انوڇيد 4
صرافتخاني دالل ،نايب دالل توڙي گراهڪن جا حق ۽ جميواريون
جيئن سي بي ۽ اسٽاڪ اڪسچينج پاران پڪ ڪيا بوا آهن
 .1گراهڪ (پُجي سيڙاهيندڙ) وپاج ڪندو ان وڌي نائب وڏي قاعدا جيڪي ايڪسچينج  ،بما۽ ايڪسچينج بورڊ
آف انڊيا (سي بي) پاران نرڌارت ڪيا ويا آهن جيڪي سرڪولر هوڪا وقت بي وقت پڌرا ڪيا ويندا آهن.
 .2صرافتخاني دالل  ،نائٿ دالل توڙي گرهاڪ ايڪسچينج جي وڏي ،نائب وڏي ڪاعدي سان ڳنڊيل رهندا آهن
۽ سي بي جي سرڪولر هاڪن هيٺ سرڪولر هاڪن جيڪي سي بي جي وڏي ۽ نائٿ وڏي پاران ڪڏيل آهن ۽
الڳاپو رکندڙ سرڪاري حاڪمن پاران وقت بي وقت جيڪي الڳو ٿيندا رهندا آهن.
دلجاء ڪندو ۽
 .3گراهڪ پنهنجي پاڻ بما ۽ ڊرائيويٽو رابطي بابت صرافتخاني دالل جي وپار جي سگه سانگي
ِ
پنهنجي همومن جي تعميل ان صرافتخاني دالل مارفت ڪرائيندو ۽ وقت بي وقت گراهڪ ڪنهن نه آرڊر جي
دلجاء ڪندو رهندو.
تعميل ڪرڻ کان اڳ وپار ساڱي سرافتخاني دالل جي سگه بابت
ِ
 .4صرافتخانو دالل ،پنهنجي گراهڪ جي ايمانداري ۽ مالهي مجبوتي ۽ سيڙهائپ سان الڳاپو رکندڙ سهولتيون
دلجاء ڪندو رهندو.
جي ٻهاريون سان سانڌيه
ِ
 .5صرافتخاني دالل ايڙها ڪدم کڻيندو جيئن گراهڪ جي ڌنڌي ساڱي صرافتزاني دالل جي جميداري ،هديون،
سگه سان واقيف ڪندو جنهن منجه صرافتزانو دالل ڪم ڪندو آهي.
 .6نائب دالل ،صرافتخاني دالل کي گراهڪ ( َء) جي ڌنڌي ساڱي پوري مدد ۽ سهڪار ڏيندو.
گھراهڪ ڄاڻ
 .7گراهڪ اها سمورا وچوڙ رسائيندو جيڪي کيس خاتو کوليندڙ ۽ الزمي طور صرافتخاني دالل ڱي ڏينڻا آهن،
مددي وچوڙن سان گڏ جيڪي سي بي ۽ ايسچينج پاران وقت بي وقت الزمي ڪيا ويا آهن.
 .8گراهڪ خاتو کوليندڙ دستاويز جي الزمي خسوستيون کان پنهنجي پان کي واقيف ڪندو .ڪو به گراهڪ
پارانقبول ڪيل نيئم ۽ شرتن موجيب ڪا به ڌار شرت توڙي دسواز غير الزمي ٿيندا.
 .9گراهڪ پنهنجي پاڻ ڪا به عرضي جو خاتمو ،ديوالوپڻو جي عرضي يا ڪو معملو جنهن جي واٽ سندس
مالهي حالت ۾ پوري  ،سوڌو خانو کولڻ مهل ۽ ان بعد ڄاڻايل وچوڙن ۾ مٽ سٽ جي سورت ۾ صرافتخاني دالل
کي يڪدم لکت ۾ ڄاڻائيندو .گراهڪ پنهنجي مالهي حالت بابت وقت بي وقت صرافتزاني دالل کي سندس مالي
حالت بابت حال احوال ڏيندو.
 .10صرافتخاني دالل توڙي نائب دالل گراهڪ جا سمورا وچوڙ هجها ڪري هٿيڪا ڪندو جيڪي گراهڪ
سواء ڪنهن قانون
زانو کولڻ وقت ڏنا ويا هئا ۽ اهي وچوڙ ڪنهن به انسان  ،سنسٿا سان ڪين ورڇيندو
ِ
ڪائدي جي ضرورت سبب .جيتونيڪ صرافتخاني دالل گراهڪن جا وچوڙ ڪنهن انسان  ،سنسٿا ورچي ٿو
سگهي جنهن ۾ گراهڪ جي منظوري هجي.
