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 1995ىخريَ  VIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.VI OF 1995 

 1995 ايڪٽۿ يٌّيّرشٽي ىيڊيڪم انديً ضياُء

THE ZIAUDDIN MEDICAL 

UNIVERSITY ACT, 1995 

 ]1995 „ڪٽّةر 8[

ڊاڪٽر ضياُء انديً پّشٽ گريخّئيٽ ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصز ٻيِر حّڙيّ ۽ ام کي ضياُء 

 يڪم يٌّيّرشٽي ظّر كائو ڪيّ هيٍده.انديً ىيڊ

اٌصٽيٽيّٽ حيئً تَ ڊاڪٽر ضياُء انديً پّشٽ گريخّئيٽ 

„ف ىيڊيڪم شائٍصز ٻيِر حّڙيڻ ۽ ام کي ضياُء انديً 

ىيڊيڪم يٌّيّرشٽي ظّر كائو ڪرڻ ۽ ام شام الڳاپيم 

 ىػاىهً الِء كدل کڻڻ ضرهري ٿي پيّ „ُي؛

 ام کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌده هيٍده.

 -Iةاب 

 طرهغاتي

ضياُء انديً ىيڊيڪم يٌّيّرشٽي ( ًُ ايڪٽ کي 1)  .1

 شڎيّ هيٍده. 1995ايڪٽۿ 

 ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍده.(2)

 

2 .(i) “ىعهب يٌّيّرشٽي حي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّصم

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم؛

(ii)“ىعهب يٌّيّرشٽي شام انحاق ٿيم ” نحاق ٿيم ادارها
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 اداره؛

(iii) “۾ ةيام ڪيم اختياريً ىام  16ىعهب دفػَ ” اٿارٽي

 ڪا ةَ؛

(iv) “ىعهب يٌّيّرشٽي حّ چاٌصيهر؛” چاٌصيهر 

(v) “ىعهب ڊاڪٽر ضياُء انديً ُاشپيٽم ” چيف ٽرشٽي

 ٽرشٽ حّ چيف ٽرشٽي؛

(vi) “ًىعهب ةّرڊ „ف فيڪهٽي حّ چيئرىيً؛” ڊي 

(vii) “ىعهب يٌّيّرشٽي يا انحاق ٿيم اداري ” ڊائريڪٽر

 حي تدريصي طػتي حّ شرةراَُ؛

(viii) “ىعهب يٌّيّرشٽي حي گّرٌٍگ ” گّرٌٍگ ةاڊي

 ةاڊي؛

(ix) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(x) “ىعهب پاڪصتام ىيڊيڪم ايٍڊ ڊيٍٽم ” پي ايو ڊي شي

 ڪائٌّصم؛

(xi) “ىعهب كاًٌٌّۿ ضاةعً ۽ كاغدم ىّحب ” ةيام ڪيم

 ةيام ڪيم؛

(xii) “ىعهب يٌّيّرشٽي حّ پره چاٌصيهر؛” پره چاٌصيهر 

(xiii) “ىعهب يٌّيّرشٽي ۾ اغزازي ” اغزازي پرهفيصر

 گٍخائض تي ڪو ڪٍدڙ پرهفيصر؛

(xiv) “ىعهب يٌّيّرشٽي حّ ريڪٽر؛” ريڪٽر 

(xv) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغدا

 ترتيتّار حّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغدا؛

(xvi) “ىعهب ڊاڪٽر ضياُء انديً ٽرشٽ؛” ٽرشٽ 

(xvii) “ىعهب يٌّيّرشٽي حّ هائيس ” هائيس چاٌصيهر

 چاٌصيهر؛
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(xviii) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت حّڙيم ضياُء ” يٌّيّرشٽي

 انديً ىيڊيڪم يٌّيّرشٽي.

 -IIةاب 

 يٌّيّرشٽي

ڊاڪٽر ضياُء انديً پّشٽ گريخّئيٽ اٌصٽيٽيّٽ ( 1.)3

„ف ىيڊيڪم شائٍصز ٻيِر حّڙيّ ۽ كائو ڪيّ هيّ „ُيۿ 

ضياُء انديً ىيڊيڪم يٌّيّرشٽي ُڪ حيڪا يٌّيّرشٽي 

ۿ چاٌصيهر پره چاٌصيڪهرۿ ريڪٽرۿ هائيس شرپرشت

چاٌصيهرۿ ڊيٍسۿ ڊائريڪٽرسۿ رحصٽرارۿ گّرٌٍگ ةاڊي حا 

ىييترۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حا ىييتر ۽ اُڏم ٻيً غيهدارم 

 تي ىظتيم ٌُّديۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

ق ٿيم ڊاڪٽر ضياُء انديً اشپتاك ۽ ام حّم انحا( 2)

اشپتانّم ۽ ىرڪز يٌّيّرشٽي کي ةيام ڪيم تدريصي 

 شِّنتّم ىِيا ڪٍدا.

ضياُء انديً ىيڊيڪم يٌّيّرشٽي حي ٌاني  يٌّيّرشٽي( 3)

ًِ کي ظتي تػهيو ڏيٍدڙ  شام ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدي حٍ

ضاةعّ رکڻ حي اختيار شام گڎ حليلي هارثي ۽  ادارم تي

غال ىِر ٌُّدي ۽ ڄاڻايم ٌاني شام ڪيس ڪري شگٍِدي 

 ۽ ام ىٿام ڪيس ٿي شگٍِده.

