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 9980ىخريَ  VIIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VIII OF 1980 

 9980 „رڊيٍٍسۿ ةّرڊ اشپّرٽس شٍڌ

THE SINDH SPORTS BOARD 

ORDINANCE, 1980 

 ]9980حّن  4[

ڪيّ شٍڌ ۾ اشپّرٽس ةّرڊ كائو „رڊيٍٍس حًٍِ ذريعي 

 ويٍدو.

شٍڌ ۾ اشپّرٽس ةّرڊ كائو ڪرڻ ضروري ٿي پيّ حيئً تَ 

 „ُي؛

حي اعالن ىّحبۿ كاٌّن  9977حّالِء  5ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

حي روشٍي ۾ۿ شٍڌ  9977)ٌافذ ُئڻ وارو تصهصم( ذڪوۿ 

 حي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس حّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

 -Iةاب

 شروعاتي

اشپّرٽس ةّرڊ „رڊيٍٍسۿ شٍڌ „رڊيٍٍس کي ًُ ( 9)  .9

 شڎيّ ويٍدو. 9980

 .الڳّ ٿيٍدوتي ( ُي فّري ظّر 2)

 

ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم  .2

 حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:
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(a) “ًترت رحصٽر ٿيم  99ىعهب دفعَ ” ايصّشيئيش

 ڪًٍِ اشپّرٽ يا راٌد حي ضّةائي ايصّشيئيشً؛

(b) “شٍڌ ترت كائو ڪيم  3ىعهب دفعَ ” ةّرڊ

 اشپّرٽس ةّرڊ؛

(c) “ىعهب ايصّشيئيشً حا ةاِء الز؛” ةاِء الز 

(d) “ًىعهب ةّرڊ حّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(e) “ىعهب ةّرڊ حي ضهعي ڪييٽي؛” ضهعي ڪييٽي 

(f) “ىعهب ةّرڊ حي ڊويزٌم ڪييٽي؛” ڊويزٌم ڪييٽي 

(g) “ىعهب ةّرڊ حي ” ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي

 ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي؛

(h) “ىعهب ةّرڊ حّ فٍڊ؛” فٍڊ 

(i) “شٍڌ ذڪّىت؛ ىعهب” ذڪّىت 

(j) “ىعهب ةّرڊ حي گڎحاڻي؛” گڎحاڻي 

(k) “ىعهب ةّرڊ حّ ىييتر؛” ىييتر 

(l) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس ترت حّڙيم ضاةعا؛” ضاةعا 

(m) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس ترت حّڙيم كاعدا؛” كاعدا 

(n) “ىعهب ةّرڊ حّ شيڪريٽري؛” شيڪريٽري 

(o) “ىعهب ةّرڊ حّ خزاٌچي.” خزاٌچي 

 -IIةاب 

 ةّرڊ

كائو ڪيّ ويٍدوۿ حًٍِ ( حيترو حهد ٿي شگِي ةّرڊ 9) .3

 کي شٍڌ اشپّرٽس ةّرڊ شڎيّ ويٍدو.

( ةّرڊ ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدو ۽ ان کي ًُ 2)

„رڊيٍٍس حي گٍخائشً ىّحب ٻٍِي كصو حي 

غير ىتررڪ ىهڪيت ذاضم ڪرڻ ۽ ىتررڪ ۽ 

Definitions 
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عام ىِر ٌُّديۿ ۽ ڄاڻايم ٌاني ِء ذليلي وارثي ۽ الرکڻ 

شان ڪيس ڪري شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي 

 شگٍِدو.

( ةّرڊ حا ُيڊ ڪّارٽرز ڪراچي ۾ ٌُّدا يا اُڏي ٻي 3)

حڳَِ تي حيئً ذڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريعي ظئي 

 ڪري.

 . ةّرڊ ُيٺيً تي ىشتيم ٌُّدو:4

(i)چيئرىيً شٍڌ حّ گّرٌرۿ يا ان حّ ٌاىزد ڪيم 
1(ii)]وائيس  تعهيو ۽ راٌديً الِء وزير

 چيئرىيً
2

(ii-a)] شٍڌ ذڪّىت حي ثلافت

 ]]شيڪريٽري. کاتي حّ

 ىييتر

3
(ii-b)] شٍڌ ذڪّىت حي ُائّشٍگۿ

ٽائّن پالٌٍگۿ رورل ڊونپييٍٽ ۽ نّڪم 

 گّرٌييٍٽ کاتي حّ شيڪريٽري.

