
 4انوڇيد 

 

 ۽ جميواريون صرافتخاني دالل، نايب دالل توڙي گراهڪن جا حق

 جيئن سي بي ۽ اسٽاڪ اڪسچينج پاران پڪ ڪيا بوا آهن

 

وڏي قاعدا جيڪي ايڪسچينج ، بما۽ ايڪسچينج بورڊ پُجي سيڙاهيندڙ(  وپاج ڪندو ان وڌي نائب گراهڪ ). 1

 سرڪولر هوڪا وقت بي وقت پڌرا ڪيا ويندا آهن.آف انڊيا )سي بي( پاران نرڌارت ڪيا ويا آهن جيڪي 

  

صرافتخاني دالل ، نائٿ دالل توڙي گرهاڪ ايڪسچينج جي وڏي، نائب وڏي ڪاعدي سان ڳنڊيل رهندا آهن  .2

۽ سي بي جي سرڪولر هاڪن هيٺ سرڪولر هاڪن جيڪي سي بي جي وڏي ۽ نائٿ وڏي پاران ڪڏيل آهن ۽ 

 قت بي وقت جيڪي الڳو ٿيندا رهندا آهن.ڳاپو رکندڙ سرڪاري حاڪمن پاران وال

 

۽ ڊرائيويٽو رابطي بابت صرافتخاني دالل جي وپار جي سگه سانگي دلجاِء ڪندو ۽ گراهڪ پنهنجي پاڻ بما  .3

پنهنجي همومن جي تعميل ان صرافتخاني دالل مارفت ڪرائيندو ۽ وقت بي وقت گراهڪ ڪنهن  نه آرڊر جي 

 فتخاني دالل جي سگه بابت دلجاِء ڪندو رهندو.تعميل ڪرڻ کان اڳ وپار ساڱي سرا

 

صرافتخانو دالل، پنهنجي گراهڪ جي ايمانداري ۽ مالهي مجبوتي ۽ سيڙهائپ سان الڳاپو رکندڙ سهولتيون  .4

 جي ٻهاريون سان سانڌيه دلجاِء ڪندو رهندو.

 

جي جميداري، هديون، صرافتخاني دالل ايڙها ڪدم کڻيندو جيئن گراهڪ جي ڌنڌي ساڱي صرافتزاني دالل  .5

 سگه سان واقيف ڪندو جنهن منجه صرافتزانو دالل ڪم ڪندو آهي.

 

 نائب دالل، صرافتخاني دالل کي گراهڪ )َء( جي ڌنڌي ساڱي پوري مدد ۽ سهڪار ڏيندو. .6

 

 گھراهڪ ڄاڻ

 

، ينڻا آهنگراهڪ اها سمورا وچوڙ رسائيندو جيڪي کيس خاتو کوليندڙ ۽ الزمي طور صرافتخاني دالل ڱي ڏ .7

 مددي وچوڙن سان گڏ جيڪي سي بي ۽ ايسچينج پاران وقت بي وقت الزمي ڪيا ويا آهن.

 

گراهڪ خاتو کوليندڙ دستاويز جي الزمي خسوستيون کان پنهنجي پان کي واقيف ڪندو. ڪو به گراهڪ  .8

 پارانقبول ڪيل نيئم ۽ شرتن موجيب ڪا به ڌار شرت توڙي دسواز غير الزمي ٿيندا.

 

ٽ سندس اهڪ پنهنجي پاڻ ڪا به عرضي جو خاتمو، ديوالوپڻو جي عرضي يا ڪو معملو جنهن جي واگر .9

مالهي حالت ۾ پوري ، سوڌو خانو کولڻ مهل ۽ ان بعد ڄاڻايل وچوڙن ۾ مٽ سٽ جي سورت ۾ صرافتخاني دالل 

کي سندس مالي  کي يڪدم لکت ۾ ڄاڻائيندو. گراهڪ پنهنجي مالهي حالت بابت وقت بي وقت صرافتزاني دالل

 حالت بابت حال احوال ڏيندو.

 

صرافتخاني دالل توڙي نائب دالل گراهڪ جا سمورا وچوڙ هجها ڪري هٿيڪا ڪندو جيڪي گراهڪ  .10

سواِء  ڪنهن قانون  زانو کولڻ وقت ڏنا ويا هئا ۽ اهي وچوڙ ڪنهن به انسان ، سنسٿا سان ڪين ورڇيندو

ني دالل گراهڪن جا وچوڙ ڪنهن انسان ، سنسٿا ورچي ٿو جيتونيڪ صرافتخاڪائدي  جي ضرورت سبب. 

 سگهي جنهن ۾ گراهڪ جي منظوري هجي.

 

 مارجن

 

شروعاتي مارجن، ٻنڌيل مارجن، خاص راشي  گراهڪ وقت بي وقت سندس پتي جي وپار ساڱي الڳو ٿيئل .11

ڪا سي بي پاران يا ڪا ايڙهي ڪا به ايڙهي مارجن ڀريڏيندو جيڪا صرافتخاني دالل ، ايڪسيچنج يا جي

سي بي پاران هدايتون طور وقت بي وقت خسوسي ڀاڱن ۾ گراهڪن پاران ضروري سمجهي ويندي يا جيڪا 

وپار ساڱي گهربي جنهن ۾ گراهڪ وپان ڪندو. صرافتخاني دالل کي اها نجي ۽ پوري اختياري هوندي ته 

ا سي بي پاران الزمي نه به گراهڪن کان ڪا ڌار مارجن اگاري )جيتونيڪ ايڪسچيج ، سماشوڌن سنسٿا ي

 هجي(۽ گراهڪ ان تي پابنڌ هڳندو ته هو ايڙهي مارجن نرڌارن وقت ۾ ڀري ڏيئڻ الِء پابنڌ هوندي

 



ن جي ادائيگي گراهڪ اهو امجهي ٿو ته سندس پاران مارجن جي ادائيگي ڪنهن  به سورت ۾ پوري مارج .12

، ڏنڌي جي نبري وقت الزمي طور مجبور آ ڀرڻ الِء ) ناهي . گراهڪ پاران سانڌيه اها مارجن ڏيئڻ جي باوجود

 يا هٿ ڪرڻ جو هڪدار آهي( ايڙهي ڪا به راشي جيڪا کيس ٺيڪي موجب ڏيئڻي ضرورت پابنڌ آ.

 

 

 ڏيتي ليتي ۽ نپتارو

 

خريد توڙي وڪري جي موڪل لکت يا گراهڪ صرافتخاني دالل کي بيما ، ڊراويٽف رابطا الڳاپو رکندڙ  .13

ريت ڏيندو جنهن تي گراهڪ ۽ صرافتخاني دالل ٺهندا. صرافتخاني دالل اه ڳاله جي پڪ  ايڙهي ڪنهن به

پاران ڌنڌي ساڱي فرمائيش ۽ وپاتر جي تعميل رڳو گراهڪ کي مقرر ڪيل خسوسي ڪندو ته گراهڪ 

 گراهڪ ڪوڊ مارفت جي مارفيت ئي ڪري.

 

يگي جي فهرست ۽ ان نسبت ٿيندڙ صرافتخاني دالل، گراهڪ کي وپار نبري چڪڪر سپردگي، رڪم ادائ .14

وقت بي وقت فيربدل بابت ڄاڻ ڏيندو. ۽ اها جميواري گراهڪ تي هوندي ته هو ان فهرست ، تريڪن تي 

 مختليف اسٽاڪ ايڪسچينج تي عمل ڪري جتي وپار پيو ڪجي. 

 

جما  صرافتخاني دالل ان ڳاله جي پڪ ڪندو ته گراهڪ پاران جما ڪيل پيسا، بيما هڪ ڌار خاتي ۾ .15

هن به ڪرايا وڃن، جيڪو سندش، هننجي يا ٻين گراهڪن کان بلڪل ڌار هجي ۽ ان جو استعمال ڪڏ

صرافتخاني دالل سندس هنن جي يا ٻئي ڪنهن به گراهڪ ساڱي نه ڪندو سواِء ان سببن جيڪي سي بي جي 

وڌي، قاعدي ،  وڌي، قانون، سرڪولر ، هوڪو، سجهاُء ۾ ڏسيل آهن يا ايڪسچينج جي قانون ، وڌي، ڪانون،

 هوڪا ، سرڪولر ۾ ڄانايل آهن.نايب وڌي، 

 

جتي ايڪسچينج پنهنجي ليکي وپار کي رد ڪندو، گراهڪ پاران ڪيل وپار ُسڌا پنهنجي پاڻ کي رد ٿي  .16

 ويندا، صرافتخاني دالل اهي سڀ رابطا گراهڪن سان رد ڪرڻ جو حقدار ٿيندو.

 

رومدار ايڪسچينج جي وڌي، نائب وڌي ، قاعدي تي ٿيندي جو داڏيتي ليتي جيڪا ايسچينج ۾ ٿي هجي تنهن  .17

جيتي اهو وپار ٿيو هجي ۽ ان ويپار ۽ ان وپار ساڱي سڀن ڌي وپار ساڱي ادالت جي اختيار کي قبول ڪرڻو پوندو 

جيئن ايڪسچينج جي نائب وڌيَء ڪائدي ۾ ڄانايل آهن جتي اهي وپار ٿيل آهي جيڪو ايڪسچيج جي وڌي، نائب 

 ائدي ۽ ان هيٺ زاهر ڪيل سرڪولر، هوڪن تي هجي.وڌي ۽ ق

 

 داللي

 

جيئن رواج هلندو هجي ۽ جيئن گراهڪ صرافتخاني دالل جي داللي جو اجرو ۽ ڪاگرن جي اگهائي ڏيندو  .18

گراهڪن جي خاتي، ڏيتي ليتي ۽ سهولتيون جي موٽ ۾ الڳو هجن. صرافتخاني دالل وڌ ۾ وڌ ممڪن داللي کان 

و جيئن ايڪسچينج جي الڳاپو رکندڙ وڌي ۽  نائب وڌي موجب هجي، ۽ يا سي بي جي وڌيڪ ڪين اگهاريند

 وڌي قائدي ۾ آهي.

