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 ]9999ىئي  39[

ةّرڊ „ف اٌفارىيظً غّةي شٍڌ ۾ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ٽيڪٍاالجي كائو ڪيّ ويٍدو.

جّ  غّةي شٍڌ ۾ ةّرڊ „ف اٌفارىيظً ٽيڪٍاالجيجيئً تَ 

الِء كدم کڻڻ ضروري ٿي پيّ ۽ ان شان الڳاپيم ىػاىهً كيام 

 „ُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ اشييتهي جّ شيظً ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ جّ 

كدم کڻڻ  گّرٌر ىعئً „ُي تَ ىّجّده غّرتحال ۾ تڪڙو

 ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي 

( ىّجب ىهيم اختيارن تحت شٍڌ 9جي طق ) 928„رٽيڪم 

 جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

شٍڌ اٌفارىيظً ٽيڪٍاالجي ( ًُ „رڊيٍٍس کي 9. )9

 شڏيّ ويٍدو. 9999„رڊيٍٍسۿ 

 الڳّ ٿيٍدو.فّري ظّر ( ُي 2)
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ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 صتائيً:يىتضاد ٌَ ُجيۿ ت

(a) “تحت كائو ڪيم ةّرڊ؛ 3دفػَ ىعهب  ”ةّرڊ 

(b) “ًىعهب ةّرڊ جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(c) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(d) “ىعهب كاغدن ۽ ضاةعً ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(e) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم ضاةعا؛” ضاةعا 

(f) “رڊيٍٍس تحت جّڙيم كاغدا.ىعهب ًُ ” كاغدا„ 

حڪّىت ُڪ ةّرڊ جّڙي شگِي ٿيۿ جًٍِ کي شٍڌ ( 9. )3

 اٌفارىيظً ٽيڪٍاالجي ةّرڊ شڏيّ ويٍدو.

( ةّرڊ ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ جًٍِ کي ىهڪيت 2)

شان گڏ حاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ جي اختيار 

ليلي وارثي ۽ غام ىِر ٌُّديۿ جيڪّ ڄاڻايم ٌاني شان ح

 ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو. ڪيس ڪري شگٍِدو

ةّرڊ چيئرىيً ۽ ىييترن جي اُڙي اٌگ تي ىظتيم ( 9. )4

 ٌُّدوۿ جيئً حڪّىت ىلرر ڪري.

چيئرىيً حڪّىت ظرفان اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ( 2)

 ىّجب ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ جيئً حڪّىت ظئي ڪري.

( ةّرڊ جّ ىييتر جيصتائيً حڪّىت چاُي تيصتائيً 3)

 غِدو رکي شگٍِدو.

( ىييتر ڪًٍِ ةَ وكت پٍٍِجي ُٿ نکت شان حڪّىت 4)

 کي خط ذريػي غِدي تان اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.

( ةّرڊ ڪًٍِ ةَ ىاڻِّ کي ڪًٍِ خاص ىلػد الِء ىييتر 5)

ىلرر ڪري شگِي ٿّ پر اُڙي ىاڻِّ کي ووٽ جّ حق حاغم 

commencement 

 وغفّن

Definitions 

 

 

 

 

 

 

 ُيئت

Incorporation 

 

 

 

 

 ةّرڊ جي جّڙجڪ

Constitution of 

the Board 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 ٌُّدو. ٌَ

ڊ ۾ ڪًٍِ رّڪّ ةَ كدمۿ ڪارروائي يا فيػهّ ة ةّرڊ جّ( 6)

جڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع شتب غير ىّثر ڙ„شاىي يا ةّرڊ جي جّ

 ٌَ ٿيٍدو.

ةّرڊ اُڙا شيّرا اپاَء وٺٍدو ۽ اُڙا شيّرا اختيار ( 9. )5

اشتػيال ڪٍدو جيڪي اُّ ًُ „رڊيٍٍس جي ىلػدن 

 حاغم ڪرڻ الِء ضروري شيجِي.

اختيارن جي غام حيثيت شان تضاد (ىٿي ڄاڻايم 2)

 کاٌصّاِءۿ ةّرڊ:

(a)  اٌفارىيظً ٽيڪٍاالجي جي اشتػيال کي ُٿي وٺرائيٍدو

 يا شڌارو „ڻيٍدو؛

(b)  رڊيٍٍس جي ىلػد الِء ڪا اشڪيو جّڙيٍدو ۽„ ًُ

 الڳّ ڪٍدو؛

(c) ةِتر ڪارڪردگيَء الِء ضروري اوزار گِرائيٍدو؛ 

(d)  تحليقۿ ڪٍصهٽٍصي ۽ ايڊوائيزري شروس الِء گٍجائض

يا  جّڙڻ ۽  ايڊوائيزري شروس ۾ اُڙن كدىً شان ٻيً ادارن

 پتهڪ يا پرائيّيٽ ةاڊيز شان گڏ ڄاڻايم طرظً ىّجب

 ۾ طاىم ٿيڻ؛اٌتظاىً 

(e)  اُڙا ٻيا شيّرا كدم کڻڻ ۽ اُڙيّن طيّن ڪرڻ جيڪي

 ةّرڊ جي ىلػدن الِء ضروري ُجً.

