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یوضوالخی ایکٹ خػ کی توؼظ ؼے اًؽٹیٹیوٹ آف 
 ایٌڈ ٹطاًؽپالًٹیفي قبئن کیب خبئے گب۔

خیؽب کہ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ ٹطاًؽپالًٹیفي 

قبئن کطًب اوض اغ ؼے هتعلقہ هعبهالت کے لیئے قسم 
 اٹھبًب هقموز ہے؛

 اغ کو اغ ططذ عول هیں الیب خبئے گب:
( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ۱۔ )۱

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  (Preamble)توہیس
 
 

هرتمط عٌواى اوض 
 ـطوعبت

Short title and 



 
4 

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۹۱ي ایکٹ، ایٌڈ ٹطاًؽپالًٹیف

ًبفص  ؼے  ۱۹۹۱اکتوثط  ۲۲(یہ فی الفوض اوض ۲)
 ہوگب۔

۔ اغ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوض هفہوم ۲
 کے هتضبز ًہ ہو، تت تک:

(a)  اکیڈهک کبٔوًؽل'' هطلت ازاضے کی''

 اکیڈهک کبٔوًؽل؛
(b)  ثوضڈ'' هطلت ازاضے کب ثوضڈ آف''

 گوضًطغ؛
(c)  چیئطهیي؛''چیئطهیي'' هطلت ثوضڈ کب 

(d) ڈائطیکٹط'' هطلت ازاضے کب ڈائطیکٹط؛'' 

(e) حکوهت'' هطلت حکوهت ؼٌسھ؛'' 
(f)  اًؽٹیٹیوٹ'' هطلت اغ ایکٹ کے تحت قبئن''

کطزٍ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ 
 ٹطاًؽپالًٹیفي؛

(g) هیوجط'' هطلت ثوضڈ کب هیوجط؛'' 

(h)  ثیبى کطزٍ'' هطلت اغ ایکٹ کے تحت''
 ثٌبئے گئے ضواثظ هیں ثیبى کطزٍ؛

(i)  ضواثظ'' هطلت اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے''
 گئے ضواثظ۔

( ازاضٍ خػ کو ؼٌسھ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ۱۔ )۳

ایٌڈ ٹطاًؽپالًٹیفي کہب خبئے گب، خو ڈأو هیڈیکل کبلح 
اوض ؼول اؼپتبل کطاچی کے یوضوالخی ڈپبضٹوٌٹ 

زوثبضٍ اًتظبم کے شضیعے قبئن زوثبضٍ تفکیل اوض کے 
 کیب خبئے گب۔

(اًؽٹیٹیوٹ ایک ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگب، خػ کو ۲)

هٌقولہ اوض غیط هٌقولہ زوًوں اقؽبم کی خبئیساز 
حبلل کطًے، ضکھٌے اوض ًیکبل کطًے کے اذتیبض 

کے ؼبتھ حقیقی واضثی اوض عبم هہط ہوگی، خو شیلی 
( هیں ثیبى کطزٍ ًبم کے ؼبتھ کیػ کط ؼکے ۱زفعہ )

 گب اوض اغ پط کیػ ہو ؼکے گب۔

 یٹیوٹ کے کبم هٌسضخہ شیل ہوں گے:۔اًؽٹ۴
گطزٍ کے ثیوبضیوں ثفوول  پیفبة ؼے هتعلقہ(۱)

Commencement  
 تعطیف

Definitions 
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، ڈائالؼع یب ٹطاًؽپالًٹیفي کے، اى کب ذطاة ہوًے

عالج کطًب اوض اى کی خبًچ پڑتبل کے ؼلؽلے هیں 
 خسیس طجی ؼہولیبت حبلل کطًب؛

(هرتلف یوضوالخیکل ثیوبضیوں کو خبًچٌے کے ۲)
زالًب وض ططیقوں کو  لیئے ططیقہ کبض کو فطوغ

 هعیبضی ثٌبًب؛

(ڈأو هیڈیکل کبلح کطاچی کے کلیٌکل ثیچع هیں ۳)
یوضوالخی هیں ؼطخطی کے الولوں کی پڑھبئی کب 

 اًتظبم کطًب؛
(پوؼٹ گطیدوئیٹ ٹیچٌگ پطوگطاهػ کب اًتظبم ۴)