شيّرا فٍڊسۿ ىهڪيتّمۿ حقۿ شرڪاري احازت ٌاىاۿ  ( 4)

ىانياتي اداري شام ڪاغذي ڪاررهائي ۽ ڪًٍِ ةَ كصو حّ 

يّۿ هياجۿ حيڪّ اشتػياك ڪيّۿ ىزه هرتّۿ كتضي ۾ رک

ىانڪي ُيٺ رکيّ يا اشتػياك ۾ „ٌده هيّ ُخي ٽرشٽ حي 

يا ڊاڪٽر ضياُء انديً اٌصٽيٽيّٽ اف ىيڊيڪم شائٍصز حي 

۽ شيّريّم ذىيداريّم ىٿي ڄاڻايم ظريلي ىّحب حّڙيم 
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 يٌّيّرشٽي ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي هيٍديّم.

 يٌّيّرشٽي غير ىٍافػَ ةخض ةٍيادم تي ُهٍدي.( 5)

الِء کهيم ٌُّديۿ پِّء اًٌِ حّ  يٌّيّرشٽي شيّرم ىاڻًِ. 4

تػهق ڪًٍِ ةَ حٍسۿ ىذُبۿ ٌصمۿ فركيۿ رٌگ يا 

ڊهىيصائيم شام ُخيۿ حيڪي نياكت حي ةٍياد تي 

يٌّيّرشٽي ظرفام „ڇيم پڏُائي حي ڪّرس ۾ داخال الِء 

اُم „ًُ ۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ طخع کي فلط حٍسۿ ىذُبۿ 

 فركيۿ ٌصمۿ ظتلي يا رٌگ يا ڊهىيصائيم حي ةٍياد تي

 شِّنتّم ڏيڻ کام اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍده.

 . يٌّيّرشٽي کي ُيٺيام اختيار حاغم ٌُّدا:5

(i)  غحت ۽ الڳاپيم شائٍصز ۽ شکيا حي اُڏيً طاخً ۾

ُدايتۿ ترةيتۿ تحليقۿ ٌياَء ۽ خدىت حي شِّنت فراُو 

ڪرڻۿ حيئً ىٍاشب شيخِي ۽ اُڏيَء ريت ڄاڻ ۽ 

حّڙڻۿ حيئً  ٽيڪٍاالحي حي تركي ۽ ةِتري الِء گٍخائظّم

 اُا ظئي ڪري؛

(ii) چٌّڊۿ داخال ةيام ڪرڻ ۽ طاگردم حّ انحاق ٿيم ادارم ۾

 اىتحام هٺڻ؛

(iii)  اىتحام ىٍػلد ڪرڻ ۽ ڊگريّمۿ ڊپهّىازۿ شرٽيفڪيٽ

۽ ٻيّم تػهييي شٍدهم اُڏم ىاڻًِ کي ڏيڻ حً پي ايو ڊي 

شيۿ پاڪصتام ٌرشٍگ ڪائٌّصم يا چاٌصيهر ظرفام ىٍظّر 

اُڏا اىتحام پاس ڪيا ُخًۿ حيئً ڪيم طرظً تحت 

 ىػاىهّ ُخي؛

(iv)  ةيام ڪيم طرظً ىّحب فيهّطپسۿ اشڪانر طپسۿ

 تػهييي نلبۿ ىيڊنز ۽ اٌػال ڏيڻ؛

(v) ةيام ڪيم طرظً ىّحب اشپتانً شييت ادارم کي
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 انحاق ڏيڻ ۽ انحاق ختو ڪرڻ؛

(vi) ظتي ۽ الڳاپيم تػهيو حي ةِتري الِء فيڪهٽيز ۽

 ڪرڻ؛تدريصي طػتا كائو 

(vii)  ةيام ڪيم ظريلي ىّحب ىٍظّري ڏٌم ىاڻًِ کي

 اغزازي ڊگريّم ۽ ٻيا اغزاز ڏيڻ؛

(viii)  پڏُايا هيٍدڙ ڪّرشز „ف اشٽڊيز ةيام ڪرڻ ۽ اُڏي

 تحليق ڪرڻۿ حيئً اُا ظئي ڪري؛

(ix)  ادارم حي حاچ ڪرڻ ۽ اًٌِ کي ظتي تػهيو ۾ پٍٍِخا

 ڪو ۽ ذىيّاريّم ةِتر ٌيٌّي اٌخال ڏيڻ الِء رٍُيائي ڏيڻ؛

(x)  تدريصي ظريلّۿ فً ۽ حڪيت غيهيّم ظئي ڪرڻۿ ام

ريت حيئً تػهييي ترةيتي ۽ تحليلي پرهگراىً کي اثرائتّ 

 ةڻائي شگِخي؛

(xi)  غعياتۿ ىهڪيتۿ گراٌٽسۿ هغيتّمۿ ٽرشٽۿ تحفاۿ

چٍدا ۽ يٌّيّرشٽي کي ڪيم ٻي ىدد حاغم ڪرڻ ۽ اٌتظال 

ڪرڻ ۽ كرض ۽ اىداد حاغم ڪرڻ ۽ ام کي اُڏيَء ريت 

 شيڏائڻ حيئً اُا ىٍاشب شيخِي؛

(xii)  اشپتانّمۿ ىرڪزۿ ڪهيٍڪس كائو ڪرڻ ۽ ىدد

پٍٍِخا اهزار ةيام ڪيم طرظً ىّحب اُڏيً ڪرڻ ۽ 

تركي ۽ اشپتانًۿ ىرڪزم ۽ ڪهيٍڪس کي پڏُائي حي 

 تحليق ۽ ترةيت حي هاڌاري الِء غعيّ ڪرڻ يا كرض تي ڏيڻ؛

(xiii)  ضرهرت ىٍدۿ غريب ۽ ىصتحق ىاڻًِ الِء خيراتي

ةٍيادم تي شيّرم كصيً حي شرحيڪم ۽ غالج الِء 

 گٍخائظّم حّڙڻ؛

(xiv)  گرهي ىػاُدمۿ ٺيڪًۿ نيزٌگ ىػاُدم ۾ داخم ٿيڻ ۽

رکڻ حّ اٌتظال ڪرڻ ۽ حڪّىتۿ تٍظييًۿ ادارمۿ ةئٍڪً 
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ةظيّك ڪًٍِ ٻيً ىانياتي ادارمۿ ةاڊيز ۽ فردم حي ًُ 

