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سندھ ایکٹ نمبزVIمجزیہ ۹۱۱۲
SINDH ACT NO.VI OF
1992
ہمدرد یونیورسٹی کزاچی ایکٹ،
۹۱۱۹
THE HAMDARD
UNIVERSITY KARACHI
ACT, 1991
] ۲۲فطوضی [۱۹۹۲
ایکٹ خػ کی توؼظ ؼے کطاچی هیں ہوسضز
یوًیوضؼٹی کطاچی لبئن کی خبئے گی۔
هیں ہوسضز
خیؽب کہ کطاچی هیں کطاچی
یوًیوضؼٹی کب لیبم اوض اغ ؼے هتؼلمہ هؼبهالت
کے لیئے الساهبت اٹھبًب همموز ہیں؛
اغ کو اغ ططذ ػول هیں الیب خبئے گب:
۱۔ ( )1اغ ایکٹ کو ہوسضزکطاچی یوًیوضؼٹی
ایکٹ ۱۹۹۱ ،کہب خبئے گب۔
( )۲یہ فی الفوض اوض پہلی ؼتوجط  ۱۹۹۱ؼے
ًبفص ہوگب۔
۲۔ اغ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوض
هفہوم کے هتضبز ًہ ہو ،تت تک :
)''(iاکیڈهک کب ٔوًؽل'' ؼے هطاز یوًیوضؼٹی کی
اکیڈهک کب ٔوًؽل ؛
)'' (iiاتھبضٹی'' ؼے هطاز زفؼہ  ۱۱هیں ثیبى کوضزٍ
یوًیوضؼٹی کی اتھبضٹی؛
)''(iiiثوضڈ'' ؼے هطاز یوًیوضؼٹی کب ثوضڈ ٓاف
گوضًطغ؛
)''(ivچبًؽلط'' ؼے هطاز یوًیوضؼٹی کب چبًؽلط ؛
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توہیس )(Preamble
ػٌواى

اوض

هرتمط
ـطوػبت
Short
title
and
commencement
تؼطیف
Definitions

)'' (vڈیي'' ؼے هطاز فیکلٹی کب ہیڈ؛
)''(viڈائطیکٹط''ؼے هطاز ازاضے کب ہیڈ؛
)''(viiفیکلٹی''ؼے هیطاز یوًیوضؼٹی کی فیکلٹی؛
)'' (viiiفبئوًڈیفي'' ؼے هطاز ہوسضز فبئوًڈیفي ٓاف
پبکؽتبى؛
('' )ixحکوهت '' ؼے هطاز ؼٌسھ حکوهت؛
)'' (xازاضٍ'' هطلت یوًیوضؼٹی کی زیکھ ثھبل اوض
اًتظبم هیں ازاضٍ؛
)''(xiثیبى کطزٍ''ؼے هطاز لواًیي ،ضواثظ اوض
لواػس هیں ثیبى کطزٍ؛
)'' (xiiپطوفیؽط اهیطیٹػ'' ؼے هطاز ایک ضٹبئطڈ
پطوفیؽط خو یوًیوضؼٹی هیں اػعاظی طوض پط کبم
کط ضہب ہو ؛
) ''(xiiiلبًوى ،ضواثظ اوض لواػس''ؼے هطاز اغ
ایکٹ تحت تطتیت واض ثٌبئے گئے لبًوى ،ضواثظ
اوض لواػس؛
)''(xivیوًیوضؼٹی'' ؼے هطاز ہوسضز یوًیوضؼٹی
کطاچی؛ اوض
)''(xvوائیػ چبًؽلط''ؼے هطاز یوًیوضؼٹی کب
وائیػ چبًؽلط۔
ببة II-
یونیورسٹی
۳۔ ( )۱کطاچی هیں ایک یوًیوضؼٹی لبئن کی خبئے
گی ،خؽے ہوسضز یوًیوضؼٹی کطاچی کہب خبئے گب،
خو چبًؽلط  ،وائیػ چبًؽلط ،ڈیي ،چیئطهیي اوض
ثوضڈ کے اضاکیي ،اکیڈهک کب ٔوًؽل کےاضکبى اوض
ایؽے زوؼطے ػولساضوں پط هفتول ہوگی خیؽب کہ
ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲یوًیوضؼٹی ہوسضز یوًیوضؼٹی کطاچی کے ًبم
ؼے ایک ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگی ،خػ کو اغ هیں
ـبهل کؽی خبئیساز کو حبلل کطًے یب ًیکبل
کطًے کے اذتیبضات کے ؼبتھ حمیمی وضاثت اوض
ػبم هھط ہوگی ،خو ثیبى کئے گئے ًبم ؼے کیػ
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یوًیوضؼٹی کب لیبم اوض
ہیئت
Establishment and
incorporation of the
University

یوًیوضؼٹی ؼت کے لیئے
کھلی ہوگی
The University shall
be open to all
یوًیوضؼٹی کے اذتیبضات
اوض کبم
Powers
and
functions of the
University

کط ؼکے گی اوض اغ پط کیػ ہو ؼکتب ہے۔
۴۔ یوًیوضؼٹی ہط کؽی خٌػ ؼے تؼلك ضکھٌے
والے توبم افطاز کے لئے کھلی ہوگی ،اى کب تؼلك
کؽی ثھی خٌػ ،کؽی ثھی هصہتً ،ؽل ،طجمے ،
ضًگ یب ڈوهیؽبئل ؼے ہو ،خو یوًیوضؼٹی کی
ططف ؼے پڑھبئے خبًے والے کوضؼع هیں تؼلین
لیٌے کے لیئے زاذال کے اہل ہوں اوض ایؽے کؽی
ثھی ـرك کو فمظ خٌػ ،هصہت ،طجمےً ،ؽل،
ضًگ یب کؽی ثھی ضہبئفی خگہ کی ثٌیبز پط
ؼولیبت ؼے اًکبض ًہیں کیب خبئے گب۔
۵۔یوًیوضؼٹی ذوزهرتبض ثبڈی ہوگی اوض اغ کو
اذتیبضات حبلل ہوں گے:
)(iتطثیت کی ایؽی ـبذوں هیں تؼلین فطاہن کطًب،
خیؽے وٍ هٌبؼت ؼودھے ،اوض هؼلوهبت هیں
اضبفہ اوض تطلی کے لیئے گٌدبئفیں ثٌبًب خیؽے
وٍ طے کطے؛
)(iiـبگطزوں کو زاذلہ زیٌب اوض اهتحبى لیٌب اوض اى
افطاز کو خٌہوں ًے ثیبى کی گئی ـطائظ کے
هطبثك اهتحبى پبغ کیب ہو اى کو ڈگطیع  ،ڈپلوهبظ
ؼطٹیفکیٹػ اوض زوؼطے تؼلیوی اػعاظ زیٌب ؛
) (iiiاپٌب الحبق کطًب یب زوؼطے ازاضوں ؼے خوڑًب
اوض تؼلین کی ثہتطی کے لیئے اپٌے کبم اوض
شهیساضیبں ازا کطًب اوض فیکلٹیع اوض ٹیچٌگ
یوًیوضؼٹی کے ػولساض
ڈپبضٹوٌٹػ لبئن کطًب؛
) (ivثیبى کئے گئے ططیمہ کبض کے هطبثك Officers of the
هٌظوض کئے گئے افطاز کو اػعاظی ڈگطیبں یب University
اػعاظ زیٌب؛
)(vکوضؼع آف اؼٹڈیع ثٌبًباوض تحمیك کطًب ،خیؽے
وٍ طے کطے؛
)(viتؼلین  ،فٌی تطثیت اوض تحمیك کے هتؼلك
زوؼطی ؼہولیبت هہیب کطًب اوض تؼبوى کطًب؛
) (viiپبکؽتبى هیں یب اغ ؼے ثبہط تؼلیوی ازاضوں
کب الحبق کطًب یب ػلحسٍ کطًب اوض ایؽے ازاضوں کی
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خبًچ پڑتبل کطًب یب ذوز کو هٌترت تؼلیوی تطثیتی
اوض تحمیمی ازاضوں ؼے خوڑًب ،اى کو اى کے کبم
اوض شهیساضیبں ًجھبًے کے لیئے هٌبؼت ذسهبت اوض
ؼہولیبت فطاہن کطًب اوض ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ هوثط
تؼلیوی تطثیتی اوض تحمیمی پطوگطاهوں کو یمٌیٌی
ثٌبًے کے لیئے پڑھبئی کے ططیمے اوض حکوت
ػولیبں طے کطًب؛
) (viiiخبئیساز حبلل کطًب اوض ؼٌجھبلٌب  ،یوًیوؼٹی
کو کئی گئی گطاًٹػ  ،ولیتیں ٹطؼٹ ،تحبئف،
ػطیبت ،اًڈوهٌٹػ اوض زوؼطی چٌسوں کو ؼٌجھبلٌب
اوض اى کو ایؽے ططیمے ؼے اؼتؼوبل کطًب خیؽب
هٌبؼت ؼودھے؛
) (ixهؼبہسوں ،ٹھیکوں اوض اًتظبهبت هیں حکوهت،
تٌظیووں ،ازاضوں ،ثبڈیع اوض افطاز ؼے اپٌے کبم
اوض شهیساضیبں پوضی کطًے کے لیئے ـبهل ہوًب؛
) (xایؽی فیػ اوض زوؼطی ولولیبں طلت کطًب
اوض حبلل کطًب خیؽب وٍ طے کطے؛
) (xiهرتلف ثبڈیع اوض کویٹیع کے لیئے هیوجط
همطض کطًب خیؽے ثوضڈ طے کطے ،تسضیؽی اوض ہن
ًمبثی ؼطگطهیوں کے ؼلؽلے هیں اوض
یوًیوضؼٹی اوض اغ کے ازاضے کے ـبگطزوں کو
زاذال زیٌب؛
) (xiiاؼبتصٍ اوض ػولے کے هیوجطاى کے ؼویت
ایؽے ػولساض همطض کطًب اوض ایؽے ػولساضوں اوض
ػولے کے ـطائظ و ضواثظ ،اذتیبضات اوض
شهیساضیبں ثیبى کطًب؛
) (xiiiایؽے توبم السام لیٌب اوض کطًب خو کہ اغ کے
همبلس حبلل کطًے کے لئے هطلوة ہوں۔
ببة III-
یونیورسٹی کے عملدار
۶۔ هٌسضخہ شیل یوًیوضؼٹی کے ػولساض ہوں گے:
) (iؼطپطؼت؛
) (iiچبًؽلط؛
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ؼطپطؼت
The Patron
چبًؽلط
The Chancellor