کطًب خیؽب کہ یوضوالخی، ًیفطاالخی یب ٹطاًؽپالًٹیفي 

ایػ، این ؼی پی  هیں این ایػ، این ڈی، ایف ؼی پی
ایػ، این فل اوض پی ایچ ڈی اوض یوضوالخی اوض 

ٹطاًؽپالًٹیفي کے هیساى هیں هبہطوں کی کوی کو کن 
 کطًب؛

(یوضوالخی اوض ٹطاًؽپالًٹیفي کے هیساى هیں ۵)

زوًوں گطیدوئیٹػ اوض پوؼٹ گطیدوئیٹػ کو 
ٹیکٌیفٌع کے ؼبتھ ًطؼٌگ اوض پیطاهیڈیکل کی 

 تطثیت زیٌب؛
یکل ثیوبضیوں هیں تحقیق، ؼطوے، (یوضوالخ۶)

تدطثوں اوض هفبہسوں کو فطوغ زالًب، تب کہ ایؽی 

ضبثطہ الیب خب کیب خب ؼکے یب ثیوبضیوں ؼے ثچبٔو 
 ؼکے؛

ـبیع کطاًب اوض ایؽے هواز هقبلہ (تحقیقی، تسضیؽی ۷)
زوؼطے کبم خو ازاضے کی ططف ؼے کیئے گئے 

 ہوں یب خو اؼی قؽن کے زوؼطے کؽی کبم یب ازاضے

یب ایدٌؽی، هقبهی یب ثیطوًی تعبوى ؼے تیبض کیئے 
خبئیں، یب زوؼطی لوضت هیں خو ازاضے کے وؼیع 

 تط هفبز هیں ہوں؛
(قوهی اوض ثیي االقواهی ایدٌؽیوں ؼے ازاضے کی ۸)

ؼطگطهیوں کے تحت ؼیویٌبض اوض کبًفطًؽیں هٌعقس 

 کطاًب اوض تعبوى کو فطوغ زالًب؛
ض ایؽے زوؼطے (ایؽی ؼبضی ؼطگطهیبں کطًب او۹)

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ازاضے کے هعبهالت کب 

 اًتظبم

Administration 

of the affairs of 

the Institute 
ثوضڈ آف گوضًطغ کی 

 تفکیل

Constitution of 

the Board of 

Governors 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
6 

زاضے کے هقبلس اقسام لیٌب اوض چیعیں کطًب خو ا

 حبلل کطًے هیں هسزگبض ہوں۔
اوض اًتظبهیہ اوض ؼبضے ضہٌوبئی ازاضے کی عبم ۔ ۵

هعبهالت ثوضڈ ؼٌجھبلے گب، خػ کو ثوضڈ آف 
گوضًطغ کہب خبئے گب، خو ایؽے اذتیبض اؼتعوبل 

کطے گب اوض ایؽے اقسام لے گب اوض ایؽی چیعیں 

ے گب، خو ازاضے کی ططف ؼے کیئے خبئیں کط
 گے۔

 (ثوضڈ هٌسضخہ شیل پط هفتول ہوگب:۱۔)۶

ؼٌسھ حکوهت کب وظیط ثطائے (1)

 لحت

 چیئطهیي

یوضوالخی اوض ٹطاًؽپالًٹیفي کے ( 2)

هطیضوں کی ثہجوز کے لیئے ؼوؼبئٹی 

 کب لسض

وائیػ 

 چیئطهیي

 هیوجط ؼیکطیٹطی لحت، حکوهت ؼٌسھ(3)

 هیوجط هبلیبت، حکوهت ؼٌسھؼیکطیٹطی (4)

 هیوجط ڈأو هیڈیکل کبلح کب پطًؽپبل(5)

کطاچی یوًیوضؼٹی کب ایک ًبهعز (6)

 کطزٍ

 هیوجط

یوضوالخی اوض ٹطاًؽپالًٹیفي کے ( 7)

هطیضوں کی ثہجوز کے لیئے ؼوؼبئٹی 
 کے زو ًبهعز کطزٍ

 هیوجط

اکیڈهک کبٔوًؽل کے زو ًبهعز ( 8)

 کطزٍ

 هیوجط

کبهطغ، کطاچی کب چیوجط آف ( 9)

 ایک ًبهعز کطزٍ

 هیوجط

پبکؽتبى هیڈیکل ایؽوؼی ایفي (11)