 ىييتر

(ii-c) ًىيئرۿ ڪراچي ىيٽروپّنيٽ

 ڪارپّريشً

 ىييتر

(ii-d) ىيئرۿ ذيدر„ةاد ىيٌّصپم

 ]ڪارپّريشً.

 ىييتر

(iii)ىييترز ڊويزٌس حا ڪيشٍر 

Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ حي ةيِڪ
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  (17-03-1982) (ii)(1)(4)ظرفان تتديم ڪيم دفعَ  XIIحي شٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر. 19982 
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  (1984-10-15)تائيً  (ii-e)کان  (ii-b)( حي ذيهي شلً 9حي ذيهي دفعَ ) 4ىّحب شاىم ڪيم دفعَ  XXXحي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  39984
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(iv) ىييتر ڊائريڪٽر „ف اشپّرٽس شٍڌ 

(v)  ڊائريڪٽرس „ف اشڪّل

 ايخّڪيشًۿ ڪراچي ۽ ذيدر„ةاد

 زىييتر

(vi)  ڊائريڪٽرس „ف ڪانيج

 ايخّڪيشًۿ ڪراچي ۽ ذيدر„ةاد

 زىييتر

(vii)  ڊائريڪٽر „ف ٽيڪٍيڪم

 ايخّڪيشًۿ شٍڌ

 ىييتر

(viii)  ڏَُ ڄاتم شڃاتم ىاڻِّ حيڪي

اشپّرٽس ۽ راٌديً ۾ دنچصپي رکٍدا 

ُخً اُي ذڪّىت ظرفان ٌاىزد ڪيا 

 ويٍدا.

 ىييترز

(ix)  ايصّشيئيشٍز حا چار ٌيائٍدا

 ذڪّىت ظرفان ٌاىزد ڪيا ويٍدا

 

ثلافت کاتي حّ شيڪريٽري ۽ ڊائريڪٽر „ف  [(2)1

اشپّرٽس ترتيتّار ةّرڊ حا شيڪريٽري ۽ حّائٍٽ 

 ]شيڪريٽري ٌُّدا.
2(2-A)]  گّرٌر ٌّٽيفڪيشً ذريعي ڪًٍِ شخص کي

شرڪاري يا غير شرڪاري ىييتر ىلرر ڪري ةّرڊ حي 

 ]ةيِڪ ۾ ترىيو ڪري شگِي ٿّ.

فيس ( „فيس حي ىلطد الِء ىلرر ڪيم شرڪاري ىييتر „3)

 ڇڎڻ تي ىييتر ٌَ رٍُدو.

( ُڪ غير شرڪاري ىييتر حيصتائيً اُّ گّرٌر کي ُڪ 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1
 (1994-03-07)( 2حّ ذيهي دفعَ ) 4ظرفان تتديم ڪيم دفعَ  VIIحي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  9994 

2
 A (15-10-1984)-2 حّ ذيهي دفعَ 4ىّحب شاىم ڪيم دفعَ  XXXحي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  9984 
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نکت ۾ خط ذريعي اشتعيفيٰ ٌَ ڏئي يا کيس اڳّاٽ ُٽايّ ٌَ 

وڃيۿ ٻً شانً حي عرضي الِء „فيس رکي شگٍِدو ۽ ٻيِر 

 ىلرري الِء اُم ٌُّدو.

حيڪڎًُ ُڪ غير شرڪاري ىييتر حي شيٽ ان حي ( 5)

( حي 9خاني ٿئيۿ تَ اُا „شاىي ذيهي دفعَ )ىدي دوران 

گٍخائشً ىّحب ڀري ويٍدي ۽ ىلرر ڪيم ىييتر رُيم ىدي 

 الِء „فيس رکي شگٍِدو.

( ةّرڊ يا ان حي ڪًٍِ ةَ ڪييٽي حي ڪا ةَ ڪارروائي 6)

ةّرڊ حي ڪييٽي ۾ „شاىي حي ضّرت ۾ غير ىّثر ٌَ ٌُّديۿ 

 حيئً ةَ ىعاىهّ ُخي.

