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The ਚੈਿਰਟੀ  
 
ਖਾਲਸਾ ਸ�ਟਰ (‘ਚੈਿਰਟੀ’) 28 ਮਈ 1984 ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ 14 ਅਪ�ੈਲ 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਿਵਧਾਨ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 
ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼� ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਜਵ� ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:  
 
“ ਗ�ੇਟਰ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਕਾ�ਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ; ਅਤ ੇ 
 
ਿਸੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦ ੇਉਹਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਦ ੇ ਿਹੱਤ� ਿਵੱਚ ਮਨ� ਰੰਜਕ ਅਤੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੀਆ ਂ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਮਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ� ਅਯੋਗਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਜ� 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ ੇਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸੁਿਵਧਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” । 
 
ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਇੱਥ ੇ 

[http://www.charitycommission.gov.uk/find-charities/ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  
 
ਜ�ਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤ ੇਸੰਦਰਭ  
 
ਜੂਨ 2009 ਿਵੱਚ ਚੈਿਰਟੀ (‘ਦ ਕਮੀਸ਼ਨ’)ਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਜਸ ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 

ਿਕ ਮਈ 2009 ਿਵੱਚ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਣੋ� ਨਹ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਿਰਟੀ 

ਿਵਰੱੁਧ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਕੇਸ (‘RCC’) ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।   
 
ਚੈਿਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ 

ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਚਣੋ� ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ।  ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣ।  

ਸੰਸਕਰਣ\[2] 
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ਦਸੰਬਰ 2009 ਿਵੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰੀਖਤ ਚੋਣ ਦਾ 

ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤ ੇਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀਜ਼ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 

ਿਵਚਲੀ ਆਪਣੀ ਿਵਧਾਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਚਿੈਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ 

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਵਚਕਾਰ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਮੱਤ ਭੇਦ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨ�ਜੀ ਅੰਤਰ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੈਿਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੈਿਰਟੀ ਨ�  

ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਿਜਵ� ਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਧਾਨਕ 

ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਣਾ ਿਪਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਿਕ ਉਹ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਹਤ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜ� ਅਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।      
 
ਇਸਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਡ�ਾਫਟ ਆਡਰ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਚਾਹਵਾਨ ਪੱਖ� ਨੰੂ 

ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਸਮ� ਦਵੇ। ਡ�ਾਫ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਹਲ� ਫਰਵਰੀ 

2011 ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਿਫਰ ਵੀ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ �ਤ ੇਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਰਣਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤਿਹਤ ਿਵਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 
16 ਮਈ, 2011 ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੀਿਖਅਕ ਨ�  ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨਤੀਜਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, 

ਸਮੀਿਖਅਕ ਇਸ ਗੱਲ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ  ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵ ੇ

ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ

ਹਨ।  
 
17 ਮਈ, 2011 ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਚੈਿਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 80(2)(b) ਦ ੇਤਿਹਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ (“ ਪਿਹਲਾ 

ਆਦੇਸ਼”) ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਹੇਠ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਸਮ� ਵਾਸਤ ੇਚਾਰ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ।  ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨ� ਰਥ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂ

(“ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ”) ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇਾ ਅਤ ੇਚਣੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।  
 
17 ਮਈ ਤ� 11 ਅਗਸਤ, 2011 ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਹਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਸੁਤੰਤਰ ਚਣੋ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ (“IES”) ਨ�  ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ 

ਮੀਿਟੰਗ  (“AGM”) ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਿਜਸ ਦਾ ਹੋਣਾ 28 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੰੂ ਿਨਯਿੋਜਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ।   
 
28 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 15 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਵੀ,ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਚੋਣ ਦ ੇਆਚਾਰ 
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ਸੰਬੰਧੀ ਅਨ� ਕ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਿਵਚਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਤਰੱੁਟੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ 

ਉਿਚਤ AGM ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ 15 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ

ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਰਹੇ।  ਹਾਲ�ਿਕ, ਪਿਹਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਕੇਵਲ 16 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ 

