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 1994ىخطيَ  XVIغٍڌ ايڪٽ ٌيتط 

SINDH ACT NO.XVI OF 1994 

 ايٍڊ „رٽ „ف اغڪّك هيهي اٌڊس

 1994 ايڪٽۿ ڪطاچي ايٽ „رڪيٽيڪچط

THE INDUS VALLEY SCHOOL OF 

ART AND ARCHITECTURE AT 

KARACHI ACT, 1994 

 ]1994حّالِء  27[

ڪطاچي ۾ اٌڊس هيهي اغڪّك „ف ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

 „رٽع ايٍڊ „رڪيٽيڪچط كائو ڪيّ هيٍصه.

حيئً تَ ُڪ اغڪّك كائو ڪطڻّ „ُي حيڪّ اٌڊس هيهي 

اغڪّك „ف „رٽ ائٍڊ „رڪيٽيڪچط ظّر ڄاتّ هيٍصهۿ 

حًٍِ کي ڊگطيّمۿ ڊپهّىازۿ غطٽيفيڪٽع ۽ ٻيً تػهييي 

ڏٌّ هيٍصه ۽ ٻيً الڳاپيم ىاىطم سفّـيتً ڏيڻ حّ استيار 

 کي ظئي ڪيّ هيٍصه؛

 ام کي ًُ ريت الڳّ ڪيّ هيٍصه:

اٌڊس هيهي اغڪّك „ف „رٽ ًُ ايڪٽ کي ( 1) .1

 1994ايڪٽۿ ايٽ ڪطاچي ٍڊ „رڪيٽيڪچط اي

 چيّ هيٍصه.

 کام الڳّ ٿيٍصه. 1994اُّ پِطيً ىئيۿ (2)

ڪٽ حي ىّضّع يا ىضيّم حي سالف ٌَ ُخي تَ . ًُ اي2

 پِّء.
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(i)“اغڪّك حي اڪيڊىڪ  ىعهب ”اڪيڊىڪ ڪاىيٽي

 ؛ڪاىيٽي

(ii)“؛۾ ڄاڻايم اغڪّك حي اٿارٽي 12دفػَ  ىعهب ”اٿارٽي 

(iii)“؛اغڪّك حّ ةّرڊ „ف گّرٌطس ىعهب ”ةّرڊ 

(iv)“ً؛ةّرڊ „ف گّرٌطس حّ چيئطىيً ىعهب ”چيئطىي 

(v)“ً؛ڪًٍِ فيڪهٽيَء حّ اڳّاڻ ىعهب” ڊي 

(vi) “اٌتظاىي ىعهب اغڪّك حّ” ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط 

 اڳّاڻ؛

(vii) “ىعهب اغڪّك حي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(viii) “ىعهب غٍڌ ذڪّىت؛” ذڪّىت 

(ix) “ىعهب كاٌّمۿ ضاةعً ۽ كاغصم ىّحب ” ةيام ڪيم

 ةيام ڪيم؛

(x) “ىعهب اٌڊس هيهي اغڪّك „ف „رٽ ايٍڊ ” اغڪّك

 „رڪيٽيڪچط؛

(xi) “ىعهب اٌڊس هيهي اغڪّك „ف „رٽ ايٍڊ ” غّغائٽي

 „رڪيٽيڪچط حي غّغائٽي؛

(xii) “ىعهب ًُ ايڪٽ ترت ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا

 تطتيتّار حّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا.

 -Iةاب 

 اغڪّك

ًُ ايڪٽ حي الڳّ ٿيڻ کام ڪخَِ هكت اڳ ( 1.)3

غّغائٽي ظطفام ُهٍصڙ اغڪّك کي ٌئيً غط حّڙي ۽ ىٍظو 

كائو ڪيّ هيٍصهۿ حًٍِ کي اٌڊس هيهي اغڪّك „ف  ڪطي

 „رٽ ۽ „رڪيٽيڪچط غڎيّ هيٍصه.

اغڪّك اٌڊس هيهي اغڪّك „ف „رٽ ايٍڊ ( 2)
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ۿ ٌُّصهٌاني غام ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ  „رڪيٽيڪچط حي

حًٍِ کي ام ۾ ڪًٍِ ىهڪيت کي ذاـم ڪطڻ يا 

ٌيڪاك ڪطڻ حي استيار غام گڎ ذليلي هارثي ۽ غال ىِط 

۽  ڄاڻايم ٌاني غام ڪيع ڪطي غگٍِصهّ ٌُّصيۿ حيڪ

 ام تي ڪيع ٿي غگٍِصه.

ۿ ڀم اًٌِ حّ تػهق اغڪّك غڀٍي ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّصه.4

ڪًٍِ ةَ حٍع يا ىضُبۿ ٌػمۿ ظتليۿ رٌگ يا ڊهىيػائيم 

۾ ظطفام پڏُايا هيٍصڙ ڪّرغً اغڪّك غام ُخيۿ حيڪي 

۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ ؽشؿ  داسال الِء اُم ُخًتػهيو هٺڻ الِء 

ي فلط حٍعۿ ىضُبۿ ظتليۿ ٌػمۿ رٌگ يا ڊهىيػائيم حي ک

 ةٍياد تي اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍصه.

 غهوکي تطكي هٺطائڻ ۽  غهو( اغڪّك حا ىلفص 1. )5

غهػهي ۾ „رٽۿ „رڪيٽيڪچطۿ  اٌِيَءڦِالئڻ ٌُّصا 

ۿ تػهيوىٍفّةاةٍصيۿ ٍُطمۿ ڊزائٍع ۽ الڳاپيم ؽػتً ۾ 

گطيخّئيٽ اٌڊر ۽ سصىت  تخطةاتي ىاذّكتطةيتۿ ترليقۿ 

 .فطاُو ڪئي هيٍصي۽ پّغٽ گطيخّئيٽ غعد تي 

( اغڪّك ىڪيم ظّر سّدىشتيار ةاڊي ٌُّصهۿ حًٍِ کي 2)

پٍٍِخا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء پٍٍِخي تػهييي ىػاىهً 

ُالئڻ حي ىڪيم „زادي ٌُّصيۿ ساص ظّر ُيٺيً ىػاىهً 

 ۾ „زادي ٌُّصي:

(i)  اًٌِ کي داسال ڏيڻ ۽ اىترام هٺڻ ۽ چٌّڊڻۿ ؽاگطدم کي

 ؛ ڊگطيظۿ ڊپهّىازۿ غطٽيفڪيٽع ۽ ٻيا تػهييي اغظاز ڏيڻ

(ii) ٻيً ادارم غام حّڙڻ ۽ پاڻ کي ڪطڻ يا  پٍٍِخّ انراق

تػهيو حي ةِتطي الِء پٍٍِخا ڪو ۽ ذىيّاريّم ادا ڪطڻ الِء 

 فيڪهٽيظ ۽ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽع كائو ڪطڻ ؛
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(iii) طيليڪار ىّحب ىٍظّر ٿيم ىاڻًِ کي ڄاڻايم ظ

