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ضٍڌ ؼّةي حي پتهڪ رڪارڊز کي حاؼم „رڊيٍٍص حًٍِ ذريؿي 

ڪسيۿ تحّيم ۾ وٺي ۽ ىحفّظ ةڻايّ ويٍرو ۽ تاريذي ۽ كّىي 

 ضاىان ضٍڌ ؼّةي کي فساُو ڪيّ ويٍرو؛اُييت رکٍرڙ 

ضٍڌ ؼّةي حي پتهڪ رڪارڊز کي حاؼم ڪسڻۿ تحّيم ۾ حيئً تَ 

وٺڻ ۽ ىحفّظ ةڻائڻ ۽ تاريذي ۽ كّىي اُييت رکٍرڙ ضاىان ضٍڌ 

ؼّةي کي فساُو ڪسڻ ۽ ان ضان الڳاپيم ىؿاىهً الِء كرم کڻڻ 

 ضسوري ٿي پيّ „ُي:

ٌَ „ُي ۽ ضٍڌ حّ گّرٌس  ۽ حيئً تَ ؼّةائي اضييتهي حّ احالس ُهٍرڙ

ىعيئً „ُي تَ ىّحّده حانتً ۾ ٍُگاىي كرم کڻڻ ضسوري ٿي پيّ 

 „ُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪسيۿ اضالىي حيِّريَ پاڪطتان حي „ئيً حي 

( تحت ىهيم ادتيارن کي اضتؿيال ۾ 2حي عق ) 218„رٽيڪم 

رڊيٍٍص حّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ „ڻيٍريۿ ضٍڌ حي گّرٌس ُيٺيّن „

 :„ُي

ضڏيّ  1023„رڪائيّز „رڊيٍٍصۿ رڊيٍٍص کي ضٍڌ (ًُ „2.)2

 ويٍرو.

 ڪئي ويٍري. ضيؽ(ان حي پّري ؼّةي ضٍڌ تائيً ت1ّ)

 (اُّ فّري ظّر الڳّ ٿيٍرو.3)
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.ًُ „رڊيٍٍص ۾ حيطتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم حي ىتضاد ٌَ 1

 ُخيۿ تيطتائيً:

(a)“ىعهب ضٍڌ „رڪائيّز الِء ىغاورتي ةّرڊ؛” ةّرڊ 

(b)“ىعهب ضٍڌ „رڪائيّز حّ ڊائسيڪٽس؛” ڊائسيڪٽس 

(c)“ىعهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(d)“ىعهب ؼّةائي اضييتهي ڪييغً حّ ڪّ کاتّۿ ” پتهڪ „فيص

ةّرڊۿ ڊائسيڪٽّريٽۿ ڪارپّريغًۿ ايخٍطيۿ نّڪم اٿارٽيۿ پّنيصۿ 

پالٌٍگ ۽ ىاٌيٽسٌگ يٌّٽۿ تؿهييي ادارو يا ٻي ڪا ضسڪاري „فيص 

„فيص يا ڪارپّريغً يا ٻي ڪا ۽ حًٍِ ۾ عاىم „ُي اُڙي ڪا 

ةاڊي حيئً حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ پتهڪ „فيص ظّر اؾالن 

 ڪسي.

