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سندھ آرڈیننس نمبز  Xمجزیہ ۹۱۱۱
SINDH ORDINANCE NO.X OF
1999

سندھ (ٹیکسٹبئل انسٹیٹیوٹ آف پبکستبن)
آرڈیننس۹۱۱۱ ،
THE SINDH (TEXTILE INSTITUTE
OF PAKISTAN) ORDINANCE,
1999
] ۱۷هئی [۱۹۹۹
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے فوثہ عٌذھ هیں توہیذ )(Preamble
ٹیکغٹبئل اًغٹیٹیوٹ لبئن کیب جبئے گب۔
جیغب کہ فوثہ عٌذھ هیں ٹیکغٹبئل عبئٌغضکی ؽعجے
3

هیں ایک اداسے کب لیبم همقود ہے اوس اط همقذ اوس
اط عے هتعلمہ هعبهالت کے لیئے کشاچی هیں
ٹیکغٹبئل اًغٹیٹیوٹ آف پبکغتبى کب لیبم همقود ہے؛
اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب عیؾي جبسی ًہیں ہے
اوس عٌذھ کب گوسًش هطلوئي ہے کے هوجودٍ
فوستحبل هیں ہٌگبهی لذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
اة اط لیئے ،اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے
آسٹیکل  ۱۲۸کی ؽك ( )۱کے تحت هلے ہوئے
اختیبسات کے تحت عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل
آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ (ٹیکغٹبئل اًغٹیٹیوٹ آف
پبکغتبى) آسڈیٌٌظ ۱۹۹۹ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط آسڈیٌٌظ هیں ،جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
کبوًغل'' هطلت اداسے کی اکیڈهک
('' )aاکیڈهک ٔ
کبوًغل؛
ٔ
('' )bثوسڈ'' هطلت اداسے کب ثوسڈ آف گوسًشط؛
('' )cچیئشهیي'' هطلت ثوسڈ کب چیئشهیي؛
('' )dچبًغیلش'' هطلت اداسے کب چبًغیلش؛
('' )eفیکلٹی'' هطلت اداسے کب فیکلٹی؛
فبوًڈیؾي،
()f
''فبوًڈیؾي'' هطلت ًیؾٌل ٹیکغٹبئل ٔ
ٔ
جو عوعبئٹیض سجغٹشیؾي ایکٹ ۱۸۸۱ ،کے
تحت سجغٹشڈ ہو؛
''فبوًڈس هیوجشط'' کب هطلت ہے جو هیووسًڈم
()g
ٔ
آف ایغوعی ایؾي کے ثٌبًے کے ولت اپٌی
دعتخظ کشیں؛
('' )hحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
('' )iاداسٍ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت لبئن
کشدٍ ٹیکغٹبئل اًغٹیٹیوٹ آف پبکغتبى؛
('' )jعشپشعت'' هطلت اداسے کب عشپشعت؛
('' )kفذس'' هطلت اداسے کب فذس؛
('' )lثیبى کشدٍ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت
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هختقش عٌواى اوس
ؽشوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
Definitions