 اغظازي ڊگطيّم يا اغظاز ڏيڻ؛

(iv)  ۽ ترليق ڪطڻ حيئً ظئي  حّڙڻپڏُائي حا ڪّرغظ

 ڪيّ هيّ ُخي؛

(v)  تػهيوۿ پطهفيؾٍم تطةيت ۽ ترليق ۾ ىصد ڪطڻ ۽ ٻيّم

 غِّنتّم ىِيا ڪطڻ؛

(vi) ڪطڻ يا ڌار ڪطڻ ۽ اُڏم انراق ادارم کي  تػهييي

ادارم حي حاچ نِڻ يا پٍٍِخّ پاڻ کي چٌّڊيم تػهييي 

تطةيتي ۽ ترليلي ادارم غام حّڙڻۿ اًٌِ کي اًٌِ حا ڪو 

۽ ذىيّاريّم ٌڀائڻ الِء حّڳيّم سصىتّم ۽ غِّنتّم فطاُو 

ڪطڻ ۽ هڌ کام هڌ اثطائتي تػهييي تطةيتي ۽ ترليلي 

پطهگطاىً کي يليٍي ةڻائڻ الِء پڏُائي حا ظطيلا ۽ ذڪيت 

 غيهيّم ظئي ڪطڻ؛

(vii)  ڏٌمکي  اغڪّكىهڪيت ذاـم ڪطڻ ۽ غٍڀانڻۿ 

گطاٌٽعۿ هـيتًۿ ٽطغٽعۿ ترفًۿ غعيًۿ اٌڊهىيٍٽع ۽ ٻيً 

ڪٍٽطةيّؽٍظ کي غٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڏيَء ريت غيڏائڻ 

 حيئً ىٍاغب ُخي؛

(viii)  ىػاُصمۿ ٺيڪً ۽ اٌتظاىً ۾ ذڪّىتۿ تٍظييًۿ

ادارمۿ ةاڊيظ ۽ فطدم غام اًٌِ حا ڪو ۽ ذىيّاريّم پّريّم 

 ڪطڻ الِء ؽاىم ٿيڻ؛

(ix)  ظهب ڪطڻ ۽ ذاـم  هـّنيّماُڏيّم فيع ۽ ٻيّم

 ڪطڻ حيئً اُا ظئي ڪطي؛

(x)  الِء ىييتط ىلطر ڪطڻ حيئً ىشتهف ةاڊيظ ۽ ڪييٽيظ

ظئي  حي غهػهي ۾ ُو ٌفاةي غطگطىيً۽  تصريػيةّرڊ 

 ڪطي؛
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(xi)  اغتادم ۽ اٌتظاىي غيهصارم ۽ اغٽاف حي ىييتطم حي

۽ ضاةعاۿ  ڪطڻ ۽ اُڏم غيهصارم ۽ اغٽاف حا ؽططىلطري 

 ؛استيار ۽ ذىيّاريّم ةيام ڪطڻ

 (xii) را كصل کڻڻ ۽ ؽيّم ڪطڻ حيڪي ام يّاُڏا ٻيا غ

 حي ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء گِطةم ُخً.

 -IIةاب 

 اغڪّك حا غيهصار

 غيهصار ٌُّصا:اغڪّك حا ُيٺيام .6

(i) غطپطغت؛ 

(ii) ةّرڊ „ف گّرٌطس حّ چيئطىيً؛ 

(iii) ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حّ چيئطىيً؛ 

(iv) ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط؛ 

(v) ڊيٍع؛ 

(vi) چيئطىيً؛ تصريػي ؽػتً حا 

(vii) ؛ ۽رحػٽطار 

(viii)  ِّحا غيهصار ٿيڻ حّ  اغڪّك حً ةاةتاُڏا ٻيا ىاڻ

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي

 ٌُّصه.غطپطغت حّ اغڪّك غٍڌ حّ گّرٌط .7

 

چيئطىيً ٌاىياره ؽشؿ ٌُّصهۿ حيڪّ ڄاڻ حي ( 1.)8

يا ىػاؽطي حي سصىت غيّض ڄاتم ىيصام ۾ سصىتً غيّض 

غڃاتم ٌُّصه ۽ پٍٍِخي اغهيٰ اسالكي كصرم ۽ داٌؾّري 

 ةيِڪ ظّر پػٍصيصن ٌُّصه؛

( چيئطىيً غطپطغت ظطفام ةّرڊ حي غفارش تي ىلطر 2)

 ڪيّ هيٍصه؛
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حي اغڪّك ۿ حڎًُ ىّحّد ُخيۿ چيئطىيً(3)

 ڪاٌّهڪيؾٍظ حي ـصارت ڪٍصه.

کام تفصيق ڪطائڻي ً چيئطىي( ُط اغظازي ڊگطي ڏيڻ الِء 4)

 پٌّصي.

ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي حّم چيئطىيً ( حيڪڎًُ 5)

ڪاررهايّم يا ڪًٍِ غيهصار حا ذڪو ًُ ايڪٽ حي 

گٍخائؾًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعً يا كاغصم ىّحب ٌَ „ًُ تَۿ اُّ 

اُڏي اٿارٽي يا غيهصار کي غتب ڄاڻائڻ الِء ظهب ڪطي 

۾ ذڪو  اُڏيً ڪاررهايً کي نکتٌَ غگِي ٿّ تَ ڇّ 

ذريػي ستو ڪيّ هڃيۿ اُڏي ڪاررهائي يا ذڪيً کي 

 ستو ڪطي غگِي ٿّ.

حي اُڏيَء ريت غيم ڪطڻ کام غيط چيئطىيً ( 6) 

ىّحّدگيَء حي ـّرت ۾ يا ڪًٍِ ٻئي غتب حي ڪطيۿ 

غٍصس حڳَِ تي ڪو ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حّ چيئطىيً 

 ڪٍصه.

حي ىػاىهً غام الڳاپيم ىػئهي  چيئطىيً اغڪّك( 1.)9

حاچ ڪطائي غگِي ٿّ ۽ اُڏه ؽشؿ يا ؽشفيتّم حي 

ىلطر ڪطي غگِي ٿّۿ حيئً ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء 

 ىٍاغب غيخِي.

( ترت رپّرٽ ىهڻ کاٌپِّءۿ 1ۿ ذيهي دفػَ )چيئطىيً( 2)

اُڏيّم ُصايتّم حاري ڪطي غگِي ٿّ حيئً اُّ ىٍاغب 

 غيخِي ۽ هائيع چاٌػيهط اُڏيً ُصايتً تي غيم ڪٍصه.

ام ظطفام  ةّرڊ ۿايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حّ چيئطىيً( 1.)10

 حي ىييتطم ىٍخِام ىلطر ڪيّ هيٍصه.

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي ً ةَ هكت حڎًُ ( ڪ2ٍِ)
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ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ۿ يا حي „فيع ساني ٌُّصيچيئطىيً 

ةيياري غتب پٍٍِخي غيط ذاضط ٌُّصه يا حّ چيئطىيً 

غتب „فيع حا ڪو ڪطڻ حي الئق ٌَ ٌُّصه يا ٻئي ڪًٍِ 

ةّرڊ ظطفام ٻيّ ٌاىظد ڪيم ىاڻِّ غٍصس حي ڪطي تَ 

 ٌڀائيٍصه.ذىيّاريّم 

ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط ةّرڊ ظطفام ايگظيڪيّٽّ ( 1. )11

 ڪييٽي حي غفارش تي ىلطر ڪيّ هيٍصه.

