ا��� opC ہے -� ��

 ��وٹ���� �� اہB ہے۔  

 

 ر ہ�ں �� �� در�8ا"= در�8ا"= >�ا:���دہا>� �پ "! ڈر� ��وٹ�	�� ��
-ے ا�N ا� ے  

3
ہ :� ٹ� �ے S,رے :�ں  �� �.�� N6 �USہے۔�ہ�ں�ے ا ,��  

 

3.3 �ڈر� ��وٹ���� �� در!�ا���ں �� 2013 �ے -� �ے (�رے ��ں وز�ِ� ا�&�ف و ���وات ا�

 '�&�ہ �ہ�ں ��� ا�ہ�ں �$��# اور '�&�ے ���Rے  N�� ز �ے �ہ�ے�J? Kِر���  ر�8�56��7 ��

 S�6� �� �6�=� ہے۔ ��P د�� �� B 5اروںP ا���ٹ� ان �=�م در!� �� �� ان � در!�ا���6

 J�رو!�ض �ے ����, +�(B ا2eق +�اXL و H�ا(q �ے �G�d ��ے �P۔  

 

 �Hورت �ہ�ں  3.4N��  در!�ا�� د�6ے �R� �� �6�=� ےR��� ڈر� ��وٹ������ا��ے ا'�اد �� �

 5Pار�Cت  '�Hو�5ات(ہے ���7 وہ ا��ے ہ�ں ��# ��) د��اف ( ���Pے ���اl�� ے�V7.5د��( 

 

 "! ڈر� ��وٹ�	�� ��, ہے؟ ۔4

 

 ا��ے opC �� '�اہ0 ��� -��� ہے -v �ے (�رے  4.1��ڈر� ��وٹ���� ا�w$M� j ہے -� ���

   ٹV�س و-�ہ�ت ��# �� ��ں ا�RP �� رت�L �� ہ ��دS���� ے �ہN�- �ہ ��S� ں -� �ے �ہ�ہ

  �ہ6l6ے �ے S� X�XC&�ن�W�V) v -��� ہے �� ا�ے ا�P اس �ے اj�� Bg ��ں وا� S�S` ے�d!

، ا��ے !�dے �P، اور وہ ُاس ��j �ے �w$M �ے ا��$�دہ ���ے �ے +��g �� ���� ہ� �� ����6  

�ڈر� ��وٹ���� -�ے اور اس ���Rے ?��دہ �ہ ہ�، �ے ��ِ# �_� ، �� ��P ار �ہ د���+ Bے ��اہR���

 ۔ہ� 

 

 -ہے  �� �S� X�XC y�d&�ن 4.2

 

 ؛ ���5اNے ��ت )ا7^(  

 �� ہ�j ?��5 ���} �� ا�6ے اj�� Bg ��ں  ) ب(  ���اس � opC� ��Xد �� ��J ا�

 �5ا؛ ��   N�� 

��| !�$��ر � `��7 ��ں (2 ا����ز ��Xد � و-ہ  )ج(  � (�� اk+�ا� �� ا�Xرو�

   d! ��86 اور ا�$�اد�� ,`k �� opC اس �� PX�ز  Cہ�� �� �ہ۔�ے �

 



  

 

 4 

�ڈر� ��وٹ���� ���Rے اہB {�(� ہ��ے ہ�ں �� ?پ �� ر���� ��ں رہ6ے � ا-�زت د�  4.3�ا�P ?پ �

 اور ?پ �p&�ص `S�ق اور ��ا�Lت  P ےN�-ےP ں�ہ Bت �� ���� ۔ �ے اہ�Lق اور ��ا�S` ان

 ر�8�56��7 ��ں ��� ��P ہے۔2013 �  

 

 ��ن "! ڈر� ��وٹ�	�� ��
-ے اہV ہے؟ ۔5

 

5.1 ��e��) ہ ?پ  ر�8�56��7 �ے 2013?پ در!�ا�� د��ے و+� ر���� ��ں ��-�د ہ�ں، ا�6� 

 �Pہ�ں ا Bے اہR��� ڈر� ��وٹ������� ,)�d�: 

