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 9992ىخريَ  VIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 
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THE SINDH EDUCATION 
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 ]9992ڊشيتر  9[

غّةي شٍڌ ۾ ايخّڪيظً فائٌّڊيظً ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

 ويٍدي.كائو ڪئي 

غّةي شٍڌ ۾ تػهيو کي ُٿي وٺرائڻ ۽ تركي ڏيارڻ تَ حيئً 

الِء ۽ شاڳئي كصو حي ىػاىهً کي ىًٍِ ڏيڻ الِء ايخّڪيظً 

فائٌّڊيظً حي كيام الِء گٍخائظّن حّڙڻ ؽروري ٿي پيّ 

 „ُي؛

شٍڌ ايخّڪيظً فائٌّڊيظً کي ( ًُ ايڪٽ 9)  .9

 شڎيّ ويٍدو. 9992ايڪٽۿ 

 تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي.ًُ حي پّري غّةي شٍڌ ( 2) 

 ( ُي فّري ـّر الڳّ ٿيٍدو.3)

ًُ ايڪٽ ۾ حيصتائيً ڪخَِ ىؾيّن ۽ ىفِّم حي  .2

 ىتؾاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:

(a) “ترت كائو ڪيم ةّرڊ؛ 5ىفهب دفػَ ” ةّرڊ 

(b) “ىفهب فائٌّڊيظً حي شانياٌي ڪيائي ۽ خرچ ” ةخيٽ

 حّ شرڪاري اشٽيٽييٍٽ؛

(c) “ًىفهب فائٌّڊيظً حّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

 (d) “ىفهب پرائيريۿ ىڊل شيڪٍڊري يا ” تػهييي ادارو
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حي حّ ُائير شيڪٍڊري ادارو يا ڪانيج ةظيّل ٽيڪٍاال

ڪانيج يا ٽيڪٍيڪم يا ىرتاج ۽ ىػذور ىاڻًِ الِء خاص 

ادارو يا پّني ٽيڪٍيڪ يا اشتادن حي ترةيت يا ڪيپيّٽر 

 حي ترةيت حّ ادارو؛

(e) “ًىفهب شٍڌ ايخّڪيظً فائٌّڊيظً؛” فائٌّڊيظ 

(f) “ىفهب فائٌّڊيظً حا فٍڊس؛” فٍڊ 

(g) “ىفهب شٍڌ ذڪّىت؛” ذڪّىت 

(h) “ىفهب فائٌّڊيظً حّ ” ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر

 ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر؛

(i) “ىفهب فائٌّڊيظً حّ ىييتر؛” ىييتر 

(j) “ىفهب كاغدن يا ؽاةفً ۾ ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(k) “ىفهب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم ؽاةفا؛” ؽاةفا 

(l) “ىفهب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم كاغدا؛” كاغدا 

(m) “ًىفهب فائٌّڊيظً حّ وائيس ” وائيس چيئرىي

 چيئرىيً.

ذڪّىت ٌّٽيفڪيظً ذريػي فائٌّڊيظً كائو ڪري ( 9.)3

شگِي ٿيۿ حًٍِ کي شٍڌ ايخّڪيظً فائٌّڊيظً شڎيّ 

 ويٍدو.

ڪارپّريٽ ٌُّدي حًٍِ کي ًُ ( فائٌّڊيظً ةاڊي 2)

ايڪٽ حي گٍخائظً ىّحب ٻٍِي كصو حي ىٍلّنَ ۽ غير 

ىٍلّنَ ىهڪيت ذاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ حي 

 اختيار شان گڎ ذليلي وارثي ۽ غام ىِر ٌُّدي.

 (فائٌّڊيظً حّ ُيڊ ڪّارٽر ڪراچيَء ۾ ٌُّدو.3)

۽ اٌتظام ةّرڊ وٽ ٌُّداۿ  فائٌّڊيظً حي غام رٍُيائي( 9. )4

حيڪّ شيّرا اختيار اشتػيال ڪري شگِي ٿّ ۽ شيّرا كدم 
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کڻي شگِي ٿّ ۽ شيّريّن طيّن ڪري شگِي ٿّ حيڪي 

 فائٌّڊيظً ڪري شگِي ٿي.