اداسے کب لیبم اوس
ہیئت
Establishment
and
incorporation

ثٌبئے گئے ضواثظ کے تحت ثیبى کشدٍ؛
۳۔ ایک اداسٍ لبئن کیب جبئے گب ،جظ کو ٹیکغٹبئل
اًغٹیٹیوٹ آف پبکغتبى کہب جبئے گب ،جو هؾتول ہوگب:
( )aعشپشعت ،چبًغیلش ،فذس اوس ثوسڈ کے
هیوجشاى؛
کبوًغلض ،کویٹیض اوس دیگش ایڈوائیضسی
( )bایغی ٔ
ثبڈیض کے هیوجشاًجیغے ثوسڈ لبئن کشے؛
( )cفیکلٹیض اوس اى کے کٌغٹیٹوًٹ یوًٹظ کے
هیوجش؛ اوس
( )dایغے دوعشے عولذاس اوس اعٹبف کے
هیوجش ،جو ولتي فولتي ثوسڈ کی طشف عے
ثیبى کیئے جبئیں۔
()۲اداسٍ ٹیکغٹبئل اًغٹیٹیوٹ آف پبکغتبى کے ًبم عے
ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب ،جظ کو کوئی جبئیذاد حبفل
کشًے ،سکھٌے اوس ًیکبل کشًے کے اختیبس کے عبتھ
حمیمی واسثی اوس عبم هہش ہوگی ،جو هزکوسٍ ًبم عے
کیظ کش عکے گب اوس اط پش کیظ ہو عکے گب۔
۴۔ اداسے کے اختیبسات اوس کبم:
( )aٹیکغٹبئل عبئٌغض کے هیذاى اوس ایغے
دوعشی تشثیت کی ؽبخوں هیں ہذایت فشاہن
کشًب ،جیغے وٍ هٌبعت عوجھے اوس اط
طشح اى کی تشلی اوس هعلوهبت کے اضبفہ
کے لیئے گٌجبئؾیں ثٌبًب ،جیغے وٍ طے
کشے؛
( )bؽبگشدوں کو هٌتخت کشًب اوس داخال دیٌب؛
( )cٹیغٹبئل هیں پڑھبئی کے کوسط اوس ایغی
دوعشی ؽبخوں هیں تشثیت کے لیئے کوسط
ثیبى کشًب ،جیغے اداسٍ طے کشے؛
( )dاهتحبى هٌعمذ کشاًب اوس اًعبم ،ڈگشیبں،
ڈپلوهبص ،عشٹیفکیٹظ اوس دوعشے تعلیوی
اعضاص ایغے افشاد کو دیٌب ،جي کو داخال دی
گئی ہو اوس جٌہوں ًے اهتحبى پبط کیئے
ہوں؛
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of the Institute

اداسے کے اختیبسات
اوس کبم
Powers
and
Functions of the
Institute

()e
()f

()g
()h
( )i
( )j
()k
( )l
( )m

()n

۵۔ اداسٍ

اعضاصی ڈگشیبں اوس دوعشے تعلیوے اعضاص
دیٌب ،جیغے عشپشعت هٌظوسی دے؛
طلجہ کی طشف عے دوعشی یوًیوسعٹیض اوس
تشثیت گبہوں عے پبط کشدٍ اهتحبًبت اوس
پڑھبئی کے دوساًے کی ثشاثشی هتعیي کشًب
اوس ایغی ثشاثشی کی جبًچ پڑتبل کشًب اوس
سد کشًب؛
دوعشی یوًیوسعٹیض یب اداسوں عے اط
طشیمے عے تعبوى کشًب یب ایغے همقذ کے
لیئے جیغے وٍ طے کشے؛
خود کب دوعشے اداسوں عے الحبق کشًب یب
جوڑًب؛
هوثش تعلیوی ،تشثیتی اوس دوعشے
پشوگشاهوں کے لیئے پڑھبئی کے طشیمیکبس
اوس حکوت عولیبں طے کشًب؛
ٹیچٌگ ،تحمیك ،تشثیت ،اًتظبهیہ اوس هتعلمہ
همبفذ کےلیئے آعبهیبں پیذا کشًب اوس اط
علغلے هیں افشاد همشس کشًب؛
اداسے کے طلجہ کی ًظن و ضجظ پش ًظش
اوس ضبثطہ سکھٌب؛
همقذ حبفل کشًے کے لیئے اداسے کو
هلے ہوئے هبلی اوس دوعشے وعبئل اعتعوبل
کشًب؛
آسگٌبئضیؾٌض ،اداسوں ،ثبڈیض اوس افشاد عے
اپٌے کبهوں اوس عشگشهیوں کے حوالے
عے همبفذ حبفل کشًے کے لیئے
هعبہذوں ،ٹھیکوں اوس اًتظبهبت هیں داخل
ہوًب؛ اوس
ایغے دوعشے عبسے کبم اوس چیضیں کشًب
جو اداسے کی تعلین ،تشثیت اوس تحمیك کی
هٌضل کے همبفذ حبفل کشًے کے لیئے
ضشوسی ہوں۔
عت لوگوں کے لیئے کھال ہوگب پھش وٍ کغی
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اداسٍ عت کے لیئے
کھال ہوگب
Institute open
to all

