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 :تعارف

 
ہزہائنس پرنس کريم آغاخان شيعہ امامی اسماعيلی انٹرنيشنل کنسی ليشن اينڈ آربيٹريشن بورڈ نے انسی  
ٹيوٹ آف اسماعيلی اسٹيڈيز کے تعاون سے دولت کی منتقلی اور وراثت کی منصوبہ بندی کے ليے ان 

Guidelines   ی منتقلی اور وراثت کی پر کام کيا ہے تاکہ اسماعيلی مريدوں کو اخالقی بنيادوں پر دولت ک
منصوبہ بندی ميں مدد فراہم کی جاسکے ۔ نيز اس بات کو تسليم کيا جائے کہ دولت کی ايک اخالقی قدر 

کو فرمايا  1998ستمبر، 25اور مقصد ہے ۔ جيساکہ موالنا حاضر امام نے شغنان، تاجکستان ميں بتاريخ 
نہيں رکهتے، ليکن انہيں دوسروں کی خدمت کے  کہ ۔ ۔ ۔ ’’ دولت اور طاقت اپنے اندر خود کوئی مقصد 

  ‘‘ليے استعمال کرنا ہے ۔
 
قواعد وضوابط کا مجموعہ نہيں ، بلکہ يہ ايسے اصولوں اور اقدار ہيں جو سوچ و بچار   Guidelinesيہ 

اور خيال   (connectedness)کے ليے آماده کرتے ہيں جن کا تعلق اسماعيلی روايت ميں باہم مالپ
 انصاف اور شائستگی سے ہے ۔ داری، 

 
انسانيت سے متعلق فطری انصاف اور مساوات سے ماخود ہيں ۔ يہ   (ethos)اسماعيلی اخالق اصول 

اصطالح ’’ فطری انصاف اور مساوات‘‘ جيسا کہ اس دستاويز ميں استعمال ہوئی ہے، سے مراد برابری و  
 انصاف کے ساته سخاوت اور رحمدلی برتنا ہے ۔ 

 
مہربانی کرنا، اپنی ذمہ داريوں سے آگاه ہوتے ہوئے انصاف اور معقوليت مہيا کرنا، نہ  ہمدردی اور  

صرف اپنے قريبی رشتہ داروں کے ليے بلکہ کمزور اور پُرخطر افراد کے ليے بهی جو معقول اخالقی  
 توقعات رکهتے ہيں کہ جائيداد سے ان کا بهی خيال رکها جائے گا ۔

 
وفکر کے ليے ايک عام مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ايسے اسماعيلی مريد کی کا مقصد غور Guidelinesان 

رہنمائی ہوسکے جو انصاف پر مبنی نتاءج کا حصول چاہتے ہيں ۔ يہ ’’ ايک سائز ميں سب فٹ‘‘ کے 
فارمولے کے ذريعے حاصل نہيں ہوسکتے بلکہ اس کے ليے مريد کو اپنی ذات کے اندر ان اخالقی 

 ہوگا اور انہيں خاص حاالت ميں اپنے آپ پر نافذ کرنا ہوگا ۔ اصولوں کو پيوست کرنا

 Purpose and Scope of the Guidelinesان رہنما خطوط کا مقصد اور وسعت: 
اسماعيلی مريد کو مشوره ديتے ہيں جو اپنی دولت کو اپنی زندگی يا اپنی موت پر   ان Guidelines۔ يہ  ١



منتقل کرنے کا خواہاں ہے، وه يہ کام، بذريعہ دانشمندانہ پالننگ جواخالقی ضوابط کی روشنی ميں فطری  
 انصاف اور مساوات کے اصولوں کے تحت ہو، کرسکتا ہے ۔

 
ا اتفاقی جيسے پيچيده مسائل سے بچنا ہے جو عموماً خاندان ميں  ۔ اس کا مقصد دکه، درد، تناَو اور ن ٢

موت کے وقت سامنے آتے ہيں ۔ يہ نامناسب سوچ و بچار سے دولت کی منتقلی يا وراثت کی منصوبہ بندی  
ں ۔ اس قسم کی غيردانشمندانہ، نامعقول اور نا انصافی پر مبنی کام ان لوگوں کے ليے کيا  يکا نتيجہ ہوتے ہ 