 

 دوالو ۽ بند ٿي وڃڻ جي حالت 

 

صرافتخاني دالل کي ڪو به نڪسان نه پُڄائيندي )مسئلي کي ادالت م پيش ڪرڻ جي حڪ ُسڌو( گراهڪ  .19

اڳوڻي ار ايڪائي مارجڻ، يا ٻئي رقم، اڳوڻي رڪم، ، سندس سڀ يا ڪجه وپسمجهي ٿو ته صرافتخانو دالل 

هجي گراهڪ جي اوڌر ، جميواري اوڌر وعيراه نه ملڻ سبب بند دالنوپڻي جي حالت ۾ آڻي ٿو سگهي  جيڪر 

۽ مالي خرچ جيڪو گراهڪ جي ان بند ٿيئڻ، دوالو ٿي وڃڻ سان ٿئي ٿو سو   سڀ نڪسان  ۽  هيٺ. ڪو به

 گراهڪ کي ٿري ڏيئڻو پوندو.

 

جي يا نجات يا  ڻيئڏ۽ اجرو  ٺڻجي حالت ۾ سندس"""" هنن جي و ڃڻو يٿجي موت يا دوالي  ڪگراه .20

 يتيڏصرافتخاني دالل سي  ئي،ڪجي فرمائش  ڻرڪ۽ و ڻجڻو ڪگراه اڪسانگي جي ٿجي اسمر ڻرڪمنتقل 

يا  ڪسگهي. گراه وٿ ريڪتي رکي  يتڪجي مل ڪگراه ئيٿ رڪنقصان جي گهر جي ريڪليتي کي بند 

اهو  ڪ. گراهينداٿجي حالت ۾ ان جا حقدار  ڻمل ڪيڌبه و وڪيا جاِء نشاني، وارث، عطيه دار  افيلٿسندس 

 وڳراشي ' بيما جي منتقل، قصرافتخاني دالل پاران قانوني وارثن الِء تي ال ابهڪ انهنڏرکي ته وراثن  يانڌ

 .رکندي



 سچينجڪاي ڪاٽاس ڙرکند وڳال ڙوچو ياٻ۽  اٿجي اسمرئ ٺڻو ڻيڏپارا جي اجرو  ڪصرافتخاني دالل گراه .21

غير   وڪ ئيٻيا  وڪڻ" گهريلو مالائيواريڀ" وڻواپاري گهرا وڪ ڪباقيدار گراه رڪ. جييندوڻجي نظر ۾ آ

بابت  ڪمال ائيوار،ڀ" ڙندڪبرپا" ارپردارڪجي  اٿآهي ته صرافتخاني دالل پارا ان سنس اٿقدرتي قانواني سنس

 پوندو يڻيئڏ انهنڏ سچينجڪاي ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال ڻپ ڻاڄ

 

 نبيرو رارڪت

 

 .يندوڏ ڙرابطي جا وچو ڙرکند اپوڳ۽ سي بي جي ال سچينڪاي ڪاٽکي اس ڪصرافتخاني دالل گراه .22

 

 يٿليتي، صرافتخاني دالل پاران  يتيڏبه  اڪکي جي ڪگراه اڌشئيرن جي غلط پهچ ۽ ان جي نبيري سو .23

 .يندوڏ ڳسهيوهجي ان نسبت رنج جي نبيري الَء دالل 

 

نسبت عدالت ۾  ڻرڪبه مسئلو روضتو  وڪبابت  مائيڪ۽ صرافتخاني دالل جمع رقم،  ڪگراه .24

 ولرڪهليو هو ۽ جتي وقت بي وقت سر اروبارڪجتي  يندوٿ۽ قاعدي موجب  يڏنائب و ي،ڏجي و سچينجڪاي

 .ويا هئا ياڪ راڌپ اڪها

 

جي نسبت  ڪعدالت ۾ ويو هجي سندس ۽ گراه وڪبه داوو جي اڪته  ندوڪ ڪصرافتخاني دالل ان جي پ .25

 .سگهي يٿسگهي ۽ ان عدالتي فيصلو تي عمل  يٿتنهن جو جلد نبيرو 

 

 يوٿبااختياري نمائندي پاران ظاهر  ڙتهجي به هدايتون مسئلو نبرند اٿصرافتخاني دالل اهو سمجهن  ڪگراه .26

ط تي دارومدار رکندي جنهن به ان نمائندي خ ومتيڪصرافتخاني دالل تي پابند هوندو ان ح ڪهجي اهو گراه

 .ويئي آهي نيڏکي معاملي جي نبيري جي ذميواري 

 

 ڙجو نچو ٽوا

 

سان  وهڏصرافتخاني دالل پنهنجي  رڪويندي جي يٿ ڙجچو ٽجي وچ ۾ وا ڪصرافتخاني دالل ۽ گراه .27

پاران  ڊبور رڪجي يا ڃڻو اروڪن ،ڳجو سدسيه نه رهيو، موت، پد جو تيا سچينجڪاي ڪاٽسبب اس نهنڪ

 .وئي ئيڪرد  ٽيڪيويٽسندس سر

 

سبب  نهنڪبنا  ڪکان پوِء، صرافتخاني دالل، نائب دالل يا گراه ڻيڏ سٽکي مهيني جي لکت نو ئيٻ ڪه .28

به  يڪحق، ذميواري ، شرط جي وبهڪتيستائين  ئيٿ نڪسگهن. جيستائين اهو مم اٿ ڻنڇ ٽ۾ پنهنجي وا ڻپا نيڏ

 ليڀهوندا  لٻڌطور  الزميتي  نهنڪسي هر  ڳکان ا ڻيٿرد  ٽاچن پنهنجي وا ريٿليتي جي نسبت ا يتيڏ

 .تي... جيئن به مسئلو هجي اريڪيڌيا اتر ا ڙاليندڀقانوني سن ،ڙاليندڀسن ،ڙندڪ مڪوارث، 

 

 ڪاٽيا اس يڃو يٿرد پئي  ريشنٽپاران رجس ڊيا سندس بور يڃو يٿنائب داللي جي دوالي، موت  رڪجي .29

 يٿو يٿرد  رارڪيا سندس ۽ صرافتخاني دالل جي وچ ۾  يڃو يٿرد پئي  رتيڪن سندس سويپارا سچينجڪاي

قرار  ڪگراه وڌس وصرافتخاني دالل ج ڪويندو ۽ گراه نوڏکي ان جو حوالق  ڪگراه ئي،ٿسبب  وڪ يوٻيا 

۽ ذميواريون"  ڪنسبت " ه ڪصرافتخاني دالل، نائب دالل ۽ گراه يڪويندو ۽ هر اهي شرطيو جي يوڪ

مهيني جي لکت  ڪئي اهو قرار ه ڻپنهنجي پا ڪرهنديون جيستائين نه گراه وڳستاويز ۾ درج آهن سي الد

 .ريڪقرار رد  ئيڏ سٽنو

 

 ذميواريون ڪه ڪيڌو

 

ليتي  يتيڏته ان  ندوڪتهفوظ  ڪالِء ان جي پ ڪصرافتخاني دالل فائدي، حق يا بونس، شيئر بابت گراه .30

جي فائدي  ڪجنهن سان سندس گراه ندوڪبه نه  جههڪ وڙ۽ هو اه هجن يوٿسندس معرفت  يڪجي سشبت جي

 .ئيٿليتي پئي  يتيڏجنهن سان ۽ جنهن الِء بما ۾  ي،ڄکي نقصان پ

 

نيم، قانون، نائب قانون، هدايتون،  يلڪپيو تن پاران نثر  ئيٿ۾ واپار  سچينجڪاي اپيڳسي بي ۽ جنهن ال .31

 .تخاني دالل پرچائي پنهنجا پنهنجا حساب درست رکندا۽ صراف ڪموجب وقت به وقت گراه سٽنو ولر،ڪسر

 

 



انسو روپ ۾ هوندو جنهن روپ  وڪجي ندوڪرابطو پرزو جا هر  ڪصرافتخاني دالل پنهنجي انگن ه .32

جو  ڪگراه ،ڙويندا آهن جنهن ۾ فرمائش جا انگن جو وجو ياڪپاران وقت به وقت نهت  چينجڪجنهن ۾ ايس

ويندو آهن.  ياڪهرپاران  سچينڪوقت بوقت اي يڪجي نڙليتي جو وچو يتيڏر واپا اڌداللي، ادائيگي سو مڊوڪ

تي يا رواجي ريت يا نه ته  نهنڏ امدارڪئي  ڪوارن کي ه ڻهائڙراشي سي اٽصرافتخاني دالل رابطي جا چ

 .ليندوڪمو ريڪسهي يا استعمال  يلٽجيڊطريقي  ڪرانڪٽالي

 

 نهنڏ امدارڪئي  ڪجي راشي يا بما جي روانجي ه ڪجيئن گراه ندوڪصرافتخاني دالل ان جو انتظام  .33