خبًچ پڑتبل
Visitation

وائیػ چبًؽلط
Vice Chancellor

) (iiiوائیػ چبًؽلط؛
) (ivڈیٌػ؛
) (vڈائطیکٹطغ؛
) (viٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ کب چیئطهیي؛
) (viiضخؽٹطاض؛ اوض
) (viiایؽے زوؼطے افطاز خي کے یوًیوضؼٹی
ػولساض ہوًے کے ثبضے هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۔ ؼٌسھ کب گوضًط یوًیوضؼٹی کب ؼطپطؼت ہوگب۔
۸۔ ( )۱چبًؽلط ًبهوض ـرك ہوگب ،خو هؼبـطے
هیں اپٌی هؼلوهبت اوض ذسهبت کے هیساى هیں اپٌی
حیثیت کے طوض پط خبًب خبئے گب اوض اپٌے اػلیٰ
اذاللی اوض شہٌی حیثیت کی وخہ ؼے پؽٌس کیب خبتب
ہو؛
()۲شیلی زفؼہ ( )۱کے تحت ؼوؼبئٹی کب وزض
یوًیوضؼٹی کب چبًؽلطہوگب۔
()۳چبًؽلط ،خت هوخوز ہو ،یوًیوضؼٹی کے
کبًووکیفي کی لساضت کطے گب۔
()۱ہط اػعاظی ڈگطی زیٌے کے لیئے چبًؽلط ؼے
تمسیك کطواًی پڑے گی۔
()۵اگط چبًؽلط هطوئي ہے کے کؽی اتھبضٹی کی
کبضضوایبں اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں ،لواًیي،
ضواثظ یب لواػس کے هطبثك ًہیں ہیں تو ،وٍ ایؽی
اتھبضٹی کو ؼجت ثتبًے کے لیئے طلت کط ؼکتب
ہے کہ کیوں ًہ ایؽی کبضضویوں کو ذتن کیب خبئے ،اتھبضٹیع
تحطیطی طوض پط حکن کے شضیؼے ایؽی کبضضوائی Authorities
کو ذتن کط ؼکتب ہے۔
()۶چبًؽلطکے اغ ططذ ػول کطًے ؼے غیط
هوخوزگی کی لوضت هیں یب کؽی زوؼطے ؼجت
کی وخہ ؼے ،وائػ چبًؽلط اغ کی خگہ کبم
کطے گب۔
۹۔ ( )۱چبًؽلط یوًیوضؼٹی ؼے هتؼلمہ هؼبهالت
کی خبًچ کط اؼکتب ہے ،اوض ایؽب ـرك یب
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ـرمیبت همطض کط ؼکتب ہے ،خیؽب کہ همبلس
حبلل کطًے کے لئے هٌبؼت ؼودھے۔
( )۲چبًؽلط ،شیلی زفؼہ ( )۱کے تحت ضپوضٹ
هلٌے کے ثؼس ایؽی ہسایبت خبضی کط ؼکتب ہے
خیؽب وٍ هٌبؼت ؼودھے اوض ڈائطیکٹط ایؽی ہسایبت
پط ػول کطے گب۔
۱۱۔ ( )۱وائػ چبًؽلط ،چبًؽلط کی ططف ؼے
ایؽی ـطائظ و ضواثظ کے تحت همطض کیب خبئے
گب ،خیؽے وٍ طے کطے اوض چبًؽلط کی ذوـی
ؼے آفیػ ضکھے گب۔
()۲کؽی ثھی ولت خت وائػ چبًؽلط کب ػہسٍ
ذبلی ہوگب یب وائػ چبًؽلط غیط حبضط ہوگب یب
کؽی ثیوبضی کے ثبػث اپٌے ٓافػ کے فطائض
اًدبم زیٌے ؼے لبلط ہوگب یب کؽی اوض ؼجت کے
ثبػث چبًؽلط وائػ چبًؽلط کی شهہ زاضیبں ًجھبًے
کے لئے ایؽے اًتظبهبت کط ؼکتب ہے خیؽب وٍ
هٌبؼت ؼودھے۔
( )۳وائػ چبًؽلط یوًیوضؼٹی کب اہن تسضیؽی اوض
اًتظبهی ػولساض ہوگب اوض اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں،
چبًؽلط کی ہسایبت ،اوض یوًیوضؼٹی کی ہسایبت پط
ػول زض ٓاهس کطًے کب شهہ زاض ہوگب اوض یوًیوضؼٹی
کی حکوت ػولیوں اوض پطوگطاهع پط ػول زض ٓاهس
کب شهہ زاض ہوگب۔
()۱وائػ چبًؽلط ،کؽی ہٌگبهی لوضتحبل هیں،
خو اغ کے ذیبل هیں فوضی السام لیٌے کی هطلوة
ہو ،ایؽب لسم اٹھب ؼکتب ہے خیؽب وٍ ضطوضی
ؼودھے ،خػ کے ثؼس ختٌب خلس هوکي ہو ؼکے،
اغ السام کے ثبضے هیں ػولساض ،اتھبضٹی یب ثبڈی
کو ضپوضٹ کطے گب ،خػ کو ػبم وضتحبل هیں
هؼبهلے کو حل کطًب تھب۔
()۴ذمولی طوض پط اوض هٌسضخہ ثبال اذتیبضات
کی ػبم حیثیت ؼے ثغیط تضبز کے ،وائػ چبًؽلط
کو یہ اذتیبض ثی حبلل ہوں گے کہ:
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ثوضڈ آف گوضًطغ
Board of Governors

