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 ]۱۹۹۱اگـت  ۱۷[
ایکٹ جؾ کی توؿظ ؿے اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ 

تلکیل صیب اوع صوثبعٍ  ٍایڈهٌـٹغیلي کغاچی کو صوثبع

هٌظن کیب جبئے گب اوع اًـٹیٹیوٹ کو ڈگغیبں صیٌے کب 

 ب جبئے گب۔صیاستیبع 

جیـب کہ اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي کغاچی کو 

اوع اًـٹیٹیوٹ کغًباوع صوثبعٍ هٌظن صیٌب صوثبعا تلکیل 

ؽ ؿے هتعلمہ هعبهالت هیں اوع اکو ڈگغیبں صیٌے 

 همووص ہے؛ استیبعات صیٌب 

 اؽ کو اؽ طغح عول هیں الیب جبئے گب:

ثؼًؾ  ( اؽ ایکٹ کو اًـٹیٹیوٹ آف ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۱ایڈهٌـٹغیلي ایکٹ، 

 (یہ فی الفوع ًبفظ ہوگب۔۲)

۔ اؽ ایکٹ هیں، جت تک کچھ هضووى اوع هفہوم ۲

 کے هتضبص ًہ ہو، تت تک:

(a)  اکیڈهک ثوعڈ'' هطلت اًـٹیٹیوٹ کب''

 اکیڈهک ثوعڈ؛

(b) چیئغهیي'' هطلت ثوعڈ کب چیئغهیي؛'' 

(c) ثوعڈ'' هطلت ثوعڈ آف گوعًغؽ؛'' 

(d)  اهتذبًبت کب کٌٹغولغ'' هطلت اًـٹیٹیوٹ''

 کے اهتذبًبت کب کٌٹغولغ؛

(e) ڈائغیکٹغ'' هطلت اًـٹیٹیوٹ کب ڈائغیکٹغ؛'' 

(f) ڈائغیکٹغ فٌبًؾ'' هطلت اًـٹیٹیوٹ کب ڈائغیکٹغ''

 فٌبًؾ؛

(g) دکوهت'' هطلت دکوهت ؿٌضھ؛'' 

(h)  اًـٹیٹیوٹ'' هطلت اؽ ایکٹ کے تذت''

ثٌبیب گیب اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي، 

 کغاچی؛

(i) هیوجغ'' هطلت ثوعڈ کب هیوجغ؛'' 

(j) ؿغپغؿت'' هطلت گوعًغؿٌضھ؛'' 

(k)  ثیبى کغصٍ'' هطلت اؽ ایکٹ کے تذت''

 لواعض هیں ثیبى کغصٍ؛

(l)  ؿلیکلي ثوعڈ'' هطلت اًـٹیٹیوٹ کب ؿلیکلي''
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 ثوعڈ۔

جیـے ۔ اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي کغاچی، ۳

ثٌبیب اوع  ٍاؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں کے تذت صوثبع

