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 2003ىخطيَ  IIغٍڌ ايڪٽ ٌيتط 

SINDH ACT NO.II OF 2003 

 2003 ايڪٽۿ يٌّيّرغٽي ذػيً ٌضيط

THE NAZEER HUSSAIN 

UNIVERSITY ACT, 2003 

 ]2003ىئي  30[

ذػيً يٌّيّرغٽي  ٌضيطڪطاچي ۾ ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

 كائو ڪئي هيٍصي.

حّ كيال ۽ ام ذػيً يٌّيّرغٽي  ٌضيطڪطاچي ۾ حيئً تَ 

 غام الڳاپيم ىػاىهً الِء كصل کڻڻ ضطهري ٿي پيّ „ُي؛

 ًُ ريت غيم ۾ „ٌصه هيٍصه:ام کي 

 -Iةاب 

 ؽطهغاتي

ذػيً يٌّيّرغٽي ايڪٽۿ  ٌضيطکي ( ًُ ايڪٽ 1)  .1

 غڎيّ هيٍصه. 2003

 .الڳّ ٿيٍصه( ُي فّري ظّر تي 2) 

 

َ ىضيّم ۽ ىفِّل حي ًُ ايڪٽ ۾ حيػتائيً ڪخِ. 2

 ىتضاد ٌَ ُخي تيػتائيً:

(i) “ىعهب يٌّيّرغٽي حي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّػم

 اڪيڊىڪ ڪائٌّػم؛

 (ii) “يٌّيّرغٽي حي اٿارٽيظ  ىعاةق 15ىعهب دفػَ ” اٿارٽي
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 ىام ڪا ُڪ؛

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

(iv) “ًحّ چيئطىيً؛ؽػتي تصريػي ىعهب ” چيئطىي 

(v) “ىعهب يٌّيّرغٽي حّ چاٌػيهط؛” چاٌػيهط 

(vi) “ڪانيج اداره يا اُڏه ىعهب ” ڪانيجيا  حّڙيم اداره

 ؛هڃيحيڪّ يٌّيّرغٽي ظطفام غٍڀانيّ 

(vii) “ً؛حّ چيئطىيً اغتادم يج غيهي هاري ةّرڊىعهب ” ڊي 

(viii) “ڊهيظم يا  اٌتظاىييا  تصريػيىعهب ” ڊائطيڪٽط

 ؛اداري حّ ُيڊ

(ix) “ىعهب يٌّيّرغٽي حي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(x) “؛”سصىت سهق فائٌّڊيؾً“ىعهب ” ٽطغٽ 

(xi) “ذڪّىت؛ىعهب غٍڌ ” ذڪّىت 

(xii) “ىعهب كاٌّمۿ ضاةعً ۽ كاغصم ۾ ةيام ” ةيام ڪيم

 ڪيم؛

(xiii) “ىعهب ُڪ رٽائطڊ پطهفيػط ” پطهفيػط اىيطيٽع

 ڪو ڪطي رُيّ ُخي؛ ظّرحيڪّ يٌّيّرغٽي ۾ اغظازي 

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

 تطتيتّار حّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا.

(xv) “ّپڏُائي ىعهب يٌّيّرغٽي حّ ُڪ ” تصريػي ؽػت

 ؛هاره ؽػتّ

(xvi) “ىعهب ڪم هكتي اغتاد حِڏهڪ پطهفيػطۿ ” اغتاد

ايػّغيئيٽ پطهفيػطۿ اغػٽٍٽ پطهفيػط ۽ نيڪچطر ۽ اُڏا 

 ٻيا ىاڻِّ حيڪي اغتاد ظّر هاضد ڪيا هڃً؛

(xvii) “ذػيً يٌّيّرغٽي؛ ۽ ٌضيطىعهب ” يٌّيّرغٽي 

(xviii) “ىعهب يٌّيّرغٽي حّ هائيع ” هائيع چاٌػيهط
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 چاٌػيهط؛

(xix) “ىعهب ُڪ ڪانيج ۽ حًٍِ ۾ ؽاىم „ًُ ” ڪانيج

غالۿ فٍي پطهفيؾً تػهيو يا ٻيً اغهٰي تطةيت حي ؽػتً ۽ 

 اُڏم ٻيً ىضيًٌّ حا اداراۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 -IIةاب 

 يٌّيّرغٽي

ٌضيط ُڪ يٌّيّرغٽي كائو ڪئي هيٍصيۿ  حًٍِ کي ( 1.)3

غڎيّ هيٍصهۿ حيڪا چاٌػيهطۿ هائيع ۿ يٌّيّرغٽي ذػيً

چيئطىيً ۽ ةّرڊ ٽيچٍگ ڊپارٽييٍٽع حي چاٌػيهطۿ ڊيٍعۿ 

ۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم حي ىييتطم ۽ اُڏم ٻيً حي ىييتطم

 تي ىؾتيم ٌُّصيۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي. غيهصارم

يٌّيّرغٽي حي ٌاني غام  ٌضيط ذػيًيٌّيّرغٽي ُيَء ( 2)

حًٍِ حي ىانڪيۿ غار ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّصيۿ 

حًٍِ کي ذليلي ال فائٌّڊيؾً هٽ ٌُّصهۿ غٍڀاك ۽ اٌتظ

هارثي ۽ غال ىِط ٌُّصيۿ حيڪا ڄاڻايم ٌاني غام ڪيع 

 ڪطي غگٍِصي ۽ ام تي ڪيع ٿي غگٍِصه.

( يٌّيّرغٽي ڪا ةَ ىٍلّنَ يا غيط ىٍلّنَ ىهڪيت ذاـم 3)

کڻۿ نيظ ڪطڻۿ هڪطه ڪطڻ يا ٻي ـّرت ۾  ڪا ڪطڻ يا ر

ىٍلّنَ يا غيط ىٍلفّنَ ىهڪيت حيڪا ام ۾ ؽاىم ُخي يا 

ام ظطفام ذاـم ڪئي هئي ُخي ام کي ىٍتلم ڪطڻ الِء 

 ىخاز ٌُّصي.

غڀٍي تػهق رکٍصڙ  حٍع غامڪًٍِ ُط يٌّيّرغٽي ( 4)

ةَ ىضُبۿ پِّء ام حّ تػهق ڪِڏي ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّصيۿ 

ٌػمۿ ظتليۿ رٌگ يا ڊهىيػائيم غام ُخيۿ حيڪي 

يٌّيّرغٽي ظطفام پڏُايا هيٍصڙ ڪّرغً الِء تػهييي ظّر 
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۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ ؽشؿ کي فلط حٍعۿ  داسال الِء اُم ُخً

رٌگ يا ڊهىيػائيم حي ةٍياد تي درحيۿ ىضُبۿ ظتليۿ ٌػمۿ 

 اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍصه.غِّنتً کام 

ڪانيخً يا ادارم ۽  ٿيمانراق يٌّيّرغٽي ڪييپعۿ ( 5)

ـهي كط„م ۽ ذضّر ضاةعَ اسالق ادارم ۾ پٍٍِخي ظطفام 

اـّنً ۽ رٍُيائي  حي غٍت حي ةيٍادي اهلل غهيَ هغهو

 .ىّحب ٌُّصه

( يٌّيّرغٽي ڪطاچي ڊهيظم کاٌػّاِء ـّةي غٍڌ ۾ 6)

ڪييپع/ڪييپػظ كائو ڪطڻ الِء ضطهري اپاَء هٺي غگِي 

 ٿي.

حيئً هكت ةّكت ذڪّىت حي ُصايت ىّحب ةؾطظيڪ 

 حاري ڪئي هڃي.

 ٌُّصا:ذاـم استيار ُيٺيام .يٌّيّرغٽي کي 4

(i)  ۽  ىِيا ڪطڻ تصريع تطةيتغکيا حي اُڏيً ؽاسً ۾

حيئً اُا  ڄاڻ حي هاڌاري ۽ تطكي الِء گٍخائؾّم حّڙڻۿ

 حيئً اُا ظئي ڪطي؛ ىٍاغب غيخِيۿ

(ii) پڏُائي حا ڪّرس ۽ ٌفاب ةيام ڪطڻ؛ 

(iii)  داسال ڏيڻ ۽ اىترام هٺڻ ۽ اًٌِ کي ڊگطيظۿ ڊپهّىازۿ

ڄاڻايم ىاڻًِ غطٽيفڪيٽع ۽ ٻيا تػهييي اغظاز ڏيڻۿ حً 

 اىترام پاس ڪيا ُخً؛داسال هرتي ُخي ۽ ؽطظً ىّحب 

(iv)  ڄاڻايم ظطيليڪار ىّحب ىٍظّري ڏٌم ىاڻًِ کي

 اغظازي ڊگطيً يا ٻيا اغظاز ڏيڻ؛

(v)  ڪطڻ ۽  انراق ادارم غامڄاڻايم ؽطظً ىّحب تػهييي

 ڌار ڪطڻ؛

(vi)  ۿ ترليلي ادارا ۽ ٻيا غکيا حا تصريػي ؽػتافيڪهٽيظۿ
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تطةيت ۽ ترليق ةاةت  فٍيىطڪظ كائو ڪطڻ ۽ تػهيييۿ 

 ٻيّم غِّنتّم ىِيا ڪطڻ ۽ غِڪار ڪطڻ؛

(vii) ٿيم يا انراق چاُيٍصڙ ڪانيخً ۽ ٻيً تػهييي  انراق

 ادارم حي حاچ ڪطڻ؛

(viii)  ٻيً يٌّيّرغٽيظ ۽ پتهڪ اٿارٽيظ غام اُڏي ىػاىهي ۽

 اُڏم ىلفصم الِء غِڪار ڪطڻۿ حيئً اُا ظئي ڪطي؛

(ix)  پطهفيػطؽپعۿ ايػّغيئيٽ پطهفيػطؽپعۿ اغػٽٍٽ

پطهفيػطؽپع ۽ نيڪچطررؽپع ۽ ٻيّم „غاىيّم پيصا 

 ڪطڻ ۽ ىاڻِّ ىلطر ڪطڻ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛

(x)  ترليقۿ تطكيۿ اٌتظاىي ۽ ٻيً الڳاپيم ىلفصم الِء

 „غاىيّم پيصا ڪطڻ ۽ ام غهػهي ۾ ىاڻِّ ىلطر ڪطڻ؛

(xi)  فيهّؽپعۿ اغڪانط ؽپعۿ ايگظيتيؾٍظ ةطغطيظۿ ىيڊنع

۽ اٌػال پيصا ڪطڻ ۽ ڏيڻۿ حيئً ؽطظً ۾ ةيام ڪيّ هيّ 

 ُخي؛

(xii)  ّ؛ اٌتظال ڪطڻيٌّيّرغٽي حي ؽاگطدم حي رُائؼ ح

ُانع ٺاُڻ ۽ غٍڀانڻ ۽ ُاغٽهع ۽ الحٍگع کي  رُائؼ حا

 ىٍظّر ڪطڻ ۽ الئػٍع حاري ڪطڻ؛

(xiii)  يٌّيّرغٽي حي ؽاگطدم حي ڊغيپهيً تي ٌظطداري

ڪطڻ ۽ ضاةعّ رکڻۿ ؽاگطدم حي ايڪػٽطا ڪيّريڪّنط 

کي ُٿي هٺطائڻ ۽ اًٌِ حي ـرت ۽  تفطيري غطگطىيً۽  

 غال ڀالئي کي ُٿي هٺطائڻ الِء اٌتظال ڪطڻ؛

(xiv)  اُڏيّم فيع ۽ ٻيّم چارحظ ظهب ڪطڻ ۽ ذاـم

 ڪطڻ حيئً اُا ظئي ڪطي؛

(xv) ٺيڪً ۾ ؽاىم ٿيڻۿ ُالئڻۿ تتصيم ڪطڻ يا رد ڪطڻ؛ 

(xvi)  ىهڪيت ذاـم ڪطڻ ۽ غٍڀانڻۿ يٌّيّرغٽي کي
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ڪيم گطاٌٽعۿ هـيتًۿ ٽطغٽعۿ ترفًۿ غعيًۿ اٌڊهىيٍٽع 