ثوضڈ کے اذتیبضات اوض
کبم
Powers
and
Functions of the

)(aایؽی ػبضضی ٓاؼبهیبں پیسا کطًب اوض ثھطتی Board
کطًب خي کی هست چھ هبٍ ؼے ظیبزٍ ًہ ہو؛
)(bهٌظوض کئے گئے ثدٹ هیں فطاہن کیب گیب توبم
ذطچ هٌظوض کطًب اوض ذطچ کے اًہی هیدط ہیڈظ
هیں فٌڈظ کو ضی ایپطو پطئیٹ کطًب؛
)(cغیط هتولغ ؼبهبى کے لئے ضلن کی ضی
ایپطوپطیفي هٌظوض کطًب خو پچبغ ہعاض ؼے
ظیبزٍ ًہ ہو ،خؽے ثدٹ هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوض
اغ کے هتؼلك ثوضڈکے ٓاًے والے اخالغ هیں
ضپوضٹ کطًب؛
)(dهتؼلمہ اتھبضٹی ؼے ًبهوں کے پیٌلع هلٌے کے
ثؼس یوًیوضؼٹی کے توبم اهتحبًبت کے لئے
پیپطؼیٹطظ اوض هوتحي همطض کطًب؛
) (eپیپطظ ،هبضکػ ،اوض ًتبئح کی ؼیکوضٹی کے
لئے ایؽے اًتظبم کطًب خیؽب ضطوضی ہو؛
) (fیوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ ،ػولساضوں اوض زوؼطے
هالظهیي کو پڑھبئی ،تحمیك ،اهتحبًبت اوض
اًتظبهبت اوض یوًیوضؼٹی کے ایؽے زوؼطے
هؼبهالت کے ؼلؽلے هیں ایؽے کبم کطاًے کی
ہسایبت کطًب  ،خیؽب وٍ ضطوضی ؼودھے؛
) (gیوًیوضؼٹی کے کؽی ػولساض یب هالظهیي کو
اپٌے اذتیبضات هیں ؼے کچھ اغ ایکٹ کے تحت
هٌتمل کطًب ،اى ـطائظ کے هطبثك  ،اگط کوئی
ہوں؛
)(hایؽی کیٹگطیع کے لئے هالظم همطض کطًب ،خي ثوضڈ کی هیٹٌگ
کے ؼلؽلے هیں ثوضڈ کی ططف ؼے اذتیبضات Meeting of the
Board
هٌتمل کئے گئے ہوں؛
)(iایؽے زوؼطے اذتیبضات اوض کبم کطًب اوض
ؼطاًدبم زیٌب  ،خیؽب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
۱۱۔ یوًیوضؼٹی کی هٌسضخہ شیل اتھبضٹیع ہوں گی:
) (iثوضڈ ٓاف گوضًطغ؛
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) (iiاکیڈهک کب ٔوًؽل؛
) (iiiثوضڈ غ ٓاف فیکلٹیع؛
اػلی هطبلؼوں اوض تحمیمی ثوضڈ؛
)(iv
ٰ
) (vثوضڈغ ٓاف اؼٹڈیع؛
) (viؼلیکفي ثوضڈ؛
) (viiفٌبًػ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛
) (viiiڈؼپلي کویٹی؛ اوض
) (ixایؽی زوؼطی اتھبضٹیع  ،خیؽب کہ اؼٹیچوٹػ
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۲۔ ( )۱یوًیوضؼٹی کے هؼبهبت کی ػبم
ًظطزاضی اوض ضبثطہ اوض پبلیؽیبں ثٌبًے کے
اذتیبضات ثوضڈ کے پبغ ہوں گے ،خو هٌسضخہ
شیل پط هفتول ہوگب:
) (aوائػ چبًؽلط؛
) (bؼٌسھ ہبئی کوضٹ کب چیف خؽٹػ یب اغ کی
ططف ؼے ًبهعز کیب گیب ہبئی کوضٹ کب خح؛
) (cحکوهت ؼٌسھ کب ؼیکطیٹطی ثطائے تؼلین ؛
)(dچبًؽلط کی ططف ؼے وائػ چبًؽلط کی
هفبوضت کے ثؼس زو ڈیٌػ همطض کیئے خبئیں گے؛
) (eچیئطهیي ،یوًیوضؼٹی گطاًٹػ کویفي ،اى کی
ططف ؼے ًبهعز کیب گیب کویفي کبکل ولتی هیوجط؛
)(fچیوجطغ آف کبهطغ ایٌڈ اًڈؼٹطیع ،کطاچی کب
لسض؛
)(gچبًؽلط کی ططف ؼے وائػ چبًؽلط کی
ؼفبضؾ پط تیي ًبهوض اـربق ًبهعز کیئے خبئیں
گے؛
)(hؼوؼبئٹی کی ططف ؼے تیي ثہتطیي لیبلت
ضکھٌے والے اـربق همطض کیئے خبئیں گے؛
(ً )۲بهعز کطزٍ هیوجط تیي ؼبل کی هست کے لیئے
هیوجطی ضکھے گب اوض زوثبضٍ ًبهعزگی کے لیئے
اہل ہوگب۔
(ً)۳بهعز کطزٍ هیوجط کی هیوجطی ذتن ہو خبئے گی
اؼتؼیفی زیتب ہے یب ثغیط هٌبؼت ؼجت ثتبًے
اگط وٍ
ٰ
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اکیڈهک کبئوًؽل
Academic Council

اکیڈهک کبئوًؽل کے
اذتیبض اوض فطائض
Powers and duties
of the Academic
Council

کے ثوضڈ کی هؽلؽل تیي هیٹٌگػ هیں غیط حبضط
ضہتب ہے یب ثغیط چھٹی کے غیط حبضط ضہتب ہے یب
اغ کی ًبهعزگی ًبهعز کطًے والی اتھبضٹی کی
ططف ؼے تجسیل کی خبتی ہے۔
()۴هیوجط کی ػبضضی هیوجطی والی خگہ اتھبضٹی
کی ططف ؼے ًبهعز کطزٍ ـرك کے شضیؼے پط
کی خبئے گی اوض خو هیوجط ًبهعز کیب گیب ہے ،اغ
کی هیوجطی والی خگہ پط کی خبئے گی۔
()۵وائػ چبًؽلط ثوضڈ کے چیئطهیي کے طوض پط
کبم کطے گب۔
()۶ضخؽٹطاض ثوضڈ کے ؼیکطیٹطی کے طوض پط
کبم کطے گب۔
()۱ثوضڈ کب کوئی ثھی لسم یب کوئی ثھی کبضضوائی
ثوضڈ هیں آؼبهی کی لوضت هیں یب ثوضڈ کی تفکل
هیں ًمك کی لوضت هیں غیط هوثط ًہیں ہوگی۔
۱۳۔ ( )۱ذبق طوض پط ،زفؼہ  ۱۲کی شیلی زفؼہ
( )۱کی گٌدبئفوں کی ػبم حیثیت ؼے تضبز کے
ػالوٍ ،ثوضڈ هٌسضخہ شیل اذتیبضات اؼتؼوبل کطے
گب اوض کبم ؼطاًدبم زے گب:
)(aیوًیوضؼٹی کی خبئیساز ،فٌڈظ ،اثبثوں اوض وؼبئل
پط ضبثطہ ضکھٌب اوض اًتظبم کطًب؛
)(bیوًیوضؼٹی کی ططف ؼے هٌمولہ اوض غیط
هٌمولہ خبئیساز کی هٌتملی اوض لجول کطًب؛
)(cکبلدوں اوض ازاضوں کو الحبق زیٌب اوض ػلحسٍ
کطًب؛
)(dفٌبًػ اوض پالًٌگ کویٹی کے هفوضے پط
ؼبالًہ اوض ًظطثبًی ـسٍ ثدٹ ترویٌوں پط غوض
کطًب اوض هٌظوضی زیٌب اوض هبلی هؼبهالت کو
چالًے کے لیئے ضہٌوبئی کے الول یب لواػس
ثٌبًب؛
)(eیوًیوضؼٹی کی ططف ؼے ٹھیکے هٌظوض
کطًب ،هکول کطواًب ،تجسیل کطًب یب ضز کطًب؛
)(fیوًیوضؼٹی کے همبلس حبلل کطًے کے لئے
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زیگط اتھبضٹیع کی تفکیل،
کبم اوض اذتیبضات
Constitution,
Functions
and
powers of other
authorities
اتھبضٹیع کی ططف ؼے
کویٹیع کی همطضی
Appointment
of
Committees by the
Authorities
اؼٹیچوٹػ
Statutes

اؼکیویں ـطوع کطًب اوض هٌظوضی زیٌب۔
)(gایؽی اًتظبهی ،ٹیچٌگ ،تحمیمی یب زوؼطے
آؼبهیوں کو پیسا کطًب ،ؼؽپٌڈ یب ذتن کطًب ،خیؽے
ضطوضی ہو؛
)(hؼلیکفي ثوضڈ کی ؼفبضـبت پط اؼتبز ،هحمك
اوض ػولساض همطض کطًب؛
)(iهصکوضٍ ططیمے کے تحت خبًچ پڑتبل اوض زفبع
کے ثؼس یوًیوضؼٹی کے هالظهیي کو ؼؽپٌڈ کطًب،
ؼعا زیٌب اوض هالظهت ؼے ثطططف کطًب ،خي کو
همطض کطًے کب اغ کے پبغ اذتیبض ہے؛
)(jچبًؽلط کو پیؿ کطًے کے لیئے اؼٹیچوٹػ
تدویع کطًب؛
)(kواخت ثبڈیع کی ؼفبضـبت پط ضواثظ یب لواػس
هٌظوض کطًب؛ اوض
)(lیوًیوضؼٹی ؼے هتؼلمہ زوؼطے ؼبضے ضواثظ
هؼبهالت کو چالًب ،طے کطًب اوض اًتظبم کطًب اوض Regulation
اغ ؼلؽلے هیں زوؼطے ؼبضے اذتیبضات اؼتؼوبل
کطًب ذبق طوض پط خو اغ ایکٹ اوض اؼٹیچوٹػ
هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛
()۲ثوضڈ اپٌے اذتیبضات هیں ؼے کوئی ثھی کؽی
اتھبضٹی یب ػولساض ،یب کویٹی یب شیلی کویٹی کے
حوالے کطؼکتب ہے۔
۱۴۔ ( )۱ثوضڈ ؼبل هیں کن اظ کن زو هطتجہ اخالغ
ثالئے گب،اى تبضیروں پط خو وائػ چبًؽلط کی
ططف ؼے طے کی خبئیں گی؛
ثفططیکہ ایک ذبق اخالغ کؽی ثھی ولت
چبًؽلط کی ہسایت پط یب ثوضڈ کے هیوجطظ کی
زضذواؼت پط خي کی تؼساز چھہ ؼے کن ًہ ہو،
ثالیب خب ؼکتب ہے؛
( )۲ذبق اخالغ کے لئے کن اظ کن زغ زى کب
ثوضڈ کے هیوجطاى کو ًوٹیػ زیب خبئے گب اوض
اخالغ کی ایدٌڈا هرموق کی خبئے گی ،اى
هؼبهالت کے لئے خػ کے لیئے ذبق اخالغ
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ثالیب گیب ہے۔
( )3ثوضڈ کے اخالغ کے لئے کوضم توبم هیوجطظ
کے ًمف کے ثطاثط ہوگب ،خػ کی ًؽجت ایک
کے ثطاثط ـوبض کی خبئے گی۔
( )4ثوضڈ کے فیملے هوخوز هیوجطظ کی اکثطیت
کی ثٌیبز پط اوض ووٹٌگ کے شضیؼے کیئے خبئیں
گے اوض اگط هیوجط ایک ختٌے تمؽین ہو خبتے ہیں
تو ثوضڈ کے چیئطهیي کو ایک کبؼٹٌگ ووٹ
حبلل ہوگب ،خو وٍ اؼتؼوبل کطے گب؛
کبوًؽل هفتول ہوگی؛
۱۵۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
وائػ چبًؽلط ،خو چیئطهیي ہوگب؛
()a
ڈیٌػ؛
()b
ڈائطیکٹطظ؛
()c
ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹػ کے چیئطهیي؛
()d
پطوفیؽطظ کے ؼویت
اهیطٹػ
()e
یوًیوضؼٹی کے پطوفیؽطظ؛
()fضخؽٹطاض خو ؼیکطیٹطی کے طوض پط کبم
کطے گب؛
زو ًبهوض ػبلن خو چبًؽلط کی ططف
()g
ؼے ًبهعز کیئے خبئیں گے؛
(ً )۲بهعز کیئے گئے هیوجطظ تیي ؼبل کے
ػطلے تک هیوجطی کب ػہسٍ ضکھ ؼکیں گے اوض
زوثبضٍ ًبهعز ہوًے کے لیئے اہل ہوں گے۔
(ً)۳بهعز کطزٍ هیوجط کی هیوجطی کب ػہسٍ ذبلی ہو
اؼتؼیفی زیتب ہے یب ثغیط هٌبؼت
خبئے گب اگط وٍ
ٰ
ؼجت ثتبًے کے ثوضڈ کی هؽلؽل تیي هیٹٌگػ هیں
غیط حبضط ضہتب ہے یب ثغیط چھٹی کے غیط حبضط
ضہتب ہے یب اغ کی ًبهعزگی ًبهعز کطًے والی
اتھبضٹی کی ططف ؼے تجسیل کی خبتی ہے۔
کبوًؽل کے اخالغ کب کوضم توبم هیوجطظ کے
( ٔ )۴
ًمف ثطاثط ہوگب ،خػ کی ًؽجت ایک کے ثطاثط
ـوبض کی خبئے گی۔
کبوًؽل یوًی وضؼٹی کی اػلی
۱۶۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
15