رهيو  يندوٿ۾ وقت به وقت هدايتون ملنديون رهنديو آهن جتي اهو واپار  سچينڪاي اپيڳجيئن ال ندوڪجي اندر 

 .آهي

 

 يڙوقت تو يڙموجب اه ڪسان مختلف گراه ڙراشي ۽ بيما پورو کاتي جو وچو نهنٻصرافتخاني دالل  .34

۾ اهو به  نڙ. ان کاتي جيو جوجيڪآهي جتي اهو واپار پيو  ينديڏصالح  سچينجڪاي پياڳنموني جنهن ريت ال

وقت به وقت هدايتون  انپار سچينجڪاي اپيڳال يڪجي يندوڏ ڻاڄ ٻبابت  يونڪان چ ڪويندو ته گراه ايوڻاڄ

 .يڃو نيڏرسيد صرافت دالل کي به  ڪپيو ۽ ه جيڪوينديون آهن، جتي اهو واپار  نيونڏ

 

صنفن  ينٻ. ان روز واري مارجن ۾ ليندوڪمو انهنڏ نڪگراه ڙخاني دالل هج روز مارجن جا وچوصرافت .35

 مڪ'' جما( ان کان سواِء رويڪکان با ڪحالت )گراه ڳل وڳکپايل، ل ڳل وڳجما راشي، ل ڳل وڳکان سواِء ل

 ڙ۽ بما جو وجو يٽگيرن ڪرسيد، بين ٽماسڊ ڊسڪف

 

 ڻرک ٽصرافتخاني دالل جي وا ٽقانوني سگهه آهي ۽ هن و ته کيس ندوڪ ڪجي پ الههڳان  ڪگراه .36

 ڪان جي پ مڪ ڀرکي. اهي س وٿجي سگهه  ڻيکارڏ ريڪکي  مڪسانگي با اختيار آهي ۽ هو ان ذميواري ۽ 

 ..................!!!!.......ڪگراه وڪليتي ال آتم وشواس هجي جي يتيڏالِء  ڻرڪ

 

 اٽرابط جا چ ڪرانڪٽالي

 

کاهي ته هو صرافتخاني دالل  ڻرڪ ٿپيو ه وٿطريقي سان  ڪرانڪٽالي اٽبطي جا چرا ڪگراه رڪجي .37

خط  يڪيٿجي صورت ۾ ه ڃڻو جيٽصرافتراني کي پنهنجي اي ميل م ڪ. گراهيندوڏ ريسڊکي صحيح ايميل اي

طريقي  هيسوگ ڪجو احوال ه ڻجٽآهي اي ميل م يوڊچون جڻوا ٽرنيٽان ڪگراه رڪجي ائيندو،ڻاڄذريعي 

 .ريڪلفظ معرفت  جهيڳ۽  پڻاڃذريعي، س

 

 لٽجيڊويندا سي  لياڪاي ميل ذريعي مو يڪاي سي اين جي ڀته س ندوڪ ڪصرافتخاني دالل ان جي پ .38

اي سي اين اي  رڪويندوا. جي لياڪجي شرطن تحت مو 2000قانون  يٽجي آِء  ڙاڇ ڙيڇبنا ري،ڪ ڪٽسهي، 

 ڪنيڪتي ڙاڇ ڙيڇ۽ بنا  ريڪ ڪٽسهي  لٽجيڊين فائ يلڪ يچٽويا ته ا لياڪمعرفت مو ٽيچمينٽا ڪميل ۾ ه

 .يڃو ليڪکي اپنائي مو

 

اي  يٽجي صورت ۾ رابطي جو چ ڻآيل اي ميل جي رسيد نه مل يٽرکي ته مو يانڌجو  الههڳان  ڪگراه .39

 .ويئر ۾ پهتل سمجهيو ويندو ٽميل ساف

 

 ريڪروپ ۾ سوگهو  ڙاڇ ڙيڇروپ ۾ ۽ بنا  ئريڪصرافتخاني دالل اي اسي اين ۽ اي ميل جي پهچ کي  .40

پاران قانون،  سچينجڪاي ڪاٽويو آهي ۽ جيئن سي بي'' اس ايوڻاڄجي شرطن ۾  2000قانون  يٽرکندو جيئن آِء 

آوجارء  مان  يڪجي ٽرپروويو آهي. پهچ جو ثبوت مطلب لوگ  ايوڻاڄهدايتون وقت به وقت  ولر،ڪنيم، سر

 ڪاٽخصوصي وقت تائين سي بي '' اس ڪدالل پارا ن هسا صرافتخاني  يٿ ئيٿمهل پيدا  ڻلڪمو وٽرابطي چ

''  ڪگراه اٽرابط چ اڙهڪته  يکارينديڏ ڙاهي وچو ٽرپور ڳجي شرطن تحت رکي ويندي. اها ال چينجڪايس

آيل اي ميل جي رسيد  يٽته مو ندوڻقدر ک نڪآيا. صرافتخاني دالل هرمم يٽمو اڙهڪپهتا ۽  ونهڪاي ايم تي 

 .خاص محدود وقت ۾ اندر ملي ڪقانون تحت ه چينجڪاي ڪاٽاس کيس هر وقت ملي سي بي ،،

 

 اٿ ونهڪذريعي  ڪرانڪٽالي اٽرهندو جن رابطا چ ليندوڪمو اٽصرافتخاني دالل انهن کي رواجي ريت چ .41

جي اي ميل  ڪآئي( گراه يٽ)اي ميل مو ياٿپهتا يا رد  ونهڪ انهنڏ ڪاي سي اسين گراه ڪچاهن. جي ڻگهرائ

 اڪيٿوقت جي اندر ه صخا ڪجي نيئم تحت ه سچينڪاي ڪاٽرافتخاني دالل سي بي '' اسمان ته ص يڊآِء 

 .رکندو ريڪ يڪيٿ۽ ان جي پهچ ه ليندوڪمو اٽرابطا چ

 



اي سي اين  ڻسا ڻکان سواِء، صرافتخاني دالل سا ٽوا ٽکي اي سي اين بابت اي ميل وهي وا ڪگراه .42

۽ ان الِء  ئيڏپرويش  اپوڳکي ال ڪي جنهن ۾ گراههج اڪ رڪجي ندوڪ۾ به شايع  ٽويب سائ يلڪمقرر 

 وٽرابطو ک ڪاختيار اهو به هجي ته گراه ڪان ۾ ه ئيڏکي  ڪلفظ گراه ڪٽجو نالو ۽  ڙندڪاستعمال 

 .سگهي يڪڍ ٽسگهي پرن ريڪسوگهو 

 

 ۽ اختيار قانون

 

حقن کي استعمال  نڪ ڪخصوصي حقن کان سواِء، صرافتخاني دالل، نائب دالل، گراه نلڏهن وستاويز ۾  .43

نسبت موجود  ڪجي نيم، قانون، هدايتون ۾ صرافتخاني دالل ۽ هر ه سچينجڪاي يڪجا حقدار هوندا جي ڻرڪ

 .ويا آهن ياڪ عذريعي شاي نڪ'' ها ولرڪاي بي جي سر يڪ۽ جي ريڪ وٿواپار  ڪآهن جنهن  ۾ گراه

 

 ڪاٽ۽ اس اهاڪ''  ولنڪرا سرونيم، قانون سجهاُء ۽ سيبي پا ن،ڪها اريڪدستاويز ۽ شرطون سر ڪه .44

ويندا  ياڪ وڳوقت به وقت ال يڪپيو جي جيڪرکن جتي واپار   اٿ.... تي دارومدار  ولرڪپاران سر سچينجڪاي

 .آهن

 

جي  1996قانون  يٽسٽعدالت ۾ سن يڪجي  ندوڪان هر فيصلي کي قبول  ڪصرافتخاني دالل ۽ گراه .45

 ڌ۾ ان جي ورو سچينجڪاي ڪاٽآهي ته ان جو وروچ اس اٿوسوي ڪ. بهرحال ان ۾ هندوڪ روڌپ ڙتحت نبيريند

 .سگهجي  يٿ ريڪاپيل 

 

 اڪ رڪويو آهي، جي يوڪ ينڪبيان  ڪويا آهن، جنهن جو ه اياڻاڄهن دستاويز ۾  يڪلفظ ۽ اشارا جي .46

 ليڍنڳسان  اڪها ولر،ڪنهميشاه ئي قانون، نائب قانون، هدايتون، سر ي،ٿ ريڪاشارو  انهنڏمطلب  ارڌحالت 

 .ويندا آهن ياڪ راڌپ ٺ'' سيپي هي سچينجڪاي يڪرهنديون جي

 

 ڪاٽويا هجن سي سيني '' اس ياڍنڳصرافتخاني دالل پاران  يڪشرطون'' دستاويز جي مرادوڻپا ارڌهو به  .47

 ينهنڏ 15شرطون  مرادوڻپا ارڌ وبهڪ ينداٿنه  ررڀجي ا يشنڪيفٽنو ا،ڪجي قانون، نائب قانون، ها سچينجڪاي

 ياڪ اٽپاران چ سچينچڪاي ڪاٽسيبي '' اس يڪبه بدالُء جي  وڪويندو. حق ۽ ذميوارين ۾  يوڻسان آ يڪجي ها

 .يندوٿالزمي  ڻڻ۾ آ يانڌجي  نڪويا آهن سي گراه

 

 سچينجڪاي ئيٿ ارڦ يرڦجا حق ۽ ذميواريون سيبي جي قانون، هدايتون يا قانون، نيم ....  رڌبه  نهنڪ رڪجي .48

  ۾ واپار

 

 جي سھولت ڙتي دارو مدار رکند ناالجيڪيٽ۽ بنا تار  ٽرنيٽان نلڏکي  ڪل پارا گراهدال صرافتخاني

 ايلڻاڄ ٺرهنديون، ان کان سواِء هي وڳآهن سي ال يلڪ رڪبه شرطيون "حق ۽ ذميواريون" ۾ ذ يڪ)جي

 (ينديونٿ وڳال ڻشرطون پ

 

الَء  ڪواپار جي مول يڱواپار سا ( ۽ بمايٽواپارا )آِء بي  ڙتي دارومدار رکند ٽرنيٽصرافتخاني دالل ان .1

)آِء پي( جو  ولڪوٽپرو ٽرنيٽان يڪسان وغيره جي ڊوڪ اٽيڊ اپٽموبائل فون، ليپ  يڪحقدار هوندو جي

''  جڻمعرفت وا ٽرنيٽان اپوڳجنهن جو ال ندوڪ.  صرافتخاني دالل هر ان ضرورتن جي تعميل اٿ نڪاستعمال 

 يواڪ اٽپاران وقت ب وقت چ سچينجڪاي ڪاٽسي بي ۽ اس يڪجي داينٿجي ذريعي  ناالجيڪيٽبما واپار بنا تار 

 .ويندا رهيا آهن

 

ذريعي  ٽرنيٽخواهشمند آهي يا ته ان ڪخواهشمند آهي ۽ ان سببن گراه ڪبيما ۾ نويش، واپار الِء گراه .2

 يٽتي آِء بي  ڪصرافتخانو دالل گراه ي،ڱجي معرفت بيما جي واپارا سان ناالجيڪيٽسهولتن الِء يا بناتار  جڻوا

سيبي جي شرطن تحت  سچينجڪاي هولتس يٽآِء بي  نلڏصرافتخاني دالل جي پاران  ڪ۽ گراه يندوڏسهولت 

تي ته اي سي  الههڳآهن ان  ايلڻاڄ۾  ٽصرافتخاني دالل جي ويب سائ يڪ۽ ان نيم ۽ شرطن تي جي  ندوڪقبول 

 .جي طريقن جي تحت آهن سچينجڪبي، اي

 

بناتار  يڪجي نظر ۾ سهولتون، جوکا، ذميواريون، شيون، جوابداريون جي ڪصرافتخاني دالل گراه .3

 ناالجيڪيٽ اڪ يٻآهن يا  يلڍنڳجي معرفت بمي واپار سان  نگٽفرمائش رائو ڪڙ" تٽرنيٽ"ان ناالجيڪيٽ

 .يڃو يڻ۾ آ يانڌجي  ڪصرافتخاني دالل پاران گراه

 



 ڪٽئي  ڻپنهنجي پا مٽبي سس يٽل جو آِء ته صرافتخاني دال ندوڪکي سچيت  ڪصرافتخاني دالل، گراه .4

 .لفظ نيتي جي تحت ئي آهي ڪٽسيبي جي  سچينچڪجي اي وڪجي ندوڪلفظ پيدا 

 

 ڪلفظ کي گجهو ۽ سوگهو رکي ۽ گراه ڪٽلفظ ۽  ڙندڪجي ذميواري هوندي ته استعمال  ڪاها گراه .5

ليتي الِء  يتيڏ يڙمائشن توفر يلڪلفظ معرفت  ڙندڪبه شخص پاران استعمال  نهنڪلفظ ۽  ڙندڪاستعمال 

سان پوري ريت باخبر  الههڳان  ڪته گراه يوٻاهو خاص ان با اختيار هجي يا نه  ليڀذميوار رهندو  ڻهوئي پا

الِء ۽ پکتا محفوظ قدمن جي ضرورت آهي  جڻجي معرفت بيما و مٽسس ڊيٽرائو ڊٽ۽ آر ناالجيڪيٽآهي ته بناتار 

لفظ سندس مالزم  ڪٽلفظ ۽  ڙندڪجو استعمال  ٽايجن رتڪيڌسندس اسندس ۽ '''' يا  ندوڪ ڪ۽ هو ان جي پ

 .يسان نه ورچج هوڻما يٽبه  نهنڪ وڌپوارين سو يڙتو

 

صرافتخاني  ي،ڃو وٿلفظ وسري  ڪٽکائنس  رڪجي ائيندوڻاڄلکت ۾ صرافتخاني دالل کي لکت ۾  ڪگراه .6

 ڪٽنالي  ڙندڪسندس استعمال  ري،ڪ ڪجو ش يدڀنظر اچي، ايجاد،  ٽکو اڪ۾ تحفظ ۾  مٽجي آِء بي تي سس

سبب  ڻاختياري گهر بيسان مثال طور تاريز، طريق ۽  نڙلفظ کاتي سان بنا اختياري گهر پوري وچو ڪٽنالي 

 .هجن ياٿ اوتڀليتي پر يتيڏ يڪجي

 

 اڪآئي جي ڻاڄپوري ريت باخبر آهي ۽ کيس ان سهولت جي نسبت پوري ريت جوکي بابت  ڪگراه .7

به ۽  نهنڪپورو ريت ذميوار رهندو  ڪآهن ۽ گراه يلڍنڳسان  ناالجيڪيٽپار سانگي بنا تار ذريعي وا ٽرنيٽان

 .ينديٿمعرفت  يلفظ ج ڪٽ يڙلفظ تو ڙندڪجي استعمال  ڪگراه اڪالِء ذميوار رهندو جي ارتوتڪهر ان 

 

ان س ڪ. گراهيندوڏجي پهچ اي ميل جي ذريعي  جڻکي خواهش  وا  ڪصرافتي دالل الزمي طور گراه .8

سان  ناالجيڪيٽبناتار  ڪگراه رڪ۾ به موجود آهي جي لٽجي پهچ ويب پور جڻواقفيت آهي ته کي خواهش وا

 .ليندوڪجي پهچ سندس بناتار اوجر ۾ مو جڻته صرافتخاني دالل کيس خواهش وا ريڪ وٿ جڻوا

 

ل پيچيده آهي مثا يلڍنڳمسئال  اتلڻڄا يڪسان  جڻذريعي وا ٽرنيٽان سان واقف آهي ته ان ڪگراه .9

سگهن. صرافتخاني  يٿ اوتڀسان پر ڻاکر ،ڪرو يڪسنچار الئنيو، اوجار جي م،ٽويئر، سس ٽساف ويئر،ڊهار

سهولت  يٽآِء بي  جيجي صرافتخاني دالل  يندوڏبي بياب يا وچن نه  وڪان سنبت  سچينجڪاي ڪاٽدالل ۽ اس

 .کي ان حالتن ۾ هلندي ڪبنارو

 

جي خرابي  مٽسس ڪلين رڪبه دارومدار نه رهندو جي وڪي دالل تي يا صرافتخان سچينجڪجو اي ڪگراه .10

 سچينجڪهجي يا اي ٺهجي يا نه اپلب ندوڪنه  مڪ ي،ٽوگن گه وڪ۾  مٽسس يٽسبب صرافتخاني دالل جو آِء بي 

جي  سچينجڪدالل" اي ني"صرافتخا ڪجنهن جو نبيرو گراه ئيٿيا خواهشن جي تعميل نه  مٽمان سهولت، سس

 .هجي اهرٻسگهه کان 

 



5 يدڇانو  

دستاويز رائيڌپ جوکو الء   ڊک انجات ۽ بزار رقم  

 

 ڻاڄ نسبت جي ڊک سنجات /شيئر جي  سچينجڪا ڪاٽاس ۾ دستاويز هن

 وپار ۾ ڊک سنجات /شيئر جي سچينجنڪيا ٽڪگھ ڪه ته اميد. آهي نلڏ

.هنڙپ سان يانڌ دستاويز هي ٽواڳا کان ڻرڪ  

 يا ريت يٽچ ۽ جيٽگھ يا يڪهل ته نه IBES /سچينجڪا ڪاٽاس

 پورائپ، جي دستاويز ان ئي نه آهي نديڪ ڪپ تي شرط نھنڪ

 ڪاٽاس جو دستاويز رائيڌپ ان آهي نديڪ درستي ۽ رائيٺڀپ  

 نديڪ زاهر خوبي سندس ريت به نھنڪ يا تصديق IBES /سچينجڪا

 سمورن جو وپار ان بيان مختصر هر. نسبت جي ٺڻو حصو ۾ وپار ان آهي

. ريڪ وٿن بيان ۾ روپ اهم ۽ جوکن  

 

