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 4102ىخطيَ  XIغٍڌ ايڪٽ ٌيتط 

SINDH ACT NO.XI OF 2014 

 „ف اٌػٽيٽيّٽ گطيخّئيٽ پّغٽ ڈي ةي „ِء ايً

 4102 ايڪٽۿ غائٍػظ الئف

THE NIBD POST GRADUATE 

INSTITUTE OF LIFE SCIENCES 

ACT, 2014 
 ]4102 ىارچ 45[

ذريػي ُڪ اداره كائو ڪيّ هيٍصهۿ حًٍِ کي ايڪٽ حًٍِ 

ايً „ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ „ف الئف 

 غائٍػظ غڎيّ هيٍصه.

حيئً تَ ُڪ اداره كائو ڪطڻ ضطهري ٿي پيّ „ُيۿ حًٍِ 

کي ايً „ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ „ف الئف 

غائٍػظ غڎيّ هيٍصه ۽ حًٍِ غام الڳاپيم ىػاىهً کي ىًٍِ 

 ڏٌّ هيٍصه.

 ام کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌصه هيٍصه:

(ًُ ايڪٽ کي ايً „ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ 0.)0

 غڎيّ هيٍصه. 4102اٌػٽيٽيّٽ „ف الئف غائٍػظ ايڪٽۿ 

 الڳّ ڪيّ هيٍصه.(ام کي فّري ظّر 4)

 

.ًُ ايڪٽ ۾ حيػتائيً ڪخَِ ىضيّم ۽ ىفِّل حي 4

 ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيػتائيً:

(a)“ىعهب اداري حي اڪيڊىڪ ” اڪيڊىڪ ڪائٌّػم
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 ڪائٌّػم؛

(b)“۾ ةيام  7ىعهب اداري حي استياريۿ حيئً دفػَ ” استياري

 ڪيّ هيّ „ُي؛

(c)“ىعهب اداري حّ ةّرڈ „ف گّرٌطز؛” ةّرڈ 

(d)“ًىعهب ةّرڈ حّ چيئطپطغً؛” چيئطپطغ 

(e)“ًىعهب غٍڌ ُائيط ايخّڪيؾً ڪييؾً؛” ڪييؾ 

(f)“ىعهب اداري حّ ڈائطيڪٽط؛” ڈائطيڪٽط 

(g)“ًىعهب فيڪهٽي حّ ڈيً؛” ڈي 

(h)“ىعهب اداري حي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(i)“ىعهب غٍڌ ذڪّىت؛” ذڪّىت 

(j)“َُىعهب تصريػي ؽػتي حّ غطةطاَُ؛” غطةطا 

(k)“ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ ىعهب ايً ” اداره„

 „ف الئف غائٍػظ؛

(l)“۾ ةيام ڪيم اداري حي غيهصارم  8ىعهب دفػَ ” غيهصار

 ىام ڪّ غيهصار؛

(m)“ىعهب اداري حّ غطپطغت؛” غطپطغت 

(n)“ىعهب كاًٌٌّۿ ضاةعً ۽ كاغصم ىّحب ةيام ” ةيام ڪيم

 ڪيم؛

(o)“ىعهب اداري حّ رحػٽطار؛” رحػٽطار 

(p)“0945ىعهب غّغائٽيظ رحػٽطيؾً ايڪٽۿ ” غّغائٽي 

ترت رحػٽطڈ ٌيؾٍم اٌػٽيٽيّٽ „ف ةهڊ ڈزيظز هيهفيئط 

 غّغائٽي؛

(q)“ىعهب ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا

 كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغصا؛

(r)“ىعهب اداري ظطفام ىڪيم ظّر يا غارضي ظّر ” اغتاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

پطهفيػط ۽ رکيم پطهفيػطۿ ايػّغيئيٽ پطهفيػطۿ اغػٽٍٽ 

نيڪچطر ۽ اُڏه ؽشؿ حيڪّ ضاةعً ىّحب اغتاد ڄاڻايّ 

 هيّ ُخي؛

(s)“ّىعهب اداري ظطفام كائو ڪيم ۽ ” تصريػي ؽػت

 غٍڀانيم تصريػي ؽػتّ.

ڪطاچي ۾ ُڪ اداره كائو ڪيّ هيٍصهۿ حًٍِ کي ايً (0.)3

„ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ „ف الئف غائٍػظ 

 ىؾتيم ٌُّصه: غڎيّ هيٍصهۿ حيڪّ ُيٺيً تي

(i) غطپطغتۿ چيئطپطغًۿ ڈائطيڪٽطۿ ڈيٍع ۽ ةّرڈ حا ٻيا

 ىييتط؛

(ii) اُڏي اڪيڊىڪ ڪائٌّػمۿ ڪييٽيً ۽ ٻيً ةاڈيظ حا

 ىييتط حيئً ةّرڈ كائو ڪطي؛

(iii)اداري ۽ ام حي حڏيم يٌّٽع حا اغتاد ۽ ؽاگطد؛ ۽ 

(iv)ٻيا غيهصار ۽ غيهي حا ىييتط حيئً هكت ةّكت ةّرڈ  اُڏا

 ظطفام ةيام ڪيا هڃً.

(اداره ايً „ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ „ف 4)

الئف غائٍػظ حي ٌاني غام ةاڈي ڪارپّريٽ ٌُّصهۿ حًٍِ 

هٽ ذليلي هارثي ۽ غال ىِط ٌُّصيۿ حيڪّ ڪا ةَ ىهڪيت 

يا غيڏپڪاريّم ذاـم ڪطيۿ رکي ۽ ٌيڪاك ڪطي 

غگٍِصه ۽ ام ٌاني غام ڪيع ڪطي غگٍِصه ۽ ىٿع 

 ڪيع ٿي غگٍِصه.

(اداره ىهڪ اٌصر يا ىهڪ کام ٻاُط ڪيپيپع يا ڪييپػظ 3)

 كائو ڪطڻ الِء اپاَء هٺي غگِي ٿّ.

اداري حا استيار ۽ ڪو ًُ ايڪٽ ىّحب ٌُّصه ۽ .2

ذڪّىت ظطفام هكت ةّكت حيڪي ُصايتّم حاري ڪيّم 
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 اداري کي ُيٺيام استيارٌُّصا:هڃً ۽ رٍُيائي ڪئي هڃيۿ 

(a)پّغٽ گطيخّئيٽ پطهگطال ڪطائڻ حِڏهڪ پّغٽ 

طيٽ „ف فيۿ ڈاڪٽگطيخّئيٽ ڈپهّىاۿ ىاغٽط „ف فالغ

 في؛ىيڊيػً ۽ ڈاڪٽطيٽ „ف فالغ

(b) ىيڊيڪم ۽ الئف غائٍػظ حي اـّنً ىّحب تصريع ۽

تطةيت ڏيڻ پط اُا اپيڊيياالحي ۽ ةايّ ايػٽيٽڪعۿ پتهڪ 

غائٍػظۿ ُيياٽّالحيۿ ىيڊيػً ۽ الڳاپيم  ُيهٿۿ ىئٍيخييٍٽ

غائٍػظۿ غطحطي ۽ الڳاپيم غائٍػظۿ „ةػٽطڪع ۽ 

گائٍاڪاالحيۿ پيڊياٽطڪعۿ ىيڊيڪم حيٍيٽڪعۿ ةايّ 

ٽيڪٍاالحيۿ ايٍا ٽّىيۿ فظياالحيۿ پيٿاالحيۿ فارىا ڪاالحيۿ 

ةايّ ڪييػٽطيۿ ٌطغٍگۿ پيطاىيڊڪعۿ فارىيػيۿ 

ٍڪ ۽ ريفطيؾط ڪهيٍڪم فارىيػيۿ نيتاريٽطي ۽ ةهڊ ةئ

 ڪّرغظ تائيً ىرصهد ٌَ ٌُّصي؛

(c) ترليقۿ اٌتظاىً ۽ تطكياتي پطهگطاىً ةاةت گٍخائؼ ةڻائڻ

تَ حيئً ڄاڻ کي اُڏيَء ريت تطكي هٺطائي ۽ ُٿي هٺطائي 

 غگِخيۿ حيئً اُّ ظئي ڪطي؛

(d) ىيڊيڪم ۽ الئف غائٍػظۿ ةيياري کام ةچاُء ۽ غالج حي

 ىؾاُصا ڪطڻ ۽ ُٿي هٺطائڻ؛ىيصام ۾ ترليقۿ غطهيظۿ تخطةا ۽ 

(e)ؽاگطدم حي داسال ۽ اىترام هٺڻ؛ 

(f) ترليلي دغتاهيظۿ تػهييات ۽ اُڏيّم ٻيّ ڪو ؽايع

ڪطائڻۿ حيڪّ اداري ظطفام ىڪيم ڪيّ هيّ ُخي يا 

ڪًٍِ ٻئي اداري ۽ ايخٍػيۿ ىلاىي يا پطڏيِي حي غِڪار 

غام تيار ڪيّ هيّ ُخي يا حيڪّ ٻي ـّرت ۾ اداري حي الِء 

 كييتي ُخي؛

(g) ًغيييٍار ۽ ڪاٌفطٌػّم ىٍػلص ڪطڻ ۽ كّىي ۽ ةي

Powers and 

Functions of the 

Institute 
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االكّاىي ايخٍػيًۿ تٍظييًۿ ادارم ۽ يٌّيّرغٽيظ غام اداري 