عير شرڪاري ىييتر کي  ذڪّىت نکت ۾ ذڪو ذريعي. 5

 ةرظرف ڪري شگِي ٿيۿ حيڪڎًُ ُّ:

(a)  رڊيٍٍس ترت پٍٍِخّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ کان اٌڪار„ ًُ

ڪري ٿّ يا ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ذىيّاريّن ٌڀائڻ حي اُم ٌٿّ 

 رُي؛

(b)  ذڪّىت حي ٌظر ۾ ًُ پٍٍِخي ىييتر ظّر ذيثيت کي

 خراب ڪيّ „ُي؛

(c) ةّرڊ حي نڳاتار ٽً گڎحاڻيً ىان غير ذاضر رُيّ „ُي؛ 

(d) .ةداخالكي حي ڏوَُ ۾ شزايافتَ „ُي 

 . ةّرڊ حا ُيٺيان ڪو ٌُّداۿ يعٍي:6

(i)  ضّةي ۾ اشپّرٽسۿ راٌديً ۽ ظتي تعهيو کي ُٿي وٺرائڻ ۽

 ان شهصهي ۾ عام ذڪيت عيهي حّڙڻ؛

(ii)  عّام حي شيّرن ظتلً ۾ اشپّرٽس ۽ راٌديً الِء پيار ۽

 دنچصپي پيدا ڪرڻ؛

(iii)  ڪو ڪار ايصّشيئيشٍز حي حّڙحڪ ۽ ةِتر ٌيٌّي
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 کي ُٿي وٺرائڻ؛

(iv)  ضّةي ۾ اشپّرٽس ۽ راٌديً حي شرگرىيً ۾ شِڪار

 ڪرڻۿ ُٿي وٺرائڻ ۽ شٍّت ۾ „ڻڻ؛

(v)  ضو ڪرڻ(؛1ايصّشيئيشٍز( 

(vi)  ڪًٍِ شخصۿ ةاڊي يا تٍظيو کان ڪا ركوۿ ىاني

 چٍدو ذاضم ڪرڻ؛گراٌٽسۿ اىداد ۽ 

(vii)  اشپّرٽس ۽ راٌديً حي تركي ۽ واڌاري الِء

 ايصّشيئيشٍز کي گراٌٽس ڏيڻ؛

(viii)  اُا پڪ ڪرڻ تَ حًٍِ ىلطد الِء گراٌٽس ڏٌيّن ويّن

 „ًُۿ اُي ان ئي ىلطد الِء اشتعيال ٿي رُيّن „ًُ؛

(ix)  عام ظّر تي اُڏا شيّرا كدم کڻڻ ۽ اُي شيّن ڪرڻ

حيڪي ضروري ُخً ۽ ان حا ىلطد ذاضم ڪرڻ ۾ ىددگار 

 ُخً.

کي شيّرا  ةّرڊًُ „رڊيٍٍس حي ٻيً گٍخائشً ىّحبۿ . 7

 اختيار ذاضم ٌُّدا:

(a)  اٌتظام ڪرڻ ۽ ًُ „رڊيٍٍس ىهڪيت ذاضم ڪرڻ ۽

 حي گٍخائشً ىّحب عام ظّر تي ٺيڪً ۾ ذطّ وٺڻ؛

(b) ّزىً حي ىالزىت رڊ حي خزاٌچي ۽ ٻيً عيهدارن ۽ ىالة

 حا شرظّن ۽ ضاةعا ىلرر ڪرڻ ۽ ظئي ڪرڻ؛

(c)  حي ةخيٽ حّڙڻ؛ ةّرڊذڪّىت حي ىٍظّري الِء 

(d)  رڊيٍٍس حا ىلطد ذاضم ڪرڻ الِء ايگزيڪيّٽّۿ„ ًُ

 ڊويزٌم ضهعي ۽ ٻيّن ڪييٽيّن حّڙڻ؛

(e)  ًةّرڊ حي ڪييٽيزۿ شيڪريٽري ۽ ٻيً عيهدارن ۽ ىالزى
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 (1982-01-30)” رحصٽر“ىّحب تتديم ڪيم نفغ  Iحي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  9982 
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 ڏاًٌِ اختيار ىٍتلم ڪرڻ؛

(f)  ڪًٍِ اشپّرٽ يا راٌد ۾ دنچصپي رکٍدڙ ڪًٍِ شخص

کي پاڻ شان گڎڻۿ يا ڪًٍِ ايصّشيئيشً حي ڪًٍِ ىييتر 

حًٍِ حي ىدد يا ضالح گِرةم ُخي ۽ شرظً ۽ ضاةعً 

 ىّحب ةيان ڪئي وئي ُخي؛ ۽

(g) ّري شان ًُ „رڊيٍٍس حا ىلطد ذڪّىت حي ىٍظ

 ذاضم ڪرڻ الِء ضاةعا حّڙڻ.