 ايڪٽ حا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء اٌتظال ڪرڻ؛

(xv)  اُڏيّم فيس ۽ ٻيّم چارحز ظهب ڪرڻ ۽ حاغم

 ڪرڻ حيئً اُا ظئي ڪري؛

(xvi) ًىختهف ةاڊيز ۽ ڪييٽيز حا ىييتر ىلرر ڪرڻ حيئ 

گّرٌٍگ ةاڊي ُدايتي ۽ ڪّ ڪيّريڪّنو شرگرىيً الِء 

 ظئي ڪري؛

(xvii)  اشتادمۿ ىيتحً ۽ اشٽاف حي ىييترم شييت اُڏا

غيهدار ىلرر ڪرڻ ۽ اًٌِ حا طرظً ۽ ضاةعاۿ اختيار ۽ 

 ذىيّاريّم ةيام ڪرڻ؛

(xviii)  ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪاك ڪرڻ ۽

شيّريّم طيّمۿ اهزار ۽ خدىتّم ىِيا ڪرڻ حيئً 

يٌّيّرشٽي يا انحاق ٿيم ادارم يا اشتپانً الِء نيٽر „ف 

 ڪريڊٽ ذريػي يا ٻي غّرت ۾ ضرهري ُخً؛

(xix)  ًاُڏا ٻيا شيّرا كدل کڻڻ ۽ طيّم ڪرڻ حيئ

 خً.يٌّيّرشٽي حا هڌيڪ ىلػد حاغم ڪرڻ الِء گِرةم ُ

 -IIIةاب 

 يٌّيّرشٽي حا غيهدار

 يٌّيّرشٽي حا ُيٺيام غيهدار ٌُّدا:. 6

(i) چاٌصيهر؛ 

(ii) ريڪٽر؛ 

(iii) پره چاٌصيهر؛ 

(iv) هائيس چاٌصيهر؛ 

(v) ڊيٍس؛ 

(vi) تدريصي طػتي حّ ڊائريڪٽر؛ 
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(vii) رحصٽرار؛ 

(viii) اىتحاًٌ حّ ڪٍٽرهنر؛ 

(ix) ڊائريڪٽر فٍاٌسۿ ۽ 

(x) .ًاُڏا ىاڻِّ حيڪي ضاةعً ىّحب ةيام ڪيم ُخ 

 ( شٍڌ حّ گّرٌر يٌّيّرشٽي حّ شرپرشت ٌُّده.1.)7

(شرپرشتۿ حڎًُ ىّحّد ٌُّدهۿ يٌّيّرشٽي حي 2)

 ڪاٌّهڪيظً حي غدارت ڪٍده.

(ڊاڪٽر ضياُء انديً اشپتاك ٽرشٽ حّ چيف ٽرشٽي 1.)8

 يٌّيّرشٽي حّ چاٌصيهر ٌُّده.

گّرٌرز حّ چيئرىيً ۽ يٌّيّرشٽي حي ( چاٌصيهر ةّرڊ „ف 2)

 ڪٍٽرهنٍگ اٿارٽي ٌُّده.

حيڪڎًُ چاٌصيهر ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي حّم ( 3)

ڪاررهايّم يا ڪًٍِ غيهدار حا حڪو ًُ ايڪٽ حي 

گٍخائظًۿ كاًٌٌّۿ ضاةعً يا كاغدم ىّحب ٌَ „ًُ تَۿ اُڏي 

اٿارٽي يا غيهدار کي شتب ڄاڻائڻ الِء ظهب ڪٍده تَ ڇّ 

ڪاررهائي ختو ٌَ ڪئي هڃيۿ نکت ۾ حڪو ذريػيۿ اُڏي 

 اُڏي ڪاررهائي يا حڪو ختو ڪٍده.

چاٌصيهر کي گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام حيع ڪرايم كاًٌٌّ ( 4)

 حي ىٍظّري ڏيڻ حّ اختيار حاغم ٌُّده.

( چاٌصيهر ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ىّحب پٍٍِخي 5)

غّاةديد تي ڪًٍِ ةَ اٿارٽيۿ غيهدار يا يٌّيّرشٽي حي 

ىالزل حا شيّرا يا ڪي ةَ اختيار ڪًٍِ اٿارٽيۿ غيهدار يا 

 ىالزل کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿّ.

چاٌصيهر حي اُڏيَء ظرح غيم ڪرڻ کام غير حاضري ( 6)

يا ٻئي شتب حي ڪريۿ پره چاٌصيهر شٍدس شيّرا اختيار 
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اشتػياك ڪٍده ۽ چاٌصيهر حّم شيّريّم ذىيّاريّم 

 شٍڀانيٍده.

شٽيَء شام الڳاپيم ڪًٍِ ةَ ىػاىهي چاٌصيهر يٌّيّر( 1. )9

حي شهصهي ۾ ىػائٍّ ڪري يا حاچ پڏتاك ڪري شگِي ٿّ ۽ 

ىلػد حاغم ڪرڻ الِء اُڏه طخع يا طخػيتّم ىلرر 

 ڪري شگِي ٿّۿ حيئً ىٍاشب شيخِي.