 کطاچی ثطاًچ کب ایک ًبهعز کطزٍ

 هیوجط

حکوهت کی ططف ؼے ًبهعز  (11)

 کطزٍ ایک ؼطگطم لحبفی

 هیوجط

هیوجط/  ڈائطیکٹط( 12)
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Powers and 

duties of the 

Board 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
7 

 ؼیکطیٹطی

هیئط کطاچی هیٹطوپولیٹي ( 13)

 کبضپوضیفي

 هیوجط

ؼٌسھ کے زو لوثبئی اؼیوجلی (13)

هیوجط لوثبئی اؼیوجلی ؼٌسھ کے 

اؼپیکط کی ططف ؼے ًبهعز کیئے 
 خبئیں گے۔

 هیوجط

ؼکتب  ثوضڈ اپٌے ؼبتھ ایؽے زیگط هبہط  اٹھب  (۲)

 ہے، خو وٍ ضطوضی ؼودھے۔

(ایکػ آفیفو کے عالوٍ هیوجط اپٌے عہسے ؼے ۳)
ؼے تحطیط کے شضیعے اؼتعیفٰی  حکوهت کو ہبتھ

ے ثعس اغ کب عہسٍ ذبلی ہو زے ؼکتب ہے اوض اغ ک
 خبئے گب۔

(خت تک هیوجط کب عہسٍ ذبلی ہو خبئے یب حکوهت ۴)

کی ططف ؼے پہلے ہٹبیب خبئے، ایکػ آفیفو 
هیوجطاى کے عالوٍ هیوجطاى کے عہسے کی هست تیي 

 ؼبل ہوگی۔
هیوجط کے طوض ذبلی خگہ پط (خت کوئی ـرك ۵)

ضہتی ہوئی  طض کیب خبتب ہے، وٍ ایؽے هیوجط کیپط هق

 هست تک عہسٍ ضکھ ؼکے گب۔
( ثوضڈ اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں اوض ضواثظ ۱۔ )۷

کے تحت، ازاضے کے ؼلؽلے هیں اًتظبهی اوض 
هبلیبتی اذتیبضات اؼتعوبل کطے گب، خو ثہتط ططیقے 

 کبم کطًے کے لیئے ضطوضی ہو۔

(ذبق طوض پط اوض هٌسضخہ ثبال گٌدبئفوں کی ۲)
وٍ، ثوضڈ کو هٌسضخہ عبم حیثیت ؼے تضبز کے عال

 شیل اذتیبضات ہوں گے:
(i)  ؼٌجھبلٌبازاضے کی خبئیساز، فٌڈغ اوض وؼبئل کو ،

ضبثطب ضکھٌب اوض اًتظبم کطًب اوض ازاضے کے هقمس 

 کے لیئے ضقن ازھبض لیٌب یب خوع کطًب؛
(ii)  ازاضے کے اوپط ًظطزاضی اوض توبم ضبثطہ

 ضکھٌب؛
(iii)  ؼبالًہ تحقیقی پطوگطام، ؼبالًہ ضپوضٹوں اوض
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ازاضے کے اکبٔوًٹػ کے آڈٹ کطزٍ اؼٹیٹ هیٌٹػ کب 

 خبئعٍ لیٌب؛
(iv)  ازاضے کی ایؽی تسضیؽی اوض غیط تسضیؽی

عولے کی آؼبهیبں پیسا کطًب، هلتوی کطًب یب ذتن کطًب، 
 خیؽے ضطوضی ہو۔

(v) ڈائطیکٹط هقطض کطًب؛ 

(vi) ضے کے تسضیؽی اوض غیط ڈائطیکٹط کے ؼبتھ ازا
 تسضیؽی عولے کے ـطائظ و ضواثظ ثیبى کطًب؛

(vii)  ؼبالًہ اوض ًظطثبًی ـسٍ ثدٹ ترویٌوں کب
خبئعٍ لیٌب اوض هٌظوضی زیٌب اوض فٌڈغ کی ایک هس 

هیں ؼے زوؼطی هس هیں ذطچ کطًب اوض آڈیٹط هقطض 

 کطًب؛
(viii)  ازاضے کی ططف ؼے حبلل کطزٍ اوض ذطچ

کطزٍ ؼبضی ضقووں کے حوالے ؼے اکبٔوًٹػ کے 
کتبة ثٌبًب اوض ازاضے کے اثبثوں اوض وؼبئل کے 