 . چيئرىيً ةّرڊ حي ايگزيڪيّٽّ اٿارٽي ٌُّدو.8

 

 

 -IIIةاب 

 ڪييٽيّن ۽ ايصّشيئيشٍز

ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي وائيس چيئرىيًۿ شيڪريٽريۿ ( 9. )9

خزاٌچي ۽ ٽً غير شرڪاري ىييترن تي ىشتيم ٌُّديۿ حً 

 حّ ٌيائٍدو ٌُّدو.ىان گِٽ ۾ گِٽ ُڪ ايصّشيئيشً 

 ( ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي ڪٍدي:2)

(a)  اُا پڪ ڪرڻ تي ًُ „رڊيٍٍس حّن گٍخائشّنۿ كاعداۿ

 ضاةعا ۽ ةاِء الز شيّرن نراذن کان حّڙيم „ًُ؛

(b) ايصّشيئيشٍز وچ ۾ تڪرارن حي ذم الِء ڪّششّن وٺڻ؛ 

(c)  ڊويزٌم ڪييٽي يا ضهعي ڪييٽي حي ذڪيً ىّحب

 اپيهيٽ اٿارٽي ظّر كدم کڻڻ؛

(d) ًايصّشيئيشً حي اٌتظاىي ۽ ىانياتي ىعاىهً ۾ ةدعٍّاٌي 

م کڻڻ حيئً ضروري حي شڪايتً حي حاچ ڪرڻ ۽ اُڏو كد

 ُخي.

ڊويزٌم ڪييٽيّن ۽ ضهعي ڪييٽيّن اُڏن ىاڻًِ ( 9). 90
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 ڪري. تي ىشتيم ٌُّديّنۿ حيئً ةّرڊ ىلرر

( ةّرڊ حي عام ضاةعي ۽ ٌظرداري ُيٺ ڊويزٌم ڪييٽيّن 2)

۽ ضهعي ڪييٽيّن اًٌِ حي ترتيتّار دائره اختيار ىّحب 

 ڪري شگٍِديّن:

(a)  ڊويزٌس ۽ ضهعي ۾ راٌديً ۽ اشپّرٽس حي تركي الِء كدم

 کڻڻ؛

(b) 1]۽ ڊويزٌم ۽ ضهعي شعد تي ايصّشيئيشٍز حي  ]حّڙڻ

 شرگرىيً حي ٌظرداري ڪرڻ؛

(c)  ڊويزٌم ۽ ضهعي شعد حي ايصّشيئيشً حي شهصهي ۾

 حا شيّرا اختيار ٌُّدا؛ ةّرڊترت  96دفعَ 

(d) ًاًٌِ کي ةّرڊ يا  اُڏا ٻيا ڪو ڪٍديّن حيئ

 .ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي ظرفان شٌّپيا ويٍدا

ايگزيڪيّٽّ ڪييٽيۿ ڊويزٌم ڪييٽيً ۽ ضهعي ( 3)

ڪييٽيً حّ ڪاروٍُّار اُڏي ظريلي ُاليّ ويٍدو ۽ 

گڎحاڻيّن اُڏيَء ريت ڪّٺايّن ويٍديّن حيئً ضاةعً ۾ 

 ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

ڪي ةَ شت يا وڌيڪ ىاڻِّ ڪًٍِ ىخطّص راٌد ( 9). 99

يا اشپّرٽ الِء ايصّشيئيشً حّڙڻ الِء اًٌِ حا ٌاال 

ايصّشيئيشً حي يادداشت ٌاىي ۾ ڏيٍدا ۽ شاڳئي حي ٌلم 

 اُڏي في شان گڎ حيڪا ةّرڊ ظرفان ظئي ڪئي وڃيۿ

 شيڪريٽري ڏاًٌِ اىاڻيٍدا.

