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یقِاقحلِ(ارٹنلنشین)"
یئن "رط ِ
ٓا ِ
(’’وساسیٹئررٹسجنشیاٹکی XXIآف 1860ےک نشکیس‘‘ 20یکروینشںیم)

اتبرخی :ـــــــــــــــــ

2

رطیقاقحلِ(ارٹنلنشین)ِ’’ایدداتشایومیمرڈنم‘‘
.1

یقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِ
قشربمنِ:۱انی۔یج۔او(وساسیٹئایانی۔یپ۔او)ِِاکانم ’’رط ِ

.2

قشربمن:۲اکسادرتفسکوصےبںیمےہ؟ ِاجنپب

.3

قشربمنِ:۳اساکہتپ ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِڈیہوکاررٹزِ(ٓاسفِربمنِ،7ڈنکیسِولفرِ،کلمِااسحنِالپزہِ،اباقمللبِاجعمِدجسمِ
الغمِدیحرِ ،ریپرگاجِروڈِ،ڈوھکِدیساںِ،راوڈنپلیِ،اپاتسکن)

.4

.5

قشربمنِٓ:۴ارلکیٹایاقمدصسجےکےئلہیانبیئگِ
.a

رفوغقشعنروسلﷺ
ظفحتن
ن
انومسراستلو ن

.b

االسماخمفلوبیاسسٹئاکعلقعمقاوراالسمدنمشانعرصاکوعشر

.c

االسیمملعوقیقحتاکرفوغ

.d

االسیمرافہناعہمِ(ًالثمومیتیں،ویباؤںیکادمادوریغہ)

قشربمنِ:۵اسیکونتیعایمس ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِِاالسیم،اعیمل،ریغایسیس،ریغانمعفشخب ،رُپانموریغدشتمد ،راضاکراہن،
بمشت
الفیح،ااہظرنٓازادئراےئرپینبمِوہیگوجہک ملرحتکیومیظنتوہیگ۔
.a

ذیلی قش ربمن۱۔’’ِِِِِ:۵رطیق اقحل (ارٹنلنشین)‘‘ ِ اخصل االسیم  ،ریغ اجدبنار ،قح وک وبقل رکےن وایل اچےھںیہک ےس ےلم،
رفہقوارتیےساپک،بحمنونطِوہیگ۔

.b

ذیلیقشربمن۲۔’’ِِِِِ:۵رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِ ااہظرنٓازادئراےئےکاطمقب،مظنماوررُپانمااجتحج ہپنیقیرےنھکوایل
وہیگ۔یسکدشتد،دتشہرگدیاوراجراحہناکروایئیکامحتیںیہنیکاجےئیگ۔
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.c

ذیلیقشربمن۳۔’’ِِِِِ:۵رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِ،اتسگویخںےکالخفٓاوازدنلبرکےنےکقحاکدافعرکےیگاوراتسگاخہن
ومادوکاقونًان دنبرکاےئیگ۔ہیاپاتسکنلنیپوکڈِ (PPC-XLV of 1860)1اوراسربئرکامئلبِِ( Prevention
 2)of Electronic Crimes Actرپ لمکم نیقی ریتھک ےہ اور اس اعمےلم ںیم وکحیتم ااھترزیٹ یک اعمون اثتب وہ
یگ۔ اےکس اعتوناک رطہقیہیوہ اگہکِاتسگاخہن ومادِ(ٓانالنئٓ ،ان رگاؤڈن،یسک لکش ایڈیمایہپ)ِ وکااھٹک رکےکزجتہیرکےیگ
ٹیل ٹ
اور یکمیو یکیشنز روگیرٹیلیااھتریٹوریغہ اسیج ہک یپ۔یٹ۔اےوکرفامہرکے یگ۔ ِیپ۔یٹ۔اے رپالزم وہاگ ہکاس اتسگاخہن
وماد وک اکی دن ےک ادنر رپھک رکالبک رکے۔ ِ ِ’’رطیق اقحل (ارٹنلنشین)‘‘ ِِریغ اقونین گنکیہ اور اتسگوخں ےک ریغ اقونین
لتقںیمومشتیلںیہنرکےیگ۔ااکسومٔفقہیوہاگہکرصفاالسیموکحتمایدعاتلیہاےسیاعمالمتاٹمنےنیکاجمزےہ۔