 لیئے کتبة ثٌبًب؛

(ix)  اپٌے قواعس ثٌبًب؛لیئے ططیقہ کبض کے 
(x) ضواثظ ثٌبًب؛ 

(xi)  کویٹیبں اوض شیلی کویٹیبں ثٌبًب خیؽے اغ ایکٹ
 کطًے کے لیئے ضطوضی ہوں؛کے هقمس حبلل 

(xii) اپٌے کوئی ثھی اذتبض ڈائطیکٹط کے حوالے

کطًب، عالوٍ ثدٹ ترویٌے هٌظوض کطًے والے 
 اذتیبضات کے۔

خہبں اغ ۔چیئطهیي، کؽی ہٌگبهی لوضتحبل هیں، ۸
کے ذیبل هیں ہٌگبهی قسم اٹھبًب ضطوضی ہو، ایؽے 

قسم اٹھب ؼکتب ہے، خیؽے وٍ ضطوضی ؼودھے، اغ 

ختٌب خلسی ہو ؼکے اغ قسم کے حوالے ؼے کے ثعس 
 ثوضڈ کو هطلع کطے گب۔

 

ثوضڈ ؼبل هیں کن اظ کن زو هطتجہ کن اظ کن ( ۱۔ )۹

تیي هبٍ کے وقفے ؼے ایؽی تواضید پط هیٹٌگ کطے 
گب خو ڈائطیکٹط کی ططف ؼے چیئطهیي کے 

 هفوضےؼے طے کی خبئیں۔

Institute 
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ثفططیکہ چیئطهیي کؽی ثھی وقت هیٹٌگ ثال ؼکتب 

 ہے۔
 چیئطهیي هیٹٌگ کی لساضت کطے گب۔(۲)

(چیئطهیي کی غیط حبضطی هیں، هیٹٌگ کی ۳)
لساضت وائیػ چیئطهیي کطے گب اوض زوًوں کی غیط 

حبضطی هیں، هیوجط لساضت کطے گب، خو هوخوز 

 هیوطاى کی ططف ؼے هقطض کیبخبئے گب۔
(هیٹٌگ کب کوضم ؼبضے هیوجطاى کی ایک تہبئی ۴)

ثطاثط گٌی خبئے گی  ثطاثط ہوگب، خػ کی ًؽجت ایک
لیکي کوضم پوضا ًہ ہوًے کی وخہ ؼے هلتوی کطزٍ 

هیٹٌگ ثالًے کے لیئے کوئی ثھی کوضم ضطوضی 

 ًہیں ہوگب۔
(ووٹ ثطاثط ہوًے کی لوضتویں چیئطهیي کو ۵)

 ایک ووٹ حبلل ہوگب۔
(ثوضڈ کب ؼیکطیٹطی هیٹٌگ کے هٌٹ ضکبضڈ کطے ۶)

گب، خو آًے والی هیٹٌگ کے زوضاى تمسیق کے 

 لیئے پیؿ کطے گب۔
۔ ڈائطیکٹط ثوضڈ کی ططف ؼے ثیبى کطزٍ ـطائظ ۱۱

و ضواثظ کے تحت هقطض کیب خبئے گب، خػ کے 
پبغ پبکؽتبى کے قبًوى کے تحت قبئن کطزٍ 

یوًیوضؼٹی کی ثیبى کطزٍ قبثلیت ہوگی یب عبلوی 

پہچبى ضکھٌے والی یوًیوضؼٹی کی قبثلیت ضکھتب ہو 
وضؼٹی هیں کن ؼے اوض اغ کے پبغ خبًی هبًی یوًی

کن زغ ؼبل کب یوضوالخی اوض ٹطاًؽپالًٹیفي ؼے 
 هتعلقہ ٹیچٌگ کوضؼع پڑھبًے کب تدطثہ ہو:

ثفططیکہ ؼٌسھ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ 

کب ؼٌسھ  ۱۹۹۱) ۱۹۹۱ٹطاًؽپالًٹیفي آضڈیٌٌػ، 
( ًبفص ہوًے ؼے پہلے ڈأو هیڈیکل IIIآضڈیٌٌػ ًوجط 

