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 1998ىجريَ  VIشٍڌ „رڈيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.VI OF 1998 

 „ف اٌصٽيٽيّٽ )ٽيڪصٽائيم شٍڌ

 1998 „رڈيٍٍسۿ پاڪصتام(

THE SINDH (TEXTILE INSTITUTE 

OF PAKISTAN) ORDINANCE, 1998 

 ]1998ىئي  27[

ٽيڪصٽائيم „رڈيٍٍس جًٍِ ذريعي شٍڌ غّةي ۾ 

 اٌصٽيٽيّٽ كائو ڪيّ هيٍده؛

ام ۾ غّةي ۾ ٽيڪصٽائيم شائٍصز جي ىيدجيئً تَ شٍڌ 

پيّ „ُي ۽ ام ىلػد الِء  اٌصٽيٽيّٽ كائو ڪرڻ ضرهري ٿي

اُّ ضرهري ٿي پيّ „ُي تَ ڪراچي ۾ ٽيڪصٽائيم 

اٌصٽيٽيّٽ „ف پاڪصتام كائو ڪيّ هڃيۿ جيئً الڳاپيم 

 ىعاىهً کي حم ڪري شگِجي؛

۽ جيئً تَ غّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ 

جّ گّرٌر ىعيئً „ُي تَ ىّجّدن حانتً ۾ ٍُگاىي كدل کڻڻ 

 „ُي؛ضرهري ٿي پيّ 

ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتام جي عتّري 

( تحت ىهيم اختيارم کي 1جي طق ) 128„ئيً جي „رٽيڪم 

اشتعياك ۾ „ڻيٍدي شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّم „رڈيٍٍس جّڙي 

 ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي؛

(ًُ „رڈيٍٍس کي شٍڌ )ٽيڪصٽائيم اٌصٽيٽيّٽ „ف 1.)1

 شڏيّ هيٍده. 1998پاڪصتام( „رڈيٍٍسۿ 

 (اُّ فّري ظّر الڳّ ٿيٍده.2)
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 طرهعات

Short title and 
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.ًُ „رڈيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّم ۽ ىفِّل جي 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a)“ىعهب اداري جي اڪيڊىڪ ” اڪيڊىڪ ڪائٌّصم

 ڪائٌّصم؛

(b)“ىعهب اداري جّ ةّرڈ „ف گّرٌرز؛” ةّرڈ 

(c)“ًىعهب ةّرڈ جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(d)“چاٌصيهر؛ىعهب اداري جّ ” چاٌصيهر 

(e)“ىعهب اداري جي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(f)“ً1860ىعهب شّشائٽيز رجصٽريظً ايڪٽۿ ” فائٌّڊيظ 

 تحت رجصٽرڈ ٌيظٍم ٽيڪصٽائيم فائٌّڊيظً؛

(g)“ىعهب فائٌّڊيظً جي ايصّشيئيظً جي ” ةاٌي ىييتر

 يادداطت ٌاىي تي غحيحّم ڪٍدڙ؛

(h)“ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(i)“رڈيٍٍس تحت كائو ڪيم  ىعهب ًُ” اٌصٽيٽيّٽ„

 ٽيڪصٽائيم اٌصٽيٽيّٽ „ف پاڪصتام؛

(j)“ىعهب اداري جّ شرپرشت؛” شرپرشت 

(k)“ىعهب اداري جّ غدر؛” غدر 

(ٽيڪصٽائيم اٌصٽيٽيّٽ „ف پاڪصتام جي ٌاني شام 1.)3

 اٌصٽيٽيّٽ كائو ڪيّ هيٍدهۿ جيڪّ ىظتيم ٌُّده:

(a)شرپرشتۿ چاٌصيهرۿ غدر ۽ ةّرڈ جا ىييتر؛ 

(b)ۿ جيئً اُڙيً ڪائٌّصهزۿ ڪييٽيز ۽ ٻيً ايڊهائيزري ةاڈيز

 ةّرڈ كائو ڪريۿ اًٌِ جا ىييترز؛

(c) الڳاپيم يٌّٽس جا ىييتر؛فيڪهٽيز ۽ ام جي 

(d) اُڙا ٻيا عيهدار ۽ عيهي جا ىييتر جيئً هكت ةّكت ةّرڈ

commencement 

 هغفّم

Definitions 
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 ةيام ڪري.