کي غٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڏيَء ريت غيڏائڻ  چٍصم۽ ٻيً 

 حيئً ىٍاغب ُخي؛

(xvii)  ًاُا ٻيً غکيا حي ؽاسً ۾ اُڏي ترليق ڪطڻ حيئ

 غکيا ڏيٍصڙ تي ىثتت اظط هحِي؛

(xviii)  ڇپائي ۽ پڌرائيَء حّ ترليق ۽ ٻيً ڪيً حي

 ؛ةٍصهةػت ڪطڻ

(xix)  ىشتهف ةاڊيظ ۽ تػهييي ۽ اٌتظاىي غطگطىيً الِء

  ييتط ىلطر ڪطڻ حيئً ةّرڊ ظئي ڪطي؛ىڪييٽيظ الِء 

(xx) ۽ اُڏم غيهصارم ۽  اُڏا غيهصار ۽ اغٽاف ىلطر ڪطڻ

 ڪطڻ؛ىتػيً ۽ ضاةعاۿ استيار ۽ ذىيّاريّم  اغٽاف حا ؽطط

(xxi)  تػهييي ىػيارم حي ةِتطي الِء ٻيً ادارم غام تػهييي

 راةعا كائو ڪطڻ ۽ غِڪاري غطگطىيً کي ُٿي هٺطائڻ؛ ۽

(xxiii) ڪطڻ حيڪي ام  يمغرا كصل کڻڻ ۽ يّيا غاُڏا ٻ

 حي ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء گِطةم ُخً.

 -IIIةاب 

 غيهصار ٌُّصا:ُيٺيام . يٌّيّرغٽي حا 5

(i) ؛چاٌػيهط 

(ii) ؛هائيع چاٌػيهط 

(iii) ؛ڊيٍع 

(iv) ڊائطيڪٽط؛ 

(v) ؛چيئطىيًحّ  تصريػي ؽػتي 

 (vi) ؛رحػٽطار 

 (vii) ؛ڊائطيڪٽط „ف فٍاٌع 

(viii) اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط؛ 
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(ix)  ريظيڊٌٽ „ڊيٽط؛ 

(x) ً؛ ۽الئتطيطي 

 (xi)  ِّيٌّيّرغٽي حا غيهصار ٿيڻ حّ حً حي اُڏا ٻيا ىاڻ

 .ةيام ڪيّ هيّ ُخي

 ٌُّصه. غطپطغتغٍڌ حّ گّرٌط يٌّيّرغٽي حّ ( 1) .6

ۿ حڎًُ ىّحّد ُخيۿ يٌّيّرغٽي حي غطپطغت(2)

 ڪاٌّهڪيؾٍظ حي ـصارت ڪٍصه.

 ىػائٍّ.( 3)

(a)  ڳاپيم ىػاىهً غام ڪًٍِ الغطپطغت يٌّيّرغٽي غام

ةَ ىػئهي حي غهػهي ۾ ىػائٍّ يا حاچ ڪطائي غگِي ٿّ ۽ 

هكت ةّكت ُصايت ڪٍصه ۽ ڪّ ىاڻِّ يا ؽشفيتّم ُيٺيً 

 ىػاىهً حي حاچ يا ڇٍڊڇاڻ الِء ىلطر ڪطي غگِي ٿّ:

(i)يٌّيّرغٽيۿ ام حي غيارتۿ الئتطيطيظ ۽ ٻيّم غِّنتّم؛ 

(ii) ّادارهۿ ؽػتّ يا يٌّيّرغٽي حي ُٿ ُيٺ ُاغٽم؛ڪ 

(iii) ؛ىّزهٌيتىاني ۽ افطادي هغيهً حي 

(iv) تصريعۿ ترليقۿ ٌفابۿ اىترام ۽ ٻيا يٌّيّرغٽي حا

 ىػاىال؛ ۽

(v) ّاُڏا ٻيا ڪي ىػاىال حيئً غٍصس ظطفام ةيام ڪيّ هي

 ُخي.

(b) غطپطغت الڳاپيم ةّرڊ غام راةعّ ڪٍصه ۽ پٍٍِخي

ي حي ذّاني غام پٍٍِخا سياك هٌڊيٍصه ۽ ىػائٍي حي ٌتيخ

ظطفام كصل  ًُالڳاپيم ةّرڊ حي راِء کاٌپِّءۿ ام غهػهي ۾ 

 کٍيّ هيٍصه.

(c)  الڳاپيم ةّرڊۿ اُڏي هكت دهرامۿ حيڪّ غطپطغت ظطفام

ةيام ڪيّ هيّ ُخيۿ کيع اُڏه كصل کڻڻ حّ ىؾّره ڏئي 

 

 

 

 

 غطپطغت ظطفام

 ىػائٍّ

The Patron 
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غگِي ٿّۿ حيڪڎًُ ڪّ ُخيۿ حيڪّ کٍيّ هيّ ُخي يا 

 حي ٌتيخي ةػص کٍيّ هڃڻّ ُخي.ىػائٍي 

(d)  حتي الڳاپيم ةّرڊ ةيام ڪيم هكت دهرام غطپطغت کي

ٌَ کڻيۿ تَ غطپطغت اُڏيّم  ىعيئً ڪٍصڙ ڪّ كصل

حاري ڪطي غگِي ٿّ حيڪي اُّ ىٍاغب  مُّصايت

غيخِي ۽ الڳاپيم ةّرڊ اُڏيً غيّريً ُصايتً تي غيم 

 ڪٍصه.

(e)  استيار ذاـم غطپطغت کي ڪّ ةَ كصل کڻڻ الِء ىڪيم

ٌُّصهۿ حيئً اُّ اداري سالف ىٍاغب غيخِيۿ ةؾيّك ام 

حي ةٍص ڪطڻ حيۿ حيڪڎًُ ڪًٍِ سالف هرزي يا غيط 

 كاٌٌّي غطگطىي ۾ ىهّث ُخي.

چاٌػيهط ُڪ ٌاىياره ؽشؿ ٌُّصهۿ حيڪّ ڄاڻ حي ( 1.)7

ظّر ڄاتم غڃاتم ٌُّصه ۽  ًىيصام ۾ ىػاؽطي حي سصىت

رکٍصڙ ظّر پػٍصيصن  پٍٍِخي اغهيٰ اسالق ۽ غهيي ةيِڪ

 ٌُّصه؛

( ىّحب چاٌػيهط ٽطغٽ ظطفام ىلطر ڪيّ 1(ذيهي دفػَ )2)

 هيٍصه.

(چاٌػيهط غطپطغت حي غيط ىّحّدگيَء ۾ يٌّيّرغٽيَء 3)

 حي ڪاٌّهڪيؾً حي ـصارت ڪٍصه.

(اغظازي ڊگطي ڏيڻ الِء ُط تخّيظ حي چاٌػيهط کام تفصيق 4)

 ڪطائي هيٍصي.

اٿارٽي حي ىييتط  ( چاٌػيهط ڪًٍِ ؽشؿ کي ڪ5ًٍِ) 

 ؽپ تام ُٽائي غگِي ٿّۿ حيڪڎًُ اُڏه ؽشؿ:

(i) ذٍُي تّازم هڃائي هيِي ٿّ؛ يا 

(ii) ىييتط ظّر ڪو ڪطڻ کام ٌااُم ٿي هڃي ٿّ؛ يا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاٌػيهط

The Chancellor 
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(iii)  ڪًٍِ غصانت ظطفام اسالكي پاڪػتام حي حًٍِ کي

 گػتاسي حي ڏهَُ ۾ غظا ٻڌائي هئي ُخي.

ً اٿارٽي حّم ( حيڪڎًُ چاٌػيهط ىعيئً „ُي تَ ڪ6ٍِ) 

ڪاررهايّم ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعً يا 

كاغصم ىّحب ٌَ „ًُ تَۿ اُّ اُڏي اٿارٽي کي غتب ڄاڻائڻ 

اُڏيً ڪاررهايً کي ستو ٌَ الِء ظهب ڪطي غگِي ٿّ تَ ڇّ 

اُڏي ڪاررهائي کي ستو نکت ۾ ذڪو ذريػي ڪيّ هڃيۿ 

 ڪطي غگِي ٿّ.

ـّرت ۾ يا ڪًٍِ ( چاٌػيهط حي غيط ىّحّدگيَء حي 7) 

ۿ چاٌػيهط حا غيّرا ٻئي غتب حي ڪطيۿ هائيع چاٌػيهط

استيار اغتػياك ڪٍصه ۽ ام حّم غيّريّم ذىيّاريّم ۽ 

 ڪو غطاٌخال ڏيٍصه.

چاٌػيهط يٌّيّرغٽي حي ىػاىهً غام الڳاپيم ىػئهي  (8)

غگِي ٿّ ۽ اُڏه ؽشؿ يا الِء ىػائٍّ ڪطي حي حاچ 

ىلفص ذاـم ؽشفيتّم ىلطر ڪطي غگِي ٿّۿ حيئً 

 ڪطڻ الِء ىٍاغب غيخِي.

( ترت رپّرٽ ىهڻ کاٌپِّءۿ اُڏيّم 6( چاٌػيهطۿ ذيهي دفػَ )9)

ُصايتّم حاري ڪطي غگِي ٿّ حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي 

غيم ةّرڊ ذريػي ۽ هائيع چاٌػيهط اُڏيً ُصايتً تي 

 ڪٍصه.

غانً حي غطـي  ٽًچاٌػيهط ظطفام  ۿ( هائيع چاٌػيهط1.)8

حيڪّ چاٌػيهط حي سّؽي غام الِء ىلطر ڪيّ هيٍصهۿ 

هڌيڪ هڌي غگِي ٿّۿ اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب حيئً 

 چاٌػيهط ظئي ڪطي.

حّ غِصه ساني ً ةَ هكت حڎًُ هائيع چاٌػيهط ( ڪ2ٍِ)
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ةيياري غتب ۿ يا هائيع چاٌػيهط غيط ذاضط ٌُّصه يا ٌُّصه

ٌَ ٌُّصه يا ٻئي پٍٍِخي „فيع حا ڪو ڪطڻ حي الئق 

ڪًٍِ غتب حي ڪطي تَ چاٌػيهط هائيع چاٌػيهط حّم 

ذىيّاريّم ٌڀائڻ الِء اُڏا اٌتظال ڪٍصه حيئً اُّ ىٍاغب 

 غيخِي.

اغهيٰ تطيً تصريػي ۽ ( هائيع چاٌػيهط يٌّيّرغٽي حّ 1).9

„فيػط ٌُّصهۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾًۿ  اٌتظاىي

تي حّڳي چاٌػيهط حي ُصايتًۿ يٌّيّرغٽي حي ُصايتً 

ٌيٌّي غيهصر„ىص ڪطائڻ حّ ذىيصار ٌُّصه ۽ يٌّيّرغٽي حي 

 حّ ذىيصار ٌُّصه.ڪطڻ پانيػيظ ۽ پطهگطاىً تي غيهصر„ىص 

( هائيع چاٌػيهطۿ چاٌػيهط حي غيط ذاضطي ۾ۿ اُڏيً 2)

اٿارٽيظ حي گڎحاڻيً حي ـصارت ڪٍصهۿ حً حّ چاٌػيهط 

 چيئطىيً „ُي.