صوثبعٍ هٌظن کیب گیب ہے، ایک ثبڈی کبعپوعیٹ ہوگب، 

جؾ کب ًبم اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي، کغاچی 

ہوگب اوع اؽ کو دمیمی واعثی اوع عبم هہغ ہوگی اوع 

گب اوع اؽ پغ کیؾ ہو  هظکوعٍ ًبم ؿے کیؾ کغ ؿکے

 ؿکے گب۔

، هفبصات۔ ؿبعی جبئیضاص، دك اوع کـی ثھی لـن کے ۴

جو اؿتعوبل کیئے گئے، لجضے هیں عکھے گئے، 

هبلکی هیں عکھے گئے یب هوجوص عہے، یب  ٹغؿٹ هیں 

عکھے گئے یب اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي 

جیـے پہلے یوًیوعؿٹی آعڈیٌٌؾ آف یوًیوعؿٹی آف 

کے تذت لبئن کیب گیب اوع یوًیوعؿٹی  ۱۹۲۲کغاچی 

کے  (g)(1)28کی صفعہ  ۱۹۹۲آف کغاچی ایکٹ، 

تذت صوثبعٍ ثٌبیب گیب اوع ؿبعی لبًوًی ثمبیبجبت 

هظکوعٍ اًـٹیٹیوٹ کی طغف عہتی ہوں، وٍ اؽ ایکٹ 

کے تذت صوثبعٍ ثٌبئے گئے اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ 

 ایڈهٌـٹغیلي کو هٌتمل ہو جبئیں گی۔

 کو استیبع ہوگب کہ: ۔ اًـٹیٹیوٹ۵

(a)  ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي اوع اؽ ؿے هتعلمہ

فغاہن کغًب، جیـے وٍ  تضعیؾكعجوں هیں 

هٌبؿت ؿوجھے، اوع تذمیك، هیٌیجوٌٹ، 

تغلیبتی پغوگغاهوں، تغلی اوع هعلوهبت کو 

لیئے هعبوًت فغاہن کغًے تغلی صالًے کے 

، ایـے طغیمے ؿے کے لیئے اہتوبم کغًب

 ؛جیـے وٍ طے کغے

(b) طغف ؿے اوع اؽ ؿے هٌـلکہ  اؽ کی

اصاعوں کی طغف ؿے پڑھبئے جبًے والے 

 ؛هضبهیي کے کوعؽ ثیبى کغًب

(c) مض کغًب اوع صاسال لیٌے والے اوع اهتذبى هٌع

ثیبى کغصٍ كغائظ کے تذت اهتذبى پبؽ 

کغًے والے لوگوں کو ڈگغیبں، ڈپلوهبػ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًـٹیٹیوٹ کے 

 استیبعات اوع کبم

Powers and 

functions of the 

Institute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 ڈؿٹٌکلٌؾؿغٹیفکیٹ اوع صوؿغی اکیڈهک 

 صیٌب؛

(d) تذت تعلیوی اصاعوں کو  ثیبى کغصٍ كغائظ کے

 ؛ؿے الگ کغًب سوصیب 

(e)  کی طغف ؿے صوؿغی یوًیوعؿٹیؼ  طلجہ

اوع پڑھبئی کی جگہوں ؿے پبؽ کغصٍ 

کو  عغهےاهتذبًبت اوع پڑھبئی کے 

یں ایـے اهتذبًبت اوع پڑھبئی کے اصاعوں ه

کے ثغاثغ صعجہ صیٌب، جیـے وٍ  عغهے

 طے کغے، اوع ایـی هٌظوعی کو ستن کغًب؛

(f) تذمیك، تغثیت، هعبوًت، اًتظبهیہ ، تضعیؾ

اوع صوؿغے هتعلمہ همبهض کے لیئے آؿبهیبں 

 پیضا کغًب اوع اى پغ افغاص همغع کغًب؛

(g) اوع تذمیك کی تغلی کے لیئے ؿیٌٹغ  تضعیؾ

، صیکھ ثھبل اوع ثذبلیلبئن کغًب اوع اى کی 

 اًتظبم کغًب، جیؾ وٍ هٌبؿت ؿوجھے؛

(h)  تذمیك، هعبوًت اوع هلبوعتی سضهت کے

اوع اى کے همبهض کے  ًکبلٌبلیئے گٌجبئلیں 

 تعبوى کب اہتوبملیئے صوؿغے اصاعوں ؿے 

اوع پجلک کغًب یب ثیبى کغصٍ كغائظ کے تذت 

 پغائیویٹ ثبڈیؼ ؿے هل کغ اًتظبم کغًب؛

(i)  دکوهت، لوهی اوع ثیي االلواهی تٌظیووں

صائغے هیں اوع یوًیوعؿٹیؼ ؿے اصاعے کے 

 عہتے ؿغگغهیوں کو تغلی صالًب؛

(j)  کبمایـے صوؿغے ؿبعے الضام اٹھبًب اوع 

، پھغ وٍ هٌضعجہ ثبال استیبعات ؿے کغًب

، تضعیؾهتعلمہ ہوں یب ًہیں، جیـے وٍ تعلین، 

تذمیك اوع هعبوًت کے اصاعے کے لیئے 

 ے۔ضغوعی ؿوجھ

جٌؾ اوع هظہت، ًـل، فغلہ،  ہغ ایکاًـٹیٹیوٹ ۔ ۲

طات، عًگ یب ڈوهیـبئیل کے افغاص کے لیئے کھال 

ہوگب، جو اصاعے کی طغف ؿے پیق کغصٍ کوعؽ هیں 

صاسال کے لئے تعلیوی طوع پغ اہل ہوں، ایـے کـی 
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ثھی كشن کو جٌؾ، هظہت، ًـل، طات، فغلہ، عًگ 