(اداره ٽيڪصٽائيم اٌصٽيٽيّٽ „ف پاڪصتام جي ٌاني 2)

ٌُّدهۿ جًٍِ کي حليلي هارثي ۽ عال شام ةاڈي ڪارپّريٽ 

ىِر شام گڏ ڪا ةَ ىهڪيت حاغم ڪرڻ ۽ ٌيڪاك ڪرڻ 

جّ اختيار ٌُّده ۽ ڄاڻايم ٌاني شام ىٿس ڪيس ٿي 

 شگٍِده ۽ ڪيس ڪري شگٍِده.

( حڪّىت جي عال ضاةعي ۽ ُدايت ُيٺۿ اٌصٽيٽيّٽ 1.)4

 کي اختيار حاغم ٌُّدا:

(a) ًٻيً شکڻ جي ٽيڪصٽائيم شائٍصز جي ىيدام ۽ اُڙي

طاخً ۾ ُدايتّم فراُو ڪرڻ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي ۽ 

ڄاڻ جي هاډاري ۽ ُٿي هٺرائڻ الِء اُڙيَء ريت گٍجائظّم 

 جّڙڻ جيئً اُّ ظئي ڪري؛

(b)طاگرد چٌّڊڻ ۽ داخال ڏيڻ؛ 

(c) ٽيڪصٽائيم ۽ اُڙيً ٻيً شکيا جي طاخً ۾ۿ جيئً اداره

 ظئي ڪري پڙُائي جا ڪّرس ةيام ڪرڻ؛

(d)ڪرائڻ ۽ ڈگريّمۿ ڈپهّىازۿ شرٽيفڪيٽ ۽ ٻيّم  اىتحام

تعهييي شٍدهم اًٌِ ىاڻًِ کي جيڪي داخم ٿيا ُجً ۽ 

 کي ڏيڻ يا ٌّازڻ؛ ًاىتحام پاس ڪيا ُجًۿ اٌِ

(e) ًاعزازي ڈگريّم يا ٻيّم تعهييي شٍدهم ڏيڻ جيئ

 شرپرشت ىٍظّر ڪري؛

(f)  پاس ڪيم اىتحاًٌ جي ةراةري ظئي ڪرڻ ۽ طاگردم

يّرشٽيز ۽ شکيا جي ٍُڌم تي گذاريم عرغي ظرفام ٻيً يٌّ

ةاةت ظئي ڪرڻ ۽ اُڙي ةراةري تي ٌظرثاٌي ڪرڻ ۽ ختو 

 ڪرڻ؛

(g) ٻيً يٌّيّرشٽيز ۽ ادارم شام اُڙي ٌيٌّي ۽ اُڙي ىلػد
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 الِء شِڪار ڪرڻۿ جيئً ةيام ڪيّ هيّ ُجي؛

(h)انحاق ڪرڻ يا پاڻ کي ٻيً ادارم شام جّڙڻ؛ 

(i) ٻيً پرهگراىً کي يليٍي ةڻائڻ اثرائتي تعهيييۿ ترةيتي ۽

 الِء تدريصي ظريلا ۽ حڪيت عيهيّم ظئي ڪرڻ؛

(j) تدريسۿ تحليقۿ ترةيتۿ اٌتظاىيَ ۽ ٻيً الڳاپيم ىلػدم الِء

 عِدا پيدا ڪرڻ ۽ اًٌِ تي ىاڻِّ ىلرر ڪرڻ؛

(k)اداري جي طاگردم جي ڈشيپهيً تي ٌظر ۽ ضاةعّ رکڻ؛ 

(l)ىانياتي ۽ ٻيا  پٍٍِجا ڪو پّرا ڪرڻ الِء اداري کي ڏٌم

 هشيال اشتعياك ڪرڻ؛

(m) تٍظييًۿ ادارمۿ ةاڈيز ۽ فردم شام پٍٍِجي ڪيً ۽

شرگرىيً جي ىلػد الِء ىعاُدمۿ ٺيڪً ۽ اٌتظاىً ۾ داخم 

 ٿيڻ؛

(n) اُڙا ٻيا شيّرا ڪو ۽ طيّم ڪرڻ جيئً اداري جا هډيڪ

ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ضرهري ُجً جيئً تعهيوۿ شکيا ۽ 

 تحليق جي جڳَِ.