لواػس
Rules

یوًیوضؼٹی فٌڈ ،آڈٹ اوض
اکبوًٹػ
ٔ
The
University
Fund, Audit and
Accounts

هالظهت ؼے ضٹبئطهٌٹ
Retirement
from
Services

تطیي اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوض اغ ایکٹ کی
گٌدبئؿ اوض لواًیي کے هطبثك ،اؼے تسضیػ،
تحمیك اوض اهتحبًبت کو ذبق هؼیبض کے هطبثك
ضکھٌے اوض چالًے اوض یوًیوضؼٹی کی تؼلیوی
ظًسگی کی حوللہ افعائی اوض هٌظن کطًے کے
اذتیبضات حبلل ہوں گے؛
( )2ذبق طوض پط اوض هٌسضخہ ثبال گٌدبئفوں کی
کبوًؽل کو
ػبم حیثیت ؼے تضبز کے ػالوٍ ٔ
هٌسضخہ شیل اذتیبضات حبلل ہوں گے:
ثوضڈ کو اکیڈهک هؼبهالت هیں لالذ
()a
هفوضٍ زیٌب؛
طلجبء کو پڑھبئی کے کوضؼع اوض
()b
اهتحبًبت هیں زاذال زیٌب؛
ثوضڈ کی فیکلٹیع ،تسضؼی ڈپبضٹوٌٹػ،
()c
ازاوضں اوض ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع کی تفکیل اوض
تٌظین کے لئے تدبویع زیٌب؛
یوًیوضؼٹی هیں تسضیػ اوض تحمیك کی
()d
هٌموثہ ثٌسی اوض تطلی کے لئے تدبویع
زیٌب اوض اى پط غوض کطًب اوض ثٌبًب ؛
ثوضڈ ٓاف فیکلٹیع اوض ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع
()e
کی ؼفبضـبت پط ضواثظ ثٌبًب خػ هیں
تسضیػ کے کوضؼع اوض یوًیوضؼٹی کے توبم
اهتحبًبت کے لئے ًمبة ثٌبًب ،ثفططیکہ
اگط ثوضڈ ٓا ف فیکلٹیع اوض ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع
کی ؼفبضـبت ثیبى کی گئی تبضید تک
ولول ًہ ہوئی ہوتو کب ٔوًؽل ثوضڈ کی
هٌظوضی ؼے آًے والے ؼبل کے لیئے
تسضیػ کے کوضؼع خبضی ضکھے گی خو
پیفگی اهتحبًبت کے لیئے ثیبى کیئے گئے
ہیں؛
()fزوؼطی یوًیوضؼٹیع اوض اهتحبًی ازاضوں کے
اهتحبًبت کو یوًیوضؼٹی کے اهتحبًبت کے
ثطاثط حیثیت زیٌب؛
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ؼجت ثتبًے کب هولؼہ
Opportunity
of
Show cause
ثوضڈ کو اپیل اوض ثوضڈ
کی ططف ؼے ضیویو
Appeal
to
and
review by the Board

اًفوضًػ،
پیٌفي،
پطوویڈًٹ
گطیدوئٹی،
اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ
Pension, insurance,
gratuity, provident
and benevolent fund
اتھبضٹیع کے هیوجطظ کے
ػہسے کی هست کی
ـطوػبت
Commencement of
term of office of

ثوضڈ کو پیؿ کطًے کے لئے ضواثظ

()g
ثٌبًب؛
اغ ایکٹ کی گٌدبئؿ کے هطبثك
()h
اتھبضٹیع هیں هیوجط همطض کطًب؛
( )iایؽے زوؼطے کبم ؼطاًدبم زیٌب خیؽبکہ
لبًوى هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
۱۷۔ زوؼطی اتھبضٹیع کی تفکیل ،کبم کبج اوض
اذتیبض خي کے لیئے ذبق گٌدبئؿ ًہیں یب اغ
ایکٹ کے تحت ًبهکول گٌدبئؿ ہے ،وٍ ایؽے
ہوگی خیؽے اؼٹیچوٹػ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

کبوًؽل یب زوؼطی
کبوًؽلٔ ،
۱۸۔ ثوضڈ ،اکیڈهک ٔ
اتھبضٹیع ایؽی اؼٹٌڈًگ ،اؼپیفل یب ایڈوائعضی
کویٹیع همطض کط ؼکتی ہیں ،خیؽے وٍ اى کی
کبضکطزگی کو ثہتط ثٌبًے کے لیئے ضطوضی
ؼودھیں۔
ببةV -
اسٹیچوٹس ،ضوابط اور قواعد
۱۹۔ ()۱اغ ایکٹ کی گٌدبئؿ کے هطبثك ،توبم یب
هٌسضخہ شیل کؽی ثھی هؼبهلے کو چالًے کے لئے
اؼٹیچوٹػ ثٌبئے خب ؼکتے ہیں،یؼٌی:
یوًیوضؼٹی کے هالظهیي کی هالظهت
()a
کے ـطائظ اوض ضواثظ ثٌبًب ،ثفوول پے
اؼکیل ،پٌفي کی تفکیل ،اًفوضًػ،
گطیدویٹی ،پوویڈًٹ فٌڈ ،ثیٌیوولیٌٹ فٌڈ
اوض زوؼطے هتؼلمہ لواػس کی؛
اؼبتصٍ ،هحمموں ،اوض ػولساضوں کے
()b
کبًٹطیکٹ پط همطضیوں کے ـطائظ و
ضواثظ؛
فیکلٹیع ،ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌػ ،اوض
()c
زوؼطی اکیڈهک یوًٹػ اوض ڈویعًػ کب
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members
of
Authorities
اتھبضٹیع هیں ػجوضی
ٓاؼبهیوں پط ثھطتی
Filling of casual
vacancies
in
authorities

اتھبضٹیع کی هوجطـپػ
کے هتؼلك تٌبظػبت
Disputes
about
memberships
of
authorities
اتھبضٹیع کی کبضضوایبں
آؼبهیوں کی ثٌب پط غیط
هوثط ہوًب
Proceedings of the
Authorities
invalidated
by
vacancies
فطؼٹ ـیڈول
First Schedule
کبضوائی پط پبثٌسی
Bar of jurisdiction