 یب ڈوهیـبئیل کی ثٌیبص پغ اًکبع ًہیں کیب جبئے گب۔

گوعًغ ؿٌضھ اصاعے کب ؿغپغؿت اوع ( ۱۔ )۹

 کٌٹغولٌگ اتھبعٹی ہوگب۔

(ؿغپغؿت، جت هوجوص ہوگب، وٍ اًـٹیٹیوٹ کے ۲)

 کبًووکیلي کی هضاعت کغے گب۔

ثوعڈ، ؿلیکلي ثوعڈ  (اگغ ؿغپغؿت هطوئي ہے کہ۳)

یب اکیڈهک ثوعڈ کی کبععوایبں اؽ ایکٹ کی 

گٌجبئلوں کے هطبثك ًہیں ہیں تو، وٍ ایـے ثوعڈ کو  

کہ کیوں هتجہ  ت ثتبًے کے لیئے طلت کغے گب ؿج

ایـی کبععوایبں تذغیغی دکن کے طعیعے ستن ًہ کی 

 جبئیں، ایـی کبععوایبں ستن کغے گب۔

(ؿغپغؿت کی غیغهوجوصگی کی هوعت هیں، ۴)

 چیئغهیي کبًووکیلي کی هضاعت کغے گب۔

صوعٍ کغ ؿکتب ہے یب اصاعے هعبئٌبتی ( ؿغپغؿت ۱۔ )۸

هتعلمہ هعبهلے کے ؿلـلے هیں کے هعبهالت ؿے 

جبًچ پڑتبل کغوا ؿکتب ہے، اؽ کے لیئے ایـے 

كشن یب اكشبم کو همغع کغ ؿکتب ہے، جیـے وٍ 

 هٌبؿت ؿوجھے۔

( کے تذت عپوعٹ وهول ۱(ؿغپغؿت طیلی صفعہ )۲)

ہوًے پغ ایـے ہضایبت جبعی کغ ؿکتب ہے، جیـے وٍ 

هٌبؿت ؿوجھے اوع ڈائغیکٹغ ایـی ہضایبت پغ عول 

 گب۔ کغے

ڈائغیکٹغ ؿغپغؿت کی طغف ؿے همغع کیب ( ۱۔ )۹

ی سوكی ؿے عہضٍ عکھے گب اوع جبئے گب جو اؽ ک

پہلے ہٹبیب ًہ جبئے، وٍ چبع ؿبل تک  جت تک اؽ کو

عہضٍ عکھے گب، ایـے لواعض اوع كغائظ کے تذت، 

 جیـے ؿغپغؿت طے کغے۔

(ڈائغیکٹغ اًـٹیٹیوٹ کب چیف ایگؼیکٹو ہوگب اوع ۲)

اؽ کو اکیڈهک، اًتظبهی اوع هبلی هعوبالت پغ استبع 

اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں پغکہ یمیٌی دبهل ہوگب اوع 

کے هطبثك کبم پغؿت اًضاػ ؿے عول کیب اوع لواعض 

 ہے۔ جب عہب 
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(ڈائغیکٹغ، ہٌگبهی هوعتذبل هیں، جؾ هیں اؽ  ۳)

بهی لضم اٹھبًب ضغوعی ہے، ایـب لضم کے سیبل هیں ہٌگ

اٹھب ؿکتب ہے، جو وٍ ضغوعی ؿوجھے اوع اؽ کے 

ثعض جتٌب جلض هٌبؿت ہو ؿکے، اؽ اٹھبئے ہوئے لضم 

 کے دوالے ؿے ثوعڈ کو هطلع کغے گب۔

( ڈائغیکٹغ آف فٌبًؾ ؿغپغؿت کی طغف ؿے ۱۔ )۱۱

همغع کیب جبئے گب ایـی كغائظ و ضواثظ کے تذت 

 جیـے وٍ طے کغے۔

 (ڈائغیکٹغ آف فٌبًؾ هٌضعجہ طیل کبم کغ ؿکے گب:۲)