ـّرتراك ۾ۿ حيڪا ( هائيع چاٌػيهطۿ ڪًٍِ ٍُگاىي 3)

غٍصس سياك ۾ تڪڏه كصل گِطٌصي ُخيۿ اُڏه كصل کڻي 

غگِي ٿّۿ حيئً اُّ ضطهري غيخِيۿ حًٍِ کاٌپِّء حيتطه 

غيهصارۿ اٿارٽي يا  حهص ىيڪً ٿي غگِيۿ غٍصس كصل ةاةت

ةاڊي کي رپّرٽ ڪٍصهۿ حًٍِ کي غال ـّرت ۾ ىػاىهي کي 

 ذم ڪطڻّ ُيّ.

رم حي غال ذيثيت (ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم استيا4)

غام ٽڪطاَء ۾ اچڻ کاٌػّاِءۿ هائيع چاٌػيهط کي اُي استيار 

 پڻ ذاـم ٌُّصا تَ:

(i)  غاىيّم پيصا ڪطڻ ۽ ڀطتي ڪطڻۿ حً غارضي اُڏيّم„

 ّ ىصه ڇَِ ىِيًٍ کام هڌيڪ ٌَ ُخي؛ح

(ii) حي سطچ  ىٍظّر ٿيم ةخيٽ ۾ فطاُو ڪيم غيّري

 

 

 

 

 

هائيع چاٌػيهط حا 
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فٍڊ حي ڦيط ۾  ىکيَ ىصم۽ سطچ حي غاڳيً ڏيڻ  يىٍظّر

 ؛گِيط ڪطڻ

(iii)  ُڪ ىص ىام ڪڍي ٻئي ۾ رکڻ الِء ركو ڪو غيط ىتّكع

حيڪا پٍخاَُ ُظار رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُخيۿ حيڪّ ةخيٽ 

۾ ٌَ ڄاڻايّ هيّ ُخي ۽ ام ةاةت ةّرڊ حي ايٍصڙ گڎحاڻيَء ۾ 

 ؛ڪطڻرپّرٽ 

(iv)  الڳاپيم استياريً کام ٌانً حا پيٍهع ىهڻ کاٌپِّء

 ىيترًيٌّيّرغٽي حي غيّرم اىتراًٌ الِء پيپط غيٽطس ۽ 

 ىلطر ڪطڻ؛

(v)  الِء اُڏا اٌتظال  ڇٍڊ ڇاڻ۽ ٌتيخً حي  گطيڊسپيپطسۿ

 ڪطڻ حيئً ضطهري ُخً؛

(vi)  يٌّيّرغٽي حي اغتادمۿ غيهصارم ۽ ٻيً ىالزىً کي

پڏُائيۿ ترليقۿ اىتراًٌ ۽ اٌتظاىً ۽ يٌّيّرغٽي حي اُڏم 

ڪطائڻ حي ُصايت  ڪوٻيً ىػاىهً حي غهػهي ۾ اُڏا 

 ڪطڻۿ حيڪي ضطهري غيخِي؛

(vii)  اُڏيً ڪيٽيگطيظ الِء ىالزل ىلطر ڪطڻۿ حً حي

 خً؛غهػهي ۾ ةّرڊ ظطفام استيار ىٍتلم ڪيا هيا ُ

(viii)  يٌّيّرغٽي حي ڪًٍِ غيهصار يا ىالزىً کي پٍٍِخي

ىٍخِام ڪي ًُ ايڪٽ ترت ىٍتلم ڪطڻۿ استيارم 

 اُڏيً ؽطظً ىّحبۿ حيڪڎًُ ڪي ُخً؛

 (ix)  ًاُڏا ٻيا استيار ۽ ڪو ڪطڻ ۽ غطاٌخال ڏيڻۿ حيئ

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

( رحػٽطار يٌّيّرغٽي حّ ڪم هكتي غيهصار ٌُّصه ۽ 1). 10

ظطفام اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب ىلطر ڪيّ هيٍصهۿ ةّرڊ 

 حيئً ةّرڊ ظئي ڪطي.
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 :ُي ڪو ڪٍصه( رحػٽطار 2)

 (i) ّيٌّيّرغٽي حي غال ىِط ۽ تػيهيي رڪارڊس ح

 غٍڀانيٍصڙ ٌُّصه؛

(ii) ّاُڏيّم ٻيّم ذىيّاريّم غطاٌخال ڏيٍصهۿ حيئً ةيام ڪي

 هيّ ُخي؛

هكتي ( ڊائطيڪٽط „ف فٍاٌع يٌّيّرغٽي حّ ڪم 1. )11

غيهصار ٌُّصه ۽ ةّرڊ ظطفام اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب 

 ىلطر ڪيّ هيٍصهۿ حيئً ةّرڊ ظئي ڪطي.

 (ڊائطيڪٽط „ف فٍاٌع ُي ڪو ڪٍصه:2)

(i )ىهڪيتۿ ىانيات ۽ غيڏپڪاري  يٌّيّرغٽي حي

 غٍڀانيٍصه؛

(ii)  يٌّيّرغٽي حي غانياٌي ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ حا

ڪييٽي ۽ ةّرڊ حي ڪاٿا تيار ڪٍصه ۽ اًٌِ کي ىانيات 

 غاىِّم پيؼ ڪٍصه؛

(iii)  اُا پڪ ڪٍصه تَ يٌّيّرغٽي حا فٍڊس اًٌِ ىلفصم

 الِء اغتػياك ٿي رُيا „ًُۿ حً الِء اُي حاري ڪيا هيا اًُ؛ ۽

اُّ اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيٍصه حيئً ةيام ڪيّ هيّ  (3)

 ُخي.

اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط يٌّيّرغٽي حّ ڪم هكتي . 12

اىتراًٌ غام الڳاپيم غيّرم ىػاىهً الِء  غيهصار ٌُّصه ۽

ذىيصار ٌُّصه ۽ اُڏيّم ذىيّاريّم غطاٌخال ڏيٍصه حيئً ةيام 

 ڪيّ هيّ ُخي.

غٽي حّ ڪم هكتي غيهصار ريظيڊٌٽ „فيػط يٌّيّر. 13

يّرغٽي حي فٍڊ ىام غيّريً ادائگيً حي پطي ٌٌُّّصه ۽ ي

 „ڊٽ حّ ذىيصار ٌُّصه.
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يٍٽ يٌّيّرغٽي حّ ڪم . ڊائطيڪٽط پالٌٍگ ايٍڊ ڊهنپي14

ٌٍگ ۽ ڊهنپييٍٽ هكتي غيهصار ٌُّصه ۽ يٌّيّرغٽي حي پال

الِء ٌٍڍي ۽  ةِتّديحّ ذىيصار ٌُّصه ۽ هغيهًۿ غِّنتّم ۽ 

ڊگِي ىصي حا تطكياتي ىٍفّةا تيار ڪطڻ حّ ةَ ذىيصار 

ٌُّصه ۽ اُڏا ڪو غطاٌخال ڏيٍصهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُخي.

 -IVةاب 

 اٿارٽيظيٌّيّرغٽي حّم 

 ٌُّصيّم:اٿارٽيظ ُيٺيّم . يٌّيّرغٽي حّم 15

(i) ةّرڊ „ف گّرٌطس؛ 

(ii) اڪيڊىڪ ڪائٌّػم؛ 

(iii) فيڪهٽيظ حا ةّرڊس؛ 

 (iv) ف اغٽڊيظ؛ ةّرڊ„ 

(v) غهيڪؾً ةّرڊ؛ 

(vi) اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ ةّرڊ؛ 

(vii) فٍاٌع ايٍڊ پالٌٍگ ڪييٽي؛ 

 (ix) ۽ ڊغيپهيً ڪييٽي؛ 

 (x)  ةيام ڪيّ هيّ ّٽع ۾ اغٽيچۿ حيئً اٿارٽيظاُڏيّم ٻيّم

 ُخي.

 ةّرڊ „ف گّرٌطس ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصه:( 1.)16

(i) چاٌػيهطۿ حيڪّ ام حّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii) هائيع چاٌػيهط؛ 

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

 ٌاىظد ڪيم ُاِء ڪّرٽ حّ حج؛

(iv)  ـّةائي اغييتهي غٍڌ حا ٻَ ىييتط ـّةائي اغييتهي

ڊائطيڪٽط „ف پالٌٍگ 

 ايٍڊ ڊهنپييٍٽ

Director of 

planning and 

development 
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 غٍڌ ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(v) هائيع چاٌػيهط يا غٍصس ظطفام ڪطاچي يٌّيّرغٽي ۽

ايً اي ڊي يٌّيّرغٽي „ف اٌخٍيئطٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالحي 

 ڪطاچي حا ٌاىظد ڪيم؛

(vi)  چيئطىيًۿ يٌّيّرغٽي گطاٌٽع ڪييؾًۿ يا ام ظطفام

 حّ ڪم هكتي ىييتط؛ ٌاىظد ڪيم ڪييؾً

(vii)  ٻَ چاٌػيهط ظطفام هائيع چاٌػيهط غام ىؾاهرت ةػص

 ڊيٍع ىلطر ڪيا هيٍصا؛

(viii) هيو کاتيۿ ذڪّىت غٍڌ حّ غيڪطيٽطي يا تػ

 غٍصس ٌاىظد ڪيم؛

(ix) ـصرۿ چييتط „ف ڪاىطس ايٍڊ اٌڊغٽطيظ ڪطاچي؛ 

(x)  ًچار ةِتطيً ىيطٽ رکٍصڙ ىاڻِّ ىلطر  ظطفامفائٌّڊيؾ

 ڪيا هيٍصا؛

(xi)  چئً ىشتهف ٌظو ه ضتط ۽ ؽػتً غام تػهق رکٍصڙ

انيّارم ىاڻًِ کي چاٌػيهط ظطفام هائيع چاٌػيهط حي ٌ

 غفارش تي ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛

 (xii)  رحػٽطار حيڪّ غيڪطيٽطي ظّر ذىيّاريّم

 ٌڀائيٍصه.

ىييتط ٽً غانً غيط غطڪاري ىييتطم کاٌػّاِء ةّرڊ حا ( 2) 

ٻيِط ٌاىظدگي الِء اُم ۿ ۽ رکي غگٍِصاحي ىصي الِء غِصه 

 .ٌُّصا

ةّرڊ يٌّيّرغٽي حي ايگظيڪيّٽّ ةاڊي ٌُّصه ۽ ( 1.)17

ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحبۿ يٌّيّرغٽي حي ىهڪيتً حي 

 اٌتظال غييت غيّرم ىػاىهً حي غال ٌظطداري ڪٍصه.