(e)“ىعهب:” پتهڪ رڪارڊ 

(i) ڪاغزۿ دضتاويشۿ رڪارڊزۿ رحطٽسزۿ پسٌٽ ٿيم ضاىانۿ ڪتابۿ

ٌلغاۿ ىٍؽّةاۿ ڊرائٍگشۿ ڪيپيّٽس رڪارڊز )ىغيً ريڊ ايتم رڪارڊز(ۿ 

ساف فهيش ۽ „ڊيّ ۽ وڊيّ فّٽّ گسافشۿ ىائڪسو فهيشۿ ضيٍيياٽّگ

رڪارڊٌگ ڪًٍِ ةَ كطو حي حيڪا ضسڪاري ظّر تي حاؼم 

ڪئي وئي ُخي يا ڪًٍِ پتهڪ „فيص ظسفان ان حي ىؿاىهً ُالئڻ 

الِء تيار ڪئي وئي ُخي يا ڪًٍِ ؾيهرار يا پتهڪ „فيص حي ىالزم 

ظسفان ضٍرس ضسڪاري ذىيراريً حي ىر ۾ تيار ڪئي وئي ُخيۿ 

لسر ڪيم ڪييغٍش ۽ ڪييٽيً ضان ةغيّل حڪّىت ظسفان ى

 الڳاپيم رڪارڊز حي؛

(ii) ڪّ دضتاويشۿ ڪتابۿ پيفهيٽۿ ةسوعسۿ دطۿ ُيٍڊ „ئّٽۿ گشيٽۿ

ادتارۿ حسٌمۿ فائيمۿ ىيٍّ اضڪسپٽصۿ پِّء اُي نکيم ُخيۿ پسٌٽ ٿيم 

يا ٽائيپ ٿيم يا فّٽّ گساف ٿيم يا ىغيً ريڊايتم ۾ رکيم „ڊيّ يا وڊيّ 

commencement  

 وؼفّن

Definitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

اص ظّر تي ضٍڌ ؼّةي ۽ ؾام ظّر تي رڪارڊٌگ حي الِء ۽ ٻيّ د

پاڪطتان حي تاريذي ۽ كّىي اُييت حّ „رڪائيّل ضاىان حيڪّ 

 ضٍڌ „رڪائيّز الِء حاؼم ڪيّ ويّ ُخي؛

(f)“ىعهب ضٍڌ حڪّىت حّ کاتّ حيڪّ ضٍڌ ” ضٍڌ „رڪائيّز

 ُخي.ٌاىشد ڪيّ ويّ „رڪائيّز ظّر 

كّىي (ضٍڌ „رڪائيّز پتهڪ رڪارڊز ۽ ضٍڌ الِء تاريذي ۽ 2.)3

اُييت رکٍرڙ ٻئي „رڪائيّل ضاىان کي رکڻ ۽ ان حي حفاػت الِء 

 ذىيرار ٌُّرو.

ش حيڪي حڪّىت وكت ةّكت ةيان ڪسي اُي يةغسظيڪ اُڙا دضتاو

 ضٍڌ „رڪائيّز کان ٻئي ٍُڌ تي رکيا ويٍرا.

(ضٍڌ „رڪائيّز ڊائسيڪٽس ظسفان ضٍڀانيّ ۽ ضاةعّ رکيّ ويٍروۿ 1)

ٍرو ۽ اُڙي ضٍڀانڻ ۽ ضاةعي حيڪّ حڪّىت ظسفان ىلسر ڪيّ وي

 حي ىلؽر الِء اُا ڊائسيڪٽس حي ذىيراري ٌُّري تَ:

(a) تحفغ کي يليٍي ةڻائڻ ۽ حتي ضسوري ُخي ضيّري پتهڪ

 رڪارڊ ۽ ضٍرس ضٍڀال ُيٺ ٻئي „رڪائيّل ضاىان حي واپطي؛

(b) اًٌِ حي ريپسوڊڪغً الِء ضيّرا ريپسوگسافڪ ظسيلا اضتؿيال

 ڪسڻۿ حتي ضسوري ُخي؛

(c) ّضيّرو پتهڪ رڪارڊ ۽ ضٍڌ „رڪائيّز ظسفان حاؼم ڪيم ٻي

 ضيّرو „رڪائيّل ضاىان ةيان ڪسڻ ۽ اٌتؼام ڪسڻ؛

(d) ڪساچيۿ حيرر„ةادۿ ضکسۿ الڙڪاڻي ۽ ىيسپّر داص ۾ ڊويشٌم

 „فيطّن كائو ڪسڻ؛

(e)تحليق ۽ حّاني الِء ضِّنتّن فساُو ڪسڻ؛ 

(f) رڪارڊ عسط ۽ ضاةعا حً تحت ري پسوڊيّس ڪسڻ يا ڪّ پتهڪ

 ۽ ٻيّ ڪّ „رڪائيّل ىّاد عايؽ ڪسڻ الِء اُي حاؼم ڪيا ويا „ًُ؛

(g) پتهڪ „فيص حي تحّيم ۾ ڪًٍِ رڪارڊ حّ ىؿائٍّ ڪسڻ ۽
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 اُڙي „فيص کي اُڙي رڪارڊ حي ضٍڀال ۽ تحّيم ةاةت ىغّرو ڏيڻ؛