ٌصٽيٽيّٽ ُر ڪًٍِ جٍس ۽ ىذُبۿ ٌصمۿ فركيۿ ذاتۿ ا .5

رٌگ يا ڈهىيصائيم جي ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّدهۿ جيڪي اداري 

ظرفام پيض ڪيم ڪّرس ۾ داخال الِء تعهييي ظّر اُم ُجًۿ 

اُڙي ڪًٍِ ةَ طخع کي جٍسۿ ىذُبۿ ٌصمۿ ذاتۿ فركيۿ 

 رٌگ يا ڈهىيصائيم جي ةٍياد تي  اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍده.

ري جا تعهييي پرهگرال ةيام ڪيم ظريلي ىّجب (ادا1).6

 ڪرايا هيٍدا.

(ڪا ن ڈگريۿ ڈپهّىا يا شرٽيفڪيٽ ٌَ ڏٌّ هيٍده جيصتائيً 2)

طاگرد اشالىڪ يا پاڪصتام اشٽڊيز ۾ اىتحام پاس ٌَ ڪيّ 

ُجي يا غير ىصهو طاگرد جي غّرت ۾ ايٿڪس ۽ پاڪصتام 
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 اشٽڊيز جّ اىتحام پاس ٌَ ڪيّ ُجي.

 جا عيهدار ٌُّدهۿ جِڙهڪ:.ُيٺيام اداري 7

(a)چاٌصيهر؛ 

(b)غدر؛ ۽ 

(C) اُڙا ٻيا عيهدار جيئً اداري ظرفام عيهدار ظّر ةيام ڪيا

 هيا ُجً؛

 .شٍڌ جّ گّرٌر اداري جّ شرپرشت ٌُّده.8

(شرپرشتۿ جڏًُ ىّجّد ُجي اداري جي ڪاٌّهڪيظً 1)

 جي غدارت ڪٍده؛

شرپرشت جي غير حاضري ۾ۿ چاٌصيهر اداري جي (2)

 ڪاٌّهڪيظً جي غدارت ڪٍده؛

(اعزازي ڈگري ڏيڻ الِء ُر „ڇ شرپرشت جي تػديق شام 3)

 ىظرهط ٌُّدي.

 اداري جي ىعاىهً شام جڙيم ڪًٍِ ةَشرپرشت ( 1.)9

ىعاىهي جي شهصهي ۾ جاچ يا ڇٍڊ ڇاڻ ڪرائي شگِي ٿّ ۽ 

هكت ةّكت جاچ يا ڇٍڊ ڇاڻ الِء ُڪ يا هډيڪ ىاڻِّ ىلرر 

 ڪري شگِي ٿّ.

جاچ يا ڇٍڊ ڇاڻ جي ٌتيجً جي شهصهي ۾  (شرپرشت2)

پٍٍِجا هيچار غدر شام هٌڊيٍده ۽ غدر جّ ردعيم حاغم 

 ڪرڻ کاٌپِّءۿ غدر کي كدل کڻڻ الِء چئي شگِي ٿّ.

(غدر جڏًُ ةيام ڪيم هكت ىّجب شرپرشت شام 3)

ڳانِائيٍده تَ اُڙه كدل کٍيّ هيّ „ُيۿ جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ 

کڻڻ الِء تجّيز ڪيّ هيّ  يا جاچ يا ڇٍڊ ڇاڻ جي ٌتيجي ۾ كدل

 „ُي.

(جتي غدر ةيام ڪيم هكت دهرام شرپرشت جي ىعيئً 4)
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ڪرڻ الِء كدل ٌَ کٍيّ ُجيۿ شرپرشت اُڙيّم ُدايتّم جاري 

ڪري شگِي ٿّ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي ۽ غدر اُڙيً 

 ُدايتً تي عيم ڪٍده.

چاٌصيهر ٌاىياره ىاڻِّ ٌُّدهۿ جيڪّ ڄاڻ جي ىيدام (1.)10

۾ پٍٍِجي شاک ذريعي شڃاتّ هيٍده ٌُّده ۽ يا ىعاطري 

پٍٍِجي اعهيٰ اخالكي ۽ شياجي شڃاڻپ ذريعي پصٍد ڪيّ 

 هيٍده ٌُّده.

(چاٌصيهر شرپرشت ظرفام ةّرڈ جي شفارطً تي ىلرر 2)

ڪيّ هيٍدهۿ اُڙم طرظً ۽ ضاةعً تحت جيئً ةّرڈ ظئي 

 ڪري.

