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 2002ىجريَ  XXXVIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE 

NO.XXXVII OF 2002 

 جا نادار تعهييي ۽ يٌّيّرشٽيً ٌجي شٍڌ

 2002 „رڊيٍٍسۿ )ترىيو( كاٌّن

THEPRIVATE UNIVERSITIES AND 

EDUCATIONAL INSTITUTES LAWS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2002 

 ]2002„ڪٽّةر  12[

شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

ٌجي يٌّيّرشٽيً ۽ تعهييي ادارن شان الڳاپيم ڪجَِ 

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي.كاًٌٌّ 

شٍڌ ضّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء ٌجي يٌّيّرشٽيً جيئً تَ 

۽ تعهييي ادارن شان الڳاپيم ڪجَِ كاًٌٌّ ۾ ترىيو 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

جي  1999چّڎًٌِ „ڪٽّةر شٍڌ اشييتهي ۽ جيئً تَ 

جي  1„ئيٍي حڪو ٌيتر عتّري جي  1999اعالن ۽ 

 ڪئي وئي „ُي؛روشٍي ۾ تحهيم 

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً 

 ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ ضروري ٿي پيّ „ُي.

„ئيٍي  عتّري ىٿي ڄاڻايم اعالن ۽ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ 

جّ عتّري „ئيٍي )ترىيو(  1999حڪو شان گڏ پڙُّ 

۽ ان شهصهي ۾ شيّرا اختيار اشتعيال  9حڪو ٌيتر 
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ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڏي ٌافذ ڪٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

 ڪرڻ فرىايّ  „ُي:

ً ۽ تعهييي ٌجي يٌّيّرشٽي(ًُ „رڊيٍٍس کي 1.)1

 شڏيّ ويٍدو. 2002كاٌّن )ترىيو( „رڊيٍٍسۿ  ادارن

 (ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

۾ ڄاڻايم كاًٌٌّ  2ُيٺ ڄاڻايم شيڊول جي ڪانو . 2

۾ ان حد تائيً ترىيو ڪئي ويٍدي ۽ اُڙي طريلي 

 ۾ ڄاڻايّ ويّ „ُي: 3ٌيتر  جيئً ڪانو

 شيڊول

 (2)ڎشّ دفعَ 

جريان 

 ٌيتر

كاًٌٌّ جّ 

 ىختطر عٍّان

 ترىيو

1 2 3 

ُيدرد  .1

يٌّيّرشٽي 

 1991ايڪٽۿ 

کاٌپِّء ُيٺيً  7دفعَ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“7-A (1 .)i .شرپرشت 

پاڻيرادو  وكت ةَ وكت

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪً ةَ ىعاىهً جي جاچ 

پڙتال يا اٌڪّائري 

ڪرائي شگِي ٿّۿ 

ڪًٍِ شخص يا ىاڻًِ 

کي جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جي 

ُدايت ڪري شگِي ٿّ 

يا جاچ ڪرائي شگِي 
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 ٿّ:

ii.  يٌّيّرشٽيۿ ان جي

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

iii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 ُاشٽم؛يا 

iv. ًىاني ۽ اٌصاٌي وشيه

 جي جِجِائپ؛

v تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

vi اُڙا ٻيا ىعاىال.

جيڪي شٍدس طرفان 

 ةيان ڪيا ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

وٺڻ کاٌپِّءۿ ان جي راِء 

كدم  طرفان کٍئي ويٍدڏ

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

ةّرڊۿ اُڙي وكت ( 3)
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دوران جيئً شرپرشت 

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

جيڪڏًُ ةّرڊ ( 4)

دوران ڄاڻايم وكت 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

شرپرشت کي ڪّ ةَ (5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 
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ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C . حڪّىت طرفان

وكت ةّكت طئي ڪيم 

ٌيّن ٌظرداري جّن شانيا

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

ضياُء انديً  .2

ىيڊيڪم 

يٌّيّرشٽي 

 1995ايڪٽۿ 

کاٌپِّءۿ ُيٺيً  7.دفعَ 2

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“7-A( .1 شرپرشت )

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ىعاىهي تي 

پٍٍِجي ذاتي تحرڪ 
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تي جاچ پڙتال يا 

اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت 

ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻِّ کي 

جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جّ 

چئي شگِي ٿّ يا جاچ 

 ڪري شگِي ٿّ:

ii يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

iiiي طرفان .يٌّيّرشٽ

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛

iv ًىاني ۽ اٌصاٌي وشيه.

 جي جِجِائپ؛

v تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

vi اُڙا ٻيا ىعاىال.