(i)لیبت اوع ؿغهبئے کبعی اصاعے کی جبئیضاص، هب

 ؿٌجھبلے گب؛

(ii) ثجٹ کے  ًظغثبًی كضٍ اصاعے کے ؿبالًہ اوع

تشویٌے تیبع کغے گب اوع اى کو ثوعڈ کے ؿبهٌے 

 پیق کغے گب؛

(iii)ؽاؽ ثبت کو یمیٌی ثٌبئے گب کہ اصاعے کے فٌڈ 

اؽ هموض کے لیئے سغچ کیئے گئے ہیں، جؾ کے 

 لیئے وٍ فغاہن کیئے گئے تھے؛

(iv)یبى کی ایـی صیگغ طهیضاعیبں ًجھبئے گب، جیـے ث

 ہو۔ گئ

۔ اهتذبًبت کب کٌٹغولغ ثوعڈ کی طغف ؿے همغع ۱۱

کیب جبئے گب اوع اهتذبًبت ؿے هتعلمہ ؿبعے هعبهالت 

ے عکھٌے کب طهیضاع ہوگب اوع اى کب عکبعڈ اچھے طغیم

اوع ایـی صوؿغی طهیضاعیبں ًجھبًے کب طهیضاع ہوگب 

 جیـے ثیبى کیب گیب ہو۔

( ایک ثوعڈ آف گوعًغؽ ہوگب، جو هٌضعجہ ۱۔ )۱۲

 طیل پغ هلتول ہوگب:

(i)  ؿغپغؿت کی طغف ؿے تیي

ججؼ کی پیٌل هیں ؿے ؿٌضھ 

ہبئی کوعٹ کب ایک جج ًبهؼص 

 کیب جبئے گب۔

 چیئغهیي

(ii) کب وائیؾ  کغاچی یوًیوعؿٹی

 چبًـیلغ

 هیوجغ

(iii)  هیوجغؿٌضھ یوًیوعؿٹی کب وائیؾ 
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 چبًـیلغ

(iv) )هیوجغ ڈائغیکٹغ )چیف ایگؼیکٹو 

(v) دکوهت ؿیکغیٹغی تعلین ،

 ؿٌضھ

 هیوجغ

(vi)  یوًیوعؿٹی گغاًٹؾ کویلي کب

ایک ًبهؼص كضٍ، جو کل ولتی 

هیوجغ کے عہضے ؿے کن ًہ 

 ہو۔

 هیوجغ

(vii)  کبهغؽ کب ؿٌضھ چیوجغ آف

 هضع

 هیوجغ

(viii)  چیوجغ آف کبهغؽ ایٌڈ

 اًڈؿٹغیؼ پبکـتبى کب هضع

 هیوجغ

(ix)  ؿغپغؿت کی طغف ؿے

هوثے کے صو ًبهوع 

کبعوثبعی كشن ًبهؼص کیئے 

 جبئیں گے

 هیوجغؽ

(x)  ؿغپغؿت کے طغف ؿے

هوثے کے صو ًبهوع تعلیوضاى 

 ًبهؼص کیئے جبئیں گے

 هیوجغؽ

(xi)  صو ؿغپغؿت کی طغف ؿے

ًبهوع كہغی ًبهؼص کیئے 

 جبئیں گے

 هیوجغؽ

(xii)  چیئغهیي کی طغف ؿے صو

پغوفیـغػ یب ایـوؿی ایٹ 

پغوفیـغػ ًبهؼص کیئے جبئیں 

 گے

 هیوجغؽ

(xiii)  اصاعے کے عجـٹغڈ

گغیجوئیٹؾ هیں ؿے ایک کو 

 هیوجغ هٌتشت کیب جبئے گب

 