( تحت رپّرٽ ىهڻ تي كرض ڏئي 1چاٌصيهر ذيهي دفػَ )( 2)

شگِي ٿّ ۽ اُڏيّم ُدايتّم حاري ڪري شگِي ٿّ حيئً 

اُّ ىٍاشب شيخِي ۽ هائيس چاٌصيهر اُڏيً ُدايتً تي 

 غيم ڪٍده.

ريڪٽر چاٌصيهر ظرفام اُڏيً طرظً ۽ ضاةعً ( 1. )10

ىّحب ىلرر ڪيّ هيٍده حيً اُّ ظئي ڪري ۽ اُّ چاٌصيهر 

 حي خّطيَء شام غِده رکي شگٍِده.

( ريڪٽر اُڏا ڪو شراٌخال ڏيٍده حيڪي کيس 2)

 چاٌصيهر ظرفام شٌّپيا هڃً.

پره چاٌصيهر چاٌصيهر ظرفام اُڏيً طرظً ۽ ( 1. )11

ضاةعً ىّحب ىلرر ڪيّ يٌّده حيئً اُّ ظئي ڪري ۽ اُّ 

 چاٌصيهر حي خّطيَء شام غِده رکي شگٍِده.

(پره چاٌصيهر اُڏا ڪو شراٌخال ڏيٍده حيڪي کيس 2)

 چاٌصيهر ظرفام شٌّپيا هڃً.

هائيس چاٌصيهر چاٌصيهر ظرفام اُڏيً طرظً ۽ ( 1. )12

ضاةعً ىّحب ىلرر ڪيّ يٌّده حيئً اُّ ظئي ڪري ۽ اُّ 

 چاٌصيهر حي خّطيَء شام غِده رکي شگٍِده.

(ڪًٍِ ةَ هكت تي حڎًُ هائيس چاٌصيهر حّ غِده خاني 2)

ُخي يا هائيس چاٌصيهر غير حاضر „ُي يا ةيياري شتب 

 

 

 دهره

Visitation 

 

 

 

 

 

 

 ريڪٽر

Rector 

 

 

 

 پره چاٌصيهر

Pro Chancellor 

 

 

 

 هائيس چاٌصيهر

The Vice 

Chancellor 

 

 



 
13 

پٍٍِخي „فيس حا ڪو شراٌخال ڏيڻ حي الئق ٌَ „ُي يا 

چاٌصيهر هائيس چاٌصيهر  ڪًٍِ ٻئي شتب حي ڪري تَ

حّم ذىيّاريّم شٍڀانڻ الِء اُڏا اٌتظال ڪٍدهۿ حيئً اُّ 

 ىٍاشب شيخِي.

(هائيس چاٌصيهر يٌّيّرشٽي حّ پرٌصپاك اڪيڊىڪ 3)

„فيصر ٌُّدهۿ ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخاطًۿ چاٌصيهر حي 

ُدايتًۿ گّرٌٍگ ةاڊي حي فيػهي ۽ اًٌِ ظرفام ىٍظّر 

تي ةِتر ظريلي ڪيم حڪيت غيهيً ۽ پرهگراىً تي 

 غيهدر„ىد ڪرائڻ حّ ذىيّار ٌُّده.

هائيس چاٌصيهر ٍُگاىي غّرتحاك ۾ۿ حًٍِ ۾ شٍدس ( 4)

خهياك ۾ تڪڏه كدل کڻڻ ضرهري „ُيۿ اُڏه كدل کڻي شگِي 

ٿّۿ حيڪّ اُّ ضرهري شيخِيۿ ام کاٌپِّء حيتره حهد ٿي 

شگِيۿ پٍٍِخي اُڏي كدل ةاةت اُڏي غيهدارۿ اٿارٽي يا ٻي 

گاَُ ڪٍدهۿ حًٍِ کي غال غّرتحاك ۾ ام ةاڊي کي „

 شهصهي ۾ ام ىػاىهي کي ىًٍِ ڏيڻّ ُيّ.

خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارم شام تضاد ( 5)

کاٌصّاِءۿ هائيس چاٌصيهر کي ُيٺيام اختيار پڻ حاغم 

 ٌُّدا:

a . ًيٌّيّرشٽي حي شيّرم اىتحاًٌ الِء پيپر شيٽرز ۽ ىيتح

 ىلرر ڪرڻ؛

b . ًحّڙڻ حي ڇٍڊ ڇاڻ الِء اُڏا اٌتظال ڪرڻۿ پيپرز ۽ ٌتيخ

 حيئً اُّ ىٍاشب شيخِي؛

c يٌّيّرشٽي يج اشتادم ۽ غيدالرم کي پڏُائيۿ تحليقۿ .

اىتحام ۽ اٌتظاىيا حي حّاني شام اُڏيّم ٻيّم شرگرىيّم 

ڪرڻ الِء اُڏا كدل کڻڻ حي ُدايت ڪرڻۿ حيئً اُّ ىٍاشب 
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 شيخِي؛

d يٌّيّرشٽي حي . اُڏيً طرظً ىّحب ًُ ايڪٽ تحت

ڪًٍِ ةَ غيهدار يا ىالزل کي پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار  ىٍتلم 

 ڪرڻۿ حيڪڎًُ ڪا ُخيۿ حيئً ةيام ڪيّ يّه ُخي؛

e . ًٍِاُڏيً ڪيٽيگريز حي شهصهي ۾ ىالزل ىلرر ڪرڻۿ ح

 الِء کيس اختيار ىٍتلم ڪيا هيا „ًُ؛

f اُڏا ٻيا ڪو شراٌخال ڏيڻ ۽ اختيار اشتػياك ڪرڻۿ .