ਸਕਦ ੇਸਨ। 
 
ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦ ੇਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਵੱਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  2011 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89(5) ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ 

(“ਦ ਸੈਕੰਡ ਔਡਰ”) ਜਾਰੀ  ਕੀਤਾ।   ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਨੰੂ ਚੋਣ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਮ� ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਉਹਨ� ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਅਪ�ੈਲ 2012 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀਆ ਂਕੁਝ 

ਸ਼ਰਤ� ਪਿਹਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ� ਵੱਖ ਵੀ ਸਨ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਵੈਧ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ 3 ਅਪ�ੈਲ 2012 ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਰਣਾ 

ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ �ਤ ੇਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।   
 
ਉਹਨ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਚਣੋ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਅਨ� ਕ� ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਨਯਮਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ।ੇ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਿਨਰੀਖਕ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਫਰ ਵੀ, ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਇਕੱਠ�  

ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਿਨ�ਜੀ ਅੰਤਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗ ਰਹੇ ਉਹਨ� ਿਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ।  
 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਸੂਚੀ ਸੀ ਅਤ ੇਪ�ਸੰਿਗਕ ਮ�ਬਰ 

ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।  ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਇਸ ਦਾ 

ਟਰੱਸਟੀਿਸ਼ਪ ਦ ੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦ ੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਲ ਚਣੋਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ ੇ

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ।  
 
ਇਸਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2012 ਿਵੱਚ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ

ਿਵੱਤ� ਿਵੱਚ ਅਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਅੱਗੇ ਅਨ� ਕ� ਪ�ਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 

ਕੀਤੀ ਜਮ�� ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ� ਕੀਤੀਆ ਂਟ��ਸਫ਼ਰ� ਠੀਕ ਨਹ� ਸਨ। ਜੂਨ 2012 ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਗਏ; 

ਇਸ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨ� ਮੱੁਿਦਆ ਂਤ ੇਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਵੱਲ� ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ।  
 
ਜ�ਚ ਤਿਹਤ ਮੁੱ ਦ ੇ
 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇਚੈਿਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਰ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਇਹ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਜ� ਇਸਦੀ ਸੰਪੱਤੀਆ ਂਦ ੇਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਯੰਤਰਣ 
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ਿਕਸਨ�  ਕੀਤਾ। ਜਦਿਕ ਸਿਥਤੀ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਂ ਸੰਪੱਤੀਆ, 

ਸੰਪੱਤੀ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 
 
25 ਅਕਤਬੂਰ, 2012 ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਚੈਿਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਜ�ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ�ਚ 30 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੰੂ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 
 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ (“ਦ ਇਨਕਵਾਇਰੀ”) ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਮੱੁਖ ਮੱੁਿਦਆ ਂਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇਇਨ� � ਿਵੱਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ: 
 

• ਚੈਿਰਟੀਦਾ ਿਵੱਤੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਪ�ਬੰਧ,ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏQ ਿਕ ਕੀ ਚੈਰੀਟਬੇਲ 

ਫੰਡ� ਅਤ/ੇਜ� ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜ� ਨਹ�; ਅਤ ੇ 

• ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ।  
 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਤਿਹਕੀਕਾਤ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਦ ੇਅੰਤਿਰਮ 

ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਜੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੰਡ� ਦ ੇਟਰੱਸਟੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 

ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਿਵੱਤ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦ ੇਸੀ। ਜਾਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਿਵਵਰਣ ਵੀ ਬਣਾਏ 

ਿਜਹਨ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ ਪਿਰਸਰ� ਿਵੱਚ 

ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਜ�ਚ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਵਕਾਸ� ਬਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤ ੇਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।   
 
 
 ਨਤੀਜ ੇ
 

1) ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਪ�ਬੰਧ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ 

ਫੰਡ� ਅਤ/ੇਜ� ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ  ਕਈੋ ਖ਼ਤਰਾ ਜ� ਨਹ�   

ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਭਤੂਪੂਰਵ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤ ੇਭਤੂਪੂਰਵ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀ ਿਨ�ਜੀ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 

ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ 

ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨ�  ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਚੈਿਰਟੀ ਨ�  ਖੁਦ ਖੋਜੀ ਸੀ।  
 
ਜ�ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਅਪ�ੈਲ 2009 ਤੱਕ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਅਹੱੁਦ ੇ ਤ ੇ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ, ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋ; ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸ 

ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ ਿਬਹਤਰ ਿਹੱਤ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਣ ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਚਿੈਰਟੀ ਦ ੇਟਰੱਸਟੀ ਦ ੇਤੌਰ 

ਤੇ ਆਪਣ ੇਕਰਤੱਵ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਂਸੰਪੱਤੀਆ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਕੇ।  
 
ਹਾਲ�ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ 

ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਮੱਰਥਕ� ਦਾ ਚੈਿਰਟੀ ਤ� ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ �ਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਿਰਟੀ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ 

ਦੇ ਦਾਨ� ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰਾ 

ਸੰਸਕਰਣ\[2] 
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ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 

ਚੈਿਰਟੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ।  
 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਏ ਗਏ ਚੈਕ ਦੱਸਦ ੇ ਹਨ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ ਪਿਰਸਰ� ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਿਲਕ 

“ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੰੂਖਾਲਸਾ ਸ�ਟਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟੀ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਸੰਪੱਤੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਦ ੇਨਤੀਜਾ ਵੱਜੋ 2009 ਤ� 2011 ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ� ਲਈ 

ਦਰਜ਼ ਕੀਤ ੇਖ਼ਿਤਆ ਂਤ ੇਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਦ ੇ ਖ਼ਾਤ ੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆ 

ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਲਈ  ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਹ� ਹੋ ਸਿਕਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ

ਸੰਪੱਤੀਆ ਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।  
 
18 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੰੂ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਪਿਰਸਰ� ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਦ ੇਤੌਰ 

ਤੇ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਪਾਇਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੰਡ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ 

ਨਹ� ਸੀ। ਜ�ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨ� � ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵੱਤੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਜ�ਚ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ  
 
ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ: 
 

• ਇੱਕ £10,000 ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਿਜਹੜੀ ਸਹੀ ਮੇਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀ 

ਗਲਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਬ�ਕ ਨ�  ਚਾਲ ੂਖ਼ਾਤੇਿਵੱਚ� ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤ ੇ ਿਵੱਚ ਦ ੋਵਾਰੀ £10,000 

ਟ��ਸਫ਼ਰ ਕੀਤ ੇਸਨ ਅਤ ੇਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਗਰੋ £10,000 ਵਾਪਸ ਚਾਲ ੂਖ਼ਾਤ ੇਿਵੱਚ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਕਰ 

ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸਨ। 
 

• ਇੱਕ £1,654.11 ਦੀ ਜਮ�� ਰਾਸ਼ੀ ਿਜਸਨੰੂ ਦਾਨ ਵੱਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਚੈਿਰਟੀ 

ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮ� ਫੰਡ� ਟ��ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਮੀਸ਼ਨਨ�  

ਬੰਦ ਖ਼ਾਤ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਰਾਹੀ ਿਲਖੀ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ 

ਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਧਨ ਚਾਲ ੂਖ਼ਾਤੇ ਿਵੱਚ 

ਟ��ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤ ੇ 
 

• £15,000 ਦ ੇਬ�ਕ ਚੈਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇ ਿਦੱਤ ੇਪਿਰਸਰ� ਦ ੇ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਚੈਿਰਟੀ ਨ�  ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਬੁਿਕੰਗ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖ਼ਾਤ ੇਿਵੱਚ £5,000 ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂ

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਬੁਿਕੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇਖੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ £5,000 ਦ ੇਕਈ 

ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ।  
 

ਸੰਸਕਰਣ\[2] 
 



ਡ�ਾਫ਼ਟ 
 
ਹਾਲ�ਿਕ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਿਵੱਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੱੁਦ ੇਨਹ� ਿਮਲੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਟਰੱਸਟੀ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, �ਥ ੇਿਨਰੰਤਰ, ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਦ ੇਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, 