.6

یقِاقحلِِِ(ارٹنلنشین)‘‘ِےکہلمجوقحقوفحمظِِِِِِانمِ’’رطیقاقحل ‘‘ِاورااکسِومونرگام’’،رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِِ
قشربمن’’ِِ:۶رط ِ
ن
 ِترت د ’’رطیق اقحل
یک ذایت تیکلم ںیہ ِاور یسک وصرت وکیئ دورسی میظنت ای رحتکی ہی انم وومونرگام اامعتسل ںیہن رک صب ،،
(ارٹنلنشین)‘‘ِ اےکسالخفدقمےماکقحریتھکےہ۔ایسرطحاےکسوقانین،االطصاحتاوراکمےکادنازوریغہبسذینہورکفیتیکلمو
رپارپیٹںیہ۔
.a

ذیلیقشربمن۱۔’’ِِِِِ:۶رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِِاکومونرگامدنمرہجذلیوہاگ:۔

1

بالخصوص Chapter XV of PPC 1860

2

بالخصوص سیکشن (..provisions of the PPC XLV of 1860…shall apply to the offences provided in this Act) 22
اور سیکشن (in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan..) 31
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ِ
.b

ذیلیقشربمن۲۔:۶ڈنھجاِِِِِ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِاکڈنھجاےکلہزبسرگناکوہاگسجےکدرایمن ںیمومونرگاموہاگ۔
ہیڈنھجا’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِڈیہوکاررٹز(ڈیہٓاسف)ِںیماور’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘یکرقتابیتںیمرہلاایاجےئ
اگ۔

.c

ذیلیقشربمن۳۔:۶ربممزاوررعنہِِِِِ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےکربممزوک’’الہنرطیقاقحل‘‘ِِاہکاجےئاگاورااکسرساکری
رعنہہیوہاگ:۔

قحِقحِ۔ِرطیقاقحل
.d

ذیلی قش ربمن۴۔ :۶اسی۔امی۔اسی رسوس اور وبی اسٹئ ِِِِ’’رطیق اقحل (ارٹنلنشین)‘‘ ِیک رساکری اسی۔امی۔اسی
رسوس وہ یگ وج ہک دیبارئ وعشر ےک ےئل اامعتسل وہ یگ۔ہی رسوس  Follow treequlhaqھکل رک ِ  9900ای 40404
رپےنجیھبےسلمصب ،ےہ۔ ِرساکریوبیاسٹئ www.treequlhaq.comوریغہوہیگ۔
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یقِاقحلِ(ارٹنلنشین)ِ’’وقادعووضاطب‘‘
رط ِ
.1

ن
رضورایتربممپش ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِِاکوکیئیھبربمم نباتکسےہ۔ وہِ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِربممپش
قش ربمنِ:۷
افرم لف رکےاگ۔ رھپ اوکسررٹسجنشی ربمن االٹایک اجےئ اگ۔رہ ربممالزًام ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِاسی۔امی۔اسی رسوسوکاحل
رکےاگ۔ِفیچڈارئرٹکیرہربممیکاکررکدیگونٹرکےاگ۔

.2

قشربمنِ:۸وگرگننایرگنانابڈی ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِاکیمیظنتڈاھہچن فیچازگیوٹکیٓارسیف(یس۔ای۔او)ِاور ھچکرسرپوتسں
رپ لمتشم وہ اگ۔امتم رسرپتس ،ابین اور یس۔ ای ۔او وک رطی اقحل ےک امتماعمالمت ںیم ووٹی اپور اک قح احل وہ اگ۔رہ کلم اک اکیفیچ
ڈارئرٹکی اورایکساعموتنےئلیکمکازمک ۳ڈارئرٹکیزاکوبرڈوہاگ۔ِڈارئرٹکیز،رطیقاقحل ےکامتماعمالمتالچںیئےگ۔ڈارئرٹکی زاےنپےبعش
ےکےئلرجینیمزیکاکہنیبانبںیئاگ۔ڈارئرٹکیز اےنپاےنپےبعشےکذہمداروہںےگًالثمِ:وبالبک(اتسگخوبیاسٹئالبک)،رشیعاومر،
اقونیناومر ،لفحمنالیمد ،رافہناعہم ،اعمایشتاورامرگنٹیک۔اےکسالعوہ رہوصےباکڈارئرٹکیاوررہرہشےکرجینیمزاوربسرجینیمزوہںےگ
وج اتسگویخں ےک الخف وعشر دیب ار رکںی ےگ اور اس ابت ےک ذہم دار وہں ےگ ہک ٓایئ۔اسی۔یپ وریغہ رپ البگنک ےک ذرےعی ان ےک
العےقںیموکیئاتسگاخہنومادرظنمناعمرپہنٓاےئ۔وبرڈٓافڈارئرٹکیزیکاماہہناکرفنسناوراکہنیبرجینیمزیکگنٹیموہارکےیگ۔ِ