 ُر�� ر���� �ے ���B6 �ہ�ں ہ�ں، )ا7^(  �� � �����  ?پ ��ر�

 ?6�7�Nڈ ��ں ��6ہ ��5P +�ار د�ے -��ے  )ب(  �Q �د ہ��� ?پ � در!�ا�� ��

 ،ہے   

 ٹV�س و-�ہ�ت ��# �  )ج(  RP ?پ �ے �پ �? �Pہے �ہ ا ���ہ ��S� ہ�ں -� �ے �ہ

    S�S` 6ے �ےl6ن �ہ�&S� X�XC �� ?پ �ہے � ���- �W�V) vں وا��� j�� Bgا

ُاس ��j �ے �w$M �ے ا��$�دہ ���ے �ے ?پ !�dے �� ����6 ���� ہ� �P، اور    

 �ں ہ�ں۔ ?��دہ �ہاس ���Rے ،+��g �� ، ا��ے !�dے �ے ��ِ# �_�   

 �ہ�ں ��� ��P ہے۔ہ��ے �ے !�رج اہB اس �� ?پ ��  )د(  

 

 ر�8�201356��7 5.2�   �P ےN�- اہ��� �ے !�رج �� د�� �ڈر� ��وٹ���� ���ے ��d(, ?پ �� �

 -و-�ہ�ت ��-�د ہ�ں �ہ ?پ ���86 (�(� ا�P اس 

 

86 -�م  � )ا7^(  - � -�م �� ��ے ����y ہ�Nے ہ�ں، ا�� �� ا������ �ے !2ف �

�� �ہ ا��ے -�ا0N �ے `�ا7ے �ے +���ن (�6�ے ���Rے وGH ��ے RPے (��    �-

 اk+�ا� د���و�5ات ��ں درج ہے؛   

 ���86 -�م ��زد ہ�ا ہے؛ )ب(  N�� ے� 

 ��ں (��ن ��دہ ا+�ام 2 اور 1ا+�ام ��XMہ �ے �Qرٹ� �ے د���Qے اور ?رٹ���5  )ج(  

��روا�N�ں ���Rے +&�روار رہے اg�7�ں �ے (�!2ف ��XMہ �ے �Xg�S اور    

 ہ�ں، ��   

 ���Rے !�dہ �=VWے -��ے ہ�ں۔ )د(  ��2�  �=���ٹ �� ر���� �

 

�ڈر� ��وٹ���� � اہ��� �ے  5.3� ?پ �� �V) اس �7ے�Pا �P ےN�- رج �� د���!: 
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��ں  ) د(�� ) ^ا7 (�5.2ہ ?پ �ے ���ا�Pاف  و-�ہ�ت ��-�د ہ�ں ���86اس (�(�  )ا7^(  

 -�م �� � B=L� �j��M د� ہے �� (&�رت د��8 اس ��ں `&ہ    �`�ا7ہ XCہ �

 ��7 ہے،   

 

 ?پ �ے ا��6 اaM� j�� Bg اس �7ے VQ�ڑا ہے ���ہ ر���� ��ں ?پ �ے  )ب(  

    0Nم �� -�ا�- � ���5.2ا�Pاف اس ��ں ���7 (دا!�ے �ے �ہ�ے ��ے RPے �

دہ ���ں درج ��) د(�� ) ا7^(   N� B=L ز�e �� ہ�ں -�م� B��C ( ہ ��ںW��� ے�

0 � �5ا +�X ہ��XN�L ہ��ے وا7 ��(�X6�ں �ے (� ���ں   Nے -�ا� ، -ہ�ں ا�

   �P۔ ان �� ار���ب ر���� ��ں ��� -���ا 

 

 ر�,"= :�ں "! ڈر� ��وٹ�	�� ��
-ے ��ن در�8ا"= دے "	5, ہے؟ ۔6

 

6.1 2013 N�� ،56��7 �ے ���وط�ر�8 �ڈر� ��وٹ���� ���Rے در!�ا��  ��� opC �� ا�V)

 دے ���� ہے 

 ر���� ��ں ��-�د ہ�، اور-�  )ا7^(  

  )ب(  � v- ��5 +�ار د�ے -��ےP 6�7ڈ ��ں ��6ہ�N? �Q �د ہ��� در!�ا�� ��

 ۔ہ�   

 

6�ٹ� 6.2� �Pا) vٹ�� ����M� jا� �?پ � ���5 +�ار �ہ د�6ے �� '�&�ہ ���� ہے �P �6ہ� �پ �?  �W�V