(هیوجغ، عالوٍ ایکؾ آفیلو هیوجغػ کے، ؿغپغؿت ۲)

ؿے عہضے عکھیں گے اوع جت تک اى کو کی سوكی 

پہلے ہٹبیب ًہ جبئے وٍ ثوعڈ کی پہلے هیٹٌگ والی 

 تبعیز ؿے تیي ؿبل تک عہضٍ عکھ ؿکیں گے۔
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(ایک هیوجغ عالوٍ ایکؾ آفیلو هیوجغ کے، هیوجغ ۳)

ًہیں عہے گب، اگغ وٍ ثغیغ هٌبؿت ؿجت ثتبًے کے 

 ثوعڈ کی هـلـل تیي هیٹٌگؾ هیں ؿے غیغ دبضغ ہو۔

وعڈ کی هیٹٌگؾ کی هضاعت چیئغهیي کغے گب (ث۱)

یب اؽ کی غیغ هوجوصگی هیں چیئغهیي کی طغف ؿے 

هیوجغؽ هیں ؿے ًبهؼص کغصٍ ایک هیوجغ هضاعت 

کغے گب یب اؽ کی غیغ هوجوصگی هیں هوجوص هیوجغؽ 

کی طغف ؿے اى هیں ؿے ایک هیوجغ هٌتشت کیب 

 جبئے گب۔

یٌگؾ ہوں (ثوعڈ کی ؿبل هیں کن اػ کن صو هغتجہ هیٹ۵)

گی، جي کی تبعیشیں ڈائغیکٹغ چیئغهیي کے هلوعے 

 ؿے طے کغے گب۔

آصھے کل هیوجغوں کے  (ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوعم۶)

 ۔ثغاثغ ہوگب

(ثوعڈ کے فیولے اکثغیت کے ثٌیبصوں پغ هوجوص ۷)

هیوجغوں کی ووٹٌگ ؿے کیئے جبئیں گے اوع ووٹ 

ثغاثغ ہوًے کی هوعت هیں هیٹٌگ کی هضاعت 

كشن  کو ووٹ ڈالٌے کب دك دبهل  کغًے والے

 ہوگب۔

ثوعڈ اصاعے کی پبلیـی ثٌبًے واال اوع ( ۱۔ )۱۳

ایگؼیکٹو ثبڈی ہوگب اوع اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں اوع 

لواعض کے هطبثك، اصاعے کے هعبهالت پغ عبم 

 ًظغصاعی عکھے گب۔

(سبم طوع پغ اوع ؿبثمہ گٌجبئلوں کی عبم دیثیت ۲)

و هٌضعجہ طیل استیبعات ؿے تکغاع کیئے ثغیغ، ثوعڈ ک

 ہوں گے:

(i)ؿبعے اصاعے پغ ضبثطہ دبهل ہوگب؛ 

(ii)اوع اؽ ؿے اوپغ  ۱۲ -اصاعے هیں ثی پی ایؾ

اؿبتظٍ اوع صیگغ عولضاعوں/اؿٹبف کو همغع کغ ؿکے 

گب اوع اى کی هالػهت کی كغائظ و ضواثظ طے 

 کغے گب؛

(iii)  اصاعے کی طغف ؿے دبهل کغصٍ اوع سغچ

کغصٍ ؿبعی علوم کے لیئے اکبٔوًٹؾ اوع اصاعے کے 

Academic Board 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؿلیکلي ثوعڈ

The Selection 

Board 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فٌڈؽ اوع عپوعٹؾ

Funds and 
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اثبثوں اوع ثمبیبجبت کے لیئے سبم ثوکؾ کب اًتظبم 