.3

قش ربمنِ:۹گنٹیم اور وکرم ’’رطیق اقحل ِِ (ارٹنلنشین)‘‘ ِیک اسالہن لرنل گنٹیم  ےس اسالہن رانیمیر ای اکرفنسن یھب اہک اج اتکس ےہ ِ،ںیم
وگرگننابڈیاورامتمربممزوہںےگ۔اسںیماسالہناکررکدیگ،سنلیبٹیش،دہعے،اوررچکیلزوہںےگ۔

.4

قشربمنِ:۱۱گنٹیمونسٹ گنٹیمںیمہنٓاےنواولںےکےئلونسٹاجریےئکاجںیئےگاوراناکووٹاشمورتںیماشلمںیہنایکاجےئ
اگ۔

.5

قشربمنِٓ:۱۱ارسیفزِایِِدہعدیاروںےکااختنبواٹہےناکرطہقیِ وگرگننابڈی اےنپووٹےسفیچڈارئرٹکیاکااختنبرکےیگ۔اخص
دعتادںیموپاٹنئاحلرکےنےکدعبربمم،رجینیمایڈارئرٹکیےکےئلاالپیئرکاتکسےہ ،یکسروظنریورقتریفیچڈارئرٹکیدےاگ۔العوہ
ازںی اوفعتسں یک ووصیل و روظنری یھب فیچ ڈارئرٹکییہ رکے اگ۔اسالہن لرنل گنٹیم ںیم ِوگرگنن ابڈی ،اکررکدیگ دھکی رک ٓارسیف
وکدہعےےساٹہصب ،ےہ۔

6

.6

یک
یقِاقحلِ(ارٹنلنشین)’’رٹنسٓافا شلیس‘‘ای’’رمزکننسحناکررکدیگ‘‘ ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِڈنفعمجرکےکاکی
قشربمنِ:۱۲رط ِ
’’ ِرطیق اقحل (ارٹنلنشین) ِسکیلپمک‘‘ِریمعت رکے یگ ،سج ںیم رمزکننسحن اکررکدیگ ’’ ،رطیق اقحل (ارٹنلنشین)‘‘ ِڈیہوکاررٹز اور
اکرفنسنروموہںےگ۔ِرمزکننسحناکررکدیگںیمیب۔ڈی۔ٓار۔یس(اتسگھڈ یخڈوھڈنےناوررواک اکرٹنس۔ہیرطیقاقحلیس۔ای۔ٓار۔یٹاک
انم ےہٓ ۲ِ،)CERT – Computer Emergency Response Team ،اسفاورالربئریایں (رشیعاور اقونیناومر ےکےئل
انومسراستلرپررسیچ)ِاورٓانالنئرطیاقحلاڈیکیماشلموہںےگ۔
ًالثمدجدیرشیعاسملئاوروقانینن
ن
.a

ذیلی قش ربمن۱۔ِ ِ ِ ِ ِ :۱۲یب۔ڈی۔ٓار۔یس ِ(رطیق اقحل ِ )CERTڈارئرٹکی وبالبک یک رگناین ںیم اکم رکے اگ۔ِ
یب۔ڈی۔ٓار۔یسںیمدو ذیلی ںیمیٹوہںیگوجرئیچنیمیب۔ڈی۔ٓار۔یسےکنےچناکمرکںییگ۔ِیب۔ڈی۔ٓار۔یسِ(رطیقاقحل
ِ)CERTیسک یھب ارٹنلنشین  CERT3ےک اسھت ررٹسجنشیاور نوپشرسپشاک قح ر ےھ یگ۔ہی ادارہ اتسگخ وبیالبک ےک
ادعادوامشرایت اور اکرکدیگ اک راکیرڈ ر ےھ اگ۔اہیں ’’وبالبک ااسنئکلوڈیپای ‘‘ِیھب اڈپٹی ایک اجےئ اگ اور ااکس یھب اکی رجینیم وہ
اگ۔دوونںومیٹںےکمیٹڈیلریھبوہںےگاورِ:
.i