 اوهان هنڏج وٺو حصو هنڏت ۾ ليتي يتيڏ  ان اوهان ،ٺهي جي جوکي ان

 جنھن ۽. وڊگن پيا ڱسن اوهان ڻسا جنھن هجي سمجھ پوري جي تاني ان کي

.چاهيو ڻيئڏ اٿ منھن کي جوکي ان اوهان ائينت هد  

 ڙيندٿ وپار ۽ رابطي سنجات شيئر، رواجي ته هوندي سار ۽ خبر کي اوهان

 ٽوا صحيح اڪ اها آهي دونره جوکو تائين هد ڪه ۾جنھن شيون يونٻ

 جوکي ٽگھ ۽ آجمودو جو وپار /۽ پونجي مھدود /وسيلو مھدود ٽو جن ناهي

 حالت مالي جي ن اوها ته پرکيو اهو سان يانڌ تمام الء   ان اوها. آهي سگھ جي

 ڪاٽاس اوهان رڪجي. آهي واجب الء   اوهان وپار اهو اڇ ۾ نظر جي

 جا ان اهوان سھو، صانڪن ۽ حالتون بدتر ۽ يوڪ وپار ۾ سچينجڪا

 يا /۽ ائونٿسنس يڪبا ئيٻ سندن /سچينجڪا ڪاٽاس ۽ ينداٿ جميوار

IBES ۽ الء   نتيجي ان ۾ نموني به ننھڪ يندا،ٿ ناهي جميوار جا ان 

 اوهان بابت جوکن ته وٺو ڪثب به اهو ته يوٿ نه سان اوهان اهو رڪجي

 دالل صرفتخانن مختليف کي اوهاان يا هئي وئي نيڏ ينڪ ڻاڄ ريڌپ کي

 ان ته قبولو ۽ باسيو اهو اوهان. هئي وئي نيڏ ينڪ ڻاڄ بابت جوکن پاران

 ملندي نجات مان سانڪن به نھنڪ يا يندوٿ نفو ناهي ڪپ به اڪ جي

 ڪاٽاس رابطا وٽرائيويڊ وڪڻو /۽ يوڪ کريداري اوهان هنڏج

.ضريع جي سچينجڪا  

 

 صرافتخاني ۾ سچينجڪا ڪاٽاس ته گھرجي ڃڻو سمجھي ريت يٽچ اهو

 جهڪ پاران اوهان دارومدار جو وپار جي اوهان مارفت جي دالل



 ينٻ وڪجي ن،آه تي ڻرڪ پوريون انھنڏ دالل صرافتخاني تاڪاوپچاري

 جميواريون، ۽ حق ،ڻرڀ جو فارم پڻاڃس ڪگھرا جو ان سواء   کان صنفن

 ان قاعدا ۽ يڌو دارومدار جي ان ۽ وغيراه ڻهڙپ يوڪ نه اڇ ۽ يوڪ اڇ

 دشانرديش مپني،ڪ نڌسماسو سچينج،ڪا ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال جي

 ولرڪسر ۽ آهن ويندا ياڪ وڳال وقت بي وقت پاران IBES يڪجي

 بي وقت يڪجي ۽ مپنيڪ نڌسماسو ۽ سچينجڪا ڪاٽاس يڪجي

. آهن ويندا ياڪ وڳال وقت  

 

 چاه هنڪڏ ئي نه ۽ آهي ينديڏ ساله اڪ هنڪڏ ته نه سچينجڪا ڪاٽاس

 ڪاٽاس نھنڪ انسان وڪ رڪجي ينديٿ نه جي ان اها ۽ آهي رکندي

 نسبت جي ان يا /۽ رکي ٽوا جي وپار دالل صرافتخاني جي سچينجڪا

 موجب ڻاڄ نلڏ ۾ دستاويز ان جي ان اچي ۾ ڙوچو  له سان هيٽ نھنڪ

 ساله وپاري کي ان آهي نلڌ ۾ دستاويز هن اڪجي اڪجي ڻاڄ به اڪ

 جوکن ته جيستائين جيڪ نه وچار به جو سانگھي يڌنڌ. سمجھي نه ريڪ

 پيشيور ته هجي ڪش وڪ ۾ ان کي توهان رڪجي. پوي ڻاڄ پوري جي

.سگھو اٿ يٺو ساله  

 

 ڻرڪ پئي وپار ئيڏ منظوري کي نھنڪ ۽ ڻپا هاناو يڪ کان وچار ان

 کي ڻپا يا کپي يڻهج ڻاڄ بابت اليونڳ ايلڻاڄ يونٺهي کي اوهان چاهيو

. کپي وڻرڪ  واقيف  

 

جوکا عام 1  

جوکو جو اسثريتا يڏو 1.1  

 



 ئونٺهي جي ن جنه آهن چوندا کي بدالء   يڪڙت ان جي قيمت رتاٿاس  

 يڌنڌ ۾ سچينجڪا ڪاٽاس آهي پوندو وڻهل کي رابطي سمجات /تھفوظ

 اوتري ۾ رابطي سنجات /تھفوظ جيتري سان طور عام. يڱسان ڻرڪ

 ۾ رابطي سنجات /تھفوظ يلڪ وپار ٽگھ سان طور عام. رتاٿاس يڪڙت

 ان آهي ايندو نظر پئي بدالء   ڪيڌو کان رابطي سنجات /تھفوظ يلڪ چالو

 قبول وٿ به نه يا. سگھي يٿ وٿ قبول وڌڪا رڊآر جو اوها سبب رتاٿاس

 جي يڙاڃپ سو يوٿ قبول رڊآر جو اوهاجو تي قيمت نھنڪ يا سگھي يٿ

 جو پچ سچ يا هسابي بي سبب جنھن سگھي يٿ وٿ ڪيڌو جام کان اگھن

.سگھي يٿ سانڪن  

 

جوکو جو ڪجو ٽگھ 1.1  

 مارفت جي جنھن آهي سان سگھ جي ٺڻو حصو ۾ بازار مطلب جو نڪرو

 ويندا جياڻو يا /۽ ياڪو ۾ ڪفر جي ناگھ ٽگھ تمام رابطي سنجات /تھفوظ

 ايندا ۾ بازار رڊآر اڻگھ جيترا ته آهي ويندو سمجھسو اهو سان طور عام. آهن

 اهو ته ڻاڪ چا آهن رکندا اهميت ڪيڌو ڪرو.  ڪرو ڪيڌو اورتا

 ڻرڪو يا /۽ کريد وڪڙت اهو ته پاران ڪنويش آهي پوندو يٿ سھلو

 سان ان ۽ سان نڪفر جي اگھن ٽگھ تمام ڻرڪ رابطي سنجات /تھفوظ

 سنجات..تھفوظ ۾ اگھن واري مقابلي سان سھالئيء   گھني تمام ڙندڪ نويش

 ان ۾ وارن ڪرو ٽگھ. سگھن ريڪ اٿ کريد يا /۽ ريڪ کريد رابطي

 /تھفوظ چالو ۾ رابطي سنجات /تھفوظ جهڪ سگھي وٿ ئيٿ جوکو جو

 رڊآر جو اوهان ته وٿ ئيٿ اهو مطلب جو ان. ۾ ٽيڀ جي رابطن سنجات

 وٿ يٿ قامياب ۾ ڪفر جي نڪان ٽگھ يا سگھي وٿ يٿ قبول ۾ هنن

.سگھي يٿ وٿ نه به لڪبل يا سگھي  

 

 ڪه نھنڪ ڻجڪو يا /۽ ڻامجڪو جو رابطن سنجات /تھفوظ  1.2.1

 سنجات /تھفوظ ۾ هالت ان ته ڻاڪاڇ سگھي يٿ وٿن به سانڪن ۾ نھنڏ

 سگھن اٿ جيڻڪو يا /۽ امباڪو ۾ ڪيڌو يا ٽگھ کان يلڪ اميد رابطا

 ڻرڪ ٿه رابطا سنجات /تھفوظ هجي نه ميواريڪ ۾ حالت واندي به اڪ

. سبب ڻيئڏ يا  

 

جوکو جو فھالء   ڪيڌو 1.1  

 

 جي ڻجڪ ريڪو يٺس ۽ اگھ جي ڻجڻو يٺس يتڪسن جو فھالء  



 ۽ ڻکريد جي رابطي سنجات /تھفوظ دمڪي اهو. آهي سان ڪفر جي اگھ

 ڪرو ٽگھ ڙيندٿ ترڀا جي ان ۽ آهي درشائيندو کي نڪفر جي ڻرڪو

  يرٿاس يا اسثرتا ٽگھ ،ڪيڌو کان  فھالء   رواجي سان يرتاٿاس ڪيڌو

. آهي رسندو سانڪن ۾ نڪان يٺس سان ان رابطي سنجات /تھفوظ  

 

رڊآر ڙيندٿ جوکو 1.1  

 

(  رڊآر “يلٽگھ” يا رڊآر “سانڪن ندٿ” مثلن) ڌڻو تيڳا جو رفڊآر

 ريڪ اٿ به نه مڪ اهو يآه الء   ڻائٽگھ کي سانڪن مقصد جو جنھن

 ڻرائڪ مڪ کي رڊآر ان حالتيون يونڪڙت ۾ بازار ته ڻاڪ اڇ سگھن

. آهي ندوڪ نڪنامم الء    

 

 رڪجي سگھي يٿ وٿ ارواهتڪ وڪڙت رڊآر جو ”بازار” ڪه 1.1.1

 ۽ رکندي به ٽوا کان اگھ به ن نهڪ هجن، موجود رڊآر پاسي ئيٻ

 وٿ ريڪ اهتاروڪ وڪڙت کي رڊآر بازاري کي ڪگراه ڪجيتوني

 اهو. نديڪ پوري سان وقت پ،ڳڻ جي رڊآر ينڳا ارواهتڪ سگھي،اها

 يٿ فريل کان اگھن يلٿ وپار ۾ يڙاڇپ جي اگھ ته وٿ يڃو سمجھيو به

. تي اگھن يٺسـ ۾ يٺس جي رابطا سنجات /تھفوظ ان يا سگھن اٿ  

 