 -�Nے v- �P ��ں �ہ درج ہ� �P �ہ ��6ہ ��5P +�ار د�ے -��ے ���Rے  RP ا�� د��در! ?پ �

 ہے۔ �Q �د ہ���� 

 

 ��ٹ اور ا�j در!�ا��  6.3������� jڈر� ��وٹ���� �ے (�رے ��ں ا���� U��� ے� vٹ�اس �

 B��C ہ� �P۔  V) ے '�رمR��� ڈر� ��وٹ������اہB ہ� ���ے ہ�ں �� ا�P ?پ �� !��ل ہے �ہ ?پ �

 د��ں �ے ا�Xر ا�Xر وہ '�رم ��=B �� �ے �=��6 15?پ �� وہ ��ٹW�V) vے -��ے � ��ر�K �ے  

  �� vہ�ے۔ وا��Q �6W�V) 

 

ر������ ا��
�	���� ����� :��� "! ڈر� ��وٹ�	�� �� در�8ا"= �� 4�5�6  -7

 �� ے ��ے >,؟ 

 

7.1   �6�=�2013 �ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� �� �$��# اور  � ر�8�56��7 �ے ��d(, ?پ ���

 '�&�ہ ��ے �P۔  
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�ڈر� ��وٹ����  7.2�� � Nں �� ��روا��ا��ے در!� ،�M� ے� q)ا�H و XLا�ے +R� ?پ �� ا�6

�ڈر�  `��H ہ��� �ڑے �P۔ در!�ا�� �ے ����ہ ��ں ا�j ا�ٹ�و�� ���Rے �� X&S� �� �ا�ٹ�و�

  B=��  در��'� ���� ہے۔� `�S�S �$&�2ت ��وٹ���� ���Rے ?پ �ے دL�ے �

 

در!�ا�� 5Pار ���Rے �Hور� ہے �ہ وہ ر�$��- ا�56�����O �=��6 �ے د'�� ��ں ا�ٹ�و�� ���Rے   7.3

 در!�ا�� 5Pار ا�6ے ��Sرہ ��ر�K اور و+� �� ا�ٹ�و�� ���Rے `��H ہ�۔  N�� �Pے ��دہ اe

�ا�� �� وا�v 7ے ��P ��7 �&�ر ��� -�Nے اس � در!���Rے `��H �ہ�ں ہ��� �� ہ�� ��  ا�ٹ�و�� 

 ۔)8.2د���Vے ���ا�Pاف  (�P۔ 

 

 �����ے ��ں �=��6 �� !�ا�� 5Pار �$��# �ے ����,در 7.4V) � �� ���� �����M (����ت ��# �

 ر�8�56��7 �ے ��M ا�ٹ�و�� �ے �ہ�ے �� دوراِن ا�ٹ�و�� ��# ��ے RPے 2013ہے اور �=��6  � 

 (����ت �� V) � �=�X�  �6 �_� ر�Vے �P۔ �Nٹڈ ���56 ہ��N���ے�Nا�)  V) N�� -�5 اور�ر�$�

  opC ہS���� �8د� V) ����Mہے۔� ��ت ��# �� ������) 

 

.57  � v- 5ار ہ�ںP ا���دہ در!�-�ے ���ڈر� ��وٹ���� ���Rے �ہ�ے �ے ہ ا��ا�P ?پ �

 ر�8�56��7 �ے ?�Jز �ے و+� 2013در!�ا�� �ے (�رے ��ں  �  j� ا ہے�ہ �ہ�ں ہ�&�' N��

  �� '�Hو�5ات �=�� ا��د�  -��ے وا7W�V) �� �6�=� ہے �ہ ��- ?پ �ے در!�ا�� �

(����ت -=G ��وا�ے �ے ����ہ ��ں ?�Nش �����5Nk�l ا�6ڈ ا������8 ��وس � -��y �ے ?پ  

  B��C U��� ے� q! ار��ل ��دہ �ع ���ں۔��و�5 �ے ر-��56 د�Nkڈ�N�P 

 

7.6  6 (�6�ے �ے �X&S �ے -ہ�ں �Hور� ہ�ا �=��6 ��S� �� ��Q ے دوران در�� (�ت� �ا�ٹ�و�

 -��y �ے ا�j ��-=�ن '�اہN�- ��� 0ے �P۔  

 

 �,روا.� �ے ا�X5,:,ت �, CW8ہ 

 