ضوبًت
لیبم؛
ػولساضوں اوض اؼبتصٍ کے اذتیبضات Indemnity
()d
اوض شهہ زاضیبں؛
ـطائظ خي کے تحت یوًیوضؼٹی کچھ ازاضوں کب الحبق
()e
Affiliation
زوؼطے ؼطکبضی یب ذبًگی تٌظویوں کے of
ؼبتھ تسضیػ ،تحمیك اوض زیگط ػلوی certain institutes
ؼطگطهیوں کے اًتظبهبت هیں ـبهل ہو
ؼکتی ہے؛
()fپطوفیؽطظ اهیطیٹػ کی همطضی اوض اػعاظی
ڈگطیبں زیٌے کی ـطائظ؛
یوًیوضؼٹی کے هالظهیي کی لالحیت
()g
اوض ًظن و ضجظ؛
یوًیوضؼٹی کی خبئیساز اوض ؼطهبیہ ًظن و ضجظ
()h
Discipline
کبضی حبلل کطًب اوض اًتظبم کطًب؛ اوض
( )iاغ ایکٹ کے تحت زوؼطے توبم هؼبهالت ضکبوٹیں ہٹبًب
Removal
خو لواًیي کے تحت ثیبى کیئے خبًے ہیں یب of
difficulties
چالئے خبًے ہیں۔
( )۲لواًیي کب هؽوزٍ ثوضڈ کی ططف ؼے چبًؽلط
۳۷۔  ۱۹۹۱کے ؼٌسھ
کی هٌظوضی کے لئے تدویع کیب خبئے گب۔
( )۳چبًؽلط کو هٌظوضی کے لئے ثھیدے گئے ٓاضڈیٌٌػ ًوجط  XIIکی
ثٌیبزی لواًیي کو لجول کطًے یب اؼے ثوضڈ کی هٌؽوذی
ططف ًظطثبًی کے لئے واپػ ثھیدٌے کب اذتیبض Repeal of Sindh
Ordinance No.XII
ہوگب۔
( )۱کوئی ثھی ثٌیبزی لبًوى اغ ولت تک هوثط of 1991
ًہیں ہوگب خت تک کہ چبًؽلط کی ططف ؼے فیکلٹیع
Faculties
هٌظوض ًہ کیب خبئے۔
۲۱۔ ( )۱اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں اوض لبًوى کے
هطبثك هٌسضخہ شیل توبم یب اى هیں ؼے کچھ
هؼبهالت کے لئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں گے۔
پڑھبئی اوض تحمیك کی اؼکیویں،
()a
ثفوول کوضؼع کے ػطلے ،هضبهیي کی
تؼساز یب اهتحبًبت کے لیئے پیپطظ ؛
ڈگطیع ،ڈپلوهبظ اوض ؼطٹیفکیٹػ
()b
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کےلیئے پڑھبئی اوض تحمیمی پطوگطاهع کے
ًمبة اوض کوضؼع؛
اهتحبًبت هٌمؼس کطًب اوض اى کی
()c
ًظطزاضی ،هوتحي کی همطضی ،خبًچ پڑتبل،
ًتیدے ًکبلٌب اوض اى کو آویعاں کطًب؛
هرتلف ًمبة ،اهتحبًبت اوض ہبؼٹلػ
()d
هیں زاذال کے لیئے فیػ طے کطًب اوض
ولولی؛
ـبگطزوں هیں ًظن و ضجظ پیسا کطًب
()e
اوض اى کی ثہجوز کی اؼکیویں ثٌبًب؛
اًؼبم،
ـپػ،
اؼکبلط
()fفیلوـپػ،
هیڈلع،اػعاظیہ زیٌب اوض ـبگطزوں اوض تحمیمی
ػبلووں کی زوؼطی هبلی اهساز کطًب؛
کبًووکیفي هٌمؼس کطًب اوض اکیڈهک
()g
کبؼٹیوهع کی ثٌبوٹ؛
ـبگطزوں کی ضہبئؿ کے ـطائظ،
()h
( )iالئجطیطی کب اؼتؼوبل؛ اوض
( )jزوؼطے ؼبضے تؼلیوی هؼبهالت خو اغ
ایکٹ ،یب لواًیي کے شضیؼے یب ضواثظ کے
تحت ثیبى کیئے خبًے ہیں۔
()۲ثوضڈ کو اغ کو فطاہن کیئے گئے ضواثظ کو
کبوًؽل کی خبًت
هٌظوض کطًے یب اى کو اکیڈهک ٔ
زوثبضٍ غوض کطًے کے لیئے واپػ ثھیدٌے کب
اذتیبض حبلل ہوگب۔
()۳کوئی ثھی ضبثطہ تت تک هوثط ًہیں ہوگب خت
تک اغ کی ثوضڈ کی ططف ؼے هٌظوضی ًہ زی
خبئے۔
۲۱۔ ( )۱اتھبضٹیع اوض یوًیوضؼٹی کی زوؼطی
ثبڈیع اغ ایکٹ ،اؼٹیچوٹػ اوض ضواثظ کے تحت
اى کے کبم کبج اوض هیٹٌگ کے ولت اوض خگہ اوض
هتؼلمہ هؼبهالت کے لیئے لواػس تفکیل زے ؼکتی
ہیں؛
( )2ثوضڈ یوًیوضؼٹی کے کؽی هؼبهلےکے هتؼلك
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ثوضڈ آف فیکلٹیع
Board of Faculties

ڈیي
Dean

لواػس ثٌب ؼکتب ہے ،خو اغ ایکٹ کے تحت ذبق
طوض پط لواًیي اوض ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے گئے
ہوں۔
ثبةVI-
یونیورسٹی فنڈ
۲۲۔ ( )۱یوًیوضؼٹی کب ایک فٌڈ ہوگب ،خػ هیں اغ
کی فیػ ،ػطیبت ،ٹطؼٹػ ،تحبئف ،اًڈوهیٌٹػ،
گطاًٹػ اوض زوؼطے وؼبئل ؼے هلی ہوئی ضلن
خوغ کی خبئے گی۔
( )2یوًیوضؼٹی کب کیپٹل اوض کطًٹ ذطچ اوض اغ
فبوًڈیفي کی ططف ؼے کی گئی
کی کوبئی اوض ٔ
هسز اوض کؽی زوؼطے وؼیلے ،ثفوول زوؼطی
فبوًڈیفٌع ،یوًیوضؼٹیع اوض افطاز کے ایؽے
ٔ
وؼیلوں ؼے حبلل کی گئی ضلن هیں ؼے کیب
خبئے گب۔
( )3کوئی ثھی هسز ،چٌسٍ یب گطاًٹ خو واؼطہ یب
ثبلواؼطہ فوضی طوض پط یب خػ کے ًتیدے هیں
یوًیوضؼٹی پط هبلی شهہ زاضی ہو ،یب خو ولتی
طوض پط ایؽی ؼطگطهیوں پط کی خبئے ،خو چلتے
پطوگطاهوں هیں ـبهل ًہیں ،ایؽی ضلن ثوضڈ کی
پیفگی هٌظوضی کے ؼواء لجول ًہیں خبئے گی۔
اکبوًٹػ اغ ططذ ؼٌجھبلے
()۴یوًیوضؼٹی کے ٔ
خبئیں گے خیؽے ثوضڈ طے کطے اوض ہط ؼبل
یوًیوضؼٹی کب هبلی ؼبل ذتن ہوًے ؼے چبض هبٍ
پہلے اى کی آڈٹ ثوضڈ کی ططف ؼے همطض کطزٍ
اکبوًٹٌٹ کی ططف ؼے کی خبئے گی۔
چبضٹطڈ ٔ
( )5اکب ٔوًٹػٓ ،اڈیٹط کی ضپوضٹ کے ؼبتھ ثوضڈ
کی هٌظوضی کے لئے پؿ کئے خبئیں گے۔
(ٓ )6اڈیٹط کی ضپوضٹ اغ ثبت کی تمسیك کطے
اکبوًٹٌٹػ ٓاف
گی کہ ٓاڈیٹط ًے آڈٹ چبضٹطڈ
ٔ
پبکؽتبى کے ازاضے کے هؼیبض کے هطبثك ثٌبئی
ہے۔
ببة VII-
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ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹ
Teaching
Department

ثوضڈ آف اؼٹڈیع
Board of Studies

عبم گنجبئیشیں
۲۳۔ یوًیوضؼٹی کب کوئی هالظم ،هالظهت ؼے
ضٹبئط ہوگب:
)(iاغ تبضید پط خت اغ کی هالظهت کو
پچیػ ؼبل هکول ہوئے ہوں ،اغ کے ثؼس وٍ پٌفي
یب ضٹبئطهٌٹ کے زوؼطے لواػس کے لئے اہل
ہوگب ،خیؽے هدبظ اتھبضٹی ہسایت کطے۔
ثفططیکہ کؽی ثھی هالظم کو ولت ؼے پہلے
تت تک ضٹبئط ًہیں کیب خبئے گب خت تک اؼے
ہٹبًے والے السام کی حمیمتوں ؼے ٓاگبٍ ًہ کیب
خبئے ،اوض اغ کو اغ السام کے ذالف ؼجت ثیبى
کطًے کب هوظوى هولؼہ ًہ زیب خبئے ؛ یب
)(iiخہبں هٌسضخہ ثبال ـك) (iکے هطبثك ہسایت ًہ
کی گئی ہو ،ؼبٹھ ؼبل کی ػوط کے هکول ہوًے
پط۔
۲۴۔ ػالوٍ اغ کے کہ کوئی ػولساض ،اؼتبز یب
یوًیوضؼٹی کب کوئی زوؼطا هالظم خو هؽتمل ػہسٍ
ضکھتب ہو ،اغ کب ػہسٍ کن ًہیں کیب خبئے گب یب
ثطططف یب الظهی طوض پط هالظهت ؼے ضٹبئط
ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک کہ اؼے اغ السام کے
ذالف ؼجت ثتبًے کب هوظوى هولؼہ فطاہن ًہ کیب
خبئے ۔
۲۵۔ ( )۱خہبں یوًیوضؼٹی کے کؽی هالظم کو ؼعا
کب حکن خبضی کیب گیب ہو( ،ؼوائے وائػ چبًؽلط
کے) یب اغ کی هالظهت کی ـطائظ اوض ضواثظ
کے هطبثك تجسیل کیب خبئے یب اغ کے ًممبى کی
تطخوبًی کی خبئے ،اؼے خہبں حکن وائػ چبًؽلط
کی ططف ؼے خبضی کیب گیب ہو یب کؽی زوؼطے
ػولساض یب یوًیوضؼٹی کے اؼتبز کی ططف ؼے
خبضی کیب گیب ہو ،ایؽے حکن کے ذالف ثوضڈ کو
اپیل کطًے کب حك حبلل ہوگب ،خہبں حکن ثوضڈ
کی ططف ؼے خبضی کیب گیب ہو ،اغ کو اغ
اتھبضٹی کو حکن پط ًظطثبًی کطًے کے لئے
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اػلی هطبلؼہ اوض تحمیك
ٰ
کب ثوضڈ
Board of Advanced
studies and research