ّڳً ح( ةّرڊ تػهيو کي ُٿي وٺرائڻ ۽ تركي وٺرائڻ حي 2)

اغّنً تي غيم ڪٍدو ۽ ان حي وكت ةّكت ذڪّىت 

 رٍُيائي ڪئي ويٍدي.ـرفان ڏٌم ُدايتً ىّحب 

( حيڪڎًُ ڪّ شّال اٿي ٿّ تَ ىػاىهّ پانيصي حّ „ُي 3)

 يا ٌَ تَۿ ذڪّىت حّ فيػهّ ذتيي ٌُّدو.

ةّرڊ ىظتيم ٌُّدو چيئرىيً تيۿ حيڪّ چيف ىٍصٽر ( 9. )5

ٌُّدوۿ وائيس چيئرىيً تي حيڪّ تػهيو حّ وزير ٌُّدو ۽ 

ٻيا شرڪاري ۽ غير شرڪاري ىييتر حً کي وكت ةّكت 

 ار ىلرر ڪٍدي.شرڪ

( ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر ايڪس „فيظّ ىييتر ٌُّدو ۽ 2)

 ةّرڊ حّ شيڪريٽري ٌُّدو.

( ىلرر ڪيم شرڪاري ىييتر غِدو ڇڎڻ تي ىييتر ٌَ 3)

 رٍُدو.

ىت حي خّطي شان غِدو ( غير شرڪاري ىييتر ذڪ4ّ)

رکٍدو پر ڪًٍِ ةَ وكت ذڪّىت کي خؿ نکي ىييتر طپ 

 تان اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.

چيئرىيً ڪًٍِ ةَ ىاڻِّ کي ىييتر ـّر ىلرر ڪري ( 5)

 شگِي ٿّ.

ذڪّىت ُڪ ىاڻِّ ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر ـّر ىلرر ( 9.)6

ڪٍديۿ حًٍِ وٽ اُڏي كاةهيت ٌُّدي ۽ اُڏيً طرـً ۽ 

 ؽاةفً ىّحب حيئً اُا ـئي ڪري.

( ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر فائٌّڊيظً حّ چيف 2)

ّن شراٌخام ايگزيڪيّٽّ ٌُّدو ۽ اُي شيّريّن ذىيّاري
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ڏيٍدوۿ حيڪي ةّرڊ يا چيئرىيً ـرفان ةيان ڪيّن يا 

 شٌّپيّن وڃً.

ذڪّىت ىئٍيخٍگ ڊائريڪٽر کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ ڏيڻ ( 3)

 کاٌپِّء ٌااُهي يا ةددياٌتي حي ةٍياد تي ُٽائي شگِي ٿي.

فائٌّڊيظً پٍٍِخي ةِتر ڪارڪردگيَء الِء اُڏا ( 9. )7

ڪري شگِي ٿيۿ غالذڪار ۽ غيهدار ۽ ٻيّ غيهّ ىلرر 

حيڪي پروفيظٍمۿ ٽيڪٍيڪمۿ ىٍصٽيريم يا شيڪريٽريم 

نياكت ۽ تخرةّ رکٍدڙ ُخً ۽ اُڏيً طرـً ۽ ؽاةفً ىّحب 

 حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

( فائٌّڊيظً حا غالذڪارۿ غيهدارۿ ىالزم ۽ غيهّ اُڏي 2)

اٌتظاىي ڪارروائي حّ ىصترق ٌُّدو ۽ اُڏي ـريلي حيئً 

 ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

رڊ ًُ ايڪٽ حا ىلػد ذاغم ڪرڻ الِء ىانياتيۿ فٍي .ة8ّ

يا غالذڪاري ڪييٽيّن حّڙي شگِي ٿّۿ حيئً ؽروري 

 شيخِي.

