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  مارکيٹ ] -[ استمال شده سامان کا کاروبار  

  

  کے ليے) ممبربورڈ  کارپوريشن( تحريری حلف

  

  کے تحت ، 4استمعال شده سامان کی فروخت کے قانون آرٹيکل 

  

 وه شخص جو ديواليہ پن کی کاروائ شروع کرنے کا فيصلہ لے کر اور بحالی حاصل نہيں کرے ۔ -1
ميں مقررہونے کی سزا (بغير  31وه شخص جس نے قيد بغير مشقت و بهاری جرمانہ دی گئ ، يا آرٹيکل  -2

سال کا قانون ،  40اجازت استمعال شده سامان کی فروخت وغعره) يا مجرمانہ قانون (جاپانی مدت:"ميجی" 
(گمشده سامان وغيره  254(اعتماد کی خالف کار) ، آرٹيکل  247(چوری) ، آرٹيکل  235) آرٹيکل 45 نمبر

کے تحت سزا (چوری شده سامان وغيره نقل و حمل کرنا ، حفاظت  2پيراگراف  - 256کا غبن) ، يا آرٹيکل 
کرنا ، پيسے سے حاصل کرنا يا تباه کروانا) دی گئ اور جرمانہ پيش کی ۔ ايسے جب سزا پر عملدرامد ہوا يا 

 چکا ہے ۔ سالوں سے زياده گزر نہيں 5نہيں ہوا ، اس دن سے 
ً پر يا عادتوه شخص جس کے پاس يہ نتيجہ اخذ کرنے کی کا فی وجہ ہے کہ وه اجتماعی طور  -3 پرتشدد يا ديگر  ا

 غير قانونی عمل ہو سکتا ہے جو کميشن براۓ قومی عوامی تحفظ کے قوانين کے مطابق ہيں ۔
يے قانون (جاپانی وه شخص جو تشد و مجرمانہ تنظيم والوں کی غير منصفانہ کار کو روکنے کے ل -4

کے تحت خکم ، يا ذير دفعہ ايک ہی  6 - 12يا آرٹيکل  12) آرٹيکل 77 نمبر سال کا قانون ، 3مدت:"ہييسيی" 
ہدايت لينے واال اے ، اور جب اس نے حکم يا ہدايت موصول ہوی تهی ،  2پيراگراف  - 4 - 12قانون آرٹيکل 

 ۔سالوں سے زياده گزر نہيں چکا ہے  3وه اس دن سے 
 وه شخص جس کے پاس مستقل رہائش گاه نہيں ہے ۔ -5
کی مطابق منسوخ کر ديا  24وه شخص جس کے پاس استمعال شده سامان کی فروخت کے ليے اجازت آرٹيکل  -6

سال نہيں گزرے ہيں (اگر وه شخص جس کی اجازت منسوخ کيا گيا  5گيا ہے ، اور منسوخی کی تاريخ سے 
خص بهی قابل اطالق ہے جو اس منسوخی سے متعلق سماعت کی تاريخ ہے وه ايک کارپوريشن ہے ، تو وه ش

 5تها اور منسوخی کی تاريخ سے  بورڈ ممبر کادنوں کے اندر کارپوريشن  60اور جگہ کی اعالن سے پہلے 
 سالوں سے زياده نہيں گزرا ہے ۔ )

کا اعالن ديا گيا ،  کی مطابق اجازت کی منسوخی کے سلسلے ميں سماعت کی تاريخ اور جگہ 24جب آرٹيکل  -7
آئٹم  - 1پيراگراف  - 8اس اعالن کی تاريخ سے منسوخ کرنے کا دن يا نہ کا فيصلہ کرنے کا دن تک  آرٹيکل 

کی مطابق وه شخص جنہوں نے اجازت نامہ واپس کيا (سواۓ وه شخص جس کے پاس استمعال شده سامان  1
 سال نہيں گزرے ہيں ۔ 5کی تاريخ سے کے کاروبار کو ختم کرنے کی معقول وجہ ہے ) اور واپسی 

کميشن براۓ قومی عوامی تحفظ کے قوانين ايسا تسليم کرتے ہيں کہ وه شخص جو جسمانی اور ذہنی عوارض  -8
کا کام يا اس کے کاروبار کو صحيح طريقے سے نہيں  کی وجہ سے استمعال شده سامان کے مارکيٹ ڈيلروں

 چال سکتا ہے ۔ 
  
  
  
  

  ہوں کہ ميں مذکوره باال حالت ميں نہيں ہوں ۔ميں وعده کرتا/کرتی 
  

  کميشن براۓ اوساکا قومی عوامی تحفظ ، جناب محتر ۔ 
  

  دن) -مہنہ  -(سال  تاريخ
  رہائش گاه

 نام