(h) رڪارڊز كتّل ڪسڻ ۽ ىحفّظ ةڻائڻ حيڪي ضٍڌ „رڪائيّز کي

 ىٍتلم ڪيا ويا „ًُ؛

(i) ًٍِپتهڪ „فيص حي ڪًٍِ اٌتؼاىي ضسةساَُ حي دردّاضت ڪ

تي ان „فيص کي اُڙي ؾسؼي الِء حيئً ڊائسيڪٽس ۽ الڳاپيم اٌتؼاىي 

ضسةساَُ وچ ۾ راضپّ ڏيکاريّ ويّ ُخيۿ ان „فيص ظسفان ضٍڌ 

 „رڪائيّز کي ىٍتلم ڪيم پتهڪ رڪارڊ واپص ڪسڻ؛

(j)  ۾ ىٍتلم ڪيم ىاني ادتياريۿ ؾعييۿ دردّاضت يا ٻي ؼّرت

ڪّ دضتاويشۿ ڪتاب يا ٻيّ ڪّ ىّاد حيڪّ ضذت كّىي يا تاريذي 

 ۽ كرر حّ „ُي يا ٿيڻ وارو „ُي دسيراري ذريؿي حاؼم ڪسڻ؛

 (k) اُڙا ٻيا ڪو ضساٌخام ڏيڻ حيڪي ڄاڻايم اٌتؼاىيَ ۽ ضاةعي

حي ىلؽر الِء ضسوري ُخً ۽ حيڪي کيص حڪّىت يا ةّرڊ ظسفان 

 ضٌّپيا ويا ُخً.

رڊ حّڙيّ ويٍروۿ حيڪّ چيئسپسضًۿ ڊائسيڪٽس (ُڪ ىغاورتي ة2ّ.)4

۽ ٻارًٌِ کان وڌيڪ ٌَ ىييتسن تي ىغتيم ٌُّروۿ حً ىان ٻَ ؼّةائي 

اضييتهي ضٍڌ حا ىييتس ٌُّراۿ حيئً حڪّىت ظسفان ىلسر ڪيا 

 وڃً.

(ةّرڊ ڪًٍِ عذػ کي ڪًٍِ داص ىلؽر الِء ىييتس ىلسر 1)

 ٌُّرو.ڪسي ضگِي ٿّ پس اُڙي عذػ کي ووٽ حّ حق حاؼم ٌَ 

(پٍٍِخي „فيص حي ىلؽر الِء ىلسر ڪيم ُڪ ضسڪاري ىييتس 3)

 اُڙي „فيص داني ڪسڻ تي ىييتس ٌَ رٍُرو.

غيس ضسڪاري ىييتس پٍٍِخي ىلسري واري تاريخ کان ٽً ضانً (4)

حي ؾسؼي تائيً ؾِرو رکي ضگٍِرو ۽ اُڙي ؾسؼي الِء ٻيِس ىلسري 

 الِء اُم ٌُّرو حيئً ةّرڊ ظئي ڪسي.

اري ىييتس ڪًٍِ ةَ وكت پٍٍِخي ىرت پّري ٿيڻ کان غيس ضسڪ(5)
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اڳ ؾِري تان اضتؿيفيٰ ڏئي ضگِي ٿّ يا ڪّ ضتب ڄاڻائڻ کاٌطّاِء 

 ةّرڊ ظسفان ُٽايّ وڃي ضگِي ٿّ.

(غيس ضسڪاري ىييتس حي ؾِري تي ؾارضي „ضاىي تي ىلسر 6)

ڪيم ڪّ عذػ اُڙي „ضاىي تي رُيم ىرت الِء ؾِرو رکي 

 ضگٍِرو.

ىؿاوضّۿ فيص ۽ االئٌّطش حاؼم ڪٍرا ۽ اُڙيّن (ىييتس اُڙو 8)

 ىساؾتّن کڻٍراۿ حيڪي حڪّىت ظسفان ظئي ڪيّن وڃً.