 

 

 

 . فائٌّڊيظً حا ىّل ىتا ُيٺيً ريت ٌُّدا:9

(a)  اُڏا كدم کڻڻ حيڪي تػهييي شِّنتً حي واڌاري الِء

 ؽروري ُخً؛

(b)  تػهييي ادارن حي كيام خاص ـّر پٺتي پيم يا گِٽ

شِّنتً وارن غالئلً ۾ تػهييي ادارن حي كيام الِء 

 پروحيڪٽ تيار ڪرڻ؛

(c)  زىيًۿ غيارتً حي تػييرۿ فرٌيچرۿ اوزارنۿ ڪتاةً ۽
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تػهييي شاىان ةظيّل اشٽيظٍري حي خريد الِء ٽّٽم خرچ 

ني حي ُڪ ڀاڱي ٽي ةراةر ٌرم طرـً ۽ ؽاةفً ىّحب ىا

 ىدد يا گراٌٽ ڏيڻ؛

(d)  اُڏن ادارن کي پٍٍِخي ذاتي فٍڊ ىان ةٍا وياج كرض ڏيڻ

 يا طيڊونڊ ةئٍڪً ىان كرض وٺڻ ۾ اًٌِ حي ىدد ڪرڻ؛

(e)  تػهييي ادارن حي تػهييي ىلػدن الِء ىختهف

ُائّشٍگ ۽ ڊونپييٍٽ اشڪييً ۾ خيراتي پالٽً حي 

 االٽييٍٽ ذاغم ڪرڻ ۾ ىدد ڪرڻ؛

(f)  ترليق يا شروي ىٍػلد ڪرڻ يا ورڪظاپسۿ ڪاٌفرٌسۿ

تػهييي ٌظام حي اشٽڊي الِء شيپّزيو ڪّٺائڻۿ ٌظام حي 

اوڻائيً ۽ ڪيزوريً حي ٌظاٌدُي ڪرڻ ۽ اًٌِ الِء 

 تخّيزون ڏيڻ ۽ اًٌِ حي شڌاري الِء اپاَء وٺڻ؛

(g) ۽ خّاٌدگي حي طرح حي  تػهيو حي ىػيار کي وڌائڻ

 ر ڪرڻ؛واڌاري الِء پروگرام تيا

(h)  تػهييي ڪارڪردگي ۽ ىػيار حي تركيَء الِء پتهڪ ۽

پرائيّيٽ شيڪٽرس ۾ تػهييي ادارن وچ ۾ تػهييي ىلاةهً 

 حّ اٌتظام ڪرڻ؛

(i)  ذٍُي ىريؼ ۽ ىػذور ٻارڙن الِء ىٍػّةا ۽ اشڪييّن تيار

 ڪرڻ؛

(j)  اشتادن ۽ ٻئي الڳاپيم غيهي حي ڪارڪردگي ةِتر

ةڻائڻ الِء ترةيتي ورڪظاپس يا طارٽ ڪّرس ىٍػلد 

 ڪرڻ؛

(k)  پڏُائي حا ڪّرس ۽ تلاؽائً ىفاةق ىذُتي ۽ اشالىي

 حّڙڻ؛ٌػاب 

(l)  گِٽ تركي يافتَ يا گِٽ شِّنتً وارن غالئلً ۾ ادارا كائو
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 ڪرڻ يا كيام ۾ ىدد ڪرڻ؛

(m)  ڪرڻ حيڪي  ڳانِيّنغام ـّر تي اُڏا كدم کڻڻ يا

ىٿي ڄاڻايم ىلػد ذاغم ڪرڻ الِء ؽروري يا فائدييٍد 

 ُخً.

فائٌّڊيظً کي فائٌّڊيظً حّ فٍڊ اشتػيال ڪرڻۿ ( 9. )91

الڳّ ڪرڻ ۽ شيڏائڻ حّ ىڪيم اختيار ۽ غّاةديد ٌُّدوۿ 

 اُڏيَء ريت حيئً اُا ىٍاشب شيخِي.