 �ے ا��_���ت �� !g2ہ درج ذ�B ہے۔ 7.7Nے ��رواR��� ں��ا��در! �ڈر� ��وٹ���� ��� 

 

 ا�� �ے ����ے ��ں ?پ �ے ا�ٹ�و�� �� (X6و(�� ��ے �P۔�=��6 ?پ � در!� )ا7^( 

ا�ٹ�و�� �ے (�X، ?پ � در!�ا�� � �$��# �ے ����N �ے (�رے ��ں ا�����M� j  )ب( 

   jا� �وات ��� اور �=��6 � -��y �ے وز�ِ� ا�&�ف و �P ےN�- ر��رٹ ���ر �

   #�� 5��W� P ےN�- �ڈر� ��وٹ���� ���Rے اہ�ہ ?�� �� B ہ�ں �� �ہ�ں۔?پ �

5 � g�رت ��ں،  )ج( ��W� $6� $6�  �15ے �W��5 �� ��ٹW�V) vے -��ے �=��6 �

 د'��� د��ں �ے ا�Xر ا�Xر ?پ �� ر�$��- ا���5   Nٹ�ا B���))''B���) Nے ��س ) ''ٹ�ا�
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 (���B ا�j ز(�� �=�W� �� �L��5 �ے !2ف ا��B ���ے �� `, `�Bg ہ� �P۔   Nٹ�ا

��ے �P ا�P در!�ا�� 5Pار ا�6ے ا��B �ے ��ٹv ��ں اس � در!�ا�� ���� �� ا���Sد   

 ہے؛ (&�رت د��8،   ��� ��� ہ ��� -� ���� ہے۔ا��B �� '�&�ہ ز(�� �=��L �ے (

 (���B �ے '�&�ے � (��6د ��،  )د( N5 �� ٹ�ا��W�  ر�8�56��7 6�2013�ٹ� �=��6 �� 

�� �y��6 ہ�  �- ,)�d� ا�ے�ڈر� ��وٹ���� د�6ے �� �ہ د�6ے ��  ?پ �����ے ا2Lن  �

 �P۔  

 

7.8  jا� �?پ � �ہے � ��د �� د�����ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� �� ��� 6�ٹ� ?پ �� �Pا

 :�����M ��ٹN�- �W�V) vے v- �P ��ں درج ہ� �P �ہ 

 

 ہے؛ )ا7^( RP د �� د�����ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� ���  ?پ �

 ہے؛ر���� ��ں )ب( �Q �0 ہ�ت !X�   رہ6ے �ے ?پ �ے ا���SMق �

 �ے �X) j�� �Mر� �� ا�j `�0 -�ر� ���ے 3 � د'�ہ 6�1999�ٹ� ا������8 ا��ٹ  )ج( 

 �W��5 ��# ���� ہے -� �H�Sہ ���� ہے �ہ ?پ ر���� �� VQ�ڑ د�ں؛ اور  � 

 ��ت ��# ���ے ��(�������M  د'��� د��ں �ے ا�Xر ا�Xر �6�ٹ� �ے ��م 15?پ �ے ��س  )د( 

ہ� �ہ ?پ �� ر���� ��ں رہ6ے � ا-�زت ���ں د� و�H`� ا!���ر ہ� v- �P ��ں �ہ   

 �Qہ�ے۔  ��- 

 

��, :�ں ا��� "! ڈر� ��وٹ�	�� �� در�8ا"= وا�� %ے "	5, ہ�ں �, ��, : اہD ۔8

 � � در�8ا"= �� وا�� %ے %� >-� �36ر ��, �, "	5, ہے؟ 

 

�ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� در!�ا�� 5Pار �=��6 �� 8.1��  �� ا�j ��ٹ��V) v �� ا�6� وا�

 وا�v 7ے ���� �� ��� ہے۔ 

 

��، ا�P ا�P در!�ا�� 5Pار �=��6 �ے ���e Uے ��دہ ا�6ے ا�ٹ�و�� ���Rے `��H �ہ�ں ہ���  8.2

   د'��� د��ں �ے �ہ�ے �ہ�ے3 اس ��ر�K �ے (�X در!�ا�� 5Pار � ��H�` ��J �� �6�=�

 ا N�� �� �ل ہ�S�� �_�X� ت �ےk�` ے ��ںNرا  و�H`� ��# �ہ�ں ���� -� �=��6 ���

 ر�8�56��7 �ے ��d(, اس � در!�ا�� �� وا�v 7ے ��P ��7 �&�ر ��� -�Nے �P۔2013 �  

 