یییک
ڈ شن میٹ ِ ِ:۱۔ ِ ِِِِِہی میٹ اتسگخ سکنل (ےننب ےک  ۱ےٹنھگ ےک ادنر ادنر)ِڈوھڈنے یگ۔ہی 24/7امرٹنگن روم
وہاگسجںیمیسکیھبوتقومابلئایڈنیلالنئاورای۔لیمےکذرےعیاتسگھڈ یخروپرٹیکاجیکساجےئیگ۔

.ii

ریانشکیمیٹ:ِ۲۔ ِِِِاس میٹاکدصقمےہہکاکی دنےکادنرادنراتسگخکنلوکالبکرکاان۔اسےکےئلاقونین
اتفوی ،وکحتمِ،
اچرہ وجیئ ًالثم یپ۔یٹ۔اے ۔ امی۔او۔وی ِٓ ،PTA MoUایئ۔اسی۔زیپ  ،ISPsروپرگنٹٰ ،
ن
وزارت االطاعت اور ٓایئ۔یٹ  ، ،ITرپسمی وکرٹ ،افی۔ٓایئ۔اے اسربئ وگن ِ،FIA Cyber Wing
افی۔یب۔ٓایئِ ِ ،FBIمپاِ ،PEMRAاو۔ٓایئ۔یس ِ ،OICوی۔انی۔او  ، UNOارٹنوپل وریغہ ےسیج البگنک
ےکرطےقیاامعتسلےئکاجےتکسںیہ۔

.b

انومسراستل
ذیلیقشربمن۲۔’’ِِِِِ:۱۲رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِتفماالسیمررسیچےکوماعقرفامہرکےیگ۔اسںیم
ن
ےک وموضع رپررسیچ اکسرلز اک یقیقحت لنیپ ورک ِ(ملع و وعشر وک ااجرگ رکےن ےئلیک بتک وراسلئن رطیق اقحل یک ااشتع)،
اتفویوریغہاشلمںیہ۔
اسالہنہّلجم’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِ،االسیمدجدیاسیسنئررسیچ،تفم ٰ
3

ًالثمOIC-CERTوریغہ
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.c

ذیلیقشربمن۳۔ِِِِِٓ:۱۲انالنئ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِاڈیکیمملعیکروینشالیھپےن ےکےئلاکیرفنمدیمیلعت ادارہ وہ
اگوکسجاکیرجینیمالچےئاگ۔ہیومیتیںاور ویبہ،املعء،اسداتےکوچبںےکےئلتفموہاگ۔ِایکسٓادمنااسذتہیکوخنتاہتیمس
جی
د ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےکرپا کیسرپرخچیکاجےئیگ۔

.7

قشربمنِ:۱۳ااکؤگنٹناورٓاڈٹاکرطہقیاکر ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِافشفااکؤگنٹنہپنیقیریتھکےہ۔ہیڈنفزاکراکیرڈاورسنلیب
ٹیش رےنھک یک اپدنب ےہ اور وسیپں یک نیل دنی ےک ےئل ردیس اامعتسل رکے یگ۔ کنیب پلس اور رخدیاری ےک نبں اک راکیرڈ راھک اجےئ
اگ۔’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِوک دصہق دےنی واال اینپ رمق اکرصمف دانھکی اچےھوت اوکس لمکم رٹکی روپرٹ داھکیئ اجےئ یگ۔ِادنروینو
ریبوینٓاڈٹاسالہناینبدوںرپوہںےگ۔’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےکےئلذرہعیٔٓادمنہیوہںےگ:۔اماہہنربممڈنف،کنیبااکؤٹنٓ،ان
النئااکؤٹن،وگرٹنمنےس ،دصاقت ،احتفئ،ادمادایولوگںےسیسکاورادنازںیمڈنفووصیل۔ہیڈنف’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےک
یسک یھب اجزئاکم ںیم رخچ ےئک اج ےتکس ںیہً،الثم وخنتاہ ،ومابلئاکرڈ ےس رکیل ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِسکیلپمک ،یب۔ڈی۔ٓار۔یسوریغہ
ےسیجڑبےرپاٹکیج۔ِِِ