ً اُڙا ڪو شراٌجام ڏيٍدو جيڪي كاغدن ۾ . چيئرىي6

ةيان ڪيا ويا ُجً يا جيڪي ةّرڊ ظرفان کيس شٌّپيم 

 ُجً.

ّن ڪي ةَ ي( ةّرڊ ڪًٍِ ةَ طخع کي پٍٍِج9. )7

 ذىيّاريّن يا ڪو شّپٍي شگِي ٿّ.
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چيئرىيً شٌّپيم ڪيً شييت پٍٍِجا ڪي ةَ ڪو ( 2)

 ةّرڊ جي ڪًٍِ غيهدار کي شٌّپي شگِي ٿّ.

جي گڏجاڻيَء  ةّرڊظرفان حم ظهب ڪّ ةَ ىػاىهّ  ةّرڊ( 9. )8

۾ ىّجّد ىييترن جي اڪثريتي ووٽ ذريػي حم ڪيّ 

 ويٍدو.

( ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن اُڙي ظريلي اُڙي وكت ۽ ٍُڌ تي 2)

ىٍػلد ڪيّن ويٍديّنۿ جيئً ضاةعً ۾ ةيان ڪيّ يّ ُجيۿ 

يً ان شهصهي ۾ ضاةعا جّڙيا وڃًۿ گڏجاڻي ئپر جيصتا

 ويٍدي جيئً چيئرىيً ُدايت ڪري. ئياٺاُڙيَء ريت ڪّ

( ُر ىييتر کي ُڪ ووٽ حاغم ٌُّدو ۽ ووٽ ةراةر ٿيڻ 3)

جي غّرت ۾ۿ چيئرىيً ڪاشٽٍگ ووٽ اشتػيال ڪري 

 شگٍِدو.

ةّرڊ پٍٍِجي ڪيً جي ةِتر ڪارڪردگيَء الِءۿ اُڙا . 9

غيهدارۿ غالحڪارۿ ڪٍصهٽٍٽس ۽ اشٽاف ىلرر ڪري 

ارڪردگيَء الِء ضروري شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ان جي ةِتر ڪ

شيجِيۿ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجبۿ جيئً ةّرڊ ظرفان 

 ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ُڪ فٍڊ ٌُّدو جًٍِ کي اٌفارىيظً ٽيڪٍاالجي ( 9. )91

ةّرڊ فٍڊ شڏيّ ويٍدوۿ جيڪّ ةّرڊ ۾ طاىم ٌُّدو ۽ جًٍِ ۾ 

شيّريّن ركيّن ةظيّل حڪّىت يا ڪًٍِ ةاڊي يا اٿارٽي 

ظرفان وغّني الئق ركيّن جيع  ّرڊةظرفان ڏٌم فٍڊس ۽ 

 ڪيّن ويٍديّن.

( فٍڊ اُڙي تحّيم ۾ رکيّ ويٍدو ۽ اُڙي ظريلي اشتػيال 2)

 ڪيّ ۽ ُاليّ ويٍدو جيئً كاغدن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

. ةّرڊ جي ةجيٽ تيار ڪئيۿ ىٍظّر ڪئي ويٍدي ۽ ان 99
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جا اڪائٌّٽس اُڙيَء ريت رکيا ۽ „ڊٽ ڪيا ويٍدا جيئً 

 ڪيّ ويّ ُجي. كاغدن ۾ ةيان

 

حڪّىت وكت ةّكت ةّرڊ جي ضاةعي ُيٺ ڪّ ةَ ( 9. )92

دشتاويزۿ ريٽرٌسۿ اشٽيٽييٍٽۿ اشٽيٽصٽڪس يا ڪًٍِ 

حّاني شان ڪا ٻي ىػهّىات ظهب ڪري جي ىػاىهي 

 شگِي ٿي ۽ ةّرڊ اُڙي درخّاشت تي غيم ڪٍدو.

( حڪّىت وكت ةَ وكت اُڙيّن ُدايتّن جاري ڪري 2)

رٍُيائي ۽ غيهدر„ىد الِء  شگِي ٿي جيڪي ةّرڊ جي

 ضروري شيجِي.

ةّرڊ ُر ىاني شال جي پّري ٿيڻ کان فّري پِّءۿ ان جي ان . 93

شال جي ڪاروٍُّار ةاةت شانياٌي رپّرٽ حڪّىت کي 

 پيض ڪٍدو.

. حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء 94

 كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

جا  . ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاغدن ىّجب ةّرڊ ًُ „رڊيٍٍس95

 ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ضاةعا جّڙي شگِي ٿّ.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 اڪائٌّٽس

Budget, audit 

and accounts 

ُدايت ڏيڻ الِء 

 حڪّىت جّ اختيار

Power of 

Government to 

give direction 

 

 

 شانياٌي رپّرٽ

Annual report 

 

 كاغدا

Rules 

 ضاةعا

Regulations 

 

 