 ے جو شايد مريد کی جائيداد پر اخالقی دعوٰی جتاتے ہيں ۔جاتا ہ
 

کا مقصد خاندانوں کی مدد کرنا کہ وه سوچ و بچار اور فيصلہ سازی کے عمل ميں  Guidelinesلٰہذا ان 
شريک ہوں ۔ ان کی رہنمائی انسانيت پر مبنی واضح اخالقی اصولوں ، انصاف، فراخدالنہ رويوں ، باعزت 

ے ليے لحاظ رکهنے کے کردار، نيز باہمی احترام اور عقلمندانہ بات چيت کے عمل  اور ايک دوسروں ک 
سے کی جاتی ہے ۔ اس کا مقصد ان سب لوگوں بالخصوص منحصرين اور پرخطر افراد کے ليے انصاف  
پر مبنی انسانی نتاءج کا حصول ہے جو جائيداد پر اخالقی دعوٰی رکهتے ہيں ۔ ايسے نتاءج کا مقصد تمام 

 د کو عزت و توقير بخشنا اور ان کے معياِر زندگی کو بڑهانا ہے ۔ افرا
 
 
کا مقصد کسی قسم کا قانونی مشوره دينا نہيں ، اور نہ ہی وه ايسا کرتے ہيں ۔  Guidelines۔ ان  ٣

اسماعيلی مريدوں سے يہ توقع کی جاتی ہے کہ وه اس سلسلے ميں اپنے متعلقہ ممالک کے قوانين کی  
 گے ۔ تعميل کريں  

 
البتہ ہر معاملے ميں مريد جو دولت کی منتقلی يا وراثت کی منصوبہ بندی کے معامالت ميں ملوث ہے کہ  
وه اپنے اوپر الگو قوانين کے نکات معلوم کرے اور اس کو تعميل کو يقينی بنائے ۔ نيز قانونی مشاورت،  

ے تاکہ مريد کے حاالت  اکاَونٹنگ اور ٹيکس مشورے کے ليے کسی ماہر و مجاز شخص سے رجوع کر 
 کی روشنی ميں اس کی خاص ضروريات و معامالت کا لحاظ رکها جاسکے ۔

 
 :اخالقيات کی عمل پزيری کی حديں 

The Governing Lens of Ethics 

 
 
کی بنياد وراثت کی منصوبہ بندی کے اخالقی طور طريقے پر ہے ۔ اس کا ُرخ   Guidelines۔ ان  ۴

 ج کی طرف ہے ۔ئمساوات کے اصولوں کی جانب انسانی و انصاف کے نتافطری انصاف اور 
 
۔ اسالم کے شيعہ امامی اسماعيلی مکتبہ فکر کے اندر اخالق دين اور دنيا کے مابين ايک پل ہے ۔   ۵

 اسماعيلی ائمہ 

توحيد  نے ہميشہ باہمی مالپ، خيال داری کے زريں اخالقی اصولوں کو فروغ ديا ہے ۔ اس کی بنياد عقيده َ
يا هللا کی وحدانيت پر ہے جس کی عکاسی نوع انسانيت کے عام تصور اور فطری انصاف و مساوات سے  

 بهی ہوتی ہے ۔



 
لٰہذا اسماعيلی اخالق يگانگت، انسانی وقار اور عام بهالئی کے ليے عمومی عہدو پيمان کی اقدار پر زور 

چاره، انصاف، رواداری اور بهالئی کے عين مطابق ہے ۔ اس ديتا ہے ۔ يہ اسالم کے نظريہ َ اخوت، بهائی 
 کا مقصد انصاف پر مبنی معاشرے کا فروغ اور انسانی زندگی کے معيار کی بہتری سے ہے ۔

 
 
۔ اسی سمجه کے تحت مال و دولت کی ايک معاشرتی و اخالقی قدر ہے ۔ نيز دولت مندوں پر يہ ذمہ   ۶

ں ، اسے بڑهائے، مگر ساته ساته دانشمندی اور انصاف و  يتظام کرداری عائد ہوتی ہے کہ وه اس کا ان 
انسانی تقاضوں کو ملحوظ رکهتے ہوے اسے صرف کرےں تاکہ خاندانی وانسانی وقار کو فروغ حاصل ہو  

۔ اس ليے جب دولت کی منتقلی اور وراثت کی منصوبہ بندی کی بات ہو تو اس کی قدر کو ذہن ميں 
 رکهنے کی اشد ضرورت ہے ۔