( ايصّشيئيشً حي  يادداشت ٌاىي شان گڎ ةاِء الز حّ ٌلم 2)

 ٌُّدوۿ حًٍِ ۾ شاىم ٌُّدا:

 ڪييٽيّن

Divisional and 
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Committees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايصّشيئيشٍس

Associations 

 

 

 

 

 

                                              

 (1982-01-30)” رحصٽر“ىّحب تتديم ڪيم نفغ  Iحي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  19980



 
12 

(a) ايصّشيئيشً حّ ٌانّ؛ 

(b) ايصّشيئيشً حا ىلطد؛ 

(c) ايصّشيئيشً حا عِدا رکٍدڙن حا ٌاالۿ پتا ۽ ڌٌڌا؛ 

(d) حً شان ايصّشيئيشً ُهي رُي „ُي. وشيال 

ريٽري ايصّشيئيشً حي يادداشت ٌاىي ۽ ( شيڪ3)

يڪا تطديق ٿيم ۽ ةّرڊ حايصّشيئيشً حي ةاِء الز حي ٌلم 

ظرفان ىِرةٍد ٌُّدي ُڪ رحصٽريشً شرٽيفڪيٽ حاري 

 ڪٍدو.

( ةاِء الز ۾ ايصّشيئيشً حي حٍرل ةاڊي ظرفان ڪا ةَ 4)

ترىيو كاةم كتّل ٌَ ٌُّدي حيصتائيً اُا شيڪريٽري کان 

وڃي ان ىلطد الِء ترىيو حي ُڪ ٌلم ىٍظّر ٌَ ڪرائي 

 شيڪريٽري ڏاًٌِ اىاڻي ويٍدي.

ئً „ُي تَ ترىيو ًُ ي( حيڪڎًُ شيڪريٽري ىع5)

„رڊيٍٍس حي ڪً گٍخائشً يا كاعدن ۽ ضاةعً يا 

ُّ ايصّشيئيشً حي يادداشت ٌاىي شان تڪرار ۾ ٌَ „ُي تَۿ 

ترىيو کي ىٍظّر ڪري شگِي ٿّ ۽ تطديق ٿيم ٌلم 

 ً اىاڻي شگِي ٿّ.ايصّشيئيشً ڏاٌِ

حصتائيً ڪخَِ ةَ ايصّشيئيشً حي يادداشت ٌاىي ( 9. )92

يا ةاِء الز حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ حيڪڎًُ اُڏي حاچ کاٌپِّء 

حيئً ضروري ُخيۿ ةّرڊ ان خيال حّ „ُي تَ اُڏي 

 ايصّشيئيشً حي ىئٍيخٍگ ةاڊي:

(a)  پٍٍِخّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ حي الئق ٌاُي يا نڳاتار

 ذىيّاريّن ٌڀائڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿي؛

(b)  پٍٍِخا ىعاىال شٍڀانڻ حي الئق ٌاُي يا ىاني ىصئهً کي

 ىًٍِ ڏئي ٿي؛ يا
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(c)  ان حي اٌتظاىي ۽ ىاني ىعاىهً ۾ ةدعٍّاٌيً کي ىًٍِ ڏئي

 ٿي؛

(d) ةّرڊ يا ايگزيڪيّٽّ ڪييٽي ظرفان حاري ڪيم ڪ ًٍِ

 ُدايت تي عيم ڪرڻ ۾ نڳاتار ٌاڪام ٿئي ٿي؛

(e)  عام ظّر تي عّاىي ىفاد يا ايصّشيئيشً حي ىفادن حي

 خالف كدم کڻي ٿي.

ةّرڊ ىئٍيخٍگ ةاڊي کي ختو ڪرڻ حّ ذڪو حاري ڪري 

ٌُّدو حيئً  ي ٿّۿ حيڪّ عرضّ ُڪ شال کان ىٿي ٌَشگِ

 اُڏي ذڪو ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

ٻڌڻ حّ ىّكعّ ڏيڻ کاٌصّاِء ڪّ ةَ ( ىئٍيخٍگ ةاڊي کي 2)

 كدم ًُ دفعَ ترت ٌَ کٍيّ ويٍدو.