 کغے گب؛

(iv) اصاعے کے ثجیٹ تشویٌوں، ؿبالًہ تذمیمی

پغوگغاهؼ، ؿبالًہ عپوعٹؾ اوع اکبٔوًٹؾ کے آڈٹ كضٍ 

 هٌظوعی صے گب؛اؿٹیٹویٌٹؾ پغ غوع کغے گب اوع 

(v) فٌڈؽ کو سغچ کے ایک اہن ہیڈ ؿے صوؿغے ہیڈ

 ؛هیں هٌتمل کغًب

(vi) ،اصاعے کی طغف ؿے هعبہضوں هیں كبهل ہوًب

 تجضیل کغًب، هکول کغًب اوع عص کغًب؛

(vii) ؿلیکلي ثوعڈ کی ؿفبعكوں پغ پغوفیـغ كپؾ

پیضا کغے گب، جؾ هیں كبهل ہیں، عٹبئغهیٌٹ کے ثعض 

همغع کغصٍ پغوفیـغػ، ایـوؿی  ایٹ اعؼاػی طوع پغ 

پغوفیـغكپؾ، اؿـٹٌٹ پغوفـغكپؾ، لیکچغعكپؾ 

اوع صوؿغے اًتظبهی عہضے اوع هتعلمہ لوگ همغع 

 کغًب؛

(viii) ،اصاعے کو هٌتمل کغصٍ جبئیضاص اوع گغاًٹؾ

توں، ٹغؿٹؾ، تذبئف، عطیبت، اًڈوهٌٹؾ اوع عوهی

صوؿغے دووں ؿے دبهل کغًب اوع اًتظبم کغًب اوع 

ت، ٹغؿٹؾ، عکو ایـی جبئیضاص، گغاًٹ، وهی اى

ؿغهبیہ  کی ، عطیبت، اًڈوهٌٹؾ هیں کـی فٌڈتذبئف

 کبعی کغًب، جیـے وٍ هٌبؿت ؿوجھے۔

(ix)کی  هالػهیيتضعیـی اوع غیغ تضعیـی اصاعے کے

کغًب، جؾ هیں  هالػهت کی كغائظ و ضواثظ واضخ 

تعلیوی لبثلیت، تجغثب اوع همغعی کے لیئے اہلیت 

 كبهل ہیں؛

(x) اپٌے استیبعات هیں ؿے کوئی ثھی ڈائغیکٹغ کو

هٌتمل کغًب یب چیئغهیي کی طغف ؿے همغع کغصٍ 

کویٹی کو هٌتمل کغًب یب کـی صوؿغی عولضاع کو هٌتمل 

کغًب هبؿوائے ثجٹ کے تشویٌوں کی هٌظوعی واال 

 ٌتمل کغًے کے؛استیبع ه

(xi) اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں کے تذت هشتلف ثوعڈؽ

 کے هیوجغوں کی همغعی کی هٌظوعی صیٌب؛

(xii) اصاعے کے اکبٔوًٹؾ کی ؿبالًہ آڈٹ کے لیئے

Reports 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 

difficulties 
 
 