 .ةّرڊ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّرا:5

(i)ضٍڌ „رڪائيّز حي ڪو حي ٌؼسداري ڪسڻ؛ 

(ii) ضٍڌ „رڪائيّز حي ىّثس اٌتؼاىً الِء حڪيت ؾيهيّن ۽

 رٍُيايّن حّڙڻ؛

(iii)ان حي ةخيٽ حي ىٍؼّري ڏيڻ؛ 

(iv)ضٍڌ „رڪائيّز حي ضسڪاري ڪاروٍُّار الِء كاؾرا حّڙڻ؛ 

(v)رڪائيّل رڪارڊ حي اعاؾتۿ چٌّڊ ۽ پسٌٽٍگ ڪسائڻ؛„ 

(vi) ضسڪاري ۽ ٌخي ىّاد ىان „رڪائيّل رڪارڊۿ ڪتاةًۿ

 دضتاويشنۿ ىيٍّ اضڪسپٽص حي حاؼالت الِء ىغّرو ڏيڻ؛

(vii)ّڙڻ؛ٌخي ۽ ضسڪاري ادارن ۽ کاتً ۾ ضِڪار الِء فسيو ورڪ ح 

(viii)تحليق ۽ حّاني الِء ضِّنتّن فساُو ڪسڻ؛ 

(ix) ڪّ پتهڪ رڪارڊ ۽ ٻيّ „رڪائيّل ضاىان ري پسوڊيّس يا عايؽ

 ڪسڻ؛

(x) ڪًٍِ „فيص حي تحّيم ۾ ڪًٍِ رڪارڊ حّ ىؿائٍّ ڪسڻ ۽

اُڙي „فيص کي اُڙي رڪارڊ حي ضار ضٍڀال ۽ تحّيم ةاةت ىغّرو 

 ڏيڻ؛

(xi) حڪّىت کي پتهڪ رڪارڊز ضٍڌ „رڪائيّز ڏاًٌِ ىٍتلم ڪسڻ

حّ ىغّرو ڏيڻۿ حيڪي پٍج ضانً کان وڌيڪ پساڻا ُخً ةغيّل 
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 ٌاڪاره ايخٍطيً حي رڪارڊز حي ضٍڌ „رڪائيّز ڏاًٌِ اٌتؼاىيَ ۽

 ۾ ىٍتلهي حي؛ تحفغ حي ىٍؼو ٌيٌّي

(xii) ًرڪائيّز ۾ „رڪائيّل رڪارڊ ۽ ضڄي ضٍڌ ۾ ڦِهيم ٻي„

 ڊحيٽالئيشيغً الِء كرم کڻڻ؛رڪارڊز حي 

(xiii) رڪارڊز يليٍي ةڻائڻۿ كتّل ڪسڻ ۽ ىحفّظ ڪسڻ حيڪي

ضٍڌ „رڪائيّز ڏاًٌِ ىٍتلم ڪيا ويا „ًُ تَ حيئً حڪّىت کي اُڙو 

 كاٌّن حّڙڻ ۾ ىرد ڪسي ضگِخي؛

(xiv) ّاُّ يليٍي ةڻائڻ تَ ڪّ ةَ دضتاويش حيڪّ „رڪائيّز حّ حؽ

ڳّاٽ احازت کاٌطّاِء اڌار ڏٌّ يا „ُي اُّ ڪًٍِ فسد يا ايخٍطي کي ا

 ڏٌّ ٌاُي ويّ؛

(xv)  ّؾعييۿ دردّاضت يا ٻي ؼّرت ۾ ڪّ دضتاويشۿ ڪتاب يا ٻي

ڪّ ىّاد حيڪّ ضذت كّىي يا تاريذي كرر حّ „ُي يا ٿيڻ وارو „ُي 

 دسيراري ذريؿي حاؼم ڪسڻ؛

(xvi)  اُڙا ٻيا ڪو ضساٌخام ڏيڻ حيڪي ڄاڻايم اٌتؼاىيَ ۽

ضاةعي حي ىلؽر الِء ضسوري ُخً ۽ حيڪي اًٌِ کي حڪّىت 

 ظسفان ضٌّپيا ويا ُخً؛

(xvii).ضٍڌ „رڪائيّز حي اٌتؼاىً تي حڪّىت کي ىغّرو ڏيڻ 

(ةّرڊ حّن گڏحاڻيّن ٽً ىِيًٍ ۾ ُڪ ڀيسو ڪّٺايّن ويٍريّن 2.)6

سفان ڪئي ويٍري يا ضٍرس غيس ۽ اًٌِ حي ؼرارت چيئسىيً ظ

حاضسي ۾ ىّحّد ىييتس پاڻ ىٍخِان ىييتس کي گڏحاڻيَء حي 

 ؼرارت الِء چٌّڊيٍرا.

(ةّرڊ حي ڪم ىييتس عپ حّ اڌ ةّرڊ حي گڏحاڻيَء الِء ڪّرم 1)

 حّڙيٍرو.

(ةّرڊ حّ فيؽهّ ان حي ىّحّد ىييتسن حي اڪثسيت حي ةٍياد تي 3)

ڻيَء حي ؼرارت ڪٍرڙ ڪيّ ويٍرو ۽ ةساةسي حي ؼّرت ۾ گڏحا
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 ىييتس کي ووٽ حاؼم ٌُّرو.

