






































 

1 SECTION - 1 

 

NAME AND 

IMPLEMENTATION 

 

1. The name of this institution will be “Alipur 
International Traders Association” and the 
abbreviation will be “AITA”. 

 
2. This constitution shall be implemented 

upon all those traders originating from 
Alipur, Karnataka, South India whose 
business is in overseas. And their consent 
and interest are for the growth and 
prosperity of this institution and register 
themselves as a member by paying 3 years 
annual fees. 

 
3. The head office of the association shall be 

located in the city of Bangkok and all its 
activities shall be in Thai, Urdu and 
English.  If required any other language can 
be used for any correspondence. 

 
The association will be authorized to make any 
amendments to this constitution from time to 
time, but before its implementation, the 
Executive body have to seek the consent from 
the Advisory Board and from the founder 
members.

 
 

 نام و نفاذ

 

 

 

 

اس ادارہ کا نام علی پور انٹرنیشنل ٹریڈرس ایسوسی 

 ایشن رہے گا جس کا مخفف ایٹا ہو گا

 
 

علی پور کرناٹک، جنوب ہند اس دستور العمل کا نفاذ 

کے اُن تمام تاجروں پر ہو گا جو بیرون ممالک تجارت 

کرتے ہیں اور جو بہ رضا و رغبت اس ایسوسی ایشن 

کی فالح و بہبودی یعنی تین سالہ فیس ادا کر کے باقاعدہ 

 اس کے رکن بنتے ہیں
 
 

 
اس ایسوسی ایشن کا صدر دفتر شہر بنکاک میں رہے 

تر کارواءیاں تھاءی اُردو اور  گا اور اس کی تمام

انگریزی زبان میں ہوں گی، حسب ضرورت مراسالت 

کے لءے کوءی بھی زبان استعمال کی جا سکتی ہے

  
 

حسب ضرورت دستور عمل میں ترمیم کرنے کا اختیار 

اس ایسوسی ایشن کو ہو گا مگر نفاذ سے پہلے مجلس 

منتظمہ کو مجلس مشاورت اور فاءونڈرز ممبر سے 

 پیشگی منظوری حاصل کرنا پڑے گی

 
 



 

1 SECTION - 2 

 

AIMS AND 

OBJECTIVES 

 

1. To follow Islamic practices in all dealings. 
 

2. To maintain unity and harmony among the 
AITA business community and to extend 
friendly relations and courteous behavior 
with other business groups. 

 
3. Full cooperation with the government 

within the Sharia limits. 
 

4. To assist financially to the AITA traders in 
case of any emergency or any untoward 
incident or for any unforeseen health 
issue, with a condition that the assistance 
amount extended to him/her is in form of 
compassionate loan and shall be returned 
within the agreed timeframe. 

 
5. To maintain cordial relations with the local 

business organizations/community. 
 

6. To raise funds for hometown in case of any 
untoward eventualities or disasters. 

 
7. To resolve business issues of AITA traders 

both shop/office owners as well visiting 
traders in all forms - legally or reporting the 
matter to the police or pursuing the case in 
the court. 

 
 

8. To arrange religious activities and 
programs in Thailand. 

 
9. To deploy representatives in different 

countries. 
 

10. To train the traders on best business 
practices.

 
 

 اغراض و مقاصد

 
 
 

 معامالت میں اسالمی اصولوں کی پابندی
 

تاجروں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے استحقام کی 

سعی اور دیگر اقوام سے دوستانہ تعلقات اور اچھے 

 سلوک کی کوشش

 

 میں حکومت وقت سے بھی بھرپور تعاونشرعی حدود 

 

وطن سے کاروبار کے سلسلے میں آءے ہو ءے تاجرکو 

کسی ناگوار حادثہ پیش آنے یا صحت کی خرابی کی بنا 

پر تحقیق کے بعد حسب استطاعت مالی مدد کرنا 

بشرطیکہ وہ اس ایسوسی ایشن کا رکن ہو اور جو رقم 

جاءے گی، دی جاءے گی وہ بطور قرض الحسنہ دی 

 جس کی اداءیگی مقررہ وقت پر ہونی چاہےء

 مقامی تاجروں کے اداروں سے اچھے روابط قاءم کرنا
 
 
 