 ڪيّ هيّ ُخي؛حيئً ةيام 

g . ىٍظّر ٿيم ةخيٽ ىام شيّره خرچ حاري ڪرڻ ۽ خرچ

 حي شاڳئي ىيخر ُيڊ ىام فٍڊس کي ٻيِر ترتيب ڏيڻ؛

h ڏٌم 0. ةخيٽ ۾ ٌَ ڄاڻايم „ئٽو حي شهصهي ۾ ٻيِر ترتيب

ركو حي ىٍظّري ڏيڻۿ حيڪا پٍخّيَِ ُزار رپيً کام هڌيڪ 

ڻيَء ۾ ٌَ ُخي ۽ ام حي ةاري ۾ گّرٌٍگ ةاڊي حي ايٍدڙ گڎحا

 رپّرٽ ڏيڻ؛

ُر فيڪهٽي الِء ڊيً چاٌصيهر ظرفام فيڪهٽي حي ( 1. )13

شيٍئر پرهفيصرز ىٍخِام هائيس چاٌصيهر حي شفارش تي 

 ٌاىزد ڪيّ هيٍده.

( ڊيً فيڪهٽي حّ چيئرىيً ٌُّده ۽ هائيس چاٌصيهر حي 2)

 خّطيَء شام غِده رکٍده.

هيٍدڙ ڊيً پّشٽ گريخّئيٽ ڊگريًۿ فيڪهٽي ۾ پڏُائي ( 3)

 ڪّرس الِء اىيدهار داخال الِء پيض ڪٍده.

ڊيً اُڏا ٻيا اختيار اشتػياك ڪٍده ۽ اُڏيّم ٻيّم ( 4)

 ذىيّاريّم شراٌخال ڏيٍدهۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

رحصٽرار يٌّيّرشٽي حّ ڪم هكتي غيهدار ٌُّده ۽ ( 1. )14

گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام اُڏيً طرظً ۽ ضاةعً ىّحب ىلرر 
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ئً گّرٌٍگ ةاڊي ظئي ڪري ۽ چاٌصيهر ڪيّ هيٍدهۿ حي

 حي خّطيَء شام غِده رکٍده.

رحصٽرار هائيس چاٌصيهر کي شڌيَء ريت رپّرٽ ڪٍده ( 2)

 ۽ ام حي ذىيّاريّم ٌڀائڻ ۾ ىدد ڪٍده.

اىتحاًٌ حّ ڪٍٽرهنر ڪم هكتي غيهدار ٌُّده  ۽ (  1.)15

گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام اُڏيً طرظً ۽ ضاةعً ىّحب ىلرر 

حيئً گّرٌٍگ ةاڊي ظئي ڪري ۽ چاٌصيهر کي ڪيّ هيٍدهۿ 

 خّطيَء شام غِده رکٍده.

( ڪٍٽرهنر اىتحاًٌ شام الڳاپيم شيّرم ىػاىهً الِء 2)

ذىيّار ٌُّده ۽ اُڏيّم ٻيّم ذىيّاريّم شراٌخال ڏيٍدهۿ 

 حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

( ڊائريڪٽر فٍاٌس چيئرىيً ظرفام اُڏيً طرظً ۽ 1. )16

 هيٍدهۿ حيئً اُّ ظئي ڪري.ضاةعً ىّحب ىلرر ڪيّ 

 (ڊائريڪٽر فٍاٌس ُيٺيام ڪو ڪري شگٍِده:2)

(a)  ّيٌّيّرشٽي حي ىهڪيتۿ ىانيات ۽ شيڏپڪاري ح

 اٌتظال ڪٍده؛

(b)  يٌّيّرشٽي حا شانياٌا ۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿا تيار

ڪٍده ۽ اًٌِ کي ىٍظّري الِء گّرٌٍگ ةاڊي „ڏه پيض 

 ڪٍده؛

(c)  اُا خاظري ڪٍده تَ يٍّيّرشٽي حا فٍڊس شاڳئي

ىلػد الِء اشتػياك ڪيا هيا „ًُۿ حًٍِ الِء اُي ڏٌا هيا „ًُ؛ 

 ۽

(d)  اُڏيّم ٻيّم ذىيّاريّم شراٌخال ڏيٍدهۿ حيائً ةيام

 ڪيّ هيّ ُخي.
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 اختياريّم

 يٌّيّرشٽيَء حّم ُيٺيّم اختياريّم ٌُّديّم:. 17

(i) گّرٌٍگ ةاڊي؛ 

(ii) اڪيڊىڪ ڪائٌّصم؛ 

(iii) اغهيٰ تػهيو ۽ تحليق حّ ةّرڊ؛ 

(iv) شهيڪظً ةّرڊ؛ 

(v) ىانيات ۽ ىٍػّةاةٍدي ڪييٽي؛ 

(vi) انحاق ڪييٽي؛ ۽ 

(vii) اُڏيّم ٻيّم اختياريّم حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي. 

 (گّرٌٍگ ةاڊي ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدي:1.)18

(a) چيئرىيً چاٌصيهر 

(b) ىييتر هائيس چاٌصيهر 

(c)  شيڪريٽري غحتۿ حڪّىت

 شٍڌ

 ىييتر

(d) ىييتر شٍڌ ُاِء ڪّرٽ حّ ُڪ حج 

(e)  پي ايو ڊي شي حّ غدر ۽

 شيڪريٽري

 ىييتر

(f)  هائيس چاٌصيهرۿ ڪرچي

 يٌّيّرشٽي

 ىييتر

(g) ىييتر گّرٌر حّ غالحڪار 

(h)  چاٌصيهر ظرفام ٻَ ڊيٍس ٌاىزد ڪيا

 هيٍدا

 ىييتر

(i)ًحّ  يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييظ

 چيئرىيً

 ىييتر

(j) ىييترىاڻِّ  6غّاىي طِرت رکٍدڙ 
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 چاٌصيهر ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا

(k)  غدرۿ چييتر „ف اٌڊشٽريز ايٍڊ

 ڪاىرس

 ىييتر

ٌاىزد ڪيم ىييتر ٻً شانً الِء غِده رکٍدهۿ ۽ ٻيِر ( 2)

 ٌاىزدگي الِء اُم ٌُّده.