 
   اخالقی ترجيحات کا تعين:

Establishing Ethical Priorities 

 
۔ ايک عام نقطہ َ نظر کے تحت اس مريد پر يہ اخالقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو دولت کی منتقلی و  ٧

وراثت کی منصوبہ بندی ميں ملوث ہے کہ وه اپنے قريبی رشتہ داروں (ان کی غيرموجودگی ميں زياده  
رشتہ داروں )کے ليے اپنی جائيداد سے معقول اور انصاف کے مطابق حصے رکهے ۔ نيز ان دور کے 

لوگوں کا خيال بهی رکهے جو جائيداد پر اخالقی دعوٰی رکهتے ہيں ، بالخصوص زيرکفالت اور پرخطر  
 افراد ۔ 

 
شمندانہ امر ہوگا اس ليے وراثت کی منصوبہ بندی ميں پہال قدم اخالقی ترجيحات کا تعين کرنا ہے ۔ يہ دان

کہ جائيداد پر تمام متعلقہ اخالقی دعوَوں جو امکانی فائده اٹهانے والوں کی طرف سے کيے جائےں ، پر 
 انصاف سے غور کيا جائے ۔ تاکہ يہ ممکن ہو کہ کيسے بہتر انداز ميں ان کو فائده پہنچايا جائے ۔

 
رثاء کو ان کے رشتوں کی قربت کے  ۔ انصاف برتنے ميں جو بات شامل ہے اس ميں مريد کے تمام و

لحاظ سے نيز ان کی متعلقہ ضروريات کے حوالے سے ان کی ترجيحات ميں توازن پيدا کيا جائے(اس ميں 
 جائيداد کے اخالقی دعويدار بهی شامل ہيں ) ۔

 
۔ مناسب حصے کرنے ميں جو چيز شامل ہے اس ميں جائيداد کی سائز کی روشنی ميں ہر وارث کے 

 ضروريات پر غور کرنا ہے ۔ حاالت و  

 

 

۔ اگرچہ اس حوالے سے کوئی نسخہ موجود نہيں کہ تمام معامالت ميں کيا چيز انصاف ہے ( البتہ ہر   ٨
معاملے کا فيصلہ مريد کے اخالقی فيصلوں کی بنياد پر ان کے اپنے حاالت کے مطابق ہوگا) ۔ ليکن کسی 

داروں اور مالياتی ماتحتوں کے لئے ہوگا ۔ بعدازاں بچے کچے  کی جائيداد کا بڑا حصہ عموماً قريبی رشتہ 
سے دينے کی باتيں بهی شامل ہيں تاکہ دوسرے، جيسا کہ دور کے رشتہ دار يا دوست احباب اور خيراتی  



 ادارے وغيره کو فائده ديا جاسکے ۔ 
 

    کا انتخاب  بينيفيشريز

Selecting the Beneficiaries  

 
 
فائده اٹهانے والوں کے انتخاب ميں اسماعيلی پريکٹس يہ رہی ہے کہ پہلی ترجيح فوری  ۔ جائيداد سے  ٩

کی ہے، پهر وسيع خاندان آتا ہے ۔ ليکن اس ميں وه اخالقی دعوَوں جو    immediate familyخاندان
رد کے  مريد چاہتا ہے کہ اس پر بهی غور کيا جائے، شامل ہيں ۔ (مثالً کسی مالياتی زيرکفالت يا ايسے ف

 معاملے پر غور کرنا جس سے وعده کيا گيا ہے ۔ ) 

 
 

۔ اسماعيلی پريکٹس ميں پہال غور عموماً ابتدائی پرائمری ورثاء کے ليے ہوتا ہے، يہ مياں بيوی، بچے   ١٠
 اور والدين پر مشتمل ہيں ۔ نيز مريد کے پرخطر اور مالی منحصرين بهی شامل ہيں ۔ 

 
جو وراثت ميں حصہ چاہتے ہيں ، ان ميں ايسے افراد شامل ہيں جن کے   secondary heirs ورثاء  ثانوی 

دعوٰی ابتدائی ورثاء کے بعد نيچے آتے ہيں ۔ اس ميں ميں بهائی، بہنيں کے ساته ساته دادا دادی وغيره 
 شامل ہيں ۔

 
 