مارجن
 .11گراهڪ وقت بي وقت سندس پتي جي وپار ساڱي الڳو ٿيئل شروعاتي مارجن ،ٻنڌيل مارجن ،خاص راشي
يا ڪا ايڙهي ڪا به ايڙهي مارجن ڀريڏيندو جيڪا صرافتخاني دالل  ،ايڪسيچنج يا جيڪا سي بي پاران
ضروري سمجهي ويندي يا جيڪا سي بي پاران هدايتون طور وقت بي وقت خسوسي ڀاڱن ۾ گراهڪن پاران
وپار ساڱي گهربي جنهن ۾ گراهڪ وپان ڪندو .صرافتخاني دالل کي اها نجي ۽ پوري اختياري هوندي ته
گراهڪن کان ڪا ڌار مارجن اگاري (جيتونيڪ ايڪسچيج  ،سماشوڌن سنسٿا يا سي بي پاران الزمي نه به
الء پابنڌ هوندي
هجي)۽ گراهڪ ان تي پابنڌ هڳندو ته هو ايڙهي مارجن نرڌارن وقت ۾ ڀري ڏيئڻ ِ

 .12گراهڪ اهو امجهي ٿو ته سندس پاران مارجن جي ادائيگي ڪنهن به سورت ۾ پوري مارجن جي ادائيگي
الء (
ناهي  .گراهڪ پاران سانڌيه اها مارجن ڏيئڻ جي باوجود ،ڏنڌي جي نبري وقت الزمي طور مجبور آ ڀرڻ ِ
يا هٿ ڪرڻ جو هڪدار آهي) ايڙهي ڪا به راشي جيڪا کيس ٺيڪي موجب ڏيئڻي ضرورت پابنڌ آ.
ڏيتي ليتي ۽ نپتارو
 .13گراهڪ صرافتخاني دالل کي بيما  ،ڊراويٽف رابطا الڳاپو رکندڙ خريد توڙي وڪري جي موڪل لکت يا
ايڙهي ڪنهن به ريت ڏيندو جنهن تي گراهڪ ۽ صرافتخاني دالل ٺهندا .صرافتخاني دالل اه ڳاله جي پڪ
ڪندو ته گراهڪ پاران ڌنڌي ساڱي فرمائيش ۽ وپاتر جي تعميل رڳو گراهڪ کي مقرر ڪيل خسوسي
گراهڪ ڪوڊ مارفت جي مارفيت ئي ڪري.
 .14صرافتخاني دالل ،گراهڪ کي وپار نبري چڪڪر سپردگي ،رڪم ادائيگي جي فهرست ۽ ان نسبت ٿيندڙ
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.
 .15صرافتخاني دالل ان ڳاله جي پڪ ڪندو ته گراهڪ پاران جما ڪيل پيسا ،بيما هڪ ڌار خاتي ۾ جما
ڪرايا وڃن ،جيڪو سندش ،هننجي يا ٻين گراهڪن کان بلڪل ڌار هجي ۽ ان جو استعمال ڪڏهن به
سواء ان سببن جيڪي سي بي جي
صرافتخاني دالل سندس هنن جي يا ٻئي ڪنهن به گراهڪ ساڱي نه ڪندو
ِ
وڌي ،قانون ،سرڪولر  ،هوڪو ،سجها ُء ۾ ڏسيل آهن يا ايڪسچينج جي قانون  ،وڌي ،ڪانون ،وڌي ،قاعدي ،
نايب وڌي ،هوڪا  ،سرڪولر ۾ ڄانايل آهن.
سڌا پنهنجي پاڻ کي رد ٿي
 .16جتي ايڪسچينج پنهنجي ليکي وپار کي رد ڪندو ،گراهڪ پاران ڪيل وپار ُ
ويندا ،صرافتخاني دالل اهي سڀ رابطا گراهڪن سان رد ڪرڻ جو حقدار ٿيندو.
 .17ڏيتي ليتي جيڪا ايسچينج ۾ ٿي هجي تنهن جو دارومدار ايڪسچينج جي وڌي ،نائب وڌي  ،قاعدي تي ٿيندي
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 وڌي َء ڪائدي ۾ ڄانايل آهن جتي اهي وپار ٿيل آهي جيڪو ايڪسچيج جي وڌي ،نائب
وڌي ۽ قائدي ۽ ان هيٺ زاهر ڪيل سرڪولر ،هوڪن تي هجي.
داللي
 .18گراهڪ صرافتخاني دالل جي داللي جو اجرو ۽ ڪاگرن جي اگهائي ڏيندو جيئن رواج هلندو هجي ۽ جيئن
گراهڪن جي خاتي ،ڏيتي ليتي ۽ سهولتيون جي موٽ ۾ الڳو هجن .صرافتخاني دالل وڌ ۾ وڌ ممڪن داللي کان
وڌيڪ ڪين اگهاريندو جيئن ايڪسچينج جي الڳاپو رکندڙ وڌي ۽ نائب وڌي موجب هجي ،۽ يا سي بي جي
وڌي قائدي ۾ آهي.
دوالو ۽ بند ٿي وڃڻ جي حالت
سڌو) گراهڪ
 .19صرافتخاني دالل کي ڪو به نڪسان نه پُڄائيندي (مسئلي کي ادالت م پيش ڪرڻ جي حڪ ُ
سمجهي ٿو ته صرافتخانو دالل  ،سندس سڀ يا ڪجه وپار ايڪائي مارجڻ ،يا ٻئي رقم ،اڳوڻي رڪم ،اڳوڻي
اوڌر وعيراه نه ملڻ سبب بند دالنوپڻي جي حالت ۾ آڻي ٿو سگهي جيڪر هجي گراهڪ جي اوڌر  ،جميواري
هيٺ .ڪو به ۽ سڀ نڪسان ۽ مالي خرچ جيڪو گراهڪ جي ان بند ٿيئڻ ،دوالو ٿي وڃڻ سان ٿئي ٿو سو
گراهڪ کي ٿري ڏيئڻو پوندو.
 .20گراهڪ جي موت يا دوالي ٿي وڃڻ جي حالت ۾ سندس"""" هنن جي وٺڻ ۽ اجرو ڏيئڻ جي يا نجات يا
منتقل ڪرڻ جي اسمرٿ سانگي جيڪا گراهڪ وڻجڻ ۽ وڪرڻ جي فرمائش ڪئي ،صرافتخاني دالل سي ڏيتي
ليتي کي بند ڪري نقصان جي گهر جيڪر ٿئي گراهڪ جي ملڪيت تي رکي ڪري ٿو سگهي .گراهڪ يا
جاء نشاني ،وارث ،عطيه دار ڪو به وڌيڪ ملڻ جي حالت ۾ ان جا حقدار ٿيندا .گراهڪ اهو
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 .21صرافتخاني دالل گراهڪ پارا جي اجرو ڏيڻ وٺڻ جي اسمرئٿا ۽ ٻيا وچوڙ الڳو رکندڙ اسٽاڪ ايڪسچينج
جي نظر ۾ آڻيندو .جيڪر باقيدار گراهڪ ڪو واپاري گهراڻو "ڀائيواري" گهريلو مالڪڻو يا ٻئي ڪو غير
قدرتي قانواني سنسٿا آهي ته صرافتخاني دالل پارا ان سنسٿا جي ڪارپردار "برپاڪندڙ" ڀائيوار ،مالڪ بابت
ڄاڻ پڻ الڳاپو رکندڙ اسٽاڪ ايڪسچينج ڏانهن ڏيئڻي پوندو
تڪرار نبيرو
 22.صرافتخاني دالل گراهڪ کي اسٽاڪ ايڪسچين ۽ سي بي جي الڳاپو رکندڙ رابطي جا وچوڙ ڏيندو.
 .23شئيرن جي غلط پهچ ۽ ان جي نبيري سوڌا گراهڪ کي جيڪا به ڏيتي ليتي ،صرافتخاني دالل پاران ٿي
هجي ان نسبت رنج جي نبيري ال َء دالل سهيوڳ ڏيندو.
 .24گراهڪ ۽ صرافتخاني دالل جمع رقم ،ڪمائي بابت ڪو به مسئلو روضتو ڪرڻ نسبت عدالت ۾
ايڪسچينج جي وڏي ،نائب وڏي ۽ قاعدي موجب ٿيندو جتي ڪاروبار هليو هو ۽ جتي وقت بي وقت سرڪولر
هاڪا پڌرا ڪيا ويا هئا.
 .25صرافتخاني دالل ان جي پڪ ڪندو ته ڪا به داوو جيڪو عدالت ۾ ويو هجي سندس ۽ گراهڪ جي نسبت
تنهن جو جلد نبيرو ٿي سگهي ۽ ان عدالتي فيصلو تي عمل ٿي سگهي.
 .26گراهڪ صرافتخاني دالل اهو سمجهن ٿا تهجي به هدايتون مسئلو نبرندڙ بااختياري نمائندي پاران ظاهر ٿيو
هجي اهو گراهڪ صرافتخاني دالل تي پابند هوندو ان حڪومتي خط تي دارومدار رکندي جنهن به ان نمائندي
کي معاملي جي نبيري جي ذميواري ڏني ويئي آهي.
واٽ جو نچوڙ
 .27صرافتخاني دالل ۽ گراهڪ جي وچ ۾ واٽ جچوڙ ٿي ويندي جيڪر صرافتخاني دالل پنهنجي ڏوه سان
ڪنهن سبب اسٽاڪ ايڪسچينج جو سدسيه نه رهيو ،موت ،پد جو تياڳ ،نڪارو وڃڻ يا جيڪر بورڊ پاران
سندس سرٽيويڪيٽ رد ڪئي وئي.
پوء ،صرافتخاني دالل ،نائب دالل يا گراهڪ بنا ڪنهن سبب
 .28هڪ ٻئي کي مهيني جي لکت نوٽس ڏيڻ کان ِ
ڏني پاڻ ۾ پنهنجي واٽ ڇنڻ ٿا سگهن .جيستائين اهو ممڪن ٿئي تيستائين ڪوبه حق ،ذميواري  ،شرط جيڪي به
ڏيتي ليتي جي نسبت اٿري اچن پنهنجي واٽ رد ٿيڻ کان اڳ سي هر ڪنهن تي الزمي طور ٻڌل هوندا ڀلي
وارث ،ڪم ڪندڙ ،سنڀاليندڙ ،قانوني سنڀاليندڙ يا اتر اڌيڪاري تي ...جيئن به مسئلو هجي.
 .29جيڪر نائب داللي جي دوالي ،موت ٿي وڃي يا سندس بورڊ پاران رجسٽريشن رد پئي ٿي وڃي يا اسٽاڪ
ايڪسچينج پاران سندس سويڪرتي رد پئي ٿي وڃي يا سندس ۽ صرافتخاني دالل جي وچ ۾ ڪرار رد ٿي وٿي
يا ٻيو ڪو سبب ٿئي ،گراهڪ کي ان جو حوالق ڏنو ويندو ۽ گراهڪ صرافتخاني دالل جو سڌو گراهڪ قرار
ڪيو ويندو ۽ هر اهي شرطيو جيڪي صرافتخاني دالل ،نائب دالل ۽ گراهڪ نسبت " هڪ ۽ ذميواريون"
دستاويز ۾ درج آهن سي الڳو رهنديون جيستائين نه گراهڪ پنهنجي پاڻ ئي اهو قرار هڪ مهيني جي لکت
نوٽس ڏئي قرار رد ڪري.
وڌيڪ هڪ ذميواريون
الء ان جي پڪ تهفوظ ڪندو ته ان ڏيتي ليتي
 .30صرافتخاني دالل فائدي ،حق يا بونس ،شيئر بابت گراهڪ ِ
جي سشبت جيڪي سندس معرفت ٿيو هجن ۽ هو اهڙو ڪجهه به نه ڪندو جنهن سان سندس گراهڪ جي فائدي
الء بما ۾ ڏيتي ليتي پئي ٿئي.
کي نقصان پڄي ،جنهن سان ۽ جنهن ِ
 .31سي بي ۽ جنهن الڳاپي ايڪسچينج ۾ واپار ٿئي پيو تن پاران نثر ڪيل نيم ،قانون ،نائب قانون ،هدايتون،
سرڪولر ،نوٽس موجب وقت به وقت گراهڪ ۽ صرافتخاني دالل پرچائي پنهنجا پنهنجا حساب درست رکندا.

 .32صرافتخاني دالل پنهنجي انگن هڪ رابطو پرزو جا هر ڪندو جيڪو انسو روپ ۾ هوندو جنهن روپ
جنهن ۾ ايسڪچينج پاران وقت به وقت نهت ڪيا ويندا آهن جنهن ۾ فرمائش جا انگن جو وجوڙ ،گراهڪ جو
ڪوڊم داللي ،ادائيگي سوڌا واپار ڏيتي ليتي جو وچوڙن جيڪي وقت بوقت ايڪسچين پاران هرڪيا ويندو آهن.
صرافتخاني دالل رابطي جا چٽا راشي سيڙهائڻ وارن کي هڪ ئي ڪامدار ڏنهن تي يا رواجي ريت يا نه ته
اليڪٽرانڪ طريقي ڊجيٽيل سهي يا استعمال ڪري موڪليندو.
 .33صرافتخاني دالل ان جو انتظام ڪندو جيئن گراهڪ جي راشي يا بما جي روانجي هڪ ئي ڪامدار ڏنهن
جي اندر ڪندو جيئن الڳاپي ايڪسچين ۾ وقت به وقت هدايتون ملنديون رهنديو آهن جتي اهو واپار ٿيندو رهيو
آهي.
 .34صرافتخاني دالل ٻنهن راشي ۽ بيما پورو کاتي جو وچوڙ سان مختلف گراهڪ موجب اهڙي وقت توڙي
نموني جنهن ريت الڳاپي ايڪسچينج صالح ڏيندي آهي جتي اهو واپار پيو ڪجي .ان کاتي جيو جوڙن ۾ اهو به
ڄاڻايو ويندو ته گراهڪ ان چڪيون بابت ٻ ڄاڻ ڏيندو جيڪي الڳاپي ايڪسچينج پاران وقت به وقت هدايتون
ڏنيون وينديون آهن ،جتي اهو واپار ڪجي پيو ۽ هڪ رسيد صرافت دالل کي به ڏني وڃي.
 .35صرافتخاني دالل هج روز مارجن جا وچوڙ گراهڪن ڏانهن موڪليندو .ان روز واري مارجن ۾ ٻين صنفن
سواء روڪم
سواء لڳو لڳ جما راشي ،لڳو لڳ کپايل ،لڳو لڳ حالت (گراهڪ کان باڪي'' جما) ان کان
کان
ِ
ِ
فڪسڊ ڊماسٽ رسيد ،بينڪ گيرنٽي ۽ بما جو وجوڙ
 .36گراهڪ ان ڳالهه جي پڪ ڪندو ته کيس قانوني سگهه آهي ۽ هن وٽ صرافتخاني دالل جي واٽ رکڻ
سانگي با اختيار آهي ۽ هو ان ذميواري ۽ ڪم کي ڪري ڏيکارڻ جي سگهه ٿو رکي .اهي سڀ ڪم ان جي پڪ
الء ڏيتي ليتي ال آتم وشواس هجي جيڪو گراهڪ.......!!!!..................
ڪر ڻ ِ
اليڪٽرانڪ رابط جا چٽا
 .37جيڪر گراهڪ رابطي جا چٽا اليڪٽرانڪ طريقي سان ٿو پيو هٿ ڪرڻ کاهي ته هو صرافتخاني دالل
کي صحيح ايميل ايڊريس ڏيندو .گراهڪ صرافتراني کي پنهنجي اي ميل مٽجي وڃڻ جي صورت ۾ هٿيڪي خط
ذريعي ڄاڻائيندو ،جيڪر گراهڪ انٽرنيٽ واڻج چونڊيو آهي اي ميل مٽجڻ جو احوال هڪ سوگهي طريقي
ذريعي ،سڃاڻپ ۽ ڳجهي لفظ معرفت ڪري.
 .38صرافتخاني دالل ان جي پڪ ڪندو ته سڀ اي سي اين جيڪي اي ميل ذريعي موڪليا ويندا سي ڊجيٽل
آء ٽي قانون  2000جي شرطن تحت موڪليا ويندوا .جيڪر اي سي اين اي
سهي ،ڪٽ ڪري ،بناڇيڙ ڇاڙ جي ِ
ميل ۾ هڪ اٽيچمينٽ معرفت موڪليا ويا ته اٽيچ ڪيل فائين ڊجيٽل سهي ڪٽ ڪري ۽ بنا ڇيڙ ڇاڙ تيڪنيڪ
کي اپنائي موڪلي وڃي.
 .39گراهڪ ان ڳالهه جو ڌيان رکي ته موٽي آيل اي ميل جي رسيد نه ملڻ جي صورت ۾ رابطي جو چٽي اي
ميل سافٽ ويئر ۾ پهتل سمجهيو ويندو.
 .40صرافتخاني دالل اي اسي اين ۽ اي ميل جي پهچ کي ڪئري روپ ۾ ۽ بنا ڇيڙ ڇاڙ روپ ۾ سوگهو ڪري
آء ٽي قانون  2000جي شرطن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ۽ جيئن سي بي'' اسٽاڪ ايڪسچينج پاران قانون،
رکندو جيئن ِ
نيم ،سرڪولر ،هدايتون وقت به وقت ڄاڻايو ويو آهي .پهچ جو ثبوت مطلب لوگ رپروٽ جيڪي آوجارء مان
رابطي چٽو موڪلڻ مهل پيدا ٿئي ٿي سا صرافتخاني دالل پارا ن هڪ خصوصي وقت تائين سي بي '' اسٽاڪ
ايسڪچينج جي شرطن تحت رکي ويندي .اها الڳ رپورٽ اهي وچوڙ ڏيکاريندي ته ڪهڙا رابط چٽا گراهڪ ''
اي ايم تي ڪونه پهتا ۽ ڪهڙا موٽي آيا .صرافتخاني دالل هرممڪن قدر کڻندو ته موٽي آيل اي ميل جي رسيد
کيس هر وقت ملي سي بي  ،،اسٽاڪ ايڪچينج قانون تحت هڪ خاص محدود وقت ۾ اندر ملي.
 .41صرافتخاني دالل انهن کي رواجي ريت چٽا موڪليندو رهندو جن رابطا چٽا اليڪٽرانڪ ذريعي ڪونه ٿا
گهرائڻ چاهن .جيڪ اي سي اسين گراهڪ ڏانهن ڪونه پهتا يا رد ٿيا (اي ميل موٽي آئي) گراهڪ جي اي ميل
آء ڊي مان ته صرافتخاني دالل سي بي '' اسٽاڪ ايڪسچين جي نيئم تحت هڪ خاص وقت جي اندر هٿيڪا
ِ
رابطا چٽا موڪليندو ۽ ان جي پهچ هٿيڪي ڪري رکندو.

سواء ،صرافتخاني دالل ساڻ ساڻ اي سي اين
 .42گراهڪ کي اي سي اين بابت اي ميل وهي واٽ واٽ کان
ِ
الء
مقرر ڪيل ويب سائٽ ۾ به شايع ڪندو جيڪر ڪا هجي جنهن ۾ گراهڪ کي الڳاپو پرويش ڏئي ۽ ان ِ
استعمال ڪندڙ جو نالو ۽ ڪٽ لفظ گراهڪ کي ڏئي ان ۾ هڪ اختيار اهو به هجي ته گراهڪ رابطو کٽو
سوگهو ڪري سگهي پرنٽ ڪڍي سگهي.
قانون ۽ اختيار
سواء ،صرافتخاني دالل ،نائب دالل ،گراهڪ ڪن حقن کي استعمال
 .43هن وستاويز ۾ ڏنل خصوصي حقن کان
ِ
ڪرڻ جا حقدار هوندا جيڪي ايڪسچينج جي نيم ،قانون ،هدايتون ۾ صرافتخاني دالل ۽ هر هڪ نسبت موجود
آهن جنهن ۾ گراهڪ واپار ٿو ڪري ۽ جيڪي اي بي جي سرڪولر '' هاڪن ذريعي شايع ڪيا ويا آهن.
 .44هڪ دستاويز ۽ شرطون سرڪاري هاڪن ،نيم ،قانون سجها ُء ۽ سيبي پارا سروڪولن '' ڪاها ۽ اسٽاڪ
ايڪسچينج پاران سرڪولر  ....تي دارومدار ٿا رکن جتي واپار ڪجي پيو جيڪي وقت به وقت الڳو ڪيا ويندا
آهن.
 .45صرافتخاني دالل ۽ گراهڪ ان هر فيصلي کي قبول ڪندو جيڪي عدالت ۾ سنٽسٽي قانون  1996جي
تحت نبيريندڙ پڌرو ڪندو .بهرحال ان ۾ هڪ ويوسٿا آهي ته ان جو وروچ اسٽاڪ ايڪسچينج ۾ ان جي وروڌ
اپيل ڪري ٿي سگهجي.
 .46لفظ ۽ اشارا جيڪي هن دستاويز ۾ ڄاڻايا ويا آهن ،جنهن جو هڪ بيان ڪين ڪيو ويو آهي ،جيڪر ڪا
حالت ڌار مطلب ڏانهن اشارو ڪري ٿي ،نهميشاه ئي قانون ،نائب قانون ،هدايتون ،سرڪولر ،هاڪا سان ڳنڍيل
رهنديون جيڪي ايڪسچينج '' سيپي هيٺ پڌرا ڪيا ويندا آهن.
 .47هو به ڌار پاڻمرادو شرطون'' دستاويز جيڪي صرافتخاني دالل پاران ڳنڍيا ويا هجن سي سيني '' اسٽاڪ
ايڪسچينج جي قانون ،نائب قانون ،هاڪا ،نوٽيفڪيشن جي اڀرر نه ٿيندا ڪوبه ڌار پاڻمرادو شرطون  15ڏينهن
جي هاڪي سان آڻيو ويندو .حق ۽ ذميوارين ۾ ڪو به بدال ُء جي ڪي سيبي '' اسٽاڪ ايڪسچينچ پاران چٽا ڪيا
ويا آهن سي گراهڪن جي ڌيان ۾ آڻڻ الزمي ٿيندو.
 .48جيڪر ڪنهن به ڌر جا حق ۽ ذميواريون سيبي جي قانون ،هدايتون يا قانون ،نيم  ....ڦير ڦار ٿئي ايڪسچينج
۾ واپار
صرافتخاني دالل پارا گراهڪ کي ڏنل انٽرنيٽ ۽ بنا تار ٽيڪناالجي تي دارو مدار رکندڙ جي سھولت
سواء هيٺ ڄاڻايل
(جيڪي به شرطيون "حق ۽ ذميواريون" ۾ ذڪر ڪيل آهن سي الڳو رهنديون ،ان کان
ِ
شرطون پڻ الڳو ٿينديون)
(آء بي ٽي) ۽ بما واپار ساڱي واپار جي مولڪ ال َء
 .1صرافتخاني دالل انٽرنيٽ تي دارومدار رکندڙ واپارا ِ
(آء پي) جو
حقدار هوندو جيڪي موبائل فون ،ليپ ٽاپ ڊيٽا ڪوڊ سان وغيره جيڪي انٽرنيٽ پروٽوڪول ِ
استعمال ڪن ٿا .صرافتخاني دالل هر ان ضرورتن جي تعميل ڪندو جنهن جو الڳاپو انٽرنيٽ معرفت واڻج ''
بما واپار بنا تار ٽيڪناالجي جي ذريعي ٿيندا جيڪي سي بي ۽ اسٽاڪ ايڪسچينج پاران وقت ب وقت چٽا ڪيوا
ويندا رهيا آهن.
الء گراهڪ خواهشمند آهي ۽ ان سببن گراهڪ خواهشمند آهي يا ته انٽرنيٽ ذريعي
 .2بيما ۾ نويش ،واپار ِ
آء بي ٽي
الء يا بناتار ٽيڪناالجي جي معرفت بيما جي واپارا سانڱي ،صرافتخانو دالل گراهڪ تي ِ
واڻج سهولتن ِ
آء بي ٽي سهولت ايڪسچينج سيبي جي شرطن تحت
سهولت ڏيندو ۽ گراهڪ صرافتخاني دالل جي پاران ڏنل ِ
قبول ڪندو ۽ ان نيم ۽ شرطن تي جيڪي صرافتخاني دالل جي ويب سائٽ ۾ ڄاڻايل آهن ان ڳالهه تي ته اي سي
بي ،ايڪسچينج جي طريقن جي تحت آهن.
 .3صرافتخاني دالل گراهڪ جي نظر ۾ سهولتون ،جوکا ،ذميواريون ،شيون ،جوابداريون جيڪي بناتار
ٽيڪناالجي "انٽرنيٽ" تڪڙ فرمائش رائوٽنگ جي معرفت بمي واپار سان ڳنڍيل آهن يا ٻي ڪا ٽيڪناالجي
صرافتخاني دالل پاران گراهڪ جي ڌيان ۾ آڻي وڃي.

آء ٽي بي سسٽم پنهنجي پاڻ ئي ڪٽ
 .4صرافتخاني دالل ،گراهڪ کي سچيت ڪندو ته صرافتخاني دالل جو ِ
لفظ پيدا ڪندو جيڪو جي ايڪسچينچ سيبي جي ڪٽ لفظ نيتي جي تحت ئي آهي.