 حي الِء فائصييٍص غطگطىيً ۾ غِڪار ڪطڻ؛

(h)اق ٿيم ادارم ۾ پڏُائي حا ڪارغظ اداري ۽ اداري غام انر

 ةيام ڪطڻ؛

(i) ڪطڻۿ غٍڀانڻ ۽ تػهيو حي تطكي الِء غکيا حا ىطڪظ كائو

اٌتظال ڪطڻ ۽ اًٌِ حي ىطىتۿ غار غٍڀاك ۽ اٌتظاىً الِء اُڏا 

 اٌتظال ڪطڻ حيئً اُّ ظئي ڪطي؛

(j) اىترام ڪطائڻ ۽ ڈگطيّمۿ ڈپهّىازۿ غطٽيفڪيٽ ۽ ٻيا

تػهييي اغظاز ڏيڻ ۽ اُڏم ىاڻًِ کي حً داسال هرتي ُخي ۽ 

 ةيام ڪيم ؽطظً ىّحب اىترام پاس ڪيا ُخً؛

(k)۽ غيهّ ىلطر ڪطڻ ۽ اُڏم غيهصارم ۽ غيهي  اُڏا غيهصار

 حا ؽطط ۽ ضاةعا ۽ استيار ۽ ذىيصاريّم ةيام ڪطڻ؛

(l) ةيام ڪيم ؽطظً ىّحب ادارم کي انراق ڏيڻ ۽ انراق

 ستو ڪطڻ؛

(m) پاڻ کي ٻيً ادارم غام انراق ڪطڻ يا حّڙڻ ۽ پٍٍِخا

ڪو ۽ تػهيو حي فطاُيي الِء ذىيصاريّم ادا ڪطڻ الِء 

 تصريػي ؽػتا كائو ڪطڻ؛فيڪهٽيظ ۽ 

(n)اداري الِء ٌفاب حّڙڻ ۽ پڏُائي حا ڪّرغظ ةيام ڪطڻ؛ 

(o) ىٍظّر ٿيم ىاڻًِ کي اغظازي ڈگطيّم يا ٻيّم ىطاغتّم ڏيڻۿ

 اُڏيَء ريت حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛

(p) تػهيوۿ تطةيت ۽ ترليق الِء ٻيً غِّنتً حّ كيال ۽

 غِڪار ڪطڻ؛

(q) يٌّيّرغٽيًۿ تٍظييًۿ ادارمۿ ىػاُصمۿ ٺيڪً ۽ اٌتظاىً ۾

ةاڈيظ ۽ فطدم غام ؽاىم ٿيڻ تَ حيئً پٍٍِخا ڪو ۽ 

 غطگطىيّم غطاٌخال ڏئي غگِخً؛
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(r) ًتصريعۿ ترليقۿ تطةيتۿ ىؾاهرتۿ اٌتظاىي ىػاىهً ۽ ٻي

الڳاپيم ىلفصم الِء غِصا پيصا ڪطڻ ۽ اًٌِ تي ىاڻًِ کي 

 ىلطر ڪطڻ؛

(s) ٽطغٽعۿ ترفاۿ ىٍتلم ڪيم ىهڪيت ۽ گطاٌٽعۿ غعياۿ

چٍصاۿ اٌڊهىيٍٽع يا اداري کي ڪيم ٻيا ذفا ذاـم ڪطڻۿ 

هٺڻ ۽ غٍڀانڻ ۽ اُڏي ىهڪيتۿ گطاٌٽعۿ غعيًۿ ٽطغٽعۿ 

ترفًۿ چٍصمۿ اٌڊهىيٍٽع ۽ ذفً ذريػي ىهيم فٍڊز کي 

 غيڏائڻ اُڏيَء ريت حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي؛

(t) اُڏي ترليق ڪطڻ حيڪا اُّ ڪًٍِ ةَ يا غيّريً غکيا

 ۾ ظئي ڪطي؛ ۽حي ؽاسً 

(u) اُڏا غيّرا كصل کڻڻ ۽ ؽيّم ڪطڻۿ حيڪي ىٿي ڄاڻايم

استيارم غام الڳاپيم ُخً يا ٌَ ُخًۿ حيئً درسّاغت 

ڪئي هڃي يا اداري حي هډيڪ ىلفصم ذاـم ڪطڻ الِء 

 تػهيييۿ غکيا ۽ ترليق حي حڳَِ ُئڻ ٌاتي ضطهري ُخي.

ظتلي ڪًٍِ ةَ حٍعۿ ىضُبۿ ٌػمۿ اداره غڀٍي ىاڻًِ الِء .5

يا رٌگ يا ڈهىيػائيم غام تػهق رکٍصا ُخًۿ اًٌِ الِء کهيم 

ٌُّصهۿ حيڪي تػهييي ظّر تي اداري ظطفام پڏُائي الِء „ڇيم 

ڪّرغظ ۾ داسال الِء اُم ُخً ۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ ؽشؿ کي 

فلط حٍعۿ ىضُبۿ ٌػمۿ ظتليۿ رٌگ يا ڈهىيػائيم حي ةٍياد 

 تي ىطاغتً کام اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍصه.

(اداري حا تػهييي پطهگطال ةيام ڪيم ظطيلي ىّحب 0.)6

 ُاليا هيٍصا.

الِء ٻاُطيام ىيترً گِطائي ىٍػلص ڪطڻ اىتراًٌ  (اداره4)

 غگِي ٿّ.

(ٌفابۿ پڏُائي حا ڪارغظ ۽ تػهيو حي فطاُيي الِء 3)
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ُصايتً الِء ادارا ذڪّىت ۽ ڪييؾً ظطفام هكت ةّكت 

 ىهٍصڙ ُصايتً تي غيم ڪٍصه.

 ُيٺيّم استياريّم ٌُّصيّم: اداري حّم.7

(a)ةّرڈ „ف گّرٌطز؛ 

(b)اڪيڊىڪ ڪائٌّػم؛ 

(c)ةّرڈز „ف فيڪهٽيظ؛ 

(d)ةّرڈز „ف اغٽڊيظ؛ 

(e)غهيڪؾً ةّرڈ؛ 

(f)اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ ةّرڈ؛ 

(g)ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي؛ 

(h)ڈغيپهيً ڪييٽي؛ 

(i)انراق ڪييٽي؛ 

(j)ٻيّم استياريّم حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّم  اُڏيّم

 هيّم ُخً.

 .اداري حا ُيٺيام غيهصار ٌُّصا:8

(i)چيئطپطغً؛ 

(ii)ڈائطيڪٽط؛ 

(iii)ڈيٍظ؛ 

(iv)تصريػي ؽػتً حا غطةطاَُ؛ 

(v)رحػٽطار؛ 

(vi)ڈائطيڪٽط فٍاٌع؛ 

(vii)اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط؛ 

(viii)ريظيڊٌٽ „ڈيٽط؛ 

(ix)الئتطيطيً؛ ۽ 

(x)ٻيا ىاڻِّ حيڪي ضاةعً ۾ ةيام ڪيا هيا ُخً تَ  اُڏا
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 غيهصار ٌُّصا.

 (غٍڌ حّ گّرٌط اداري حّ غطپطغت ٌُّصه.0.)9

(غطپطغت حڎًُ ىّحّد ٌُّصهۿ اداري حي ڪاٌّهڪيؾً 4)

 حي ـصارت ڪٍصه.

غطپطغت اداري غام الڳاپيم ىػاىهً حي غهػهي ۾ (0).01

ڪطائي هكت ةّكت حاچ پڏتاك ڪطي غگِي ٿّ يا پڇا ڳاڇا 

غگِي ٿّۿ ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفيتً کي حاچ پڏتاك ڪطڻ 

 يا پڇا ڳاڇا ڪطڻ حي ُصايت ڪطي غگِي ٿّ:

(a) اداريۿ ام حي غيارتًۿ الئتطيطيظ ۽ ٻيً غِّنتّم حي ةاري

 ۾؛

(b) ڪًٍِ اداريۿ ؽػتي يا اداري ظطفام غٍڀانيم ُاغٽم حي

 ةاري ۾؛

(c) ًحي ةاري ۾؛کّٽ هاډ ىانياتي ۽ افطادي هغيه 

(d) تصريػي ترليقۿ ٌفابۿ اىتراًٌ ۽ اداري غام الڳاپيم

 ٻيً ىػاىهً حي ةاري ۾؛ ۽

(e).ًاُڏا ٻيا ىػاىال حيڪي غٍصس ظطفام ةيام ڪيا هيا ُخ 

غطپطغت پٍٍِخي دهري ةاةت تففيهً کام ةّرڈ کي „گاَُ (4)

ڪٍصه ۽ ةّرڈ غام ڳانِيً ةػصۿ ةّرڈ کي كصل کڻڻ ةاةت ىؾّره 

 ڏيٍصه.

دهرام حيڪّ غطپطغت ظطفام ةيام ڪيّ ةّرڈ اُڏي هكت (3)

هيّ ُخيۿ کيع كصل ةاةت „گاَُ ڪٍصهۿ حيڪڎًُ ڪّ کٍيّ 

هيّ ُخيۿ حيئً کٍيّ هيّ ُخي يا دهري حي ٌتيخي ةػص کٍيّ 

 هڃڻّ ُخي.