پڑھبئی اوس اهتحبى
Teaching and
Examinations

اداسے کے عولذاس
Officers of the
Institute
عشپشعت
The Patron

ثھی جٌظ ،کغی ثھی هزہتً ،غل ،طجمی ،سًگ یب
ڈهیبئیل عے تعلك سکھتے ہوں ،جو تعلیوی طوس پش
اداسے کی طشف عے پیؼ کشدٍ کوسط هیں هیں
داخال کے لیئے اہل ہیں ،اوس ایغی کغی ثھی ؽخـ
کو جٌظ ،هزہت ،طجمیً ،غل ،دسجے ،سًگ یب
ڈوهیغبئیل کی ثٌیبد پش عہولتیں دیٌے عے اًکبس ًہیں
کشے گب۔
۸۔ ( )۱اداسے کے تعلیوی پشوگشام هزکوسٍ طشیمیکبس
کے تحت چالئے جبئیں گے۔
( )۲کوئی ڈگشی ،ڈپلوهب یب عشٹیفکیٹ تت تک جبسی
ًہیں کیب جبئے گب ،جت تک طبلت العلن ًے اعالهک
اوس پبکغتبى اعٹیڈیض یب غیش هغلن ؽبگشد کی فوست
هیں ایتھکظ اوس پبکغتبى اعٹڈیض کب اهتحبى پبط ًہیں
کیب ہوگب۔
۷۔ اداسے کے هٌذسجہ ریل عولذاس ہوں گے ،یعٌی:
( )aچبًغیلش؛
( )bفذس؛
( )cایغے دوعشے لوگ جو اداسے کے
عولذاسوں کے طوس پش ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۸۔ عٌذھ کب گوسًش اداسے کب عشپشعت ہوگب۔
()۱عشپشعت جت هوجود ہوگب ،اداسے کے
کبًووکیؾي کی فذاست کشے گب۔
()۲عشپشعت کی غیش حبضشی کی فوست هیں،
چبًغیلش کبًووکیؾي کی فذاست کشے گب۔
()۳اعضاصی ڈگشی دیٌے کی ہش پیؾکؼ کے لیئے
عشپشعت عے تقذیك کشاًب الصهی ہوگب۔
۹۔ ( )۱عشپشعت اداسے عے هتعلمہ هعبهالت کی
جبًچ پڑتبل یب پوچھ گبچھ کشا عکتب ہے اوس ولتي
فولتي ایک یب ایک عے صائذ افشاد ایغی جبًچ پڑتبل یب
پوچھ گبچھ کے لیئے همشس کش عکتب ہے۔
()۲عشپشعت جبًچ پڑتبل اوس پوچھ گبچھ کے ًتیجے
کے حوالے عے فذس عے ساثطہ کشے گب اوس فذس
کب سدعول هعلوم کشًے کے ثعذ ،فذس کو لذم اٹھبًے
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هعبئٌہ
Visitation

چبًغیلش
The Chancellor

ثوسڈ آف گوسًشط
The Board of
Governors

کے حوالے عے هؾوسٍ دے عکتب ہے۔
()۳فذس ،هخقوؿ ولت کے دوساى اٹھبئے ہوئے
لذم کے حوالے عے عشپشعت عے ساثطہ کش عکتب
ہے ،اگش کوئی لذم اٹھبیب گیب ہو ،یب جو جبًچ پڑتبل یب
پوچھ گبچھ کے ًتیجوں کے حوالے عے لذم اٹھبًے
کے لیئے تجویض کب گیب ہو۔
()۴جہبں فذس هخقوؿ ولت کے دوساى عشپشعت
کو هطوئي کشًے کے لیئے کوئی لذم ًہیں اٹھبتب،
عشپشعت ایغی ہذایبت جبسی کش عکتب ہے ،جیغے وٍ
هٌبعت عوجھے اوس فذس ایغی ہذایبت پش عول کشے
گب۔
۱۱۔ ()۱چبًغیلش ایک ًبهوس ؽخـ ہوگب ،جو
هعبؽشے هیں هعلوهبت اوس خذهت کے هیذاى هیں
خذهبت کے طوس پش جبًب هبًب ہوگب اوس اپٌے اعلیٰ
اخاللی اوس اًٹلکچوئل کیلیجش کے طوس پش پغٌذیذٍ
ہوگب۔
()۲چبًغیلش عشپشعت کی طشف عے ثوسڈ کی
عفبسػ پش همشس کیب جبئے گب ،ایغی ؽشائظ و ضواثظ
کے تحت جیغے ثوسڈ کی طشف عے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳چبًغیلش ثوسڈ کب چیئشهیي ہوگب۔
()۴اگش چبًغیلش ثیوبسی یب کغی دوعشے عجت کی
وجہ عے رهیذاسیبں ًجھبًے کے الئك ًہ ہو تو ،فذس
اط کی جگہ پش کبم کشے گب۔
۱۱۔ ()۱عبهل ًظشداسی اوس یوًیوسعٹی کے هعبهالت
کب ضبثطہ اوس اداسے کی پبلیغیض ثٌبًے کے اختیبسات
ثوسڈ کے پبط ہوں گے ،جو هٌذسجہ ریل پش هؾتول
ہوگب:
( )aچبًغیلش (چیئشهیي)
( )bفذس (ایکظ آفیؾو هیوجش)
فبوًڈیؾي کی طشف عے
فبوًڈس هیوجش ٔ
( )cعبت ٔ
ًبهضد کیئے جبئیں گے (ایکظ آفیؾو
هیوشط)
( )dچیئشهیي ،آل پبکغتبى ٹیکغٹبئل هلظ ایغوعی
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ثوسڈ کے اختیبسات
اوس کبم
Powers
and
functions of the
Board

