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 ����� �ے����ہ �ے ��ے در��ا	� �� ����ہ

�ے  ��ا	�ے �� ای� ����ہ�� ���ت درج ���% ���% �$ہ�ں ��ں دی�  �� ہے ����� �ے ������(��)ہ 
���@ ���ے �ے ��ے در��ا	� د?  ��اس ا�� ��  ]	% >ر +%۔ Compliance Review Panel [ ����ہ +�*�

����Jں اور �IاHC ��ر �% ����� �% ہے۔ �Gور? �ہ�ں �ہ >ی� اے ڈ? )% �ے ا+*%  �� �+ %��C	AB% ہے
��ت �� �LاہK ��یں �����ہ >پ اس ��ا	�ے �% ��P ��یں ��B@ ا � >پ اس ��ا	�ے ��ں د?  N% ���م 
 ے �� یہ ��C 	% >ر +% �� اس �I)� )*��ے  � �ہ وہ �Lر? �Qر +� اس )�ت �� ���@ ��ے �ہ >ی� >پ �% 

����� �ے ����ہ �% در��ا	� �% ر�Jٹ�یU@ �ے ��C ��  وہ�Qح در��ا	� �SI �(�Iل ہے اور اس 
 Special Project Facilitator[ اے ڈ? )% �ے �X�Y% +�ا��Bٹ 	ہ��� ��ر��� ����ے  �۔>پ +ہ�ے ہ% 

��ت �� یہ�ں دوہ�ا 	ABے ہ�ں۔ >پ ]������ت �LاہB` �� Kے ہ�ں ا � ای�J ہے �� >پ ان ہ% ���� a�( ��
��ت اور ��L ��YcاہK ���% `�ہ�ے۔�،�� �ہ�ں �� ��B@ ہ�����  ��م  

 �� ���L %��(ہ��اس J���+ %��C% ی� �IاHC ��ر �% �H��Uہ% ��یں �� eCوہ ازیں ا � ��B@ ہ� �� 
 �% اے ڈ? )% �ے �eف ورز? �% ہ� ��B@ یہ fزم �ہ�ں ہے۔

  
 

 h% ��ری� �	ا��اس در_________ 

 

�� 	��Bٹ�?، ����� ����ہ +�*�Hk( 

���Uای�*�( %���I�� % 

 اے ڈ? )% ای����   6

1550��*ڈا��ی��m 	ٹ%     @��r�L 
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���X ?ٹ��B�	 ب�*� 
 

 ]رہ��� �% �$ہ ���Bں[ہK،اس ��ا	�ے +� د	�kA ���ے وا�ے 
� اے ڈ? )% �ے �*Hر�ہ ذی� رہAے ہ�ں � __________________________________________ِ�ں

�*�Y)ہ"( ۔ 	ے ����A ہ�ں] اے ڈ? )% �ے �*�Y)ے �� ��م ���Bں[ �*�Y)ے" ( 
 

یہ ����P ] 	% >ر +%۔  Compliance Review Panel [ ہK در��ا	� ���ے ہ�ں �ہ ����� ����ہ +�*�
�ا��Bٹ �ے ���ظ ���ے ہ��ر? �Hد ��ے �ہ >ی� اے ڈ? )% �ے ا+*% ��J���+ %��Cں اور �IاHC ��ر �% +

	ے ����� �% ہے۔ ہ K	���Aے ہ�ں �ہ 	% >ر +% 	� 	ے +ہ�ے اس )�ت �� ���@ ��ے �ہ >ی� ہ��ر? 
 �SI �(�Iل ہے۔در��ا	� 

���ل ہے �ہ اے ڈ? )% ا+*% ��J���+ %��Cں اور �IاHC ��ر +� ��C ���ے ��ں ����م رہ� ہے۔��ص  �راہ�
اور �IاL %� HCہ�	� دیں �@ �% �eف ورز? �% �% ��J���+ %��Cں اے ڈ? )% : [�Qر +� )��ا�ہ