. تي اگھن يٺس ۽ يندوٿ تي اگھن “هد” ارواهتڪ رڊآر “هد” ڪه 1.4.2

 رڊآر ته يٿ جيڪ اميد اها ملندو تھفوظ جو اگھن کي ڪگراه ڪيڻجيتو

. سگھي يٿ وٿ به نه ارواهتڪ  



 اگھن تازي رابطي سنجات /جما سان طور عام رڊآر سانڪن بند ڪه 1.4.1

 تھفوظ هنڏج آهن ينداٿ ارواهتڪ رڊآر اهو ۽ آهي ويندو رکيو “پري” کان

 رڊآر بند وڻور.  آهي دوينٿ وپان م اگھن بند يا آهن نداڄپ رابطي سنجات /

 اگھن تازي رڊآر بند ڻجڻو ۽ آهي بوڪ ارواهتڪ ئي گھت کان آگھن تازي

 تي اگھن ان رابطي سنجات / تھفوظ هنڏج.يندوآهيٿ ارواهتڪ يٿم کان

 سانڪن بند ته آهن نداڪ وپار تي اگھن ان يا آهن نداڄپ تي اگھن يلڪ

 ان سو.  آهي يندوٿ ارواهتڪ ۾ بھتر يا هد جيٽم ۾ رڊآر هد /بزار رڊآر

 / تھفوظ ته وڇ يندوٿ ارواهرتڪ رڊآر هد ته ناهي آسرو به وڪ جو

 ۾ حالت جنھن ائيندو،ڌو تيڳا کي اگھن يلڪ ڪپ ٽواڳا رابطي سنجات

 ڻئيٿ ارواهتڪ نه جو رڊار ۾ حالت ن ه جن ندي،ڌو تيڳا کي رڊآر ان

. رڱوا رڊآر عام ڪه وٿ ريڀا جوکو جو  

 

وجوک جو خوشنا نئين 1.1  

 

 تي ترابطي سنجات /ڪاستا وکت جي وپار اسر جو جنھن اڻگھوش نئين

 بوڏگ سان رتاٿاس ڪيڌو ۽ ڪرو ٽگھ اهو هنڏج ۽ سگھي وٿ ئيٿ

 تي رابطي/تھفوظ اء  ڪجھو غلط يا صحيح يلڪ اميد ڻا ڪامال ته آهي

.سگھي وٿ ريڪ  

 

جوکو جو افواهن 1.1  

 

 ، يڻجبا منھن وقت جي وپار افواه بابت مودارا /مپنيڪ هنڪڏ هنڪڏ

.  سگھن اٿ اچي مارفت جي وغيراه ايجينسيون سماچار يا ويبسائيت اخبار،

. کپي ڪڻرو کان ڻرڪ هلچل به اڪ تي ان ۽ خبردار کان نڪنواش   

 

جوکو جو مٽسس 1.1  

 

 بازار ۽ هليندي بازار ، آهي يندوٿ سان طور عام ۾ بازار وپاار ۾ ماترا يڻگھ

 وٿ يٿ وقت به نھنڪ وپار ۾ ماترا نڻگھ هنڙاي. ڳا کان ڻيئٿ بند

 وٿ اصر تي ڻيئٿ ڪپ ۽ ڻئيٿ ارواهتڪ جي رڊآر سان ان. سگھي

جي .سگھجي پو   

 

 ،اگھ پنھنجي اتارڳل پاران ميمبرن جي ربازا ۾ ماهول جي تارٿاس 1.7.1 



 ۾ ڻيئٿ ڪپ يا ارواهتڪ جي رڊآر سبب ڻرڪ پيش رڊآر تازا يا پ،ڳڻ

.سگھي يٿ تي دير  

 

 ته آهي پوندو يٿ نڪنامم ۽ لڪمش اهو ٺهي جي نحالت نھنڪ 1.7.2

 يڪبا به وڪ هنڏج نه ئي لڪبل تي اگھ عام ڪه يڃو ليوڇڪ  کرج

 آهي ويندو جيڪر واپار هنڏج يا الء   ڻجڻو يا ريڪو آهي رهندو نه رڊآر

 /تھفوظ يا چلڪه وپاري تپورو وڀا ڪامال ۾ رابطي سنجات /تھفوظ

سبب نھنڪ ئيٻ ۽ سبب هلن تي رٽفل ٽيڪرر رابطي سنجات  

 

  منجھارو ڪورٽني /ٽسس 1.1

 

 تي الئين ليز  / ٽالئيٽسي ۾ وپار جي عيڪتري ڪرانڪٽالي

 جي نالوجيڪتي ۽ مٽسس رٽمپيوڪ سان ان ۽ آهي رکندو دارومدار

 اٿويوس ارڇسن ڪه الء   ان. آهن ويندا ياڌو تيڳا يا يباڏ رڊآر سانڙجوڳٺ

 يا ڻمل جواب سان دير يا ڻهل هوريان مٽسس يا ڻرڪ مڪ نه جي

 ڙريندڪ وپار سبب جنھن لڪمش جي نموني هيڙاي يا ڻيئٿ بند مٽسس

 وپار سبب ان ۽ هجي اهرٻ کان وس يڪجي سگھ، يٿن گھري ۾ مٽسس

. سگھي يٿ تي نه ئي لڪبل يا ريت يڌڪا ۽ ريت پوري فروت کريد ۾

 الء   دير يڙوٿ مسئال هي ڪيڻجيتو ته جيڪ پيو وٿ ارڌساو کي اوهان

 اوهان اها ر،ڊآر يدناام يا هجي رڊآر لکيک يڪبا ٽو اوهان پر هنآ ينداٿ

.سگھو ائيڀن اٿ به نه جوابداري پنھنجي اوهان ته آهن ڙرکند جوکي الء    

   

    

  



 ارڌ ان کي ڻما يوڏ يانڌ ته آهي، الهڳ جي ڳاڀو سنجات جيستائين 1

:يوڪ يفڪوا سان واششتائون  

 

اصر جو “نگ گيئر” يا “ڀال” 2.1  

 

 ينديٿ ٽگھ ۾ ٽيڀ جي رابطي سنجات ماترا جي مارجن ۾ بزار جاتسن

 تمام وڪجي وپار، سنجات. آهن هوندا “ساج” ۽“ ڀال” ليتي يتيڏ سو. آهي

 مارجن ته آهي نھنڏ وڪمو ڪه آهي، يندوٿ ۾ مارجن  جي راشي يڙوٿ

 ليتي يتيڏ جي سنجات ان پر. جو ڻيئٿ سانڪن يا فائدو وڏو ۾ ٽيڀ جي

.آهي ندويٿ جوکو وڏو ۾  

 ۽ يوڪ وپار ۾ سنجات سمجي کي بيانن انايلڄ ٺهي اوهان ريڪ ان

 مالي ۽ حالت جي ڻرڪ وپار جي اوهان هنڏج يوڪ وپار سان انيڌساو

 يا پوري اوهان ته ينٿ ڌورو اوهانجي اگھ رڪجي. هجي خبت بابت ثورت

 سانڪن جو ان ريڪ ان. ويھندا ائيڃو ۾ وقت يڙثو تمام مارجن يڌڪا

.سگھي يٿ وٿ ڪيڌو به کان جنمار يڻوڳا  

 

 کليل نھنڏ هر. آهي پوندو وڻرڪ اروٽنپ روز ۾ وپار وڌمو مسطقبل( ڪ

 گد جي رابطي سنجات /   سووچي وشيه يلٿ بند موجب بازار کي جايون

 ته هجي ڌورو جي اوهان رابطو اهو رڪجي. آهن پوندو وڻرڪ تائين

 رقم اها.  پوندو وڻرڪ تانڀڳ جو ان جي اوهان الء   رپاء  ڀ جي سانڪن

 ئيٻ سان طور عام ۽ آهي وڻرڀ ڙاند جي وقت يلڪ ڪپ جي اوهان

.ڳا کان ڻيئٿ شروع جي وپار جي  نھنڏ  

 

 رائيڪ جما ينڪ ساشي اوهان اندر جي هد جي وقت ان رڪجي( ک

 دالل صرافتخاني ته وئي رهجي م خاتي اوهانجي راشي جي رڌاو يا سگھيا

 کي اوهان ۾ حالت ان. يندوڏ بما ۾ بدلي جي ان يا ڌا ۽ پوري يا سگھندو کيچي

. پوندي يڻرڪ رپائيڀ ۾ حالت جي ڻيٿ بند  

 

  نڪنامم يا لڪمش کي ڪنويش ،ٺهي حالتن نڪ جي باخار( گ

 پيدا هنڏت حالت اها مثنل. ۾ ڻرڪ ارواهتڪ کي ليتي يتيڏ ندوڳل

 ۾ واپار يا شڪپيش يا داوا قرورت هنڏج مثلن ڻولر ڻا جيئن آهي ينديٿ

  سبب نڪبري ٽريڪشر يا تائين هد جي اگھ ، بنولمن

 



. آهن پوندا  اڻکر قدم الء   ڻرک ائيڻب کي ائونٿسنس جي بازار( ڳ

 چاه کليل قدم هي بنا ۽ ڻائڌو اگھ جا مارجن ڪرو فيبدل، ۾ اگھ جي مارجن

 پنھنجي يا پوندي يڻيئڏ مارجن ارڌ کي اوهان ۾ حالت ان. باڪ وڳال تي

.پوندي يڻائٽگھ جاء    

 