ایؾي (ایکظ آفیؾو هیوجش)
فبوًڈیؾي کی
( )eدو ًبهوس تعلیوذاى/اًٹلکچوئلظ ٔ
طشف عے ًبهضد کیئے جبئیں گے (هیوجش)
( )fعیکشیٹشی (ایجوکیؾي) ،عٌذھ حکوهت
(ایکظ آفیؾو هیوجش)
()۲چبًغیلش کی غیش حبضشی کو فوست هیں،
فبوًڈیؾي کب چیئشهیي چبًغیلش کے طوس پش کبم کشے
ٔ
گب ،اوس اط کی غیش حبضشی کی فوست هیں فذس
چیئشهیي کے طوس پش کبم کشے گب۔
()۳ثوسڈ کے هیوجش کے عہذے پش عبسضی آعبهی
اتھبسٹی کی طشف عے ًبهضد کشدٍ ؽخـ عے پش کی
جبئے گی ،جو هیوجش طوس ًبهضد کیب گیب ہو ،اط کی
آعبهی پش کی جبئے گی۔
()۴غیش عشکبسی هیوجشاى کے عالوٍ هیوجش چبًغیلش
کی خوؽی عے عہذٍ سکھ عکیں گے۔
()۵ثوسڈ کب کوئی ثھی لذم یب کبسسوائی ثوسڈ هیں کغی
آعبهی یب اط کی تؾکیل هیں کغی ًمـ کی فوست
هیں غیش هوثش ًہیں ہوں گے۔
۱۲۔ ( )۱ثوسڈ ایغے اختیبسات اوس کبم عشاًجبم دے
گب ،جو هٌذسجہ ریل ہوں گے:
( )aاداسے کی جبئیذاد ،فٌڈط اوس وعبئل سکھٌب،
عٌجھبلٌب اوس اًتظبم کشًب اوس اداسے کے
همبفذ حبفل کشًے کے لیئے ایغی
عکیوستی پش فٌڈط ادھبس لیٌب اوس جوع کشًب،
جیغے هطلوة ہو؛
( )bاداسے کی عشگشهیوں اوس آپشیؾٌض کو
چالًے کے لیئے افول ،پبلیغیض اوس
هٌقوثے ثٌبًب اوس هٌظوس کشًب ،تب کہ تعلیوی
اعٹبف کو اى ک تحمیك ،پڑھبئی اوس دوعشے
تعلیوی کبهوں هیں آصادی عے یمیٌی ثٌبیب جب
عکے؛
( )cاداسے کے ثہتش اوس هوثش کبسکشدگی کے
لیئے ضواثظ ثٌبًب؛
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ثوسڈ کی هیٹٌگظ
Meetings of the
Board