(ةّرڊ حا ضيّرا حڪوۿ ظئي ڪيم ىؿاىال ۽ فيؽال  نکت ۾ ڪيا 4)

 ويٍرا.

.حڪّىت حا غيس ىّحّده رڪارڊز حيڪي پٍج ضانً کان وڌيڪ 7

پساڻا ُخً ةغيّل ٌاڪاره ايخٍطيً حي رڪارڊز حيۿ اُي اٌتؼاىً ۽ 

„رڪائيّز ڏاًٌِ ىٍتلم ڪيا ىحفّظ ةڻائڻ الِء ىٍؼو ٌيٌّي ضٍڌ 

 ويٍرا.

ةغسظيڪ اٌتؼاىي کاتي حّ ضيڪسيٽسي چيف ضيڪسيٽسي حي 

احازت ضان ڊائسيڪٽس „رڪائيّز ضان ىغاورت ضان اُڙي ڪًٍِ 

رڪارڊ حي ضٍڌ „رڪائيّز ڏاًٌِ اُڙي ؾسؼي يا وكتً الِء ىٍتلهي 

 روڪي ضگِي ٿّۿ حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

حّ كتضّ ُخيۿ پِّء اُّ  .ڪّ عذػ حًٍِ وٽ پتهڪ رڪارڊز8

كتضّ كاٌٌّي ُخي يا غيس كاٌٌّي ڊائسيڪٽس حي نکت ۾ ظهب ڪسڻ 

 تي ان کي ضٍڌ „رڪائيّز ۾ حيؽ ڪسائيٍرو.

تحت ضٍڌ „رڪائيّز ڏاًٌِ ىٍتلهي کان ڇّٽ ڏٌم  7ةغسظيڪ دفؿَ 

 ڪي پتهڪ رڪارڊز اُڙيَء ريت حيؽ ڪسائڻ الِء ظهب ٌَ ڪيا ويٍرا.

عاىم ڪخَِ ةَ ڪًٍِ پتهڪ رڪارڊز  ةغسظيڪ وڌيڪ تَ ًُ دفؿَ ۾

تي الڳّ ٌَ ضيخِيّ ويٍروۿ حيڪّ كاٌٌّي ظّر ڪًٍِ عذػ حي 

كتضي ۾ ُخيۿ يا ٻي ؼّرت ۾ ُڪ ؾيهرار يا پتهڪ „فيص حي 

 ىالزم حي حيثيت ۾ ان وٽ ُخي.

ةغسظيڪ اُّ ةَ تَ حيڪڏًُ ڊائسيڪٽس ضيخِي ٿّ تَ ڪّ پتهڪ يا 

پسائيّيٽ رڪارڊ حيڪّ ضٍڌ ؼّةي حي تاريخ الِء اُو ُخي ڪًٍِ 

پتهڪ „فيص حي ىالزم يا تٍؼيو کاٌطّاِء كاٌٌّي يا غيس كاٌٌّي ظّر 

كتضي ۾ رکيّ ويّ „ُيۿ اُڙو رڪارڊ ظهب ڪسڻ تي ضٍڌ „رڪائيّز 

حفّظ ةڻائڻۿ ةِتس اٌتؼاىً يا تحليق کي ؾارضي ظّر ريپسوگسافيۿ ى
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 ڪٍرڙ حي ىعانؿي الِء فساُو ڪيّ ويٍرو.

(ڪّ ةَ عذػ يا ؾيهرار ڊائسيڪٽس حي راضپي کاٌطّاِء ڪًٍِ 2.)9

پتهڪ رڪارڊز کيۿ حيڪي ضٍرس كتضي يا ضاةعي ُيٺ „ًُۿ 

اًٌِ کي تتاَُ يا ٻي ؼّرت ۾ ٌيڪال ڪسڻۿ تتاُي يا ٌيڪال ڪسڻ 

 الِء احازت ٌَ ڏيٍرو.

(ڊائسيڪٽس ڪييٽي حي ىٍؼّري ضانۿ حيڪا ڊائسيڪٽسۿ ُڪ 1)

کاتي حي ٌيائٍري ۽ حڪّىت ظسفان ٌاىشد ڪيم ٻً تؿهيو داًٌ تي 

ٻڌل ٌُّريۿ پتهڪ رڪارڊز حي ڪً ىذؽّص درحً حي تتاُي حي 

 احازت ڏيٍرو.