وطن میں کوءی ناگوار حادثہ پیش آنے پر وقتی وصولی 

 کے ذریعہ حسب استطاعت مالی مدد کرنا
 

وطن سے آءے ہوءے تاجر یا مقامی دکاندار کو 

درپیش ہو تو کاروباری لحاظ سے کوءی بھی مشکل 

اگر وہ اس ایسوسی ایشن کا رکن ہو تو تحریری عرضی 

ملنے پر اس کی مشکل رفع کرنا یا حاالت کے تحت 

 پولیس میں شکایت درج کرنا یا عدالت سے رجوع کرنا
 

 تھاءی لینڈ میں مذہبی امور کا انتظام کرنا

 

 بیرون ممالک اپنا نماءندہ مقرر کرنا
 
 

 اصولوں کی تربیت کرنامہتدی تجار کو تجارت کے 
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FORMATION OF 

COMMITTEES 

 

6. This association will expedite their duties 
under the benevolence of Imam e Zamana 
AJTF, and it will be comprised of three 
bodies. 

 

• General Body 

• Executive Body 

• Advisory Body 
 

a. General Body: People belonging to Alipur 
and residing permanently or temporary in 
overseas, involved in Gems and Jewels 
business or any other legal business, or 
visiting for business purposes, can become 
a member of this association by accepting 
the terms and conditions and paying the 
three years fees. 
 

 
b. The registration fees of general body 

member is two thousand baht and one 
thousand more for three years 
membership. 

c. Non-payment of dues for two terms will 
lead to automatically cancellation of 
membership. 

d. A member, whose fee is due for a term will 
lose the voting rights, however if he wishes 
to participate in the voting process, he 
must clear his overdue fees and also pay 
renewal/new fees. 

e. Any member indulging in immoral 
activities or brings defamation to the 
association or becomes a threat to the 
country will be expelled by the executive 
body with the consent of the advisory 
board. 

 
 

 تشکیل عہدیداران

 

 

 

 
 
 

یہ ایسوسی ایشن امام زمانہ کی عنایت کے زیر سایہ 

اپنے فراءض انجام دے گا، جو تین ایوانوں پر مشتمل 

 ہو گا

 

 مجلس عامہ •

 مجلس منتظمہ •

 مجلس مشاورت •

 

الف[ مجلس عامہ ۔ وہ علی پوری افراد جو علی پور  

سے تعلق رکھتے ہوءے بیرون ممالک جواہرات یا 

کسی قسم کی جاءز تجارت کرتے ہیں یا عارضی طور 

پر تجارت کی غرض یا مستقل طور پر کسی ملک میں 

سے سکونت اختیار کر چکے ہوں یا کاروباری لحاظ 

ان کا آنا جانا رہتا ہو، اس ایسوسی ایشن کے دستور عمل 

کو تسلیم کرتے ہوءے، اس اسوسی ایشن کی تین سالہ 

 فیس ادا کر کے اس کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔

 

ب[ مجلس عامہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے دو ]

ہزار بھاٹ اور تین سالہ تمدید کے لءے ایک ہزار بھاٹ 

 ادا کرنا ہو گا۔
 
ج[ جو رکن مسلسل دو میعاد کی فیس ادا نہ کرے وہ ]

 خودبخود رکنیت سے خارج ہو جاءے گا۔
 
د[ جو رکن ایک ٹرم نہ دے وہ ووٹ کے حق سے ]

محروم سمجھا جاءے گا، اگر وہ ووٹ کا حق لینا چاہے 

تو اسے گزشتہ ٹرم کی باقی ماندہ فیس کے ساتھ نءی 

 رکنیت کی فیس ادا کرنی پڑے گی۔
 
رکن جو فسق و فجور میں مبتال ہو یا اسکے ھ[ وہ ]

حرکات سے قوم ، ایسوسی ایشن یا ملک کو خطرہ یا 

بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسے رکن کو مجلس ممتظمہ، 

مجلس مشاورت سے باہمی مشورہ کے ساتھ اتفاق آراء 

.کے بعد رکنیت سے خارج کر سکتی ہے
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7. Executive Body 
 

a. Members having work permit or 
citizenship or any permanent office or 
staying in Thailand for more than six 
months in a year, are eligible to become a 
member of the Executive Body, and in case 
of cancellation of work permit will affect 
the membership. It is mandatory to have a 
valid work permit or legal status to become 
office bearers. 

 
b. The membership fees payable is twenty-

five thousand baht and three years 
renewal is ten thousand baht. 

 
8. The Executive body will be elected by the 

general body members for tenure of three 
years through the voting process. All the 
tasks relating to the association shall be 
the responsibility of the Executive 
members who in turn will be presenting 
the summary of their activities and 
financial summary and shall be 
accountable and answerable to the 
General body. 