جو وراثت ميں حصہ چاہتے ہيں ، ان کا نمبر ابتدائی اور ثانوی ورثاء کے    tertiary heirsترتيری ورثاء
 َ بعد مزيد نيچے آتا ہے ۔ ان ميں چچا اور پهوپهياں وغيره شامل ہيں

 
 

۔ وراثت کی تقسيم کے ليے ورثاء کی متعلقہ کالسوں جو فہرست اوپر دی گئی ہے وه ايک جنرل گائيد   ١١
يح دی جائے جن کا جائيداد پر اخالقی حق قربت کی بناء پر واضح ہے  ہے کہ قريبی رشتہ داروں کو ترج 

اور وه ترجيحات ميں شامل ہے ۔ البتہ جائيداد کی تقسيم کے ليے مريد کو ہميشہ اخالقی طور پر عمل کرنا 
 چاہيے ۔ جن کی بنياد تمام خاص حاالت پر مکمل غور و حوض ہے ۔ 

 
 

ں کے مفادات کی حفاظت کرنا شامل ہے جو اپنے طور پر اخالقی طور پر عمل کرنے سے مراد ان لوگو
قانونی جواز نہيں رکهتے ليکن اخالقی حق رکهتے ہيں کہ اس پر غور کيا جائے ۔ اس ميں   کوئی ضروری

وه افراد شامل ہيں جو يتيم، لے پالک يا رضاعی بچے، سوتيلے بچے اور ايسے دوسرے افراد شامل ہيں 
 جو پرخطر يا منحصرين ہيں ۔ 

 
 

بطور عام ہدايت ليکن انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکهتے ہوتے ورثاء کے تين درجوں ميں بڑا درجہ 



پست درجے کو باہر کرديتا ہے ۔ قريبی و ابتدائی ورثاء کی موجودگی ديگر ورثاء کو فہرست سے نکال  
 وے ہيں ۔باہر کرتی ہے، سوائے ان کو جن کے جائيداد پر اخالقی دعوے ہيں اور سوائے چهوٹے دع

 
 

۔ يہ سفارش کی جاتی ہے کہ مريد اخالقی دعوَوں اور تينوں درجوں کے ورثاء کے حاالت پر اچهی  ١٢
طرح غوروخوص کرے تاکہ ان سب کے ساته انصاف برتا جائے ۔ اگر کافی غور و خوص کے بعد وه يہ  

ا ہے تو وه ايسا کرنے ميں فيصلہ کرتا کرتی ہے کہ جائيداد يا اس کا کچه حصہ مختلف انداز ميں تقسيم کرن
آزاد ہے مگر وه اپنی ذمہ داريوں سے بهی آگاه رہے کہ جائيداد کی تقسيم اخالقی ہوگی تو دکه درد اور نا  

 اتفاقی کم از کم ہوگی ۔ نيز معاشره کو فائده حاصل ہوگا ۔ 
 

 

 : وراثت ميں حصوں کا فيصلہ کرنا 

Determining the Shares of Inheritance 

 

 

۔ اسماعيلی روايت اس بابت ہر مريد کی آزادی کا احترام کرتی ہے کہ وه اپنی مرضی کے مطابق جس   ١٣

طرح چاہے اپنی دولت تقسيم کرے مگر اس کے ليے اسے اخالقی ذمہ داری کا لحاظ کرنا ہوگا کہ وه 

عوامل پر پورا پورا غور ہونا چاہيے، انصاف کے مطابق تقسيم کرے ۔ اس حوالے سے درج ذيل متعلقہ 

 جيساکہ 

 

 

  ۔ جائيداد کا سائز (جائيداد کتنی بڑی ہے

 ۔ رشتہ دار جو اس ميں شامل ہيں ، نيز جائيداد سے مستفيد ہونے کے ليے ان کی توقعات، 

 ۔ وه گفٹس عطيات جو زندگی کے دوران ديئے گئے ۔

 اور ان کی متعلقہ ضروريات ميں توازن پيدا کرنا،  ۔ رشتہ داروں اور مالياتی منحصرين کے اخالقی دعوے

 ۔ انصاف کے اصول تقاضے ۔

۔ معاہدات (مثالً شادی سے پہلے کے معاہدات) يا وعدے جو مريد نے کيے ہيں ، نيز جو قانونی يا اخالقی  

 ذمہ داری کو جنم ديتے ہيں ۔

 ۔ ملکی قوانين کی تعميل ۔

 