ٌاىزد ڪيم ىييتر حّ غِده خاني ٿي هيٍدهۿ حيڪڎًُ ( 3)

اُّ اشتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا گّرٌٍگ ةاڊي حي نڳاتار ٽً 

گڎحاڻيً ۾ ةٍا حّڳّ شتب ڄاڻائڻ حي غير حاضر رُي ٿّ يا 

ةٍا ىّڪم حي غير حاضر رُي ٿّ يا شٍدس ٌاىزدگي کيس 

 ٌاىزد ڪٍدڙ اختياري ظرفام تتديم ڪئي هئي „ُي.

ىييتر حي غارضي „شاىي اٿارٽي ظرفام ٌاىزد ڪيم ( 4)

يۿ حًٍِ ام ىييتر کي ٌاىزد ڪيّ ُيّۿ طخع شام ڀري هيٍد

 حًٍِ حي حاِء تي „شاىي ڀري هڃڻي „ُي.

( رحصٽرار گّرٌٍگ ةاڊي حي شيڪريٽري ظّر ڪو 5)

 ڪٍده.

يٌّيّرشٽي حي غال ٌظرداري ۽ ضاةعّ ۽ حڪيت ( 1. )19

 غيهيّم حّڙڻ حّ اختيار گّرٌٍگ ةاڊي هٽ ٌُّده.

غال  ( حي گٍخائظً حي1خاص ظّر تي ۽ ذيهي دفػَ )( 2)

حيثيت شام تضاد کاٌصّاِءۿ  گّرٌٍگ ةاڊي ُيٺيام اختيار 

 اشتػياك ڪٍدي ۽ ڪو شراٌخال ڏيٍدي:

(a)  يٌّيّرشٽي حي ىهڪيتۿ فٍڊسۿ اثاثا ۽ هشيال رکڻۿ

 ضاةعّ رکڻ ۽ اٌتظال ڪرڻ؛

(b) ادارم ۽ اشپتانً کي انحاق ڏيڻ ۽ انحاق ختو ڪرڻ؛ 

(c)  ىانيات ۽ ىٍػّةاةٍدي ڪييٽي حي ىظّري تي شانياٌي

۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً تي غّر ڪرڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ ۽ 
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گائيڊالئيٍس يا ىانياتي ىػاىهً شام ىًٍِ ڏيڻ الِء 

 ڪارهٍُّار حا كاغدا حّڙڻ؛

(d)  يٌّيّرشٽي حي ظرفام ٺيڪً حي ىٍظّري ڏيڻۿ حاري

 رکڻۿ تتديم ڪرڻ يا رد ڪرڻ؛

(e)  يٌّيّرشٽي حا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء اشڪييً کام

 „گاَُ ڪرڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ؛

(f)  ّيٌّيّرشٽي حي غال ىِر حي تحّيم ۽ اشتػياك ه ظريل

 ظئي ڪرڻ ۽ اٌتظال ڪرڻ؛

(g)  پرهفيظٍم ريصرچۿ اٌتظاىي غِدا ۽ اُڏا ٻيا غِدا پيدا

ڪرڻ حيڪي يٌّيّرشٽي حا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء ضرهري 

 غِدا ىػعم يا ختو ڪرڻ؛ُخً ۽ اُڏا 

(h)  شهيڪظً ةّرڊ حي شفارطً تي اشتادۿ ىحلق ۽ غيهدار

 ىلرر ڪرڻ؛

(i) ّيّرشٽي حي اشتادمۿ ىحللً ۽ غيهدارم کيۿ حً کي ٌي

حاچ پڏتاك ۽ دفاع کاٌپِّء هٽس ىلرر ڪرڻ حّ اختيار „ُيۿ 

حي طرظً ۽ ضاةعً ىّحب ىػاُدي ةيام ڪيم ظريلي يا 

 رف ڪرڻ؛ىػعم ڪرڻ ۽ ٌّڪري ىام ةرظ

(j)  هاشعيدار ةاڊي حي شفارطً تي ضاةعً يا كاغدم حي

 ىٍظّري ڏيڻ؛

(k)  يٌّيّرشٽي شام الڳاپيم ٻيً شيّرم ىػاىهً کي ظئي

ڪرڻۿ ُالئڻ ۽ اٌتظال ڪرڻ ۽ ام کاٌپِّءۿ شيّرا ضرهري 

اختيار اشتػياك ڪرڻۿ حيڪي خاص ظّر تي ًُ ايڪٽ 

 يا كاًٌٌّۿ ضاةعً يا كاغدم ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُخً.

( گّرٌٍگ ةاڊي پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار اٿارٽي يا ڪييٽي 2)

 کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿي.يا ذيهي ڪييٽي 
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گّرٌٍگ ةاڊي شاك ۾ گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيرا گڎحاڻي ( 1. )20

ڪٍديۿ حًٍِ حّم تاريخّم چيئرىيً ظرفام ظئي ڪيّم 

هيٍديّم؛ ةظرظيڪ خاص گڎحاڻي ڪًٍِ ةَ هكت چيئرىيً 

حي ُدايت تي يا گّرٌٍگ ةاڊي حي ىييترم حي درخّاشت 

ٍُگاىي تي حيڪي ٽً ىييترم کام گِٽ ٌَ ُخًۿ ڪًٍِ ةَ 

 ٌّغيت حي ىػاىهي تي ڪّٺائي شگِخي ٿي.