 
9. Under unacceptable circumstances, the 

member of the Executive Body can be 
expelled by a majority vote with the 
consent of the Advisory body, but the 
outgoing member will be given 
opportunity to defend themselves. 

 
10. The Executive committee can form 

temporary committees consisting of 
members form General body to work 
under their supervision and these will get 
dissolved upon the accomplishment of the 
assigned work/purpose. 
 

 
 

 مجلس منتظمہ
 

الف[ جو افراد ورک پرمٹ یا سٹی زن شپ یا کوءی 

مستقل آفس رکھتے ہیں یا سال میں چھ مہینے سے زیادہ 

یہاں قیام رکھتے ہیں، وہی مجلس منتظمہ کے رکن بن 

سکتے ہیں، ہاں اگر بعد میں کسی وجہ سے ورک پرمٹ 

منسوخ ہو جاءےتو اس کی رکنیت پر کوءی اثر نہیں 

پڑے گا۔ البتہ عہدیدار بننے کے لءے ورک پرمٹ یا 

 ری ہےقانونی جواز کا ہونا ضرو

 

 

ب[ مجلس منتظمہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے 

ہزار  ۱۰ہزار بھاٹ اور تین سال کی تمدید کے لءے 

 بھاٹ ادا کرنا ہو گا۔
 

مجلس منتظمہ کے عہدیداروں کو ہر تین سال بعد 

ایسوسی ایشن کے تمام اراکین منتخب کریں گے۔ 

ایسوسی ایشن کا سارا انتظام مجلس منتظمہ کرے گی 

سال اپنی کارکردگیوں اور حسابات کی رپورٹ اور ہر 

مجلس عامہ کو پیش کرے گی اور اس کی جواب دہ ہو 

 گی۔

 

 

 

 

مجلس منتظمہ کے عہدیداروں کو ناقابل برداشت حاالت 

میں مجلس منتظمہ کی اکثریت مجلس مشاورت کے 

مشورے کے بعد برطرف کر سکتی ہے، مگر برطرف 

داروں کو کرنے سے قبل بر طرف ہونے والے عہدی

 اپنی صفاءی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاءے گا

 

مجلس منتظمہ کسی بھی اہم کام کے لءے مجلس عامہ 

کے چند اراکین کی ایک عارضی کمیٹی تشکیل دے 

سکتی ہے جو مجلس منتظمہ کے ماتحت کام کرے گی 

اوراپنا کام پورا ہونے پر خود بخود برطرف ہو جاءے 

 گی
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OFFICE BEARERS 

OF THE EXECUTIVE 

BODY 

 

 

1. The Executive Committee will have five 
office bearers. 

 

• President 

• Vice-President 

• Secretary 

• Joint Secretary 

• Treasurer 
 
They will serve voluntarily, only to seek the 
pleasure Almighty God.  
 
Note – As and when needed a new position of 
convener, speaker or any other position can be 
created. 
 

12. The bank account for the association will 
be maintained in a local bank jointly in the 
name of President, Secretary and 
Treasurer and the required transactions 
shall be with any two signatures. 

 
13. Without any legal reason, no one shall stop 

any member from duly discharging their 
duties 

 
14. The members of the Executive committee 

shall be elected by voting. If needed, they 
may also get nominated through selection 
process. 

 
15. The dates for voting will be announced one 

month prior to the election 
 

16. Once elections are declared, the new 
member is not eligible to vote, although he 
can stay as member. At least one month 
stay in Bangkok is mandatory for voting. 
 

 

عہدیداران مجلس 

 منتظمہ

 

 

 

 اس اسوسی ایشن کے پانچ عہدیدار ہوں گے
 
 

 صدر •

 ناءب صدر •

 معتمد •

 ناءب معتمد •

 خازن •
 

جوبال معاوضہ خوشنودیء خدا کے لیے خدمات انجام 

 دیں گے
 

حسب ضرورت کنونیر اسپیکر یا کسی بھی عہدے  وٹ ۔
 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

 
 

اس ایسوسی ایشن کا کھاتہ مقامی بینک میں صدر، 

معتمد اور خازن تینوں کے مشترکہ نام سے کھوال 

جاءے گااور وقت ضرورت کسی دو مشترکہ 

عہدیداروں کے دستخط سے رقم بینک سے نکالی 

 جاءے گی
 

بغیر کسی بھی عہدیدارکو اس کے عذر شرعی کے 

 فراءض سے روکا نہیں جا سکتا

 

مجلس منتظمہ کے عہدیدار الیکشن سے منتخب ہوں 

 گے، ضرورت پڑنے پر سلیکشن بھی کیا جا سکتا ہے

 

 

 الیکشن کی تاریخ کا اعالن ایک ماہ پہلے کیا جاءے گا

 
 

الیکشن کال فار ہونے کے بعد کوءی نیا ممبر ووٹ 

نہیں رکھ سکتا البتہ ممبر رہ سکتا ہے۔ ڈالنے کا حق 

ووٹ کے حق کے لیے کم از کم ایک مہینہ شہر بنکاک 

 میں قیام ضروری ہے
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17. If any Executive Body member is not 

present at the time of election, he can vote 

through the proxy by submitting the 

general power of authority. 