 
 ں کے ساته تمام معامالت ميں يکساں سلوک کيا جائے ۔ ۔ وراثت کے حوالے سے مرد اور عورتو ١۴
 

۔ يہ سفارش کی جاتی ہے کہ کسی کی جائيداد کا بڑا حصہ، گوکہ پورا نہيں ، اسے قريبی رشتہ داروں   ١۵
 ، ،منحصرين اور اخالقی ورثاء کے استعمال کے لئے انصاف اور مناسب حصوں کے مطابق ديا جائے ۔

 
اگر کوئی وارث جس کا وراثت ميں حق بنتا تها، مگر مريد کی زندگی ميں ہی  ۔ اسماعيلی پريکٹس ميں  ١۶

وفات پاگيا ليکن اس نے اپنے پيچهے اپنی زنده اوالد چهوڑی ہے تو اس کی اوالد کو وه حصہ ملے گا جو  
 والدين کی موت کے وقت تقسيم ميں ملنا تها ۔

 
ادارے کے ليے کوئی رقم وصيت کے طور پر  ۔ اگر کوئی مريد يہ چاہتا ہے کہ وه امامت کے کسی  ١٧

چهوڑے تو وه ايسا کرسکتا ہے مگر يہ کام قريبی رشتہ داروں اور مالياتی منحصرين کی قانونی 
 ضروريات پوری کرنے کے بعد کرنا چاہيے ۔

 
 

  دولت کی منتقلی کی منصوبہ بندی:

Wealth Transfer Planning 

 
دوسری نسل تک دولت کی منتقلی کا ايک نظام ہے ۔ دولت   ۔ وراثت کی منصوبہ بندی ايک نسل سے ١٨

کی منتقلی کسی کی زندگی ميں بهی ہوسکتی ہے تاکہ خاندان کے ممبران کی مدد ہوسکے کہ وه اپنی 
زندگيوں ميں مناسب وقت پر ترقی کرسکيں ۔ اس حوالے سے اہل خانہ دانشمندی، فطری انصاف اور 

ر الئيں تاکہ دولت کی منتقلی سے پہلے غوروخوص اور فيصلہ مساوات کے انہی اصولوں کو بروئے کا
 سازی ميں مدد مل سکے ۔ 

 
 

۔ يہ دانشمندانہ امر ہوگا کہ ہر اسماعيلی مريد جو سمجهدار ہے، نيز نابالغ نہيں ، وه اپنی موت کے   ١٩
وقت اپنے اثاثہ جات کی تقسيم کے ليے ايک تحريری وصيت چهوڑ سکتا ہے ۔ وصيت کو ايک وقت ميں 

فکر کرسکتا   لکهی گئی حتمی دستاويز نہيں سمجهنا چاہيے، ہر فرد اپنی وصيت پر باقاعدگی سے غورو
ہے تاکہ ارتقا پزير حاالت اور عوامل کو بهی شامل کيا جاسکے، جيساکہ بچوں کی پيدائش اور اموات، 

بدلتے تعلقات و رشتہ دارياں ، جائيداد کی سائز پهيلنا و سکڑنا، عطيات جو ايک فرد اپنی زندگی ميں ديتا  
ان مريد اپنے خاندان کو بهی بتاسکتا ہے ہے اور بدلتی ضروريات وغيره ۔ ان حاالت پر نظرثانی کے دور

اور مناسب قانونی، مالياتی ، اکاونٹنگ اور ديگر مشيروں سے مدد بهی لے سکتا ہے ۔ تاکہ اپنی خواہشات  
 کی تکميل کے ليے مناسب قانونی انتظامات پيدا کيے جاسکيں ۔

بنانے کے ليے  ۔ وصيت، عطيہ، ٹرسٹ کے ليے دستاويزات کی شکل و صورت اور اسے مستند  ٢٠
ضروری قانونی نکات ہر عالقے کے اپنے ہيں جس ميں يہ وصيت، عطيہ يا ٹرسٹ کننده رہائش پزير ہے  

۔ البتہ يہ سفارش کی جاتی ہے کہ مريد وصيت، عطيہ يا ٹرسٹ کی دستاويزات بنانے کے ليے قانونی 
 مشاورت حاصل کريں جن ميں الگو قوانين اور ديگر لوازمات کا لحاظ ہو ۔



 
 