( ىييترم کي گِٽ ۾ گِٽ ڏَُ ڏيًٍِ حي ڪو هارم 2)

ڏيًٍِ حّ خاص گڎحاڻيَء حّ ٌّٽيس ڏٌّ هيٍده ۽ گڎحاڻيَء 

حي ايخٍڊا خاص گڎحاڻيَء حي ىلػد الِء ڳخِي رکي 

 هيٍدي.

گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪم ىييترم حي ُڪ ڀاڱي ٽي ( 3)

 حي ٌصتت ُڪ ةراةر ٌُّدي.ةراةر ٌُّدهۿ حًٍِ 

گڎحاڻي حا فيػال ىّحّد ىييترم حي ههٽٍگ حي ( 4)

اڪثريتي ةٍيادم تي ڪيا هيٍدا ۽ حيڪڎًُ ىييتر ةراةر 

هرُائخي هڃً تَ چيئرىيً کي ُڪ ههٽ هحِڻ الِء حاغم 

 ٌُّده.

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدي:( 1. )21

(a) هائيس چاٌصيهر حيڪّ چيئرىيً ٌُّده 

(b) ڊيٍس؛ 

(c) ڊائريڪٽر؛ 

(d) ىٍظّر ٿيم ادارم/اشپتانً ۾ پرهفيصرز؛ 

(e) رحصٽرار؛ 

(f) اىتحاًٌ حّ ڪٍٽرهنر؛ 

(g)  چاٌصيهر ظرفام ٌاىزد ڪيم ٻَ ٌاىيارا فزيظٍز پر اُي

 ڪًٍِ يٌّيّرشٽي ۾ ڪو ٌَ ڪٍدا ُخً؛ ۽

گّرٌٍگ ةاڊي حي 

 گڎحاڻي
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(h) .َُتدريصي طػتي حّ شرةرا 

رکي شگٍِده ۽ ٻيِر ٌاىزد ٿيم ىييتر ٻً شانً الِء غِده ( 2)

 ٌاىزد ٿيڻ الِء اُم ٌُّده.

ٌاىزد ٿيم ىييتر حّ غِده خاني ٿي هيٍده حيڪڎًُ اُّ ( 3)

اشتػيفيٰ ڏئي ٿّ يا ةٍا حّڳّ شتب ڄاڻائڻ حي نڳاتار ٽً 

گڎحاڻيً ۾ حاضر رُڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ يا ةٍا ىّڪم حي 

غير حاضر رُي ٿّ يا شٍدس ٌاىزدگي ٌاىزد ڪٍدڙ اٿارٽي 

 تتديم ڪئي هئي „ُي.ظرفام 

ڪائٌّصم حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل ڪم ىييترم حي ( 4)

ُڪ ڀاڱي ٽي ةراةر ٌُّدهۿ حًٍِ حي ٌصتت ُڪ ةراةر 

 ٌُّدي.

اڪيڊىڪ ڪائٌّصم يٌّيّرشٽي حي اغهيٰ ( 1. )22

اڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّدي ۽ ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ۽ 

كاًٌٌّ ىّحبۿ ام کي ُدايتۿ تحليق ۽ اىتحاًٌ حا خاص 

ّڙڻ ۽ يٌّيّرشٽي حي تػهييي زٌدگي کي  ُالئڻ ۽ ىػيار ح

 ُٿي هٺرائڻ حّ اختيار حاغم ٌُّده.

خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائظً حي غال حيثيت ( 2)

شام تضاد کاٌصّاِء ڪائٌّصم کي ُيٺيام اختيار حاغم 

 ٌُّدا:

(a) گّرٌٍگ ةاڊي کي تػهييي ىػاىهً تي ىظّره ڏيڻ؛ 

(b)  ّطاگردم حي پڏُائي حي ڪّرس ۽ اىتحاًٌ ۾ داخال ح

 اٌتظال ڪرڻ؛

(c)  گّرٌٍگ ةاڊي کي فيڪهٽيزۿ تدريصي طػتًۿ ادارم ۽

ةّرڊس „ف اشٽڊيز حي حّڙحڪ ۽ تٍظيو شازيَء الِء 

 تخّيز ڪرڻ؛ اشڪييّم
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(d)  يٌّيّرشٽي ۾ تدريس ۽ تحليق حي ىٍػّةاةٍدي ۽

 تركيَء الِء تخّيزم تي غّر ڪرڻ ۽ تخّيزهم حّڙڻ؛

(e)  فيڪهٽيز ۽ ةّرڊس „ف اشٽڊيز حي شفارطً تي ضاةعا

حّڙڻۿ حًٍِ ۾ پي ايو ڊي شي حي پانيصي ىّحب شيّريً 

يٌّيّرشٽي حي اىتحاًٌ الِء ڪّرس „ف اشٽڊيز ۽ شيالةس 

 ةيام ڪيّ هڃي.