ਚੈਿਰਟੀ ਰਾਹੀ ਰੱਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਤਰਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਖਰਚ ੇ

ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਧਾਰਨ ਫੰਡ ਨਹ� ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਿਜਹੇ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  

ਮੌਜੂਦ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ। ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ ਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤ ੇ ਿਵੱਚ £150,000 

ਹਨ ਪਰੰਤ ੂਉਸ ਸਮ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਇਹ ਫੰਡ ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਫੰਡ ਸਨ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕੇਵਲ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਪਿਰਸਰ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਆਧਾਰ ਤ ੇਜ�ਚਕਰਤਾ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਰ ਿਕਹੜ ੇਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਦ ਹਨ।  
 
2011 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 111(1)(b) ਦ ੇਤਿਹਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਕੋਲੋ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਮੁਹੱਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੀ ਚੈਿਰਟੀ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਵਰਤੀ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਪੱਕੀ ਜਾ 

ਮੁਖਿਤਆਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 22 ਅਪ�ੈਲ, 2013 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ�ਚ ਵਾਸਤ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਰਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਸਨ ਅਤ ੇਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ ੇਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 
ਜੂਨ 2013 ਿਵੱਚ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮ�ਬਰ� ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤ ੇਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਫੰਡ 

ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦ ੇਆਮ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਫੰਡ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠ�  

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ, ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ 

ਇੱਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਪਿਰਸਰ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਚਕਰਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ 

ਫੰਡ ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ 5 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ।  
 
ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਇਸ ਦ ੇਅੰਿਤਮ ਿਵਚਾਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤ ੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਫੰਡ ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ 

ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪ�ਮਾਣ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਮੰਨਣਯੋਗ ਜਬਰਦਸਤ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਭਤੂਪੂਰਵ 

ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਚਿੈਰਟੀ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਿਵਵਸਥਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ 

ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂਦ ੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ 

(“ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ”) ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਨਯੁਕਤ ਟਰੱਸਟੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਚੋਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਜਰੂਰੀ 

ਸੀ।  

ਸੰਸਕਰਣ\[2] 
 



ਡ�ਾਫ਼ਟ 
 
 
ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  �ਥ ੇਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਿਜੱਥ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਕਦਮ 

ਚੁੱ ਕਣ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗ ਸਨ ਜ� ਅਣਇੱਛਤ ਸਨ, ਜਨਤਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।   
 
 
2) ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 
 
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਨੰੂ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 76(3)(g) ਦ ੇਤਿਹਤ ਸਟੋਨ ਿਕੰਗ LLP ਦੇ ਸ਼�ੀਮਾਨ ਮਾਇਕਲ 

ਿਕੰਗ ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 
ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ: 
 

ਮੱੁਦਾ1: ਸੰਚਾਲਨ ਪੁਨਰਬਹਾਲ ਕਰਨਾ 
 

• ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਿਜੱਥ� ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨਾ;  

• ਇੱਕ ਨਵ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਣੇਾ, ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਿਨਰੀਖਣ 

ਕਰਨਾ; 

• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਮ�ਬਰ ਬਦਲਣ ਦ ੇਪ�ਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ; 

ਅਤੇ 

• ਨਵ� ਚਣੁੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸ�ਪਣਾ।  
 

ਮੱੁਦਾ 2: ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਖ਼ਾਤ ੇ
 

• 2009 ਤ� 2011 ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ� ਦ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇ ਖ਼ਾਿਤਆ ਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਿਜੱਥ ੇ ਲੋੜ ਪਵ ੇ

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

• ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਸੰਕਿਲਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਦਰਜ਼ 

ਕਰਨਾ।  
 
ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� 
 
ਇਸ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਤ ੇ

ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ�ਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਤ� ਿਬਨ� ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ 

ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਚਣੋ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਦ ੇਮੱੁਖ ਮ�ਬਰ� ਅਤ ੇ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮ�ਬਰ� ਦ ੇਿਵਸਿਤ�ਤ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤ ੇਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੀਿਟੰਗ� ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱੁਲ 419 ਮ�ਬਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚ ੇਗਏ। 
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ਇਸ ਤ� ਬਾਦ 16 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਿਟੰਗ (EGM) ਕੀਤੀ ਗਈ। EGM 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਨਵ� ਟਰੱਸਟੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ 87% ਰਿਜਸਟਰਡ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨ�  ਚਣੋ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। 
   
9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਨ� ਕ� 

ਮ�ਬਰ� ਦ ੇ ਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਿਜਹੇ 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ “ਪ�ਧਾਨ” ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਦੋਸ਼� ਿਵੱਚ 

ਧੋਖੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬੱਿਚਆ ਂ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਦ ੇਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਣਿਧਿਕ�ਤ ਲਾਭ� ਦੀ ਰਸੀਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਕੁਝ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ, ਕੀ ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਰਮ 

ਪ�ਬੰਧਕ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ੋ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਤ�, ਉਸਦਾ ਪਦ-

ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਇਹ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਟੀਚ ੇ ਤੇ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਿਪੱਛ ੇਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।  
 
7 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਚੈਿਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 337(6) ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰਵਰਿਤਤ ਹੋ ਗਈ: 
 
• ਮੱੁਦਾ 3: ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤ/ੇਜ� ਮੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਿਡਸਚਾਰਜ 

ਿਵੱਚ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਬਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼� ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ� 

ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ; 
 

• ਮੱੁਦਾ 4: ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਿਜਸਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਚੈਿਰਟੀ 

ਦੀਆ ਂਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ; 
 

• ਮੱੁਦਾ 5: ਚੈਿਰਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮੱੁਦ ੇਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ; 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਜ ਹਟਾਉਣਾ ਿਜਸ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
 
ਉਸਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤ ੇਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਉਸਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੰੂ ਦੋਸ਼� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ। ਦੋਸ਼ ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹਣ ਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਦ ਤ� ਿਨਲੰਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤੁੰ ਤਰ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।   
 
ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਇੱਕ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟ�ਟ ਜੋਨ ਡੀਕਰੂਜ਼-ਯੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਅੰਸ਼ਕਾਿਲਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ�� ਬਾਅਦ 

ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀਆ ਂ“ਅੱਖ� ਅਤੇ ਕੰਨ” ਸੀ। 
 
26 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਮੱੁਦਾ 3 ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇਨਤੀਜੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਜਮ�� ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਨਵ� ਚੁਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆ ਂ
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ਪਰਸਪਰ ਵੀ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦ ੇ

ਨਤੀਜੇ/ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਤਿਹਤ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।  
 
13 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਟਰੱਸਟੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2009, 2010, 2011, 2012 

ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਿਰਤ ਖ਼ਾਤ ੇਜਮ�� ਕਰਵਾਏ।  
 
26 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਚਣੁ ੇ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀਿਸ਼ਪ ਸ�ਪਦ ੇ ਹੋਏ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀਆ ਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਉਸਨੰੂ 

ਚੈਿਰਟੀ ਤ� ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।  
 

 
ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ/ਿਟੱਪਣੀਆਂ   
 
ਮ� ਪਾਇਆ ਿਕ ਜਦਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮ�ਬਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਜਸਨੰੂ “ਪ�ਧਾਨ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਉਸ ਤਰ�� ਚੋਣ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀ) ਦ ੇਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦ ੇਕੇ 

ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਈ ਟੂਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਸੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤ ੇ ਗੁਰਮਤ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਅਤ ੇਉਹ ਚੈਿਰਟੀ ਨੰੂ ਨਵ� ਚੁਣ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦ ੇਸਮੂਹ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ 

ਚਾਹੰੂਦ ੇਸਨ। 
 
“ਪ�ਧਾਨ” ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟੀਮ ਨ�  ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤ ੂਉਹਨ� ਨ�  ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ 