ذيثيت شان تؾاد کاٌصّاِءۿ ( اًٌِ اختيارن حي غام 2)

 فائٌّڊيظً:

(i)  خريد ڪرڻۿ وڪرو ڪرڻۿ ىٍظّر ڪرڻۿ ىٍتلم ڪرڻۿ

ڳانِيّن ڪرڻ يا ٻي غّرت ۾ ذڪّىت حي شڪيّرٽيز ۾ 

ٺاَُ ڪرڻ ۽ ڪًٍِ ٻي ٌّغيت حي شڪيّرٽيز شان  ٺاَُ

 ڪرڻ؛

(ii) الِء كرض پٍٍِخي ىختهف اٌٽرپرائيزيز ۽ حاري ڪي ً

ڪرڻۿ زةاٌي ـئي ڪرڻ يا ٻي  گڎ ڪرڻۿ ان ىلػد الِءۿ واغدا

 غّرت ۾ فائٌّڊيظً حي ىهڪيت تي اوڳاڙي ڪرڻ؛

(iii)  ظاىً ۾ داخم ٿيڻ ۽ ؽروري تۿ اٌڪو ڪاريًٺيڪًۿ

 دشتاويز تيار ڪرڻ؛

(iv)  ڪًٍِ ةئٍڪ يا ةئٍڪً شان ڪرٌٽۿ فڪصڊۿ اوور

ڊرافٽۿ نّنۿ ڪيض ڪريڊٽ ۽ ٻيا اڪائٌّٽس کّنڻۿ حيئً 

ؽروري ُخي ۽ اُڏن اڪائٌّٽس ۾ ركو حيع ڪرڻ ۽ ركو 

 ڪڍرائڻ؛

(v) ۿ شاىان ڀرڻ حي ةهًۿ ذڪيًۿ ىٽا شٽا حي شيّرا چيڪ

۽ ٻيً ڳانِيً  ةهًۿ گّرٌييٍٽ شڪيّرٽيزۿ پروىيزري ٌّٽس

ٺاُڻۿ ڪڍڻۿ تّثيق ڪرڻۿ غريد ڪرڻۿ ن الئق دشتاويز
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 ؛ ۽كتّل ڪرڻ يا ڳانِيّن ڪرڻ

(vi)  غٍػتي ڪيً ۾ ركو شيڏائڻ يا ٻي غّرت ۾ ركو اُڏي

 ٍُڌ شيڏائڻ حًٍِ شان فائٌّڊيظً کي فائدو ٿئي.

فائٌّڊيظً غام يا خاص ذڪيً ذريػي ۽ اُڏيً طرـً . 99

ىّحب حيڪي اُا ىڏُڻ چاُيۿ پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار 

ڊائريڪٽرۿ ڪًٍِ ىييترۿ غيهدار يا فائٌّڊيظً  ىئٍيخٍگ

 حي ىالزم کي شٌّپي شگِي ٿي.

 

 ( چيئرىيً:9. )92

(i)  ايڪٽ ترت اُڏا ڪو شراٌخام ڏيٍدو حيئً ان کي ًُ

 شٌّپيا وڃً؛

(ii)  ةّرڊ اُڏن وكتً ۽ اُڏن ٍُڌن تي گڎحاڻيّن ڪّٺائيٍدوۿ

 حيئً اُّ ةّرڊ حّ ڪاروٍُّار ُالئڻ الِء ؽروري شيخِي؛

(iii)  حيصتائيً ٻي غّرت ۾ شٍدس ـرفان ُدايت ٌَ ڪئي

 وڃيۿ ةّرڊ حي شيّريً گڎحاڻيً حي غدارت ڪٍدو؛

(iv)  نيٽرسۿ ذڪوۿ ُدايتّن ۽ تخّيزون ڏيڻ حّ اختيار

 ٌُّدو؛

(v) ةّرڊ ـرفان شٌّپيم اختيار اشتػيال ڪٍدو؛ 

(vi)  ً۽  ذڪيت غيهيًاُّ يليٍي ةڻائڻ تَ ةّرڊ حي شيّري

 فيػهً تي غيم در„ىد ٿيّ „ُي.

چيئرىيً پٍٍِخا اختيار شّاِء شٌّپيم اختيار حيۿ ( 2)

چيئرىيً يا ٻئي ڪًٍِ ىييتر يا ةّرڊ حي غيهدار کي وائيس 

 ىٍتلم ڪري شگِي ٿّ.

