
۵ -کرشي ان   

ک حال تہ �قني اتھنہ چزين ہند�زرخطرکس انکيشار کس صورتس مزن شري   

کن خمتلف چزين ہندس اكرو�رس متعلق اتھ حممكس مزن۔ متام متعلقينن پازء يہ �زريہ درسـتاويز چھء رضوری زاناكءری ديوان شري 
 دسـتاويز اكرو�ر کرنہ برونہ پرن۔

ذمداری ديوان زء يہ چھا حصيح تہ پورء، یء توہی حممكہ/ايس اىي ىب آی چھنہ کن زن O �ىق سيتھ رليتھ اكءمہ مزن کنتہ چزيک 
 کران چھء ىت چھو پننہ زمداری پيٹھ کران بۓ چھنہ يہ دسـتاويز ميہ اكرو�رک ساءری خطرات زايرناون کيہن۔

توہی پورء مسhان تہ بۓ چھو توہی توہند خطرء اكرو�رس مزن تہ مسhان۔ميہ خطرات اتھ مزن بتھہ ہيکن ايتھ تميہ چھو   

کن خمتلف چزين مزن چھء خمتلف قسمک خطرء تہ بۓ چھنہ يہ مناءسب تميس نفرس کھرتء  �زرتوہی پزء يہ چزي زانن زء شري 
يت تہ زاءنيتھ یء اكرو�ر کرن اگر ميسزن ماىل حالت مك آسہ O ميس نہ خطرء برداشت کرنک طاقت آسـنہ اس p پزوء توہی ماءن 

چہ توہندس اكرو�رس دوران گژھء يتھ حممكس نفصان خاءىل تہ خاءىل آءسـيو توہی زمدار تہ توہی ہکيونہ کنتہ حالتس مزن 
درخواست کريتھ نقصان کس صورتس مزن۔ توہی پزوء يہ چزي مانن تہ زانن زء Oتھ اكرو�رس مزن چھنہ کہنا بروسہ نفا O نقصانس 

 متعلق۔

اكميہ توہی کہ�ء �پعرس ذريع کريو تمين کھرتء گژھن کيہن اصول آسن، يتھ توہی پزوء یء چزي تہ مسhن زء يتھ حممكس مزن مي تہ 
مزن زن اکھ فارم برن يتھ مزن ہدايت اسن ليکھيتھ تہ بۓ يتھ مزن قانون تہ اصول ميہ حممكک ليکيتھ آسني ميہ زن ايس اىي ىب آی ين 

ت آسن۔وزء وزء ديمت  

ميہ حممك چھنہ توہی کہن تہ مشور ديوان زء توہی پازءO کنىس �پعرس سيتھ O کنسہ بيقس نفرس سيتھ اكرو�ر کرن، کہنتہ 
زاناكءری يس يتھ دسـتاويزس مزن ليکيتھ چھء پزء نہ اكر�ری صالح مانن۔ کنہہ تہ خطرء نني برونٹھ پزء توہی اتھ اكرو�رس 

اميہ اكر کس زاناكرس تميک صالح تہ مشور تھاوين۔ اگر نہ توہی برابر پتہ اسـيو تيلہ پزوء توہی  متعلق حطرن ہزن زان تہ پاۓ
 ہيون۔

يتھ اكرو�رس دوران پزيو توہی یء چزي زيہنس مزن تھاون زء اگر توہی اكرو�ر کران چھو O توہی بدلہ کہنا اكرو�ر کران چھء 
- توہی پزويہ مين چزين ہند خيال تھاون:  

ی خطرء:۔ بنياد۱  

ذOدء خطرء وول چزي: ۱.۱  

وليٹيلي� مطلب چھء قمينت ہند ہيور بون گژھن يلہ يہ اكرو�ر کنہ وقتہ کھرتء چھء جاءری روزان يتھ حممكس مزن۔ يوتہا يہ ذOدء 
چھء مك ايوان  چزين ہند اكرو�ر ہيور بون گژھء تييوتھا چھء قميتس فرق ايوان۔ مين چزين مزن يہ ذOدء ہيور بون چھء گژھان تمين