الًٹیفي ڈپبضٹوٌٹ کے کبلح هیں یوضوالخی اوض ٹطاًؽپ
پطوفیؽط کب عہسٍ ضکھٌے واال ـرك ازاضے کب پہال 

 ڈائطیکٹط ہوگب۔

ڈائطیکٹط ازاضے کب تعلیوی اوض ایگعیکٹو ہیڈ ( ۱۔ )۱۱
ہوگب اوض وٍ اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں اوض ضواثظ کے 

 

 اکیڈهک کبٔوًؽل

Academic 

Council 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ازاضے هیں کبم کطًے 

والے ؼطکبضی 
هالظهیي کی هالظهت 

کے ـطائظ و ضواثظ 

 وغیطٍ

Terms and 

conditions of 

service, etc, of 

Government 

servants working 

in the Institute 
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تحت ازاضے کے هعبهالت چالئے گب اوض اغ کو 

 هٌسضخہ شیل اذتبضات حبلل ہوں گے اوض هٌسضخہ
 شیل کبم کط ؼکے گب:

(i) ازاضے کب ضکبضڈ اوض هہط کب قجضہ ضکھٌب؛ 
(ii)  ازاضے هیں کبم کطًے والے هالظهیي کی هبہبًہ

تٌرواٍ اوض االٔوًؽع کی ازائگی کے لیئے ثباذتیبض 

 ثٌبًب؛
(iii)  ثدٹ ترویٌے اوض ؼپلیوٌٹطی ثدٹ ترویٌے تیبض

کطًب اوض وٍ ثوضڈ کے ؼبهٌے هٌظوضی کے لیئے 
 ضکھٌب؛

(iv)  ثدٹ کی هس هیں هٌظوض ـسٍ اوض ثباذتیبض ثٌبئے

 گئے ثلػ کی ازائگی کی هٌظوضی زیٌب؛
(v)  ثوضڈ کے ؼیکطیٹطی کے طوض پط کبم کطًب اوض

چیئطهیي ثوضڈ اوض اغ کی کویٹیوں کی هیٹٌگػ کے 
ؼے هفبوضت ؼے ًوٹیػ خبضی  کطًب اوض هیٹٌگػ 

 اوض ضکبضڈ اوض کبضضوایبں ؼٌجھبلٌب؛ ػکے هٌٹ

(vi)  ثوضڈ کے فیملوں پط عولسضآهس کے لیئے اقسام
 اٹھبًب؛

(vii) ؼبالًہ ثدٹ تیبض کطًب اوض پیؿ کطًب؛ 
(viii) ازاضے کی ؼبضی شهیساضی اٹھبًب؛ 

(ix)  اوض هعبہسے ثوضڈ کی ططف ؼے ؼبضے

 ؼٌجھبلٌب؛ اوضزؼتبویع 
(x)  زوؼطی ؼبضی شهیساضیبں ازا کطًب، خو ثوضڈ کی

 ططف ؼے اغ کو ؼوًپی خبئیں۔
(ڈائطیکٹط ثوضڈ کی ططف ؼے تفکیل زی گئی ۲)

 کویٹی یب شیلی کویٹی کب ایکػ آفیفو هیوجط ہوگب۔

(ڈائطیکٹط ہط کؽی کیػ هیں یب کن اظ کن پیفگی ۳)
عالوٍ ؼول وضک ثدٹ هیں هٌظوض ـسٍ اؼووں کے 

یب ؼبظ و ؼبهبى یب آٹوهوثبئیل پط ہوًے والے کیپیٹل 
ایکؽپیٌڈیچط پط ذطچہ کی هعیس اخبظت ًہیں زے گب، 

 خػ پط پہلے ثوضڈ ًے هٌظوضی زی ہے۔

ڈائطیکٹط اپٌے کوئی ثھی اذتیبضات کؽی  (۴)
زوؼطے عولساض یب ازاضے کی کویٹی کو هٌتقل کط 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ازاضے کے عولساضوں 

اوض اؼٹبف کی تقطضی 
 اوض ـطائظ و ضواثظ

Appointments 

and terms and 

conditions of 

Officers and staff 

of the Institute 
 فٌڈ

Fund 
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 ؼکتب ہے، خیؽے وٍ هٌبؼت ؼودھے۔