حتي ةّرڈ ڄاڻايم هكت دهرام حّاب ٌَ ڏئيۿ غطپطغت کي (2)

ىعيئً ڪطڻ حّڳّ كصل ٌَ کڻيۿ غطپطغت اُڏيّم ُصايتّم 

 

 غطپطغت

Patron 
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گِي ٿّ حيڪي اُّ ىٍاغب غيخِي ۽ ةّرڈ حاري ڪطي غ

 اُڏيً غيّريً ُصايتً تي غيم ڪٍصه.

(غّغائٽي حّ حٍطك غيڪطيٽطي چيئطپطغً ۽ اداري 0).00

 حي ڪٍٽطهنٍگ اٿارٽي ٌُّصه.

(چيئطپطغً غطپطغت حي غيط ذاضطي ۾ اداري حي 4)

 ڪاٌّهڪيؾً حي ـصارت ڪٍصه.

 (اغظازي ڈگطي ڏيڻ غام الڳاپيم ُط „ڇ غطپطغت حي3)

 تفصيق غام حڏيم ٌُّصي.

چيئطپطغً ڪًٍِ ةَ ؽشؿ کي ڪًٍِ ةَ اٿارٽي حي (2)

 ىييتطؽپ تام ُٽائي غگِي ٿّۿ حيڪڎًُ اُّ:

(a)حيڪڎًُ ذٍُي تّازم هڃائي هيٺّ ُخي؛ يا 

(b) ٌَ ٌااُم ٿي هيّ ُخي يا ىييتط ظّر ڪو ڪطڻ حي الئق

 رُي؛ يا

(c)۾ كاٌّم حي غصانت ظطفام ةصاسالكي حي ڏهَُ ۾  پاڪػتام

غظا ٻڌائي هئي ُخي يا اداري حي ىفاد سالف غطگطىي ۾ ىهّث 

 ڏٺّ هيّ ُخي.

حيڪڎًُ چيئطپطغً ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ ةَ اٿارٽي (5)

حي گٍخائؾًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعً حّم ڪاررهايّم ًُ ايڪٽ 

ّل صم ىّحب ٌَ „ًُ تَ اُّ اُڏي اٿارٽي کام غتب ىػهيا كاغ

ڪطڻ کاٌپِّء تَ ڇّ اُڏي ڪاررهائي ستو ٌَ ڪئي هڃيۿ نکت 

 ذڪو ذريػي ڪاررهائي ستو ڪطي غگِي ٿّ.

(چيئطپطغً اُڏيَء ريت غيم ڪطڻ کام کام كاـط ُئڻ يا 6)

ڪًٍِ ٻئي غتب ٌَ ُئڻ حي ـّرت ۾ۿ ڈائطيڪٽط يا ةّرڈ 

حا غيّرا  چيئطپطغًظطفام ةااستيار ةڻايم ڪّ ةَ ؽشؿ 

استيار اغتػياك ڪٍصه ۽ ام حّم غيّريّم ذىيصاريّم ۽ 

 

 

 چيئطپطغً

Chairperson 
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 ڪو غطاٌخال ڏيٍصه.

(ڈائطيڪٽط ٌاىياره غانو ۽ كّىي يا غانيي غاک حّ 0).04

دام ٌُّصهۿ حيڪّ چيئطپطغً ظطفام  ىٍتظو ۽ ىػياري تػهيو

ةّرڈ حي غفارؽً تي چئً غانً حي غطـي الِء اُڏيً ؽطظً 

 هيٍصهۿ حيئً ةّرڈ ظئي ڪطي.۽ ضاةعً ترت ىلطر ڪيّ 

(ڈائطيڪٽط اداري حّ چيف اڪيڊىڪ ۽ ايڊىٍػٽطيٽّ 4)

غيهصار ٌُّصه ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعًۿ 

كاغصم ۽ ةّرڈ حي فيفهً تي غيم ڪطائڻ ۽ ةّرڈ ظطفام 

حّڙيم رٍُيائي ۽ ذڪيت غيهيً ترت اداري حي پطهگطال 

 کي ُالئڻ الِء ذىيصار ٌُّصه.

تي ۽ ىٿي ڄاڻايم استيارم حي غال ذيثيت  (ساص ظّر3)

غام ٽڪطاَء کاٌػّاِءۿ ڈائطيڪٽط کي ُي استيار پڻ ذاـم 

 ٌُّصا:

(a) ًةّرڈ حي غّر ڪطڻ الِء اداري حي ڪيً ۽ ةخيٽ ڪاٿ

 حا ىٍفّةا حيع ڪطائڻ؛

(b) ڪييٌّٽي حي ىػهّىاتۿ تطةيتۿ ترليق غام الڳاپيم

غطگطىيً سصىتً الِء پطهگطال ىڪيم ڪطڻ غام الڳاپيم 

 ةاةت ُصايت ڪطڻ؛

(c) ىٍظّر ٿيم ةخيٽ ۾ فطاُو ڪيم سطچ الِء ةااستيار ةڻائڻ ۽

سطچ حي غاڳئي ىيخط ُيڊ ۾ فٍڊز کي ٻيِط تطتيب ڏيڻ ۽ 

 ايٍصڙ گڎحاڻيَء ۾ ةّرڈ کي „گاَُ ڪطڻ؛

(d) ركو ىٍظّر ڪطڻ ۽ ٻيِط تطتيب ڏيڻ حيڪا ةّرڈ ظطفام

۾ ؽاىم ٌَ  هكت ةّكت ڪًٍِ اڻ ڏٺم „ئٽو الِءۿ حيڪّ ةخيٽ

ُخي رکي ۽ ٌظطثاٌي ڪئي هئي ُخيۿ ۽ ام ةاةت ةّرڈ کي 

 ايٍصڙ گڎحاڻيَء ۾ „گاَُ ڪطڻ؛
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(e) غهيڪؾً ةّرڈ حي غفارؽً ۽ ةّرڈ حي ىٍظّري غام

اغتادۿ غيهصار ۽ اداري حي غيهي حا ىييتط ىلطر ڪطڻ ۽ اُڏا 

ٻيا ؽشؿ حيڪي پانيػيً ىّحب ضطهري ُخً ۽ اُڏي 

ظّر ڪيّ هيّ ُخيۿ حًٍِ ظطيلي حيڪّ ةّرڈ ظطفام ىٍ

ىّحب ىلطر ڪيم ؽشؿ اغهيٰ ؽػّر رکٍصڙ ۽ اسالكي 

 سّةيّم رکٍصڙ ُئڻ گِطحي.

(f) ًةّرڈ کي ظطيليڪار حي كاغصم ىّحب اداري حي غطگطىي

 ۽ ڪو حي ىٍفّةً ةاةت رپّرٽّم فطاُو ڪطڻ؛

(g) غارضي „غاىيّم پيصا ڪطڻ ۽ ڀطڻۿ اُڏي غطـي الِء

 ُخي؛حيڪّ ڇَِ ىِيًٍ کام هډيڪ ٌَ 

(h)ةّرڈ ظطفام ڏٌم ڪّ ڪو ىڪيم ڪطڻ؛ 

(i) ايڪٽ ترت پٍٍِخي استيارم ىام ڪي ةَ اداري حي ًُ

غيهصار يا ٻئي ڪًٍِ ىالزل کي غٌّپڻۿ اُڏيً ؽطظً ىّحبۿ 

 حيڪڎًُ ڪي ُخًۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛ ۽

(j) ًاُڏا ٻيا استيار اغتػياك ڪطڻ ۽ ڪو غطاٌخال ڏيڻۿ حيئ

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

ڪًٍِ ةَ هكت حڎًُ ڈائطيڪٽط حي „فيع ساني ُخيۿيا (2)

ڈائطيڪٽط غيط ذاضط ُخي يا ةيياري غتب پٍٍِخي „فيع 

الئق ٌَ ُخي يا ٻيّ ڪّ غتب ُخيۿ  حا ڪو غطاٌخال ڏيڻ

چيئطپطغً ڈائطيڪٽط حّم ذىيصاريّم ادا ڪطڻ الِء اُڏا 

 اٌتظال ڪٍصهۿ حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي.

۾ اُّ تڪڏه كصل کڻڻ  (ڈائطيڪٽط اييطحٍػي ۾ۿ ح5ًٍِ)

ضطهري غيخِيۿ اُڏه كصل کڻي غگِي ٿّۿ حيڪّ اُّ 

ضطهري غيخِي ۽ حيتطه حهصي ٿي غگِي اُڏي کٍيم كصل 

 ةاةت ةّرڈ کي „گاَُ ڪٍصه.
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( رحػٽطار اداري حّ ڪم هكتي غيهصار ٌُّصه ۽ ةّرڈ 0.)03

ظطفام اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ترت ىلطر ڪيّ هيٍصهۿ حيئً 

 ةّرڈ ظئي ڪطي.

 :ٌُّصه(رحػٽطار 4)

(a)اداري حي غال ىِط ۽ تػهييي رڪارڈز کي غٍڀانيٍصه؛ 

(b) اُڏيّم ٻيّم ذىيصاريّم غطاٌخال ڏيٍصهۿ حيڪي ةيام

 ڪيّم هيّم ُخً.

اداري حّ تػهييي ۽ اٌتظاىي غيهّ اُڏيَء ريت چٌّڊيّ .02

ةيام ڪيم ىلفص ذاـم ڪطي غگِخً ۽ هيٍصه تَ حيئً 

كاةهيتۿ اُهيت ۽  ڪطائيٽيطيااًٌِ حي چٌّڊڻ حي ةٍيادي 

 ـالذيت حي اغهيٰ ىػيارم ىّحب ٌُّصي.