اتھ برعکس تمين چزين مزن مين مزن مك ہيور بون چھء گژھان۔ اتھ صورحتالس مزن گژھء یء O گژھنہ کہني O روزء قميت  کرنہ
 خمتلف پمتہ اكرو�ر کھوتہ يس زن ہاوء نقصان کيہا رود۔

مك ليکويڈي� يک خطرء: ۱.۲  

حفاظتہ/ �ءىق چزيک حماد ج�ی ج�ی ند زء مت ہني تہ/O کنن س مزن اكءم کرن والن ہ �زرليکويڈي� مطلب چھء سو طاقت 
س مزن تيوتھا �زرمساءبقىت رمقس پيٹھ تہ مك کھوت مك رمقکس فرقس پيٹھ۔ عام طور چھء ايوان وننہ زء يوتھا زOدء آڈر موجود آسن 

پونسہ خرچ کرن واءيل آساءىن سان ذOدء آسہ ليکويڈي�۔ ليکويڈ� چھء واريہا رضوری تيکيازء ذOدء ليکويڈ� سيتھ ہيکن 
 حفاظتہ/ �ءىق چزي تزي تزي تہ مك فرقس مزن ہيتھ تہ کنيتھ، ميکس نتيجس مزن پونس خرچ کرن وول چھء ذOدء تيار گژھان

بتہ  مساءبقىت رمق حفاظتک/ �ءقني چزين ہندءدينہ O رٹنہ کھرت۔ کنہ وقتہ ہيکہ کنہ حفاظتک/�ءقني چزين مك ليکويڈ� اءسيتھ بنزي
جاءری حفاظتہ/�ءىق چزيک حمادو نش۔ ميکس نتيجس پيٹھ توہند آڈر ہکہ مك نرييتھ، O ذOدء قميتک فرک گژيتھ O ہيکنہ 

 نريتيھـی۔

حفاظت/�ءىق چزيک حماد ہيون O کنن چھء دہولہ اكر�رک اکھ حصہ ميک نتيج نقصان ہيکہ کريتھ، تيکيازء امن صورتن  ۱.۲.۱
ہيکو مك/ذOدء قمينت پيٹھ ہيتھ O کنيتھ، اميد تھاونہ آميت مقتس مقابلہ، بۓ ہيکنہ کہنہ راكوٹ  حمادمزن، حفاظت/�ءىق چزيک 

 آءسيتھ حفاظت/ �ءىق چزي رٹنس O سوزنس۔

ذOدء پھاءلنک خطرء: ٣.۱  

پھاءالوک مطلب چھء سو فرق يس بہرت کننکس مقتس تہ ہينکس مقتس مزنء آسہ۔ یء چھء ہاوان سو فرق يس حفاظتک/�ءىق 
ہيکن اميک پھاءالو چزيک حماد ہينہ تہ اميکس ج�ی کننس درميان آسہ O اميک متباديل۔ مك ليکويڈ� تہ ذOدء والٹيلي� يک نتيج 

سـياءىل حفاطت/ �ءىف چزيک حمادن کھرتء۔ ميہ سيتھ اصل رمق بننس مزن راكوٹ ای۔حصيح کھوت ذOدء مك ليکويڈ O غري   

خطرء مك کرنک احاكم ۱.۴  

ميہ ارادء چھء تھاوان نقصان مك کرن کنہ رمقس پيٹھ ہيکنہ کنہ وقتس احاكم تھاون (مثلن کہ "سـٹاپ لوس" آڈرس، O "ملٹ" آڈرس) 
  چھء اتھ ¹ممکن بناوان امہ آڈر نرينس۔س مزن�زر·م اثردار روزيتھ تيکيازء تزي حرکت 

حوالہ دينہ اکھ "�زرک" آڈر ہيکن فوری طور کڈيتھ، رشط چھء زء کہ خملف طرفہ گژھء آسن آرڈر موجود، قميتک ۱.۴.۱
ر بغاءير تہ بۓ یء، يلہ گراہک رٹہ �زرک آڈرک فوری نرين، اميک نرين ہيکہ اءسيتھ آڈر کن موجود قاءمنت پيٹھ، يس آڈرک مقدا