.8

قش ربمنِ:۱۴لیلحت ِِِِِِِ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِرصفاوررصفبتلیلحتیک اجےئ یگ؛ ارگ اسےکابیناور ٓایئن ’’رطیقاقحل
(ارٹنلنشین)‘‘ ِرپ دطختس رکےن واےل وگرگنن ابڈی ےکونیتں ڈارئرٹکی لیلحت رکےن رپ راضدنم ہن وہ اجںیئ۔ان اچروں ںیم ےس وکیئ اکی
یھب راضدنم ہن وہاوت لیلحت ہنیکاجےئیگ۔ارگ لیلحتاک ہلصیفوہ ایگوت رقوضںوریغہیک ادایگیئےک دعبارگ وکیئ رمق ایرپارپیٹ چب اجےئ وت وہ
’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےکربممزںیم میسقت ںیہن یک اجیگیئ ہکلبِ’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِااظتنہیم ےکابیمہ ےلصیف ےس اکی اےسی
ادارےوکدےدیاجیگیئسجےکھچکایامتماقمدص’’رطیقاقحل (ارٹنلنشین)‘‘ِےسےتلموہںےگ۔
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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مخففاتیکرفگنھ
انی۔یج۔اوِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاننوگرٹنمنٓارانگزئنشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
انی۔یپ۔اوِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاننرپاٹفِٓارانگزئنشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
کش
یس۔او۔ای ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرٹنسٓافا یلیس(رمزکننسحناکررکدیگ)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
سفت
وبالبکِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالب مسوبیالبک(اتسگخوبیالبک)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
یس۔ای۔ٓار۔یٹ(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ)CERTویپمکرٹانجر  یسرنوپسنمیٹ(ااکسانم یب۔ڈی۔ٓار۔یسےہ)ِ۔
Computer Emergency Response Team
سفت یییک
یب۔ڈی۔ٓار۔یسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالب میڈ شناڈنیِریانشکیلیسِ(اتسگھڈ یخڈوھڈنےناوررواک اکرٹنسِ ِِ-
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِہیرطیقاقحلِِCERTاکانمےہ۔)ِ
افی۔ٓایئ۔اےِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

ئشییگی
ڈیفرلاون شنایسنجیِ

مپاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِیپ۔ای۔امی۔ٓار۔اے(اپاتسکنارٹکیلاکنڈیمایروگیرٹیلیااھتریٹ)ِِِِِ
ئشییگی
افی۔یب۔ٓایئِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ڈیفرلویبروٓافاون شنِِ
یٹ۔اچی۔اے ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرطیاقحلاڈیکیمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
یپ۔یٹ۔اے ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاپاتسکنیلیٹاکمااھتریٹِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
امی۔او۔وی ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِومیمرڈنمٓافاڈنرڈنیٹسگن(افمتمہِیکایدداتش)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ٓایئ۔اسی۔یپ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِارٹنٹینرسوسرپوواڈئرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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یس۔ای۔اوِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ فیچازگیوٹکیٓارسیف ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
اے۔یج۔امی ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاونیللرنلگنٹیمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
یپ۔یپ۔یس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاپاتسکنلنیپوکڈِ

10

یقِاقحلِ(ارٹنلنشین)ِاکِ’’ریغانمعفشخب‘‘ِوہےناکاالعن
رط ِ
االعنایکاجاتےہہک’’رطیقاقحل(ارٹنلنشین)‘‘ِریغانمعفشخبوہیگ۔ااکسانمعفایسےکاکومںںیمرخچوہاگ۔ِ

ِ
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یقِاقحلِ(ارٹنلنشین)ِاک "دطختسرسٹیکفیٹ"
رط ِ
وگرگننابڈیےکدطختس
.a

.b

.c

ِ

ڈارئرٹکیربمن۱


انمودہعہ____________________ِ:



ہتپ _______________________ ِ:



دطختس______________________ :

ڈارئرٹکیربمن۲


انمودہعہ____________________ِ:



ہتپ________________________ِ:



دطختس_______________________:

ڈارئرٹکیربمن۲


انمودہعہ____________________ِ:



ہتپ________________________ِ:



دطختس_______________________:
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ربممانےکدطختس
.a

.b

.c

.d

ربممربمن۱


انم____________________ِ:



ہتپ____________________ ِ:



دطختس____________________ :

ربممربمن۲


انم____________________ِ:



ہتپ____________________ِ:



دطختس____________________:

ربممربمن۳


انمِ____________________ِ:



ہتپ____________________ ِ:



دطختس____________________:

ربممربمن۴


انمِ____________________ِ:



ہتپ____________________ ِ:



دطختس____________________:

