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§ 78m.  اور دوسری رپورڻسپيرياڈيکل 

(a)  وريڻی کے اجرا کننده کی طرف سے رپورٹ؛ مشموالت سيکي 

کے مناسب تحفظ کے تحت رجسڻرڈ  ايک سيکيوريڻی کا ہر اجرا کننده ، ان تمام قواعد و ضوابط کے مطابق جو کميشن سرمايہ کار  ۷۸۱اس ڻائڻل کی دفعہ 
 رائے گا ۔ ۔ ، جمع ککرے الگوضروری اور مناسب سمجه کر اور سيکيوريڻی ميں صحيح معاملگی کيليے 

جنکی کہ کميشن کو ان معلومات اور دستاويزات کو جنکو کہ شامل کيا جانا ہو يا جو اس ڻائڻل ) اور انکے متعلق نقول(ايسی معلومات اور دستاويزات  )1(
کيليے ضرورت ہو،  رکهنےکے تحت رجسڻريشن کے بيان کو داخل کرنے کے وقت جمع کرائے گئے تهے، کو مناسب انداز ميں تازه ترين  ۷۸۱کی دفعہ 

 سے پہلے تکميل پا چکا ہو۔  ۱۹۶۲بجز اسکے کہ کميشن ايسے کسی معاہدے کے متعلق مواد کے جمع کرانے کی ضرورت نہ سمجهے جو يکم جوالئی 

سے تصديق شده  ، اگر کميشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق ضروری ہو تو،  خودمختار پبلک اکاؤنڻنٹ)اور انکے متعلق نقول(ايسی ساالنہ رپورڻس   )2(
 ، جو کہ کميشن الگو کرے۔ ) اور انکے متعلق نقول(ايسی سہ ماہی رپورڻس ہوں، اور 

ہو، کا اجرا کننده ايسی معلومات، دستاويزات، اور رپورڻس کی اصل کاپی رجسڻرڈ کسی بهی سيکيوريڻی ، جو کہ کسی قومی سيکيوريڻيز ايکسچينج ميں 
 ايکسچينج ميں بهی جمع کرائے گا۔ 

(b)  رپورٹ کی شکل؛ حسابات، ريکارڈز، اور اندرونی اکاؤنڻنگ؛ ہدايات 

* * * 

 ۷۸۰کے تحت  درجہ بند سيکيوريڻيز ہيں اور ہر وه اجرا کننده جسکو کہ اس ڻائڻل کی دفعہ  ۷۸۱ہر اس اجرا کننده کو جسکے پاس اس ڻائڻل کی دفعہ ) 2(
(d)   کے تحت رپورٹ جمع کرانے کی ضرورت ہے، وه ۔ ۔  

)A( ده کے سابات، ريکارڈز، اور اکاؤنڻس تيار کريگا اور رکهے گا، جو، مناسب تفصيل کے ساته،  صحيح اور مناسب طريقے پر لين دين کو اور اجرا کننح
 اثاثوں کی ماليت کو ظاہر کرينگے؛ اور 

)B(  سب ضمانت فراہم کرنے کيليے کہ ۔ ۔ ور برقرار رکهے گا اس بات کی منااايک اندرونی اکاؤنڻنگ کو قابو ميں رکهنے کا نظام بنائے گا 

)i(  لين دين انتظاميہ کی عمومی يا خصوصی اجازت کے مطابق ہورہی ہيں؛ 

)ii(  لين دين کو ريکارڈ کيا جارہا ہے ، مندرجہ ذيل ضروريات کے لحاظ سے(I)  کہ جس سے مالی بيانات، عمومی طور پر مانے جانے والی اکاؤنڻنگ کی
   اثاثوں کی جوابدہی برقرار ره سکے؛   (II)لی بيانات پر الگو ہوسکے، کے مطابق تيار کرنے ميں مدد مل سکے، اور ان مااساس يا کوئی اور معيار جو 



)iii(  اثاثوں تک پہنچ صرف انتظاميہ کی عمومی يا خصوصی اجازت کے تحت ممکن ہو؛ اور 

)iv( ثوں کے ساته کيا جائے اور تفريق کی صورت ميں مناسب وقفوں کے ساته اثاثوں کيليے ريکارڈ کی ہوئی جوابدہی کا مقابلہ موجوده اثا
 مناسب کارروائی کی جائے۔ 

)3( )A ( کے  يا ايجنسی  کسی ايسے شخص پر جو کسی وفاقی ادارےان معامالت ميں فظت سے متعلق معامالت ميں ، محاامريکہ کی قومی
کوئی فرض اور ذمہ داری عائد نہيں کی جائيگی  کے تحت   (2)اس ذيلی دفعہ کے پيراگراف   سربراه کے تعاون کے ساته کام کررہا ہو

اگر وه عمل کسی وفاقی ادارے يا ايجنسی کے سربراه کے تعاون کے ساته اس ادارے کے سربراه کی خصوصی، تحريری ہدايات جو 
خصوص حقائق اس پيراگراف کے تحت ہر ہدايت ان مکہ ان ہدايات کے اجرا کی صدارتی اجازت کے ساته ہو،  کے مطابق کيا گيا ہو۔ 

اور حاالت کو بيان کرے گی جنکے ليے اس پيراگراف کے بيانات شروع کرنے ہوں۔ اس طرح کی ہر ہدايت، بجز اسکے کہ تحريريی 
 طور پر اسکی تجديد ہو، تاريخ اجرا کے ايک سال بعد ختم ہو جائيگی۔ 

)B (ان تمام ہدايات کی ايک ہدايات جاری کرے گا امريکہ کے ہر وفاقی ادارے يا ايجنسی کا سربراه جو اس پيراگراف کے تحت ،
مکمل فائل رکهے گا ،اور ہر سال يکم اکتوبر کو ان تمام معامالت کا سرسری جائزه جو ان ہدايات کے تحت پچهلے سال کسی بهی 

ليکٹ کميڻی آن وقت عمل ميں آئے تهے، ہاؤس آف ريپريزنڻيڻيو کی  مستقل سيليکٹ کميڻی آن انڻيليجنس اور سينيٹ کی  مستقل سي
 انڻيليجنس کو ارسال کرے گا۔ 

کی ضروريات کو پورا نہ کرسکنے کی صورت ميں کوئی مجرمانہ ذمہ داری عائد نہيں کی جائيگی  (2)اس ذيلی دفعہ کے پيراگراف  )4(
 ميں پيش کی گئی ہيں۔  (5) پيراگراف بجز اس کے کہ جو اس ذيلی دفعہ کے 

کو الگو نہيں کرے گا يا جان بوجه کر اندرونی اکاؤنڻنگ کو قابو ميں رکهنے کے نظام کوئی شخص بهی جان بوجه کر دهوکہ دہی  )5(
 جعلی نہيں بنائےگا۔  جان بوجه کر ميں بيان کرده حسابات، ريکارڈ، يا اکاؤنڻس کو (2)کرنے ميں ناکام نہيں ہوگا يا پيراگراف 

ت  درجہ بند سيکيوريڻيز ہيں اور ہر اس اجرا کننده جسکو کہ اس ڻائڻل کے تح ۷۸۱جہاں ہر اس اجرا کننده جسکے پاس اس ڻائڻل کی دفعہ ) 6(
فيصد يا اس سے کم ووڻنگ کا اختيار ہے خانگی يا بيرونی  ۵۰، کے پاس  کے تحت رپورٹ جمع کرانے کی ضرورت ہے  (d) ۷۸۰کی دفعہ 

کہ اجرا کنده نيک خواہشات کے ساته آگے  کے مندراجات اس سے صرف اس بات کے متقاضی ہيں (2)، تو پيراگراف فرم کے لحاظ سے 
قابو بڑهکر اپنا اثر استعمال کرے، جو کہ اجرا کننده کے حاالت ميں مناسب حد تک ہو، کہ ايسی خانگی يا بيرونی فرم کو اندرونی اکاؤنڻنگ کو 

خانگی اور بيرونی فرم ميں اجرا کننده  کے مطابق بنانے اور برقرار رکهنے کو کہے۔ ايسے حاالت ميں (2)ميں رکهنے کے نظام کو پيراگراف 
ئم کے متناسب مالکانہ حقوق، اور وه قوانين اور عوامل شامل ہيں جو تجارت کی کارروائيوں کو اس ملک ميں تابع کرتی ہيں جہاں کہ وه فرم قا

تصور اکے مطابق عمل کرتا ہو  (2) نيک خواہشات کے ساته اس اثر کے استعمال کی کوششيں ظاہر کرتا ہے اسے پيراگرافہے۔ جو اجرا کننده 
 کيا جائے گا۔ 

کی اصطالح کا مقصد اس حد تک تفصيل اور ” مناسب تفصيل”اور ” مناسب ضمانتيں”کے ضمن ميں، ) 2(اس ذيلی دفعہ کے پيراگراف  (7)
 اس معيار کی ضمانت ہے جو محتاط حکام کو اپنے معامالت کی ادائيگی ميں مطمئن کردے۔ 

* * * 

§ 78dd-1 ] 30کی دفعہ ۱۹۳۴ايکسچينج ايکٹ آف  اورسيکيوريڻيزA  [ ۔ 

 کے بيرونی تجارت کے ممنوعہ معامالتکنندگان اجرا 

(a)   ممانعت 

کے  78o(d)کے تحت  درجہ بند سيکيوريڻيز ہيں اور ہر اس اجرا کننده جسکو کہ اس ڻائڻل کی دفعہ  ۷۸۱کسی بهی اجرا کننده جسکے پاس اس ڻائڻل کی دفعہ 
، يا اس اجرا کننده  يا اسڻاک رکهنے والے کے افسر، ڈائريکڻر، مالزم، يا ايجنٹ کيليے غير قانونی ہوگا کہ اس  پورٹ جمع کرانے کی ضرورت ہےتحت ر

يے، ادائيگی، استعمال کرے کسی پيشکش کو بڑهانے کيلڈاک يا بين الرياستی تجارت کے تعاون کو  اجرا کننده کيليے کام کرتے ہوئے بدعنوانی کے انداز ميں
دينے کيليے  ادائيگی کے وعدے ، يا کسی رقم کی ادائيگی کی اجازت، يا پيشکش، تحفے، يا کسی بهی قدر کی چيز کو  انلوگوں کو دينے کے وعدے يا اجازت 

  ۔ ۔

 

 

 



 کسی بيرونی ملک کے سرکاری اہلکارکو ان مقاصد کيليے ۔ ۔   (1)

)A( (i)   ت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز ہونے کيليے، کی سرکاری حيثي اہلکاراس بيرون ملک(ii)  اس عہديدار کے سرکاری فرائض کے خالف
 کسی غير مناسب فائدے کے حصول کيليے؛ يا  (iii)کو کسی کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے پر اکسانے کيليے، يا  اہلکاراس 

)B(  يت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے اکسانا تاکہ اس حکومت کے کسی عمل يا فيصلے کو کو اپنا اثر يا اپنی افاداہلکاراس بيرونی ملک کے
ت کا رخ اسکی يا اسکی افاديت پراثر انداز ہوسکے تاکہ اس اجرا کننده کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے يا اسکو قائم رکهنے يا تجار

 طرف کرنے ميں مدد حاصل ہوسکے ؛

 کو  يا کسی بيرون ملک سياسی عہدے کے اميدوار کو ان مقاصد کيليے۔ ۔ اہلکارکسی بيرون ملک سياسی جماعت يا اسکے کسی  (2) 

)A( (i)  ،اس جماعت، اہلکار، يا اميدوار  کی سرکاری حيثيت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز ہونے کيليے(ii)  ،يا اميدوار کے اہلکار،اس جماعت ،
کسی غير مناسب فائدے کے  (iii)، يا اميدوار کو کسی کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے پر اکسانے کيليے، يا اہلکاری فرائض کے خالف اس جماعت، سرکار

  حصول کيليے؛ يا

)B (  نا تاکہ اس حکومت کے کسی عمل يا فيصلے کو اپنا اثر يا اپنی افاديت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے اکسا، يا اميدوار  اہلکارجماعت، اس
رنے پر اثر کو يا اسکی افاديت پر اس اجرا کننده کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے يا اسکو قائم رکهنےيا تجارت کا رخ اسکی طرف ک

 انداز ہوسکے يا تبديلی السکے ؛

کی کسی چيز کے تمام يا اسکے حصے کی پيشکش، ادائيگی ، يا وعده، بال واسطہ يا بالواسطہ، کسی بهی شخص کو، يہ جانتے ہوئے کہ اس رقم يا قدر   (3) 
کو ، يا کسی بيرون ملک سياسی عہدے کے اميدوار کو ان مقاصد کيليے  اہلکار، کسی بيرون ملک سياسی جماعت، يا اسکے اہلکارکسی بيرون ملک سرکاری 

 کی جائيگی ۔ ۔ 

)A    ((i) سياسی جماعت، جماعت کےعہديدار، يا اميدوار  کی سرکاری حيثيت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز ہونے کيليے، اہلکارے اس بيرون ملک ک ،
(ii)  سياسی جماعت، جماعتاہلکار، سياسی جماعت، جماعت کےعہديدار، يا اميدوار  کے سرکاری فرائض کے خالف اس بيرون ملک کے اہلکاراس بيرون ملک کے ، 

 کسی غير مناسب فائدے کے حصول کيليے؛ يا (iii)کےعہديدار، يا اميدوار  کو کسی کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے پر اکسانے کيليے، يا 

 )B (  سی عمل يا فيصلے کو اپنا اثر يا اپنی افاديت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے اکسانا تاکہ اس حکومت کے ک، يا اميدوار  اہلکارجماعت، اس
ارت کا رخ اسکی کو يا اسکی افاديت پراثر انداز ہوسکے تاکہ اس اجرا کننده کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے يا اسکو قائم رکهنےيا تج

 طرف کرنے  ميں مدد حاصل ہوسکے ۔

)b( معمول کے مطابق حکومتی اقدامات کيليے استثنا 

کا اطالق کسی سہولياتی يا عمل کو تيز کرنے والی ادائيگی پر نہيں ہوگا جو کہ کسی بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت،  (g)اور  (a)اس دفعہ کی ذيلی دفعات 
 اور جماعت کے عہديداروں کو کی جائے جسکا مقصد کسی معمول کے مطابق حکومتی اقدام کو کسی بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت، يا جماعت کے

 سے مہميز دينے يا ااسکو يقينی بنانے کيليے ہو۔    عہديدار کی طرف

)c(  مثبت دفاع 

 ۔ ۔  کے تحت مندرجہ ذيل اقدامات مثبت دفاع ہونگے (g)اور  (a) اس دفعہ کی ذيلی دفعات  

 

 

 

 

 

 

 



اعت کے عہديدار کے، يا ادائيگی، تحفے، پيشکش، يا کسی قدر کی چيز کا وعده جو کہ کيا گيا، وه بيرون ملک اہلکار کے، سياسی جماعت  کے، جم )1(
 اميدوار کے ملک کے تحريری قوانين اور ضوابط کے تحت جائز تها؛ يا  

، ايک مناسب اور جائز اخراجات، جيسے کہ سفر اور رہائشی اخراجات جو بيرون ملک ادائيگی، تحفے، پيشکش، يا کسی قدر کی چيز کا وعده جو کہ کيا گيا)  2(
 ر، يا اميدوار نے کيے يا انکے ليے کيے گئے اور جو کہ بال واسطہ ان چيزوں سے متعلق تهے ۔ ۔ اہلکار، جماعت، جماعت کے عہديدا

)A(  مصنوعات يا خدمات کے فروغ، نمائش ، يا وضاحت کيليے؛ يا 

)B(  کسی بيرون ملک يا اسکی ايجنسی سے معاہده کرنے کيليے يا اس کو انجام دينے کيليے۔ 

   (d)   خطوطاڻارنی جنرل کی طرف سے رہنما   

پہلے پہلے ، کميشن، کامرس سيکريڻری، يونائيڻڈ اسڻيڻس ڻريڈ ريپريزنڻيڻيو، سيکريڻری آف اسڻيٹ، اور  سے کے بعد ايک سال ختم ہونے ۱۹۸۸اگست  ۲۳
اد کے خياالت ڻريژری سيکريڻری سے مشوره کرنے کے بعد، اور عوامی اشتہارات اور تبصروں کے طريقہ کار کے ذريعے تمام دلچسپی رکهنے والے افر

يے جاننے کے بعد،  اڻارنی جنرل طے کرے گا کہ کس حد تک اس دفعہ کے تحت اطاعت ميں سختی کرنی ہوگی اور تاجر برادری کی اس دفعہ کے پہلے د
 کرسکتا ہے ۔ ہوئے بيانات کی مزيد وضاحت سے مدد کی جائے، اور ، ان طے شده باتوں اور ضرورت اور مناسبت کی حد پر مبنی مندرجہ ذيل جاری 

نصاف عام قسم کے برآمدی فروخت کے انتظامات اور تجارتی معاہدات سے متعلق خاص قسم کے طريقہ کار بيان کرتے ہوئے رہنما خطوط  جو کہ محکمہ ا )1(
انات سے ہم آہنگ ہونگے؛ کی موجوده اطالقی پاليسی کے مقاصد کيليے اڻارنی جنرل کی طرف سے متعين کيے گئے ہونگے اور اس دفعہ کے پچهلے ديے ہوئے بي

 اور 

ہم  عمومی احتياطی طريقہ کار جو کہ اجرا کنندگان اپنے عمل کو محکمہ انصاف کی اس دفعہ کے پچهلے ديے ہوئے بيانات کيليے اطالقی پاليسی سے )2(
 آہنگ ہونے کيليے  رضاکارانہ طور پر استعمال کرسکتے ہيں۔ 

کے تحت کريگا، اور وه رہنما خطوط اور  IIکے ذيلی باب  ۵کے باب  ۵کار کا اجرا اڻارنی جنرل ڻائڻل پچهلے جملے ميں ديے گئے رہنما خطوط اور طريقہ 
 کے بيانات کے تحت ہونگے۔  ۷طريقہ کار اس ڻائڻل کے باب 

(e)  اڻارنی جنرل کی آراء  
 
رات اور تبصروں کے طريقہ کار کے ذريعے تمام اور عوامی اشتہااڻارنی جنرل امريکہ کے مناسب محکموں اور ايجنسيوں سے مشورے کے بعد، ) 1(

ے عمل دلچسپی رکهنے والے افراد کے خياالت جاننے کے بعد محکمہ انصاف کی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں موجوده اطالقی پاليسی سے اپن
طريقہ کار قائم کرے گا۔ اتارنی جنرل، ايسی کوئی  کو ہم آہنگ کرنے کے بارے ميں اجرا کنندگان کے مخصوص سواالت کے جوابات کی فراہمی کيليے 

دن کے اندر ، اس درخواست کے بارے ميں ايک رائے جاری کريگا۔  اس رائے ميں بتايا جائے گا کہ آئنده ہونے واال  ۳۰درخواست موصول ہونے کے 
کے پچهلے ديے گئے بيانات کی خالف ورزی کريگا  مخصوص وضاحت کرده عمل، محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی کے مقاصد کيليے، اس دفعہ

يا نہيں۔دوسرے مخصوص وضاحت کرده عمل جو اس عمل کے دائرے سے باہر ہوں جنکی پچهلی درخواست ميں وضاحت کی گئی تهی، کے بارے ميں  
کہ اس دفعہ کے قابل اطالق بيان کے تحت ہو، يہ  آراء کيليے اضافی درخواستيں اڻارنی جنرل کے پاس جمع کروائی جاسکتی ہيں۔  کسی بهی اقدام کيليے جو

ی تهی قابل رد مفروضہ ہوگا کہ وه عمل، جسکی کہ وضاحت اجرا کننده کی درخواست ميں کی گئی تهی، اور جسکے بارے ميں اڻارنی جنرل نے يہ رائے د
بيان کے مطابق ہے۔   ايسا مفروضہ شہادت کےمضبوط کہ ايسا عمل محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی سے ہم آہنگ ہے، اس دفعہ کے پچهلے 

، جس  ہونے کی بنياد پر رد کيا جاسکتا ہے۔ اس پيراگراف کے مقاصد کيليے مفروضے پر غور کرتے ہوئے، عدالت تمام متعلقہ جزئيات کا وزن کرے گی
 ع کرائی گئيں وه صحيح اور مکمل تهيں اور آيا کہ يہ اس عملميں يہ بات شامل ہے مگر صرف يہی نہيں، کہ آيا کہ جو معلومات اڻارنی جنرل کے پاس جم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



کے دائرے ميں تهی جسکی اس درخواست ميں وضاحت کی گئی تهی جو اڻارنی جنرل کو موصول ہوئی تهی۔  اڻارنی جنرل اس پيراگراف کی ضرورت  
کے بيانات  ۷کے بيانات کے تحت ہوگا اور وه طريقہ کار اس ڻائڻل کے باب  IIکے ذيلی باب  ۵کے باب  ۵ڻائڻل  کے تحت ايک طريقہ کار قائم کرے گا جو

 کے تحت ہوگا۔ 

کے تحت قائم طريقہ کار کے تحت کسی اجراکننده کی درخواست سے متعلق کوئی بهی دستاويز يا دوسرا مواد جو کہ  محکمہ انصاف کو يا  (1)پيراگراف  )2(
کے تحت سامنے آنے سے  ۵۵۲کی دفعہ  ۵راہم کيا گيا ہو، اسے موصول ہوا ہو، يا اس ميں تيار کيا گيا ہو، ڻائڻل امريکہ کے کوئی اور محکمے يا ايجنسی کو  ف

ات کا جواب ديتے مستثٰنی ہوگا، ،  اور ماسوائے اجرا کننده کی رضامندی کے ، عوام کو دستياب نہيں ہوگا، اس بات سے قطع نظر  کہ اڻارنی جنرل ايسی درخو
 ننده ايسی درخواست کو جواب سے پہلے واپس لے ليتا ہے۔ ہيں يا اجرا ک

کے تحت اڻارنی جنرل کے پاس درخواست جمع کروائی ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب اڻارنی جنرل اس   (1)کوئی بهی اجرا کننده جس نے پيراگراف  )3(
 واپس لی ہوئی درخواست کی کوئی طاقت اور اثر نہيں ہوگا۔ درخواست کے جواب ميں اپنی رائے جاری کرتا ہے، اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے۔  ايسی

اڻارنی جنرل، جہاں تک عملی طور پر ممکن ہو، مخفی برآمد کنندگان اور چهوڻی تجارتوں کی، جو ان بيانات سے متعلق مسائل پر خصوصی   (4)
کی موجوده اطالقی پاليسی کے بارے ميں بروقت مشوره حاصل نہيں کرسکتے، انکی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں محکمہ انصاف 

اف رہنمائی کريگا۔ يہ رہنمائی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی سے ہم آہنگی کے متعلق پيراگر
پچهلے بيانات کے تحت اطاعت کی ذمہ داريوں کے تحت آئنده ہونے والے عمل کی وضاحت کے ساته درخواستوں کے جوابات تک اور اس دفعہ کے  (1)

 اور مخفی ذمہ داريوں کی توضيحات تک محدود ہوگی۔ 

 (f)   تعريفات 

 : اس دفعہ کے مقاصد کيليے
(1)  A  ( سے مراد کسی بيرون ملک حکومت يا اسکے کسی محکمے، ايجنسی، يا اسکی افاديت کا، يا کسی عوامی بين ” بيرون ملک عہديدار”اصطالح

يا انکی طرف  قوامی تنظيم کا کوئی بهی افسر يا مالزم، يا کوئی بهی شخص جو اپنی سرکاری حيثيت ميں ايسی حکومت يا محکمے، ايجنسی، يا افاديت کيليےاال
 سے، يا ايسی کسی عوامی بين االقوامی تنظيم کيليے يا اسکی طرف سے کام کررہا ہو، ہے۔ 

(B)  ذيلی پيراگراف(A) ،سے مراد  ہے ۔ ۔ ” عوامی بين االقوامی تنظيم”اصطالح کے مقاصد کيليے 

)i(  کوئی  بهی تنظيم جو بين االقوامی تنظيموں کے استثناء کے ايکٹ(22 U.S.C. § 288)  کے تحت انتظامی حکم سے  ۱کی دفعہ
 قائم کی گئی ہو؛ يا 

)ii( کيليے اس حکم کے وفاقی رجسڻر ميں شائع  کوئی بهی دوسری بين االقوامی تنظيم جو صدر کے انتظامی حکم، جو اس دفعہ کے مقاصد
 ہونے کی تاريخ سے مؤثر ہو، قائم کی گئی ہو۔ 

(2)  (A)  ہے اگر ۔ ۔ ” جانتے ہوئے”کسی بهی عمل، حاالت، يا کسی نتيجے کے متعلق کسی شخص کی ذہنی حالت 

)i( االت موجود ہيں ، يا يہ کہ ايسے ايسا شخص يہ جانتا ہے کہ ايسا شخص کسی ايسے عمل ميں مصروف ہورہا ہے، يہ کہ ايسے ح
 نتيجے کا بہت ممکن ہونا يقينی ہے؛ يا 

 ايسے شخص کو مکمل يقين ہے کہ ايسے حاالت موجود ہيں يا يہ کہ ايسے نتائج کا 
)ii(  بہت ممکن ہونا يقينی ہے۔ 

(B)  اگر ايک شخص ايسے حاالت کی بہت زياده  جب کسی جرم کيليے کسی خاص حاالت کی موجودگی کا علم ہونا ضروری ہو، ايسی معلومات طے ہونگی
  موجودگی کا يقين رکهتا ہے، ماسوائے اسکے کہ درحقيقت اس شخص کو يقين ہو کہ ايسے حاالت موجود نہيں ہيں۔

(3)   (A) سے مراد صرف وه کارروائی ہے جو کہ کوئی بيرون ملک اہلکار معمول کے ” معمول کے مطابق حکومتی کارروائی”اصطالح
 ور عام طور پر انجام ديتا ہے ان حاالت ميں ۔ ۔مطابق ا

 

 

 

 

 

 

 



)i(  پرمڻس، الئسنسز، اور دوسری سرکاری دستاويزات جو کسی شخص کو بيرون ملک تجارت کے اہل بناتی ہيں، کے حصول کيليے؛ 

)ii(  حکومتی کاغذات، جيسے کہ ويزا اور کام کے احکامات کو مکمل کرنے کيليے؛ 

)iii( وران، ڈاک کو لينے اور اسکی ترسيل، يا معاہدے کی انجام دہی سے متعلق معائنوں يا سامان کی ملک ميں ايک طرف پوليس کی حفاظت کی فراہمی کے د
 سے دوسری طرف ليجانے سے متعلق معائنوں کے اوقات کار کو ترتيب دينے کے دوران؛ 

)iv(  ضائع ہونے والی مصنوعات يا اشياء کو خراب ہونے سے فون سروس، بجلی اور پانی کی سپالئی کی فراہمی کے دوران، مال کو چڑهانے اتارنے، يا
 بچانے کے دوران؛ يا 

(v)   اسی طرح کی دوسری کارروائياں۔ 

(B) ميں کسی بيرون ملک اہلکارکا کوئی فيصلہ ، آيا کہ ، يا کونسی شرائط پر، کسی مخصوص فريق ” معمول کے مطابق حکومتی کارروائی”اصطالح
ری رکها جائے، يا بيرون ملک اہلکار جو فيصلہ کرنے کے عمل ميں شامل ہو، کا کسی مخصوص فريق کو نيا بزنس کو نيا بزنس دينے يا بزنس جا

 دينے يا بزنس جاری رکهنے کے فيصلے کی ہمت افزائی کا عمل شامل نہيں ہے۔ 

 

 

(g)   متبادل دائره کار 

ات، يا امريکہ کی دولت مشترکہ يا اسکی کسی سياسی ضلعی تقسيم کے قوانين کے کسی اجرا کننده کيليے جو کہ امريکہ، يا کسی رياست، عالقے، مقبوضہ ج )1(
کے تحت رپورٹ کرنے  (d)15کے تحت درجہ بند سيکيوريڻيز رجسڻرڈ ہوں،  يا جس کو کہ اس ڻائڻل کی دفعہ  ۱۲تحت قائم ہو اور جسکے پاس اس ڻائڻل کی دفعہ 

ے اجرا کننده کا افسر ، ڈائريکڻر، مالزم يا ايجنٹ، يا  اسکاکوئی اسڻاک رکهنے واال جو اس اجرا کی ضرورت ہو، يا کسی امريکی شخص کيليے، جو کہ ايس
م کی ادائيگی، يا کننده کيليے کام کرتا ہو، يہ بهی غير قانونی ہوگا کہ وه امريکہ کے باہر کسی پيشکش کو بڑهانے، ادائيگی، ادائيگی کے وعدے، يا کسی رق

، (1)  کے  (a)ے کی اجازت، يا کوئی بهی قدر کی چيز کو کسی بهی اشخاص يا اداروں کہ جنکا تذکره اس دفعہ کی ذيلی دفعہ پيشکش، تحفے، دينے کے وعد
س پيراگرافوں ميں ان مقاصد کيليے جو يہاں بيان کيے گئے ہيں، ہوچکا ہے، دينے کی اجادت دينے کيليے بدعنوانی کے ساته عمل کرے قطع نظر ا (3)، اور  (2)
رت کی افاديت کا ايسی کے کہ آيا کہ وه اجرا کننده، يا وه افسر، ڈائريکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا اسڻاک رکهنے واال ڈاک يا کوئی بهی ذريعہ يا بين الرياستی تجابات 

 پيشکش، تحفے، ادائيگی، وعدے، يا اجازت کے بڑهانے کيليے استعمال کرتا ہے۔   

 8)جسکی تعريف اميگريشن اينڈ نيشناليڻی ايکٹ (سے مراد امريکہ کا شہری ” امريکی شخص”يا ہے، اصطالح جيساکہ اس ذيلی دفعہ ميں استعمال کيا گ )2(
U.S.C. § 1101)  امريکہ، يا کسی رياست، عالقے، مقبوضہ جات، يا امريکہ کی دولت مشترکہ يا اسکی کسی سياسی يا ) ميں کی گئی ہے 101کی دفعہ

کوئی اداره، شراکت داری، الحاق، مشترکہ اسڻاک کی کمپنی، بزنس ڻرسٹ، بغير کارپوريشن کی تنظيميں، يا تنہا  ضلعی تقسيم کے قوانين کے تحت قائم
  ملکيت شامل ہے۔

§ 78dd-2.  خانگی اداروں کے ممنوعہ بيرونی تجارتی معامالت   

(a)  ممانعت 
کے تحت ہو، يا ايسے کسی خانگی ادارے کے  78dd-1ہ اس ڻائڻل کی دفعہ يہ غير قانونی ہوگا کسی خانگی ادارے کيليے، سوائے کسی اجرا کننده کے جو ک

ائيگی کے وعدے افسر، ڈائريکڻر، مالزم ، يا ايجنٹ يا اسکاکوئی اسڻاک رکهنے واال جو ايسے خانگی ادارے کيليے کام کرے، کہ وه  کسی پشکش، ادائيگی، اد
ی اجازت دينے کيليے، يا کسی بهی قدر کی چيز کو انلوگوں کو دينے کی اجازت دينے کيلے کو بڑهانے، يا کسی رقم، يا پيشکش، تحفے، دينے کے وعدے ک

 بدعنوانی کے ساته ڈاک يا اور کوئی ذرائع يا بين الرياستی تجارت کی افاديت کو استعمال کرے ۔ ۔ 

 کسی بيرون ملک اہلکار کو ان مقاصد کيليے ۔ ۔  (1)
 

 

 

 



)A( (i)  اری حيثيت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز ہونے کيليے، اس بيرون ملک کے اہلکارکی سرک(ii)  اس بيرون ملک کے اہلکارکے سرکاری
کسی غير مناسب فائدے کے حصول  (iii)فرائض کے خالف اس بيرون ملک کے اہلکارکو کسی کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے پر اکسانے کيليے، يا 

  کيليے؛ يا

)B(   کو اپنا اثر يا اپنی افاديت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے اکسانا تاکہ اس حکومت کے کسی عمل يا فيصلے کو يا لکار  بيرون ملک اہاس
يليے اسکی افاديت پر اس خانگی ادارے کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے يا اسکو قائم رکهنےيا تجارت کا رخ اسکی طرف کرنے ک

  ے کيليے اثر انداز ہوسکے يا تبديلی السکے ؛مدد کرن

 کسی بيرون ملک سياسی جماعت يا اسکے کسی اہلکار کو  يا کسی بيرون ملک سياسی عہدے کے اميدوار کو ان مقاصد کيليے۔ ۔ (2)

)A( (i)  ے کيليے، ايسی جماعت، عہديدار، يا اميدوار کو اسکی سرکاری حيثيت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز ہون(ii)  ايسی جماعت، عہديدار، يا
پر اکسانے  اميدوار کے سرکاری فرائض کے خالف اس بيرون ملک کے عہديدارکے کسی جماعت، عہديدار، يا اميدوار کے کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے

  کسی غير مناسب فائدے کے حصول کيليے؛ يا (iii)کيليے، يا 

)B    (،کو اپنا اثر يا اپنی افاديت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے اکسانا تاکہ اس حکومت کے کسی عمل يا فيصلے يا اميدوار  ايسی جماعت، عہديدار
کرنے کيليے کو يا اسکی افاديت پر اس خانگی ادارے کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے يا اسکو قائم رکهنےيا تجارت کا رخ اسکی طرف 

  دد کرنے کيليے اثر انداز ہوسکے يا تبديلی السکے ؛م

سطہ، کسی بهی شخص کو، يہ جانتے ہوئے کہ اس رقم يا قدر کی کسی چيز کے تمام يا اسکے حصے کی پيشکش، ادائيگی ، يا وعده، بال واسطہ يا بالوا  (3)
کو ، يا کسی بيرون ملک سياسی عہدے کے اميدوار کو ان مقاصد کسی بيرون ملک سرکاری اہلکار، کسی بيرون ملک سياسی جماعت، يا اسکے عہديدار 

 کيليے کی جائيگی ۔ ۔

)A( (i)  ہونے ايسے بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت، جماعت کے عہديدار، يا اميدوار کو اسکی سرکاری حيثيت ميں اسکے کسی عمل يا فيصلےپر اثر  انداز
، جماعت کے عہديدار، يا اميدوار کے سرکاری فرائض کے خالف ايسے بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت، ايسے بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت (ii)کيليے، 

  کسی غير مناسب فائدے کے حصول کيليے؛ يا (iii)جماعت کے عہديدار، يا اميدوار کو کسی کام کے کرنے يا کسی کام کو نہ کرنے پر اکسانے کيليے، يا 

)B      (کو اپنا اثر يا اپنی افاديت کسی بيرونی حکومت پر استعمال کرنے کيليے ، سياسی جماعت، جماعت کے عہديدار، يا اميدوار ايسے بيرون ملک اہلکار
ا اسکو اکسانا تاکہ اس حکومت کے کسی عمل يا فيصلے کو يا اسکی افاديت پر اس خانگی ادارے کو کسی شخص کيليے يا اسکے ساته  تجارت حاصل کرنے ي

  جارت کا رخ اسکی طرف کرنے کيليے مدد کرنے کيليے اثر انداز ہوسکے يا تبديلی السکے ؛قائم رکهنےيا ت

)b( معمول کے مطابق حکومتی اقدام کيليے استثناء 

ی جماعت، يا کا اطالق کسی سہولياتی يا عمل کو تيز کرنے والی ادائيگی پر نہيں ہوگا جو کہ کسی بيرون ملک اہلکار، سياس (i)اور  (a)اس دفعہ کی ذيلی دفعات 
ار کی جماعت کے عہديدار کو کی جائے جسکا مقصد کسی معمول کے مطابق حکومتی اقدام کو کسی بيرون ملک اہلکار، سياسی جماعت، يا جماعت کے عہديد

 طرف سے مہميز دينے يا ااسکو يقينی بنانے کيليے ہو۔   

)c(  اس دفعہ کی ذيلی دفعات  مثبت دفاع (a)  اور(i)   ذيل اقدامات مثبت دفاع ہونگے ۔ ۔کے تحت مندرجہ 

يا ادائيگی، تحفے، پيشکش، يا کسی قدر کی چيز کا وعده جو کہ کيا گيا، وه بيرون ملک اہلکار کے، سياسی جماعت  کے، جماعت کے عہديدار کے،  )  1(
 اميدوار کے ملک کے تحريری قوانين اور ضوابط کے تحت جائز تها؛ يا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



، ايک مناسب اور جائز اخراجات، جيسے کہ سفر اور رہائشی اخراجات جو بيرون ملک ، تحفے، پيشکش، يا کسی قدر کی چيز کا وعده جو کہ کيا گياادائيگی)  2(
 --اہلکار، جماعت، جماعت کے عہديدار، يا اميدوار نے کيے يا انکے ليے کيے گئے اور جو کہ بال واسطہ ان چيزوں سے متعلق تهے 

   )A(   وعات يا خدمات کے فروغ، نمائش ، يا وضاحت کيليے؛ يا مصن 

)B(    کسی بيرون ملک حکومت يا اسکی ايجنسی سے معاہده کرنے کيليے يا اس کو انجام دينے کيليے۔ 

 (d)  حکم امتناعی سے مدد   

يا اسکا افسر، ڈائريکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا اسکا  جب اڻارنی جنرل کو يہ نظر آئے کہ کوئی بهی خانگی اداره کہ جس پر اس دفعہ کا اطالق ہوتا ہے،  )1(
کی خالف ورزی ميں  (i)يا  (a)اسڻاک رکهنے واال کسی ايسے عمل يا معاملے ميں مصروف ہے يا مصروف ہونے واال ہے جو کہ اس دفعہ کی ذيلی دفعہ 

مريکہ کی مناسب ضلعی عدالت ميں ايک ديوانی مقدمہ ال سکتا ہے ، تو اڻارنی جنرل، اپنی صوابديد کے مطابق ايسے عمل يا معاملے کو روکنے کيليے  ا
 ہے ،  اور مناسب شہادتوں کے ساته، ايک مستقل حکم امتناعی يا ايک عارضی امتناعی حکم بغير بونڈ کے عطا کيا جائے گا۔ 

اور مناسب ہے، اڻارنی جنرل  يا کسی بهی ديوانی تحقيقات کيليے جو کہ، اڻارنی جنرل کی رائے ميں، اس دفعہ کے اطالق کيليے ضروری  )2(
جنکو اسکے نامزد شده کو حلف اڻهوانے اور اقرار لينے، گواہوں کو بالنے، شہادتوں کو جمع کرنے، اور حسابات، کاغذات، اور دوسری دستاويزات، 

۔ گواہوں کی حاظری اور دستاويزات کو کہ اڻارنی جنرل اس تفتيش کيليے متعلقہ مواد سمجهتے ہيں ،کو پيش کرنے کا حکم دينے کيليے بااختيار ہيں
امريکہ کے کسی بهی مقام، يا کسی عالقے، مقبوضہ جات، يا امريکہ کی دولت مشترکہ سے شنوائی کی مقرر کرده کسی بهی جگہ پر پيش کرنے کا 

 حکم ديا جا سکتا ہے۔ 

يں، اڻارنی جنرل امريکہ کی کسی بهی عدالت سے جو کہ کسی بهی شخص کی حکم عدولی، يا جاری شده سمن کو ماننے سے انکار کی صورت م   (3)
اور اس عدالتی دائرے ميں ہو جہاں يہ تحقيقات يا کارروائی ہو رہی ہے، يا جہاں ايسے شخص کی رہائش ہو يا بزنس کررہا ہو، گواہوں کی حاظری 

رسکتا ہے۔ ايسی کوئی بهی عدالت ايسے شخص کو اڻارنی بيانات اور حسابات، کاغذات، يا دوسری دستاويزات کو پيش کرنے ميں مدد کيليے رجوع ک
ش معاملے جنرل يا اسکے نامزد کرده کے سامنے حاظر ہونے کيليے ، کہ وہاں ريکارڈز، اگر ايسا کوئی حکم ديا گيا ہو، پيش کرنے کيليے، يا زير تفتي

ننے کی صورت ميں اسکی توہين پر ايسی عدالت سے سے متعلق گواہی دينے کيليے حکم جاری کرسکتی ہے ۔ عدالت کے ايسے حکم کو نہ ما
 سزاہوسکتی ہے۔ 

اڻارنی جنرل  اس طرح کے کسی بهی معاملے ميں تمام کارروائيوں کی تعميل اس عدالتی ضلعے ميں کی جائے گی جہاں ايسا شخص رہتا ہے يا پايا جا سکتا ہے۔
  يلی دفعہ کے اطالق کيليے ضروری اور مناسب ہوں۔ديوانی تحقيقات سے متعلق اس طرح کے ضابطے بنا سکتا ہے جو اس ذ

(e)   اڻارنی جنرل کے رہنما خطوط 

کے بعد چه  ماه ختم ہونے  سےپہلے پہلے ، سيکيوريڻيز اينڈ ايکسچينج کميشن، کامرس سيکريڻری، يونائيڻڈ اسڻيڻس ڻريڈ ريپريزنڻيڻيوز،  ۱۹۸۸اگست  ۲۳
مشوره کرنے کے بعد، اور عوامی اشتہارات اور تبصروں کے طريقہ کار کے ذريعے تمام دلچسپی رکهنے سيکريڻری آف اسڻيٹ، اور ڻريژری سيکريڻری سے 

تک اس دفعہ کے تحت اطاعت ميں سختی بڑهانی ہوگی اور تاجر برادری کی  والے افراد کے خياالت جاننے کے بعد،  اڻارنی جنرل طے کرے گا کہ کس حد
ذيل  اس دفعہ کے پہلے ديے ہوئے بيانات کی مزيد وضاحت سے مدد کی جائے، اور ، ان طے شده باتوں اور ضرورت اور مناسبت کی حد پر مبنی مندرجہ

 جاری کرسکتا ہے ۔ ۔ 

ور تجارتی معاہدات سے متعلق خاص قسم کے طريقہ کار بيان کرتے ہوئے رہنما خطوط جو کہ محکمہ انصاف عام قسم کے برآمدی فروخت کے انتظامات ا) 1(
ہنگ کی موجوده اطالقی پاليسی کے مقاصد کيليے اڻارنی جنرل کی طرف سے متعين کيے گئے ہونگے اور اس دفعہ کے پچهلے ديے ہوئے بيانات سے ہم آ

 ہونگے ؛ اور 

 

 

 

 

 



ی طريقہ کار جسے خانگی ادارے  اس سيکشن کے مذکوره ضابطوں سے متعلق محکمہ انصاف کی موجوده نفاذ کی پاليسی کے ساته عمومی احتياط  (2)
 اپنے طرز عمل کی موافقت کيلئے رضاکارانہ بنياد پر استعمال کرسکتے ہيں۔

اور ضابطے جاری کرے گا جس کا ذکرسابقہ جملے ميں کيا کے ضابطوں کے مطابق ايسے رہنما خطوط  IIکے ذيلی باب  5کے باب  5اڻارنی جنرل ڻائڻل 
 کے ضابطوں کے تحت ہوں گے۔ 7گيا ہے اور يہ رہنما خطوط اور ضابطے اس ڻائڻل کے باب 

(f)  اڻارنی جنرل کی آراء 
ريقہ کار کے ذريعے تمام اور عوامی اشتہارات اور تبصروں کے طاڻارنی جنرل امريکہ کے مناسب محکموں اور ايجنسيوں سے مشورے کے بعد، ) 1(

ے عمل دلچسپی رکهنے والے افراد کے خياالت جاننے کے بعد محکمہ انصاف کی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں موجوده اطالقی پاليسی سے اپن
گا۔ اتارنی جنرل، ايسی کوئی  کو ہم آہنگ کرنے کے بارے ميں اجرا کنندگان کے مخصوص سواالت کے جوابات کی فراہمی کيليے  طريقہ کار قائم کرے

دن کے اندر ، اس درخواست کے بارے ميں ايک رائے جاری کريگا۔  اس رائے ميں بتايا جائے گا کہ آئنده ہونے واال  ۳۰درخواست موصول ہونے کے 
يانات کی خالف ورزی کريگا مخصوص وضاحت کرده عمل، محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی کے مقاصد کيليے، اس دفعہ کے پچهلے ديے گئے ب

يا نہيں۔دوسرے مخصوص وضاحت کرده عمل جو اس عمل کے دائرے سے باہر ہوں جنکی پچهلی درخواست ميں وضاحت کی گئی تهی، کے بارے ميں  
اطالق بيان کے تحت ہو، يہ  آراء کيليے اضافی درخواستيں اڻارنی جنرل کے پاس جمع کروائی جاسکتی ہيں۔  کسی بهی اقدام کيليے جو کہ اس دفعہ کے قابل

ی تهی قابل رد مفروضہ ہوگا کہ وه عمل، جسکی کہ وضاحت اجرا کننده کی درخواست ميں کی گئی تهی، اور جسکے بارے ميں اڻارنی جنرل نے يہ رائے د
ايسا مفروضہ شہادت کےمضبوط  کہ ايسا عمل محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی سے ہم آہنگ ہے، اس دفعہ کے پچهلے بيان کے مطابق ہے۔  

، جس  ہونے کی بنياد پر رد کيا جاسکتا ہے۔ اس پيراگراف کے مقاصد کيليے مفروضے پر غور کرتے ہوئے، عدالت تمام متعلقہ جزئيات کا وزن کرے گی
ح اور مکمل تهيں اور آيا کہ يہ اس عمل ميں يہ بات شامل ہے مگر صرف يہی نہيں، کہ آيا کہ جو معلومات اڻارنی جنرل کے پاس جمع کرائی گئيں وه صحي

کے دائرے ميں تهی جسکی اس درخواست ميں وضاحت کی گئی تهی جو اڻارنی جنرل کو موصول ہوئی تهی۔  اڻارنی جنرل اس پيراگراف کی ضرورت کے 
کے بيانات  ۷وه طريقہ کار اس ڻائڻل کے چيپڻر  کے بيانات کے تحت ہوگا اور IIکے ذيلی چيپڻر  ۵کے چيپڻر  ۵ڻائڻل  تحت ايک طريقہ کار قائم کرے گا جو

 کے تحت ہوگا۔ 

کے تحت قائم طريقہ کار کے تحت کسی اجراکننده کی درخواست سے متعلق کوئی بهی دستاويز يا دوسرا مواد جو کہ  محکمہ انصاف  (1)پيراگراف )     2(  
کے تحت سامے  ۵۵۲کی دفعہ  ۵اسے موصول ہوا ہو، يا اس ميں تيار کيا گيا ہو، ڻائڻل  کو يا امريکہ کے کوئی اور محکمے يا ايجنسی کو  فراہم کيا گيا ہو،

سی درخوات کا آنے سے مستثٰنی ہوگا، ،  اور ماسوائے اجرا کننده کی رضامندی کے ، عوام کو دستياب نہيں ہوگا، اس بات سے قطع نظر  کہ اڻارنی جنرل اي
 کو جواب سے پہلے واپس لے ليتا ہے۔  جواب ديتے ہيں يا اجرا کننده ايسی درخواست

کے تحت اڻارنی جنرل کے پاس درخواست جمع کروائی ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب   (1)کوئی بهی خانگی اداره جس نے پيراگراف ) 3(    
ہوئی درخواست کی کوئی  اڻارنی جنرل اس درخواست کے جواب ميں اپنی رائے جاری کرتا ہے، اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے۔  ايسی واپس لی

  طاقت اور اثر نہيں ہوگا۔

اڻارنی جنرل، جہاں تک عملی طور پر ممکن ہو، مخفی برآمد کنندگان اور چهوڻی تجارتوں کی، جو ان بيانات سے متعلق مسائل پر خصوصی )      4( 
موجوده اطالقی پاليسی کے بارے ميں بروقت  مشوره حاصل نہيں کرسکتے، انکی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں محکمہ انصاف کی

 (1)اف رہنمائی کريگا۔ يہ رہنمائی اس دفعہ کے پچهلے بيانات کے بارے ميں محکمہ انصاف کی موجوده اطالقی پاليسی سے ہم آہنگی کے متعلق پيراگر
هلے بيانات کے تحت اطاعت کی ذمہ داريوں اور کے تحت آئنده ہونے والے عمل کی وضاحت کے ساته درخواستوں کے جوابات تک اور اس دفعہ کے پچ

 تک محدود ہوگی۔  توضيحاتمخفی ذمہ داريوں کی 

(g)   تعزيرات 

(1) (A)  کوئی خانگی اداره جو کہ حقيقی فرد نہ ہو اور جو اس سيکشن کے ذيلی سيکشن (a) يا (i) کی خالف ورزی کرتا ہے، اس پر زياده سے زياده 
 ا جاسکتا ہے۔تک کا جرمانہ کي$2,000,000

 

 

 

 

 

 

 



(B)    ذيلی سيکشن جو کہ کوئی حقيقی فرد نہ ہو اور جو اس سيکشن کے  خانگی اداره کوئی (a) يا (i) کی خالف ورزی کرتا ہے، اس پر اڻارنی جنرل کے
 ۔ديوانی جرمانہ عائد کيا جاسکتا ہےتک کا  10,000$ذريعہ کی گئی کارروائی کے ذريعہ زياده سے زياده 

)2( (A)  کا کوئی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، يا ايجنٹ ہو، يا اس ملکی ہستی کی جانب سے کام کرنے واال اسڻاک ہولڈرہو، جو خانگی اداره ئی حقيقی فرد جو کسی کو
ده سے تک کا جرمانہ يا زيا  100,000$ کی خالف ورزی کرتا ہے تو اس پرزياده سے زياده (i) يا (a) ذيلی سيکشن سيکشن کے  جان بوجه کر اس 

 سال کی قيد يا دنوں سزائيں دی جاسکتی ہيں۔  5زياده 

(B)   کا کوئی آفيسر، ڈائريکڻر، مالزم، يا ايجنٹ ہو، يا اس ملکی ہستی کی جانب سے کام کرنے واال اسڻاک ہولڈرہو، جو جان خانگی اداره کوئی حقيقی فرد جو
تا ہے تو اس پر اڻارنی جنرل کے ذريعہ کی گئی کارروائی ميں بطورديوانی سزا کی خالف ورزی کر(i) يا (a) ذيلی سيکشن سيکشن کے بوجه کر اس 

 تک کا جرمانہ عائد کيا جاسکتا ہے۔ 10,000$ زياده سے زياده 

س کے تحت کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو ا (2)جب بهی کسی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا کسی خانگی ادارے کے اسڻاک ہولڈر پر پيراگراف  )3(
 طرح کا جرمانہ، بال واسطہ يا بالواسط، ايسے خانگی ادارےکے ذريعہ ادا نہيں کيا جاسکتا ہے۔

(h)  تعريفات 

 :اس سيکشن کے مقاصد کيلئے

 --کی اصطالح کے معنی ہيں" خانگی اداره" (1)

)A( کوئی فرد جو رياستہائے متحده کا شہری، باشنده، يا مکين ہو؛ اور 

)B( يسوسی ايشن، مشترکہ اسڻاک والی کمپنی، بزنس ڻرسٹ، غيراندراج يافتہ تنظيم، يا مالکانہ حق واال اداره جس کے کوئی کارپوريشن، پارڻنرشپ، ا
کے دولت  کاروبار کا مرکزی مقام رياستہائے متحده ميں ہو، يا جسے رياستہائے متحده کی کسی رياست ، خطے، ملکيت والے عالقے، يا رياستہائے متحده

 حت قائم کيا گيا ہو۔ مشترکہ کے قانون کے ت

(2) (A) "کی اصطالح سے مراد ہے غير ملکی حکومت يا کسی شعبہ، ايجنسی، يا اس کے وسيلے سے تعلق رکهنے واال، يا عوامی غير " غير ملکی اہلکار
، يا اس طرح کی کسی عوامی غير ملکی تنظيم کا کوئی آفيسر يا مالزم، يا اس طرح کی حکومت يا محکمے، ايجنسی، يا وسيلہ کے لئے يا ان کی جانب سے

  ملکی تنظيم کے لئے اور اس کی جانب سے ذمہ دارانہ عہدے پر کام کرنے واال کوئی فرد۔
 

(B) ذيلی پيراگراف(A)  ،سے مراد ہے " عوامی بين االقوامی تنظيم"کے لئے-- 

(i)  کوئی تنظيم جس کی تشکيل انڻرنيشنل آرگنائزيشنز اميونيڻيز ايکٹ(22 U.S.C. § 288)  کے مطابق ايکزيکيڻو آرڈر کے  1کے سيکشن
 ذريعہ ہوئی ہو؛ يا

(ii)ايسے ميں رجسڻر وفاقی کہ جو ہو، کی نے صدر ذريعہ کے آرڈر ايکزيکيڻو لئے کے مقاصد کے سيکشن اس تشکيل کی جس تنظيم االقوامی بين اور کوئی 
 ہو۔ العمل نافذ پر تاريخ کی اشاعت کی حکم

(3) (A) ہے اگر " باخبر"ہنی حالت برتاؤ، صورتحال، يا نتيجے کے سلسلے ميں کسی فرد کی ذ-- 

)i( کافی حد تک آنا پيش نتيجہ کا طرح اس يا ہيں، موجود حاالت ايسے کہ ہے، ملوث ميں برتاؤ کے طرح اس کہ وه فرد ہے واقف سے امر اس فرد ايسا 
 يا ہے؛ يقينی

)ii( ہے۔ يقينی کافی حد تک آنا پيش نتيجہ کا طرح اس يا ہيں موجود حاالت ايسے کہ ہے يقين پختہ کو فرد ايسے 
 

 

 

 

 



(B)   جب کسی جرم کے لئے کسی مخصوص صورتحال کی موجودگی کا علم الزمی ہو، تو اس طرح کی معلومات اس صورت ميں متعين ہوتی ہے
فرد کو حقيقتا يہ يقين ہو کہ اس طرح جب کوئی فرد اس طرح کے حاالت کی موجودگی کے قوی امکان سے واقف ہو، سوائے اس صورت کے جب اس 

 کے حاالت نہيں پائے جاتے ہيں۔

(4) (A) "کی اصطالح کا مطلب صرف وه کارروائی ہے جو معمولی طور پر اور عموميت کے ساته کسی غير ملکی " معمول کے سرکاری اقدام
 --اہلکار کے ذريعہ انجام پاتی ہے 

)i( ہوجائے؛ حاصل اہليت کی کرنے کاروبار ملک بيرون کو فرد کسی تاکہ ميں حصول کے دستاويزات سرکاری ديگر يا الئسنس، ، پرمڻس 

)ii( ميں؛ کرنے کارروائی پر حکمنامے کے کرنے کام اور ويزا جيسے کاغذات، سرکاری 

)iii( اشياء ميں ملک پورے اي بنانے االوقات نظام کا معائنوں وابستہ سے کارکردگی کی معاہدے يا ترسيل، اور وصوليابی کی ڈاک فراہمی، کی تحفظ پوليس 
 ميں؛ معائنوں وابستہ سے ترسيل کی

)iv( ياکارآمد اور قيمتی اشياء مصنوعات والی ہونے خراب يا اتارنے، اور چڑهانے اسباب و مال سپالئی، کی پانی اور بجلی فراہمی، کی سروس فون 
 يا سےبچانے ميں؛ ضياع کو

(v) اسی نوعيت کے اقدامات ميں۔ 

(B) "کی اصطالح ميں کسی مخصوص فريق کو نيا کاروبار فراہم کرنے يا کاروبار کو جاری رکهنے کے لئے خواه، يا کسی بهی " قداممعمول کے سرکاری ا
فيصلہ شرط پر ہو، غير ملکی اہلکار کے ذريعہ جاری کرده فيصلہ، يا کسی مخصوص فريق کو نيا کاروبار فراہم کرنے يا کاروبار کو جاری رکهنے کا 

 ينے کے لئے فيصلہ سازی کی کارروائی ميں شامل کسی غير ملکی اہلکار کے ذريعہ اپنايا جانے واال اقدام شامل نہيں ہے۔کرنے کی ترغيب د

کی اصطالح سے مراد ہے متعدد رياستوں کے بيچ، يا کسی بيرونی ملک اور کسی رياست کے درميان يا کسی رياست اور اس جگہ " بين الرياستی تجارت" (5)
ی مقام يا  پانی کےجہاز کے درميان ہونے والی خريد و فروخت، تجارت، نقل و حمل، يا مواصلت، اور اس طرح کی اصطالح ميں درج ذيل سے باہر کے کس

 —چيزوں کا بين الرياستی استعمال شامل ہے 

)A( يا ذرائع، ديگر کے مواصالت بين الرياستی يا ڻيليفون 

)B( ذريعہ۔ بين الرياستی اور کوئی 

(i)   اختيارمتبادل دائره 

، يا رياستہائے متحده کے کسی بهی فرد کيلئے رياستہائے متحده سے باہر کسی پيشکش، ادائيگی، ادائيگی کے وعدے کی کاميابی کيلئے، يا کسی رقم )1(
ہستيوں کو ذيل ميں  ميں بيان کرده افراد يا (3)، اور(2) ، (1)پيراگراف  کے (a)پيشکش، تحفہ، دينے کے وعدے کی ادائيگی کا اختيار، يا  ذيلی سيکشن 

انجام دينا بهی غلط طور پر کوئی عمل رياستہائے متحده سے باہر بيان کرده مقاصد کيلئے ماليت والی کوئی بهی چيز دينے کی اجازت عطا کرنے کے لئے 
بين زت دہندگی کی کاميابی کے لئے ، اس بات سے قطع نظر کہ آيا رياستہائے متحده کا ايسا فرد پيشکش، تحفے، ادائيگی، وعدے يا اجاغيرقانونی ہوگا

 تجارت سے تعلق رکهنے والی ڈاک يا ذرائع يا واسطے کا استعمال کرتا ہے يا نہيں۔  الرياستی
جيسا کہ اميگريشن اينڈ نيشنليڻی (کا مطلب رياستہائے متحده کا شہری " رياستہائے متحده کا فرد"جيسا کہ اس ذيلی سيکشن ميں بيان کيا گيا ہے،  )2(

يا کوئی کارپوريشن، پارڻنرشپ، ايسوسی ايشن، مشترکہ اسڻاک والی کمپنی، بزنس ) ميں بيان کيا گيا ہے (U.S.C. § 1101 8)ايکٹ
ی کسی ،غيراندراج يافتہ تنظيم، يا مالکانہ حق واال اداره جس کے کاروبار کا مرکزی مقام رياستہائے متحده ميں ہو، يا جسے رياستہائے متحده کڻرسٹ

 ملکيت والے عالقے، يا رياستہائے متحده کے دولت مشترکہ، يا اس کے کسی سياسی سب ڈويژن کے قانون کے تحت قائم کيا گيا ہو۔رياست ، خطے، 

§ 78dd-3.  اجرا کنندگان يا خانگی ادارے کے عالوه ديگر افراد کيلئے ممنوعہ غيرملکی تجارتی اعمال 
 

 

 

 



(a)  ممانعت 

کے تحت آتا ہے يا کوئی  30Aکے سيکشن  1934سواۓ اجرا کننده کے، جو کہ سيکيوريڻيز ايکسچينج ايکٹ برائے  کسی بهی شخص کيلۓ  غير قانونی ہوگا
ميں بيان کيا گيا ہے، يا اسکا    آنے والے کسی اجرا کننده يا اس ايکٹ کے سيکشن  کے تحت بيان کرده کے مطابق 104خانگی اداره جو کہ اس ايکٹ کے سيکشن

اس فرد کی جانب سے کام کرنے والے اسڻاک ہولڈر کسی بهی ايسے فرد، يا افسر، ڈائرکڻر، مالزم، يا ايسے فرد کے ايجنٹ يا کے عالوه ) ملکی متعلقہ ہستی
کسی  تجارت کے کسی وسيلے کا غلط استعمال يا درج ذيل ميں سے بين الرياستیکيلئے، رياستہائے متحده کے عالقے ميں رہتے ہوئے، ڈاک يا کسی ديگر ذرائع يا 

ماليت  پيشکش، ادائيگی کرنا، ادائيگی کے وعدے کی تکميل، يا کسی رقم کی ادائيگی، يا پيشکش، تحفہ، ادائيگی کرنے کے وعدے کا اختيار دينا، ياکو کوئی 
 والی کوئی بهی چيز دينے کی اجازت عطا کرنا غير قانونی ہے

 --کسی غير ملکی اہلکار کو درج ذيل مقاصد کيلئے  (1)

)A( (i)  ،ايسے غير ملکی اہلکارکو اس کی سرکاری حيثيت ميں کئے گئے کسی عمل يا فيصلے کو متاثر کرنے کيلئے(ii)  ايسے غير ملکی اہلکار کو اس
لئے؛ کوئی نامناسب فائده حاصل کرنے کي (iii)کی قانونی ذمہ داری کی خالف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کرنے يا اسے نظرانداز کرنے کی ترغيب دينے، يا 

 يا

)B(  ايسے غير ملکی اہلکار کو غير ملکی حکومت يا اس کے ذرائع کے ساته اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرکے اس حکومت يا ذرائع کے فيصلے
 يا عمل کو متاثر کرنے کی ترغيب دينے کيلئے، 

 کو کاروبارفراہم کرنے ميں مدد ملے؛ تاکہ اس فرد کو اس کے ساته يا اس کے لئے کاروبار حاصل کرنے يا برقرار رکهنے، يا کسی فرد

 --کسی غير ملکی سياسی پارڻی يا اس کے اہلکار يا غير ملکی سياسی تنظيم کے اميدوار کو درج ذيل مقاصد کيلئے (2)

)A( (i)  ،اس پارڻی، اہلکار، يا اميدوار کے کسی عمل يا فيصلے کو متاثر کرنے کيلئے جو وه اپنی باضابطہ حيثيت ميں کرے(ii) ارڻی، اہلکار، يا اس پ
کوئی نامناسب فائده  (iii)کو اس کی قانونی ذمہ داری کی خالف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کرنے يا اسے نظرانداز کرنے کی ترغيب دينے کيلئے، يا  اميدوار

 حاصل کرنے کيلئے؛ يا

)B(  کے ذرائع يا حکومت اس کرکے استعمال کا رسوخ و اثر اپنے ساته کے ذرائع کے اس يا حکومت ملکی کسی غير کو اس پارڻی، اہلکار، يا اميدوار 
  دينے کيلئے۔ ترغيب کی کرنے متاثر کو عمل يا فيصلے

 ملے؛ يا مدد ميں کرنے کاروبارفراہم کو فرد کسی يا رکهنے، برقرار يا کرنے حاصل کاروبار لئے کے اس يا ساته کے اس کو فرد اس تاکہ

رقم يا قيمتی چيز کا کل يا کچه حصہ، بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر، کسی غير ملکی اہلکار، کسی غير ملکی سياسی کسی فرد کو، يہ جانتے ہوئے کہ اس  (3)
 --ده کيا جائے گاپارڻی يا اس کے اہلکاروں، يا کسی غير ملکی سرکاری تنظيم کے کسی اميدوار کو درج ذيل مقاصد کيلئے پيش کيا، ديا جائے گا، يا اس کا وع

)A( (i) ملکی اہلکار، سياسی پارڻی،  پارڻی کے اہلکار، يا اميدوار کے کسی عمل يا فيصلے کو متاثر کرنے کيلئے جو وه اپنی باضابطہ حيثيت ميں  اس غير
قانونی ار کی اپنی غير ملکی اہلکار، سياسی پارڻی،  پارڻی کے اہلکار، يا اميدو کواس غير ملکی اہلکار، سياسی پارڻی،  پارڻی کے اہلکار، يا اميدوار  (ii)کرے، 

 کوئی نامناسب فائده حاصل کرنے کيلئے؛ يا (iii)ذمہ داری کی خالف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کرنے يا اسے نظرانداز کرنے کی ترغيب دينے کيلئے، يا 

)B(  استعمال کا رسوخ و اثر اپنے ساته کے ذرائع کے اس يا حکومت ملکی کسی غير کو اس غير ملکی اہلکار، سياسی پارڻی، پارڻی کے اہلکار، يا اميدوار 
  دينے کيلئے۔ ترغيب کی کرنے متاثر کو عمل يا فيصلے کے ذرائع يا حکومت اس کرکے

 ملے۔ مدد ميں کرنے کاروبارفراہم کو فرد کسی يا رکهنے، برقرار يا کرنے حاصل کاروبار لئے کے اس يا ساته کے اس کو فرد اس تاکہ

(b)   کيلئے استثناءمعمول کی سرکاری کارروائی 

 

 

 

 

 



کا اطالق کسی غيرملکی اہلکار، سياسی پارڻی، يا پارڻی کے اہلکار کو کسی معاون يا تعجيلی ادائيگی پر نہيں ہوگا جو کسی   (a) اس سيکشن کے ذيلی سيکشن
 کارکردگی برقرار رکهنے کيلئے ہو۔ غير ملکی اہلکار، سياسی پارڻی، يا پارڻی کے اہلکار کے ذريعہ معمول کی سرکاری کارروائی کو تيز کرنے يا

(c) اثباتی دفاع 

 --کے تحت اقدامات کرنا ايک اثباتی دفاع ہوگا کہ  (a)اس سيکشن کے ذيلی سيکشن 

يا  کی گئی ادائيگی،ديا گيا  تحفہ، پيشکش يا ماليت والی کسی چيز کی ادائيگی کا وعده، غير ملکی اہلکاران، سياسی پارڻی، سياسی اہلکاران، )1(
 وار کے ملک کے تحريری قوانين اور ضوابط کے تحت قانونی تها؛ يااميد

کی گئی ادائيگی،ديا گيا  تحفہ، پيشکش يا ماليت والی کسی چيز کی ادائيگی کا وعده، معقول اور مستند خرچ تها، جيسے سفر اور اقامت کے  )2(
ہ يا اس کی جانب سے ہوئے تهے اور ان کا تعلق بال واسطہ طور پر اخراجات، جو غير ملکی اہلکار، جماعت، جماعت کے اہلکار، يا اميدوار کے ذريع

 --درج ذيل امور سے تها 

)A( مصنوعات يا خدمات کا فروغ، نمائش، يا وضاحت؛ يا 

)B( غير ملکی حکومت يا اس کی ايجنسی کے ساته معاہدے کی تکميل يا کارکردگی۔ 

(d) حکم امتناعی سے مدد   

ئی ايسا فرد جس پر يہ سيکشن الگو ہوتا ہے، يا آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا اس کا اسڻاک ہولڈر، کسی ايسی جب اڻارنی جنرل کو يہ لگتا ہو کہ کو )1(
کی خالف ورزی ہوتی ہے تو، اڻارنی جنرل اپنی صوابديد  (a)کارروائی يا طرز عمل ميں ملوث ہے، يا ملوث ہونے واال ہے جس سے اس سيکشن کے ذيلی سيکشن 

طرح کی کارروائی يا طرز عمل ميں شامل کرنے کے لئے رياستہائے متحده کی کسی مناسب ضلعی عدالت ميں ديوانی کارروائی کر سکتا ہے، اور  کی بناء پر، اس
 کے بغير منظور کيا جائے گا۔) ضمانت(مناسب کارروائی کے بعد، ايک مستقل امتناعی يا عارضی پابندی کا حکم بانڈ 

ے پيش نظر جو، اڻارنی جنرل کی رائے ميں، اس سيکشن کے اطالق کے لئے الزمی اور مناسب ہے، اڻارنی جنرل کسی ديوانی تفتييش کے مقصد ک )2(
ديگر  يا اس کے نامزد کرده کو حلف دلوانے اور تائيد کروانے، گواه کو پروانہ حاضری عطا کرنے، گواہی لينے، اور کوئی ايسی کتاب، کاغذات، يا

رياستہائے متحده کے کسی  کرنے کا اختيار ہے جسے اڻارنی جنرل اس طرح کی تفتيش ميں متعلق يا ڻهوس خيال کرتا ہو۔دستاويزات پيش کرنے کا مطالبہ 
دستاويزی  بهی مقام، يا کسی بهی خطے، ملکيت، يا رياستہائے متحده کی دولت مشترکہ ميں سماعت کے کسی بهی مقرره مقام پر گواہوں کے حاضر ہونے اور

 مطالبہ کيا جاسکتا ہے۔ ثبوت پيش کرنے کا

کسی بهی شخص کی حکم عدولی، يا جاری شده سمن کو ماننے سے انکار کی صورت ميں، اڻارنی جنرل امريکہ کی کسی بهی عدالت سے جو کہ  )3(
کی حاظری اور بيانات  اس عدالتی دائرے ميں ہو جہاں يہ تحقيقات يا کارروائی ہو رہی ہے، يا جہاں ايسے شخص کی رہائش ہو يا بزنس کررہا ہو، گواہوں

يا اور حسابات، کاغذات، يا دوسری دستاويزات کو پيش کرنے  مينمدد کيليے رجوع کرسکتا ہے۔ ايسی کوئی بهی عدالت ايسے شخص کو اڻارنی جنرل 
ا زير تفتيش معاملے سے متعلق اسکے نامزد کرده کے سامنے حاظر ہونے کيليے ، کہ وہاں ريکارڈز، اگر ايسا کوئی حکم ديا گيا ہو، پيش کرنے کيليے، ي

 گواہی دينے کيليے حکم جاری کرسکتی ہے ۔ عدالت کے ايسے حکم کو نہ ماننے کی صورت ميں اسکی توہين پر ايسی عدالت سے سزا ہوسکتی ہے۔

رہتا ہے يا پايا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے کسی بهی معاملے ميں تمام کارروائيوں کی تعميل اس عدالتی ضلعے ميں کی جائے گی جہاں ايسا شخص )    4(
 اڻارنی جنرل ديوانی تحقيقات سے متعلق اس طرح کے ضابطے بنا سکتا ہے جو اس ذيلی دفعہ کے اطالق کيليے ضروری اور مناسب ہوں۔ 

 (e) تعزيرات 

(1) (A)  قانونی کارروائی سے متعلق کوئی بهی ايسا فرد جو اس سيکشن کے ذيلی سيکشن(a) 2,000,000$ہے اس پر زياده سے زياده  کی خالف ورزی کرتا 
 کا جرمانہ عائد ہوگا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(B)  قانونی کارروائی سے متعلق کوئی بهی ايسا فرد جو اس سيکشن کے ذيلی سيکشن(a)  کی خالف ورزی کرتا ہے وه زياده سے زياده
 ارروائی ميں  عائد کيا جائے گا۔کے ذريعہ کی گئی ککے ديوانی ہرجانے کا مستوجب ہوگا جو اڻارنی جنرل  $10,000

)2( (A)  اس سيکشن کے ذيلی سيکشن کوئی بهی ايسا حقيقی فرد جو ارادی طور پر(a)  کا  100,000$کی خالف ورزی کرتا ہے اس پر زياده سے زياده
 سال کی سزائے قيد ہوگی، يا دونوں ہی ہوں گے۔ 5جرمانہ ہوگا يا زياده سے زياده 

(B) رد جو اس سيکشن کے ذيلی سيکشن کوئی بهی ايسا حقيقی ف(a)  کی ديوانی  10,000$کی خالف ورزی کرتا ہے وه زياده سے زياده
 کے ذريعہ کی گئی کارروائی ميں عائد کيا جائے گا۔ہرجانے کا مستوجب ہوگا جو اڻارنی جنرل 

کے تحت کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو اس طرح کا  (2)جب بهی کسی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا کسی فرد کے اسڻاک ہولڈر پر پيراگراف  )3(
 جرمانہ، بال واسطہ يا بالواسط، ايسے فرد کے ذريعہ ادا نہيں کيا جاسکتا ہے۔

(f) تعريفات 

 :اس سيکشن کے مقاصد کے لئے

شہری کے عالوه کوئی کی اصطالح سے جب کوئی ارتکاب کرنے واال مراد ہوتا ہے تو، اس کا مطلب ہوتا ہے رياستہائے متحده کے " فرد" )1(
بغير يا کوئی کارپوريشن، شراکت، انجمن، مشترکہ اسڻاک کمپنی، بزنس ڻرسٹ، ) ميں بيان کيا گيا ہے U.S.C. § 1101 8جيسا کہ (حقيقی فرد 

 ، يا بيرون ملکی يا اس کے سياسی ذيلی شعبے کے قانون کے تحت منظم کلی حق ملکيت ہے۔ کارپوريشن کی تنظيميں

)2( (A) "کی اصطالح سے مراد ہے غير ملکی حکومت يا کسی شعبہ، ايجنسی، يا اس کے وسيلے سے تعلق رکهنے واال، يا عوامی غير " ی اہلکارغير ملک
امی غير ملکی تنظيم کا کوئی آفيسر يا مالزم، يا اس طرح کی حکومت يا محکمے، ايجنسی، يا وسيلہ کے لئے يا ان کی جانب سے، يا اس طرح کی کسی عو