۔ اگرچہ رسمی تحريری وصيت کی سفارش کی گئی ہے، مگر کچه عالقوں ميں مروجہ حاالت کے   ٢١
تحت زبانی وصيت کا رواج ہے ۔ مگر اہم بات يہ ہے کہ مريد کی خواہشات کو بالکل واضح کيا جائے  

جس کے ليے دو قابل بهروسہ گواہان کی شہادت حاصل کی جاسکتی ہے ۔ چونکہ زبانی وصيت مروجہ 
وانين کے تحت قابل قبول نہيں ہوتی، لٰہذا يہ دانشمندی ہوگی کہ تحريری وصيت بنائی جائے اور اسے  ق

 باقاعدگی کے ساته اپ ڈيٹ کيا جائے ۔
۔ ہر مريد جو وصيت کرتا ہے، اسے چاہيے کہ وه کافی احتياط سے ايک ايسے شخص کا تقرر کرے   ٢٢

۔ يہ ايسا شخص ہونا چاہيے جو اپنے دائره کار ميں  جو جائيداد کے معامالت کا انتظام و انصرام کرے
رہتے ہوے انصاف سے کام کرے، نيز وه مريد اور اس کے ورثاء کے احترام و اعتماد پر پورا اترے ۔ يہ  
بہتر ہوگا کہ ايسے شخص کی تقرری سے پہلے اس سے پيشگی رضامندی حاصل کی جائے کہ وه جائيداد  

رکهتا ہے ۔ جہاں يہ رضامندی حاصل ہو، وہاں اس شخص کو مريد کی  کے انتظامات پر نگرانی کا اراده
 خواہشات کے بارے ميں بهی مکمل آگہی فراہم کی جائے، جيسا کہ وصيت ميں تحرير ہے ۔ 

 

 

 

Strategies for Resolving Disputes 

   عملياں:تنازعات کے تصفيے کی حکمت 

 
دستاويز ميں ايک شق کا اضافہ کرسکتا ہے، جس ميں فائده  ۔ مريد اگر چاہے تو اپنی وصيت يا ٹرسٹ  ٢٣

 اٹهانے والوں يا ديگر امکانی وارثوں کے ناموں کا ذکر ہو ۔
 

الف) وصيت يا ٹرسٹ کے حوالے سے کسی قسم کا تنازع پيدا ہو تو اس کے ليے اسماعيلی کنسی ليشن اينڈ 
کے خالف فائده اٹهانے والے يا امکانی ورثاء  آربيٹريشن بورڈ سے رجوع کيا جاسکتا ہے ۔ اس ميں جائيداد 

 کے درميان کے دعوے شامل ہوں ۔ اور
 

ب)اخالقی انداز ميں کسی قسم کے تنازعات کا تصفيہ صحيح رشتہ داری کی روح کے مطابق ہو ۔ اس ميں  
ا  انصاف، سمجهوده اور فياضی کے ساته ساته باعزت بات چيت کا عمل شامل ہو جو جذباتی دکه درد اور ن

 جس کا مقصد سب کے ليے انصاف پر مبنی باوقار نتيجہ حاصل کرنا ہے ۔  اتفاقی کو کم کرے ۔ نيز
 

   کا انتظام اور نظرثانی ۔  Guidelinesان 

Administration and Review of these Guidelines 

 
کے مواد کے بارے ميں کسی قسم کی وضاحت چاہتا ہے تو يہ بذريعہ (   Guidelines۔ اگر مريد ان ٢۴

کنسی ليشن اينڈ آربيٹريشن بورڈ ) حاصل کرسکتا ہے ۔ اس ادارء کا کردار اخالقی اصولوں کے مقصد کی  



وضاحت دينے تک محدود ہے ۔ اسے نہ مريد کے ليے فيصلہ سازی کرنے اور نہ ہی پيشہ ورانہ مشوره  
 جاسکتا ۔ دينے تک بڑهايا

 
جماعت کی ارتقاء پاتی ضروريات کا جواب دے سکے،  Guidelines۔ اس بات کو يقينی بنانا کہ يہ  ٢۵

پر اپنی ہر ٹرم کے دوران ايک جائزه لے گا   Guidelinesانٹرنيشنل کنسی ليشن اينڈ آربيٹريشن بورڈ ان 
 اور جہاں ضروری ہوگا وہاں ضروری تراميم کرے گا ۔

 

 