 

 

 

۾ ڄاڻايم پتهڪ  (i)حي ذيهي عق  (e)حي عق  1(دفؿَ 2.)20

رڪارڊز اًٌِ حي پيراوار حي ويًِ ضانً ةؿر ؾّام الِء ريفسٌص ۽ 

 تحليق حي ىلؽر الِء دضتياب ةڻايا ويٍرا:

ةغسظيڪ كّىي ضڪيّرٽي ةاةت پتهڪ رڪارڊزۿ ةغيّل ڳخًِ 

ادارن حي رڪارڊز حيۿ اًٌِ حي پيراوار حي ويًِ ضانً اٌرر اٌتؼاىي 

دضتياب ٌَ ڪيا ويٍراۿ ُڪ کاتي حي ضيڪسيٽسي حي حّاني تائيً 

ڪييٽي حيڪا اُڙن ىييتسز تي ىغتيم ٌُّري حيڪي چيف 

ضيڪسيٽسي ظسفان ىلسر ڪيا ويا ٌُّراۿ اُا ڪًٍِ رڪارڊ کي كّىي 

ضڪيّرٽي حي ةٍيادن تي ًُ ذيهي دفؿَ حي گٍخائغً کان ڇّٽ 

 ڏياريٍري.

۾ ڄاڻايم ٻيً پتهڪ  (ii)حي ذيهي عق  (e)حي عق  1(دفؿَ 1)

رڪارڊز تائيً رضائي عسظً ىّحب ۽ ًُ „رڊيٍٍص تحت حّڙيم 

 كاؾرن ۾ ڄاڻايم فيص حيؽ ڪسائڻ ةؿر ڏٌي ويٍري.

 

پتهڪ رڪارڊز ڊائسيڪٽس 

حي ادتياري کاٌطّاِء 

تتاَُ ڪيا يا ٌيڪال 
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( ڊائسيڪٽس ُس ضال حڪّىت حي كاؾرن ىّحب اڪائٌّٽص 2.)22

حي „ڊٽ ڪسائيٍرو ۽ گزريم ضال دوران ضٍڌ „رڪائيّز حي 

۽ ةّرڊ کي حيؽ  اڪائٌّٽص ۽ ضسگسىيً ةاةت رپّرٽ تيار ڪٍرو

 ڪسائيٍرو.

 (ةّرڊ اُڙي رپّرٽ حي ٌلم حڪّىت ضاىِّن پيظ ڪٍرو.1)

حي گٍخائغً حي ڀڃڪڙي ڪٍرو  9۽ دفؿَ  8.حيڪّ ةَ دفؿَ 21

اُّ كير حي ضشا الئق ٌُّروۿ حًٍِ حي ىرت ڇَِ ىِيًٍ تائيً وڌي 

ضگِي ٿيۿ يا ڏٌڊ حيڪّ پٍج ضئّ ُشار رپيً تائيً وڌي ضگِي ٿّ يا 

 ٻئي گڏ.

.ڪًٍِ ةَ ؾرانت کي ًُ „رڊيٍٍص تحت ضشا الئق ڏوَُ حّ ازانّ 23

ڪسڻ حّ ادتيار ٌَ ٌُّرو ضّاِء ان حي تَ اٌتؼاىي ضيڪسيٽسي يا 

ڊائسيڪٽس يا ان ضهطهي ۾ حڪّىت ظسفان ةاادتيار ةڻايم ؾيهرار 

 ظسفان نکت ۾ عڪايت ڪئي وڃي.

.ڪّ ةَ ىلرىّۿ ڪيص يا ٻي ڪا كاٌٌّي ڪارروائي ڪًٍِ 24

ف ٌَ ڪئي ويٍريۿ حًٍِ ضٺي ٌيت ضان ڪخَِ ڪيّ عذػ دال

 ُخي يا ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪخَِ ڪسڻ چاُيّ ُخي.

.حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيغً ذريؿي ًُ „رڊيٍٍص 25

 حا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء كاؾرا حّڙي ضگِي ٿي.

 

ٌّٽ: „رڊيٍٍص حّ  ىزڪّره تسحيّ ؾام ىاڻًِ حي واكفيت الِء „ُي حيڪّ 

 ٌٿّ ڪسي ضگِخي. ڪّرٽ ۾ اضتؿيال

 „ڊٽ ۽ ضانياٌي رپّرٽ

Audit and 

annual report 

 

 

 ڏٌڊ

Penalty 

 

 

ڏوًُ تي ٻڌڻي الِء دائسه 

 ادتيار

Jurisdiction to 

try offences 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 كاؾرا

Rules 

 