مجلس منتظمہ کا کوءی رکن الیکشن کے وقت گر 

موجود نہ ہو تو پاور آف اتھارٹی فارم کے ذریعہ اس 

 کا ووٹ لیا جا سکتا ہے
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ELECTION OF THE 

PRESIDENT 

 

 

18. For the position of President, the aspiring 
candidates has to submit their name and 
bio-data to the advisory board, the 
advisory body will approve only those 
candidates who possess education and has 
no criminal records. 

 

19. The presidential candidate has to deposit 
twelve thousand baht to the election office 
and the candidates for other position shall 
deposit five thousand baht. The deposited 
amount is non-refundable. 

 
20. The presidential candidate will submit his 

name voluntarily and whoever secures the 
majority of votes will be declared the 
president and the candidates securing less 
votes may opt to get appointed for other 
positions. 
 

 

 صدارت کا الیکشن

 

 

 

 

صدارت کے لءے امیدوار شخص الیکشن سے پہلے 

اپنا نام اور باءوڈیٹا ، مجلس مشاورت کو پیش کرے گا، 

مشاورت اسی شخص کو صدارت کا ٹکٹ دے مجلس 

گی جو پڑھا لکھا ہو اور جس پر کوءی کریمینل کیس 

 نہ ہو

 

صدر کے لءے امیدوار شخص کو بارہ ہزار بھاٹ 

الیکشن فیس ادا کرنے پڑیں گے اور کوءی دوسرے 

عہدے کے لءے امیدوار شخص کو پانچ ہزار بھاٹ ادا 

 کرنا ہوگا اور یہ رقم واپس نہیں ہو گی

 

امیدوار صدر رضاکارانہ طور پر اپنا نام پیش کرے گا 

جو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ تین سال 

کی میعاد کے لءے صدر بنے گا اور جو کم ووٹ لے 

 گا وہ دوسرے عہدے کے لءے منتخب ہو گا
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ELECTION/ 

SELECTION OF THE 

PRESIDENT 

 

 

The process of selection/election of president is as 
follows: 
 
The interested candidates voluntarily submit their 
names for the role of president or any other 
position. In case of hesitance, any other member 
may introduce the candidate. The Advisory board 
will unanimously decide and declare the 
candidate. In case of tough competition between 
two or more candidates, the advisory board may 
announce the election or do a selection through 
lucky dip. 
 

21. A president can only serve for two 
consecutive terms, if he desires to be 
president for the third term, then he has to 
take gap for a term and then nominate. 

 
22. In event of resignation or death or absence 

of president or other office bearers during 
the tenure provided the time for next 
election is more than 6 months, then the 
executive body can nominate the vacant 
position with other member in 
consultation with Advisory Board. 

 
23. All the office bearers will submit their 

resignation to the president and the 
president will submit his resignation to the 
Advisory board. 
 

 
 
 

 الیکشنصدارت کا 

 

 

 

 

سلیکشن کا طریقہ یہ ہو گا کہ صدارت یا دوسرے عہدے 

کا طلب گار رضاکارانہ طور پر اپنا نام پیش کرے گا۔ 

شرمندگی کی صورت میں کوءی بھی رکن کسی ایک 

رکن کا تعارف کراءے گا، پھر مجلس مشاورت اتفاق 

راءے سے اس شخص کا انتخاب کرے گی اگر دو یا 

درمیان کڑا مقابلہ ہو تو مجلس دو سے زیادہ کے 

مشورت یا الیکشن کا اعالن کرے گی یا پھر قرعہ کے 

 ذریعہ کسی ایک کا انتخاب کر لے گی

 

 

 

 

صدر مسلسل دو میعاد کے لءے صدر ہو سکتا ہے، 

اگر وہ تیسری مرتبہ صدر بننا چاہے تو درمیان میں 

ایک ٹرم کا فاصلہ ہو گا اور اس کے بعد پھر وہ صدر 

 دعویدار ہو سکتا ہے کے لءے
 

صدر اور عہدیداروں کے استعفٰی یا مرگ یا غیر 

موجودگی کی صورت میں اگر آءندہ الیکشن کا وقت چھ 

ماہ سے زیادہ ہو تو موجودہ مجلس منتظمہ کے ممبرس 

مجلس مشاورت سے باہمی مشورے کے بعد صدر کا 

 انتخاب کریں گے

 