( ڪًٍِ ةَ هكت حڎًُ ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط حي 2) 

„فيع ساني ٌُّصيۿ يا ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط غيط ذاضط 

ڪًٍِ غتب حي ڪطي پٍٍِخي „فيع حا ڪو  ٌُّصه يا

ڪطڻ حي الئق ٌَ ٌُّصه تَ ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حّ 

چيئطىيً ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط حّم ذىيّاريّم ٌڀائڻ الِء 

 اُڏا اٌتظال ڪٍصهۿ حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي.

۽  ىک تػهييي( ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط اغڪّك حّ 3)

ًۿ ةّرڊ حي „فيػط ٌُّصه ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾ اٌتظاىي

ُصايتًۿ ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي فيفهي ۽ ايگظيڪيّٽّ 

ڪييٽي ظطفام غٌّپيم اغڪّك حي ذڪيت غيهيً ۽ 

 پطهگطاىً تي ةِتط ٌيٌّي غيم در„ىص حّ ذىيّار ٌُّصه.

ۿ ڪًٍِ ٍُگاىي ـّرتراك ۾ۿ ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط( 4)

حيڪا غٍصس سياك ۾ تڪڏه كصل گِطٌصي ُخيۿ اُڏه كصل 

کڻي غگِي ٿّۿ حيئً اُّ ضطهري غيخِيۿ حًٍِ کاٌپِّء 

غيهصارۿ  كصل ةاةت اٌِيَءحيتطه حهص ىيڪً ٿي غگِيۿ 

ةاڊي کي رپّرٽ ڪٍصهۿ حًٍِ کي غال ـّرت ٻي اٿارٽي يا 

 ۾ ىػاىهي کي ذم ڪطڻّ ُيّ.

( ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم استيارم غام تضاد 5)

the Executive 

Committee 

 

 

 

ايگظيڪيّٽّ 

 ڊائطيڪٽط

The Executive 

Director 
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کاٌػّاِءۿ ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط کي ُيٺيام استيار پڻ 

 ذاـم ٌُّصا:

(a)  ىٍظّر ٿيم ةخيٽ ۾ فطاُو ڪيم غيّره سطچ ىٍظّر

 کي سطچ ڪطڻ؛۾ فٍڊس  غاڳي ىصڪطڻ ۽ سطچ حي 

(b) حي اغتادمۿ غيهصارم ۽ ٻيً ىالزىً کي  اغڪّك

حي اُڏم  اغڪّكپڏُائيۿ ترليقۿ اىتراًٌ ۽ اٌتظاىً ۽ 

ٻيً ىػاىهً حي غهػهي ۾ اُڏا ڪو ڪطائڻ حي ُصايت 

 ڪطڻۿ حيڪي ضطهري غيخِي؛

(c)  اُڏيً ؽطظً ىّحب حيڪڎًُ ڪا ُخيۿ حيئً ةيام

ڪيّ هيّ ُخيۿ ًُ ايڪٽ ترت پٍٍِخا ڪي ةَ استيار 

 غيهصار يا ٻئي ىالزل کي ىٍتلم ڪطڻ؛ اغڪّك حي ڪًٍِ

 (d)  اُڏيً ڪيٽيگطيظ الِء ىالزل ىلطر ڪطڻۿ حً حي

 استيار ىٍتلم ڪيا هيا ُخً؛کيع غهػهي ۾ ةّرڊ ظطفام 

(e) ۽ ڪو غطاٌخال ڏيڻۿ  اغتػياك ڪطڻ اُڏا ٻيا استيار

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام هكت ةّكت غٌّپيا حيئً 

 هڃً.

 -IIIةاب 

 اٿارٽيظحّم اغڪّك 

 ٌُّصيّم:اٿارٽيظ ُيٺيّم حّم اغڪّك . 12

(i) ةّرڊ „ف گّرٌطس؛ 

(ii) ؛ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي 

(iii) ؛اڪيڊىڪ ڪييٽي 

(iv)  ؛ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي 

(v) .اُڏيّم ٻيّم اٿارٽيظ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي 

حي ىػاىهً حّ ضاةعّ ۽ ام  اغڪّكغال ٌظطداري ۽ ( 1.)13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٿارٽيظ

Authorities 

 

 

 

 

 ةّرڊ „ف گّرٌطس
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استيار ةّرڊ هٽ ٌُّصهۿ حيڪّ ُيٺيً حي پانيػيظ حّڙڻ حّ 

 تي ىؾتيم ٌُّصه:

(a) چيئطىيً؛ 

(b)  غٍڌ ُاِء ڪّرٽ حّ چيف حػٽع يا غٍصس ظطفام

 ٌاىظد ڪيم ُاِء ڪّرٽ حّ حج؛

(c) تػهيو کاتيۿ ذڪّىت غٍڌ حّ غيڪطيٽطي؛ 

(d)  گطاٌٽع ڪييؾًۿ يا ام ظطفام ٌاىظد  اغڪّكچيئطىيًۿ

 ڪيم ڪييؾً حّ ڪم هكتي ىييتط؛

(e)  چيئطىيً ظطفام ٌاىظد ڪيم غّغائٽي حي ةّرڊ „ف

 گّرٌطس حا غيّرا ىييتط.

ترت  (b)غٍڌ ُاِء ڪّرٽ حي چيف حػٽع پارام ؽق ( 2)

 (d)گطاٌٽع ڪييؾً حي چيئطىيً ظطفام ؽق  اغڪّكيا 

ترت ٌاىظد ڪيم ىييتط  (e)ترت يا چيئطىيً ظطفام ؽق 

ٽً غانً حي ىصي الِء غِصه رکٍصهۿ حيػتائيً اُّ ام کام 

اڳ ىييتطيَء تام اغتػيفيٰ ٌَ ڏئي يا کيع ٌاىظد ڪٍصڙ 

 اٿارٽي ظطفام غٍصس حڳَِ تي ٻي ٌاىظدگي ٌَ ڪئي هڃي.

ةّرڊ حي غيڪطيٽطي ظّر ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط ( 3) 

 ڪو ڪٍصه.

ڊ ۾ „غاىي يا ةّرڊ حي رّي ةةّرڊ حّ ڪّ كصل يا ڪاررهائ( 4)

 حّڙحڪ ۾ ڪًٍِ ٌلؿ حي ـّرت ۾ غيط ىّثط ٌَ ٌُّصه.

ٌاىظد ڪيم ىييتط حي غارضي „غاىي اٿارٽي ظطفام ڀطي (5)

 هيٍصيۿ حًٍِ اٿارٽي ظطفام ىييتط کي ٌاىظد ڪيّ هيّ ُيّ.