 ا�P �=��6 �ے !��ل ��ں در!�ا�� 5Pار 8.3

 ا�6 ذ�ہ ����ے ا�6 در!�ا�� � �$��# �ے دوران �=��6 �ے ���U ���ون  )ا7^(  

 دار� ��ر� ���ے ��ں ����م ہ� رہ� �� رہ ہے، ��   
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�ڈر� ��وٹ����  )ب(  �� ���Rے ا�6 در!�ا�� �ے ����Sہ ������ت ��# ���ے �

 ا�6 ذ�ہ دار� ��ر� ���ے ��ں ����م ہ� رہ� �� رہ ہے، ��   

 

  ���� G�d� �� �6�=� ٹ��6� �Pا  درہے �ہ �� ���N�� ے ��ںNرا  !�ا�� 5Pار اس �

6�ٹ� � ر�X6��H �ے )ج(  � #C�� ��� ر���� �� �ہ VQ�ڑ�ے �� VQ�ڑ�ے �) 

 ، �����ے   

  )د(  ��X�� � 0�+ V) ��ے (�رے �=��6 �� ا�6ے ا�ڈر�v اور ا�ڈر�v ��ں �

 ��ں -�X از -��P? Xہ ���ے   

 !2ف ورز� �� رہ� ہے � aNے ��ں ا�6ے '�ا�� 5Pار �� ا�j  �� �=��6 در!�ا���ے ��

7�ہ ��ے �P �ہ وہ  �d� 5ار �ےP ا���در! �- �P ےW�V) vٹ�� ����M� ے -��ے �ےW�V) vٹ��

�ہ ?�� وہ ا�6 در!�ا�� �� -�ر�  �e ����M�ر �� واH| ��ے  د'��� د��ں �ے ا�Xر ا�Xر15 

 در!�ا�� 5Pار ���6ہ �Xت �ے ا�Xر ا�اور، �ہ �ہ�ں ر��Q �6Vہ�� �� �Qہ� ہے  N�� �Pا� 

  �� �ڈر� ��وٹ���� ���Rے  � ر�8�56��7 �ے ��d(, 2013و�H`� ��# �ہ�ں ���� �� �����

 در!�ا�� �ے ����ے ��ں اس � در!�ا�� �� وا�v 7ے ��P ��7 �&�ر ��� -�Nے �P۔  �ا�

�ڈر� ��وٹ����  � �ہ ����Sہ در!�ا�� 5Pار �� �P �ہ B��C 5��W� jرٹ ��ں ا��ر� � �6�=�

 ' Bے اہR��� ہ�ے۔�Q ���- د +�ار �ہ�ں د��� 

 

 ہے �� ا�ے وا�v 7ے ��P ��7 �&�ر ���  8.4��- �ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� وا�v 7ے 7�� �Pا

 -��� ہے ��  Nا���5 ٹ�ا  (���B �ے ��س ر�$��-�� Bا-�زت ا��  ۔ �ہ�ں�

 


�:,ت N6 ر",.� ۔9;: Z
 "! ڈر� ��وٹ�	�� �ے ]�V "ے :5;

 

56 �=��6 � و�N�� yٹ  � ر�20138 9.1�����Oا�  ر�$��-Nر�� B=�� j� 56��7�

 ie.ORAC.www://httpہے۔ ��� �- � Bg�` ��   

 

56 �=��6 � و�N�� yٹ �� ���Xد ز(���ں ��ں د����ب ہے۔ 9.2�����Oا�  �ہ ������� ��ٹ ر�$��-

 

 د�&� :;
�:,ت ۔10

 

 و��B �ے ���رہ ���ے �� ?پ � 10.1 ��ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� �ے ����ے ��ں ��� � ا�6

 `�Bg �� ���ے ہ�ں۔ Bg�` ,`(RLS) ہے اور ?پ ر�$��- B8�7 ��وس  V) ت��X! � 

 RLS �� ں�P�7 ا�� د�6ے وا7ے�ے در!R��� w$M� 6�7ڈ ��ں�N? �- ر ادارہ ہے��pد��! jا� 
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 ?پ � در!�ا�� � `=��� RLS۔  ہے���ے ���Rے +���P ��� 0Nرازدارا�ہ +���� !��X '�اہ0  

 ��ں +���� ���رہ اور ���و�� '�اہ0 ��ے �P۔  W� ���دل e�ر ��، ?پ ا�6ے !�Qے �� ���

 !��Xت `�Bg �� ���ے ہ�ں۔  � B-�5 �ے و���ے ر�$�N�6 (�ا�=� Nٹڈ ���56 ہ��N���� �� پ?