 

کریں گے اور تمام عہدیدار اپنا استعفٰی صدر کو پیش 

 صدر اپنا استعفٰی مجلس مشاورت کو پیش کرےگا
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POWERS 

 

For urgent need of the association, the President 

can spend up to fifty-thousand baht, secretary up 

to thirty thousand baht, Vice President up to 

twenty-five thousand baht, Finance Secretary and 

joint secretary fifteen thousand baht each. But 

they have to submit the details of the expenditure 

to the Executive body at the earliest. 

 

A. President: He will chair the meeting, 
maintain the discipline, oversees the 
morals and ensure Justice. He will schedule 
meeting, approve the agenda, check the 
accounts submitted by secretary and 
treasurer. He will be responsible for the 
welfare of the association and safeguard 
the external policy. He will be responsible 
to take an action on anyone disrupting the 
meeting process. He will enforce rules and 
regulations which will be abided by all the 
members. 

 
B. Vice President: He will assist the President 

in routine work and hold complete 
authority in case of the absence of the 
President. Note: In case of an emergency 
meeting where both President and Vice 
President are absent the secretary would 
act in that capacity or instruct any other 
member of the Executive body to do the 
same. 

 
C. Secretary: Responsible for all 

administrative affairs, maintain records of 
accounts, call meetings and general 
correspondence, document the minutes of 
the meeting, reconcile bank statements 
and update all about the decisions. He will 
collect all applications and correspondence 
and update the members in the monthly 
meeting. He will follow the instructions of 
the President and in case of dispute 
present the issue to the Executive body. 

 

 اختیارات

 

اسوسی ایشن کی فوری ضروریات کے لءے صدر 

تیس ہزار بھاٹ، ناءب صدر  پچاس ہزار بھاٹ، معتمد

جواءنٹ  پچیس ہزار بھاٹ، خازن پندرہ ہزار بھاٹ اور

مگر پہلی  پندرہ ہزار بھاٹ خرچ کر سکتے ہیں۔معتمد 

ت مجلس الفرصت میں یہ لوگ اپنے حساب کی تفصی

 منتظمہ میں پیش کریں گے

 

 

 
 
 الف[ صدر: میٹنگ کی صدارت کرے گا اور میٹنگ]

قیات کی نگہداشت اور اللحاظ، اخ کے نظم و ضبط کا

کرے گا۔ میٹنگ  تمام اراکین پر عدل و انصاف کی نظر

 تاریخ کا تعین، ایجنڈاکی منظوری، معتمد اور خازنکی 

حساب کی جانچ پڑتال، خارجہ امور اور خارجہ  کے

میٹنگ میں جان  دار ہو گا۔ پولیسی کی حفاظت کا ذمہ

بوجھ کر خلل ڈالنے والے رکن کا اخراج یا اس کی 

رواءی کا ذمہ دار ہو گا۔ صدر ایسوسی ایشن  تادیبی کا

احکام نافذ کرے گا اور  ےسے مربوط مساءل میں اپن

 اس کے احکام تمام عہدیداروں اور اراکین پر واجب

 العمل ہوں گے۔
 
ب[ ناءب صدر: ناءب صدر ، صدر کے کام میں ہاتھ ]

غیر موجودگی میں صدر کے  بٹاءے گا اور صدر کی

اگر : اشارہ تمام اختیارات اسے حاصل رہیں گے۔

دونوں ہنگامی میٹنگ کے لءے صدر اور ناءب صدر 

معتمد خود یا اس کے اشارے پر  موجود نہ ہوں تو

کاصدر بنایا  مجلس منتظمہ کے کسی عہدیدار کو میٹنگ

 جاءے گا۔

 

 

 ]ج[ معتمد : جملہ انتظامی امور کا ذمہ دار ہو گا، دفتر

س الع کے ساتھ اجالتحریری اط کے تمام حسابات

انجام کام  ت کا پوراالطلبی، حسابات کا اندارج، مراس

دےگا۔ میٹنگ کی کارواءی مرتب کرنا، ہر ماہ اپنے 

بینک کے حسابات سے مطابقت کرنا، تمام  کو حسابات

سنانا وغیرہ معتمد  میٹنگوں کی کارواءی روداد کو

 ت وغیرہالکےذمہ ہو گا۔ اراکین کی درخواستیں ، مراس

مرتب کر کے ماہوار میٹنگ میں پیش کرے گا۔ صدر 

  فالی تعمیل کرے گا اور اختک کے صادر شدہ احکام
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D. Joint Secretary: Assists the secretary and 

follow his instructions, manage all affairs 
during the absence of the secretary. 