 (چاٌصيهر ةّرڈ جّ چيئرىيً ٌُّده.3)

ةيياري يا ٻئي شتب جي  (جيڪڏًُ چاٌصيهر ڪ4ًٍِ)

تي شراٌجال  ِءفرض شراٌجال ٌَ ڏئي شگِي تَ غدر ام جي جا

 ڏيٍده.

(عال ٌظرثاٌي ۽ ىعاىهً جّ ضاةعّ ۽ اداري جّم 1.)11

حڪيت عيهيّم جّڙڻ جّ اختيار ةّرڈ هٽ ٌُّدهۿ جيڪّ 

 ُيٺيً ىييترم تي ىظتيم ٌُّده:

(a)چيئرىيً چاٌصيهر 

(b)ايڪس „فيظّ  غدر

 ىييتر

(c)ةاٌي ىييتر فائٌّڊيظً ظرفام  شت

 ٌاىزد ڪيا هيٍدا

ايڪس „فيظّ 

 ىييتر

(d) چيئرىيًۿ „ك پاڪصتام

 ٽيڪصٽائيم ىهز ايصّشيئيظً

ايڪس „فيظّ 

 ىييتر

 ىييترٻَ ٌاىياريّم اڪيڊىيز/داٌظّر 
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 فائٌّڊيظً ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا

ايڪس „فيظّ  شيڪريٽري )تعهيو( حڪّىت شٍڌ

 ىييتر

غير حاضري ۾ۿ فائٌّڊيظً جّ چيئرىيً ۽ (چاٌصيهر جي 2)

 شٍدس غير حاضري ۾ۿ غدر چيئرىيً ظّر ڪو ڪٍده.

عارضي „شاىي اختياري  (ةّرڈ جي ىييتر جي „فيس ۾3)

د ڪيم ىاڻًِ شام ڀري هيٍديۿ جًٍِ ىييتر کي ظرفام ٌاىز

 ٌاىزد ڪيّ ُيّۿ جًٍِ جي جاِء تي „شاىي ڀري پئي هڃي.

(ىييتر شّاِء ايڪس „فيظّ ىييترم جي چاٌصيهر جي 4)

 ىّجب عِده رکي شگٍِدا.خّطيَء 

(ةّرڈ جّم ڪي ةَ ڪاررهايّم ةّرڈ ۾ „شاىي يا ام جي 5)

 جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع شتب غير ىّثر  ٌَ ٌُّديّم.

 (ةّرڈ ُيٺيام اختيار ۽ ڪو شراٌجال ڏيٍده:1.)12

(a)  ىهڪيتۿ فٍڊز ۽ اداري جي هشيهً کي رکڻۿ ضاةعّ رکڻ ۽

اٌتظال ڪرڻ ۽ اډار هٺڻ يا اداري جي ىلػدم حاغم ڪرڻ 

الِء فٍڊ گڏ ڪرڻۿ اُڙي شڪيّرٽي تي جيئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُجي؛

(b) ٌظو ه ضتط ۽ حڪيت عيهيّم جّڙڻ ۽ ىٍظّر ڪرڻ ۽

اداري جّم شرگرىيّم ۽ ڪو ڪار جا ىٍػّةا جّڙڻ تَ جيئً 

ي جي شرگرىيً ۽ ڪيً جي ٌظال کي يليٍي ةڻائي ادار

شگِجي تَ جيئً تعهييي عيهّ پٍٍِجي تحليقۿ تدريس ۽ 

 شام ڪو ڪري شگِي. خّطيٻئي تعهييي ڪو ۾ 

(c)اداري جي ىّثر ۽ شرگرل ڪو الِء ضاةعا جّڙڻ؛ 

(d) اداري جا حػا جّڙڻ جِڙهڪ فيڪهٽيزۿ اشڪّك ۽ طعتا

۽ ٻيّم اٌتظاىي يا  ۽ اُڙيّم اشٽيٍڊٌگ ڪييٽيزۿ ڪائٌّصهز
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تعهييي ايڊهائيزري ةاڈيز جيئً ضرهري شيجِي ۽ اًٌِ جي 

