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شٍڌ ضّةي ۾ ةّرڊ „ف اٌفارىيشً حًٍِ ذريػي „رڊيٍٍس 

 ويٍدو. ٽيڪٍاالحي كائو ڪيّ

حّ شٍڌ ضّةي ۾ ةّرڊ „ف اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي حيئً تَ 

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

 „ُي؛

واري اغالن  1999„ڪٽّةر  14۽ حيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

ىّحب ىػعم  1تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر ٌيتر. 

 „ُي؛

تَ ىّحّده ضّرتحال ۾  ۽ حيئً تَ شٍڌ حّ گّرٌر ىعيئً „ُي

 تڪڙو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پروويزٌم 

حّ پروويزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر شان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّشً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

شيّرن اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ حي گّرٌر 

ٍٍس حّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ خّشيَء شان ُيٺيّن „رڊي

 „ُي:

شٍڌ اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 شڏيّ ويٍدو. 2002ةّرڊ „رڊيٍٍسۿ 
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 ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.(2)

ًُ „رڊيٍٍس ۾ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم حي . 2

 ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:

(a) “تحت حّڙيم ةّرڊ؛ 3ىعهب دفػَ ” ةّرڊ 

(b) “ًىعهب ةّرڊ حّ چيئرپرشً؛” چيئرپرش 

(c) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

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

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

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

حڪّىت ُڪ ةّرڊ كائو ڪٍدي حًٍِ کي شٍڌ ( 1.)3

 شڏيّ ويٍدو. اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي ةّرڊ

ةّرڊ ڪارپّريٽ ةاڊي ٌُّدو حًٍِ کي ىهڪيت حاضم ( 2)

ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ حي اختيار شان گڏ حليلي 

وارثي ۽ غام ىِر ٌُّدي ۽ ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس ڪري 

 شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

ةّرڊ چيئرپرشًۿ وائيس چيئرپرشً ۽ يارًٌِ ىييترن ( 1. )4

ىان گِٽ ۾ گِٽ پٍج ىييتر تي ىشتيم ٌُّدوۿ حً 

 ىت ظرفان ٌخي شيڪٽر ىان ىلرر ڪيا ويٍدا.ّحڪ

چيئرپرشً حا شرظّن ۽ ضاةعا حڪّىت ظرفان ظئي ( 2)

 ڪيا ويٍدا.

شرڪاري ىييتر کاٌصّاِء ةّرڊ حّ ىييتر حڪّىت حي ( 3)

 خّشيَء شان غِدو رکي شگٍِدو.

شرڪاري ىييتر کاٌصّاِء ُڪ ىييتر ڪًٍِ ةَ وكت ( 4)

اکريً نکت ۾ حڪّىت کي خط ذريػي  پٍٍِخي ُٿ

 اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.

 شروغات
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ةّرڊ ڪًٍِ ةَ شخص کي ڪًٍِ خاص ىلطد الِء ( 5)

ووٽ حّ ىييتر ىلرر ڪري شگِي ٿّ پر اُڙي شخص کي 

 حق حاضم ٌَ ٌُّدو.

ڪًٍِ  ةّرڊ حّ ڪّ كدمۿ ڪارروائي يا فيطهّ ةّرڊ ۾( 6)

 حي ضّرت ۾ غير ىّثر ٌَ „شاىي يا حّڙحڪ ۾ ڪًٍِ ٌلص

 ٌُّدو.

ةّرڊ اُڙا شيّرا كدم کڻٍدو ۽ اُڙا اختيار اشتػيال ( 1. )5

ڪٍدو حيڪي اُّ ًُ „رڊيٍٍس حا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء 

 ضروري شيخِي.

( ىٿي ڄاڻايم اختيارن حي غام حيثيت شان تضاد 2)

 کاٌصّاِءۿ ةّرڊ ُيٺيان ڪو ڪري شگِي ٿّ:

(a)  اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي حي اشتػيال کي ُٿي ۽ تركي

 وٺرائڻ؛

(b)  ّرڊيٍٍس حي ىلطد الِء ڪا اشڪيو حّڙڻ ۽ الڳ„ ًُ

 ڪرڻ؛

(c)  ڪرڻ؛خريد ةِتر ڪاروٍُّار الِء ضروري شاىان 

(d)  تحليقۿ ىشاورتي ۽ ضالحڪاري خدىت الِء گٍخائشّن

حّڙڻ ۽ اًٌِ شان ٻيً ادارن يا پتهڪ يا پرائيّيٽ ةاڊيزۿ 

غانيي ڊوٌر ايخٍصيز ۽ پرڏيِي حڪّىتً شان ةيان ڪيم 

 شرظً ىّحب اٌتظاىً ۾ شاىم ٿيڻ؛

(e)  تخارت۽  ضٍػتاٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي شان الڳاپيم 

 کي ُٿي وٺرائڻ؛

(f) و اٌگ پگِار تي رکڻ كاةهيت رکٍدڙ ىاڻًِ حّ اُڙ

 ڊ حي ةِتر ٌيٌّي ڪو ڪار الِء گِرةم ُخً؛رّحيڪي ة

(g)  اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي حي ىختهف شػتً ۾
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 شيڙپڪاري حي شِّنت فراُو ڪرڻ؛

(h)  ةيان ڪيم شرظً ىّحب اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي

تػهيو ۽ ترةيت حي ىػيار ۽ ڪّانٽي ڪٍٽرول الِء شٍڌ 

 ايڪريڊيٽيشً ڪائٌّصم كائو ڪرڻ؛

(i)  ًُ اُڙا ٻيا كدم کڻڻ ۽ اُڙيّن ٻيّن شيّن ڪرڻ حيڪي

 ةّرڊ حا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء ضروري ُخً.