 
 
 

E. Treasurer: Collect all inflows and deposit 
them in bank and as needed sign the 
cheques without arguments when 
instructed by President or secretary. In 
case of dispute present his case to the 
Executive body in their monthly meeting. 

اپنی  کی صورت میں مجلس منتظمہ کے سامنے

 ت پیش کرے گاالمشک

د[ ناءب معتمد ۔ معتمد کے ہر کام میں مدد کرے گا اس 

کرے گا، معتمد کی عدم موجودگی  کی ہدایت پر عمل

 میں معتمد کے تمام امور کی دیکھ بھال 

 کرے گا۔

 

ھ[ خازن: ایسوسی ایشن کا پورا سرمایہ وصولی ]

امانت بینک کے اکاءونٹ میں  وغیرہ تمام مبلغ بطور

معتمد کی  جمع کرے گا اور حسب ضرورت صدر یا

تکرارچیک پر دستخط کرے گا اور  الہدایت پر ب

صورت میں ماہوار میٹنگ میں اپنی  اختتالف کی

 شکایت مجلس منتظمہ کے سامنے پیش کرے گا۔
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MEETING 

 

• Monthly meetings 

• Annual meetings 

• Emergency meetings 

All meeting shall start with recitation of Noble 
Quran and Dua e Imam e Zamana which all 
participants shall recite together. An oath will be 
taken to work honestly to please God Almighty 
and Masoomeen (a.s) without any bias on color 
and creed. 
 
All discussions in the meetings will be held with 
openness and clarity and shall abide by Islamic 
discipline and ethics. The meetings and shall be 
concluded with the recitation of Surah Asr or any 
other Surah of Quran. 
 

a. Monthly Meeting will be held in the first 
week of the month comprising of Executive 
body where Secretary and Treasurer will 
present details of all accounts. 

 
b. Annual meeting will be held between 

Executive committee and General body 
members where the Executive committee 
members will present the summary of 
their annual activities report. 

c. Emergency meeting can be called by 
Executive committee on any special 
situation to oversee the current issue and 
at least 3 members are required to be 
present in the meeting. 

 
25. It is the responsibility of the General 

Secretary and Treasurer to deposit all 
collections promptly in the bank without 
any excuse except if it is a bank holiday or 
any other legal issue. 
 

26. If any member of Executive committee 
wishes to raise a concern or complain 
about something, he has to submit his 
request to General Secretary in writing 
three days prior to the meeting. 

 

 اجالس

 

 ماہانہ اجالس •

 ساالنہ اجالس •

 ہنگامی اجالس •
 

امام زمانہ میٹنگ سے پہلے قرآن کی تالوت اور دعا 

سب مل کر پڑہیں گے اس عہد کے ساتھ کہ ہم صرف 

ہللا و معصومین کی خوشنودی کے لیے خدمت کریں 

 گے اور تمام تعصبات رنگ و نسل سے باال رہیں گے۔

 

 

میٹنگ سے پہلے قرآن کی تالوت اور دعا امام زمانہ 

سب مل کر پڑہیں گے اس عہد کے ساتھ کہ ہم صرف 

نودی کے لیے خدمت کریں ہللا و معصومین کی خوش

 گے اور تمام تعصبات رنگ و نسل سے باال رہیں گے۔
 
 

الف[ ماہانہ اجالس ۔ ہر ماہ کے پہلے ہفتےمیں ہو گا، 

جو مجلس منتظمہ پر مشتمل ہو گا، معتمد اور خازن 

اراکین کے روبرو اپنے حسابات کی تمام تفصیل پیش 

 کریں گے۔
 

منتظمہ اور مجلس عامہ جو مجلس  –ب[ ساالنہ اجالس 

پر مشتمل ہو گا۔ جس میں مجلس منتظمہ اپنی سالنہ 

کارواءیوں کی رپورٹ مجلس عامہ کے سامنے پیش 

 کرے گی۔
 

ج[ ہنگامی اجالس۔ جو مجلس منتظمہ ہر ہنگامی 

ضرورت پر کرے گی، جس میں موجودہ حاالت کا 

جاءزہ لیا جاءے گا۔ ہنگامی اجالس کے لءے کم از کم 

 عہدیداروں کا ہونا ضروری ہےتین 

 