 ڪو تي ٌظرثاٌي ڪرڻ؛

(e)ڪو جا ىٍػّةا ۽ اداري جي شانياٌي ةجيٽ ىٍظّر ڪرڻ؛ 

(f) ًٌِاداري جي شرگرىيً شام الڳاپيم رپّرٽّم گِرائڻ ۽ ا

۽ ڪًٍِ ةَ  تي غّر ڪرڻ ۽ ڪو ڪرڻ الِء ىٍػّةا جّڙڻ

 هّىات ڏيڻ الِء غدر کي ُدايت ڪرڻىعاىهي شام الڳاپيم  ىع

 جيڪّ ةّرڈ ظرفام ةيام ڪيّ هيّ ُجي؛

(g) ُّاُڙيّم تعهييي ۽ اٌتظاىي „شاىيّم پيدا ڪرڻ جيئً ا

جا تدريصي ۽ غيرتدريصي عيهي اداري جي ضرهري شيجِي ۽ 

طرط ۽ ضاةعا ةيام ڪرڻ ۽ اًٌِ جي كاةهيت ۽ تجرةّ ةيام 

 ۽ اُڙي عيهي جي ىلرري ڪرڻ؛ ڪرڻ

(h) اُڙي عيهي جي ىععهيۿ شزا ۽ ٌّڪري تام ةرظرفي الِء

 ضاةعا جّڙڻ؛

(i) اداري جي ىاني اشتحڪال جي ذىيداري کڻڻ ةظيّك ام

جي ڪو جي ىّثر ُئڻ کي يليٍي ةڻائڻ جي ذىيداري جيۿ 

اًٌِ جي جاري رُڻ ۽ اداري جي خّدىختياري جي تحفغ کي 

 يليٍي ةڻائڻ؛

(j)ّرم اٌتظاىً جي ىٍظّري ڏيڻ جً شام ٻيا اداراۿ اداري شي

 شام جڙي شگًِ؛

(k) پٍٍِجي ىييترم ىٍجِام اُڙيّم ڪييٽيز ىلرر ڪرڻ يا

ٻيّم ةاڈيز ىلرر ڪرڻ ةظيّك فيڪهٽيز جي جيئً ضرهري 

 شيجِي.

(l) ضاةعا جّڙڻ جيڪي ًُ „رڈيٍٍس جا ىلػد حاغم

 ڪرڻ الِء ضرهري „ًُ؛

(m) اُڙا اپاَء هٺڻ جيڪي اُّ شيجِي ضرهري „ًُ يا اداري
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 جي اٌتظاىيا ۽ ةِتر ڪو ڪار الِء ىّثر „ًُ.

ةّرڈ شاك ۾ ٻَ ڀيرا گڏجاڻي ڪٍده اُڙيً تاريخً تي (1.)13

عد ظئي ڪيّم ةجيڪي غدر ظرفام چيئريً شام ىظّري 

غدر هيّم ُجً. ةظرظيڪ خاص گڏجاڻي ڪًٍِ ةَ هكت 

ىييترم  4جي گِٽ ۾ گِٽ  ظرفام درخّاشت تي يا ةّرڈ

 ظرفام ام ىعاىهي تي جيڪّ ضرهري ُجي ڪّٺائي هيٍدي.

(خاص گڏجاڻيَء جي غّرت ۾ گِٽ ۾ گِٽ ڏَُ ڏيًٍِ جّ 2)

ٌّٽيس ةّرڈ جي ىييترم کي ڏٌّ هيٍده ۽ گڏجاڻيَء جي ايجٍڊا 

ىعاىهي جي حصاب شام ڳجِي رکي هيٍدي جًٍِ ىعاىهي تي 

 خاص گڏجاڻي گِرائي هئي ُجي.

(ةّرڈ جي گڏجاڻيَء جّ ڪّرل چار ٌُّدهۿ ڪّرل جي غير 3)

حاضري جي غّرت ۾ۿ گڏجاڻي اُڙي هكت تائيً ىهتّي 

 ڪئي هيٍدي جيصتائيً ڪّرل پّره ٿئي.

(ةّرڈ جا فيػال ىّجّد ىييترم جي اڪثريت ۽ ههٽٍگ 4)

شام ڪيا هيٍداۿ جيڪڏًُ ىييتر ةراةر هرُائجي هڃً تَ 

 ههٽ حاغم ٌُّده.ةّرڈ جي چيئرىيً کي ُڪ ڪاشٽٍگ 

غدر ةّرڈ ظرفام ىلرر ڪيّ هيٍدهۿ اُڙم طرظً ۽  (1.)14

 ضاةعً تحت جيئً ظئي ڪيّ هڃي.