 .5اها گراهڪ جي ذميواري هوندي ته استعمال ڪندڙ لفظ ۽ ڪٽ لفظ کي گجهو ۽ سوگهو رکي ۽ گراهڪ
الء
استعمال ڪندڙ لفظ ۽ ڪنهن به شخص پاران استعمال ڪندڙ لفظ معرفت ڪيل فرمائشن توڙي ڏيتي ليتي ِ
هوئي پاڻ ذميوار رهندو ڀلي اهو خاص ان با اختيار هجي يا نه ٻيو ته گراهڪ ان ڳالهه سان پوري ريت باخبر
الء ۽ پکتا محفوظ قدمن جي ضرورت آهي
آهي ته بناتار ٽيڪناالجي ۽ آرڊٽ رائوٽيڊ سسٽم جي معرفت بيما وڻج ِ
۽ هو ان جي پڪ ڪندو سندس ۽ '''' يا سندس اڌيڪرت ايجنٽ جو استعمال ڪندڙ لفظ ۽ ڪٽ لفظ سندس مالزم
توڙي پوارين سوڌو ڪنهن به ٽي ماڻهو سان نه ورچجي.
 .6گراهڪ لکت ۾ صرافتخاني دالل کي لکت ۾ ڄاڻائيندو جيڪر کائنس ڪٽ لفظ وسري ٿو وڃي ،صرافتخاني
آء بي تي سسٽم ۾ تحفظ ۾ ڪا کوٽ نظر اچي ،ايجاد ،ڀيد جو شڪ ڪري ،سندس استعمال ڪندڙ نالي ڪٽ
جي ِ
نالي ڪٽ لفظ کاتي سان بنا اختياري گهر پوري وچوڙن سان مثال طور تاريز ،طريق ۽ بي اختياري گهرڻ سبب
جيڪي ڏيتي ليتي پرڀاوت ٿيا هجن.
 .7گراهڪ پوري ريت باخبر آهي ۽ کيس ان سهولت جي نسبت پوري ريت جوکي بابت ڄاڻ آئي جيڪا
انٽرنيٽ ذريعي واپار سانگي بنا تار ٽيڪناالجي سان ڳنڍيل آهن ۽ گراهڪ پورو ريت ذميوار رهندو ڪنهن به ۽
الء ذميوار رهندو جيڪا گراهڪ جي استعمال ڪندڙ لفظ توڙي ڪٽ لفظ جي معرفت ٿيندي.
هر ان ڪارتوت ِ
 .8صرافتي دالل الزمي طور گراهڪ کي خواهش واڻج جي پهچ اي ميل جي ذريعي ڏيندو .گراهڪ سان
واقفيت آهي ته کي خواهش واڻج جي پهچ ويب پورٽل ۾ به موجود آهي جيڪر گراهڪ بناتار ٽيڪناالجي سان
واڻج ٿو ڪري ته صرافتخاني دالل کيس خواهش واڻج جي پهچ سندس بناتار اوجر ۾ موڪليندو.
 .9گراهڪ ان سان واقف آهي ته انٽرنيٽ ذريعي واڻج سان ڪي اڻڄاتل مسئال ڳنڍيل آهي مثال پيچيده
هارڊويئر ،سافٽ ويئر ،سسٽم ،سنچار الئنيو ،اوجار جيڪي روڪ ،اکرڻ سان پرڀاوت ٿي سگهن .صرافتخاني
آء بي ٽي سهولت
دالل ۽ اسٽاڪ ايڪسچينج ان سنبت ڪو بي بياب يا وچن نه ڏيندو جي صرافتخاني دالل جي ِ
بناروڪ کي ان حالتن ۾ هلندي.
 .10گراهڪ جو ايڪسچينج يا صرافتخاني دالل تي ڪو به دارومدار نه رهندو جيڪر لينڪ سسٽم جي خرابي
آء بي ٽي سسٽم ۾ ڪو وگن گهٽي ،ڪم نه ڪندو هجي يا نه اپلبٺ هجي يا ايڪسچينج
سبب صرافتخاني دالل جو ِ
مان سهولت ،سسٽم يا خواهشن جي تعميل نه ٿئي جنهن جو نبيرو گراهڪ "صرافتخاني دالل" ايڪسچينج جي
سگهه کان ٻاهر هجي.