معتمد اور خازن کو چاہیے کہ وصول شدہ رقم یا 

دوسرے ذراءع سے آءی ہوءی رقم کو پہلی فرصت 

میں بینک میں جمع کر دیں شرعی عذر یا بینک کی 

 تعطیل کے عالوہ کوءی عذر تسلیم نہیں کیا جاءے گا

 

مجلس منتظمہ کا کوءی بھی رکن اگر کوءی تحریک 

چالنا چاہءے یا کوءی شکایت کرنا چاہیے تو میٹنگ 

سے تین دن پہلے معتمد کو اپنا تحریری عرضی پیش 

 کرے گا۔
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27. President’s orders in the meetings are 
binded upon all the members with due 
complicity maintaining the levels in the 
organization. It will be necessary to seek 
permission from the President for raising a 
question, if the General Secretary or 
Treasurer have an objection in complying, 
they have to raise it through a written 
request. 

 
28. If any member of the association wishes to 

raise a concern or complain, an application 
has to be submitted with payment of 100 
baht, otherwise it will not be heard. 

 
29. Any Executive committee member not 

attending 3 consecutive monthly meetings 
without a genuine reason or acting against 
by-laws, dishonesty, carelessness, financial 
irregularities or using the association for 
personal benefits may result in expulsion 
or forfeiture of his membership. 

 
30. Any member indulging in smuggling or 

gambling type of crimes, the association 
will not help or assist him in any way. 

 
31. All documents of the association like letter 

heads, receipt forms, registers etc. without 
the signature of the General Secretary shall 
not be accepted legally. 

 
32. If any member is found involved in 

mischiefs or working against the norms of 
the association or religion thereby 
damaging the credibility or opposing the 
association will be expelled and the 
decision of the executive committee and 
advisory board will stand final. 
 

میٹنگ میں ہر رکن اور عہدیدار پر صدر کے احکام 

خیال کیا والجب العمل ہوں گے۔ مخاطبت میں مراتب کا 

جاءے گا۔ کوءی سوال کرنے سے پہلے صدر سے 

اجازت طلب کرنی ہو گی اگر معتمد یا خازن کو صدر 

کے احکام کی تعمیل میں کوءی عذر ہو تو عمل سے 

 پہلے شکایت نامہ پیش کرنا ہو گا۔

 

 

 

اسوسی ایشن کا کوءی بھی رکن اگر کوءی عرضی یا 

رسید کٹوا کر شکایت پیش کرنا چاہے تو سو بھاٹ کی 

عرضی کے ساتھ پیش کرنا ہو گا ورنہ عرضی قابل 

 سماعت نہ ہو گی۔
 

مجلس منتظمہ کے کسی بھی رکن کی عذر شرعی کے 

بغیر تین ماہ میٹنگ میں غیر حاضری یا باءی الس کی 

خالف ورزی ، خیانت ، دھوکہ ، غفلت، حسابات میں 

خرد برد یا پیشگی اجازت کے بغیر اسوسی ایشن کو 

ے ذاتی فاءدے کے لیے استعمال کرنا وغیرہ سنگین اپن

جراءم پرعہدے کی معزولی یا رکنیت سے خارج کیا 

 جا سکتا ہے

جو ممبر اسمگلنگ یا اور سٹے یا ایسا کام جو جرم ہو، 

 میں پھنس جاءے توادارہ اس کی مدد نہیں کرے گا

 

ایسوسی ایشن کے تمام خطوط، لیٹرپیڈس، رسید فارم، 

وغیرہ پر جب تک معتمد کے دستخط نہ ہوں رجسٹرس 

 قانونی سمجھے نہ جاءیں گے

 

اگر کوءی رکن یا عہدیدار اعالنیہ فسق و فجور کا 

مرتکب ہو یا قوم و مذہب اور اسوسی ایشن کے مفاد کو 

کھلے یا چھپے نقصان پہونچانے کی کوشش کرے یا 

باءی الس کی خالف ورزی کرے یا اسوسی ایشن کے 

لفت کرے تو اسے اسوسی ایشن سے فیصلہ کی مخا

خارج کر دیا جاءے گا اور اس کے حق میں مجلس 

منتظمہ اور مجلس مشاورت کی اکثریت کا فیصلہ قطعی 

 ہو گا
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FUND 

 

33. The funding of the association shall 
include: donations, business income or 
Sehme Imam with the permission of the 
Marjaa. 

 
34. A maximum of 75% of the fund can be 

utilized in the business or for purchasing 
the property. 