( ازاضے کو ایک اکیڈهک کبٔوًؽل ہوگی خو ۱۔ )۱۲
ایؽے کبم ؼطاًدبم زے گی خو اغ ایکٹ یب ضواثظ 

کے تحت تفکیل زیئے گئے ثوضڈ کی ططف ؼے اغ 
 کو ؼوًپے خبئیں:

 (اکیڈهک کبٔوًؽل هٌسضخہ شیل پط هفتول ہوگی:۲)

(i) چیئطهیي ڈائطیکٹط 

(ii) هیوجط ڈأو هیڈیکل کبلح کب پطًؽپبل 

(iii)  ازاضے کے ؼبضے پطوفیؽطغ اوض

 ایؽوؼی ایٹ پطوفیؽطغ

 هیوجط

اٹھب (اکیڈهک  کبٔوًؽل ایؽے زیگط هبہط اپٌے ؼبتھ ۳)
 ؼکتی ہے، خیؽے وٍ ضطوضی ؼودھے۔

(کبٔوًؽل کی هیٹٌگػ ختٌب هٌبؼت ہو ؼکے، ۴)
آظازاًہ ًووًے ثالئی خبئیں گی، لیکي ؼبل هیں چبض 

 زفعہ ؼے کن ًہیں۔

اکیڈهک کبٔوًؽل کے کل هیوجطظ (هیٹٌگ کب کوضم ۵)
کے آزھے ثطاثط ہوگب، خػ کی ًؽجت ایک کے ثطاثط 

 گٌی خبئے گی۔
( ؼٌسھ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ ۱۔ )۱۳

کب ؼٌسھ  ۱۹۹۱) ۱۹۹۱ٹطاًؽپالًٹیفي آضڈیٌٌػ، 

( ًبفص ہوًے ؼے فوضی پہلے ڈأو IIIآضڈیٌٌػ ًوجط 
ی هیڈیکل کبلح کے یوضوالخی ڈپبضٹوٌٹ هیں ؼبضکبض

هالظم کے طوض پط کبم کطًے والے ؼبضے افطاز کی 
 هالظهت کب ازاضے کی ططف تجبزلہ ہو خبئے گب۔

 ثفططیکہ ایؽے افطاز:

(i)ؼطکبضی هالظم ضہیں گے؛ 
(ii) ازاضے کی ططف ؼے ازاضے کے تحت ذسهت

کے عطلہ کے لیئے تٌرواٍ اوض االٔوًػ حبلل 
کطیں گے، خو اى کو ازاضے کی ططف تجبزلے ؼے 

 هلٌے والے ؼے کن ًہ ہوگی۔پہلے 

(iii) ،ایؽے ضواثظ کے تحت چالئے خبئیں گے
خیؽے ازاضٍ حکوهت کی هٌظوضی ؼے تفکیل زے، 

ی ططف ثفططیکہ ایؽے ضواثظ اى کے ازاضے ک

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 فٌڈغ خوع کطًب

Crediting of the 

Funds 
فٌڈغ کی ؼطهبیہ کبضی 

 اوض اؼتعوبل

Investment and 

Utilization of the 
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اکبٔوًٹػ ؼٌجھبلٌب اوض 

 اکبٔوًٹػ کی آڈٹ

Maintenance of 

Accounts and 

audit of 

accounts 
 

ضپوضٹػ ضیٹطًػ 

 وغیطٍ خوع کطاًب

Submission of 

reports returns 
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تجبزلہ ؼے پہلے والے ضواثظ ؼے کن فبئسٍ هٌس ًہیں 

 ہوں گے۔
( کے تحت تجبزلہ کیئے گئے ۱(ازاضٍ، شیلی زفعہ )۲)

 افطاز کی هالظهت کے ؼلؽلے هیں:
(i) ایؽے ؼبضے اًتظبهی اوض هبلیبتی اذتیبضات

اؼتعوبل کطے گب خو حکوهت کی ططف ؼے 

اؼتعوبل الئق ہوں یب حکوهت کی هبتحت کؽی 
 اتھبضٹی کے اؼتعوبل الئق ہوں: اوض

(ii) کؽی ایؽے ـرك کے ذالف اًتظبهی کبضضوائی
کطے گب اوض ایؽے ـرك کے ذالف هعبهلہ هعیس 