 هٌـوسی اوع ثچت

Repeal and 

Savings 
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 آڈیٹغؽ همغع کغًب؛

(xiii) ثوعڈ کی طغف ؿے همغع کغصٍ هالػهیي کو

ثیبى کغصٍ طغیمیکبع کے تذت ؿـپٌڈ کغًب، ؿؼا صیٌب 

 کغًب؛اوع ثغطغف 

(xiv) ایـے ضغوعی لواعض ثٌبًب جو اؽ ایکٹ کے

 هموض ھبهل کغًے کے لیئے ضغوعی ہیں؛

(xv) صوؿغے ؿبعے هعبهالت کے اصاعے ؿے هتعلمہ

چالًب، طے کغًب اوع اًتظبم کغًب اوع اؽ ؿلـلے هیں 

سبم طوع پغ جو اؽ ایکٹ هیں ًہیں ثیبى کیئے گئے 

 ؿبعے صوؿغے استبعات اؿتعوبل کغًب۔

 ( اکیڈهک ثوعڈ هلتول ہوگب:۱)۔ ۱۴

(i) چیئغهیي اًـٹیٹیوٹ کب ڈائغیکٹغ 

(ii)  اًـٹیٹیوٹ کے ؿبعے

پغوفیـغػ )عٹبئغهیٌٹ کے ثعض 

اعؼاػی طوع پغ همغع کغصٍ 

 پغوفیـغػ کے ؿبتھ(

 هیوجغؽ

(iii)  اًـٹیٹیوٹ کے تیي ایـوؿی

ایٹ پغوفیـغ ثوعڈ کی طغف 

ؿے ڈائغیکٹغ کی ؿفبعف پغ 

ًبهؼص کیئے  تیي ؿبل کے لیئے

 جبئیں گے۔

 هیوجغؽ

(iv)  اًـٹیٹیوٹ کب ایک اؿـٹٌٹ

پغوفیـغ ثوعڈ کی طغف ؿے 

ڈائغیکٹغ کی ؿفبعف پغ تیي 

ؿبل کے لیئے ًبهؼص کیب جبئے 

 گب۔

 هیوجغ

(v)  ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي/کوپیوٹغ

ؿبئٌؾ/هتعلمہ کبهوں هیں صو 

هبہغ ثوعڈ آف گوعًغؽ کی 

طغف ؿے ڈائغیکٹغ کی 

ؿبل کے لیئے ؿفبعف پغ تیي 

 ًبهؼص کیئے جبئیں گے۔

 

(اکیڈهک ثوعڈ ؿبعے اکیڈهک هعبهالت کب طهیضاع ۲)

Repeal 
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، اهتذبًبت، ڈگغیبں، ًوبةہوگب، جؾ هیں کوعؿؼ، 

ڈپلوهبػ اوع ؿغٹیفکیٹوں کے هعبهالت اوع صوؿغے 

 هتعلمہ هعبهالت كبهل ہیں۔

ثالئی جبئیں گے،  اکثغ (اکیڈهک ثوعڈ کی هیٹٌگؾ ۳)

جتٌب هوکي ہو ؿکے، لیکي ؿبل هیں صو هغتجہ ؿے کن 

 ًہیں ہوًی چبہیئي۔

(هیٹٌگؾ کب کوعم ٹوٹل هیوجغػ کے آصھے ثغاثغ ۱)

 ہوگب۔

اوع اؽ ؿے اوپغ ؿبعی  ۱۲ -( ثی پی ایؾ۱۔ )۱۵

همغعیبں ثوعڈ کی طغف ؿے ؿلیکلي ثوعڈ کی 

 ؿفبعف پغ کی جبئیں گی، جو هلتول ہوں گی:

(i) چیئغهیي ڊائريڪٽر 

(ii)  چیئغهیي یب ؿٌضھ پجلک ؿغوؽ

 کویلي کب ًبهؼص کغصٍ

 هیوجغ

(iii)  ثوعڈ کب ایک هیوجغ ثوعڈ کی

طغف ؿے تیي ؿبل کے لیئے 

 ًبهؼص کیب جبئے گب

 هیوجغ

(iv)  صو ًبهوع کبعوثبعی كشن

ؿغپغؿت کی طغف ؿے تیي 

ؿبل کے لیئے ًبهؼص کیئے جبئیں 

 گے

 هیوجغؽ

(v)  ایڈهٌـٹغیلي هیں صو هبہغ ثؼًؾ

ثوعڈ کی طغف ؿے تیي ؿبل 

 کے لیئے ًبهؼص کیئے جبئیں گے

 هیوجغؽ

(چبع هیوجغ ؿلیکلي ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوعم ثٌبئیں ۲)

 گے۔

( اصاعے کو ایک فٌڈ ہوگب جؾ هیں کـی ۱۔ )۱۶

دکوهت کی طغف ؿے جوع کغصٍ ؿبعی گغاًٹؾ ہوں 

گی یب دوے اوع عطیبت  لوکل ثبڈیؼ، تٌظویویں اوع 

ایجٌـیوں کی طغف ؿے صیئے جبتے ہوں اوع علن جو 

اوع پجلیکیلٌؼ عپغ اكیبء کی فغوست دبهل کغصٍ فی، 

ے جولہ دموق هذفوظ اوع ایـے صیگغ وؿبئل ؿ

دبهل کی گئی ہو، جیـے ثوعڈ کی طغف ؿے 



 
13 

 هٌظوعی صی جبئے۔

کوئی ثھی سغچہ فٌڈؽ هیں ؿے ًہیں کیب جبئے (۲)