فذس
The President

()d

()e
()f

()g

()h
( )i

( )j
()k
( )l

اداسے کے حقے پیذا کشًب ،جیغب کہ،
فیکلٹیض ،اعکول اوس ؽعجے اوس ایغی
کبوًغلض اوس دوعشی
اعٹیٌڈًگ کویٹیضٔ ،
اًتظبهی یب تعلیوی ایڈوائیضسی ثبڈیض تؾکیل
دیٌب جو وٍ ضشوسی عوجھے اوس اى کے
کبهوں کی ًظشداسی کشًب؛
اداسے کے کبهوں کے هٌقوثے اوس عبالًہ
ثجٹ کی هٌظوسی دیٌب؛
اداسے کی عشگشهیوں عے هتعلمہ سپوسٹیں
طلت کشًب اوس اى پش غوسکشًب اوس هٌقوثوں
کب عولذسآهذ جي پش کبم ہوًب ہے اوس فذس
کو ہذایت کشًب کے ثوسڈ کی طشف عے ثیبى
کشدٍ کغی هعبهلے عے هتعلمہ هعلوهبت
فشاہن کشًب؛
ایغے تعلیوی اوس اًتظبهی عہذے پیذا کشًب
جیغے وٍ ضشوسی عوجھے اوس اداسے کی
ٹیچٌگ اوس ًبى ٹیچٌگ اعٹبف کی ؽشائظ و
ضواثظ طے کشًب ثؾووى اى کی تعلیوی
لبثلیت اوس تجشثے کے اوس ایغے اعٹبف کی
همشسیبں کشًب؛
ایغے اعٹبف کی عغپٌؾي ،عضا اوس هالصهت
عے ثشطشفی کے لیئے ضواثظ ثٌبًب؛
اداسے کی هبلی حیثیت کی رهیذاسی اٹھبًب،
ثؾوول اى کے آپشیؾٌض کے هوثش ہوًے کو
یمیٌی ثٌبًب ،اى کو جبسی سکھٌب اوس اداسے
کی آٹوًبهی کو هحفوظ ثٌبًب؛
عبسے اًتظبهبت کی هٌظوسی دیٌب جي کے
رسیعے دوعشے اداسے ،اداسے عے هٌغلک
ہو عکیں؛
اط کے هیوجشاى هیں عے ایغی کویٹیض یب
دوعشی ثبڈیض ثؾوول فیکلٹیض کو همشس کشًب،
جیغے وٍ ضشوسی عوجھے؛
اط آسڈیٌٌظ کے همبفذ حبفل کشًے کے
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کبوًغل
ایگضیکٹو ٔ
Executive
Council

کبوًغل
اکیڈهک ٔ
Academic
Council

لیئے ضواثظ ثٌبًب ،جو ضشوسی ہوں؛
( )mایغے عبسے الذام اٹھبًب جو وٍ ضشوسی
عوجھے یب جو اداسے کے ثہتش اوس هوثش
اًتظبهبت اوس کبسکشدگی کے لیئے ضشوسی
ہوں۔
۱۳۔ ( )۱ثوسڈ کن اص کن عبل هیں دو هشتجہ ایغی
تبسیخوں پش هیٹٌگ کشے گب جیغے فذس چیئشهیي
کے هؾوسے عے طے کشے :ثؾشطیکہ ایک خبؿ
هیٹٌگ فذس کی طشف عے یب ثوسڈ کے هیوجشاى کی
طشف عے ،جو چبس عے کن ًہ ہوں ،اى کی طشف
عے دسخواعت پش ثالئی جب عکے گی ،جیغے کوئی
ثھی ہٌگبهی حبلت کب هعبهلہ صیش غوس الیب جب عکے۔
( )۲خبؿ هیٹٌگ کی فوست هیں ثوسڈ کے هیوجشاى
کو ایک ًوٹیظ دیب جبئے گب ،جو دط کبم والے دًوں
عے کن ًہ ہوگب اوس هیٹٌگ کی ایجٌڈا هخقوؿ
ہوگی ،جظ هعبهلے کے حوالے عے هیٹٌگ ثالئی
گئی ہے۔
()۳ثوسڈ کی هیٹٌگ کب کوسم چبس ہوگب ،کوسم کی غیش
حبضشی کی فوست هیں ،هیٹٌگ ایغے ولت تک
هلتوی کی جبئے گی ،جت تک کوسم هکول ہو۔
()۴ثوسڈ کے فیقلے هوجود هیوجشاى کی اکثشیتی
سائے اوس ووٹٌگ عے کیئے جبئیں گے ،اگش هیوجش
ثشاثش ہو جبئیں ،ثوسڈ کب چیئشهیي کبعٹٌگ ووٹ کب
اعتعوبل کشے گب۔
۱۴۔ ( )۱فذس ثوسڈ کی طشف عے ایغی ؽشائظ و
ضواثظ کے تحت همشس کیب جبئے گب ،جیغے وٍ طے
کشے۔
()۲فذس اداسے کب چیف اکیڈهک اوس ایڈهٌغٹشیٹو
آفیغش ہوگب اوس اط کی اداسے کی تٌظین ،ہذایبت دیٌے
 ،اًتظبهیہ اوس پشوگشاهوں پش عولذسآهذ کی رهیذاسی
ہوگی ،ثوسڈ کی طشف عے ثٌبئی گئی گبئیڈ الئیٌظ
اوس پبلیغیض کے تحت اوس ثوسڈ کے فیقلوں پش
عولذسآهذ کے لیئے اوس خبؿ طوس پش فذس:
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اداسے کے فٌڈط اوس
سپوسٹیں
Funds
and
Reports of the
Institute