 O ن زء اءم قاءمت آسن خمتلف پمتيو اكرو�رک قاءمتوhسيتھ مطمعني کرء، قاءمتکس واقتس ·م دينس پيٹھ۔ یء پزء مس
 حفاطتک/�ءىق چزيک حمادو نش۔

ملٹ قاءمتہ کھرت يس آڈر O حصيح قاءمتہ کھرت خمصوص آسہ۔ يلکہ زن خريدار رٹيہ "ملٹ" آڈر گژھء ظاءہر رصف  ۱.۴.۲
تيلہ چھء ممکن زء آڈر نرينہ زہانہ۔قاءمتس حفاظت،   



سـٹاپ لوس آڈر چھء عام طور موجود چزين/�ءىق چزيک حماد نش ايوان دور تھاونہ، تہ امہ آڈر چھء جاءری سـپدان اگر ٣.۱.۴
کننک سـٹاپ آڈر چھء ايوان معموىل پاءٹھ تہ يلہ حفاطت/�ءىق چزيک حماد واتہ، O اكرو�ر گژھء، راكونہ آمت رمقک ذريع۔ 

يلہ حفاظت/�ءىق چزيک حماد واتہ  موجود رمقس تل برنہ، تہ ہينک سـٹاپ آڈر چھء ايوان معموىل پاءٹھ موجود قاءمتس پيٹھ برنہ۔
گوڈنيتھ دينہ آمتہ رمقس نش، O اكرو�رس نش اميہ قميتہ سيتھ، سـٹاپ آرڈر چھء تميہ ساتھ گژھان تبديل �زر/حدک آڈرس مزن تہ 

۔چھء نريان حدس O بہرتس مزن  

خرب پھاءالونک خطرء ۱.۵  

خربک پھاءالو ميک اثر آسہ موجود چزين/�ءىق چزيک حمادس پيٹھ ہيکہ اكرو�رس دوران سـپديتھ، تہ يلہ مك ليکويڈ� تہ ذOدء 
 وليٹيل� مزن جڈيتھ آسہ، يہ ہيکہ اچانک ان زاءين بہرتی O مكرتی ہند حرکت اتھ حفاظت/حمادس پيٹھ ہاءويتھ۔

افواءن ہند خطرء: ٦.۱  

مكپىن متعلق افواء ہيکن �زرس مزن کنہ کتھہ سيتھ، اخبارو سيتھ، ويب ساءيٹو سيتھ O خرب دينہ والن حممكو، وغريە سيتھ 
ہوشـيار روزن تہ گژھء افواہن ہند سننہ نش �ز ايون۔رمق برن وولس پازء پھاءليتھ۔   

سسـÈک خطرء: ٧.۱  

ميہ ذOدء مقدار واءيل ہيکن گژھن دوہس مزن کنتہ وقتہ۔  گژيتھ يلہ �زر کھلہ O بند گژھء۔ ذOدء مقدار وول �زر ہيکہ ج�ی مزن
 اميہ سيتھ ہيکہ آڈرء کس نرينس ژير گژيتھ۔

O قميتہ O نۓ آڈر، اتہ  وليٹيىل کنہ وقنت مزن، �زرک کن نفرن ہند حقس مزن ہيکن مت آڈرک مقدار بہرت بناون جاءری تھاوان ۱.٧.۱
 ہيکہ آڈرن تہ اميکہ يقعيىن بناونس ژير گژيتھ۔

�زرک کنہ خاص رشايطن پيٹھ، یء ہيکہ مشلك O ¹ممکن زء جاۓ کرون ليکويڈيٹ �زرس مزن کنہ خمصوص وجہ ہس  ۲.٧.۱
/�ءىق چزيک حمادس مزن کنتہ حرکت کنہ کننہ طرفہ تہ ہينہ طرفہ، O اگر اكرو�ر رکہ حفاظتپيٹھ يلہ نہ کيہان تہ آڈر آسن رودمت 

 ىت اكرو�رک خاءمی O حفاظت/�ءىق چزيک حمادک يس رسکيٹ فيلÍس خمت کرء O بۓ کنہ وجہک حقس مزن آسہ۔

ٹکراو:سسـÐ تہ نيٹورک  ۱.۸  

مكپيوٹر سسـÈک  حممكس مزن اكرو�ر کرن چھء اليکÍنک ہيو، يس سيٹااليٹ/ نۓ الءنہ ہند رالنس پيٹھ دارمدار چھء، ترقىي تہ
اميہ موجوب چھء ممکن زء ·ل ميل گژھء ¹اكم O سسـÈس گژھء مشÓت O لوپ گژھء O گژھء راءليتھ ميلتھ يس آڈر تراۓ۔ 

سسـÈکہ طرفہ جوابس ژير O اكرو�ر رکہ O تيوتھ کہان مشÓت گژھ مي سيتھ اكرو�ر سسـÐ/نيٹورک ہيکنہ قاءمي گژيتھ، يس قابو 

گژھنہ O خصن مزن O پورء۔ توہی چھو يہ اطالع ايوان دکنہ زء اكم گژھنس ژير کرۓ O آڈر کننک O ہينک اكءم نيرب آسہ تہ يس
يہ مشÓت ہيکہ معموىل طور اءسيتھ مگر يلہ توہی جاۓ يلہ آسہ دوزمت آڈر آسـنہ درامت، يہ چھء خطرء ہاوان تيکيازء چيانہ 

۔قاءيدو سيتھ ميہ متام پونسہ نرين ہموار تھاون  



تھايو وچھيتھ تہ کرييو پنن پان زانياب اميو �ءقييو خصوصيتو سيتھ:يو·ن چزين چزين ہندء ٹکرک تعلق چھء، مہر�ىن کريتھ  ۲  

"ليورجي" O "گريينگ" پيٹھ اثر: ۲.۱  

تيار ايوان O "چزين ہندس �زرس مزن، قميتک رمق چھء مك بنيسبتہ چزيک حماد نش تميہ کھرت چھء ايوان پونسہ "اور يورپکناونہ" 
کرنہ"۔ چزين ہند اكرو�ر يس مك قاءمتکس رمقس پيٹھ چھء ايوان کرنہ يس ممکن سان O فاءيدء دی تہ نتہ نقصان رمقس مقابلس 

 نش۔ مگر امن چزين مزن پونسہ لگاون چھء ذOدء خطرء۔

ان اكرو�ر کرن اميسـند اندپوک، پونسن ہند توہی پزنو ميہ دينہ آمت نقطہ مسhن چزين پيٹھ اكرو�ر کرنہ برونہ تہ پزيو احتياط س
رضيع ووچيتھ وغريە۔ اگر قميت توہی خالف گو، توہی ہيکو کن حصک رمقک O پورء رمقک نقصان گژيتھ مك وقتس مزن۔ بۓ 

 ہيکہ يہ نقصان پننس ذOدء رمقس تہ نقصان واتناءيتھ۔

ە اتھ ہلہ جاۓ پيٹھ چھء ايوان �زرکس دارمدارس پيٹھ نشان مذيد اكرو�ر مزن چھء پريتھ دوہک ٹھيک تھاون ايوان۔ پريتھ دوا۔ 
تراونہ يس انڈيکس/چزيک حمادک بند گژنک صطح آسـيہ۔ اگر حماد توہی خالف آسہ پاكن، توہی پزيو رضوری نقصانک ومق برن 

دوە برونہ۔يس اميکہ حرکتک نتيج آسہ۔ یء رمق گژھہ ايون مقرر کرنہ آمتس مقتس ·م برنہ، عام طور اكرو�رو کرنک   

رودمت رمق آسہ توہندس خاطس مزن، �پعر ہيکہ توہند اگر توہی ¹اكم گاءيو يہ �ءىق رمق دينہ آمت وقت ·م برنہ نش O ب۔ 
 جاۓ ہند حصہ خمت کريتھ O پورء جاۓ۔ ايتھن حالت چھو آسان توہی پننہ نقصانک ذمدار پانۓ۔