چيئرپرشً اُڙا ڪو شراٌخام ڏيٍدو حيڪي كاغدن ۾ . 6

 ةيان ڪيا ويا ُخً يا کيس ةّرڊ پاران شٌّپيا ويا ُخً.

 

ةّرڊ پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار چيئرپرشًۿ وائيس ( 1. )7

ًِ ةَ غيهدار کي ةّرڊ حي ةِتر چيئرپرشً يا ةّرڊ حي ڪٍ

 ٌيٌّي ڪو الِء شٌّپي شگِي ٿّ.

چيئرپرشً پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار ةّرڊ حي ڪًٍِ ةَ ( 2)

 غيهدار کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿّ.

ةّرڊ ظرفان حم ظهب ڪّ ةَ ىػاىهّ ةّرڊ حي گڏحاڻيَء ( 1. )8

۾ اُڙي گڏحاڻيَء ۾ ىّحّد ىييترن حي اڪثريتي ووٽ شان 

 ڪيّ ويٍدو.حم 

ةّرڊ حي گڏحاڻي اُڙيَء ريت ۽ اُڙي وكت ۽ ٍُڌ تي ( 2)

ڪّٺائي ويٍديۿ حيئً ضاةعً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخيۿ 

ةشرظيڪ حيصتائيً ان شهصهي ۾ ضاةعا حّڙيا ٌاًُ وياۿ 

گڏحاڻيَء اُڙيَء ريت ڪّٺائي ويٍديۿ حيئً چيئرپرشً 

 ُدايت ڪري.

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

 الِء ُڪ ووٽ حاضم ٌُّدو. ڏيڻ۾ۿ چيئرپرشً کي  ضّرت

ةّرڊ اُڙا غيهدارۿ ضالحڪارۿ ىشير ۽ اشٽاف ىلرر ڪري . 9
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شگِي ٿّۿ حيڪي ان حي ةِتر ڪارڪردگيَء الِء ضروري 

ُخً ۽ اُڙيَء ريت ۽ اُڙيً شرظً ۽ ضاةعً ىّحبۿ حيئً 

 ةّرڊ ظرفان ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

ُڪ فٍڊ ٌُّدوۿ حًٍِ کي اٌفارىيشً ٽيڪٍاالحي ( 1. )10

حيڪّ ةّرڊ ۾ ٌُّدو ۽ حًٍِ ۾ ةّرڊ فٍڊ شڏيّ ويٍدوۿ 

حڪّىت يا ڪًٍِ ةاڊيۿ اٿارٽي ظرفان ڏٌم فٍڊز حي ىد ۾ 

ركو حيع ڪئي ويٍدي ۽ ركيّن حيڪي ةّرڊ ظرفان وضّني 

 الئق ٌُّديّن.

ٍدو ۽ اُڙيَء ريت يويم ۾ رکيّ ّريت تحفٍڊ اُڙيَء ( 2)

 اشتػيال ڪيّ ۽ ُاليّ ويٍدوۿ حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

تيار ڪئي ۽ ىٍظّر ڪئي  ةّرڊ حي ةخيٽ اُڙي ريت. 11

ويٍدي ۽ ان حا اڪائٌّٽس ايئً رکيا ۽ „ڊٽ ڪيا ويٍداۿ 

 حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

 

حڪّىت ڪًٍِ ةَ وكت تي ةّرڊ کان ڪي ةَ ( 1. )12

دشتاويزۿ ريٽرٌسۿ اشٽيٽييٍٽۿ اشٽيٽصٽڪس يا ڪا ٻي 

ىػهّىات ڪًٍِ ىػاىهي حي حّاني شان ظهب ڪري 

 ِرگ  شگِي ٿيۿ حيڪا ةروڊ حي ضاةعي ۾ ُخي ۽ ةّرڊ اُڙي 

 تي غيم ڪٍدو.

حڪّىت وكت ةّكت ُدايتّن ڏئي شگِي ٿيۿ حيڪي ( 2)

شيخِي ۽ ةّرڊ ظرفان اًٌِ تي غيم اُا رٍُيائي الِء ضروري 

 ڪيّ ويٍدو.

ةّرڊ ُر ىاني شال حي پّري ٿيڻ کاٌپِّء پٍٍِخي ان شال . 13

حي ىػاىهً ةاةت حڪيّت کي شانياٌي رپّرٽ حيع 

 ڪرائيٍدو.
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حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس حا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء . 14

 كاغدا حّڙي شگِي ٿي.

حا ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاغدن ىّحب ةّرڊ ًُ „رڊيٍٍس . 15

 ىلطد حاضم ڪرڻ الِء ضاةعا حّڙي شگِي ٿّ.

 

ىذڪّره ترحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت  حّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِخي

 كاغدا

Rules 

 ضاةعا

Regulations 

 