 ڙوچو سمورا جي رابطي سنجات کان دالل صرافتخاني پنھنجي  اوها( ھگ

 ڙيندٿ اپوڳال سان ان ۽ خسوستيون جو رابطي مثنل. سگھو اٿ گھري

. جوابداريون  

 

جوکا خسوسي مودرا 1.1  

 وپارپيو ڻپا هو رڪجي ،۾ ليتي يتيڏ رکيل نالي مدرا هيڏپر فائدو ۽ نفو 1

 ، رکنديون دارومدار تي ولڊ ماڊ جي بازار مدرا سي ۾ اختيار بئي جيڪ

 ضرورت جي ڻج۾ٽ ۾ ئيٻ کي مدرا ڪه ته هجي ضرورت اهو هنڏج

. پوي  

 

 جاء   ڪه يندوٿ نڪنامم ينديٿ لڪمش کي اوهان ٺهي حالتن نڪ 2

 يڃو ئيڪ نرست مدرا هنڏج مثنل سگھي وٿ يٿ هنڏت اهو ڻرڪو کي

نڃو اياڌو بند وپاري سمورص يا  

 

 شيون بين اصر تي فار فير ۾ اگھن جي مدرا آهن ايندٿ رٿاس اگھ جا مدرا 1

 تي ادالبدلي ، مالي ، کجاچي پوار، ،ٽوا ۾ وچ گھرجي آپورتي سواء   کان

 ٿڪآر ۽ سياست جي يهڏپر نيتيون، جون ارڪسن ۽ پروگرام ڙندڪ ابوڪ

مھنگائي ۽ اگھ جا وياج ريهٽراش انترا ۽ يهٽراش  نيتي ۽ عاڪوا  



 به نھنڪ مسئال اهي. اوڀمنو جو بازار ۽ وليناوم جو مدرا. مھنگائي     

 وٿن روسيڀ به وڪ ، آهن اهرٻ کان وس جي ارڪساله صخصي ڪه

 ڙندٺو حصو يندوٿ فائدو جو وپار موجب ڙيندڏ ساله ته سگھندو ئيڏ

.۾ حالت ان ندوڄپ ونڪ سانڪن به وڪ کي ڪگراه ڪ يا ڪگراه  

. لپڪو الء   ڻرڪ ٿه لپڪو 1.1  

 

 راشي پوري سندس ته آهي رهندو جوکو اهو ال   وارن ڻرڪ ٿه لپڪو 1

 جي لپڪو جي اه جوکو ۾ وقت ئي يڙوٿ سگھي يٿ ريڪن مان ٿه

. آهي ويندي تي ختم پوء   کان ڄڻو نبري شء   يئلٿ ناس آهي تي نموني

 يا يڪڻو وٿن ۾ بزار نائب لپڪو ته نه رڪجي ڙندڪ ٿه لپڪو

. ويندو ائيڃو يشنو پنھنجومپوري سو يڻآ وٿن مڪ کي ان کان ڄڻو نبري

 پيو يوڪ انومان جيئن فريا ينڪ اگھ رڪجي ڳا کان يئنٿ کتم لپڪو

 ڙندڪ نواش سگھي، ائيڇڪ قيمت جي لپڪو ان تائين هد ان يڃو

. ويھندو ائيڃو وڱاڀ وڏو جو نويش پنھنجي ته نه پوري پنھنجي  

 

 پوري سندس ۽ سگھي وٿ ريڪ وڳال ڪرو جهڪ سچينجڪاي 1

 حالت زسوسي وقت نھنڪ ائيڳل ڪرو تي لپڪو هو ته آهي ۾ اختيار

.ٺهي  

 

  الء   ڙکلند لپڪو جوکو 1.1

 

 جي ومي هئي وئي ئيڪ اميد جيئن ناهي ايئن دشا جي قرمت رڪجي 1

. آهي جوکو جو ڻائڃو راشي يڏو پاران ڪليک  

 

 لپنڪو ئينٻ وٿ سگھجي ائيٽگھ جوکو جو ڻيئٿ ڪليک لپڪو 1

 ينٻ يا نديڪ انومان جو جاء   فليل ۾ ثورت جنھن ۾ وياج يڳسا جيڻو کي

 انج ڪيڻجيتو. بزار ينٻ يا ۾ بزار لپڪو ريڪ ٿه  اٿووس بچاء  

 ، جاء   اٿووس اء  ڇب يا کليل ڪه آهي ئيڪ اميد اها ڪليک يٿج ۾ حالت

 ٽگھ ته ناهي ضروري اهو سان جاء   ليل في هي. سگھن اٿ يٿ اهم جوکا

.۾ ٽيڀ جي جاء   “يڏو” يا “يڊنن” ڪه آهي وري جوکو  

 ۾ ثورت يلڏنڳ ڻلک  جو لپڪو جام ۽ کريدي ۾ جنھن ليتي يتيڏ اها 1

 فائدا ئونٺهي رڱوان کريدي يا ريڪو ، لپڪو لکيل يا کريدي يا آهي

 جيئن ليتي يتيڏ يلڏگ. آهن ايندا يڻک جوکو ارڌ الء   نڪنويش جيڏگ



 ۽ ڻکريد جي لپڪو يڪهل آهن ينداٿ يدارهڪفي يڏو فھالء ، لپڪو

 جاء   هر جي نويش جيئن ته کپي ڻرک يانڌ به اهو.  ۾ ٽيڀ جي ڻلک

 يٿن ساله اها هنڏج. آهي يندوٿ جوکو ڪه به ڻسمجھ نه پيچدگي ر،ڱوان

 آهي يڳجو ساله اها جهڪ نه وچي يٿ ميالپ جو نيتيڪٽ ته يڃو نيڏ

 ۽ جريعو کي جنھن جيڪ سالگ سان ان رڱوان لپڪو هر جي نواش ته

 حالتون بازاري جدا جدا يڱسان ليتي يتيڏ يلڳڏ بابت فل ۽ جوکي هجي ڻاڄ

. ٺهي  

 

 مارفت جيڳالنڪيٽ کي انومارگن رڊآر ڪڙت /نالوجيڪتي بناتار 1

 وپار

 

 سان وپار بما ايا،ڪب ار،ڀ جميواري، جوکي، خسوستيون، شرت ارڌ اڪ

 ئيٻ يا انومارگن رڊآر ڪڙت /نوالجيڪيٽ بناتار اڪجي ڙرکند اپوڳال

 ڪگراه پاران دالل صرافتخاني ڻاڄ بابت وپار مارفت نوالجيڪيٽ اڪ

.کپي يڻائڻاڄ کي  

 

روائيتي 1  

 

 صرافتخاني وڌسو ڪنويش ۽ آسامي ،ڪگراه مطلب جو وتڀانش لفظ 4.1

 رابطا سنجات /بما يا /۽ اڊهن ٿه هو ته سان سوچ ان اچي ۾ ڇڙو له جي دالل

نداڪ وپار مارفت اٿووس جي سچينجڪاي ڪاٽاس  

 آهي دالل وڌسو دالل رافتخانيص جومطلب دالل صرافتخاني لفظ 4.2

  آهي ۾ حالت ان وڪجي



آهي ريتڪپنج پاران IBES ٽو جنھن پاران سچينجڪاي آهي ويو يوڻآ  

     ۾ حالت اه وڪجي

 

 

                                                                                                   

   

 

  

       



6 انوچيد  

 

 جون ڻرڪ نه ۽ ڻرڪ يڱسن ويپار ۾ سچيجڪاي الء   نڪنويش..  وٽچ مددي

 حدايتون

 
SEBI 

 

     ڳا کان ان يوڪ وپار اوهان

 اٿسنس وچيو رتڪپنج پاران SEBI وڳر ٽو يڏ ناوها ته جوڪ ڪپ جي ان 1

 ڪاٽاس ڪان ڻرڪپنج ٽيڪيفيٽسر بي سي سندن وهانا. يوڪ ئي سان

  يلڪ شايع ۾ www.sebi.gov.in ٽويبسائي SEBI ۽ WWW.exchange.com  ٽويبسائي سچينجڪاي

 .سگهو اٿ سيڏ ۾ فهرست

 

 ۽ آهي ريوڀ ريت پوري فارم سي وائي يڪ اوهان ته جيڪ ڪپ جي ان 2

.آهي يوڪ رد کي جايون واندي  

 

 ۽ حق مثنل آهن هياڙپ دستاويز الزمي جا دالل صرافتخاني ته جيڪ ڪپ اها 3

. دستاويز تريقعو ۽ نيتي دستاويز، ڙندڪ رونڌپ جوکو جميواريون،  

 

 سمجهي هيڙپ کي شرتون يلڃم سان دالل صرافتخاني اوهان ته جوڪ ڪپ ان 4

 ۽ اوهان رکجو يانڌ اهو( هجي اڪ رڪجي) آهن يونڪ سهي تي شرتيون بعد ان ۽

 يونٿن جيٽم يونٿن سواء   کان رايه جي اوهان شرتيون يلڃم ۾ دالل صرافتخاني

. سگهجن  

 

 وٺو ڻاڄ پوري بابت اگهوتيون ينٻ ۽ في ميشن،ڪ داللي، جي نموني هر 5

 ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال ۽ اوگهريندو کان اوهان دالل صرافتخاني اڪجي

.يوڏ يانڌ ڻپ کي حدايتون / ضرورتيون پاران IBES   /  سچجڪاي  

 

 ۾  جنهن يوڪ ٿه اپيونڪ جي دستاويز ڀس ان ۾ ُمفت پاران دالل صرافتخاني 6

آهي يوڪ مڪ سڻسا اوهان  

 