( حتي ايصّشيئيشً حي ىئٍيخٍگ ةاڊي ختو ڪئي وئي 3)

„ُي ايصّشيئيشً حي ىئٍيخييٍٽ ٌئيً ىئيٍيخٍگ ةاڊي 

حڏڻ تائيً ةاِء الز ىّحبۿ اُڏي ةاڊي يا ايڊىٍصٽريٽر ظرفان 

 ڪو حاري رکٍدي حيڪّ ةّرڊ ظرفان ىلرر ڪيّ وڃي.

( حتي ايصّشيئيشً حّ ڪّ ىييتر فٍڊس ۾ گِّٻيً يا 4)

ىعاىهً حي ةداٌتظاىي ۾ ىهّث ڏٺّ وڃيۿ ةّرڊ اُڏي ىييتر تي 

وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن تِت كدم کڻڻ کاٌصّاِءۿ اُڏي 

ايصّشيئيشً ىان اُڏي ىييتر کي ُٽائي شگِي ٿّ ۽ کيس 

ىييتر ٿيڻ کان اُڏي عرضي الِء ٌااُم ڪري شگِي ٿّۿ 

 ّ اُّ ظئي ڪري.حيڪ

 -IVةاب 

 فٍڊۿ اڪائٌّٽس ۽ „ڊٽ

( ُڪ فٍڊ ٌُّدوۿ حًٍِ کي شٍڌ اشپّرٽس ةّرڊ فٍڊ 9. )93

 شڎيّ ويٍدو.
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 ( فٍڊ ىشتيم ٌُّدو:2)

(a) ذڪّىت ظرفان ڏٌم گراٌٽس؛ 

(b) ڪًٍِ شخصۿ اداري يا تٍظيو ظرفان ڏٌم اىداد؛ 

(c) يٍدڙ ركو يا فٍڊ ةّرڊ حي ڪًٍِ ىهڪيت ىان ذاضم ٿ

 ركيً حي شيڏپ ىان ذاضم ٿيٍدڙ ركو؛حي 

(d) ةّرڊ ظرفان گڎ ڪيم يا ذاضم ڪيم كرض؛ ۽ 

(e) .ةّرڊ ظرفان ذاضم ٿيڻ الِء ٻيّن شيّريّن ركيّن 

( فٍڊ ۾ ركيّن اُڏيَء ريت شيڏايّن ويٍديّن ۽ اُڏي ةئٍڪ 3)

 ۾ رکيّن ويٍديّن حيئً ةّرڊ ىٍظّري ڏئي.

ئي ۽ يت افزافٍڊ راٌديًۿ اشپّرٽس ۽ ظتي تعهيو حي ُ( 4)

ن الِء ِء اشتعيال ڪيا ويٍدا ۽ ٻيً الڳاپيم ىلطدالواڌاري 

اضم ڪرڻ شان الڳاپيم حيڪي ًُ „رڊيٍٍس حي ىلطد ذ

 ُخً.

ةّرڊ ُڪ ذد ىلرر ڪٍدو حًٍِ تائيً شيڪريٽري کي ( 5)

فٍڊ ىان پئصا ڪڍڻ حّ اختيار ٌُّدوۿ اُّ پٍٍِخي ترّيم ۾ 

 رکي شگٍِدو ۽ فٍڊ خرچ ڪري شگٍِدو.

اٌچي ظرفان اُڏي ظريلي زفٍڊ حا اڪائٌّٽس خ( 9. )94

 شٍڀانيا ويٍدا حيئً ضاةعً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

 ٍٽ( فٍڊ حا اڪائٌّٽس ُر ىاني شال ۾ ُڪ ڀيرو اڪائٌّٽ2)

حٍرل شٍڌۿ يا ان حي ٌاىزد ڪيم ىاڻِّ ظرفان „ڊٽ ڪيا 

 ويٍدا.

( „ڊٽ رپّرٽ ةّرڊ کي اىاڻي ويٍدي ۽ ةّرڊ حي راِء شان 3)

ذڪّىت کي اىاڻي ويٍديۿ ۽ ةّرڊ ذڪّىت ظرفان ڪًٍِ 

 „ڊٽ اعتراض حي درشتگي حي ُدايتً تي عيم ڪٍدو.