۽  غال ذيثيتىٿي ڄاڻايم استيارم حي ظّر تي ۽  ساص( 2)
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ةّرڊ   غام تضاد کاٌػّاِءۿ ًُ ايڪٽ ۽ كاًٌٌّ حي گٍخائؾً

 ُيٺيام استيار ذاـم ٌُّصا:کي 

(i)  ضاةعّ رکڻ ۽ اٌتظال  تييٌّيّرغٽي حي ىهڪيتۿ فٍڊس

 ڪطڻ؛

(ii)  فٍاٌع ۽ پالٌٍگ ڪييٽيظ حي ىؾّري تي فٍاٌػظۿ

اڪائٌّٽع ۽ يٌّيّرغٽي حي غيڏپ کي غٍڀانڻ ۽ ُالئڻ ۽ 

ام ىلفص الِء اُڏا ايخٍٽع ىلطر ڪطڻۿ حيئً اُّ ىٍاغب 

 غيخِي؛

(iii)  ڪاٿً تي غّر حي غانياٌي ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ

ڪطڻ ۽ ام غهػهي ۾ فائٌّڊيؾً کي ىؾّره ڏيڻۿ ۽ سطچ حي 

 ؛هٌڊڻ هرڇڻىام ٻئي ڏاًٌِ فٍڊس کي ٻيِط ىيخط ُيڊ 

(iv)  يٌّيّرغٽي ظطفام ىٍلّنَ ۽ غيط ىٍلّنَ ىهڪيت حي

 كتّك ڪطڻ؛کي ۽ ىٍتلهي  ڪطڻ ىٍتلهي

(v)  يٌّيّرغٽي حي ظطفام ٺيڪا ىٍظّر ڪطڻۿ ىڪيم

 ڪطڻۿ تتصيم ڪطڻ يا رد ڪطڻ؛

(vi)  ًيٌّيّرغٽي ظطفام ذاـم ڪيم يا سطچ ڪيم غيّري

۽ يٌّيّرغٽي حي اثاثً ۽ هغيهً حا ركيً حي اڪائٌّٽع 

 ڪتاب تيار ڪطڻ؛

(vii)  ىٍتلهي ىهڪيت حي ڪا ىهڪيت ذاـم ڪطڻ يا

حّ اٌتظال ڪطڻ ۽ يٌّيّرغٽي کي ىهيم گطاٌٽعۿ ترفًۿ 

 غعيًۿ اٌڊهىيٍٽع ۽ ٻيً ذفً حّ اٌتظال ڪطڻ؛

(viii)  ڄاڻايم ىلفصم الِء يٌّيّرغٽي حي ٌيڪاك هكت

 رکيم ڪً فٍڊس حّ اٌتظال ڪطڻ؛

(ix)  ظطيلّ ظئي ڪطڻۿ ترّيم ۾ ڏيڻ ۽ يٌّيّرغٽي حي غال

 ىِط کي اغتػياك ۾ „ڻڻ؛

Board 
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(x)  يٌّيّرغٽي حا ڪو حاري رکڻ الِء غيارتّمۿ الئتطيطيظۿ

اذاظاۿ فطٌيچطۿ غاىامۿ اهزار ۽ ٻيّم گِطةم ؽيّم فطاُو 

 ڪطڻ؛

(xi)  رُائؼ حا ُانع ۽ ُاغٽهع كائو ڪطڻ ۽ غٍڀانڻ ۽

ٽهع يا الحٍگع حي ىٍظّري ؽاگطدم حي رُائؼ الِء ُاغ

 ڏيڻ يا الئػٍع حاري ڪطڻ؛

(xii)  ًڪطڻ يا ڌار حّ انراق تػهييي ادارم ۽ ڪانيخ

 ڪطڻ؛

(xiii)  پطهفيػطؽپعۿ ايػّغيئيٽ پطهفيػط ؽپعۿ اغػٽٍٽ

پطهفيػط ؽپعۿ نيڪچطر ؽپع ۽ ٻيّم ٽيچٍگ حّم 

„غاىيّم پيصا ڪطڻ يا اُڏيً „غاىيً کي غػپيٍڊ يا ستو 

 ڪطڻ؛

(xiv) يا ٻيً غِصم کي  يۿ ترليلتصريػياىيۿ ظاُڏيً اٌت

 پيصا ڪطڻۿ غػپيٍڊ يا ستو ڪطڻۿ حيئً ضطهري ُخي؛

(xv) هيڪؾً ارم ۽ اُڏم ٻيً ڪيڊرم تي غصهاغتادمۿ غي

ةّرڊ حي غفارؽً تي ىلطريّم ڪطڻۿ حيئً ةّرڊ ظطفام ظئي 

 ڪيّ هيّ ُخي؛

(xvi)  ًٌاىيارا ۽ ىٍفطد پطهفيػط اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةع

 ىّحب ىلطر ڪطڻۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛

 (xvii)  حي ىيصام الڳاپيم ؽػتً ةيام ڪيم ؽطظً ىّحب

 ۾ اغظازي ڊگطيّم ڏيڻ؛

(xviii)  ًغيهصارمۿ اغتادم ۽ يٌّيّرغٽي حي ٻيً ىالزى

 ڪطڻ؛ىتػيً حّم ذىيصاريّم 

(xix)  ًغيهصارم )غّاِء هائيع چاٌػيهط حي(ۿ اغتادم ۽ ٻي

ىالزىً کي ڄاڻايم ظطيليڪار ىّحب غػپيٍڊ ڪطڻۿ غظا 
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 ڏيڻ ۽ ىالزىت کام ةطظطف ڪطڻ؛

(xx)  ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب ىشتهف اٿارٽيظ ۾ ًُ

 ىييتط ىلطر ڪطڻ؛

(xxi)  ّٽع تخّيظ پيؼ ڪطائڻ الِء اغٽيچچاٌػيهط کي

 ڪطڻ؛

(xxii)  اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام حّڙيم ضاةعً تي غّر

ڪطڻ ۽ ٌيڪاك ڪطڻ؛ ةؾطظيڪ ةّرڊ پٍٍِخي ظّر تي 

ُڪ ضاةعّ حّڙي غگِي ٿّ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم غام 

 ىؾّري کاٌپِّء ام کي ىٍظّر ڪطي غگِي ٿّ؛

(xxiii)  يٌّيّرغٽي غام الڳاپيم ٻيً غيّرم ىػاىهً کي

۾ ٻيا غيّرا ُالئڻۿ ظئي ڪطڻ ۽ اٌتظال ڪطڻۿ ۽ ام غهػهي 

استيار اغتػياك ڪطڻ ساص ظّر تي حيڪي ًُ ايڪٽ ۽ 

 ّٽع ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً؛اغٽيچ

(xxiv)  ڪييٽي يا پٍٍِخا ڪي ةَ استيار اٿارٽي يا „فيػط

 يا ذيهي ڪييٽي کي غٌّپڻ؛ ۽

(xxv)  ًُ اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيڪي ام کي

ّٽع ترت رت غٌّپيا هيا ُخً يا حيڪي اغٽيچايڪٽ ت

 غٌّپيا هڃً.

ڀيطا گڎحاڻي ڪٍصهۿ  ٻَةّرڊ غاك ۾ گِٽ ۾ گِٽ ( 1.)18

چاٌػيهط ظطفام ظئي  اُڏيً تاريشً تي حيڪي هائيع

ُڪ ساص گڎحاڻي ڪًٍِ ةَ ةؾطظيڪ  ڪيّم هيٍصيّم؛

هكت چاٌػيهط حي ُصايت تي ڪّٺائي غگِخي ٿي يا ةّرڊ 

کام گِٽ ٌَ  چئًىييتطم حي درسّاغت تي حيڪي حي 

 ت حّ ىػاىهّ غيخِي.ُخًۿ ضطهري ٌّغي

ڏًُ ڏيًٍِ کام گِٽ ٌَ ِء ٌّٽيع الساص گڎحاڻيَء ( 2)
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ۿ ٌّٽيع ةّرڊ حي ىييتطم کي ڏٌّ هيٍصه ۽ گڎحاڻيَء ٌُّصه

ام ىػاىهي الِء حًٍِ الِء فلط ڪئي هيٍصي ىرصهد حي ايخٍڊا 

 ساص گڎحاڻي ڪّٺائي هئي „ُي.

ةطاةط اڌ ڪّرل غڀ ىييتطم حي ( ةّرڊ حي گڎحاڻيَء الِء 3)

 ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط ڳڻي هيٍصي.

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

تي ۽ ههٽٍگ ذريػي ڪيا هيٍصا ۽ حيڪڎًُ ىييتط ُڪ 

حيتطا هرُائخي هڃً تَ ةّرڊ حي چيئطىيً کي ُڪ 

 ڪاغٽٍگ ههٽ ذاـم ٌُّصهۿ حيڪّ اغتػياك ڪٍصه.

 اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ىؾتيم ٌُّصي:( 1. )19

(i) هائيع چاٌػيهط حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii) ڊيٍع؛ 

(iii) ڊائطيڪٽطس؛ 

(iv)  يٌّيّرغٽي حيپطهفيػطس  ٌاىيارااىيطيٽع ۽ 

 ؛غييت پطهفيػطس

(v) چيئطىيً؛ تصريػي ؽػتً حا 

(vi)  پٍج ٌانيّارا ىاڻِّ حيڪي غانيي غعد تي پٍٍِخي

اٌٽيهيڪچّئم ىػاؽطي حي سصىت يا ؽػتي حي اڳّاڻيَء ۾ 

ڪيهيتط غتب ڄاتم غڃاتم ٌُّصاۿ اُي چاٌػيهط ظطفام 

 هائيع چاٌػيهط حي غفارش تي ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(vii) اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط؛ 

(viii) ۽ الئتطيطيً؛ 

(ix) .رحػٽطار حيڪّ غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه 

( ٌاىظد ڪيم ىييتط ٽً غاك حي غطـي تائيً غِصه رکي 2)

 الِء اُم ٌُّصا.غگٍِصا ۽ ٻيِط ٌاىظد ٿيڻ حي 
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ڪائٌّػم حي گڎحاڻي حّ ڪّرل غيّرم اڪيڊىڪ ( 3) 

ىييتطم حي ُڪ ڀاڱي ٽي ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت 

 ُڪ ةطاةط غيخِي هيٍصي.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّػم يٌّيّرغٽي حي اغهيٰ تطيً 1.)20

اڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّصيۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ 

ۿ ترليق ۽ اغڪانط ؽپحي تصريعۿ كاًٌٌّ ىّحبۿ 

اىتراًٌ حي ساص ىػيارم ىّحب رکڻۿ ۽ ُالئڻ ۽ 

کي ُٿي هٺطائڻ حّ تصريػي غطگطىيً يٌّيّرغٽي حي 

 استيار ذاـم ٌُّصه.

( ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائؾً حي غال ذيثيت 2)

غام تضاد کاٌػّاِءۿ ڪائٌّػم کي ُيٺيام استيار ذاـم 

 ٌُّصا:

(i)  ڏيڻ؛ىػاىهً ۾ ـالح تصريػي ةّرڊ کي 

(ii)  الِء ۾ هيِڻ ۽ اىتراًٌ حي ڪّرغظ پڏُائي کي ؽاگطدم

 داسال ڏيڻ؛

(iii)  ۿ ادارم ۽ ةّرڊ „ف تصريػي ؽػتًةّرڊ کي فيڪهٽيظۿ

 اغٽڊيظ حي حّڙحڪ ۽ تٍظيو غازي الِء اغڪييّم „ڇڻ؛

(iv)  پڏُائي ۽ ترليق حي پالٌٍگ ۽  ۾يٌّيّرغٽي

 حّڙڻ؛„ڇّم ڊهنپييٍٽ الِء „ڇً تي غّر ڪطڻ ۽ 

(v) فيڪهٽيظ ۽ ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حي غفارؽً تي  ةّرڊ „ف

حي ضاةعا حّڙڻۿ حًٍِ ۾ پڏُائي حا ڪّرغظ ۽ يٌّيّرغٽي 

ةؾطظيڪ حيڪڎًُ ٌُّصه؛  ٌفاب ةَاىتراًٌ الِء غيّرم 

فارؽّم فيڪهٽيظ ۽ ةّرڊس „ف اغٽڊيظ حّم غ ةّرڊس „ف

ڄاڻايم تاريز تائيً هـّك ٌَ ٿيّم ٿيًۿ ڪائٌّػمۿ ةّرڊ حي 

حاري رکٍصي  مۿ ايٍصڙ غاك الِء پڏُائي حا ڪّرسىٍظّري غا
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 ِء ةيام ڪيا هيا „ًُ.الحيڪي اڳّاٽ اىتراًٌ 

(vi)  ٻيً يٌّيّرغٽيظ ۽ اىتراٌي ةاڊيظ حي اىتراًٌ کي

 يٌّيّرغٽي حي اىتراًٌ ةطاةط تّثيق ڪطڻ؛

(vii) ڪطڻ الِء ضاةعا حّڙڻ؛پيؼ ڊ کي رّة 

(viii)  ۾ ىييتط  اٿارٽيظًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب

 ؛ ۽ىلطر ڪطڻ

(ix) حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيا  اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ

 هيا ُخً.