جيڪي شٍدس طرفان 

 ةيان ڪيا ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 
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ةّرڊ  ىشاورت ڪٍدو ۽

جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 .تجّيز ڪئي وئي ُجي

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.
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(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ب شيجِيۿ ةشيّل ىٍاش

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

رشٽي فٍڊس الِء پي يٌّيّ

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.
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شر شيد  . 3

يٌّيّرشٽيۿ 

 1995ايڪٽۿ 

الِء ُيٺيً ريت  8دفعَ 

 ىتتادل ٿيٍدو:

شرپرشت ( 1.)8“

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ىعاىهي تي 

پٍٍِجي ذاتي تحرڪ 

تي جاچ پڙتال يا 

اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت 

ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻِّ کي 

جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جّ 

چئي شگِي ٿّ يا جاچ 

 ڪري شگِي ٿّ:

ii يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

iii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛

iv ًىاني ۽ اٌصاٌي وشيه.

 جي جِجِائپ؛

v تدريصيۿ تحليليۿ.

يۿ اىتحاٌي ۽ ٌطاة

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽
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vi اُڙا ٻيا ىعاىال.

جيڪي شٍدس طرفان 

 ةيان ڪيا ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

ران جيئً شرپرشت دو

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 
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تَ شرپرشت اُڙيّن 

اري ڪري ُدايتّن ج

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ت جي ڍاٌچي ۽ حڪّى

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 
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طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

ىيڊيڪم ةلائي  .4

يٌّيّرشٽي 

 1996ايڪٽۿ 

کاٌپِّءۿ ُيٺيً  7دفعَ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“7-A (1 .) شرپرشت

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ىعاىهي تي 

پٍٍِجي ذاتي تحرڪ 

تي جاچ پڙتال يا 

اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت 

ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻِّ کي 

جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جّ 

چئي شگِي ٿّ يا جاچ 

 شگِي ٿّ:ڪري 

ii يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

iii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛
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iv ًىاني ۽ اٌصاٌي وشيه.

 جي جِجِائپ؛

v تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

vi اُڙا ٻيا ىعاىال.

جيڪي شٍدس طرفان 

 ويا ُجً. ةيان ڪيا

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

ڪڏًُ شگِجي ٿّۿ جي

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 
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ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

پرشت کي ڪّ ةَ (شر5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 
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 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

اشريٰ  .5

يٌّيّرشٽي 

 1997ايڪٽۿ 

کاٌپِّء ُيٺيً  6دفعَ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“6-A (1 .)ت شرپرش

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ىعاىهي تي 

پٍٍِجي ذاتي تحرڪ 

تي جاچ پڙتال يا 

اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت 

ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻِّ کي 

جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جّ 

چئي شگِي ٿّ يا جاچ 

 ڪري شگِي ٿّ:
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ii يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

iii يٌّيّرشٽي طرفان.

انيم ڪّ اداروۿ شعتّ شٍڀ

 يا ُاشٽم؛

iv ًىاني ۽ اٌصاٌي وشيه.

 جي جِجِائپ؛

v تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

vi اُڙا ٻيا ىعاىال.

جيڪي شٍدس طرفان 

 ةيان ڪيا ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان جي 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 
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طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

ڏًُ ةّرڊ ( جيڪ4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ةشيّل ىٍاشب شيجِيۿ 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 
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 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

الِء پي  يٌّيّرشٽي فٍڊس

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

گريٍّچ  .6

يٌّيّرشٽي 

 1997ايڪٽۿ 

کاٌپِّء ُيٺيً  7دفعَ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“7-A (1 شرپرشت .)

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ىعاىهي تي 

پٍٍِجي ذاتي تحرڪ 

تي جاچ پڙتال يا 
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اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت 

ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻِّ کي 

جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جّ 

چئي شگِي ٿّ يا جاچ 

 ڪري شگِي ٿّ:

i يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

ii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛

iii ىاني ۽ اٌصاٌي.

 وشيهً جي جِجِائپ؛

iv تدريصيۿ تحليليۿ.

يۿ اىتحاٌي ۽ ٌطاة

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

v اُڙا ٻيا ىعاىال جيڪي.