 -Vةاب 
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 حٍرل پروويزٌس

. ذڪّىت ةّرڊ کي اُڏيّن ُدايتّن ڏئي شگِي ٿي يا ان 95

کان ڪّ دشتاويزۿ ريٽرنۿ اشٽيٽييٍٽ يا ڪا ٻي ىعهّىات 

ُٿ حيڪا ڪًٍِ ىعاىهي شان حڏيم ُخي حيڪا ةّرڊ حي 

ُيٺ ُخي ظهب ڪري شگِي ٿيۿ ۽ ةّرڊ اُڏي ُدايت يا 

 درخّاشت تي عيم ڪٍدو.

. شيڪريٽري ۽ خزاٌچي اُڏا اختيار اشتعيال ڪٍدا ۽ 96

اُڏا ڪو شراٌخام ڏيٍدا حيئً ضاةعً ۾ ةيان ڪيّ ويّ 

 ُخي.

 

 

ذڪّىت ًُ „رڊيٍٍس حي گٍخائشً حا ىلطد ذاضم . 97

 ڪرڻ الِء كاعدا حّڙي شگِي ٿي.

ةّرڊۿ ذڪّىت حي ىٍظّري شان ةّرڊ حا ىعاىال ( 9. )98

شٍڀانڻ ۽ ُالئڻ ۽ ًُ „رڊيٍٍس حا ىلطد ذاضم ڪرڻ الِء 

اُڏا ضاةعا حّڙي شگِي ٿّ حيڪي ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاعدن 

 شان تڪرار ۾ ٌَ ُخً.

خاص ظّر تي حيڪڎًُ اڳّڻً اختيارن حي تضاد ۾ ( 2)

 ًٍُ ڳانِيً الِء ىِيا ڪيا ويٍدا:ٌاُي تَ پِّء ضاةعا 

(a)  ةّرڊ حي گڎحاڻيً حي „زادي ۽ اُڏيً گڎحاڻيً حي عيم

 حّ ظريليڪار؛

(b) ٌّٽيس حًٍِ تي ُڪ گڎحاڻيً ڪّٺائي ويٍدي؛ 

(c) ًٍِتي ةّرڊ حي گڎحاڻي ڪّٺائي ويٍدي؛ وكت ۽ حڳَِ ح  

(d) ظريليڪار حًٍِ ىّحب ىٍٽ ُاليا ۽ تطديق ڪيا

 ويٍدا؛

 

 ذڪّىت حا اختيار

Powers of 

Government 

 

 

شيڪريٽري ۽ 

 خزاٌچي حا اختيار

Powers of 

Secretary and 

Treasurer 

 كاعدا

Rules 

 ضاةعا

Regulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

(e) خزاٌچي ۽ م ڀرتيۿ „فيس حّ ىدوۿ ةّرڊ ظرفان ىلرر ڪي

 يً عيهدارن ۽ ىالزن حي ىالزىت حا شرظّن ۽ ضاةعا؛ٻ

(f)  ظريليڪار حًٍِ ۾ ۽ وكت حًٍِ تي ةخيٽ ذڪّىت

 ڏاًٌِ ىٍظّري الِء ىّڪهي ويٍدي؛

(g)  ًيا ڪّ ٻيّ ىعاىهّ حيڪّ ًُ „رڊيٍٍس حي گٍخائش

 ىعاةق ُخي ۽ اًٌِ ۾ ةيان ڪيّ وڃي.

„ڻڻ حّ . ڪًٍِ ةَ عدانت کي ڪا ڪارروائي غّر ُيٺ 99

اختيار ٌَ ٌُّدو يا ًُ „رڊيٍٍس ترت ڪيم ڪيً يا ڪًٍِ 

 ڪو حي ارادي تي ڪارروائي حّ اختيار ٌَ ٌُّدو.

 

ًُ „رڊيٍٍس ترت ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪخَِ ڪرڻ . 20

حي ارادي تي ڪّ ىلدىّ يا كاٌٌّي ڪارروائي ذڪّىتۿ ةّرڊ 

يا ان حي ڪًٍِ ڪييٽي يا عيهدارن ۽ ىالزىً خالف ٌَ 

 ڪئي ويٍدي.

 

ىذڪّره ترحيّ عام ىاڻًِ حي واكفيت الِء  حّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِخي.
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