ةؾطظيڪ تػهييي غيهي حي ـّرت ۾ۿ تػهييي كاةهيت ۽ 

گِطةم فائصا اُڏيً ىلطريً الِء ڪييؾً ظطفام ىٍظّر ڪيم ۽ 

 ڏٌم فائصم کام گِٽ ٌَ ٌُّصا.

ڈائطيڪٽط ىانيات اداري حّ ڪم هكتي غيهصار ٌُّصه ( 0.)05

فام اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ترت ىلطر ڪيّ ۽ چيئطپطغً ظط

 هيٍصهۿ حيئً ظئي ڪيّ هيّ ُخي.

 ڈائطيڪٽط ىانيات ڪطي غگٍِصه:(4)

(a) اداري حي ىهڪيتۿ ىانيات ۽ غيڏپڪاريً حّ اٌتظال

 ڪٍصه؛

(b) اداري حا غانياٌا ۽ ٌظطثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿا تيار ڪٍصه

 ۽ اُي ةّرڈ کي پيؼ ڪٍصه؛

(c)حا فٍڊ اًٌِ ىلفصم الِء سطچ تَ اداري  اُّ يليٍي ةڻائڻ

 ڪيا هيا „ًُۿ حً الِء اُي فطاُو ڪيا هيا ُيا؛ ۽

(d) اُڏيّم ٻيّم ذىيصاريّم غطاٌخال ڏيڻۿ حيڪي ةيام

 رحػٽطار
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 ڪيّم هيّم ُخً.

اداري حّ اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط ڪم هكتي غيهصار (0.)06

ٌُّصه ۽ چيئطپطغً ظطفام اُڏم ؽطظً ۽ ضاةعً ترت ىلطر 

 ظئي ڪطي.ڪيّ هيٍصهۿ حيئً اُّ 

(اىتراًٌ حّ ڪٍٽطهنط اىترام ڪطائڻ غام الڳاپيم 4)

غيّرم ىػاىهً حّ ذىيصار ٌُّصه ۽ اُڏيّم ذىيصاريّم 

 غطاٌخال ڏيٍصهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 (ةّرڈ ىؾتيم ٌُّصه:0.)07

(a) ًغّغائٽي حّ حٍطك غيڪطيٽطيۿ حيڪّ چيئطپطغ

 ٌُّصه؛

(b) ٌاىظد ڪيّ غٍڌ ُاِء ڪّرٽ حّ حجۿ چيف حػٽع ظطفام

 هيٍصه؛

(c) چيئطىيً ُائيط ايخّڪيؾً ڪييؾً يا غٍصس ظطفام

 ٌاىظد ڪيم ڪييؾً حّ ڪم هكتي ىييتط؛

(d) غٍڌ ذڪّىت حي ـرت کاتي حّ غيڪطيٽطي يا

 غٍصس ٌاىظد ڪيم؛

(e) ڪطاچي يٌّيّرغٽي حّ هائيع چاٌػهط يا غٍصس ٌاىظد

 ڪيم؛

(f)چيئطپطغً ظطفام ُڪ ڈيً ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛ 

(g) هيٍصا؛ چيئطپطغً ظطفام ٻَ ٌاىّر ؽِطي ٌاىظد ڪيا 

(h) پاڪػتام ىيڊيڪم ايٍڊ ڈيٍٽم ڪائٌّػم حّ ُڪ

 ٌيائٍصه؛

(i) چييتط „ف ڪاىطس ايٍڊ اٌڊغٽطي حّ ـصر يا غٍصس

 ٌاىظد ڪيم؛

(j) كّىي يا ةيً االكّاىي غاک رکٍصڙ ُڪ غائٍػصام ةّرڈ
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 ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛

(k)ڈائطيڪٽط؛ ۽ 

(l)حيڪّ ةّرڈ حي غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه. رحػٽطار 

„فيؾّ ىييتطم کاٌػّاِء ةّرڈ حا ىييتط ٽً غانً الِء  ايڪع(4)

غِصه رکي غگٍِصا ۽ اًٌِ حّ ىصه ستو ٿيڻ ةػص ٻيِط 

 ٌاىظدگيَء الِء اُم ٌُّصا.

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

گڎحاڻيً ۾ حّڳّ غتب اغتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا ةّرڈ حي ٽي نڳاتار 

ڄاڻائڻ يا غيط ذاضطي الِء ىّڪم حي درسّاغت ڏيڻ کاٌػّاِء 

غيط ذاضط رُي ٿّ يا حًٍِ اٿارٽي کيع ٌاىظد ڪيّ ُخيۿ ام 

 ظطفام غٍصس ٌاىظدگي تتصيم ڪئي هڃي.

( ةّرڈ اداري حي ايگظيڪيّٽّ ۽ گّرٌٍگ ةاڈي ٌُّصه ۽ 0.)08

ري حي ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب ۽ كاًٌٌّ ىّحبۿ ادا

 ىػاىهً ۽ اٌتظاىً حي غال ٌظطداري ڪٍصه.

(ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم استيارم حي غال ذيثيت 4)

غام ٽڪطاَء کاٌػّاِء ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ كاًٌٌّ 

 ىّحبۿ ةّرڈ کي استيار ذاـم ٌُّصا تَ:

(a)اداري حّ غيّره ضاةعّ غٍڀانيٍصه؛ 

(b) ىٍتلم ڪيم ىهڪيت ۽ گطاٌٽعۿ هـيتًۿ ٽطغٽعۿ

ترفًۿ غعيًۿ هكف ۽ ٻيا ذفا ذاـم ڪطڻ ۽ اٌتظال ڪطڻۿ 

حيڪي اداري کي ڪيا هيا ُخً ۽ اُڏيّم گطاٌٽعۿ هـيتّمۿ 

ٽطغٽعۿ ترفاۿ غعياۿ هكف ۽ ٻيا ذفا اُڏي ظطيلي غيڏائڻ 

 حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي؛

(c) اداري حي ىاني اغترڪال حي ذىيصاري کڻڻ ةؾيّك ام

حي ڪيً حي ىّثط ُئڻ حي ذىيصاري حيۿ اًٌِ حي حاري 
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رُڻ حي ذىيصاري ۽ اداري حي استياري حي ترفغ حي 

 ذىيصاري کڻڻ حي؛

(d) غانياٌي رپّرٽۿ ڪو حي ىٍفّةيۿ اڪائٌّٽع حي

اغٽيٽييٍٽ ۽ غانياٌي ةخيٽ حي ڪاٿً تي غّر ڪطڻ ۽ 

 ىٍظّري ڏيڻ؛

(e) اداري حي غطگطىيً ۽ „پطيؾٍظ کي ُالئڻ الِء اـّكۿ

پانيػيظ ۽ ىٍفّةا حّڙڻ ۽ ىٍظّر ڪطڻۿ تَ حيئً ترليقۿ 

 پڏُائي ۽ ٻئي تػهييي ڪو ۾ غِّنت فطاُو ڪطي غگِخي؛

(f) اداري حي حّڳي ۽ اثطائتي ڪارڪطدگي الِء هكت ةّكت

 كاغصا ۽ ضاةعا حّڙڻ ۽ ٌظطثاٌي ڪطڻ؛

(g) ڪطڻ الِء كاٌّم حّڙڻۿ ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم

 حيڪي ضطهري ُخً؛

(h) اداري حا ذفا پيصا ڪطڻۿ حِڏهڪۿ فيڪهٽيظۿ اغڪّك

۽ ؽػتا ۽ اُڏيّم اغٽيٍڊٌگ ڪييٽيظۿ ڪائٌّػهظ ۽ ٻيّم 

اٌتظاىي يا تػهييي ايڊهائيظري ةاڈيظ حّڙڻ حيڪي اُّ 

 ضطهري غيخِي ۽ اًٌِ حي ڪو حي ٌظطداري ڪطڻ؛

(i)گطالۿ غانياٌيّم رپّرٽّم ةخيٽ ڪاٿاۿ غانياٌا ترليلي پطه

۽ اداري حي اڪائٌّٽع حي „ڈٽ ٿيم اغٽيٽييٍٽ تي غّر 

 ڪطڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ؛

(j) اداري حي غطگطىيً غام الڳاپيم رپّرٽّم ظهب ڪطڻ ۽

اًٌِ تي غّر ڪطڻ ۽ ىٍفّةً حّ غيهصر„ىص حً تي ڪو 

کي ُصايت ڪطڻ تَ ةّرڈ ظطفام ةيام ڈائطيڪٽط ٿيڻّ „ُي ۽ 

 م الڳاپيم ىػهّىات فطاُو ڪطي؛ڪيم ڪًٍِ ىػاىهي غا

(k) اُڏا تػهييي ۽ اٌتظاىي غِصا پيصا ڪطڻ حيئً اُّ ضطهري

غيخِي ۽ ڈائطيڪٽط ظطفام اُڏم غِصم تي ىلطري حي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 ىٍظّري ڏيڻ؛

(l) ڪييٽيّم ۽ ذيهي ڪييٽيّم حّڙڻۿ حيڪي ضطهري

 ُخً؛

(m) اداري حي تصريػي ۽ غيط تصريػي ىالزىً حا ؽطط ۽

ةؾيّك اًٌِ حي كاةهيتۿ تخطةي ۽ ىلطري ضاةعا ةيام ڪطڻۿ 

 الِء اُهيت حي؛

(n) ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب ىشتهف استياريً ۾ ًُ

 ىييتط ىلطر ڪطڻ؛

(o) اُڏا غيّرا كصل کڻڻ حيڪي اُّ ضطهري غيخِي يا

حيڪي اداري حي حّڳي ۽ اثطائتي اٌتظاىً ۽ ڪارڪطدگي 

 الِء ضطهري ُخً.