 -Vةاب 

 ّٽعۿ ضاةعا ۽ كاغصااغٽيچ

( ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحبۿ چاٌػيهطۿ ُيٺ 1). 21

يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ُڪ الِء  ةيام ڪيم غيّرم ىػاىهً

 ّٽع حّڙي/ٌافض ڪطي غگِي ٿّۿ يػٍي:اغٽيچ

 (i) اةعا ۽ ض غٽي حي ىالزىً حي ىالزىت حا ؽططيٌّيّر

حّڙڻۿ ةؾيّك پي اغڪيمۿ پيٍؾً حي حّڙحڪۿ اٌؾّرٌعۿ 

ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ ۽ ٻيً الڳاپيم گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ فٍڊۿ 

 ؛ئصم الِءفا

(ii) م حي ڪاٌٽطيڪٽ تي اغتادمۿ ىرللً ۽ غيهصار

 ۽ ضاةعا؛ ىلطريً حا ؽطط

(iii)  ۽  ۽ ٻيً اڪيڊىڪ يٌّٽع تصريػي ؽػتًفيڪهٽيظۿ

 ؛ڊهيظٌع حّ كيال

(iv)  ۽ الڳاپيم ىػاىال؛ڪطڻ ۽ ڌار حي انراق ڪطڻ ادارم 

(v) غيهصارم ۽ اغتادم حا استيار ۽ ذىيصاريّم؛ 

(vi) حً ترت يٌّيّرغٽي ٻيً پتهڪ يا پطائيّيٽ  ؽطط

غانياڻيً ۿ ترليق ۽ ٻيً تصريع„رگٍائيظيؾٍظ غام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاٌّم

Statutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

 حي اٌتظاىً ۾ داسم ٿي غگِي ٿي؛ غطگطىيً

(vii)  حي ىلطري حّم پطهفيػطز  ٌاىّر۽  پطهفيػطز اىيطيٽع

 ؽطظّم؛

(viii) اغظازي ڊگطيّم ڏيڻ؛ 

(ix)  ۽ حي ڪاٿي يٌّيّرغٽي حي ىالزىً حي ـالذيت

 اًٌِ سالف اٌتظاىي ڪاررهائي الِء ىػيار؛

(x)  يٌّيّرغٽي حّم ىهڪيتّم ۽ غيڏپڪاري ذاـم ڪطڻ

 ۽ اٌتظال ڪطڻ؛ ۽

(xi)  ًٌٌّايڪٽ ترت ٻيا غيّرا ىػاىال حيڪي كا ًُ

 يا ُالئڻا „ًُ. اىّحب ةيام ڪطڻ

هط حي ىٍظّري الِء ( كاًٌٌّ حّ ڊرافٽ ةّرڊ ظطفام چاٌػي2)

پيؼ ڪيّ هيٍصهۿ حيڪّ ةّرڊ کي ٻيِط غّر الِء هاپع اىاڻي 

 غگِي ٿّ.

اٌػيهط کي ىٍظّري الِء اىاڻيم كاًٌٌّ کي كتّك ڪطڻ چ( 3)

 حّ استيار ٌُّصه.

( ڪّ ةَ كاٌّم ىّثط ٌَ ٌُّصهۿ حيػتائيً چاٌػيهط ظطفام 4)

 ىٍظّر ٌَ ڪيّ هڃي.

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

غيّرم يا اًٌِ ىام ڪً ىػاىهً الِء ضاةعا حّڙيا هيٍصاۿ 

 يػٍي: 

(i)  يٌّيّرغٽي حي ڊگطيًۿ ڊپهّىاز ۽ غطٽيفڪيٽً الِء

 ڪّرغظ „ف اغٽڊيظ؛

(ii) يٌّيّرغٽي ۾ ؽاگطدم حي داسال؛ 

(iii)  ؽطظّم حً ترت ؽاگطدم کي داسال ڏٌي هيٍصي ۽

 ڊگطيًۿ ڊپهّىاز ۽ غطٽيفڪيٽً الِء اُم ٌُّصا؛
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(iv) اىترام ىٍػلص ڪطڻ؛ 

(v)  يٌّيّرغٽي حي ڪّرغظ „ف اغٽڊي ۽ اىتراًٌ الِء

 ؛الڳتّمؽاگطدم ظطفام ادا ٿيٍصڙ فيع ۽ ٻيّم 

(vi) يٌّيّرغٽي حي ؽاگطدم حي چاك چهت ۽ ٌظو ه ضتط؛ 

(vii)  يٌّيّرغٽي يا ڪانيخً حي ؽاگطدم حي رُائؼ حا

ؽططۿ ةؾيّك رُائؼ حي ُانع ۽ ُاغٽهع ۾ رُائؼ الِء فيع 

 اهڳاڙڻ حي؛

(viii)  ُاغٽهع ۽ الحٍگع حي ىٍظّري ۽ الئػٍع حاري

 ڪطڻ؛

(ix) حً ترت ڪًٍِ ؽشؿ کي ڊگطي ذاـم ڪطڻ  ؽطط

 الِء „زاد ترليق حاري رکڻ ڏٌي هيٍصي؛

(x)  فيهّؽپعۿ اغڪانط ؽپعۿ ايگظيتيؾٍظۿ ىيڊنظ ۽ اٌػال

 ڏيڻ؛

(xi) هظيفا ۽ فطي ۽ ُاف فطي اغػٽٍٽ ؽپع ڏيڻ؛ 

(xii) اڪيڊىڪ ڪاغٽيّىع؛ 

(xiii) الئتطيطي حّ اغتػياك؛ 

(xiv) ً۽ ةّرڊس „ف اغٽڊيظ حي حّڙحڪ؛ تصريػي ؽػت 

 (xv)  ٻيا غيّرا ىػاىال حيڪي ًُ ايڪٽۿ يا كاًٌٌّ ذريػي

 يا ضاةعً ىّحب ةيام ٿيڻا „ًُ.

اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام ضاةعا حّڙيا هيٍصا ۽ اُي ( 2)

هيٍصا حيڪّ اًٌِ کي ىٍظّر ڪٍصه يا پيؼ ڪيا ةّرڊ کي 

کاٌػّاِء يا اًٌِ کي هاپع اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ىٍظّري 

 ڏاًٌِ ٻيِط غّر ڪطڻ الِء اىاڻيٍصه.

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

 ةّرڊ ظطفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي.
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. كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ هاڌاريۿ تطىيو ڪطڻ يا ىٍػّخ 23

ڪطڻ حّ ظطيليڪار غاڳيّ ٌُّصه حيڪّ كاًٌٌّ ۽ ضاةعً 

 حّڙڻ ۽ ٺاُڻ الِء تطتيتّار ةيام ڪيم „ُي. حي

ي حّم ٻيّم ةاڊيظ ًُ ايڪٽۿ استياريّم ۽ يٌّيّرغٽ( 1) 

ّٽع ۽ ضاةعً ىّحب اًٌِ حي ڪارهٍُّار ۽ اغٽيچ

۽ الڳاپيم ىػاىهً الِء كاغصا حّڙي  هكت ۽ ٍُڌگڎحاڻيً حي 

 غگًِ ٿيّم؛

(i) ةّرڊ ٻي ڪًٍِ استياري يا ةاڊي ظطفام ًُ دفػَ ةؾطظيڪ

کي ستو  ًڪً ةَ كاغصم ۾ تطىيو ڪطڻ يا اٌِترت حّڙيم 

 ايت ڪطي غگِي ٿّ؛ڪطڻ حي ُص

(ii) ةؾطظيڪ هڌيڪ تَ حيڪڎًُ اُڏي استياري يا ةاڊي

کي اپيم فائٌّڊيؾً اُڏيً ُصايتً غام ىعيئً ٌَ „ُي تَ اُا 

 ٌُّصه.ڪطي غگِي ٿيۿ حًٍِ  حّ فيفهّ ذتيي 

ةّرڊ يٌّيّرغٽي غام الڳاپيم ڪًٍِ ىػاىهي ةاةت كاغصا ( 2)

حّڙي غگِي ٿّۿ حيڪي ًُ ايڪٽ ترتۿ ساص ظّر تي 

 كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً.

 -VIةاب 

 تػهييي ادارم حّ يٌّيّرغٽي غام انراق

ىعيئً تػهييي اداره ( يٌّيّرغٽي ۾ انراق چاُيٍصڙ 1. )24

 يٌّيّرغٽي کي درسّاغت ڏيٍصه تَ:ڪطڻ الِء 

(i) ام الِء ذڪّىت حي اٌتظال ُيٺ „ُي يا  تػهييي اداره

 ىػتلم ةٍيادم تي حّڙيم گّرٌٍگ ةاڊي „ُي؛

(ii) حي ىطىت ۽ حّڳي  اداريحا ىاني هغيال  تػهييي اداري

 ٌيٌّي ڪو حاري رکڻ الِء ڪافي „ًُ؛

(iii) گَِۿ حي پڏُائيٍصڙ ۽ ٻئي اغٽاف حي غاداري  تػهييي

كاًٌٌّ ۽ ضاةعً حي 

 تطىيو ۽ ىٍػّسي

Amendment and 

repeal of the 
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تػهييي كاةهيت ۽ ىالزىت حا ؽطظّم ۽ ضاةعا ةيام ڪيم 

حي تطةيت حي ىلفص  تػهييي اداريڪّرغظ „ف اغٽڊيظ ۽ 

 الِء ىعيئً ڪٍصڙ „ًُ؛

(iv) کي پٍٍِخي ىالزىً حي ڪو ڪار ۽  تػهييي اداري

 ٌظو ه ضتط کي غٍڀانڻ الِء حّڳا كاغصا „ًُ؛

(v) ُّيۿ اُا  غيارت حًٍِ حڳَِ تي تػهييي اداره كائو ٿيڻ„

ىّزهم „ُي ۽ گٍخائؾّم كاًٌٌّ ۽ كاغصم ىّحب حّڙيّم 

 هيٍصيّم؛ ۽

(vi)  الئتطيطيۿ نيتاريٽطيظ ۽ اُڏيّم ٻيّم پڏُائي ۽ ترليق

حّم سصىتّم حِخِي اٌصاز ۾ فطاُو ڪيم „ًُۿ حيڪي 

 اداري ۾ پڏُائي ۽ ترليق حي ىػيارم الِء ضطهري „ًُ.

ڪطڻ ةاةت درسّاغت  انراقُڪ تػهييي اداري حي ( 2)

حي ٌيڪاك حّ ظطيليڪار يا اٌڪار يا انراق ستو ڪطڻ 

 حّ ظطيلّ اُڏيَء ريت ٌُّصهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

( ةّرڊ حاچ پڏتاك ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم غام ىؾّري 3)

کاٌپِّءۿ انراق ستو ڪطڻ حّ ٌّٽيع ڏيٍصهۿ حيڪڎًُ اُّ 

حّم  ىعيئً „ُي تَ تػهييي اداره ڪًٍِ ىّكػي تي انراق

گِطحّم پّريّم ڪطڻ ۾ ٌاڪال ٿيّ „ُي يا انراق حي 

 ؽطظً ىام ڪًٍِ ُڪ تي غيم ڪطڻ ۾ ٌاڪال ٿيّ „ُي.