 `, `�Bg ہے۔  V) �� رہ ���ے��� 

 

�ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� �ے ����, `�= '�&�ہ �ہ�ں ہ� -��� ?پ ��  10.2�� -j� y ?پ �

6�ٹ� ��-�دہ در!�ا�� 5Pاروں ر���� ��ں رہ6ے � ا-�زت ہے۔  � �� q! jاس (�رے ��ں ا�

�6 � -��y �ے ��g�ل ہ� �P۔ �=� q! ہ� �5اروں �P ا���ے در!R� ۔�P اہ0 ��ے�' 

 

�ڈر� ��وٹ���� د���ر� ����2د��8  10.3�ت -� �� ذ�� اس ������� ��ٹ ��ں �ہ�ں ��� ��P ہے اور �

 SM�ق اور ا��S` د �ے�' Bے اہ�� v- د�' ���ڈر� ��وٹ������Rے�ق � �$&�2ت اور ا���  

  �ے ر-�ع ��� -��� �Qہ�ے۔ � ر�8�R��� 201356��7ے ز�� ا���=�ل ہے 

 


-ے "! ڈر� ��وٹ�	�� �ے :���دہ در�8ا"= >�اروں �� N�ع اW2رے :�ں ا,S در�8ا"�5ں �ے �� ��

3
ہ �� �.�� N6 ہے�ہ�ں:� ٹ� �ے 6,ر�_ �^,ز ,��  

 

10.4  �Pا�� دے 2013ا�ے در!R��� ڈر� ��وٹ�������  ر�8�56��7 �ے ?�Jز �� ?پ �ہ�ے ہ� 

 '�&�ہ �ہ�ں ہ�ا ہے �� ?پ ��  N�� j� V)ا�� �ے (�رے ��ں ا�در! �Qے ہ�ں اور ?پ �

 :-ہ ذ�B (���ں ��ٹ �� 6�7 �Qہ�Rں�X6ر 

 

�=��6 ?پ �ے ا�ٹ�و�� �� (X6و(�� ���ے �ے ����, �y��6 و+� �� ?پ �ے را(dہ ��ے �P، 7ہٰ�ا  •

 �Hورت �ہ�ں، اورORAC?پ �� N��   �ے (�اہ را�� �� (�7�ا�dہ e�ر �� را(dہ ���ے �

�ڈر� ��وٹ���� � در!�ا�� �ے (�رے ��ں ��S�SMت ہ •�� � رہ�ں ہ�ں ?پ �� -j� y ?پ �

 !�dہ �ہ�ںN�� �� ر�X) jہے۔��  

 

14 �!:�� 2013 
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 �ab راS`�ں �� W�3�6ت

 

Office of the Refugee Applications Commissioner 

Timberlay House, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. 

 6028000 01 :'�ن

�� 418 202 1890 :7���ل �=

 www.orac.ie :و�N�� yٹ

Bا� �� : oracmail@orac.ie 

 

Refugee Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street East, 

Dublin 2. 

 4748400 01 :'�ن

�� 458 201 1890 :7���ل �=

 www.refappeal.ie :و�N�� yٹ

B�� ا�: info@refappeal.ie 

 

Refugee Legal Service 

Refugee Legal Service Law Centre - Smithfield, 

48/49 North Brunswick Street, 

Georges Lane, 

Dublin 7. 

 .9600 646 01 :'�ن

 www.legalaidboard.ie :و�N�� yٹ

B�� ا�: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 

 

International Organisation for Migration 

116 Lower Baggot Street, 

Dublin 2. 

 406 406 1800 :�$� '�ن

 6760655 01 :'�ن

 yٹو�N�� : www.ireland.iom.int 

B�� ا�: iomdublin@iom.int 

 

United Nations High Commissioner for Refugees 

Suite 4, 

Merrion House, 

1-3 Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2. 

 .6314510 01 :'�ن

 .www.unhcr.ie :و�N�� yٹ

B�� ا�: iredu@unhcr.org 