ؼلیکفي ثوضڈ
Selection Board

زضذواؼت کطًے کب حك حبلل ہوگب۔
(ً )۲ظطثبًی کے لئے اپیل یب زضذواؼت وائػ
چبًؽلط کو خوغ کطائی خبئے گی ،خو اغ کو اپٌی
ضائے اوض کیػ کے ضیکبضڈ کے ؼبتھ ثوضڈ کے
ؼبهٌے ضکھے گب۔
( )۳اپیل اوض ًظطثبًی پط کوئی ثھی حکن خبضی
ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک کہ اپیل کطًے واال یب
زضذواؼت گصاض کو ،خیؽب هؼبهلہ ہو ،ؼوبػت کب
هولؼہ فطاہن ًہ کیب خبئے۔
۲۶۔ ( )۱یوًیوضؼٹی هالظهیي کی ثھالئی کے لیئے
اوض ـطائظ کے هطبثك خیؽب ثیبى کیب گیب ہو ،اى
کے لیئے پٌفي ،اًفوضًػ ،گطیدوئٹی ،پطوویڈًٹ
فٌڈ اوض ثیٌوولیٌٹ فٌڈ لبئن کطے گی خیؽب وٍ هٌبؼت
ؼودھے۔
()۲خہبں کوئی پطوویڈًٹ فٌڈ اغ ایکٹ کے تحت
لبئن کیب گیب ہو ،تو پطوویڈًٹ فٌڈظ ایکٹ 1225 ،کی
گٌدبئیفیں ایؽے فٌڈ پط الگو ہوں گی۔
۲۱۔ خت ًئی ثٌبئی گئی اتھبضٹی کب کوئی هیوجط
همطض یب ًبهعز کیب کیب خبئے گب ،تو اغ کی هالظهت
کے ـطائظ خو اغ ایکٹ کے تحت طے کئے
گئے ہوں ،اغ تبضید ؼے الگو ہوں گے ،خیؽب کہ
ثیبى کیب گیب ہو۔

ؼلیکفي/پطوهوـي
ثوضڈغ کے کبم
Functions
of
Selection/Promotion
Board

فٌبًػ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی
The Finance and
Planning
Committee

۲۸۔ کؽی ثھی اتھبضٹی پط ًبهعز کیئے گئے یب
همطض کطزٍ هیوجطاى هیں ؼے کوئی ػبضضی خگہ
ذبلی ہوتی ہے تو وٍ ختٌب خلسی هوکي ہو ؼکے
اؼی ثبڈی یب ـرك کی ططف ؼے پط کی خبئے
گی ،خػ ًے اى کو همطض کیب ہو ،ذبلی خگہ پط خو
هیوجط همطض ہوگب ،وٍ اؼی ػطلے کے لیئے هیوجط
ہوگب ،خو اوض ختٌب چھوڑ کط خبًے والے هیوجط کی
فٌبًػ ایٌڈ پالًٌگ کویٹی
هیوجطی کب ثبلی ػطلہ تھب۔
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کے کبم
Functions
of
Finance
and
Planning
Committee

ثفططیکہ ثوضڈ کے ػالوٍ اگط کؽی اتھبضٹی هیں
هیوجط کی خگہ ذبلی ہوئی ہے تو وٍ اغ لیئے پط
ًہیں کی خب ؼکے گی کہ هیوجط ایکػ آفیفو تھب،
اغ کب وہبں ؼے ػہسٍ یب وٍ ازاضٍ ذتن ہوا ہے ،لیکي
وٍ یوًیوضؼٹی کے ػالوٍ ہے ،وٍ اة غیط فؼبل ہے
یب کؽی ؼجت کی وخہ ؼے ذبلی خگہ پط زوؼطا
ـرك همطض ًہیں کطتب تو پھط ثوضڈ کی ہسایت پط
وٍ هیوجطی کی ذبلی خگہ پط چبًؽلط ذوز هیوجط
همطض کطے گب۔
۲۹۔ ( )۱خت تک کچھ اغ ایکٹ کے هتضبز ًہ ہو
کؽی اتھبضٹی هیں ًبهعز کیب گیب یب همطض کیب گیب الحبق کویٹی
کوئی ـرك کؽی اتھبضتی کب هیوجط ًہیں ضہے گبAffiliation ،
اگط اغ ًے وٍ حیثیت ذطاة کی ہو ،خػ کے Committee
لیئے وٍ ًبهعز یب همطض کیئے گیب ہو۔
( )۲اگط کؽی ـرك کے اتھبضٹی کب هیوجط ہوًے
پط کوئی ؼوال اٹھبیب خبتب ہے تو هؼبهلہ چبًؽلط،
چیف خؽٹػ ؼٌسھ ہبئی کوضٹ یب ہبئی کوضٹ کے
خح ،خو ثوضڈ کے هیوجط ہوں اوض چبًؽلط کی
ًبهعز کی گئی کویٹی کی ططف ثھیدب خبئے گب
اوض کویٹی کب فیملہ حتوی ہوگب۔
۳۱۔ کؽی اتھبضٹی کب کوئی السام ،کبضوائی ،لطاضزاز
یب فیملہ فمظ کؽی ٓاؼبهی یب تفکیل هیں کؽی
ًمك یب اتھبضٹی کے هیوجط کی همطضی اوض
ًبهعزگی هیں یب ًہیں ہوًے کی لوضت هیں
کؽی ًمك کی لوضت هیں غیط هوثط ًہ ہوگب۔