شٍدس طرفان ةيان ڪيا 

 ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 
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جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

ان جيئً شرپرشت دور

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ري ڪري ُدايتّن جا

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)
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كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

جي  ڍاٌچي ۽ حڪّىت

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

 4۾ۿ ذيهي دفعَ  8.دفعَ 1جٍاح  .7
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يٌّيّرشٽي فار 

ووىيً ايڪٽۿ 

1998 

کاٌپِّء ُيٺيً ريت 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

( شرپرشت کي 5“)

يٌّيّرشٽي خالف ڪّ ةَ 

كدم کڻڻ جّ اختيار 

ٌُّدوۿ جيئً اُّ ىٍاشب 

شيجِيۿ ةشيّل چارٽر 

تان ُٿ کڻڻ ۽ ان کي 

 ختو ڪرڻ جي.

کاٌپِّء ُيٺيً  8.دفعَ 2

 ويٍدو:ريت اضافّ ڪيّ 

“8-A  يٌّيّرشٽي

تعهييي حڪيت عيهي 

جي فريو ورڪ ۽ وكت 

ةّكت حڪّىت طرفان 

جّڏيم رٍُيائي ىّجب 

 ڪو ڪٍدي .

8-A  حڪّىت طرفان

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 
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تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

ىحيد عهي عهي  .8

جٍاح 

يٌّيّرشٽي 

„رڊيٍٍسۿ 

2000 

الِء ُيٺيً ريت  6دفعَ 

 ىتتادل ٿيٍدو:

شرپرشت ( 1) 6“

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ةَ ىعاىهي تي 

وكت ةّكت پٍٍِجي ذاتي 

تحرڪ ذريعي جاچ 

پڙتال يا اٌڪّائري 

ڪرائي شگِي ٿّۿ 

ڪًٍِ شخص يا ىاڻًِ 

کي جاچ ۾ شاىم ڪرڻ 

يا جاچ جاري رکڻ جي 

 ُدايت ڪري شگِي ٿّ:

i يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

ii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛

iii ىاني ۽ اٌصاٌي.

 وشيهً جي جِجِائپ؛

iv تدريصيۿ تحليليۿ.
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ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

رشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ يٌّيّ

 ۽

v اُڙا ٻيا ىعاىال جيڪي.

شٍدس طرفان ةيان ڪيا 

 ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 

ان ةيان ڪيّ ويّ طرف

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)
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ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

ئً اُّ شگِي ٿّۿ جي

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

يٌّيّرشٽي تعهييي  (6)

حڪيت عيهي جي فريو 

ورڪ ۽ وكت ةّكت 

فان جّڏيم حڪّىت طر

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي .

حڪّىت طرفان ( 7)

وكت ةّكت طئي ڪيم 
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شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

اكرا يٌّيّرشٽي  .9

„رڊيٍٍسۿ 

2000 

کاٌپِّءۿ  (e)۾ۿ شق  6دفعَ 

ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

“(f)  يٌّيّرشٽي تعهييي

حڪيت عيهي جي فريو 

ورڪ ۽ وكت ةّكت 

حڪّىت طرفان جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي .

(g)  حڪّىت طرفان

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 
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„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

ڊفيٍس  .10

ُائّشٍگ اٿارٽي 

ضفَ يٌّيّرشٽي 

„رڊيٍٍسۿ 

2000 

( 5ذيهي دفعَ )۾ۿ  9 دفعَ

کاٌپِّء ُيٺيً ريت 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

( حڪّىت طرفان 6“)

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

اٌڊس ويهي  .11

اشڪّل „ف 

„رٽ ايٍڊ 

„رڪيٽيڪچر 

ايٽ ڪراچي 

 1994ايڪٽۿ 

کاٌپِّء ُيٺيً  7دفعَ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“7-A (1 ) شرپرشت

يٌّيّرشٽي شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ةَ ىعاىهي تي 

وكت ةّكت پٍٍِجي ذاتي 

تحرڪ ذريعي جاچ 
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پڙتال يا اٌڪّائري 

ڪرائي شگِي ٿّۿ 

ڪًٍِ شخص يا ىاڻًِ 

۾ شاىم ڪرڻ  کي جاچ

يا جاچ جاري رکڻ جي 

 ُدايت ڪري شگِي ٿّ:

i يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

ii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 

 يا ُاشٽم؛

iii ىاني ۽ اٌصاٌي.

 وشيهً جي جِجِائپ؛

iv تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

v اُڙا ٻيا ىعاىال جيڪي.

شٍدس طرفان ةيان ڪيا 

 ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 
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جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدر كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

کي اُڙو كدم  ُجيۿ ًُ

کڻڻ جي ضالح ڎئي 

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 

وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

رڊ ىٍاشب شيجِي ۽ ةّ

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 تي عيم ڪٍدو.

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)
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كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

7-B يٌّيّرشٽي.

تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدي.

7-C حڪّىت طرفان .

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ”.ويٍديّن.

کاٌپِّء ُيٺيً  8دفعَ شِيد ذوانفلار  .12
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ڀٽّ اٌصٽيٽيّٽ 

„ف شائٍس ايٍڊ 

ٽيڪٍاالجي 

 1995ايڪٽۿ 

 ريت اضافّ ڪيّ ويٍدو:

“8-A  گّرٌر شٍڌۿ

جيصتائيً ڪجَِ ًُ 

ايڪٽ جي ىتضاد ٌَ 

ُجيۿ اداري شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ةَ ىعاىهي جي 

ڪًٍِ شخص يا ىاڻًِ 

يا شٍدس طرفان ىلرر 

ڪيم ڪييٽي ذريعي 

جاچ پڙتال يا اٌڪّائري 

ڪرائي شگِي ٿّ ۽ 

اُڙي اٌڪّائري ةعد 

كدم گّرٌٍگ ةاڊي کي 

کڻڻ جي ضالح ڎيٍدوۿ 

ڻ تي جًٍِ ۾ ٌاڪام ٿي

ٌر اُڙو كدم کڻي گّر

شگِي ٿّۿ ةشيّل 

کي ختو يا ةٍد چارٽر

 ڪري شگِي ٿّ.

“8-B  يٌّيّرشٽي

تعهييي حڪيت عيهي 

جي فريو ورڪ ۽ وكت 

ةّكت حڪّىت طرفان 

جّڏيم رٍُيائي ىّجب 

 ڪو ڪٍدي .
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8-C  حڪّىت طرفان

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

ن اٌتظام ڪيم طرفا

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

اٌصٽيٽيّٽ „ف  .13

ةزٌس 

ىئٍيجييٍٽ 

 1998ايڪٽۿ 

( 4جي ذيهي دفعَ ) 9دفعَ 

کاٌپِّء ُيٺيً ريت 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

ٌُّداۿ جيئً اُّ اختيار 

اداري خالف ىٍاشب 

شيجِيۿ ةشيّل چارٽر 

کي ختو ڪرڻ ۽ ان کي 

 ةٍد ڪرڻ جي.

( ادارو تعهييي 6)

حڪيت عيهي جي فريو 

ورڪ ۽ وكت ةّكت 

حڪّىت طرفان جّڏيم 
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رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدو.

حڪّىت طرفان ( 7)

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

طرفان اداري چارجز 

شيڪريٽريٽ گّرٌر 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

ڪراچي  .14

اٌصٽيٽيّٽ „ف 

اڪٍاىڪس 

ايٍڊ 

ٽيڪٍاالجي 

„رڊيٍٍسۿ 

2000 

( 5۾ۿ ذيهي دفعَ ) 9دفعَ 

کاٌپِّء ُيٺيً ريت 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

ادارو تعهييي ( 6“)

حڪيت عيهي جي فريو 

ورڪ ۽ وكت ةّكت 

حڪّىت طرفان جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدو.

حڪّىت طرفان ( 7)

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 
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چارجز اداري طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

ّن جي ٌاني تي ادا ڪي

 ”.ويٍديّن.

شٍڌ  .15

ٽيڪصٽائيم 

اٌصٽيٽيّٽ „ف 

پاڪصتان 

„رڊيٍٍسۿ 

2001 

الِء ُيٺيً ريت  9دفعَ 

 ىتتادل ٿيٍدو:

شرپرشت اداري ( 1) 9“

شان الڳاپيم ڪً ةَ 

ىعاىهً جي جاچ پڙتال يا 

اٌڪّائري ڪرائي 

شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكتۿ 

ڪًٍِ شخص يا ىاڻًِ 

کي جاچ ۾ شاىم ٿيڻ جي 

 ُدايت ڪري شگِي ٿّ

يا جاچ ڪرائي شگِي 

 ٿّ:

i يٌّيّرشٽيۿ ان جي .

عيارتۿ الئتريريز ۽ ٻيّن 

 شِّنتّن؛

ii يٌّيّرشٽي طرفان.

شٍڀانيم ڪّ اداروۿ شعتّ 



 
36 

 يا ُاشٽم؛

iii ىاني ۽ اٌصاٌي.

 وشيهً جي جِجِائپ؛

iv تدريصيۿ تحليليۿ.

ٌطاةيۿ اىتحاٌي ۽ 

يٌّيّرشٽي جا ٻيا ىعاىال؛ 

 ۽

v اُڙا ٻيا ىعاىال جيڪي.