( حي 1حي ذيهي دفػَ ) 13ساص ظّر تي ۽ دفػَ ( 1.)14

يً ةّرڊ ُيٺگٍخائؾً حي غال ذيثيت غام تضاد کاٌػّاِءۿ 

 :ريت استيار ۽ ڪو غطاٌخال ڏيٍصه

Board of 

Governors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ حا استيار ۽ ڪو

Powers and 

Functions of the 
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(a) حي ىهڪيتۿ فٍڊسۿ اثاثً ۽ هغيهً کي  اغڪّك

 ۿ ضاةعّ رکڻ ۽ اٌتظال ڪطڻ؛غٍڀانڻ

(b) ّنَ ىهڪيت حي اغڪّك ظطفام ىٍلّنَ ۽ غيط ىٍل

 ۽ ىٍتلهي كتّك ڪطڻ؛ڪطڻ ىٍتلهي 

(c) ؛تػهييي ادارم غام انراق ڪطڻ ۽ ڌار ٿيڻ 

(d)  ّڪييٽي حي ىؾّري غام غانياٌي ةخيٽ ۽ ايگظڪيّٽ

ظّري ڏيڻ ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً تي غّر ڪطڻ ۽ ىٍ

ىػاىهً غام رهنظ „ف ةظٌع ۾ رٍُيائي ڪطڻ يا ىاني 

 رٍُيائي ڪطڻ؛

(e) حي ظطفام ٺيڪا ىٍظّر ڪطڻۿ ىڪيم ڪطڻۿ  اغڪّك

 تتصيم ڪطڻ يا رد ڪطڻ؛

(f) حي ىلفصم ذاـم ڪطڻ الِء اغڪييّم  اغڪّك

 ؽطهع ڪطڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ؛

(g)  اغڪّك۽  كائو ڪطڻظطيلّ ظئي ڪطڻ ۽ كتضي کي 

 حي غال ىِط اغتػياك ڪطڻ؛

(h) ۽  پيؾيّراٌَۿ ترليلي ۽ اٌتظاىي „غاىي پيصا ڪطڻ

حا  اغڪّكپيصا ڪطڻ حيڪي „غاىيّم اُڏيّم ٻيّم 

 „غاىيّم ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء گِطةم ُخًۿ اُڏيّم 

 ڪطڻ؛ وىهتّي ڪطڻ يا ست

(i) ايگظڪيّٽّ تي  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي غفارش

 ڊائطيڪٽط ۽ رحػٽطار ىلطر ڪطڻ؛

(j)  اغڪّك ةيام ڪيم حاچ ۽ دفاع حي ظطيليڪار کاٌپِّء

ٌّڪطي ىام ةطظطف ڪطڻۿ غظا ڏيڻ يا ىػعم ىالزىً کي 

 ڪطڻۿ حً کي ىلطر ڪطڻ حّ ام کي استيار „ُي؛

(k)  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي غفارش تي ضاةعً ۽ كاغصم

Board 
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 حي ىٍظّري ڏيڻ؛ ۽

 (l) غام الڳاپيم ٻيً غيّرم ىػاىهً کي ظئي  اغڪّك

ڪطڻۿ ُالئڻ ۽ اٌتظال ڪطڻ ۽ غيّرا ضطهري استيار 

اغتػياك ڪطڻ حيڪي ساص ظّر تي ًُ ايڪٽۿ كاٌّمۿ 

 ضاةعً يا كاغصم ۾ ةيام ٌاًُ ڪيا هيا.

( ةّرڊ پٍٍِخي استيارم ىٍخِام ڪي ةَ ڪًٍِ اٿارٽي يا 2)

 ِي ٿّ.غيهصار يا ڪييٽي يا ذيهي ڪييٽي ذّاني ڪطي غگ

ةّرڊ غاك ۾ گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيطا گڎحاڻي ڪٍصهۿ ( 1.)15

ظطفام ظئي ڪيّم چيئطىيً اُڏيً تاريشً تي حيڪي 

 هيٍصيّم؛

چيئطىيً ُڪ ساص گڎحاڻي ڪًٍِ ةَ هكت ةؾطظيڪ 

ضطهري ٌّغيت حي حي ُصايت تي ڪّٺائي غگِخي ٿي يا 

ىييتطم حي درسّاغت حي  ىػاىهي تي غّر ڪطڻ الِء ةّرڊ

 کام گِٽ ٌَ ُخً. چئًتي حيڪي 

ٌّٽيع ساص گڎحاڻيَء الِء گِٽ ۾ گِٽ ڏًُ ڏيًٍِ حّ ( 2)

ةّرڊ حي ىييتطم کي ڏٌّ هيٍصه ۽ گڎحاڻيَء حي ايخٍڊا 

ڪئي هيٍصي ام ىػاىهي الِء حًٍِ الِء ساص ىشفّص 

 گڎحاڻي ڪّٺائي هئي „ُي.

ڪّرل غڀ ىييتطم حي ُڪ ( ةّرڊ حي گڎحاڻيَء الِء 3)

ً حي ٌػتت ُڪ ةطاةط ڳڻي ڀاڱي ٽي ةطاةط ٌُّصهۿ حٍِ

 هيٍصي.

( ةّرڊ حا فيفال ىّحّد ىييتطم حي اڪثطيت حي ةٍياد 4)

تي ۽ ههٽٍگ ذريػي ڪيا هيٍصا ۽ حيڪڎًُ ىييتط ُڪ 

حيتطا هرُائخي هڃً تَ چيئطىيً کي ُڪ ڪاغٽٍگ ههٽ 

 ذاـم ٌُّصهۿ حيڪّ اغتػياك ڪٍصه.

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ حي گڎحاڻي

Meeting of the 

Board 
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ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعً يا كاغصم ( 1. )16

ىّحب ۽ ةّرڊ حي غال ۽ ساص ُصايتً ىّحبۿ 

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي اغڪّك حي اٌتظاىً الِء ۽ ًُ 

ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء ةّرڊ حي ذڪيت 

 الِء ذىيّار ٌُّصي.ڪطڻ غيهيً ۽ ُصايتً تي غيم در„ىص 

ڪٍصي  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي اُڏا استيار اغتػياك( 2)

 حيڪي ةّرڊ ظطفام هكت ةّكت ام کي غٌّپيا هڃً.

 (ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:3)

(a)( َ1دفػ)ترت ىلطر ڪيم چيئطىيً؛ 10 

(b) ةّرڊ ظطفام ٌاىظد ڪيم ةّرڊ حّ ُڪ ىييتط؛ 

(c) ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط؛ 

(d)  ِّغّغائٽي حي ىييتطم ىٍخِام ةّرڊ ظطفام ٽي ىاڻ

 ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(e)  ٽي ىاڻِّ ىٿي ڏٌم(a)  کام(d)  تائيً ؽلً ۾ ڄاڻايم

ىييتطم ظطفام غّغائٽي حي ىييتطم ىٍخِام ىلطر ڪيا 

هيٍصاۿ حً ىام گِٽ ۾ گِٽ ُڪ „رڪيٽيڪٽ ۽ ُڪ 

 „رٽػٽ/ڊزائيٍط ٌُّصه؛

ترت ٌاىظد ڪيم يا ىلطر ڪيم ىييتط ٽً  (e)يا  (d)ؽق ( 4)

غانً الِء غِصه رکٍصه ۽ ٻيِط ٌاىظدگي يا ىلطري الِء اُم 

حيئً ىػاىهّ ُخيۿ حيػتئايً اُّ اڳ ۾ ىييتطيَء ٌُّصهۿ 

تام اغتيػفيٰ ٌَ ڏئي يا ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي نڳاتار ٽً 

گڎحاڻيً ۾ ةٍا ىّزهم غتب ڄاڻائڻ حي يا ةٍا ىّڪم حي 

ڪال ٿئي ٿّۿ يا اٿارٽي ظطفام غٍصس حڳَِ ذاضط رُڻ ۾ ٌا

تي ڪّ ٻيّ ىاڻِّ ٌاىظد يا ىلطر ڪيّ هڃي ٿّۿ حًٍِ کيع 

 ٌاىظد يا ىلطر ڪيّ ُّ.

 ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي

The Executive 

Committee 
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ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ُط ٻً ىِيًٍ ۾ گِٽ ۾ گِٽ ( 5)

ُڪ ڀيطه اُڏيً تاريشً تي گڎحاڻي ڪٍصيۿ حيئً ام حّ 

چيئطىيً ظئي ڪطيۿ ةؾطظيڪ ُڪ ساص گڎحاڻي ڪّ 

هّ غّر ُيٺ „ڻڻ الِء ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي ٍُگاىي ىػاى

ىييتطم ظطفام درسّاغت تي ڪّٺائي هيٍصيۿ حً حّ اٌگ 

 ٽً کام گِٽ ٌَ ُخي.

(اُڏي ڪًٍِ درسّاغت ۾ گڎحاڻيَء حّ تخّيظ ڪيم 6)

ىلفص ضطهر ةيام ڪيم ُخڻ گِطحيۿ ۽ ايگظيڪيّٽّ 

ڪييٽي حّ چيئطىيً گِٽ ۾ گِٽ غتً ڏيًٍِ اٌصر 

گڎحاڻي ڪّٺائيٍصه ۽ گڎحاڻي  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي

حًٍِ ساص ىلفص الِء ڪّٺائي هئي „ُي ام حي ايخٍڊا 

 ىشفّص ڪئي هيٍصي.

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪم (7)

ىييتطم حي اڌ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط 

 ڳڻي هيٍصي.

(رحػٽطار ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي غيڪطيٽطي ظّر 8)

 ڪو ڪٍصه.

حي اغهيٰ تطيً ڪييٽي اغڪّك ( اڪيڊىڪ 1.)17

اڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّصيۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ 

ۿ ترليق ۽ اىتراًٌ حي ساص تصريعام کي كاًٌٌّ ىّحبۿ 

حي اڪيڊىڪ  اغڪّكىػيارم ىّحب رکڻۿ ۽ ُالئڻ ۽ 

 الئيف کي ُٿي هٺطائڻ حّ استيار ذاـم ٌُّصه.

ذيثيت  ( ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائؾً حي غال2)

غام تضاد کاٌػّاِءۿ ڪائٌّػم کي ُيٺيام استيار ذاـم 

 ٌُّصا:
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(a)  کي اڪيڊىڪ ىػاىهً ۾ ـالح ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي

 ڏيڻ؛

(b)  ؽاگطدم حي پڏُائي ۽ اىتراًٌ حي ڪّرغظ ۾ داسال

 ڏيڻ؛

(c) ۿ تصريػي ؽػتًکي فيڪهٽيظۿ  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي

الِء  ادارم ۽ ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حي حّڙحڪ ۽ تٍظيو غازي

 اغڪييّم „ڇڻ؛

(d) تطكي۽  ىٍفّةاةٍصيپڏُائي ۽ ترليق حي  اغڪّك ۾ 

 حّڙڻ؛„ڇّم الِء „ڇً تي غّر ڪطڻ ۽ 

(e)  غيّرم تصريػي ؽػتً الِء پڏُائي حّ ڪّرس ۽ ٌفاب

 حّڙڻ؛

(f)  ًاىتراٌي ةاڊيظ ً يا اغڪّناغڪّنًۿ ڪانيخً ۽ ٻي

 حي اىتراًٌ ةطاةط تّثيق ڪطڻ؛اغڪّك حي اىتراًٌ کي 

(g)  ڪطڻ الِء ضاةعا حّڙڻ؛ پيؼکي ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي 

(h)  اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيئً ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي

 ظطفام ام کي غٌّپيا هڃً.

 اڪيڊىڪ ڪييٽي ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:( 3)

(a) ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽطۿ حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(b) ڊيً؛ 

(c) چيئطىيً؛ تصريػي ؽػتً حا 

(d)  چار ٌاىيارا ىاڻِّ ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام ٌاىظد

ڪيا هيٍصاۿ حً ىام گِٽ ۾ گِٽ ُڪ „رڪيٽيڪٽۿ 

 ُڪ „رٽػٽ ۽ ُڪ ڊزائيٍط ٌُّصه.

ٌاىظد ڪيم ىييتط ٽً غانً حي ىصي الِء غِصه رکٍصه ۽ ( 4)

ٻيِط ٌاىظدگي الِء اُم ٌُّصهۿ حيػتائيً اٿارٽي ظطفام 
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ً ام کي ٌاىظد غٍصس ٌاىظدگي تتصيم ٌَ ڪئي هڃيۿ حٍِ

 ڪيّ ُّ.

ي ساني ٿي هيٍصي حيڪّ ( ٌاىظد ڪيم ىييتط حي „غاى5)

اُّ اڪيڊىڪ ڪييٽي حي نڳاتار ٽً گڎحاڻيً ۾ ةٍا 

ىّزهم غتب ڄاڻائڻ حي يا ةٍا ىّڪم حي ذاضط رُڻ ۾ 

 ٌاڪال ٿئي ٿّ.

اڪيڊىڪ ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪم ( 6)

ةطاةط ڳڻي ىييتطس حي اڌ ةطاةط ٌُّصه ۽ ام حي ٌػتت ُڪ 

 هيٍصي.

ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط تصريػي ؽػتي حّ چيئطىيً ( 7)

ٌاىظد ڪٍصهۿ حيڪّ اڪيڊىڪ ڪييٽي حي غيڪطيٽطي 

 ظّر ڪو ڪٍصه.

( فٍاٌع ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حا ڪو ُيٺيً ريت 1. )18

 ٌُّصا:

(a)  غانياٌي اڪائٌّٽ اغٽيٽ ىيٍٽ تي غّر ڪطڻ ۽

ڻ ۽ ةّرڊ غانياٌي ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً تي غّر ڪط

 کي ام غهػهي ۾ ـالح ڏيڻ؛

(b)  حّ غهػهيّار حائظه هٺڻ؛ذيثيت اغڪّك حي ىاني 

(c)  ۽  ڌراهتً حي غيڏپڪاريۿ تطكيۿ ىٍفّةاةٍصيةّرڊ کي

ع غام الڳاپيم غيّرم ىػاىهً تي ٽحي اڪائٌّ اغڪّك

 ـالح ڏيڻ؛

(d)  ٿّري ىصي ۽ ڊگِي ىصي هارا تطكياتي ىٍفّةا تيار

 ڪطڻ؛

(e) اغٽاف ۽ ريػّرغظ ڊهنپييٍٽ ىٍفّةا تيار ڪطڻ؛ 

(f)  ڏيڻۿ حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيم اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال
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 ُخًۿ يا حيڪي ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام غٌّپيا هڃً.

(ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي ُيٺيً تي ىؾتيم 2)

 ٌُّصي:

(a)  ّچيئطىيً ةّرڊ ظطفام ام حي ىييتطم ىٍخِام ٌاىظد ڪي

 هيٍصه.

(b)  ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حا

 ٻَ ىييتط ٌاىظد ڪيا هيٍصا.

(c) .ايگظيڪيّٽّ ڊائطيڪٽط 

(d) .ڊيٍع 

(e)  ُڪ پطهفيؾٍم چارٽطڊ اڪائٌّٽٍٽ يا پطهفيؾٍم

 ةئٍڪط ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه.