۳۱۔ خت تک کچھ اغ ایکٹ کے هتضبز ًہ ہو،
ـیڈول هیں ثٌبئے گئے اؼٹیچوٹػ ایؽے ؼودھے
خبئیں گے خیؽے زفؼہ  ۱۹کے تحت اؼٹیچوٹػ
ثٌبئے گئے ہیں اوض تت تک ًبفص ضہیں گے خت تک
اى هیں تطهین ًہ کی خبئے یب اى کو اغ ایکٹ کے
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تحت تفکیل زیئے گئےًئے اؼٹیچوٹػ کے ؼبتھ
تجسیل ًہ کیب خبئے۔
۳۲۔ اغ ایکٹ کے تحت کؽی اچھی ًیت ؼے کئے
گئے کؽی کبم یب کچھ کطًے پط اضازے پط کؽی
ػسالت کو ظیط غوض الًے ،کبضوائی کطًے یب
کوئی حکن خبضی کطًے کب اذتیبض حبلل ًہیں
ہوگب۔
۳۳۔ اغ ایکٹ کے تحت اچھی ًیت ؼے کئے کؽی
کبم یب کچھ کطًےپط اضازے حکوهت ،یوًیوضؼٹی
یب کؽی اتھبضٹی یب حکوهت کے هالظم یب
یوًیوضؼٹی یب کؽی ـرك کے ذالف کوئی همسهہ
یب لبًوًی کبضوائی ًہیں ہوگی۔
۳۴۔ خت تک کچھ اغ ایکٹ کے هتضبز ًہ ہو ،تت
تک هٌسضخہ شیل ازاضے یوًیوضؼٹی ؼے الحبق هیں
ضہیں گے اوض تت تک ایؽے خبضی ضہیں گے ،خت
تک ثیبى کطزٍ ـطائظ کے تحت ًباہل ًہ ہو خبئیں:
( )aاًؽٹیٹیوٹ آف هیڈیکل الیویٌٹولوخی؛
( )bاًؽٹیٹیوٹ آف کلیٌیکل فبضهبکبالخی؛
( )cاًؽٹیٹیوـي آف ثبیوکیوؽٹطی؛
( )dاًؽٹیٹیوٹ آف ثبیوٹیکٌبالخی ایٌڈ
ثبیواًدٌئطًگ؛
( )eاًؽٹیٹیوٹ آف الیکٹطاًکػ ایٌڈ کوپیوٹط
ؼبئٌؽع؛ اوض
( )fاًؽٹیٹیوٹ آف کیویکل اًدٌیئطًگ۔
۳۵۔ یوًیوضؼٹی کو یوًیوضؼٹی اوض ازاضوں کے
ـبگطزوں ،اؼٹبف اوض فیکلٹی کی ًظن و ضجظ پط
هصکوضٍ ططیمیکبض کے تحت ًظطزاضی کطًے کب
اذتیبض اوض ضبثطہ ہوگب۔
۳۶۔ اگط اغ ایکٹ کے ًبفص ہوًے پط کؽی اتھبضٹی
کی تفکیل یب زوثبضٍ تفکیل هیں کوئی ضکبوٹ پیؿ
آئے یب اغ ایکٹ کی گٌدبئفوں کو ًبفص ہوًے هیں
کوئی ضکبوٹ پیؿ آئے ،چبًؽلط ایؽی ضکبوٹ کو
ہٹبًے کے لیئے ذبق ہسایبت خبضی کط ؼکتب ہے۔
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۳۷۔ ہوسضز یوًیوضؼٹی کطاچی آضڈیٌٌػ ۱۹۹۱،کو
هٌؽوخ کیب خبتب ہے۔
شیڈول
فزسٹ اسٹیچوٹس
(دیکھیں دفعہ )۲۲
۱۔ ()۱یوًیوضؼٹی هیں هٌسضخہ شیل فیکلٹیع ـبهل
ہوًگی:
( )aلسضتی ؼبئٌؽع کی فیکلٹی؛
( )bؼوـل ؼبئٌؽع اوض ہیوهٌٹیع کی فیکلٹی؛
( )cفبضهیؽی کی فیکلٹی؛
( )dاؼالهک لطًٌگ کی فیکلٹی؛
( )eهیٌیدوٌٹ ؼبئٌؽع کی فیکلٹی؛
( )fہیلتھ اوض هیڈیکل ؼبئٌؽع کی فیکلٹی؛
( )gلبًوى کی فیکلٹی؛ اوض
( )hایؽی زوؼطی فیکلٹیع خیؽے لواًیي هیں
ثیبى کی گئی ہوں۔
()۲هؽلوبى ـبگطزوں کے لیئے اؼالهک ایدوکیفي
اوض پبکؽتبى اؼٹڈیع الظهی ہوں گے اوض غیط
هؽلوبى ـبگطزوں کو ؼبضی فیکلٹیع هیں اذاللیبت
اوض پبکؽتبى اؼٹڈیع کب آپفي پیؿ کیب خبئے گب۔
()۳ہط فیکلٹی هیں ایؽے ازاضے ،ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹ،
ؼیٌٹطغ یب زوؼطے پڑھبئی اوض تحمیك کے یوًٹ
ـبهل ہوں گے ،خیؽے لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۲۔ ( )۱ہط فیکلٹی کب ایک ثوضڈ ہوگب خو هفتول
ہوگب:
) (aڈیي؛
)(bپطوفیؽطظ ،ڈائطیکٹطغ اوض فیکلٹی هیں ـبهل
ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹػ کب چیئطهیي؛
)(cفیکلٹی هیں ـبهل ہط ثوضڈ آف اؼٹڈیع کب ایک
هیوجط،هتؼلمہ ثوضڈ آف اؼٹڈیع کی ططف ؼے ًبهعز
کیب خبئے گب؛ اوض
کبوًؽل کی ططف ؼے
)(dتیي اؼبتصٍ کو اکیڈهک ٔ
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اى کے هضبهیي هیں ذبق هہبضت ک ی ثٌیبز پط
ًبهعز کیب خبئے گب ،پھط وٍ هضووى فیکلٹی هیں
کبوًؽل
ًہیں پڑھبئے خبئیں گے ،اى کو اکیڈهک ٔ
کے ذیبل هیں ،فیکلٹی هیں پڑھبًے والے هضبهیي
پط ذبق ػجوض ہو۔
()۲شیلی زفؼہ ( )۱کی ـموں ) (cاوض ) (dهیں ثیبى
کطزٍ هیوجطغ تیي ؼبل کے لیئے ػہسٍ ضکھیں گے۔
( )۳فیکلٹی کے ثوضڈ کے اخالغ کب کوضم اغ
کے کل هیوجطظ کے ًمف کے ثطاثط ہوگب  ،خػ
کی ًؽجت ایک کے ثطاثط ـوبض ہوگی۔
کبوًؽل اوض ثوضڈ
( )۴ہط فیکلٹی کب ثوضڈ اکیڈهک ٔ
کے ػبم ضواثظ کے تحت ،اذتیبض ضکھے گب:
)(aفیکلٹی کو ؼوًپے گئے هضبهیں کی تسضیػ
اوض تحمیك کے هتؼلك کو ٓاضڈیٌیٹ کطًب؛
) (bفیکلٹی هیں ـبهل ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع کی ططف
ؼے تدویع کطزٍ کوضؼع اوض ًمبة کی چھبى ثیي
کطًب اوض اى کو اپٌے هفبہسات کے ؼبتھ اکیڈهک
کبئوًؽل کی ططف ثھیدٌب؛
) (cفیکلٹی هیں ـبهل ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع کی
ؼفبضـبت کی چھبى ثیي کطًب ،پیپط ؼیٹطظ اوض
هوتحي کی همطضی لیکي ،ؼوائے ضیؽطچ اوض
ڈگطی خو وائػ چبًؽلط کطے گب ؛ اوض
) (dایؽے زوؼطے کبم ؼطاًدبم زیٌب خیؽب کہ ثیبى
کیب گیب ہو۔
۳۔ ( )۱ہط فیکلٹی کب ڈیي ہوگب خو ثوضڈ آف فیکلٹی
کب چیئطهیي ہوگب ،اوض چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ
چبًؽلط کی ؼفبضؾ پط فیکلٹی هیں ؼت ؼے ؼیٌئط
تیي پطوفیؽطظ هیں ؼے ًبهعز کیب خبئے گب۔
()۲ڈیي تیي ؼبل کے لیئے ػہسٍ ضکھے گب۔
()۳ڈیي فیکلٹی هیں پڑھبئے خبًے والے کوضؼع
کی ڈگطیع هیں ،ػالوٍ اػعاظی ڈگطیع کے ،زاذال
کے لیئے اهیسواض پیؿ کطے گب۔
()۱ڈیي ایؽے زوؼطے اذتیبضات اؼتؼوبل کطے گب
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اوض ایؽی زوؼطی شهیساضیبں ؼطاًدبم زے گب،
خیؽے ثیبى کیب گیب ہو۔
۴۔ ( )۱ہط هضووى یب هتؼلمہ هضبهیي کے گطوپ
کے لئے ایک ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹ ہوگب ،خؽے
هٌظوض کیب گیب ہوا اوض ہط ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹ کب
ایک چیئطهیي ؼطثطاھ ہوگب۔
( )۲ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹ کب چیئطهیي اغ ایکٹ کی
گٌدبئفوں کے هطبثك ڈیپبضٹوٌٹ کے کبم کی
هٌموثہ ثٌسی کطے گب ،اًتظبم کطے گب اوض
ًظطزاضی کطے گب ،اوض اپٌےـؼجے هیں کیئے
گئے کبم کے هتؼلك فیکلٹی کے ڈیي کے ؼبهٌے
خواثسٍ ہوگب۔
۵۔ ( )۱ہط هضووى یب هضبهیي کے لیئے ایک
الگ ثوضڈ ٓاف اؼٹیڈیع ہوگب ،خیؽب کہ ضواثظ هیں
ثیبى کیب گیب ہو۔
( )۲ہط ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع هفتول ہوگب:
)(aهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈپبضٹویٌٹ کب چیئطهیي؛
) (bهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈیپبضٹوٌٹ کے توبم پطوفیؽطظ
اوض ایؽوؼیئٹ پطوفیؽطظ؛
) (cزو یوًیوضؼٹی کے اؼتبز ،ػالوٍ پطوفیؽطظ یب
کبوًؽل کی
ایؽوؼی ایٹ پطوفیؽطظ کے اکیڈهک ٔ
ططف ؼے همطض کیئے خبئیں گے۔
) (dتیي هبہط ،ػالوٍ یوًیوضؼٹی کے اؼبتصٍ کے،
وائػ چبًؽلط کی ططف ؼے همطض کیئے خبئیں
گے۔
( )۳ؼوائے ایکػ ٓافیفو هیوجطظ کے ثوضڈ ٓاف
اؼٹیڈیع کے هیوجطظ کے هیوجطی کی هست تیي ؼبل
ہوگی۔
()۴ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع کے اخالغ کب کوضم هیوجطظ
کی کل تؼساز کے ًمف ہوگب ،خػ کی ًؽجت ایک