 قسم اٹھبًے کے لیئے حکوهت کی ططف ثھیدے گب۔

(وٍ ـرك خػ کی هالظهت ازاضے کی ططف ۳)
( کے تحت هٌتقل کی گئی ہے، اغ کو ۱شیلی زفعہ )

ے والی ؼبضی ؼہولیبت، حکوهت کی ططف ؼے هلٌ
ثفوول ازاضے کے تحت ذسهت کے، پیٌفي اوض اغ 

 پط ًبفص ہوًے والے قواعس کے تحت پیفي کی ضقن:

ثفططیکہ ازاضٍ ایؽے ہط ـرك کے لیئے حکوهت 
کو ایؽی ضقن کے ثطاثط ضقن ازا کطے گب، خو اغ 

ـرك کے ازاضے هیں هالظهت کے عیون ٹوٹل 
 ضقن کے ثطاثط ہوگی۔

اوض پیٌفي کی کویوـي کی ضقن ازاضے ( پیٌفي ۴)

کے ایؽے عولساض کی ططف ؼے هٌظوض کی خبئے 
گی، خو اغ ؼلؽلے هیں حکوهت کی ططف ؼے 

 ثباذتیبض ثٌبیب گیب ہو:
کن کی خبًی ہے تو ایؽی پیٌفي ثفططیکہ اگط پیٌفي 

خبضی کطًے ؼے پہلے ایؽب عولساض حکوهت ؼے 

 ظثبًی حکن لے گب۔
طوویڈًٹ فٌڈ (ایؽے افطاز کے خٌطل پ۵)

( کے ۱اکیوهیولیفٌع خي کی هالظهت شیلی زفعہ )
تحت ازاضی کی ططف ثسلی کی گئی ہے حکوهت کے 

پبغ ہی ضہیں گے اوض وٍ پطوویڈًٹ فٌڈ اکبٔوًٹ کی 

 ططف حمہ ڈالٌب خبضی ضکھیں گے:
ثفططیکہ ایؽے فٌڈ هیں ؼے عبضضی ایڈواًػ 

کے ایکٹ ًبفص کطًے 

 ضکبوٹیں ہٹبًب لیئے

Removal of 

difficulties at the 

commencement 

of the Act 
 اذتیبض پط پبثٌسیزائطٍ 

Bar on 

Jurisdiction 
 ثوضڈ ضوبًت

Board Indemnity 
 

 ضواثظ ثٌبًے کب اذتیبض

Power to make 

Regulations 
کے ؼٌسھ  ۱۹۹۱

کی  VIIآضڈیٌٌػ 

 هٌؽوذی

Repeal of Sindh 

Ordinance VII of 

1990 
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ازاضے کی ططف ؼے اى پط ًبفص قواعس کے تھت 

 کیئے خبئیں گے۔خبضی 
( ازاضٍ اپٌے کبهوں کی ثہتط ازائگی کے لیئے ۱۔ )۱۴

ایؽے عولساض اوض عولہ ایؽے پطوفیفٌل، ٹیکٌیکل یب 
هٌؽٹیطیل قبثلیت اوض تدطثہ ضکھٌے واال هقطض کط 

ؼکتب ہے، اغ ططذ اوض ایؽی ـطائظ و ضواثظ کے 

 تحت خیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
کے بضضوائی کاًتظبهی  (عولساض اوض عولہ ایؽی۲)

هؽتحق ہوں گے اوض اغ ططذ خیؽے ثیبى کیب گیب 
 ہو۔

 

 
( ازاضے کب ایک علہسٍ فٌڈ ہوگب، خػ کو ؼٌسھ ۱۔ )۱۵

اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ ٹطاًؽپالًٹیفي فٌڈ کہب 

 خبئے گب۔
 (فٌڈ هٌسضخہ شیل پط هفتول ہوگب:۲)