ترت ٌاىظد ڪيم ىييتط ٽً غانً حي غطـي  (b)ؽق ( 3)

الِء غِصه رکٍصه ۽ ٻيِط ٌاىظدگي الِء اُم ٌُّصه حيػتائيً اڳ 

۾ اغتػيفيٰ ٌَ ڏئي يا ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حي 

نڳاتار ٽً گڎحاڻيً ۾ ةٍا ىّزهم غتب ڄاڻائڻ حي يا ةٍا 

ىّڪم  حي غيط ذاضط رُي يا ةّرڊ يا ايگظيڪيّٽّ 

ىييتطي ستو ڪئي هڃيۿ حيئً  ڪييٽي ظطفام غٍصس

 ىػاىهّ ُخي.

ترت ٌاىظد ڪيم ىييتط ٽً غانً حي غطـي الِء  (e)ؽق ( 4)

غِصه رکٍصه حيػػتائيً اُّ اڳ ۾ اغتػيفيٰ ٌَ ڏئي يا 

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام غٍصس ٌاىظدگي تتصيم ٌَ 

 ڪئي هڃي.

ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ( 5)

اڌ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ڪّرل ڪم ىييتطم حي 

 ُڪ ةطاةط ڳڻي هيٍصي.
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رحػٽطار ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حي ( 6)

 غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه.

اٿارٽيظ حي حّڙحڪۿ ڪو ۽ استيار حً الِء ڪا ساص . 19

ًُ ايڪٽ ۾ حّڙي هئي  گٍخائؼ ٌاُي يا اڻپّري گٍخائؼ

ڪيّ هيّ  „ُي تَ اُا اُڏيَء ريت ٌُّصيۿ حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ُخي.

 

 

 

ةّرڊۿ ايگظيڪيّٽّ ڪييٽيۿ اڪيڊىڪ ڪييٽيۿ . 20

ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي ۽ ٻيّم اٿارٽيظ اُڏيّم 

اغٽيٍڊٌگۿ اغپيؾمۿ ايڊهائيظري ۽ ذيهي ڪييٽيّم ىلطر 

ڪطي غگًِ ٿيّم حيڪي پٍٍِخي ڪيً حي ةِتطيَء الِء 

 فائصييٍص غيخًِ.

 -IVةاب

 كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا

ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحبۿ غيّرم يا ُيٺيً ( ًُ 1.)21

 ۾ ڪًٍِ ةَ ىػاىهي کي ُالئڻ الِء كاٌّم حّڙي غگِخً ٿا:

(a) اةعا حي ىالزىً حي ىالزىت حا ؽطط ۽ ض اغڪّك

حّڙڻۿ ةؾيّك پي اغڪيمۿ پيٍؾً حي حّڙحڪۿ اٌؾّرٌعۿ 

يٍيّهنيٍٽ فٍڊ ۽ ٻيً الڳاپيم گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ فٍڊۿ ة

 صم حي؛فاغ

(b)  م حي ڪاٌٽطيڪٽ تي ىرللً ۽ غيهصاراغتادمۿ

 ۽ ضاةعا؛ ىلطريً حا ؽطط

(c)  فيڪهٽيظۿ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽ ۽ ٻيً اڪيڊىڪ يٌّٽع
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 حّ كيال ؛۽ ڊهيظٌع 

(d) غيهصارم ۽ اغتادم حا استيار ۽ ذىيصاريّم؛ 

(e) ٌخي تٍظييً يا غطڪاري ٻيً  اغڪّكحً ترت  ؽطط

حي اٌتظاىً ۾  غهيي غطگطىيًغام ُصايتًۿ ترليق ۽ ٻيً 

 ٿي غگِي ٿي؛ؽاىم 

(f)) حي ىالزىً حي ـالذيت ۽ ٌظو ه ضتط؛ اغڪّك 

(g) حّم ىهڪيتّم ۽ غيڏپڪاري ذاـم ڪطڻ ۽  اغڪّك

 اٌتظال ڪطڻ؛ ۽

(h)  ًٌٌّايڪٽ ترت ٻيا غيّرا ىػاىال حيڪي كا ًُ

 يا ُالئڻا „ًُ. اىّحب ةيام ڪطڻ

حي ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ( كاًٌٌّ حّ ڊرافٽ ةّرڊ ظطفام 2)

 ىٍظّري الِء پيؼ ڪيّ هيٍصه.

کي ىٍظّري الِء اىاڻيم كاًٌٌّ کي كتّك ڪطڻۿ يا ةّرڊ ( 3)

ڏاًٌِ ٌظطثاٌي الِء هاپع ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي اًٌِ کي 

 اىاڻڻ حّ استيار ٌُّصه.

ظطفام چيئطىيً ( ڪّ ةَ كاٌّم ىّثط ٌَ ٌُّصهۿ حيػتائيً 4)

 ىٍظّر ٌَ ڪيّ هڃي.

( ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ كاٌّم ىّحب ُيٺيً 1. )22

غيّرم يا اًٌِ ىام ڪً ىػاىهً الِء ضاةعا حّڙيا هيٍصاۿ 

 يػٍي: 

(a)  ّرغظ حي ڪپڏُائي ۽ ترليق حّ اغڪييّمۿ ةؾيّك

 غطـيۿ ىضيًٌّ حي اٌگ يا اىتراًٌ الِء پيپطز حي؛

(b) ٌِهٺي هيٍصڙ  ًڊگطيًۿ ڊپهّىاز ۽ غطٽيفڪيٽع ڏا

 پڏُائي ۽ ترليلي پطهگطاىً حا ٌفاب ۽ ڪّرغظ؛

(c)  حي ىيترً اىترام ىٍػلص ڪطڻ ۽ اًٌِ حي ٌظطداريۿ
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 ىلطريۿ ڇٍڊ ڇاڻۿ ٌتيخا ڪڍڻ ۽ اًٌِ کي پڌره ڪطڻ؛

(d)  ىشتهف ڪّرغظۿ اىتراًٌ ۽ ُاغٽهع ۾ داسال الِء فيع

 ظئي ڪطڻ ۽ اهڳاڙي؛

(e)  ؽاگطدم ۾ ٌظو ه ضتط پيصا ڪطڻ ۽ اًٌِ حي ڀالئي حّم

 اغڪييّم حّڙڻ؛

(f)  فيهّؽپعۿ اغڪانط ؽپعۿ اٌػالۿ ىيڊنظۿ اغظازيَ ڏيڻ ۽

 ؽاگطدم ۽ ترليلي غانيً حي ٻي ىاني ىصد ڪطڻ؛

(g)  ڪاٌّهڪيؾً ىٍػلص ڪطڻ ۽ اڪيڊىڪ ڪاغٽيّىظ

 حي ةيِڪ؛

(h)  ًؽاگطدم حي رُائؼ حا ؽططۿ حيڪڎًُ ۽ حيئ

 ؛ظطفام اٌتظال ڪيا هڃً اغڪّك

(i) الئتطيطي حّ اغتػياك؛ ۽ 

(j)  ًٌٌّٻيا غيّرا تػهييي ىػاىال حيڪي ًُ ايڪٽۿ يا كا

 ذريػي يا ضاةعً ىّحب ةيام ٿيڻا „ًُ.

کي ام کي فطاُو ڪيم ضاةعً ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ( 2)

ڏاًٌِ ڪييٽي  اڪيڊىڪکي ىٍظّر ڪطڻ يا اًٌِ کي 

 استيار ذاـم ٌُّصه.ٌظطثاٌي الِء هاپع اىاڻڻ حّ 

( ڪّ ةَ ضاةعّ تيػتائيً ىّثط ٌَ ٌُّصه حيػتائيً ام حي 3)

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي ظطفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي ۽ 

ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي حي چيئطىيً ظطفام ـريد ٌَ 

 ڪئي هڃي.