 يم کے لئے اور اس کی جانب سے ذمہ دارانہ عہدے پر کام کرنے واال کوئی فرد۔ملکی تنظ

 --سے مراد ہے " عوامی بين االقوامی تنظيم"کے لئے،  (A)ذيلی پيراگراف 

)i(  کوئی تنظيم جس کی تشکيل انڻرنيشنل آرگنائزيشنز اميونيڻيز ايکٹ(22 U.S.C. § 288)  کے بموجب ايکزيکيڻو آرڈر  1کے سيکشن
 يعہ ہوئی ہو؛ ياکے ذر

)ii(  کوئی اور بين االقوامی تنظيم جس کی تشکيل اس سيکشن کے مقاصد کے لئے ايکزيکيڻو آرڈر کے ذريعہ صدر نے کی ہو، جو کہ
 وفاقی رجسڻر ميں ايسے حکم کی اشاعت کی تاريخ کو نافذ العمل ہو۔

(3) (A)  ہے اگر " باخبر"کسی فرد کی ذہنی حالت کو برتاؤ، صورتحال، يا نتيجے کے سلسلے ميں-- 

)i(  ايسا فرد اس امر سے واقف ہے کہ وه فرد اس طرح کے برتاؤ ميں ملوث ہے، کہ ايسے حاالت موجود ہيں، يا اس
 طرح کا نتيجہ پيش آنا کافی حد تک يقينی ہے؛ يا

)ii( ايسے فرد کو پختہ يقين ہے کہ ايسے حاالت موجود ہيں يا اس طرح کا نتيجہ پيش آنا کافی حد تک يقينی ہے۔ 

(B)  جب کسی جرم کے لئے کسی مخصوص صورتحال کی موجودگی کا علم الزمی ہو، تو اس طرح کی معلومات اس صورت ميں متعين ہوگی جب کوئی فرد
پائے اس طرح کے حاالت کی موجودگی کے وسيع امکان سے واقف ہو، سوائے اس صورت کے جب اس فرد کو حقيقتا يہ يقين ہو کہ اس طرح کے حاالت نہيں 

 اتے ہيں۔ج

(4) (A) "کی اصطالح کا مطلب صرف وه کارروائی ہے جو معمولی طور پر اور عموميت کے ساته کسی غير ملکی اہلکار " معمول کے سرکاری اقدام
 --کے ذريعہ انجام پاتی ہے 

)i( ہليت پرمڻس ، الئسنس، يا ديگر سرکاری دستاويزات کے حصول ميں تاکہ کسی فرد کو بيرون ملک کاروبار کرنے کی ا
 حاصل ہوجائے؛

)ii( سرکاری کاغذات، جيسے ويزا اور کام کرنے کے حکمنامے پر کارروائی کرنے ميں؛ 
 

 

 



 

)iii(  پوليس تحفظ کی فراہمی، ڈاک کی وصوليابی اور ترسيل، يا معاہدے کی کارکردگی سے وابستہ معائنوں کا نظام االوقات بنانے يا
 ں؛پورے ملک ميں اشياء کی ترسيل سے وابستہ معائنوں مي

)iv(  فون سروس کی فراہمی، بجلی اور پانی کی سپالئی، مال و اسباب چڑهانے اور اتارنے، يا خراب ہونے والی مصنوعات
 ياکارآمد اور قيمتی اشياء کو ضياع سےبچانے ميں؛ يا

(v) اسی نوعيت کے اقدامات ميں۔ 

(B) "فراہم کرنے يا کاروبار کو جاری رکهنے کے لئے خواه، يا کی اصطالح ميں کسی مخصوص فريق کو نيا کاروبار " معمول کے سرکاری اقدام
کهنے کسی بهی شرط پر ہو، غير ملکی اہلکار کے ذريعہ جاری کرده فيصلہ، يا کسی مخصوص فريق کو نيا کاروبار فراہم کرنے يا کاروبار کو جاری ر

 اہلکار کے ذريعہ اپنايا جانے واال اقدام شامل نہيں ہے۔ کے فيصلے کی ترغيب دينے کے لئے فيصلہ سازی کی کارروائی ميں شامل کسی غير ملکی

کی اصطالح سے مراد ہے متعدد رياستوں کے بيچ، يا کسی بيرونی ملک اور کسی رياست کے درميان يا کسی رياست اور اس " بين الرياستی تجارت" (5)
تجارت، نقل و حمل، يا مواصلت، اور اس طرح کی اصطالح ميں  جگہ سے باہر کے کسی مقام يا پانی کےجہاز کے درميان ہونے والی خريد و فروخت،

 —درج ذيل چيزوں کا بين الرياستی استعمال شامل ہے 

)A(  مواصلت کے ديگر ذرائع، يابين الرياستی ڻيليفون يا 

)B(  واسطہ۔بين الرياستی کوئی اور 

§ 78ff.    تعزيرات 

)a( جان بوجه کر خالف ورزی؛ غلط اور گمراه کن بيانات 
يا اس کے تحت آنے والے کسی ايسے اصول يا ) کے عالوه 78dd-1اس ڻائڻل کے سيکشن (ايسا فرد جو ارادی طور پر اس باب کے کسی ضابطہ کوئی بهی 

خالف ورزی کرتا ہے جس کی خالف ورزی غيرقانونی ہے يا اس باب کی شرائط کے تحت جس پر عمل درآمد مطلوب ہے، يا کوئی ايسا فرد جو ضابطہ کی 
ميں فراہم کرده  (d)کے ذيلی سيکشن  o 78ر پر اور جان بوجه کر اس باب يا اس کے تحت آنے والے کسی اصول يا ضابطے يا اس ڻائڻل کے سيکشن ارادی طو

ت رجسڻريشن بيان ميں مذکور کسی حلف نامے کے تحت اندراج کروانے کے لئے، يا کسی خود انضباطی تنظيم کے ذريعہ اس کی رکنيت کے لئے درخواس
يز ميں نے يا اس ميں شموليت اختيار کرنے يا اس کے کسی ممبر کے ساته وابستگی اختيار کرنے کے سلسلے ميں مطلوب کسی درخواست، رپورٹ، يا دستاودي

پر زياده سے زياده  کوئی غلط بيان ديتا ہے، يا اس کا سبب بنتا ہے، جبکہ وه بيان کسی مادی حقيقت کے ضمن ميں غلط يا گمراه کن تها، مجرم قرار ديئے جانے
سال کی سزائے قيد، يا دونوں عائد ہوگا، سوائے اس صورت کے جب وه فرد حقيقی فرد کے عالوه کوئی اور  20کا جرمانہ، يا زياده سے زياده  $5,000,000

طرح کے ضابطے کا علم نہيں ہے تو اس  جرمانہ عائد ہوگا؛ ليکن کوئی فرد اگر يہ ثابت کرديتا ہے کہ اسے اس 25,000,000$فرد ہو، تو زياده سے زياده 
 سيکشن کے تحت اس کو کسی اصول يا ضابطے کی خالف ورزی کے لئے سزائے قيد کا مستوجب قرار نہيں ديا جائے گا۔

)b( معلومات، دستاويزات، يا رپورڻوں کا جمع نہ کروانا 

يا اس کے تحت کسی  (d)کے ذيلی سيکشن  78oے جنہيں اس ڻائڻل کے سيکشن کوئی اجرا کننده جو ايسی معلومات، دستاويزات، يا رپورڻيں جمع نہيں کرواتا ہ
 100$وز اور اصول يا ضابطہ کے تحت درج کروانا مطلوب تها تو وه اس طرح کے اندرراج ميں مسلسل ناکامی کے پيش نظر رياستہائے متحده کے پاس ہر ر

اس طرح کی ضبطی، جو اس طرح کا اندراج نہ کروانے کے لئے کسی مجرمانہ سزا  گا۔کی رقم جمع کروائے گا جب تک کہ وه جمع کروانے ميں ناکام رہے 
کے تحت پيدا شده مانا جاسکتا ہے، رياستہائے متحده کے خزانچی کے پاس واجب االدا ہوگا اور رياستہائے  (a)کا بدل ہوگا جسے اس سيکشن کے ذيلی سيکشن 

 ہوگا۔ متحده کے نام سے ديوانی کارروائی ميں قابل وصول

(c) اجرا کنندگان، افسران، ڈائرکڻرز، اسڻاک ہولڈرز، مالزمين، يا اجرا کنندگان کے ايجنڻوں کے ذريعہ ہونے والی خالف ورزياں 
 

(1) (A)   کوئی بهی اجرا کننده جو اس ڻائڻل[15 U.S.C. § 78dd-1]  30کے سيکشنA  کے ذيلی سيکشن(a)  يا(g)  کی خالف ورزی کرتا ہے اس پر
 کا جرمانہ عائد کيا جائے گا۔   $2,000,000ه سے زياده زياد

 

 

 

 



(B)   کوئی بهی اجرا کننده جو اس ڻائڻل[15 U.S.C. § 78dd-1]  30کے سيکشنA  کے ذيلی سيکشن(a)  يا(g)  کی خالف ورزی کرتا ہے وه زياده
 کارروائی ميں عائد کيا جائے گا۔کی ديوانی سزا کا مستوجب ہوگا جو کميشن کے ذريعہ ہونے والی  10,000$سے زياده 

)2( (A) ور پر کوئی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، يا اجرا کننده کا ايجنٹ، يا اس طرح کے اجرا  کننده کی جانب سے کام کرنے واال اسڻاک ہولڈر، جو ارادی ط
کا  100,000$س پر زياده سے زياده کی خالف ورزی کرتا ہے ا (g)يا  (a)کے ذيلی سيکشن  30Aکے سيکشن  [U.S.C. § 78dd-1 15]اس ڻائڻل 

 سال کی سزائے قيد ہوگی، يا دونوں ہی ہوں گے۔ 5جرمانہ عائد ہوگا، يا زياده سے زياده 

(B) 15] کوئی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، يا اجرا کننده کا ايجنٹ، يا اس طرح کے اجرا کننده کی جانب سے کام کرنے واال اسڻاک ہولڈر، جو اس ڻائڻل 
U.S.C. § 78dd-1]  30کے سيکشنA  کے ذيلی سيکشن(a)  يا(g)  کی ديوانی سزا کا  10,000$کی خالف ورزی کرتا ہے وه زياده سے زياده

 مستوجب ہوگا جو کميشن کے ذريعہ ہونے والی کارروائی ميں عائد کيا جائے گا۔

کے تحت کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو اس  (2)ر پيراگراف جب بهی کسی آفيسر، ڈائرکڻر، مالزم، ايجنٹ، يا کسی اجرا کننده کے اسڻاک ہولڈر پ )3(
کے ذريعہ ادا نہيں کيا جاسکتا ه طرح کا جرمانہ، بال واسطہ يا بالواسط، ايسے اجرا کننده



 