 ۔____________________________ N% ہ� 
 
 

Kے ہ	و�ہ  %� %��ے دیNے  اے ڈ? )% �% ان ��J���+ %��Cں اور �IاHC ��ر �% ����� �% ������
 Nے ��B� �� ���Jر ہ��ے ی� ��B� �� ���Jر ہ�	ABے ہ�ں، ��YPن ہ� 	�AB ہے ی� �Gر +ہ*� 	�AB ہے۔ 
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]��Yc� %� ر�G ن ی��YP� ے وا�ے*�] اے ڈ? )% �% HCم ����� �% و�ہ 	ے +ہ*
 ۔_____________________________

 �ہ ��ے۔ہK `�ہ�ں  ے �ہ اے ڈ? )% �*Hر�ہ ذی� �QیPے 	ے ��YPن �� ازا
 

_____________________________________________________________ 
 

 
 Special Project [ ہK +ہ�ے )�% اے ڈ? )% �ے ��Cے اور اے ڈ? )% �ے �X�Y% +�ا��Bٹ 	ہ��� ��ر

Facilitator  [ رڈ درج ذی��Bری �YAk��ے 	��*ے ا+*ے �B` �� ��+ ���Jے ہ�ں۔ ��� ��� ہ�ا ، اس �� 
 ___________________________________:ہے

 
 

	ے در��ا	� ���ے ہ�ں �ہ وہ اس ا�� �% ��Compliance Review Panel[ ��P [ اب ہK 	% >ر +%
ہK �ہ�ں [��ے �ہ >ی� اے ڈ? )% �ے ا+*% ��J���+ %��Cں اور �IاHC ��ر �% ����� �% ہے ����Bہ 

%�ِ� HYP��را اب )�% یہ ہ% ��� ل ہے �ہ اے ڈ? ہ�[ی� ] 	���Aے �ہ ����J �ے �� �% ���� )� 
�*Hر�ہ ذی� و��ہ�ت �% )*�ء +� ��Bی� �ے �QیPہ ��ر �ے [ی� ] )% �% HCم ����� �� ���% ��NJہ ہے

�% اے ڈ? )% 	ے ہ��ے وا�% ��Uورت �% ¡�� ��k( %�J ��ر �ار? : ���Aے 	ے �(�N@ �ہ�ں
 ]و��ہ�ت درج ��یں

 
)I ے	ت ������£ �¢� اور )�% دو	�? د	�Aوی�ات ہ�ں �� 	% >ر +% �� �*Hر�ہ )��L fاہK ��دہ 

����� �ے ����ہ �ے ��ے ہ��ر? در��ا	� �� ���یہ ���ے ��ں �Hد دے۔ ہK �ے ایJ% د	�Aوی�ات اور ان 
 �ے ذرا�£ �% Lہ�	� �*��J �� د? ہے۔

 
 

 ہ��رے ��م، +Aے اور را)(ہ �% �e�Ycت ���ے �LاہK �� د?  N%۔
 
 

 
                                                                      _________________________ 

 _________________________ 
�kA	د                                                                 �kA	د  

  
 

� ���Sز، اور ہ� ای� �Lد �� ا? ��� ا � د	��Aب ہ�[B�L ن اور�L %ہ، ٹ��A+[ 
 

 
] ���L %��(ہ��ا � در��ا	� دہ*H �ن �K�¢*� %J ی� �J% دو	�ے  �وپ �% ����*H % �� رہے ہ�ں �� 

�ے �SCرت ��ں ���� ��یں�� ��[ 
 
 

،Kے �� ��م[_____________________________ ہH*����[ %� ن� H*دہ �	ا��در f�( ر�ہH*�
 Kر�ہ ذی� �ے ذری�ے ہH*� �� ���L %��(ہ�� 	ے را)(ہ ��یں۔����*H % ���ے ہ�ں۔ 

 
 

%$AJ(ہ اور واHہC ،م�� 
 

 :+Aہ
 

��ت���� %L�Gرا)(ہ �% ا: 
 
 