( ةّرڊ حّن گڎحاڻيّن اُڏيَء ريت ڪّٺايّن ۽ 9. )93

ڪاروٍُّار اُڏي ٌيٌّي ُاليّ ويٍدوۿ حيئً ةيان ڪيّ ويّ 

 

 

 

ةّرڊ ـرفان اختيارن 

 حي ىٍتلهي

Delegation of 

powers by the 

Board 

چيئرىيً حا اختيار ۽ 

 ڪو

Powers and 

Functions of the 

Chairman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ حّ ڪاروٍُّار

Business of the 
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۽ حيصتائيً اُي ىػاىال ةيان ڪيم „ًُۿ حيئً ةّرڊ ُخي 

 ـئي ڪري.

( ةّرڊ حي ڪا ةَ ڪارروائي ةّرڊ ۾ ڪًٍِ „شاىي يا ةّرڊ 2)

حي حّڙحڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع حي ةٍياد تي غير ىّثر ٌَ 

 ٿيٍدي.

شڎيّ ” فائٌّڊيظً فٍڊ“ُڪ فٍڊ ٌُّدو حًٍِ کي ( 9. )94

 ىظتيم ٌُّدو:ُيٺيً تي ويٍدوۿ حيڪّ 

(i)  وفاكيۿ غّةائي ذڪّىتً يا نّڪم ةاڊيز ـرفان ڪيم

 ىدد يا گراٌٽس؛

(ii) شيڏپڪاريً ىان ذاغم ٿيم ركو؛ 

(iii) ترفا ۽ غفيا؛ 

(iv)  ذڪّىت ـرفان فائٌّڊيظً حي ٌيڪال الِء رکيم فٍڊ

 اشتػيال ڪرڻ؛

(v) ڪًٍِ ٻئي وشيهي کان ذاغم ٿيم ركو؛ 

اشتػيال ( فٍڊ فائٌّڊيظً حا ىلػد ذاغم ڪرڻ الِء 2)

 ڪيّ ويٍدو.

فٍڊ ذڪّىت ـرفان ىٍظّر ڪيم طيڊونڊ ةئٍڪ ۾ ( 3)

 رکيّ ويٍدو.

ةخيٽ ىٍظّر ڪئي ويٍدي ۽ ان حا اڪائٌّٽس ( 9. )95

اُڏيَء ريت ُاليا ويٍدا ۽ اُڏي ـريلي حيئً ةيان ڪيّ ويّ 

 ُخي.

فائٌّڊيظً حا اڪائٌّٽس شانياٌّ اُڏيَء ريت „ڊٽ ( 2)

„ف پاڪصتان حي ىظاورت ڪيا ويٍداۿ حيئً „ڊيٽر حٍرل 

 شان ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

ذڪّىت ٌّٽيفڪيظً ذريػي ًُ ايڪٽ حا ىلػد . 96

Board 

 

 

 

 

 فائٌّڊيظً حّ فٍڊ

Fund of the 

Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةخيٽ اڪائٌّٽس ۽ 

 „ڊٽ

Budget accounts 

and audit 

 

 

 كاغدا
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 ذاغم ڪرڻ الِء كاغدا حّڙي شگِي ٿي.

ىت حي ايڪٽ ۽ كاغدن ىّحبۿ فائٌّڊيظً ذڪًُّ . 97

ىٍظّري شان كاغدن ۾ ٌَ ةيان ڪيم شيّرن ىػاىهً الِء 

 ؽاةفا حّڙي شگِي ٿي.

. ذڪّىت ٌّٽيفڪيظً ذريػي فائٌّڊيظً کي ترهيم 98

اُڏا الڳاپيم ۽ ٌتيخا ڏيٍدڙ ذڪو حاري ڪري شگِي ٿي ۽ 

ڪري شگِي ٿيۿ حيڪي ىلػد ذاغم ڪرڻ الِء ؽروري 

 ُخً.

کي  9992ڌ ايخّڪيظً فائٌّڊيظً „رڊيٍٍسۿ ٍ. ش99

 ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

 

ىذڪّره ترحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت الِء  حّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِخي.

Rules 

 ؽاةفا

Regulations 

 

 ترهيم

Dissolution 
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