 ڪبين پنهنجي چاهيون، ڻيئڏ اٿ رنيٽآ آف پاور کي دالل صرافتخاني اوهان رڪجي 7

 / IBES نسبت ان ريڪ نيمهربا ته يڱسا ڻرڪ ٽو يڏ مارفت خاتو ٽيمڊ يڙتو

      هوڙپ نرديش دشا جا سچينجڪاي



      نياپو ۽ ليتي يتيڏ

 سگهي وٿ ئيڏ( اين سي اي) اٽچ ڪرانڪٽالي کي اوهان دالل صرافتخاني 8

 کي دالل صرافتخاني اوهان.  يوڪ گهر ۾ لکت خاص بابت ان  اوهان رڪجي

 اوهان رڪجي يوڊچو هن اين سي اي ن اوها. آهي يڻئئڏ پڻاڃس ميل اي پنهنجي

  ناهيون يفڪوا سان رٽمپيوڪ

 

.ورچيجو نه به سان نهنڪ جهولفظڳ ٽرنيٽان پنهنجو اوهان 9  

 

جوڏ نه پئسا ۾ ڪرو کي دالل صرافتخاني 01  

 

 به يڪ. يوڏ ئي ڪچي پيئي ٽائنڪاي هميشاه نالي جي دالل صرافتخاني 11

 دالل صرافتخاني ته جوڪ ڪپ جي ان. جوڪ نه زاهر نالي جي دالل نيئب ڪچي

 جيئن هجن موجود ٽو اوهان سثوت دستاويز جا راشي جما / کرچ يڱسان بما کي

 جي خاتي ٽيمڊ..  ڪبين نهنڪ پ،ڳڻ ،ٽرپڪاس ، تاريخ جي شروعات ِ  ڪ

کاان خاتي ٽيمڊ / ڪبين نهنڪ. ويا ياڪ جما بيما / راشي نالي  

 

 موجود ۾ ٽئيويبسا جي سچيجڪاي سهوليت جي ڻاسڪچ وپار ته رکو ياد اهو 12

 جتي. سگهبا اسيڪچ سي آهن نلڏ ۾ ٽنو رابطي يڪجي ڙوچو جي وپار جتي آهي

 نويش سچينجڪاس ڪاٽاس اپيڳال ته ملن اٿن ٽنو رابطا ڙوچو جا وپار

. يوڪ رابطا سان سيل هريوينس  

 

 جي اوها ،آهي نيڏ منظوري خاص جي ڻهالئ کي خاتي پنهنجي اوهان رڪجي 13

 مان سچينجنڪاي( هجي مسئلو ايئن جيئن) سپردگي جي ويما يا تانڀڳ جو راشي

 اوهان  دالل صرافتخانو الء   ان. ملي به نه ۾ نهنڏ امدارڪ ڪه جي ڻاچ ٿه رسيد

هالئيندو ٺهي سيرن ايلڻاڄ ٺهي خاتو جو  

 يلڪ سهي پاران اوهان وڳر هوندي، تاريخريت پاران اوهان منظوري هيڙاي( ڪ

 ريڪ اٿن رد به هنڪڏ اوهان جي هوندي يلڪ درج شرت هيڙاي ۽ هوندي

. سگهو  

 جي اوهان ۾ چوماسي يا مهني اروٽنپ جو بيما ۽ راشي پاران دالل صرافتخاني( ک

 ڪه کي اوهان دالل صرافتخاني وقت اريٽپڇن جي خاتي ندو،ڪ موجب چاه

 ڪه ۽ هوندو سار بابت راشي جي خاتي ڪگراه ۾ جنهن لندوڪمو ڙوچو جا خاتي

 درشايل ڇپه..  پهچ هر جون بما ۽ راشي ۾ جنهن هوندو رانپا رٽرجيس جي بما سار

. هوندا ضاهر وائدا جا شيئر ،ڪرو جي بمي ۽ راشي ان ڙوچو اهي. هونديون

(ته هجي ايئن رڪجي)  



 ڪرو راشي / بما آهيضروري ۾ نٿه پنهنجي صرافتخاني ، تاريخ جي اريٽنپ( گ

 جنهن سگهي وٿ يڪرو ڻپ راشي اها ۽ يڱسا جميواريون رهيل يڪبا رکندو

 حساب جو جنهن بابت مارجن فٽرائيويڊ ۾ نهنڏ وپاري 5 ڙايند ضرورت جي

 صرافت ي،ڱسان ليتي يتيڌ بازار ڪرو. هوندو موجب ساله پاران سچينجڪاي

 سگهي وٿ يڪرو راشي سموري اها ۾ نٿه پنهنجي تاريخ جي اريٽنپ دالل

 يڌنڌ جي نهنڏ ئيٻ ۾ بازار ڪرو اها ۽ يٿ هجي يڪبا پاران ڪگراه اڪجي

 وٿ يڪرو ۾  پرمان جي نهنڏ جي اريٽنپ مارجن / بما / راشي يڱسان

.سگهجي  

 آهي رارڪت به وڪ بابت اريٽنپ يا نڙوچو جي خاتي کي اوهان رڪجي( گه

 خاتي يا ڻمل بما يا پيسا ۾ نظرن جي دالل صرافتخاني اندر جي نهنڏ ست ۾ لکت ته

 ۾ حالت جي رارڪت. آهي وڻآن اندر جي( هجي حالت به جيئن) ڻمل نڙوڇو جي

.سونپو ريڪ دير بنا شاخا رنج نويش جي سچينجڪاي ڪاٽاس اپوڳال  

 

 رڪجي ۽ آهي يوڊچون ينڪ ڙاليندڀسن يڱسان خاتي ڙهلند اوهان رڪجي 01

 ته مال نه اياڪب به نهنڏ ئيٻ جي  رسيد جي ايڪب ليلڪمو پاران سچينجڪاي

 ڪپ کي ان هجي رارڪت وڪ رڪجي. سونپرو کي دالل صرافتخاني کي مسئلي

 نويش جي سچينجڪاي ڙرکند اپوڳال ۾ لکت دمڪي نهنڏ ڪه وانڳا ته يوڪ

.يوڪ درج ۾ شاخا رنج  

 

 ائيلٻمو پنهنجو ريڪ مهرباني الء   نڙوچو / ڳاڄسو يڪمپڪپ جي وپار 15

 جي   اوهان جيئن يوڪ ريتڪپنج سان دالل صرافتخاني سرنامو ميل اي ۽ نمبر

 ڪاٽاس  ۾ يء  ڙاڇپ جي نهنڏ ضريع ميل اي..  ايس ايم ايس يڱسان ليتي يتيڏ

      .  ملي احوال پاران سچيجڪاي

  ۾ حالت جي ڻيئٿ رد جي ميمبرشپ وپاري

 مان ميمبرشپ ، ريڪ سمرپت ميمبرشپ پنهنجي دالل صرافتخاني رڪجي 01

 عام ڪه سچينجڪاي ڪاٽاس. ئيٿ رجدارڪ يلڪ ايالن يڃو يوڪڏ

 وپاري جي نمبر ليتي يتيڏ ان ريڪ ڇآ داوا کان نڪنواش ريڪ وضاريڪها

 وانڳا جي ڙرکند اپوڳال اوهان ته يوڪ ڪپ جي ان.  هجن ياٿ ۾ مٽسس

. يوڪ جما ڻسا جي دستاويز درخاوست اندر جي وقت ارتڌند  

 

 سان تهفوظ يلڪ ادا تي مبي / پُنجي يلڪ جما سان دالل جي صرافتخاني 17

 ۾ حالت جي ڻيئٿ رجدارڪ جي دالل صرافتخاني ريڪ خاص يو،ٿ يفڪوا

 / راشي پنهنجي اوهان تائين هد ان ۽ ۾ هالت جي ڄڻو يٿ دوالو يا ٽپل ٽاٽ سندس

 ۽ يڌو نائب جي سچينجڪاي ڪاستا ڙرکند اپوڳال اهو.  سگهندا اريڳاو بما يا



 ڙيندٿ وڳال وقت بي وقت ۽ هو يوٿ وپار اهو جتي رکندو دارودار تي اعديڪ

  .تي يڪتريع جي راشي تهفوظ نويش

انهيونڏ / رارڪت  

 ۽ ڌورو جي دالل صرافتخاني سنهتا ڊنڊ ارواهي،ڪ اماني ته جوڏ يانڌ اهو  01

 ٽويبسائي جي ايسچينج ڪاٽاس اپوڳال انهنڏ بابت دالل صرافتخاني جو ڪنواش

.آهن موجود ۾  

 

 نائب يا دالل صرافتخاني اروٽنپ جو رنج / اوکايون / مسئال جا اوهان رڪجي 01

. وڻک سان سچيجڪا ڪاستا رکندر اپوڳال جي اوهان تهج ئيٿ پيو نه رانپا دالل

 ائيڌو کي مسئلي ته ناهيون خوش سانب اريٽنپ جي مسئلي پنهنجي اوهان رڪجي

.سگهو اٿ يڻک انهنڏ بي سي  

 

 ٺهي آديش پاراب بي سي دالل نيائب /  دالل صرافتخانو هر ته کرو يانڌ  اوهان 01

 رکن الء   افسر رضامندي / ڳاڀو اريٽنپ رنج پڻاڃس ميل اي خاص ڪه هو ته آهي

.الء   ڻرڪ ريتڪپنج کي انهنڏ ريڪ خاص  
  