(p) ڪييٽي کي غٌّپڻ؛استيار ڪًٍِ اٿارٽي يا غيهصار يا 

(q) ةّرڈ ظطفام ىلطر ڪيم ىالزىً کي ةيام ڪيم ظطيلي

 ىّحب ىػعم ڪطڻۿ غظا ڏيڻ يا ىالزىت کام ةطظطف ڪطڻ؛

(r) غهيڪؾً ةّرڈ حي غفارؽً تي اغتادۿ غيهّ ۽ ٻيا ىالزل ۽

 اداري حا غيهصار ىلطر ڪطڻ؛ ۽

(s)غام الڳاپيم ٻيا غيّرا ىػاىال ُالئڻۿ ظئي ڪطڻ ۽  اداري

اٌتظال ڪطڻ ۽ ام غهػهي ۾ ٻيا استيار اغتػياك ڪطڻ 

 حيڪي ساص ظّر تي ًُ ايڪٽ ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً.

( ةّرڈ گِٽ ۾ گِٽ غاك ۾ ٻَ دفػا اُڏيً تاريشً تي 0. )09

حي ىؾّري غام  چيئطپطغًگڎحاڻي ڪٍصه حيئً ڈائطيڪٽط 

ڪ ُڪ ساص گڎحاڻي ڈائطيڪٽط ظطفام ظئي ڪطي؛ ةؾطظي

يا ةّرڈ حي ىييتطم ظطفامۿ حيڪي پٍج کام گِٽ ٌَ ُخًۿ 

اًٌِ حي درسّاغت تي ڪًٍِ ةَ هكت ڪّٺائي غگِتيۿ 

حيئً ڪّ ةَ ٍُگاىي ذانت حّ ىػاىهّ غّر ُيٺ „ڻي 
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 غگِخي.

( ساص گڎحاڻيَء حي ـّرت ۾ ةّرڈ حي ىييتطم کي ُڪ 4)

ارم ڏيًٍِ کام گِٽ ٌَ ٌّٽيع ڏٌّ هيٍصهۿ حيڪّ ڏَُ ڪو ه

ٌُّصه ۽ گڎحاڻيَء حي ايخٍڊا ىٍع ڪيم ٌُّصيۿ حًٍِ 

 ىػاىهي ةاةت ساص گڎحاڻي ڪّٺائي هئي „ُي.

( ةّرڈ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪم ىييتطم حي اډ ةطاةط 3)

 ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط ڳڻي هيٍصي.

( ةّرڈ حا فيفال ىّحّد ىييتطم حي اڪثطيتي راِء ۽ ههٽٍگ 2)

ڪيا هيٍصاۿ حيڪڎًُ ىييتط ةطاةط ٿي هڃًۿ تَ  غام

 ً کي ڪاغٽٍگ ههٽ ذاـم ٌُّصه.پطغچيئط

( ىّحب ةّرڈ حا ىييتط ةّرڈ حي گڎحاڻيَء ۾ 3(ذيهي دفػَ )5)

ڪّ ةَ ىّاـالتي ذريػّ اغتػياك ڪطي ؽاىم ٿي غگًِ ٿا ۽ 

 ىييتطم کي گڎحاڻيَء ۾ ؽاىم غيخِيّ هيٍصه.

 ي:( اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ىؾتيم ٌُّص0. )41

(a)ًٌُّصه؛ ڈائطيڪٽط حيڪّ چيئطپطغ 

(b)غيّرا ڈيٍع؛ 

(c)تصريػي ؽػتً حا غيّرا غطةطاَُ؛ 

(d)اداري حا غيّرا پطهفيػط ۽ ايػّغيئيٽ پطهفيػط؛ 

(e) ـرت غيڪطيٽطي حّ ٌاىظد ڪيم حيڪّ ڈپٽي

 غيڪطيٽطي حي غِصي کام گِٽ ٌَ ٌُّصه؛

(f) ىيڊيڪم غائٍػظ يا الڳاپيم ڈغيپهيٍظ ۾ ىاُط ٻَ ؽشؿ

 ةّرڈ ظطفام ڈائطيڪٽط حي غفارؽً تي ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛

(g) ڪييؾً حّ ـالذڪار )اڪيڊىڪع( يا غٍصس ٌاىظد

 ڪيم؛

(h).رحػٽطار حيڪي ام حي غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه 
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( ٌاىظدگي ذريػي ىلطر ڪيم ىييتط غانً حي غطـي الِء 4)

غِصه رکي غگٍِصا ۽ ىصه ستو ٿيڻ تي ٻيِط ٌاىظدگي الِء اُم 

 ٌُّصا.

(ٌاىظد ڪيم ىييتطم حّ غِصه ساني ٿي هيٍصهۿ حيڪڎًُ 3)

اغتػيفيٰ ڏيً يا ڪائٌّػم حي ٽي نڳاتار گڎحاڻيً ۾ ةٍا 

حّڳّ غتب ڄاڻايم يا غيط ذاضطي حي ىّڪم کاٌػّاِء غيط 

ذاضط رًُ يا غٍصس ٌاىظدگي ٌاىظد ڪٍصڙ استياري ظطفام 

 تتصيم ڪئي هڃي.

م ( اڪيڊىڪ ڪائٌّػم حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪ2)

ىييتطم حي ُڪ ڀاڱي ٽي ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت 

 ُڪ ةطاةط ڳڻي هيٍصي.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّػم اداري حي اڪيڊىڪ ةاڈي 0. )40

ٌُّصيۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ كاًٌٌّ ىّحبۿ ام کي 

ُصايتۿ ترليقۿ اؽاغتۿ اىتراًٌ ۽ اداري حي تصريػي 

 غطگطىيً کي ُٿي هٺطائڻ حّ استيار ذاـم ٌُّصه.

ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائؾً حي غال ذيثيت  (4)

غام تضاد کاٌػّاِءۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم کي ُيٺيام استيار 

 ذاـم ٌُّصا:

(a)ةّرڈ کي تصريػي ىػاىهً ۾ ـالح ڏيڻ؛ 

(b)تصريعۿ ترليقۿ اؽاغت ۽ اىتراًٌ حّ اٌتظال ڪطڻ؛ 

(c) ؽاگطدم کي اداري حي پڏُائي حي ڪّرغظ ۽ اىتراًٌ ۾

 داسال حّ اٌتظال ڪطڻ؛هيِڻ الِء 

(d) اداري حي ؽاگطدم حي چاك چهت ۽ ٌظو ه ضتط حّ سياك

 ڪطڻ؛

(e) ةّرڈ کي فيڪهٽيظ ۽ تصريػي ؽػتً حّڙڻ ۽ اٌتظال ڪطڻ
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 الِء اغڪيو تخّيظ ڪطڻ؛

(f) اداري ۾ تصريع ۽ ترليق حي ىٍفّةاةٍصي ۽ تطكيَء الِء

 „ڇً تي غّر ڪطڻ ۽ „ڇّم حّڙڻ؛

(g) ةّرڈس „ف اغٽڊيظ حي غفارؽً تي ةّرڈز „ف فيڪهٽيظ ۽

ضاةعا ۽ غيّرم اىتراًٌ الِء ٌفاب حّڙڻ؛ ةؾطظيڪ 

حيڪڎًُ ةّرڈز „ف فيڪهٽيظ ۽ ةّرڈز „ف اغٽڊيظ حّم 

غفارؽّم ةيام ڪيم تاريز تي ٌَ فطاُو ڪيّم هڃً تَ 

ڪائٌّػم ةّرڈ حي ىٍظّري غام ايٍصڙ غاك الِء اىتراًٌ الِء 

 حاري رکٍصي؛اڳّاٽ ةيام ڪيم پڏُائي حي ڪّرغظ کي 

(h)ةّرڈ کي حيع ڪطائڻ الِء ضاةعا حّڙڻ؛ 

(i) ّاغٽّڈٌٽ ؽپعۿ اغڪانط ؽپعۿ ىيڊنع ۽ اٌػاىً ح

 اٌتظال ڪطڻ؛

(j) ايڪٽ حي گٍخائؾً ترت ىشتهف اٿارٽيظ ۾ ىييتط ًُ

 ىلطر ڪطڻ يا ٌاىظد ڪطڻ؛ ۽

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

 ُخً.

ّڙحڪۿ ڪو ۽ استيار حً الِء ًُ ايڪٽ . اٿارٽيظ حي ح44

۾ ڪا ساص گٍخائؼ ٌَ حّڙي هئي ُخيۿ اُي ايئً ٌُّصا 

 حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛

 

 

 

. ةّرڈۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ۽ ٻيّم اٿارٽيظۿ هكت ةّكت 43

اُڏيّم اغٽيٍڊٌگۿ اغپيؾم يا ايڊهائيظري ڪييٽيّم حّڙي 

ّ ڪييٽي حي غگًِ ٿيّمۿ حيئً اُي ىٍاغب غيخًِ ۽ ىاڻِ
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ىييتط ظّر ىلطر ڪطي غگًِ ٿيّمۿ حيڪي اُڏيً استياريً 

 حا ىييتط ٌَ ُخً.