اغڪّك حّم ٻيّم ةاڊيظ ًُ ايڪٽۿ استياريّم ۽ ( 1. )23

۽  ّٽع ۽ ضاةعً ىّحب اًٌِ حي ڪارهٍُّاراغٽيچ

گڎحاڻيً حي هكت ۽ ًُ ۽ الڳاپيم ىػاىهً الِء كاغصا حّڙي 

 غگًِ ٿيّم؛
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غام الڳاپيم ڪًٍِ ىػاىهي ةاةت كاغصا  اغڪّكةّرڊ ( 2) 

حّڙي غگِي ٿّۿ حيڪي ًُ ايڪٽ ترتۿ ساص ظّر تي 

 كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً.

 -VIةاب 

 فٍڊ اغڪّك

عۿ حي في ي ُڪ فٍڊ ٌُّصهۿ حًٍِ ۾ امک اغڪّك( 1.)24

غعيًۿ ٽطغٽعۿ ترفًۿ اٌڊهىيٍٽعۿ گطاٌٽع ۽ ٻيً غيّرم 

 هغيهً کام ىهيم ركو حيع ڪئي هيٍصي.

سطچ ام حي ڪيائي اغڪّك حّ ڪيپيٽم ۽ رڪطٌٽ ( 2)

۽ فائٌّڊيؾً ظطفام ڪيم ىصد ۽ ڪًٍِ ٻئي هغيهيۿ ةؾيّك 

ظ ۽ فطدم حي ۽ اُڏي هغيهي کام اغڪّنٻيً فائٌّڊيؾٍظۿ 

 ُاليّ هيٍصه.ذاـم ڪيم ركو ذريػي 

ڪا ةَ ىصدۿ چٍصه يا گطاٌٽ حيڪا غڌيَء ريت يا اڻ ( 3)

تي  اغڪّكغڌيَء ريت ڪا فّري ظّر يا ام حي ٌتيخي ۾ 

هكتي ظّر پطهگطاىً کام ىاني ذىيصاري هحِيۿ يا حيڪا 

ايگظيڪيّٽّ ٻاُط غطگطىيً ۾ ؽاىم ُخي اُڏي ركو 

 حي اڳّاٽ ىٍظّري کاٌػّاِء كتّك ٌَ ڪئي هيٍصي.ڪييٽي 

اغڪّك حا اڪائٌّٽع اُڏي ظطيلي رکيا هيٍصاۿ حيئً ( 4)

ةّرڊ ظطفام ظئي ڪيّ هڃي ۽ اغڪّك حي ُط ىاني غاك 

حي ستو ٿيڻ کام چار ىِيًٍ اٌصر ةّرڊ ظطفام ىلطر ڪيم 

 چارٽطڊ اڪائٌّٽٍٽ ظطفام „ڊٽ ڪيا هيٍصا.

( اڪائٌّٽعۿ „ڊيٽط حي رپّرٽ غام گڎۿ ةّرڊ کي ىٍظّري 5)

 ڪيا هيٍصا.پيؼ الِء 

 -VIةاب 

 غال گٍخائؾّم

 

 

 

 

 

اغڪّك فٍڊۿ „ڊٽ ۽ 

 اڪائٌّٽع

The School Fund, 

Audit and 

Accounts 
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 حّ ڪّ ىالزل ىالزىت تام رٽائط ڪٍصه:اغڪّك . 25

(i)  اُڏي تاريز تيۿ حڎًُ ًُ ىالزىت حا پٍخّيَِ غاك

ىڪيم ڪيا ُخًۿ ام کاٌّپِّء اُّ پيٍؾً يا ٻيً رٽائطىيٍٽ 

حي فاغصم الِء اُم ٌُّصهۿ حيئً ىخاز استياري ُصايت 

رٽائط ٌَ ةؾطظيڪ ڪًٍِ ةَ ىالزل کي تيػتائيً  ڪطي؛

ڪيّ هيٍصهۿ حيػتائيً ام کي اُڏي كصل کڻڻ حي ذليلتً 

کام „گاَُ ٌَ ڪيّ هڃي ۽ ام کي ام كصل سالف غتب ڄاڻائڻ 

 حّ ىّزهم ىّكػّ ٌَ ڏٌّ هڃي؛ يا

(ii)  حتي ىٿي ڄاڻايم ؽق(i)  ىّحب ڪا ُصايت ٌَ ڪئي

 هئي „ُيۿ تَ غٺ غاك غيط حي ىڪيم ٿيڻ تي.

حّ ٻيّ  اغڪّكغّاِء ام حي تَۿ ڪّ غيهصارۿ اغتاد يا . 26

ڪّ ىالزل حيڪّ ىػتلم غِصه رکٍصه ُخيۿ  ام حي ريٍڪ 

گِٽائي ٌَ هيٍصي يا ةطظطف يا الزىي ظّر ىالزىت ىام رٽائط ٌَ 

ام کي اُڏه كصل کڻڻ سالف غتب  ڪيّ هيٍصهۿ حيػتائيً 

 ڄاڻائڻ حّ ىّزهم ىّكػّ فطاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

زل کي غظا حّ ذڪو حي ڪًٍِ ىالاغڪّك حتي ( 1). 27

ُي يا ام حي ىالزىت حي ؽطظً ۽ ضاةعً حاري ڪيّ هيّ „

۾ ڄاڻايم ىّحب تتصيم ڪيّ هڃي يا ام حي ٌلفام حي 

تطحياٌي ڪطيۿ ام کيۿ حتي ذڪو ڪًٍِ غيهصار يا 

حي اغتاد ظطفام حاري ڪيّ هيّ ُخيۿ  اُڏي اغڪّك 

ٌصهۿ ذڪو سالف ةّرڊ کي اپيم ڪطڻ حّ ذق ذاـم ُّ

م کي ام حتي ذڪو ةّرڊ ظطفام حاري ڪيّ هيّ ُخيۿ ا

حّ درسّاغت ي ڪطڻ الِء استياري کي ذڪو تي ٌظطثاٌ

 ذق ذاـم ٌُّصه.

کي چيئطىيًۿ ايگظيڪيّٽّ ڪييٽي (ٌظطثاٌي الِء اپيم 2)

 ىالزىت تام رٽائطىيٍٽ

Retirement from 

Services 

 

 

 

 

 

 

 

 غتب ڄاڻائڻ حّ ىّكػّ 

Opportunity to 

show cause 

 

 

اپيم ۽ ةّرڊ ظطفام 

 ٌظطثاٌي

 Appeal to and 

Review by the 

Board 
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حيع ڪطائي هيٍصيۿ حيڪّ ام کي پٍٍِخي سيانً ۽ 

 ڪيع حي رڪارڊ غام گڎ ةّرڊ حي غاىِّم رکٍصه.

۽ ٌظطثاٌي تي ڪّ ةَ ذڪو حاري ٌَ ڪيّ هيٍصهۿ ( اپيم 3)

حيػتائيً اپيم ڪٍصڙ يا درسّاغت گضارۿ حيئً ىػاىهّ 

 ُخيۿ کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ فطاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

ىالزىً حي ڀالئي الِء ۽ ؽطظً ىّحب اغڪّك ( 1. )28

ُخيۿ اُڏي پيٍؾًۿ اٌؾّرٌعۿ  ةيام ڪيّ هيّ حيئً

فٍڊ كائو ڪٍصي گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ 

 حيئً اُا ىٍاغب غيخِي.