پ۔ �زرکن ايتھن حالنت مزن، پونس برن واءيل گژھء پونسہ برن مشلك O ¹ممکن۔ مثلن، ايتھ حالت ہيکن گژيتھ غري سـياءلياثرو 
 O رسکيٹ پھٹنہ سيتھ وغريە۔سيتھ۔ سو گو اگر مك رٹن واءل آسن O خصوصيت، الہند آسہ قميتک حدء  

ک قميت بدالون، نقدی رقمكک قميت ہراون O �ءىق۔ ميہ نيو طريق ہيکن �زر ہموار بناونہ کھرت، ميہ ذريع پني اپناون: رمقت۔ 
 برونٹھيہ بناون آمت کھلہ سودن پيٹھ ىت الگو گژيتھ۔ امن حالنت مزن توہی چھء رضوری �ءىق رمق ديون تہ جاۓ مك کرن۔

ہ گو حمادک خصوصيت تہ واننہ ٹ۔ توہی پزيو پننس �پعرس پورء زاناكری منگن چزيک حمادک يلہ توہی سوچيو اكرو�ر کرنک س
 آمت قايدء۔

روپني ہند خمصوص خطرء: ۲.۲  

غري ملکی روپيک ¹وک حماد، اگر چہ متہ توہندس O پننس احاطس مزن اكرو�ر نقصان تہ فاءيدء پونسہ برنس تہ کڈنس مزن  ۱
ن بۓ روپن مزن۔آسن کران، ہيکہ روپني ہيور بن گژھنہ سيتھ فرق پيتھ تہ اتيتھ چھء روپني ہند متبادل کر   

۲  O ¹ممکن۔ یء ہيکہ گژيتھ مثلن يلہ روپني ہند قونون خمت کرو O خمصوص �زرکن ايتھن حالنت مزن، جاۓ خمت کرن چھء مشلك
 اكرو�رک ٹولہ اين پھاءالونہ۔



 -۔ روپني ہند قاءمت چھء ذOدء والٹايل آسان۔ قميتک پکناون اميو روپيو کھرت چھء د�و ايوان تراونہ، �ءقيو چزيو سيتھ: سوزن٣
قابو کرن وول پروگرام تہ حکومتک چالہ؛ غري رضورت پانون بدالون؛ اكرو�ر، لکن ہند مال، روپني ہند اسـتعامل، حممكک طرفہ 

تہ چالہ؛ قومی تہ بيناالقوامی سودکہ رمقک بدالو؛ روپني ہند مك قميت؛ �زرک جاۓ ہند مشور۔ امو ملکی وزارت تہ معاىل جلسہ 
مزن کہنتہ کنتہ چزيس پيٹھ کن زن نفر قابو کريتھ، تہ کہينہ يقني چھنہ زء مشور دينہ واءيل سـندء مشور سيتھ ہيکہ فايدء ايتھ 

ريدار ہيکنہ امو نقصانو نش لوب کھسيتھ۔اكرو�رس مزن مشوليت کرن واءلس خريدارس پيٹھ O سو خ  

طريق تھاون والني خطرء: ٣.۲  

طريق تھاون وول نفر ہيکہ پور رمق يس تمي بورمت آسہ اميک نقصانک خطرء مك وقتس ·م چالءويتھ۔ يہ خطرء چھء طريقک ہاو ۱
۔ سو طريق تھاون وول يس نہ پنن طريقہ �و ضايع گمت آمژء چزيس سيتھ رالوان يس پتہ قميتہ بغاءير چھء بننان يلہ يہ خمت گژھء

کنہ کيہن دوميس �زرس مزن نہ کريہ اميکہ خمت گژھنچ فکر سو کرۓ پنن پورء پونسہ نقصان اتھ طريقس مزن يس تميہ بورمت آسہ۔ 
نہ حصہ بدلہ نہ کيہن امس کن طريق خمت گژھنہ برونہ، تيلہ ہکہ پونس برن وول پنن پورء پونسہ O کيہ  اگر قميت يس ديتھ آسہ
 نقصانس مزن تراءويتھ۔

حممكہ ہيکہ کيہن بنديش لگاءويتھ تہ چھء متن پورء اجازت اميسـندن طريقن پيٹھ بنديش لگاونس کنہ وقتہ خمصوس حالنت مزن۔ ۲  

 

 