 

ۿ اداري کي ُڪ فٍڊ ٌُّصهۿ حًٍِ ۾ فيعۿ غعيً( 0.)42

ٽطغٽعۿ ترفًۿ اٌڊهىيٍٽعۿ ذفًۿ گطاٌٽع ۽ ٻيً غيّرم 

 ذريػً کام ذاـم ٿيٍصڙ ركو کي رکيّ هيٍصه.

ڏٌم ذفي (اداري حّ ىک ۽ رُيم  سطچ غّغائٽي ظطفام 4)

 ىام ُاليّ هيٍصه.

(فٍڊز ىام ڪّ  ةَ سطچ ٌَ ڪيّ هيٍصهۿ حيػتائيً ام حي 3)

يهصا ظطفام ًُ ايڪٽ ترت حي „ڈٽ غ ادائگي الِء اداري

 صم ترت „ڈٽ ڪيّ هيّ ُخي.حّڙيم كاغ

ڪّ ةَ ذفّۿ غعيّ يا گطاٌٽ حيڪا غڌيَء يا اڻ غڌيَء (2)

ڪو ريت ڪًٍِ فّري يا نڳاتار اداري حي ىانياتي ڪو ۾ 

اچي يا اُڏي پطهگطال ۾ اغتػياك ۾ اچي حيڪّ هكتي ظّر 

الڳّ پطهگطاىً  ۾ ؽاىم ٌَ ُخيۿ اُّ ةّرڈ حي اڳّاٽ احازت 

 کاٌػّاِء كتّك ڪيّ هيٍصه.

(اداري حا اڪائٌّٽع اُڏي ريت غٍڀانيا هيٍصا ۽ اُڏي 5)

ظطيلي ُاليا هيٍصاۿ حيئً ةّرڈ ظطفام ظئي ڪيّهيّ ُخي ۽ 

غاك ستو ٿيڻ حي چئً ىِيًٍ اٌصر  غانياٌّ اداري حّ ىاني

ةّرڈ ظطفام ىلطر ڪيم چارٽطڈ اڪائٌّٽٍٽع حي فطل ظطفام 

 „ڈٽ ڪيا هيٍصا.

(اڪائٌّٽعۿ ام غهػهي ۾ „ڈيٽط ظطفام تيار ڪيم رپّرٽ 6)

 غييت ةّرڈ کي ىٍظّري الِء پيؼ ڪيا هيٍصا.

„ڈيٽط حي رپّرٽ تفصيق ڪٍصي تَ رپّرٽ چارٽطڈ (7)

اداري ظطفام ڪيم „ڈٽ ۽ اڪائٌّٽع „ف پاڪػتام حي 

Committees by 

certain 

Authorities 

اداري حّ فٍڊۿ „ڈٽ ۽ 

 اڪائٌّٽع

Institute fund, 

audit and 

accounts 
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 تفصيق ترت ڪئي هئي „ُي.

.ڪا ةَ اٿارٽي هكت ةّكت اُڏي اغٽيٍڊٌگۿ اغپيؾم يا 45

ايڊهائظري ڪييٽي حّڙي غگِي ٿيۿ حيئً اُا ىٍاغب 

غيخِيۿ ۽ اٿارٽيظ حي ىييتطم ظّر اُڏا ىاڻِّ ىلطر ڪطي 

 غگِي ٿيۿ حيڪي ڪييٽي حا ىييتط ٌُّصا.

ڪًٍِ اٿارٽي  ۾ چٌّڊيم ۿ ىلطر ڪيم يا ٌاىظد ڪيم . 46

ىييتط حي ساني ٿيم ڪا حڳَِ حيتطه ىيڪً ٿي غگِي 

ڪًٍِ ؽشؿۿ ؽشفيتً يا ةاڈي چٌّڊيّۿ ىلطر ڪيّ يا ٌاىظد 

ڪيّ ُخي ىييتط کي حًٍِ حي حاِء ساني ُخي ۽ ساني 

حڳَِ تي چٌّڊيمۿ ىلطر ڪيم يا ٌاىظد ڪيم ىاڻِّ اُڏي 

اُڏي ىاڻِّ حي هۿ اُڏي رُيم غطـي الِءۿ اٿارٽي ۾ ىييتط ٌُّص

 حاِء تي حًٍِ الِء اُّ رکيّ هيّ ُخي.

(اداره ذڪّىت يا ڪييؾً ظطفام هكت ةّكت حّڙيم 0.)47

فطيو هرڪ ۽  ٻئي ڪًٍِ ڪو يا حّڙيم ذڪيت غيهي 

 ترت ڪو ڪٍصه.

هكت ةّكت (غانياٌيّم ىاٌيٽطٌگ چارحظ حيڪي 4)

ظطفام ذڪّىت ظطفام ظئي ڪيّم هڃًۿ اُي اداري 

غيڪطيٽطي ـرتۿ ـرت کاتّۿ ذڪّىت غٍڌ حي ٌاني 

تي پي „رڈر حي ـّرت ۾ حيع ڪطايّم هيٍصيّمۿ حيڪي 

گّرٌط غيڪطيٽطيٽ ظطفام غٍڀانيم اداري حي فٍڊ ظّر 

 رکيّم هيٍصيّم.

حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً حي الڳّ ٿيڻ تي .48

ڪّ غّاك اٿي تَۿ اُّ غطپطغت حي غاىِّم رکيّ هيٍصهۿ 

 فيفهّ ذتيي ٌُّصه.  حًٍِ حّ

ئيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ حيػتا.49

 

ساص استياريً پارام 

 ڪييٽيً حي ىلطري

Appointment of 

Committees  

اٿارٽيظ ۾ غارضي 

 „غاىيّم ڀطڻ

Filling of casual 

vacancies in 

Authorities 

 

 
 

 غال گٍخائؼ

General 

Provisions 

 

 

 

 

 

 

 تؾطيد

Interpretation 

 

 پِطيام كاٌّم
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ؽيڊهك ۾ حّڙيم كاٌّمۿ ًُ ايڪٽ ترت حّڙيم كاٌّم 

غيخِيا هيٍصا ۽ تيػتائيً الڳّ رٍُصا حيػتائيً ًُ ايڪٽ 

حي گٍخائؾً ترت حّڙيم ٌّم كاًٌٌّ غام تتصيم ٌَ ڪيا 

  هڃً.

غام .ڪًٍِ ةَ غصانت کي ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت 31

ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪو حي ارادي تي ڪا ةَ ڪاررهائي 

ڪطڻۿ فيفهّ ٻڌائڻ يا ذڪو ڪطڻ حّ دائطن استيار ٌَ 

 ٌُّصه.

ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو يا .30

اداري يا ڪًٍِ   ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ذڪّىت

اٿارٽيۿ  غيهصار يا ذڪّىت يا اداري حي ىالزل تي ڪّ ةَ 

 اررهائي ٌَ ڪئي هيٍصي.ىلصىّ يا كاٌٌّي ڪ

حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي ڪًٍِ  ةَ گٍخائؼ حي الڳّ .34

ٿيڻ ۾ ڪا   ةَ  رٌڊڪ اچي چيئطپطغً اُڏا ذڪو حاري 

ڪطي غگِي ٿّۿ حيڪي ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً غام 

ٽڪطاَء ۾ ٌَ ُخً ۽ غٍصس ٌظط ۾ رٌڊڪ ُٽائڻ الِء ڪافي 

 ُخً.

 ؽيڊهك

 پِطيام كاٌّم

 (49)ڏغّ دفػَ 

SCHEDULE 

FIRST STATUTES 

(See Section 29) 

اداري ۾ ُيٺيّم فيڪهٽيظ ٌُّصيّم ۽ اُڏيّم  ٻيّم (0.)0

حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ  فيڪهٽيظ ةَ كائو ڪيّم هيٍصيّم

First Statutes 

 

 

 

دائطن استيار تي 

 پاةٍصي

Bar of 

Jurisdiction 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 
 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

Difficulties 

 

 

 ؽيڊهك

Schedule 
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 هيّ ُخي:

(a)دهائً حي فيڪهٽي؛ 

(b)ُڎم حي ڄاڻ ةاةت فيڪهٽي؛ 

(ُط فيڪهٽي ۾ اُڏا اداراۿ تصريػي ؽػتاۿ ىطڪظ يا ٻيا 4)

ترليلي ذفا ٌُّصاحيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ تػهييي يا 

 ُخي.

ُط فيڪهٽي حّ ُڪ ةّرڈ ٌُّصهۿ حيڪّ ُيٺيً تي ( 0.)4

 ىؾتيم ٌُّصه:

(a)ڈيٍظ؛ 

(b)فيڪهٽي ۾ ؽاىم تصريػي ؽػتً حا پطهفيػطز ۽ ُيڊز؛ 

(c) َۿ حيڪي ىييتطزفيڪهٽي ۾ ؽاىم ةّرڈ „ف اغٽڊيظ حا  ٻ

 ڪيا هيٍصا؛الڳاپيم اغٽڊيظ حي ةّرڈ ظطفام ٌاىظد 

(d) الڳاپيم ىيصام ۾ ىاُط  ٻَ ڄڻا حيڪي اداري کام ٻاُطام

 ةّرڈ ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛ ۽

(e) ڪيّ هيٍصهُڪ ىييتط ڈائطيڪٽط ظطفام ٌاىظد. 