(a)  وفبقی اوض لوثبئی حکوهتوں کی ططف
 ؼجؽڈی؛ؼے حبلل کطزٍ گطاًٹػ اوض 

(b) عطیبت اوض اًڈوهٌٹػ؛ 

(c)  ؼطهبیہ کبضی اوض ڈپبظٹػ کے شضیعے
 کوبئی؛

(d)  ازاضے کی ططف ؼی خوع کطزٍ قطن یب
 حبلل کطزٍ اهساز؛

(e)  ازاضے کی اـبعتوں پط فیػ، ضائلٹیع اوض

ازاضے کی ططف ؼے زی خبًے والی 
 ذسهبت پط زیگط چبضخع؛

(f)  کؽی هقبهی اتھبضٹی کی ططف ؼے خبضی
 کطزٍ گطاًٹػ؛ اوض

(g)  پبکؽتبى کی کؽی ڈوًط ایدٌؽی یب ثیطوًی

پہچبى کی ڈوًط ایدٌؽی ؼے حبلل کطزٍ 
 ؼبضی ضقویں۔

۔ فٌڈ هیں خوع کطزٍ ضقویں ثوضڈ کی ططف ؼے ۱۶
هٌظوض ـسٍ کؽی ـیڈول ثیٌک هیں خوع کی خبئیں 



 
14 

 گی۔
 

۔ ثوضڈ اپٌے فٌڈغ وفبقی حکوهت یب لوثبئی ۱۷

حکوهت کی کؽی ؼکیوضٹی هیں لگبئے گب یب 
کی ططف ؼے هٌظوض ـسٍ زوؼطی کؽی حکوهت 

 ؼکیوضٹی هیں لگبئے گب۔
 

 
 

( ثوضڈ ازاضے کے اکبٔوًٹػ اغ ططذ چالئے ۱۔ )۱۸

 گب، خیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
(اکبٔوًٹػ ثوضڈ کی ططف ؼے هقطض کطزٍ چبضٹطڈ ۲)

اکبٔوًٹٌٹ کی ططف ؼے ؼبل هیں ایک هطتجہ آڈٹ 
 کیئے خبئیں گے۔

اوض اغ ؼلؽلے هیں  (اکبٔوًٹػ کب ؼبالًہ اؼٹیٹوٌٹ۳)

آڈٹ ضپوضٹ آڈیٹط کی ططف ؼے غوض کے لیئے 
ثوضڈ کو خوع کطائی خبئے گی، ایؽے قسم کے لیئے 

 خیؽے وٍ ضطوضی ؼودھے۔
۔ ڈائطیکٹط حکوهت کو ایؽے ؼلؽلہ واض ضیٹطًػ، ۱۹

ؼبالًہ ضپوضٹیں، اکبٔوًٹػ، اؼٹیٹوٌٹ اؼٹیٹؽٹکػ یب 

هعلوهبت خوع کطائے گب، خو حکوهت کی ططف 
 لت کی خبئے۔ؼے ط

 
 

۔ اگط اغ آضڈیٌٌػ کی گٌدبئفوں کے ـطوعبتی ۲۱
طوض پط ًبفص ہوًے هیں کوئی ضکبوٹ پیؿ آئے، 

حکوهت ڈائطیکٹط کی ؼفبضؾ پط یب زوؼطی لوضت 
هیں ایؽی ضکبوٹ ہٹبًے کے لیئے ذبق ہسایت 

 خبضی کط ؼکتب ہے۔

 
 
 

۔ اغ ایکٹ کے تحت اچھی ًیت ؼے کیئے گئے ۲۱

کے اضازے پط کؽے عسالت  کؽی کبم یب کچھ کطًے
کو کوئی کبضضوائی چالًے، کوئی فیملہ ؼٌبًے یب 
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 کوئی حکن خبضی کطًے کب زائطٍ اذتیبض ًہیں ہوگب۔

۔ اغ ایکٹ کے تحت اچھی ًیت ؼے کیئے گئے ۲۲
کؽی کبم یب کچھ کطًے کے اضازے پط کوئی هقسهہ یب 

ضڈ یب کؽی کوئی قبًوًی کبضضوائی حکوهت، ثو
 ہوگی۔ـرك کے ذالف ًہیں 

۔ ثوضڈ حکوهت ؼے ؼطکبضی گعیٹ هیں ۲۳

ًوٹیفکیفي کے شضیعے پیفگی هٌظوضی کے ثعس، اغ 
ایکٹ کے هقبلس حبلل کطًے کے لیئے اغ ایکٹ 

 ؼے هتعلقہ ضواثظ ثٌب ؼکتب ہے۔
۔ ؼٌسھ اًؽٹیٹیوٹ آف یوضوالخی ایٌڈ ۲۴

کو هٌؽوخ کیب خبتب  ۱۹۹۱ٹطاًؽپالًٹیفي آضڈیٌٌػ، 

 ہے۔

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