گب، جت تک اصائگی کب ثل اؽ ایکٹ کے لواعض کے 

تذت اصاعے کے آڈٹ آفیـغ کی طغف ؿے آڈٹ ًہیں 

 کیب جبتب۔

(اصاعے کے اکبٔوًٹؾ اؽ طغح اوع ایـے طغیمے ۳)

جیـے ثیبى کیب گیب ہو اوع ؿے عکھے جبئیں گے، 

ؿبل هیں ایک هغتجہ آڈیٹغ جٌغل آف پبکـتبى کی 

طغف ؿے همغع کغصٍ آڈیٹغ کی طغف ؿے آڈٹ کیئے 

 جبئیں گے۔

(اکبٔوًٹؾ کب ؿبالًہ اؿٹیٹوٌٹ اوع اؽ ؿلـلے هیں ۴)

آڈیٹغ کی طغف ؿے جوع کغصٍ عپوعٹ ثوعڈ کی 

 طغف ؿے ػیغ غوع الئی جبئے گی۔

(اصاعٍ دکوهت کو ؿبالًہ ثٌیبص پغ اکبٔوًٹؾ کی ۵)

گظكتہ هبلی ؿبل ؿبالًہ آڈٹ عپوعٹ جوع کغائے گب، 

کے صوعاى اصاعے کی ؿغگغهیوں پغ عپوعٹ اوع 

ایـی هتعلمہ ؿغگغهیوں کی عپوعٹ جو دکوهت کی 

 طغف ؿے طلت کی جبئے۔

۔ اگغ اؽ ایکٹ کی کوئی ثھی گٌجبئلوں کو هوثغ ۱۹

کل پیق آئے، کٌٹغولٌگ اتھبعٹی ثٌبًے هیں کوئی هل

ثوعڈ کی ؿفبعكبت پغ ایـی ہضایبت صی ؿکتی ہے، جو 

ثیبى کغصٍ گٌجبئلوں ؿے هتضبص ًہ ہوں، جیـے وٍ 

 ایـی هلکل ہو ہٹبًے کے لیئے ضغوعی ؿوجھے۔

کی صفعہ  ۱۹۹۲( کغاچی یوًیوعؿٹی ایکٹ، ۱۔ )۱۸

28(1)(g)  کے تذت کغاچی یوًیوعؿٹی کی طغف

ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي کے لیبم کے  ؿے اًـٹیٹیوٹ آف

 لواًیي کو هٌـور کیب جبتب ہے۔

(هظکوعٍ لبًوى کے هٌـور ہوًے ؿے کیب گیب ؿت ۲)

کچھ، اٹھبئے گئے الضام، طهیضاعیبں یب دبهل کغصا 

ثمبیبجبت،  دموق اوع دبهل کغصٍ اثبثے، همغع کغصٍ 

ٌتمل کغصٍ لوگ یب ثباستیبع ثٌبیب گیب صائغٍ استیبع یب ه

، فٌڈؽ یب لبئن کغصٍ عیتںی، اًڈوهٌٹؾ، وهاستیبعات

ٹغؿٹؾ، عطیبت یب صیئے گئے گغاًٹؾ، صی گئی 



 
14 

جو ثٌبئے هغاعبت یب ثٌبئے گئے لواعض و ضواثظ یب 

جبًے ہوں، اؽ کے تذت اوع ؿبثمہ ثوعڈ آف 

گوعًغؽ کی طغف ؿے پبؽ کغصٍ ؿبعی لغاعصاصیں، 

اگغ اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں ؿے هتضبص ًہ ہوں، 

جبئیں گے، اوع اؽ طغح تغتیجواع جبعی عکھے 

کیئے گئے، اٹھبئے  گئے، وهول کغصٍ، دبهل کغصٍ، 

همغع کغصٍ، ثباستیبع ثٌبئے گئے، هٌتمل کغصٍ، ثٌبئے 

گئے، پیضا کیئے گئے یب اؽ ایکٹ کے تذت جبعی 

 کیئے گئے ؿوجھے جبئیں گے۔

۔ اًـٹیٹیوٹ آف ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي آعڈیٌٌؾ، ۱۹

 ہے۔ کو هٌـور کیب جبتب ۱۹۹۴
 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