ਕਮੀ ਸੀ ਅਤ ੇਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਗੱਲ� ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ 

ਿਨਪਟਣਾ ਿਪਆ। ਿਵੱਤੀ ਅਿਨਯਿਮਤਤਾ ਦ ੇ ਦੋਸ਼� ਦ ੇ ਸਮੱਰਥਨ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਮਾਣ� ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਧਾਨ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕਪਟਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਸਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ; ਕਈ ਦੋਸ਼� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂ ਗੱਲ� ਹੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲ� ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਜੋ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ 

ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਧਾਨ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਸਮੱਰਥਕ� ਦ ੇਤੱਤਕਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨ�  ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਕੰਮ� 

ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵਰੱੁਧ ਸੀ। 
 
ਜਦ� ਮ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ 700 ਤ� ਵੱਧ ਐਟਂਰੀਆ ਂਸਨ।  ਇਹਨ� ਿਵੱਚ, 

ਕਈ ਐਟਂਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦ ੋਲੋਕ� (ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼�ੀਮਾਨ ਅਤ ੇਸ਼�ੀਮਤੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਐਟਂਰੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਸਾਲ 

2011 ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੀ ਅਸਫ਼ਲ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ; ਕਈ ਮ�ਬਰ ਇੱਕੋ ਪਤ ੇਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮ� 

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਿਕ ਕਈ “ਗੁਪਤ ਮ�ਬਰ” ਹੋ ਸਕਦ ੇਸਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਕਈ ਮ�ਬਰ� ਨ�  ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ।   ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ� ਰਿਜਸਟਰ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਪੁਰਾਣ ੇਅਤੇ ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤ ੇਪੱੁਿਛਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    
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ਗੁਪਤ ਮ�ਬਰ� ਦ ੇਦਸ਼ੋ� ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਮ� ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋਵਗੇੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾ ਆਸਾਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਕਈ ਮ�ਬਰ� 

ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਆਈਡੀ ਨਹ� ਸੀ। ਮ� ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ “ID ਜ�ਚਕਰਤਾ” ਨਾਮ ਦਾ “ਇੱਕ 

ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਿਸੱਧ ਹੋਏ, ਪਰੰਤ ੂਰਸਮੀ ID ਦੀ ਕਮੀ ਅਤ ੇ

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਅਤ ੇਇਹ ਬਿਹਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਿਨਰਣਾ ਦੇਣਾ ਿਪਆ। 
 
ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 419 ਮ�ਬਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ�-ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਚਣੋ 16 ਫਰਵਰੀ 2014 

ਨੰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ID ਦੀ ਜ�ਚ, ਮੱਤਦਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੱਤਦਾਨ ਰਾਹੀ 9 ਟਰੱਸਟੀਆ ਂ

ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ।  
 
ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਿਟੰਗ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਡਾਕ ਰਾਹ� ਮੱਤਦਾਨ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਸੀ।  ਅਸਲ ਿਵੱਚ 362 ਮ�ਬਰ� ਨ�  ਵੋਟ� ਪਾਈਆ,ਂ ਹਾਲ�ਿਕ 19 

ਮੱਤਦਾਨ ਪੱਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।  ਿਫਰ ਵੋਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ EGM ਦ ੇਗਠਨ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।   
 
ਚੋਣ ਹੋਣ ਤ ੇਮ� ਨਵ� ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਦਣੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਚਿੈਰਟੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਣੋ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਦ�ੜ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੇ ਫੇਰ-

ਬਦਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਮ� ਨਹ� ਸੁਿਣਆ ਿਕ, ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਕਮੇਟੀ ਨ�  ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 
 
Michael King  
 
 
ਨਤੀਜ ੇ  
 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ�  ਨਤੀਜਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਭੂਤਪੂਰਵ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇ ਅੰਤਿਰਮ ਟਰੱਸਟੀਆ ਦਆੁਰਾ ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਕੁਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।  
 