( حتي ڪّ پطههيصٌٽ فٍڊ ًُ ايڪٽ ترت كائو ڪيّ 2)

حّم گٍخائؾّم  1925هيّ ُخيۿ پطههيڊٌٽ فٍڊس ايڪٽۿ 

 اُڏي فٍڊ تي الڳّ ٿيٍصيّم.

 

حڎًُ ٌئيً حّڙيم اٿارٽي حّ ڪّ ىييتط ىلطر يا ٌاىظد . 29

ڪيّ هيّ „ُيۿ ام حي ىالزىت حا ؽططۿ حيئً ًُ ايڪٽ 

ترت ظئي ڪيا هيا „ًُۿ اُڏي تاريز کام الڳّ ٿيٍصاۿ حيئً 

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 

 حي ىلطر ڪيم يا ٌاىظد ڪيم ىييتطم ڪًٍِ اٿارٽي. 30

ساني ٿئي تَ „غاىي ىييتطيَء هاري غارضي حي ڪًٍِ  ىام

کي ام ؽشؿ يا ةاڊي ظطفام حًٍِ ام ىييتط کي ىلطر يا ام 

يّ هيٍصهۿ ۽ „غاىي ٌاىظد ڪيّ ُّۿ حيتطه حهص ٿي غگِي ڀط

تي ىلطر ڪيم يا ٌاىظد ڪيم ؽشؿ اُڏي اٿارٽي حّ رُيم 

تي اُّ  غطـي الِء ىييتط ٿيٍصهۿ حًٍِ ؽشؿ حي حاِء

 اٿارٽي حّ ىييتط ٿيّ „ُي:

 

 

 

 

 

پيٍؾًۿ اٌؾّرٌعۿ 

گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ 

 ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ

Pension, 

insurance, 

gratuity, 

provident and 

benevolent fund 

استياريً حي ىييتطم 

 حي ىصي حي ؽطهغات

Commence of 

term of members 

of authorities 

استياريً ۾ غارضي 

 „غاىيً تي ڀطتي

Filling of casual 

vacancies in 

authorities 
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ۿ ي ۾ ڪا „غاىي ُخيۿ غّاِء ةّرڊ حيةؾطظيڪ حتي اٿارٽ

اُا ام غتب حي ڪطي ڀطي ٌَ هيٍصي تَ ىييتط ايڪع 

„فيؾّ ُيّۿ ۽ „فيع ستو ڪئي هئي ُخيۿ يا تٍظيوۿ اداره 

يا ڪا ٻي ةاڊيۿ غّاِء يّيّرغٽي حي ستو ڪئي هئي ُخي 

يا ڪو کام رهڪي هئي ُخيۿ يا ڪًٍِ ٻئي غتب حي 

ڪطي اُا غيط فػاك ٿي هئي ُخيۿ اُڏي „غاىي اُڏيَء ريت 

ةّرڊ حي غفارش تي ُصايت چيئطىيً ڀطي هيٍصي حيئً 

 ڪطي.

( حيػتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ 1. )31

ڪًٍِ اٿارٽي ۾ ٌاىظد ڪيم يا ىلطر ڪيم ڪّ ؽشؿ 

ًُ ذيثيت سطاب اگط ڪًٍِ اٿارٽي حّ ىييتط ٌَ رٍُصهۿ 

 ڪئي ُخيۿ حًٍِ الِء اُّ ٌاىظد يا ىلطر ڪيّ هيّ ُخي.

( حيڪڎًُ ڪًٍِ ؽشؿ حي اٿارٽي حي ىييتط ٿيڻ 2)

چيف  ۿطاٿاريّ هڃي ٿّۿ تَ ىػاىهّ چاٌػيهتي ڪّ غّاك 

حػٽع غٍڌ ُاِء ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ حّ حجۿ حيڪّ 

„ُيۿ اًٌِ ةّرڊ حّ ىييتط „ُي ۽ چاٌػيهط حّ ٌاىظد ڪيم 

تي ٻڌك ڪييٽي ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍصه ۽ ڪييٽي حّ فيفهّ 

 ذتيي ٌُّصه.

اٿارٽي حّ ڪّ كصلۿ ڪاررهائيۿ ٺِطاُء يا فيفهّ  . ڪ32ًٍِ

فلط ڪًٍِ „غاىي يا حّڙحڪ ۾ ٌلؿ يا اٿارٽي حي ىييتط 

حي ىلطري ۽ ٌاىظدگي ۾ ڪًٍِ ٌلفص حي ـّرت ۾ غيط 

 ىّثط ٌَ ٌُّصه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استياريً حي ىييتط 

 ةاةت تڪطار

Disputes about 

members of 

authorities 

 

 

 

 

 

استياريً حّم 

ڪاررهايّم „غاىيً 

غتب غيط ىّثط ٌَ 

 ٿيٍصيّم

Proceedings of 

Authorities not 

invalidated by 
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ةّرڊ  حيػتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ. 33

پِطيام كاٌّم ٌافض ڪٍصهۿ حيڪي تيػتائيً الڳّ رٍُصا 

ًُ ايڪٽ ترت حيػتائيً اًٌِ ۾ تطىيو ٌَ ڪئي هڃي يا 

 حّڙيم كاًٌٌّ غام تتصيم ٌَ ڪيّ هڃي.

. ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو يا 34

ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ڪًٍِ غصانت کي غّر ُيٺ 

ڪطڻ حّ „ڻڻۿ ڪاررهائي ڪطڻ يا ڪّ ذڪو حاري 

 استيار ذاـم ٌَ ٌُّصه.

. ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو يا 35

يا ڪًٍِ  اغڪّكڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ذڪّىتۿ 

يا ڪًٍِ  اغڪّكاستياري يا ذڪّىت حي ىالزل يا 

 ؽشؿ سالف ڪّ ىلصىّ يا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ٿيٍصي.

۽ ادارم حي ؽاگطدم حي ٌظو اغڪّك کي اغڪّك . 36

ڄاڻايم ظطيليڪار ىّحب ٌظطداري ڪطڻ حّ ضتط تي 

 استيار ۽ ضاةعّ ٌُّصه.

يڻ تي ڪًٍِ . حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي الڳّ ٿ37

يِط حّڙحڪ ۾ ڪا رٌڊڪ پيؼ استياري حي حّڙحڪ يا ٻ

اچي يا ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً کي الڳّ ٿيڻ ۾ ڪا 

اُڏي رٌڊڪ کي ُٽائڻ الِء چيئطىيً رٌڊڪ پيؼ اچيۿ 

 ٿّ. ساص ُصايتّم حاري ڪطي غگِي

. اٌڊس هيهي اغڪّك „ف „رٽ ايٍڊ „رڪيٽيڪچط 38

 کي ىٍػّخ ڪيّ هڃي ٿّ. 1994ڪطاچي „رڊيٍٍعۿ 

 

ىضڪّرن تطحيّ غال ىاڻًِ حي هاكفيت  حّ  ايڪٽ ٌّٽ:

Vacancies 

 پِطيام كاٌّم

First Statutes 

 

 

 دائطن استيار تي پاةٍصي

Bar of 

jurisdiction 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 ٌظو ه ضتط

Discipline 

 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

 

 

 ىٍػّسي

Repeal 

 

 



 
29 

 الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتػياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.

 