و ٌَ ستٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍصه يا ( انراق کام تيػتائيً ا4)

ڪيّ هيٍصه حيػتائيً تػهييي اداري کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ 

 فطاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

 -VIIةاب 

 يٌّيّرغٽي فٍڊ

ي ُڪ فٍڊ ٌُّصهۿ حًٍِ ۾ ام حي يٌّيّرغٽي ک( 1.)25
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عۿ غعيًۿ ٽطغٽعۿ ترفًۿ اٌڊهىيٍٽعۿ گطاٌٽع ۽ ٻيً في

 غيّرم هغيهً کام ىهيم ركو حيع ڪئي هيٍصي.

۽ اڪثط ڪطي يٌّيّرغٽي حّ سطچ ام حي  ةٍيادي( 2)

ڪيائي ۽ فائٌّڊيؾً ظطفام ڪيم ىصد ۽ ڪًٍِ ٻئي 

 هغيهيۿ ةؾيّك ٻيً فائٌّڊيؾٍظۿ يٌّيّرغٽيظ ۽ فطدم حي ۽

اُڏي هغيهي کام ذاـم ڪيم ركو ذريػي سطچ ُاليّ 

 هيٍصه.

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

غڌيَء ريت ڪا فّري ظّر يا ام حي ٌتيخي ۾ يٌّيّرغٽي تي 

هكتي ظّر پطهگطاىً کام ٻاُط ىاني ذىيصاري هحِيۿ يا حيڪا 

 َءغطگطىيً ۾ ؽاىم ُخي اُڏي ركو ةّرڊ حي اڳّاٽ ىٍظّري

 کاٌػّاِء كتّك ٌَ ڪئي هيٍصي.

( يٌّيّرغٽي حا اڪائٌّٽع اُڏي ظطيلي غٍڀانيا هيٍصا 4)

حيئً ةّرڊ ظئي ڪطي ۽ ُط غاك يٌّيّرغٽي حّ ىاني غاك 

ستو ٿيڻ کام چار ىِيٍا اڳ اًٌِ حي „ڊٽ ةّرڊ ظطفام ىلطر 

 ڪيم چارٽطڊ اڪائٌّٽٍٽ ظطفام ڪئي هيٍصي.

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

 ڪيا هيٍصا. پيؼالِء 

„ڊيٽط حي رپّرٽ تفصيق ڪٍصي تَ „ڊيٽط „ڊٽ حي ( 6)

ىػيارم ۽ چارٽطڊ اڪائٌّٽٍٽع „ف پاڪػتام حي اداري 

 حي تفصيق ىّحب حّڙي „ُي.

 -VIIةاب 

 غال گٍخائؾّم

 ڪٍصه:. يٌّيّرغٽي حّ ڪّ ىالزل ىالزىت تام رٽائط 26

(i)  ًپيٍؾً يا ٻيً رٽائطىيٍٽ حي فاغصم الِء اُم ٌُّصهۿ حيئ

 اڪائٌّٽع
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 ىخاز استياري ُصايت ڪطي؛

ةؾطظيڪ ڪًٍِ ةَ ىالزل کي تيػتائيً رٽائط ٌَ ڪيّ 

هيٍصهۿ حيػتائيً ام کي اُڏي كصل کڻڻ حي ذليلتً کام 

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

 يا ىّزهم ىّكػّ ٌَ ڏٌّ هڃي؛

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

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

غّاِء ام حي تَۿ ڪّ غيهصارۿ اغتاد يا يٌّيّرغٽي حّ ٻيّ  ( 2)

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.

حتي يٌّيّرغٽي حي ڪًٍِ ىالزل کي غظا حّ ذڪو  (3)

حاري ڪيّ هيّ اُي )غّاِء هائيع چاٌػيهط حي( يا ام حي 

ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب تتصيم ڪيّ ڄاڻايم ىالزىت حي 

هڃي يا ام حي ٌلفام حي تطحياٌي ڪطيۿ ام کيۿ حتي 

ذڪو هائيع چاٌػيهط ظطفام حاري ڪيّ هيّ ُخي يا 

حي اغتاد ظطفام حاري  ڪًٍِ ٻئي غيهصار يا يٌّيّرغٽي

ڪيّ هيّ ُخيۿ  اُڏي ذڪو سالف ةّرڊ کي اپيم ڪطڻ حّ 

ذق ذاـم ٌُّصهۿ حتي ذڪو ةّرڊ ظطفام حاري ڪيّ هيّ 

ي ڪطڻ الِء م کي ام استياري کي ذڪو تي ٌظطثاٌُخيۿ ا

 ڪطڻ حّ ذق ذاـم ٌُّصه.درسّاغت 

هائيع چاٌػيهط کي حيع  يا درسّاغت (ٌظطثاٌي الِء اپيم4)

۽ ڪيع حي  راِءٍصيۿ حيڪّ ام کي پٍٍِخي ڪطائي هي

 رڪارڊ غام گڎ ةّرڊ حي غاىِّم رکٍصه.

Retirement from 

Service 
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تي ڪّ ةَ ذڪو حاري ٌَ ڪيّ هيٍصهۿ ٌظطثاٌي ( اپيم ۽ 5)

حيػتائيً اپيم ڪٍصڙ يا درسّاغت گضارۿ حيئً ىػاىهّ 

 ُخيۿ کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ فطاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

۽ ؽطظً ىّحب  يٌّيّرغٽي ىالزىً حي ڀالئي الِء( 1. )27

ُخيۿ اُڏي پيٍؾًۿ اٌؾّرٌعۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ 

گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ كائو ڪٍصي 

 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 . 28

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  ڪًٍِ اٿارٽي( 1. )29

 ؛۾ ڪًٍِ غارضي „غاىي کي ىييتطم

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

ڪيّ ُّۿ حيتطه حهص ٿي غگِي ڀطيّ هيٍصهۿ ۽ „غاىي تي 

ىلطر ڪيم يا ٌاىظد ڪيم ؽشؿ اُڏي اٿارٽي حّ رُيم 

غطـي الِء ىييتط ٿيٍصهۿ حًٍِ ؽشؿ حي حاِء تي اُّ اٿارٽي 

 

 

 

پيٍؾً اٌؾّرٌعۿ 

گطيچّئٽيۿ پطههيڊٌٽ 

 فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ

Pension 

insurance, 

Gratuity, 

Provident Fund 

and Benevolent 

Fund 

اٿارٽيظ حي ىييتطم 

حي غِصي حي ىصي 

 حي ؽطهغات

Commencement 

of term of office 

of members of 

Authorities 

اٿارٽيظ ۾ غارضي 

 „غاىيً تي ڀطتي

Filling of casual 

vacancies in 

Authorities 
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 حّ ىييتط ٿيّ „ُي.

 ي ۾ ڪا „غاىي ُخيۿ غّاِء ةّرڊةؾطظيڪ حتي اٿارٽ(2)

ۿ اُا ام غتب حي ڪطي ڀطي ٌَ هيٍصي تَ ىييتط ايڪع حي

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

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 ڀطي 

 ةّرڊ حي غفارش تي ُصايت ڪطي.يئً چاٌػيهط هيٍصي ح

( ٌاىظد ڪيم ىييتط حّ غِصه ساني ٿي هيٍصه حيڪڎًُ 3)

ُّ اغتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا اٿارٽي حي نڳاتار ٽي گڎحاڻيً ۾ 

حّڳّ غتب ڄاڻائڻ يا غيط ذاضطي حي ىّڪم کاٌػّاِء غيط 

ذاضط رُي ٿّۿ يا غٍصس ٌاىظدگي ٌاىظد ڪٍصڙ اٿارٽي ظطفام 

 ئي „ُي.تتصيهي ڪئي ه

( حيػتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ 1. )30

ڪًٍِ اٿارٽي ۾ ٌاىظد ڪيم يا ىلطر ڪيم ڪّ ؽشؿ 

حيڪڎًُ ًُ پٍٍِخي ڪًٍِ اٿارٽي حّ ىييتط ٌَ رٍُصهۿ 

ۿ حًٍِ الِء اُّ ٌاىظد يا حّ غهط اغتػياك ڪيّ ُخيذيثيت 

 ىلطر ڪيّ هيّ ُخي.

ٿيڻ تي ( حيڪڎًُ ڪًٍِ ؽشؿ حي اٿارٽي حي ىييتط 2)

چيف حػٽع  ۿطٿاريّ هڃي ٿّۿ تَ ىػاىهّ چاٌػيهيڪّ غّاك ا

غٍڌ ُاِء ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ حّ حجۿ حيڪّ ةّرڊ حّ 

تي ٻڌك ىاڻِّ ىييتط „ُي ۽ چاٌػيهط حّ ٌاىظد ڪيم 

ڪييٽي ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍصه ۽ ڪييٽي حّ فيفهّ ذتيي 

 ٌُّصه.

ۿ ڪو ڪار ۽ استيار حً الِء ڪ. ٻيً اٿارٽيظ حي حّڙح31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٿارٽي حي ىييتطؽپ 

 ةاةت تڪطار

Disputes about 
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ٻيً اٿارٽيظ حي 
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رت اڻپّري گٍخائؼ ساص گٍخائؼ ٌاُي يا ًُ ايڪٽ ت

ّٽع ۾ ةيام ڪيّ هيّ ٌُّصي حيئً اغٽيچ„ُيۿ اُا ايئً 

 ُخي.

 

 

 

اٿارٽيظ  مّۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّػمۿ ڪائٌّػم يا ٻيةّرڊ. 32

اُڏيّم اغٽيٍڊٌگۿ اغپيؾم يا ايڊهائيظري ڪييٽيظ ىلطر 

ڪطي غگًِ ٿاۿ حيئً اُي اًٌِ حي ڪارڪطدگيَء کي 

 ةِتط ةڻائڻ الِء ضطهري غيخًِ.

 

ضاد ٌَ ُخيۿ . حيػتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىت33

يا هيٍصا حيئً دفػَ ّٽع ايئً غيخِؽيڊهك ۾ حّڙيم اغٽيچ

ّٽع حّڙيا هيا „ًُ ۽ تيػتائيً الڳّ رٍُصا ترت اغٽيچ 21

حيػتائيً اًٌِ ۾ تطىيو ٌَ ڪئي هڃي يا اًٌِ کي ًُ 

ّٽع غام تتصيم ٌَ ڪيّ ٌّم اغٽيچايڪٽ ترت حّڙيم 

 هڃي.

حيڪڎًُ ڪًٍِ اٿارٽي حي پِطيً حّڙحڪ يا ٻيِط . 34

حّڙحڪ حي ًُ ايڪٽ ترت الڳّ ٿيڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيؼ 

ڪًٍِ گٍخائؼ حي ي ـّرت ۾ ًُ ايڪٽ حي يا ٻاچي 

۾ ڪا رٌڊڪ پيؼ اچيۿ چاٌػيهط اُڏي ٿيڻ در„ىص  غيم

 رٌڊڪ ُٽائڻ الِء ساص ُصايتّم حاري ڪطي غگِي ٿّ.

. ڪًٍِ اٿارٽي حّ ڪّ كصلۿ ڪاررهائيۿ ٺِطاُء يا فيفهّ 35

ط فلط ڪًٍِ „غاىي يا حّڙحڪ ۾ ٌلؿ يا اٿارٽي حي ىييت

حي ـّرت ۾ غيط  حي ىلطري ۽ ٌاىظدگي ۾ ڪًٍِ ٌلؿ

حّڙحڪۿ ڪو ۽ 

 استيار

Constitution, 

functions and 

powers of other 

Authorities 

اٿارٽي ظطفام ڪييٽي 

 حي ىلطري

Appointment of 

Committee by 

the Authority 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

 

 

 

اٿارٽيظ حّم 

ڪاررهايّم „غاىيً 

غتب غيط ىّثط ٌَ 

 ٿيٍصيّم

Proceedings of 

Authorities not 

invalidated by 

vacancies 
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 ىّثط ٌَ ٌُّصه.

. ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو يا 36

ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ڪًٍِ غصانت کي غّر ُيٺ 

„ڻڻۿ ڪاررهائي ڪطڻ يا ڪّ ذڪو حاري ڪطڻ حّ 

 استيار ذاـم ٌَ ٌُّصه.

. ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو يا 37

ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ذڪّىتۿ يٌّيّرغٽي يا 

اري يا ذڪّىت حي ىالزل يا يٌّيّرغٽي يا ڪًٍِ استي

ڪًٍِ ؽشؿ سالف ڪّ ىلصىّ يا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ 

 ٿيٍصي.

 پِطيام كاٌّم

 (34)ڏغّ دفػَ 

 يٌّيّرغٽي ۾ ُيٺيّم فيڪهٽيظ ؽاىم ٌُّصيّم:( 1.)1

 حي فيڪهٽي؛ڪيپيّٽط غائٍع  .1

 فيڪهٽي؛ اٌفارىيؾً ٽيڪاالحي حي. 2

 اٌخٍيئطٌگ حي فيڪهٽي؛. 3

 ڪيپيّٽط اٌخٍيئطٌگ 3.1

 انيڪٽطيڪم اٌخٍيئطٌگ 3.2

 ىڪيٍيڪم اٌخٍيئطٌگ 3.3

 غّك اٌخٍيئطٌگ 3.4

 اٌڊغٽطيم اٌخٍيئطٌگ 3.5

 اٌخٍيئطٌگ ىيٽهطحيڪم 3.6

 انيڪٽطاٌڪ اٌخٍيئطٌگ 3.7

 پيٽطهنيو اٌخٍيئطٌگ 3.8

 ىٍطك اٌخٍيئطٌگ 3.9

 

 دائطن استيار تي پاةٍصي

Bar of 

Jurisdiction 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 

 

 

 فيڪهٽيظ

Faculties 
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 ٽيهيڪال اٌخٍيئطٌگ 3.10

 . ٽيڪٍاالحي حي فيڪهٽي4

 ٍاالحيڪيپيّٽط ٽيڪ 4.1

 انيڪٽطيڪم ٽيڪٍاالحي 4.2

 ىڪيٍيڪم ٽيڪٍاالحي 4.3

 غّك ٽيڪٍاالحي 4.4

 اٌڊغٽطيم ٽيڪٍاالحي 4.5

 ىيٽهطحيڪم ٽيڪٍاالحي 4.6

 انيڪٽطاٌڪ ٽيڪٍاالحي 4.7

 پيٽطهنيو ٽيڪٍاالحي 4.8

 ىٍطك ٽيڪٍاالحي 4.9

 ٽيهيڪال ٽيڪٍاالحي 4.10

 پالغٽڪ ٽيڪٍاالحي 4.11

 ٽيڪػٽائيم ٽيڪٍاالحي 4.12

 ةظٌع ايڊىٍػٽطيؾً حي فيڪهٽي .5

 . ڪاىطس حي فيڪهٽي6

 . ٽيڪػٽائيم غائٍػظ حي فيڪهٽي7

 . فائيً „رٽع حي فيڪهٽي8

 „رڪيٽيڪچطك غائٍػظ حي فيڪهٽي. 9

 . كاٌّم حي فيڪهٽي10

 . ُاغپيٽم غائٍػظ حي فيڪهٽي11

 . ُّٽم ۽ ٽّئطزل غائٍػظ حي فيڪهٽي12

 . فّڊ غائٍػظ حي فيڪهٽي13

 غائٍػظ حي فيڪهٽي. ةايّىيڊيڪم 14

 . اٌّائطىيٍٽم غائٍػظ حي فيڪهٽي15
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 . پتهڪ ايڊىٍػٽطيؾً حي فيڪهٽي16

 غائٍػظ حي فيڪهٽي. الئتطيطي 17

 . اپالئيڊ غائٍػظ حي فيڪهٽي18

 . ايگطيڪهچطك غائٍػظ حي فيڪهٽي19

 نيٍگّيج ايٍڊ ڪهچط حي فيڪهٽي. 20

 . دهائً حي فيڪهٽي21

 حي فيڪهٽي. اغالىڪ اغٽڊيظ 22

 ُيّىٍٽيظ ايٍڊ غّؽم غائٍػظ حي فيڪهٽي. 23

 . فارىيػي حي فيڪهٽي24

. ُط فيڪهٽي ۾ اُڏه ادارهۿ تصريػي ؽػتّۿ ىطڪظ يا ٻيا 25

تصريػي ۽ ترليلي يٌّٽع ؽاىم ٌُّصاۿ حيئً اداري ةيام 

 ڪيا ُخً.

( ُط فيڪهٽي حّ ُڪ ةّرڊ ٌُّصهۿ حيڪّ ىؾتيم 1). 2

 ٌُّصه:

(i) ڊيً؛ 

(ii)  تصريػي ۽ فيڪهٽي ۾ ؽاىم  ڊائطيڪٽطسپطهفيػطسۿ

 ۽ حا چيئطىيً؛ؽػتً 

 (iii)  ظطفام اًٌِ حي ىضيّم ۾ هائيع چاٌػيهط ٽي اغتاد

ساص ڄاڻ حي ةٍياد تي ٌاىظد ڪيا هيٍصاۿ حيڪي 

 .حيتّڻيڪ فيڪهٽي ذّاني ٌَ ڪيا هيٍصا

۾ ڄاڻايم ىييتطس ٽً غانً الِء غِصه  (iii) ؽقذيهي ( 2)

 رکٍصا.

گڎحاڻي حّ ڪّرل ام حي ڪم فيڪهٽي حي ةّرڊ حي ( 3)

ىييتطم حي اڌ ةطاةط ٌُّصهۿ حيڪّ ُڪ حي ٌػتت غام 

 ڳڻيّ هيٍصه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ „ف فيڪهٽي
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ڊ رّاڪيڊىڪ ڪائٌّػم ۽ ةکي ةّرڊ  ڪهٽي حيُط في( 4)

 حي غال ضاةعً ىّحبۿ استيار ذاـم ٌُّصا:

(i)  فيڪهٽي کي غٌّپيم ىضيًٌّ حي پڏُائي ۽ ترليق

 ڪطڻ؛ ىطةّطةاةت 

(ii) اغٽڊيظ ظطفام تخّيظ ڪيم فيڪهٽي ۾ ؽاىم ةّرڊ „ف

ڪطڻ ۽ اًٌِ کي پٍٍِخي  ڻڪّرغظ ۽ ٌفاب حي ڇٍڊ ڇا

 ىؾاُصي غام گڎ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ڏاًٌِ اىاڻڻ؛

(iii)  فيڪهٽي ۾ ؽاىم ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حي غفارؽً حي

ي ىلطري تيۿ ڇٍڊ ڇاڻ ڪطڻۿ پيپط غيٽطز ۽ ايگظيييٍطس ح

يع حيۿ حً حي حاچ پڏتاك هائىيترً غّاِء ريػطچ ۽ ڊگطي 

 چاٌػيهط ڪٍصه؛

(iv)  فيڪهٽي غام الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي تػهييي ىػاىهي تي

غّر ڪطڻ ۽ اًٌِ ةاةت اڪيڊىڪ ڪائٌّػم کي رپّرٽ 

 ڪطڻ؛ ۽

(v)  ًةيام ڪيّ كاًٌٌّ ۾ اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيئ

 هيّ ُخي.

ُط فيڪهٽي حّ ڊيً ٌُّصه حيڪّ ةّرڊ „ف فيڪهٽي ( 1.)3

 .ٌُّصه۽ ڪٍّيٍط حّ چيئطىيً 

هائيع چاٌػيهط چاٌػيهط ظطفام ( ُط فيڪهٽي حّ ڊيً 2)

پطهفيػطم حي غفارش تي فيڪهٽي ۾ غڀ کام غيٍئط ٽً 

ىٍخِام ٽً غانً الِء ٌاىظد ڪيّ هيٍصه ۽ ٻئي ىصي الِء اُم 

 ٌُّصه.

ڊيً فيڪهٽي ۾ ايٍصڙ ڪّرغظ حي ڊگطيظ ۾ۿ غّاِء ( 3) 

پيؼ چاٌػيهط کي اغظازي ڊگطيظ حيۿ داسال الِء اىيصهار 

 ڪٍصه.
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ڊيً اُڏا ٻيا استيار اغتػياك ڪٍصه ۽ اُڏيّم ٻيّم ( 4)

 ذىيّاريّم غطاٌخال ڏيٍصهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

ُط ىضيّم يا الڳاپيم ىضيًٌّ حي گطهپ الِء ُڪ ( 1. )4

ٌُّصهۿ حيئً ىٍظّر ڪيّ هيّ ُخي ۽ ُط تصريػي ؽػتّ 

 حّ ُڪ چيئطىيً غطةطاَُ ٌُّصه. تصريػي ؽػتي

ڊپارٽييٍٽ حّ چيئطىيً ةّرڊ ظطفام هائيع ( ٽيچٍگ 2)

چاٌػيهط حي غفارش تي ٽً غڀ کام غيٍئط پطهفيػطم 

ىٍخِام ىلطر ڪيّ هيٍصه ۽ ڊپارٽييٍٽ حا ٽي غڀ کام 

يػط ٽً غانً الِء ىلطر ڪيا هڌيڪ غيٍئط ايػّغيئيٽ پطهف

 هيٍصا.

حّ چيئطىيً ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب  ؽػتي( 3) 

ةّ حّڙيٍصهۿ اٌتظال ڪٍصه ۽ ڊپارٽييٍٽ حي ڪو حّ ىٍفّ

ٌظطداري ڪٍصه ۽ پٍٍِخي ڊپارٽييٍٽ ۾ ڪيم ڪو ةاةت 

 فيڪهٽي حي ڊيً کي  حّاةصن ٌُّصه.

الِء ُڪ ڌار ةّرڊ حي گطهپ ُط ىضيّم يا ىضيًٌّ ( 1. )5

 ۿ حيئً ضاةعً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي.„ف اغٽڊيظ ٌُّصه

 ( ُط ةّرڊ „ف اغٽڊيظ ىؾتيم ٌُّصه:2)

(i)  ّچيئطىيً حيڪّ ام حي چيئطىيً ۽ ڊپارٽييٍٽ ح

 ڪٍّيٍط ظّر ڪو ڪٍصه؛

(ii)  ۾ غيّرا پطهفيػط ۽ ايػّغيئيٽ يا اداري ڊپارٽييٍٽ

 پطهفيػط؛

(iii)  فيڪهٽي يّرغٽي حي اغتادم حيۿ ٌّۿ غّاِء ياغتادٽي

ةّرڊ ظطفام ىلطر ڪيا هيٍصا. ُط ةّرڊ حي گِطحً ىّحب 

 فيڪهٽي ةّرڊ ظطفام اٌگ ظئي ڪيّ هيٍصه؛ ۽

(iv) .ٽي ىاُط هائيع چاٌػيهط ظطفام ىلطر ڪيا هيٍصا 
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( غّاِء ايڪع „فيؾّ ىييتطز حي ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حي 3)

 ىييتطز حي „فيع حّ ىصه ٽي غاك ٌُّصه.

( ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ىييتطز حي 4)

ڪم اٌگ حي اڌ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط 

 ٌُّصي؛

 ڪو ًُ ريت ٌُّصا: ةّرڊ „ف اغٽڊيظ حا( 5) 

(i) ۿ ترليق ۽ تصريعالڳاپيم ىضيًٌّ ۾ کي  اٿارٽيظ

ىػاىهً ةاةت ـالح تػهييي اىتراًٌ غام الڳاپيم غيّرم 

 ڏيڻ؛

(ii)  ىضيّم يا الڳاپيم ىضيّم ۾ غيّريً ڊگطيظۿ ڊپهّىا ۽

 غطٽيفڪيٽ ڪّرغظ الِء ڪّرس ۽ ٌفاب تخّيظ ڪطڻ؛

(iii) حي ٌانً حّ  ىيترًغيٽطس ۽  الڳاپيم ىضيًٌّ ۾ پيپط

 ۽ پيٍم تخّيظ ڪطڻ؛

(iv)  ّاُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيئً ضاةعً ۾ ةيام ڪي

 هيّ ُخي.

( ُڪ اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ ةّرڊ ٌُّصهۿ حيڪّ 1. )6

 ىؾتيم ٌُّصه:

(i) هائيع چاٌػيهطۿ حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii) ڊيٍع؛ 

(iii)  ةّرڊ ٽي يٌّيّرغٽي حا پطهفيػطزۿ غّاِء ڊيٍع حيۿ

 ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(iv)  ۾ ٌانيّارا ٽي غانو حًٍِ حي ٌيائٍصگي  ؽػتياُڏي

اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حي ةّرڊ ۾ ٌَ ُخيۿ اُي هائيع 

چاٌػيهط ظطفام اڪيڊىڪ ڪائٌّػم حي غفارش تي ىلطر 

 ڪيا هيٍصا؛
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( ايڪع „فيؾّ ىييتطس کاٌػّاِء اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق 2) 

 „فيع حّ ىصه ٽي غاك ٌُّصه.ةّرڊ حي ىييتطز حي 

( اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڊ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل 3)

ڪم ىييتطز حي اٌگ حي اڌ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت 

 ُڪ ةطاةط ٌُّصي.

 اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڊ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّصا:( 4)

(i)  يٌّيّرغٽي ۾ اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق کي ُٿي هٺطائڻ غام

 کي ـالح ڏيڻ؛ اٿارٽيظالڳاپيم غيّرم ىػاىهً تي 

(ii)  تي غّر ڪطڻ ۽ ترليلي ڊگطيّم ڏيڻ يٌّيّرغٽي ۾

 اٿارٽيظ کي رپّرٽ ڏيڻ؛

(iii)  غپط هائيظر ىلطر ڪطڻ؛ريػطچ اغٽڊيظ الِء 

(iv) ترليلي ڊگطي ڏيڻ الِء ضاةعا تخّيظ ڪطڻ؛ 

(v)  حا ٌاال تخّيظ ڪطڻ. ىيترًترليلي ڊگطيً الِء 

ُيٺيً تي حيڪّ ُڪ غهيڪؼ ةّرڊ ٌُّصهۿ ( 1. )7

 ىؾتيم ٌُّصه:

(i) هائيع چاٌػيهط حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii)  ٻَ ٌانيّارا ىاڻِّ ٌاىظد ُڪ ةّرڊ حّ ىييتط ۽ ةّرڊ ظطفام

ڪيا هيٍصا؛ ةؾطظيڪ اًٌِ ىام ڪّ ةَ يٌّيّرغٽي حّ ىالزل 

 ٌُّصه؛ٌَ 

(iii) الڳاپيم فيڪهٽي حّ ڊيً؛ 

(iv)  ۽ حّ چيئطىيً؛ تصريػي ؽػتيالڳاپيم 

(v) ظطفام ٌاىظد ڪيم ُڪ ؽشؿ. ٽطغٽ 

ايڪع „فيؾّ ىييتطس کاٌػّاِء غهيڪؾً ةّرڊ حي ( 2)

 ىييتطز حي „فيع حّ ىصه ٽي غاك ٌُّصه.

 ( غهيڪؾً ةّرڊ حّ ڪّرل پٍج ىييتط ٌُّصه.3)
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حًٍِ „غاىي غهيڪؼ ةّرڊ حّ ڪّ ةَ ىييتط حيڪّ ( 4)

تي ىلطري الِء اىيصهار „ُيۿ اُّ غهيڪؾً ةّرڊ حي 

 ڪاررهائي ۾ ذفّ ٌَ هٺي غگٍِصه.

پطهفيػطس ۽ ايػّغيئيٽ پطهفيػطس حي غِصم تي ( 5)

اىيصهارم حي چٌّڊ ۾ۿ غهيڪؾً ةّرڊ ٽً ىاُطم کي ىلطر 

ڪٍصه يا اًٌِ غام ىؾّره ڪٍصه ۽ ٻيً ٽيچٍگ پّغٽع تي 

اىيصهار چٌّڊڻ ۾ۿ الڳاپيم ىضيّم ۾ ٻَ ىاُط هائيع چاٌػيهط 

غهيڪؾً ةّرڊ حي غفارش تي ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصاۿ 

ر ڪيم ُط ىضيّم حي ىاُطم حي فِطغت ةّرڊ ظطفام ىٍظّ

 هكت ةَ هكت ٌظطثاٌي ڪئي هيٍصي. تي

 ( غهيڪؾً ةّرڊ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّصا:6)

 (i ) ً۽  تصريػيغهيڪؾً ةّرڊ اؽتِار حي ٌتيخي ۾ غيّري

ٻيً „غاىيً تي هـّك ٿيٍصڙ درسّاغتً تي غّر ڪٍصه ۽ 

رڊ کي اُڏيً „غاىيً تي ىّزهم اىيصهارم حا ٌاال ىلطري الِء ةّ

 تخّيظ ڪٍصه.

(ii ) ڪٍصي غهيڪؾً ةّرڊ ىّزهم ڪيع ۾ غتب رڪارڊ

حي غفارش ڪطي غگِي اغهٰي ةٍيادي پگِار ڏيڻ ةّرڊ کي 

 ٿّ.

(iii ) غهيڪؾً ةّرڊ اغهيٰ تػهييي يافتَ ؽشؿ کي

يّرغٽي ۾ غِصي تي ىلطري الِء ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب ٌيّ

ةّرڊ کي غفارش ڪطي غگِي ٿّۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُخي.

(iv غهيڪؾً ةّرڊ يٌّيّرغٽي حي غيّرم غيهصارم حي )

ىيصهارم ّرا ڪيع غّر ُيٺ „ڻيٍصه ۽ ىّزهم اتطكيً حا غي

 حا اُڏيً تطكيً الِء ٌاال ةّرڊ کي اىاڻيٍصه.
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(v ) ٌَ غهيڪؾً ةّرڊ ۽ ةّرڊ حي راِء ۾ فطق حّ ىػئهّ ذم

ٿيڻ تيۿ ىػاىهّ چاٌػيهط ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍصهۿ حًٍِ حّ 

 ذتيي ٌُّصه.فيفهّ 

ُڪ فٍاٌع ۽ پالٌٍگ ڪييٽي ٌُّصيۿ حيڪا ( 1. )8

 ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:

(i) هائيع چاٌػيهطۿ حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii)  حا ٻَ ٌاىظد ڪيم؛ٽطغٽ 

(iii) ةّرڊ حّ ُڪ ٌاىظد ڪيم؛ 

(iv)  ڄڻا چاٌػيهط  ٽيفٍاٌع ۽ پالٌٍگ حي ىيصام ۾ ىاُط

 ۽ ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(v)  ُڪ ڊيً چاٌػيهط ظطفام هائيع چاٌػيهط حي غفارش

 .تي ٌاىظد ڪيّ هيٍصه

(vi)  يٌّيّرغٽي حّ ڊائطيڪٽط فٍاٌع ىييتط/غيڪطيٽطي

 ٌُّصه؛

 چار( فاٌع ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل 2)

 ىييتطس ٌُّصه؛

 فٍاٌع ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّصا:( 3)

(i) ييٍٽ تي غّر ڪطڻ ۽ غانياٌي اڪائٌّٽ حي اغٽيٽ

غانياٌي ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً تي غّر ڪطڻ ۽ ةّرڊ 

 کي ام غهػهي ۾ ـالح ڏيڻ؛

(ii)  حّ غهػهيّار حائظه هٺڻ؛ ذيثيتيٌّيّرغٽي حي ىاني 

(iii)  ةّرڊ کي پالٌٍگۿ ڊهنپييٍٽۿ فٍاٌع اٌّيػٽييٍٽ ۽

غيّرم ىػاىهً تي ع غام الڳاپيم ٽيٌّيّرغٽي حي اڪائٌّ

 ـالح ڏيڻ؛

(iv)  ٿّري ىصي ۽ ڊگِي ىصي هارا تطكياتي ىٍفّةا تيار
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 ڪطڻ؛

(v) اغٽاف ۽ ريػّرس ڊهنپييٍٽ ىٍفّةا تيار ڪطڻ؛ 

(vi)  اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻۿ حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيم ُخً.

ُڪ افيهيئيؾً ڪييٽي ٌُّصيۿ حيڪا ُيٺيً تي ( 1). 9

 ىؾتيم ٌُّصي:

(i) هائيع چاٌػيهطۿ حيڪّ چيئطىيً ٌُّصه؛ 

(ii)  ّةّرڊ حّ ُڪ ىييتط حيڪّ ةّرڊ ظطفام ٌاىظد ڪي

 هيٍصه؛

(iii)  ٻَ پطهفيػط اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام ٌاىظد ڪيا

 هيٍصا؛

ايڪع „فيؾّ ىييتطم کاٌػّاِء ڪييٽي حي ىييتطم ( 2)

 حي „فيع حّ ىصه ٻَ غاك ٌُّصه؛

ڪٍصيۿ حيڪي ٽً کام ( افيهيئيؾً ڪييٽي ىاُط ىلطر 3)

 هڌيڪ ٌَ ٌُّصا.

( افيهيئيؾً ڪييٽي حي گڎحاڻي يا حاچ حّ ڪّرل ٽي 4)

 ىييتط ٌُّصه.

يٌّيّرغٽي حّ ُڪ غيهصار هائيع چاٌػيهط ظطفام ( 5)

 ڪييٽي حي غيڪطيٽطي ظّر ىلطر ڪيّ هيٍصه.

 . ڊغيپهيً ڪييٽي ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:10

(i) هائيع چاٌػيهط يا ام حّ ٌاىظد ڪيم؛ 

(ii)  ٻَ پطهفيػط اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام ٌاىظد ڪيا

 هيٍصا؛

(iii) ًظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛ ۽ ُڪ ىييتط فائٌّڊيؾ 

(iv)  ؽاگطدم حي ىػاىهً حّ ُڪ اغتاد يا „فيػط اٌچارج
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ڪِڏي ةَ ٌاني غام ُخي حيڪّ ىييتط غيڪطيٽطي ظّر 

 ڪو ڪٍصه.

 ( ايڪع „فيؾّ ىييتطم کاٌػّاِء ڊغيپهيً ڪييٽي حي2)

 ىييتطم حي „فيع حّ ىصه ٻَ غاك ٌُّصه؛

( ڊغيپهيً ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ٽي ىييتط 3)

 ٌُّصه.

 ( ڊغيپهيً ڪييٽي حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّصا:4)

(i)  اڪيڊىڪ ڪائٌّػم کي يٌّيّرغٽي حي ؽاگطدم حي

چاك چهتۿ ٌظو ه ضتط ۽ ةصاسالكي حي ڪيػً غام ىًٍِ 

 ڏيڻ الِء ضاةعا تخّيظ ڪطڻ؛ ۽

(ii)  اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيڪي ام کي كاًٌٌّ ۽

 ضاةعً ىّحب غٌّپيا هڃً.

 

ىضڪّرن تطحيّ غال ىاڻًِ حي هاكفيت  حّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتػياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.

 

 