رفان ةيان ڪيا شٍدس ط

 ويا ُجً.

(شرپرشت پٍٍِجي 2)

ىعائٍي جي ٌتيجً 

حّاني شان ةّرڊ شان 

ىشاورت ڪٍدو ۽ ةّرڊ 

جي راِء وٺڻ کاٌپِّءۿ ان 

طرفان کٍئي ويٍدڏ كدم 

ةاةت ةّرڊ کي ىشّرو 

 ڎيٍدو.

( ةّرڊۿ اُڙي وكت 3)

دوران جيئً شرپرشت 

طرفان ةيان ڪيّ ويّ 

ُجيۿ ًُ کي اُڙو كدم 

 کڻڻ جي ضالح ڎئي

شگِجي ٿّۿ جيڪڏًُ 

ڪا ُجيۿ جيئً ڪئي 
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وئي ُجي يا جيئً 

ىعائٍي جي ٌتيجً ةعد 

 تجّيز ڪئي وئي ُجي.

( جيڪڏًُ ةّرڊ 4)

ڄاڻايم وكت دوران 

شرپرشت کي ىطيئً 

ڪرڻ جّڳّ كدم ٌٿّ کڻي 

تَ شرپرشت اُڙيّن 

ُدايتّن جاري ڪري 

شگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

ىٍاشب شيجِي ۽ ةّرڊ 

اُڙيً شيّريً ُدايتً 

 م ڪٍدو.تي عي

(شرپرشت کي ڪّ ةَ 5)

كدم کڻڻ الِء شيّرا 

اختيار ٌُّداۿ جيئً اُّ 

يٌّيّرشٽي خالف 

ىٍاشب شيجِيۿ ةشيّل 

چارٽر کي کي ختو 

ڪرڻ ۽ ان کي ةٍد 

 ڪرڻ جي.

يٌّيّرشٽي تعهييي  (6)

پانيصي جي ڍاٌچي ۽ 

حڪّىت جي وكت 

ةّكت جّڏيم رٍُيائي 
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 ىّجب ڪو ڪٍدي.

حڪّىت طرفان ( 7)

ڪيم  وكت ةّكت طئي

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز يٌّيّرشٽي طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

خادم عهي شاَُ  .16

ةخاري 

اٌصٽيٽيّٽ „ف 

ٽيڪٍاالجي 

„رڊيٍٍسۿ 

2001 

( 5)۾ۿ ذيهي دفعَ  9دفعَ 

کاٌپِّء ُيٺيً ريت 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:

ادارو تعهييي پانيصي  (6)

جي ڍاٌچي ۽ حڪّىت 

جي وكت ةّكت جّڏيم 

رٍُيائي ىّجب ڪو 

 ڪٍدو.

حڪّىت طرفان ( 7)

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

طرفان اداري چارجز 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 
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طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

يعي شيڪريٽري „رڊر ذر

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.

پريصٽً  .17

اٌصٽيٽيّٽ „ف 

ىئٍيجييٍٽ 

شائٍصز ۽ 

ٽيڪٍاالجي  

„رڊيٍٍسۿ 

2001 

( 5۾ۿ ذيهيي دفعَ ) 7دفعَ 

اٌپِّء ُيٺيً ريت وڌايّ ک

 :دواختيار ڪٍ

ادارو تعهييي پانيصي جي 

ڍاٌچي ۽ حڪّىت جي 

وكت ةّكت جّڏيم 

ىّجب ڪو رٍُيائي 

 ڪٍدو.

حڪّىت طرفان ( 7)

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز اداري طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

جي ٌاني تي ادا ڪيّن 

 ”.ويٍديّن.
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ٌيّپّرٽس  .18

اٌصٽيٽيّٽ 

ڪييٌّيڪيشٍز 

ايٍڊ 

اڪٍاىڪس 

„رڊيٍٍسۿ 

2002 

کاٌپِّء  eشق ۾ۿ  10دفعَ 

ُيٺيً ريت اضافّ ڪيّ 

 ويٍدو:

“F  حڪّىت طرفان

وكت ةّكت طئي ڪيم 

شانياٌيّن ٌظرداري جّن 

چارجز اداري طرفان 

گّرٌر شيڪريٽريٽ 

طرفان اٌتظام ڪيم 

يٌّيّرشٽي فٍڊس الِء پي 

„رڊر ذريعي شيڪريٽري 

تعيهوۿ حڪّىت شٍڌ 

ن جي ٌاني تي ادا ڪيّ

 ”.ويٍديّن.

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