اکبوًٹظ کب عبالًہ
ٔ
اعٹیٹوٌٹ ثوسڈ کو
جوع کشایب جبئے گب
Annual
Statement
of
Accounts to be
submitted
to
the Board
ضوبًت اوس دائشٍ
اختیبس پش پبثٌذی
Indemnity and
Bar
of
Jurisdiction
سکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of

( )aاداسے کے کبهوں کے هٌقوثے اوس ثجٹ difficulties
کے تخویٌے ثوسڈ کو هٌظوسی کے لیئے
جوع کشاًب؛
( )bایغی عشگشهیوں کے لئے ہذایبت دیٌب  ،جو
تذسیغی ،تشثیت ،تحمیك ،ڈیوبًغٹشیؾي،
خذهبت اوس ثجٹ کے رسیعے پبط کئے گئے
اختیبسات ،دیئے گئے اخشاجبت والے
پشوگشام کو چالئے۔
( )cثوسڈ کی هٌظوسی عے اعتبد ،عولذاس اوس
اداسے کے اعٹبف کے هیوجش همشس کشًب اوس
ایغے دوعشے لوگ جو ضواثظ اوس ثوسڈ
کی طشف عے هٌظوس کشدٍ طشیمیکبس کے
تحت ضشوسی ہوں ،تب کہ همشس کشدٍ افشاد
اعلی اًٹلکچوئل اوس اخاللی خوثیبں
هیں
ٰ
هوجود ہوں ؛
( )dثوسڈ کو اداسے کی عشگشهیوں کے حوالے
عے اوس کبهوں کے هٌقوثوں پش عولذسآهذ
کے حوالے عے سپوسٹیں جوع کشاًب؛
( )eاداسے کے هعبهالت پش عبم ضبثطہ اوس
ًظشداسی سکھے گب اوس اط ثبت کو یمیٌی
ثٌبئے گب کے اط آسڈیٌٌظ ،ضواثظ ،لواعذ،
پبلیغیض اوس ثوسڈ کی ہذایبت پش ثہتش طشیمے
عول ہو سہب ہے؛ اوس
( )fایغے دوعشے کبم عشاًجبم دے گب ،جو اط
کو چبًغیلش یب ثوسڈ کی طشف عے عوًپے
جبئیں گے۔
()۳ثوسڈ اپٌے اختیبسات هیں عے کوئی ثھی فذس کو
عوًپ عکتب ہے ،جو جیغے وٍ ضشوسی عوجھے۔
کبوًغل ثٌبئے گب ،جو
۱۵۔ ثوسڈ ایک ایگضیکٹو ٔ
چیئشهیي اوس ایغے هیوجشاى پش هؾتول ہوگب ،جو ثوسڈ
کی طشف عے همشس کیئے جبئیں گے اوس آسڈیٌظ،
ضواثظ کے گٌجبئؾوں اوس ثوسڈ کی ہذایبت کے تحت،
کبوًغل اداسے کے اًتظبهبت کی رهیذاس
ایگضیکٹو ٔ
12