غدر اداري جّ چيف اڪيڊىڪ ۽ ايڊىٍصٽريٽّ „فيصر (2)

ٌُّده ۽ ام کي ةّرڈ ظرفام رٍُيائي ۽ جّڙيم حڪيت عيهي 

تحت اداري جي تٍظيو شازيۿ ُدايتًۿ اٌتظاىيَۿ پرهگرال 

ذىيداري ٌُّدي ۽ ةّرڈ جي فيػهً تي  جّڙڻ جي شيّري

 عيهدر„ىد ۽ خاص ظّر غدر ڪري شگٍِده:

(a) اداري جي ڪو جا ىٍػّةا ۽ ةجيٽ ڪاٿا ىٍظّري الِء ةّرڈ

 کي پيض ڪٍده؛
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(b) ُدايتۿ ترةيتۿ تحليقۿ ىظاُريۿ خدىت ۽ ةجيٽ ۾ ڏٌم

خرچً الِء پرهگرال جّڙڻ شام الڳاپيم شرگرىيً الِء ُدايت 

 فام ىٍظّر ڪيا هيا ُجً؛ڪرڻ جيئً ةّرڈ ظر

(c) ةّرڈ جي ىٍظّري شام اشتادۿ عيهدار ۽ اداري جي عيهي جا

ىييتر ىلرر ڪرڻ ۽ اُڙا ٻيا ىاڻِّ جيڪي ضاةعً ۽ ةّرڈ 

ظرفام ىٍظّر ڪيم ظريلي ىّجب ضرهري ُڪً تَ جيئً 

ىلرر ڪيم ىاڻًِ ۾ اعهيٰ داٌظّري ۽ اخالكي كاةهيتً کي 

 يليٍي ةڻائي شگِجي؛

(d) اداري جي شرگرىيً ڪيً جي ىٍػّةً جّڙڻ ةّرڈ کي

 ةاةت رپّرٽّم ڏيڻ؛

(e) ُّاداري جي ىعاىهً تي عال ضاةعّ ۽ ٌظرداري رکڻ ۽ ا

يليٍي ةڻائڻ تَ ًُ „رڈيٍٍس جّم گٍجائظّمۿ  ضاةعاۿ كاعداۿ 

حڪيت عيهيّم ۽ ةّرڈ جّم ُدايتّم شٺي ٌيٌّي ڏٌيّم 

 پيّم هڃً؛

(f)ر يا ةّرڈ ظرفام و شراٌجال ڏيڻ جيڪي چاٌصيهاُڙا ٻيا ڪ

 کيس شٌّپيا هيا ُجً؛

(g) ةّرڈ پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار اُڙيً طرظً ىّجب غدر کي

 شٌّپي شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ىڙُڻ چاُي.

ةّرڈ ايگزيڪيّٽّ ڪائٌّصم جّڙيٍده جيڪا چيئرىيً ۽ .15

„رڈيٍٍس اُڙم ىييترم تي ىظتيم ٌُّدي جيڪي ةّرڈ ظرفام 

ىلرر ڪيا جي گٍجائظًۿ ضاةعً ۽ ةّرڈ جي ُدايتً تحت 

ۿ ايگزيڪيّٽّ ڪائٌّصم اداري جي اٌتظاىً ۽ هيا ُجً

پانيصيّم جّڙڻ ۽ ةّرڈ جي ُدايتً ۽ ًُ „رڈيٍٍس جا ىلػد 

 حاغم ڪرڻ الِء ذىيدار ٌُّدي.

( ةّرڈ ُڪ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّڙيٍده جيڪا 1.)16
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ٌُّدي جيڪي ةّرڈ چيئرىيً  اُڙم ىييترم تي ىظتيم 

 ظرفام ىلرر ڪيا هيا ُجً.

(اڪيڊىڪ ڪائٌّصم اداري جي اعهيٰ اڪيڊىڪ ةاڈي 2)

ٌُّدي ۽ ضاةعً ىّجب شيّرم تعهييي ىعاىهً ةظيّك 

ڪّرشزۿ ٌػابۿ اىتحاًٌۿ ڈگريزۿ ڈپهّىاز ۽ شرٽيفڪيٽس ۽ 

 ام شام الڳاپيم ىعاىهً الِء ذىيدار ٌُّدي.

ةّرڈ „ف  (اڪيڊىڪ ڪائٌّصم تعهييي ىعاىهً تي3)

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم کي ىظّره ڏيٍدي.

اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّ گڏجاڻيّم ايتره „زاداڻي ٌيٌّي (4)

ٿيٍديّم جيتره ىيڪً ٿي شگِي پر شاك ۾ ٻً دفعً کام 

 گِٽ ٌَ ٿيٍديّم.

(اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جي گڏجاڻيَء جّ ڪّرل ڪم 5)

 ىييترم جي اډ ةراةر ٌُّده.

جًٍِ ۾ فيسۿ ععياۿ اداري کي پٍٍِجّ فٍڊ ٌُّدهۿ ( 1.)17

ٽرشٽسۿ تحفاۿ اٌڊهىيٍٽسۿ حػاۿ شيم پرهشيڊزۿ رايهٽيز ۽ 

 گراٌٽس ةظيّك اًٌِ جي جيڪي فائٌّڊيظً ڏئي.

(ڪّ ةَ خرچ فٍڊ ىام ٌَ ڪيّ هيٍده جيصتائيً اُّ جاري 2)

ڪيم ةجيٽ ىام ٌَ ُجي ۽ ام جي ادائگي جّ ةم ةيام ڪيم 

 „ڈيٽر ظرفام „ڈٽ ڪيم ٌَ ُجي.

ئٌّٽس اُڙي ظريلي ۽ اُڙيَء ريت رکيا (اداري جا اڪا3)

هيٍدا جيئً ةيام ڪيّ هيّ ُجي ۽ شاك ۾ ُڪ ڀيره 

 فائٌّڊيظً ظرفام ىلرر ڪيم „ڈيٽر ظرفام „ڈٽ ڪيا هيٍدا.

.اڪائٌّٽس جّ شانياٌّ اشٽيٽييٍٽ ۽ ام شهصهي ۾„ڈٽ 18

 رپّرٽ „ڈيٽر ظرفام ةّرڈ کي فراُو ڪئي هيٍدي.
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ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ًُ „رڈيٍٍس تحت ڪيم (1.)19

ڪرڻ جي ارادي تي ڪًٍِ ةَ طخع يا اٿارٽي خالف ڪّ 

 ڪيسۿ ىلدىّ يا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ڪئي هيٍدي.

(ًُ „رڈيٍٍس تحت چاٌصيهر يا ةّرڈ ظرفام ڪيم ڪّ ةَ 2)

فيػهّۿ يا حڪوۿ يا ڪيم ڪًٍِ ةَ ڪو تي ڪًٍِ كاٌّم 

ّ جي عدانت يا ڪًٍِ ٻي اٿارٽي شاىِّم ام تي شّاك ٌَ اٿاري

 هيٍده.

(جيڪڏًُ ًُ „رڈيٍٍس جي ڪً ةَ گٍجائظً جي 1.)20

الڳّ ٿيڻ تي ڪّ شّاك اٿيۿ اُّ ةّرڈ جي شاىِّم رکيّ هيٍدهۿ 

 جًٍِ جّ فيػهّ حتيي ٌُّده.

(جيڪڏًُ ًُ „رڈيٍٍس جي ڪًٍِ ةَ گٍجائض کي ىّثر  2)

ةڻائڻ ۾ ڪا رڪاهٽ اچي ۿ ةّرڈ اُڙه حڪو ڪٍدهۿ جيڪّ 

ٽڪراَء ۾ ٌَ ُجي ۽ جيڪّ  ًُ „رڈيٍٍس جي گٍجائظً شام

 شّاك ۾ ڄاڻايم رڪاهٽ کي ُٽائڻ الِء الزىي ُجي.

(جتي „رڈيٍٍس ڪجَِ ڪرڻ الِء ڪا گٍجائض جّڙي پر 3)

اُڙي گٍجائض ٌَ ُجي يا ٌاڪافي گٍجائض ُجي تَ اٿارٽي 

جًٍِ اُڙي هكت تيۿ يا اُڙي ظريلي جيئً اُّ ڪيّ هڃڻّ 

اُڙي ظريلي  ُجيۿ اُّ اٿڙي اٿارٽي ظرفام اُڙي هكت تي ۽

 ڪيّ هيٍدهۿ جيئً ةّرڈ ُدايت ڪري.

 

ىذڪّرن ترجيّ عال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء  جّ  „رڈيٍٍس ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعياك ٌٿّ ڪري شگِجي.
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