کے ثطاثط ـوبض ہوگی۔
()۵هتؼلمہ یوًیوضؼٹی ٹیچٌگ ڈپبضٹویٌٹ کب
چیئطهیي ثوضڈ آف اؼٹڈیع کب چیئطهیي اوض کٌویٌط
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ہوگب؛
( )۶ثوضڈ ٓاف اؼٹڈیع کے هٌسضخہ شیل کبم ہوں
گے:
)(aاتھبضٹیع کو هتؼلمہ هضبهیي هیں تؼلین ،تحمیك
اوض اهتحبًبت ؼے هتؼلمہ توبم هؼبهالت کے هتؼلك
لالذ هفوضٍ زیٌب؛
) (bهضووى یب هتؼلمہ هضبهیي هیں توبم ڈگطیع
ڈپلوهہ اوض ؼطٹیفکیٹ کوضؼع کے کوضغ اوض
ًمبة تدویع کطًب؛
)(cهضووى یب هتؼلمہ هضبهیي هیں پیپط ؼیٹطظ اوض
هوتحي کے ًبهوں کب پیٌل تدویع کطًب؛ اوض
) (dزوؼطے ایؽے کبم ؼطاًدبم زیٌب خیؽب کہ
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
اػلی هطبلؼوں اوض تحمیك کب ثوضڈ
۶۔ ( )۱ایک
ٰ
ہوگب خو هفتول ہوگب:
) (aوائػ چبًؽلط ،خو چیئطهیي ہوگب؛
) (bڈیٌػ؛
)(cتیي یوًیوضؼٹی کے پطوفیؽطظ ؼوائے ڈیٌػ
کے ،ثوضڈ ا کی ططف ؼے ًبهعز کیئے خبئیں
گے؛
)(dتیي یوًیوضؼٹی اؼتبز ،خي کو تحمیك کی اہلیت
کبوًؽل ی ططف ؼے
اوض تدطثہ ہو ،اکیڈهک ٔ
همطض کیئے خبئیں گے؛ اوض
)(eپطوفیؽطغ اهیطیٹػ۔
اػلی تؼلین
( )۲ایکػ ٓافیفو هیوجطظ کے ػالوٍ
ٰ
اوض تحمیك ثوضڈ کے هیوجطظ کی هیوجطی کی
هست تیي ؼبل ہوگی؛
( )۳ثوضڈ ٓاف ایڈواًؽڈ اؼٹڈیع ائٌڈ ضیؽطچ کے
اخالغ کب کوضم کل هیوجطظ کی تؼساز کب ًمف
ثطاثط ہوگب ،خػ کی ًؽجت ایک کے ثطاثط ہوگی۔
()۴ثوضڈ ٓاف ایڈواًؽڈ اؼٹڈیع ائٌڈ ضیؽطچ کے کبم
هٌسضج شیل ہوں گے:
)(aیوًیوضؼٹی هیں اػلیٰ تؼلین اوض تحمیك کی
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حوللہ افعائی کطًب اوض هتؼلمہ توبم هؼبهالت پط
اتھبضٹیع کو لالذ هفوضٍ زیٌب؛
) (bتحمیك کی ڈگطی زیٌے ؼے هتؼلمہ ضواثظ
تدویع کطًب؛
) (cتحمیك کے ـبگطزوں کو اى کی تحمیك کی
همبلے کب هضووى طے کطًے کے لیئے
ؼپطوائیعض همطض کطًب؛
)(dتحمیمی اهتحبًبت کے لیئے اغ ؼلؽلے هیں
ثوضڈ آف اؼٹڈیع کی تدبویع پط غوض کطًے کے ثؼس
پیپط ؼیٹطظ اوض هوتحي کے ًبهوں کب پیٌل تدویع
کطًب؛ اوض
) (eایؽے زوؼطے کبم ؼطاًدبم زیٌب خیؽے لواًیي
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۷۔ ( )۱ایک ؼلیکفي ثوضڈ ہوگب ،خو هٌسضخہ شیل
پط هفتول ہوگب:
( )aوائػ چبًؽلط خو چیئطهیي ہوگب؛
( )bثوضڈ کی ططف ؼے زو ًبهوض افطاظ
ًبهعز کیئے خبئیں گے؛ ثفططیکہ اى هیں
ؼے کوئی ثھی یوًیوضؼٹی کب هالظم ًہ
ہوگب؛
( )cهتؼلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛
( )dهتؼلمہ ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹ کب چیئطهیي؛
( )eؼوؼبئٹی کی ططف ؼے ًبهعز کطزٍ ایک
ـرك۔
()۲ایکػ آفیفو هیوجطظ کے ػالوٍ ؼلیکفي ثوضڈ
کے هیوجطظ کی هیوجطی کی هست تیي ؼبل ہوگی۔
( )۳ؼلیکفي ثوضڈ کب کوضم چبض هیوجطظ پط هفتول
ہوگب۔
( )۴ؼلیکفي ثوضڈ کب کوئی ثھی هیوجط خو خػ
ٓاؼبهی پط همطضی کے لئے اهیسواض ہے ،وٍ
ؼلیکفي ثوضڈ کی کبضوائی هیں حمہ ًہیں لے
ؼکے گب۔
( )۵پطوفیؽطظ اوض ایؽوؼیئٹ پطوفیؽطظ کے
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ػہسوں پط اهیسواض کے اًتربة هیں ،ؼلیکفي ثوضڈ
تیي هبہطیي کو همطض کطے گب یب اى ؼے هفبوضت
کطے گب اوض اوض پڑھبئی والی آؼبهیوں پط هٌترت
کطًے هیں ،هتؼلمہ هضووى هیں زو هبہطیي وائػ
چبًؽلط کی ططف ؼے ًبهعز کئے خبئیں
گے۔ؼلیکفي ثوضڈ کی ؼفبضؾ پط ثوضڈ کی ططف
ؼے هٌظوض کئے گئے ہط هضووى کے هبہطیي کی
فہطؼت پط ولتب ً فولتب ً ًظطثبًی کی خبئے گی۔
۸۔ ( )۱ؼلیکفي ثوضڈ اـتہبض کے ًتیدے هیں
ؼبضی ٹیچٌگ اوض زوؼطی آؼبهیوں پط ولول
ہوًے والی زضذواؼتوں پط غوض کطے گب اوض ایؽی
آؼبهیوں پط هوظوں اهیسواضوں کے ًبم همطضی کے
لیئے ثوضڈ کو تدویع کطے گب۔
( )۲ؼلیکفي ثوضڈ هوظى کیػ هیں ؼجت ضیکبضڈ
اػلی ـطوػبتی تٌرواٍ
کطًے کے لئے ثوضڈ کی
ٰ
کی گطاًٹ کی ؼفبضؾ کط ؼکتب ہے۔
اػلی تؼلین یبفتہ ـرك کو
( )۳ؼلیکفي ثوضڈ
ٰ
یوًیوضؼٹی هیں ػہسے پط همطضی کے لئے ـطائظ
اوض ضواثظ کے هطبثك ثوضڈ کو ؼفبضؾ کط ؼکتب
ہے  ،خیؽب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )۴ؼلیکفي ثوضڈ یوًیوضؼٹی کے توبم ػولساضوں
کی تطلیوں کے توبم کیػ ظیط غوض الئے گب اوض
هوظوں اهیسواض الئے گب اوض هوظوں اهیسواضں کے
ایؽی تطلیوں کے لئے ًبم ثوضڈ کو ثھیدے گب۔
( )۵ؼلیکفي ثوضڈ اوض ثوضڈ کی ضائے هیں اذتالف
ضائے کب هؽئلہ حل ًہ ہوًے پط ،هؼبهلہ چبًؽلط کی
ططف ثھیدب خبئے گب ،خػ کب فیملہ حتوی ہوگب۔
۹۔ ( )۱ایک فٌبًػ اوض پالًٌگ کویٹی ہوگی خو
هٌسضخہ شیل پط هفتول ہوگی:
) (aوائػ چبًؽلط ،خو چیئطهیي ہوگب؛
)(bفبئوًڈیفي کے ًبهعز کئے گئے زو افطاز؛
) (cثوضڈ کی ططف ؼے ًبهعز کیب گیب ایک فطز؛
) (dفٌبًػ اوض پالًٌگ کے هیساى هیں هبہط زو
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افطاز چبًؽلط کی ططف ؼے ًبهعز کیئے خبئیں
گے؛
) (eایک ڈیي چبًؽلط کی ططف ؼے وائػ چبًؽلط
کی ؼفبضؾ پط ًبهعز کیب خبئے گب؛ اوض
) (fیوًیوضؼٹی کب ائطیکٹط فٌبًػ هیوجط/ؼیکطیٹطی
ہوگب؛
( )۲فٌبًػ اوض پالًٌگ کویٹی کے اخالغ کب کوضم
چبض هیوجطظ پط هفتول ہوگب؛
۱۱۔ فٌبًػ اوض پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌسضخہ شیل
ہوں گے:
)(aؼبالًہ اکبئوًٹ اؼٹیٹوٌٹ پط غوض کطًب اوض
ؼبالًہ اوض ًظطثبًی کیئے گئے ثدٹ پط غوض کطًب
اوض ثوضڈ کو اغ ؼلؽلے هیں لالذ هفوضٍ زیٌب؛
) (bیوًیوضؼٹی کی هبلی حبالت کب ؼلؽلہ واض
خبئعٍ لیٌب؛
) (cثوضڈ کو پالًٌگ ڈیولپوٌٹ  ،فٌبًػ اًویؽٹوٌٹ
اوض یوًیوضؼٹی کے اکب ٔوًٹػ ؼے هتؼلمہ توبم
هؼبهالت پط لالذ هفوضٍ زیٌب؛
) (dکن هست اوض ظیبزٍ هست والے تطلیبتی
هٌموثے تیبض کطًب؛
) (eاؼٹبف اوض ضیؽوضغ ڈیولپوٌٹ هٌموثے تیبض
کطًب؛ اوض
) (fایؽے زوؼطے کبم ؼطاًدبم زیٌب ،خو لواًیي
هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۱۱۔ ایک الحبق زیٌے والی کویٹی ہوگی خو
هٌسضخہ شیل پط هفتول ہوگی:
)(aوائػ چبًؽلط ،خو چیئطهیي ہوگب؛
) (bثوضڈ کب ایک هیوجط خو ثوضڈ کی ططف ؼے
ًبهعز کیب خبئے گب؛
کبوًؽل کی ططف ؼے
) (iiiزو پطوفیؽط اکیڈهک ٔ
ًبهعز کئے خبئیں گے؛
( )۲ایکػ ٓافیفو هیوجطظ کے ؼوا کویٹی کے
هیوجطظ کی ٓافػ کی هست زو ؼبل ہوگی؛
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( )۳الحبق کویٹی هبہطیي همطض کطے گی ،خو تیي
ؼے ظیبزٍ ًہ ہوں گے۔
( )۴الحبق کویٹی کے اخالغ یب خبًچ پڑتبل کب
کوضم کے تیي هیوجط ہوں گے۔
( )۵یوًیوضؼٹی کب ایک ػولساض وائػ چبًؽلط کی
ططف ؼے کویٹی کب ؼکطیٹطی همطض کیب خبئے گب۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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