 
35. The maximum amount of 100,000 baht as 

loan shall be allowed to executive or 
general member with a guarantor. The 
profit will be determined based on the 
situation and conditions. Note: As every 
executive member has contributed 25,000 
baht so the loan shall be not more than 4 
times. 

 
36. Any transfer of existing fund or expulsion 

of any office bearer or change in 
constitution or in its mode of operation 
require 75% vote from the members of 
Executive Body and Advisory board in the 
presence of minimum 5 founding members 
and this clause cannot be amended by 
executive committee. 
 

 
 

 فنڈ

 

 
 

اس اسوسی ایشن کی آمدنی ڈونیشن، تجارتی منافع اور 

 مرجع کی اجازت سے سہم امام کی رقم سے ہو گی

 

 

فیصد  ۷۵فنڈ کی جملہ رقم میں سے زیادہ سے زیادہ 

رقم ادارہ کے لءے کاروبار یا جاءیداد کی خریداری 

 میں لگاءی جا سکتی یے
 

ہر ضامن شدہ ممبر یا عہدیدار کا کاروبار کے لءے فنڈ 

میں سے ایک الکھ بھاٹ سے زیادہ رقم نہیں دی جا ءے 

 گی اور منافع حاالت کے اعتبار سے طے کیا جاءے گا

 

 

 

 

 

موجودہ فنڈ کو منتقل کرنے یا مجلس منتظمہ کے 

عہدیداروں کو برطرف کرنے یا دستور عمل میں ترمیم 

کرنے یا بنیادی امور میں تبدیلی کرنے کے لءے 

فیصد  ۷۵مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت کی 

اکثریت کے ساتھ فونڈر ممبر کے کم ازکم پانچ ممبرس 

کوءی  کی شرکت الزمی ہے اور اس آخری دفعہ کو

 بھی مجلس منتظمہ تبدیل نہیں کر سکتی
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ADVISORY 

BOARD 

 

37. The Advisory Board shall constitute 5 
members, if needed additional members 
can be included. Among the members 
either current President or General 
Secretary shall be part of the advisory 
board. 

 
38. The Executive Body will select the Advisory 

Board members. 
 

39. Any Alipur international trader who is past 
or present member of AITA can only 
become member of the Advisory Board. 

 
40. The Advisory Board must have one 

member from the founding members and 
another shall be from former Presidents or 
General Secretaries. 

 
41. The tenure/term of the Advisory Board 

shall be for 6 years. 
 

 
 

 مجلس مشاورت

 

 

 

 

 
 

مجلس مشاورت پانچ یا ضرورت پر اس سے زیادہ افراد 

پر مشتمل ہو گی۔ جس میں ایک موجودہ صدر یا معتمد 

 کا ہونا الزمی ہے

 

 

 

مجلس مشاورت کے اراکین کا انتخاب مجلس منتظمہ ، 

 کرے گی
 

علی پور کا انٹرنیشنل تاجر جو ایٹا کا سابق یا موجودہ 

 رکن ہو وہی مجلس مشاورت کا رکن بن سکتا ہے

 
 

مجلس مشاورت میں فاءونڈر ممبرس میں سے ایک اور 

سابق صدر اور سیکریٹری میں سے ایک شخص کا ہونا 

 ضروری ہے

 

 میعاد چھ سال ہو گیمجلس مشاورت کی 
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POWERS OF THE 

ADVISORY 

BOARDS 

 

1. The responsibility to transfer the current 
fund in case of change of market. 

 
2. To oversee the electoral process. During 

elections, at least 3 members should be 
present. 

 
3. To bring amendments in the constitution 

along with the Executive Body. 
 

4. To secure and oversee the public fund. 
 

5. To take an action or expel a member during 
the electoral process of the Executive body 
and to take control during the unforeseen 
situation or emergencies. 
 

 

 

کے مجلس مشاورت 

 اختیارات
 

 

 

 

مارکٹ کی تبدیلی پر موجودہ فنڈ کی منتقلی کی ذمہ دار 

 ہو گی
 

الیکشن کی نظارت کرے گی۔ الیکشن کے وقت کم ازکم 

 مشاورت کے تین راکین کا موجود ہونا ضروری ہے
 
 
 

 دستور عمل میں ترمیم مجلس منتظمہ کے ساتھ

 
 

 بیت المال کی حفاظت و نظارات

 

انتخابی خرابی یا حاالت کے بے قابو مجلس منتظمہ کی 

 ہونے پر کسی عہدیدار کو برطرف کرنا