ਸਾਰੀਆ ਂਪਰਸਿਥਤੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਂਸੰਪੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਕਾਰਜਾਤਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ। 

ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ 

ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆ ਂ ਸੰਪੱਤੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵ ੇ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕੇ।  
 
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 76(3)(g) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਟਨੋ ਿਕੰਗ LLP ਦੇ ਸ਼�ੀਮਾਨ 

ਮਾਇਕਲ ਿਕੰਗ ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ 

ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ 30 ਅਪ�ੈਲ, 2014 ਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।  
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ  
 
ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਪਿਰਸਰ ਿਵੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਅਤੇ 22 ਅਪ�ੈਲ, 2013 ਨੰੂ ਦੋ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤ ੇ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
 
3 ਅਕਤਬੂਰ, 2013 ਤ� 30 ਅਪ�ੈਲ, 2014 ਤੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੱੁਲ ਖ਼ਰਚ  £49,000 

ਜਮ�� ਵਟੈ ਿਪਆ; ਇਸ ਿਵੱਚ  £5,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੇਖ�ਕਣ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।    
 
ਿਵਆਪਕ ਭਾਗ ਲਈ ਮੁੱ ਦ ੇ
 

1. ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਾ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵਚਲੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਇਹ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜ ੇ

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਚੈਿਰਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ; ਪਰੰਤ ੂਇਹ ਟਰੱਸਟੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਿਰਟੀਆ 

ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤ� ਕਮੀਸ਼ਨ ਉਹਨ� ਤ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਝਗਿੜਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਤ� ਉਮੀਦ 

ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਉਹ ਝਗੜ ੇਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਿਵਵਾਦ ਉਦ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੱੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਵ ੇਿਕ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਵੈਧ ਟਰੱਸਟੀ ਕੌਣ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਤ� ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹ� ਹੈ।  

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਿਰਟੀ ਿਵੱਚ ਝਗੜ ੇ ਚੈਿਰਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ{3]{4]ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਝਗੜ ੇਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੱਖ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ 

ਸੀਿਮਤ ਪਰਸਿਥਤੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇ (ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵ� ਪੇਜਵੀ 

ਦੇਖ� ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਜਨਵਰੀ 2012 ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ)। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ, ਜੇ 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਪੱਖ ਆਪਣ ੇ ਮੱਤਭੇਦ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਿਦ�ੜ 

ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਿਦਖਾ�ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 

ਉਸਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿਵਵਾਦ ਦਾ 

ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੈਗੀਲੇਟਰੀ 

ਐਕਸਨ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕਾਰਨ ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
 

2. ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਕੋਲ ਉਿਚਤ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇ

ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਿਤਆ ਂਅਤ ੇਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਆਪਣੀਆ ਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ 
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ਕਰਵਾ�ਦ ੇ ਹਨ। ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਾਤ ੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਟਰੱਸਟੀ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਚੈਿਰਟੀਆ ਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਹ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰਦ ੇਹਨ।  
 

3. ਕਮੀਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਤ� ਿਨਰੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਪ�ਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 

ਅਤੇ �ਠਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦ ੇਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਚੈਿਰਟੀਆ ਂ

ਲਈ ਿਜਹਨ� ਦ ੇਮ�ਬਰ ਹਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ�ਬਰ� ਦ ੇਸਹੀ ਅਤੇ 

ਅਪਡੇਟ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਂ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਸਮ� ਤੇ ਕੌਣ ਮ�ਬਰ ਸੀ। ਿਜੱਥ ੇਨਵ� ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਲਈ ਚਣੋ� ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 

ਉਹਨ� ਦ ੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਪ�ਬੰਧ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤ ੇ ਹੋਣ, �ਥ ੇ ਟਰੱਸਟੀਆ ਂ ਲਈ ਇਹਨ� 

ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

4. ਚੈਿਰਟੀ ਦ ੇਟਰੱਸਟੀਆ ਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਿਭਆਸ 

ਦੇ ਜਾਣੂੰ  ਹਨ। 
 

ਸੰਸਕਰਣ\[2] 
 