ہوگی اوس اط آسڈیٌٌظ کے همبفذ حبفل کشًے کے
لیئے ثوسڈ کی پبلیغیوں اوس ہذایبت پش عولذسآهذ کی
رهیذاس ہوگی۔
کبوًغل تؾکیل دے گب ،جو
۱۸۔ ()۱ثوسڈ ایک اکیڈهک ٔ
چیئشهیي اوس ایغے هیوجشاى پش هؾتول ہوگی ،جو ثوسڈ
همشس کشے گب۔
کبوًغل اداسے کی اعلیٰ تعلیوی ثبڈی
()۲اکیڈهک ٔ
ہوگی اوس ضواثظ کے تحت عبسے تعلیوی هعبهالت
ثؾوول کوسعضً ،قبة ،اهتحبًبت ،ڈگشیوں ،ڈپلوهبص
اوس عشٹیفکیٹظ اوس دوعشے عبسے هتعلمہ هعبهالت
کی رهیذاس ہوگی۔
کبوًغل تعلیوی هعبهالت پش ثوسڈ یب
()۳اکیڈهک ٔ
کبوًغل کو هؾوسٍ دے گی۔
ایگضیکٹو ٔ
کبوًغل کی هیٹٌگظ اکثش و ثیؾتش کی
()۴اکیڈهک ٔ
جبئیں گے ،لیکي وٍ عبل هیں دو هشتجہ عے کن ًہ ہوں
گی۔
کبوًغل کی هیٹٌگ کب کوسم عبسے
()۵اکیڈهک ٔ
هیوجشاى کے آدھے ثشاثش ہوگب۔
۱۷۔ ( )۱اداسے کو ایک فٌڈ ہوگب جظ هیں فیظ،
عطیوں ،ٹشعٹظ ،وفیتوں ،اًڈوهیٌٹظ ،حقوں،
فشوخت ،سایلٹیض اوس گشاًٹظ ثؾوول ہو سلویں جو
فبوًڈیؾي هیں عے حبفل ہو ،وٍ جوع کی جبئیں گی۔
ٔ
()۲کوئی ثھی خشچہ فٌڈ هیں عے ًہیں کیب جبئے گب
جت تک وٍ ثجٹ کی هٌظوسی هیں ًہیں ہے اوس اط
کی ادائگی کب ثل ثیبى کشدٍ آڈیٹش کی طشف عے آڈٹ
ًہ کیب جبئے۔
اکبوًٹظ اط طشح اوس ایغے طشیمے
()۳اداسے کے ٔ
عے سکھے جبئیں گے ،جیغے ثیبى کیب گیب ہو اوس
فبوًڈیؾي کی طشف عے همشس
عبل هیں ایک هشتجہ ٔ
کشدٍ آڈیٹش کی طشف عے آڈٹ کیئے جبئیں گے۔
اکبوًٹظ کب عبالًہ اعٹیٹوٌٹ اوس اط علغلے هیں
۱۸۔ ٔ
آڈٹ سپوسٹ آڈیٹش کی طشف عے ثوسڈ کو جوع
کشوائی جبئے گی۔
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۱۹۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کے تحت اچھی ًیت عے کیئے
گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادی پش کوئی
همذهہ ،کیظ یب لبًوًی کبسسوائی کغی ؽخـ یب
اتھبسٹی کے خالف ًہیں ہوگی۔
()۲چبًغیلش یب ثوسڈ کی طشف عے اط آسڈیٌٌظ کی
تحت کیب گیب کوئی ثھی فیقلہ ،کوئی ثھی لذم یب کیئے
گئے کغی ثھی کبم پش کغی عذالت یب دوعشی اٹھبسٹی
هیں عوال ًہیں اٹھبیب جب عکے گب۔
۲۱۔ ( )۱اگش اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئؾوں پش کوئی ثھی
عوال اٹھتب ہے تو وٍ هعبهلہ ثوسڈ کے عبهٌے سکھب
جبئے گب اوس اط علغلے هیں ثوسڈ کب فیقلہ حتوی
ہوگب۔
()۲اگش اط آسڈیٌٌظ کی کغی ثھی گٌجبئؼ کو هوثش
ثٌبًے هیں کوئی سکبوٹ پیؼ آتی ہے تو ثوسڈ ایغب
حکن جبسی کشے گب جو اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئؼ عے
ٹکشاو هیں ًہ ہو ،جو ایغی سکبوٹ ہٹبًے کے لیئے
ٔ
ضشوسی عوجھے۔
()۳جہبں اط آسڈیٌٌظ کے تحت کچھ کشًے کے لیئے
کوئی گٌجبئؼ تؾکیل دی جبئے پش اتھبسٹی کے
علغلے هیں کوئی گٌجبئؼ یب ًبهکول گٌجبئؼ ہو ،یب
ولت جظ پش ،یب طشیمہ جظ کے تحت ،وٍ ہوًب ہو وٍ
ثیبى ًہ کیب گیب ہو ،تو پھش وٍ کبم اتھبسٹی کی طشف
عے ایغے ولت اوس ایغے طشیمے عے کیب جبئے گب،
جیغے ثوسڈ ہذایت کشے۔
نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی
واقفیت کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں
کیب جب سکتب۔
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