(ايڪع „فيؾّ ىيتطم کاٌػّاِء ىييتط ٽً غانً تائيً غِصه 4)

 رکي غگٍِصا.

(ةّرڈ „ف فيڪهٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل غيّرم 3)

 حي اډ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ کي ُڪ ةطاةط ڳڻيّ هيٍصه.ىييتطم 

ُط فيڪهٽي حّ ةّرڈۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّػم حي غال (2)

ضاةعي الِء سّدىشتيار ٌُّصه  ۽ ةّرڈ هٽ ُيٺيام استيار 

 ٌُّصا:

(a) فيڪهٽي کي ڏٌم ىضيًٌّ ۾ تصريع ۽ ترليق ۾ غِڪار

 ڪطڻ؛

(b) فيڪهٽي ۾ ؽاىم ةّرڈز „ف اغٽڊيظ حي غفارؽً حي حاچ
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پڏتاك ڪطڻۿ پيپط غيٽطز ۽  ىيترً حي ىلطري تيۿ )غّاِء 

 ترليق ۽ ڈگطي ىيترً حي( ڈائطيڪٽط کي غٌّپڻ؛

(c) فيڪهٽي غام الڳاپيم ٻيً اُڏم ىػاىهً تي غّر ڪطڻ ۽

 ةػص ۾  اًٌِ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ذّاني ڪطڻ؛

(d) اڪيڊىڪ ڪائٌّػم کي پيؼ ڪطڻ الِء فيڪهٽي ۾

ةٍياد تي حاىع ۽ ؽاىم ُط ُڪ ؽػتي حي ڪارڪطدگي 

 غانياٌي رپّرٽ تيار ڪطڻ؛ ۽

 (e).ًاُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيڪي ةيام ڪيا هيا ُخ 

ُط فيڪهٽي الِء ُڪ ڈيً ٌُّصهۿ حيڪّ  ةّرڈ „ف ( 0.)3

 فيڪهٽي حّ چيئطپطغً ۽ گّرٌط ٌُّصه.

(ڈيً فيڪهٽي حي ٽً تيال غيٍئط پطهفيػطم ىٍخِام 4)

ىلطر ڪيّ هيٍصه ۽ ٽً ڈائطيڪٽط حي غفارؽً تي ةّرڈ ظطفام 

۽ ٻيِط ىلطري الِٰء  غانً حي  غطـي الِء غِصه رکي غگٍِصه

 اُم ٌُّصه.

(ڈيً ڈگطيً ۾ داسال الِء اىيصهار پيؼ ڪٍصهۿ غّاِء اغظازي 3)

ڈگطيً حيۿ حً حي ڪّرغً ۾ فيم ٿيڻ تي فيڪهٽي ٌظط 

 رکٍصي.

(ڈيً ٻيا اُڏا استيار اغتػياك ڪٍصه ۽ اُڏا ٻيا ڪو 2)

 .ڏيٍصهۿ حيئً ةيام ڪيا هيا ُخًغطاٌخال 

ُط ىضيّم يا الڳاپيم ىضيًٌّ حي ىخيّغي حي الِء ( 0. )2

ُڪ تصريػي ؽػتّ ٌُّصه حيئً ضاةعً ىّحب ةيام ڪيّ 

 ڈپارٽييٍٽ حي ُيڊ ظطفام ُاليّ هيٍصه. هيّ ُخي ۽ اُّ 

تصريػي ؽػتي حّ ُيڊ ڈائطيڪٽط حي غفارؽً تي  (4)

ٽً ؽػتي حي ٽً غيٍيئط تطيً اغتادم ىٍخِام  ةّرڈ ظطفام

حي  ۽ اُّ ٻيِط ىلطريَءىلطر ڪيّ هيٍصه  غانً حي غطـي الِء 
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  .الِء اُم ٌُّصه

 ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب  ؽػتي حّ ُيڊ (3)

ڪو حّ ىٍفّةّ حّڙيٍصهۿ اٌتظال ڪٍصه ۽ ؽػتي حي ڪو 

ۿ ۽ ڈيً „ف فيڪهٽيَء کي حّاةصن ٌُّصه حي ٌگطاٌي ڪٍصه

حًٍِ ۾ اُّ ؽػتّ ؽاىم ًُ حي ؽػتي حي ڪو حي الِء  

 .ُخي

ُڪ  ىخيّغي حي الِء يا ىضيًٌّ حي ُط ىضيّم   (0. )5

ٌُّصهۿ حيئً ضاةعً ىّحب ةيام ڪيّ هيّ يظ ةّرڈ غب اغٽڊ

 . ُخي

 ُط ةّرڈ „ف اغٽڊيظ ىؾتيم ٌُّصه:( 4)

a) الڳاپيم تصريػي ؽػتي حّ چيئطپطغً؛ 

b)  پطهفيػط ۽ الڳاپيم تصريػي ؽػتي ۾ غيّرا

 ايػّغيئيٽ پطهفيػط؛

c)  اُڏا ادارتي اغتاد غّاِء پطهفيػطز ۽ ايػّغيئيٽ

پطهفيػطز حي اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام ىلطر ڪيا 

 هيٍصا؛

d)  ٻَ ىاُط ادارتي اغتادم کاٌػّاِء ڈائطيڪٽط ظطفام ىلطر

 ڪيا هيٍصا؛

ةّرڈ „ف اغٽيڊيظ حي ىييتطم حي غِصي حّ ىصه  ( 3)

 حي ٽي غاك ٌُّصه.„فيؾيّ ىييتطز  ايڪع غّاِء

ةّرڈ „ف اغٽيڊيظ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل  غيّرم ( 2)

ۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط ىييتطم حي اډ ةطاةط ٌُّصه 

 ٌُّصي. 

 ( ىييتط „ف اغٽيڊيظ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّصا:5)

a) ًۿ اٿارٽيظ کي  غيّرم تػهييي ىػاىهً حيڪي ُصايت
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ترليق ۽ اىتراًٌ غام حّڙيم ُخًۿ الڳاپيم ىضيًٌّ 

 ـالح ڏيڻ؛ ۾ اًٌِ ةاةت 

b)  غيّريً ڈگطيظ ڈپهّىا ۽ غطٽيفڪيٽع ڪّرغظ 

۽ ىضيّم   الِء ٌفاب ىضيّم يا الڳاپيم ىضيًٌّ حي 

 „ڇڻ؛

c)  ۽ ىيترً حي ٌانً حّ  الڳاپيم ىضيًٌّ ۾ پيپط غيٽطز

 تخّيظ ڪطڻ ؛ ۽پيٍم 

d)  ۾ ةيام  ضاةعًحيڪي ٻيا اُڏا ڪو غطاٌخال ڏيڻ

 ڪيا هيا ُخً؛

ٌّصهۿ حيڪّ ُيٺيً تي  (اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ ةّرڈ 0ُ.)6

 ىؾتيم ٌُّصه:

(a)ڈائطيڪٽط حيڪّ چيئطپطغً ٌُّصه؛ 

(b)ڈيٍظ؛ 

(c) الڳاپيم ىيصام ۾ ترليق ۾ تخطةّ رکٍصڙ ُڪ پطهفيػط ُط

 ىلطر ڪيا هيٍصه؛ فيڪهٽي ىام اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام

(d) فيڪهٽي ىام غّاِء ڈيً حي ةّرڈ ظطفام ُڪ پطهفيػط ُط

 ىلطر ڪيّ هيٍصه؛

(e)ُڪ هډيڪ ىييتط ڈائطيڪٽط ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛ 

(f) ترليلي تٍظييً حي الڳاپيم ىيصام ۽ ىشتهف غطڪاري

 ةّرڈ ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛ ۽ ىييتطکاتً ىام ٽي 

(g).رحػٽطار حيڪّ ام حي غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه 

۽ ترليق ةّرڈ حي ىييتطم حي غِصي حّ ىصه (اغهيٰ تػهيو 4)

 غّاِء ايڪع „فيؾّ ىييتطز حي ٽي غاك ٌُّصه.

اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڈ حي گڎحاڻيَء الِء ڪّرل ڪم (3)

ىييتطم حي اډ ةطاةط ٌُّصهۿ حًٍِ حي ٌػتت ُڪ ةطاةط ڳڻي 
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 هيٍصي.

 (اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڈ حا ڪو ًُ ريت ٌُّصا:2)

(a) ٰتػهيو ۽ ترليق حي هاډاري غام الڳاپيم اداري ۾ اغهي

 غيّرم ىػاىهً تي اٿارٽيظ کي ىؾّره ڏيڻ؛

(b) اداري ۾ ترليق حّم ڈگطيّم ؽاىم ڪطڻ الِء غّر ڪطڻ ۽

 اٿارٽيظ کي رپّرٽ ڪطڻ؛

(c)ترليق حّم ڈگطيّم ڏيڻ ةاةت ضاةعا تخّيظ ڪطڻ؛ 

(d) ؽاگطدم الِء غپطهائيظرز ىلطر  ڪطڻ تَ حيئً اُي اًٌِ حا

 ظئي ڪطي غگًِ؛ٿيػظ 

(e) ام غهػهي ۾ةّرڈ „ف اغٽڊيظ ظطفام غّر ڪطڻ ةػص ترليق

 حي اىتراًٌ الِء پيپط غيٽطز ۽ ىيترً حا ٌاال تخّيظ ڪطڻ؛

(f)حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيا هيا  اُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ

 ُخً.

 غهيڪؾً ةّرڈ ٌُّصهۿ حيڪّ ًٍُ تي ىؾتيم ٌُّصه:( 0.)7

(a) ًٌُّصه؛ڈائطيڪٽط حيڪّ چيئطپطغ 

(b)ةّرڈ حا ٻَ ىييتطز چيئطپطغً ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛ 

(c)ٻَ ىؾِّر ىاڻِّ ةّرڈ ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛ 

(d)الڳاپيم فيڪهٽي حّ ڈيً؛ ۽ 

(e).الڳاپيم تصريػي ؽػتي حّ ُيڊ 

غهيڪؾً ةّرڈ حا ىييتطزۿ غّاِء ايڪع „فيؾّ ىييتطز (4)

 حي ٽً غانً تائيً غِصه رکي غگٍِصا.

(غهيڪؾً ةّرڈ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل چار ىييتطز 3)

 ٌُّصه.

(غهيڪؾً ةّرڈ حّ ڪّ ةَ ىييتط ةّرڈ ۾ „غاىي تي اىيصهار 2)

ظّر ٌَ ذفّ هٺي غگٍِصهۿ حيػتائيً غهيڪؾً ةّرڈ حي 
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 چٌّڊ ڪاررهائي حاري ُخي.

پطهفيػطز ۽ ايػّغيئيٽ پطهفيػطز حي غِصم تي ٌيائٍصا (5)

م ىضيّم ۾ ٽً ىاُطم کي چٌّڊڻ ۾ غهيڪؾً ةّرڈ الڳاپي

ىلطر يا ىؾّره ڪٍصه ۽ ٻيً تصريػي غِصم الِء ٌيائٍصا چٌّڊڻۿ 

ٻَ ىاُط الڳاپيم ىضيّم الِء ڈائطيڪٽط ظطفام ةّرڈ ظطفام 

ىٍظّر ڪيم ُط ىضيّم حي ىاُطم حي فِطغت ىٍخِامۿ 

 ڈ حي هكت ةّكت غفارؽً تي ٌاىظد ڪيا هيٍصا.غهيڪؾً ةّر

 ٌُّصا:(غهيڪؾً ةّرڈ حا ڪو ًُ ريت 6)

(a) تصريع ۽ ٻيً غِصم الِء استار ذريػي اؽتِار تي ىهيم

۽ ةّرڈ کي غِصم تي ىّزهم  غيّريً درسّاغتً تي غّر ڪطڻ

 اىيصهارم حا ٌاال تخّيظ ڪطڻ؛

(b) ةّرڈ کي اغهيٰ ةٍيادي پگِار حي غفارش ڪطڻۿ اُڏيَء

 ريت نکت ۾ حيئً ىٍاغب ُخي؛

(c) اداري ۾ „غاىي ةّرڈکي ُڪ كاةم تػهيو يافتَ ىاڻِّ حي

تي ىلطري حي غفارش ڪطڻۿ اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب 

 حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي؛

(d) اڪيڊىڪ اغٽاف ۽ اداري حي غيهصارم حي غيّرم تطكي

هارم ڪيػً تي غّر ڪطڻ ۽ ةّرڈ کي ىّزهم اىيصهارم حا 

 اُڏيً تطكيً الِء ٌاال تخّيظ ڪطڻ؛ ۽

(e)ًةّرڈ ۽ ةّرڈ هچ ۾ ىػاىهً تي اڻ ذم ٿيم  غهيڪؾ

تڪطار حي ـّرت ۾ ىػاىهّ چيئطپطغً کي اىاڻيّ هيٍصهۿ 

 حًٍِ حّ فيفهّ ذتيي ٌُّصه.

 ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي ىؾتيم ٌُّصي:( 0.)8

(a)ڈائطيڪٽط حيڪّ ام حّ چيئطپطغً ٌُّصه؛ 

(b)غيّرا ڈيٍظ؛ 
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(c) ّهيٍصه؛ةّرڈ حّ ُڪ ىييتط ةّرڈ ظطفام ٌاىظد ڪي 

(d) اڪيڊىڪ ڪائٌّػم حّ ُڪ ىييتط اڪيڊىڪ

 ڪائٌّػم ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛

(e) ُڪ ٌيائٍصه ُط ُڪ ـرت کاتي ۽ ىانيات کاتي ىام

 حيڪّ غِصي ۾ ڈپٽي غيڪطيٽطي کام گِٽ ٌَ ٌُّصه؛

(f).ڈائطيڪٽط فٍاٌع حيڪّ غيڪطيٽطي ظّر ڪو ڪٍصه 

غِصي (ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حي ىييتطم حي 4)

 حّ ىصه غّاِء ايڪع „فيؾّ ىييتطز حي ٽي غاك ٌُّصه.

(ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل 3)

 ٽي ىييتطز ٌُّصه.

 (ىانيات ۽ ىٍفّةاةٍصي ڪييٽي حا ڪو ًُ ريت ٌُّصا:2)

(a اڪائٌّٽع حي غانياٌي اغٽيٽييٍٽ ۽ رهائيظڈ ةخيٽ

 ىؾّره ڏيڻ؛ڪاٿً تي غّر ڪطڻ ۽ ام غهػهي ۾ ةّرڈ کي 

(b)هكت ةّكت اداري حي ىاني ذيثيت حّ حائظه هٺڻ؛ 

(c)اريۿ اداري حي ىٍفّةاةٍصيۿ تطكيۿ ىانياتۿ غيڏپڪ

 اڪائٌّٽع ةاةت غيّرم ىػا ىهً تي ةّرڈ کي ىؾّرهڏيڻ؛

(d) ٌٍڍي ىصي هارم ۽ ڈگِي ىصي هارم ىٍفّةً ةاةت تياري

 ڪطڻ؛

(e)ٻيا ڪو غطاٌخال ڏيڻ حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ  اُڏا

 ُخي.

 (ڈغيپهيً ڪييٽي ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:0.)9

(a)ڈائطيڪٽط يا غٍصس ٌيائٍصه؛ 

(b)ٻَ پطهفيػط اڪيڊىڪ ڪائٌّػم ظطفام ٌاىظد ڪيا هيٍصا؛ 

(c)ُڪ ىييتط غّغائٽي ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛ ۽ 

اغتاد يا ؽاگطدم حي ىػاىهً حّ „فيػط اٌچارج ڀهي اُّ 
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 ط غيڪطيٽطي(.تڪِڏي ةَ ٌاني غام ُخي )ىيي

حي تطم ييىايڪع „فيؾّ غّاِء (ڈغيپهيً ڪييٽي 4)

 غيّرم ىييتطم حي غِصي حّ ىصه ٻَ غاك ٌُّصه.

ٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ٽي ىييتط يڈغيپهيً ڪي(3)

 ٌُّصه؛

 ريت ٌُّصا: (ڈغيپهيً ڪييٽي حا ڪو ُيٺي2ً)

(a) اڪيڊىڪ ڪائٌّػم کي اداري حي ؽاگطدم حي ڪيًۿ

ٌظو ه ضتط ۽ ٌظو ه ضتط هارم ىػاىهً کي ڏغڻ الِء ضاةعا 

 تخّيظ ڪطڻ؛ ۽

(b) ًاُڏا ٻيا ڪو غطاٌخال  ڏيڻ حيڪي كاًٌٌّ ۽ ضاةع

 ىّحب ام کي غٌّپيا هيا ُخً.

 (انراق ڪييٽي ٌُّصيۿ حيڪا ىؾتيم ٌُّصي:0.)01

(i)ّچيئطپطغً ٌُّصه؛ ڈائطيڪٽط حيڪ 

(ii)ةّرڈ حّ ُڪ ىييتط ةّرڈ ظطفام ٌاىظد ڪيّ هيٍصه؛ 

(iii) ٻَ پطهفيػطز اڪيڊىڪ  ڪائٌّػم ظطفام ٌاىظد ڪيا

 هيٍصا؛

ڪييٽي حي ىييتطم حي غِصي حي ىصت غّاِء ايڪع (4)

 „فيؾّ ىييتطز حي ٻَ غاك ٌُّصي؛

(انراق ڪييٽي ىاُط ىلطر ڪطي غگِي ٿي حيڪي ٽً 3)

 ُخً؛کام هډيڪ ٌَ 

 (انراق ڪييٽي حي گڎحاڻيَء الِء ڪّرل ٽي ىييتطز ٌُّصه.2)

(ڈائطيڪٽط  ظطفام اداري حّ ُڪ غيهصار ىلطر ڪيّ هيٍصه 5)

 حيڪّ ڪييٽي حي غيڪطيٽطي ظّر ڪو  ڪٍصه.

.ايً „ِء ةي ڈي پّغٽ گطيخّئيٽ اٌػٽيٽيّٽ „ف الئيف 00
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 کي ىٍػّخ ڪيّ هڃي ٿّ. 4103غائٍػظ „رڈيٍٍعۿ 

 

ىضڪّرن تطحيّ غال ىاڻًِ حي هاكفيت الِء „ُي  حّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتػياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.

 