(f)  ٻيً يٌّيّرشٽيز يا اىتحام هٺٍدڙ ةاڊيز حي اىتحاًٌ کي

 يٌّيّرشٽي حي الڳاپيم اىتحاًٌ حي ةراةر درحّ ڏيڻ؛

(g) گّرٌٍگ ةاڊي کي حيع ڪرائڻ الِء ضاةعا حّڙڻ؛ 

(h)  ّاُڏا ٻيا ڪو شراٌخال ڏيڻ حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪي

 هيّ ُخي؛

(i)  پي ايو ڊي شي حي ُٿ ُيٺ ُهٍدڙ رحصٽرڊ ادارم حي

 ۽ شيّريً تػهييي گڎحاڻيً الِء گائيڊ الئيٍس ىِيا ڪرڻ؛

(j)  گّرٌٍگ ةاڊي کي ادارم حي انحاق ختو ڪرڻ حي

شفارش ڪرڻۿ حيڪي ام حي تػهييي پرهگرال/داخال حي 

ظريليڪار/اىتحاًٌ ىٍػلد ڪرڻ هاري پانيصي تي غيم ٌَ 

 ڪً.

و ۽ تحليق حّ ُڪ ةّرڊ ٌُّدهۿ حيڪّ اغهيٰ تػهي. 23

 ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّده:

(a) هائيس چاٌصيهرۿ حيڪّ چيئرىيً ٌُّده؛ 

(b) ڊيٍس؛ 

(c)  ٽي يٌّيّرشٽي پرهفيصرزۿ شّاِء ڊيٍز حيۿ گّرٌٍگ ةاڊي

 ظرفام ىلرر ڪيا هيٍدا؛

(d)  ةِتريً تحليق حي كاةهيت ۽ تخرةّ رکٍدڙ ٽي

يٌّيّرشٽي حا اشتادۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ظرفام ٌاىزد 
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 ڪيا هيٍدا؛ ۽

(e) .پرهفيصرز اىيريٽس 

( اغهيٰ تػهيو ۽ تحليلي ةّرڊ حي ىييترم حي „فيس حّ 2)

 ىدهۿ شّاِء ايڪس „فيظّ ىييترز حيۿ ٽي شاك ٌُّده.

گڎحاڻيَء حّ ڪّرل اغهيٰ تػهيو ۽ تحليلي ةّرڊ حي ( 3)

ڪم ىييترم حي اڌ ةراةر ٌُّدهۿ حًٍِ حي ٌصتت ُڪ 

 ةراةر ڳڻي هيٍدي.

 اغهيٰ تػهيو ۽ تحليلي ةّرڊ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:( 4)

(a) ٰتػهيو ۽ تحليق حي تركي شام  يٌّيّرشٽي حي اغهي

 الڳاپيم شيّرم ىػاىهً تي اختياريً کي ىظّره ڏيڻ؛

(b) تحليلي ڊگريّم ڏيڻ حي شهصهي ۾ ضاةعا تخّيز ڪرڻ؛ 

(c)  پي ايڇ ڊي ىضيّم ۾ اًٌِ حي ٿيصز حّ ىضيّم ظئي

ڪرڻ الِء تحليق ڪٍدڙ طاگردم الِء شپرهائيزرس ىلرر 

 ڪرڻ؛

(d)  ةّرڊ „ف اشٽڊيز حي تخّيزم تي غّر ڪرڻ کاٌپِّء

پيٍهس يا پيپر شيٽرز ۽ تحليلي اىتحام الِء ىيتحً حا ٌاال 

 ڪرڻ؛ ۽ تخّيز

(e) .ًاُڏا ٻيا ڪو شراٌخال ڏيڻۿ حيڪي ةيام ڪيا هيا ُخ 

 ( شهيڪظً ةّرڊ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّده:1. )24

(a) .هائيس چاٌصيهرۿ حيڪّ ةّرڊ حّ چيئرىيً ٌُّده 

(b)  چاٌصيهر ظرفام ٌاىزد ڪيم ٻَ ٌاىيارا ىاڻِّ؛ ةظرظيڪ

 اًٌِ ىام ڪّ ةَ يٌّيّرشتي حّ ىالزل ٌَ ُخي؛

(c) ڊيٍس؛ ۽ 

(d) .شيڪريٽريۿ پي ايو ڊي شي 

شهيڪظً ةّرڊ حا ىييترۿ شّاِء ايڪس „فيظّ ىييترم  ( 2)
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 حيۿ ٽً شانً الِء غِده رکي شگٍِدا.

( شهيڪظً ةّرڊ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل چار ىييترم 3)

 تي ىظتيم ٌُّده.

شهيڪظً ةّرڊ حّ ڪّ ةَ ىييتر حيڪّ ىلرري ٿيڻ ( 4)

اُڏي ڪاررهائيَء ۾ حػّ ٌَ هاري غِدي الِء اىيدهار „ُيۿ اُّ 

 هٺي شگٍِده.

شهيڪظً ةّرڊ پرهفيصرم ۽ ايصّشيئيٽ پرهفيصرمۿ ( 5)

اشصٽٍٽ پرهفيصر حي غِدم تي اىيدهارم حي شفارش 

ڪرڻ ۾ پي ايو ڊي شي رهنز شام راةعّ ڪٍدهۿ حيڪّ ڪّ 

 ُخي.

شهيڪظً ةّرڊ ٽيچٍگ ٽائيٽهز الِء شيّريً ( 1. )25

 درخّاشتً تي غّر ڪٍده.

شهيڪظً ةّرڊ يٌّيّرشٽي حي غيهدارم حي تتركيَء حا ( 2)

 شيّرا ىػاىال غّر ُيٺ „ڻيٍده.

شهيڪظً ةّرڊ يٌّيّرشتي ۾ ڪًٍِ ةَ خاني غِدي تي ( 3)

طرظً ۽ ضاةعً ىّحب ڪّ اغهيٰ كاةهيت رکٍدڙ طخع 

 ڪري شگِي ٿّ.تخّيز ىلرر ڪرڻ الِء گّرٌٍگ ةاڊي کي 

۾ اختالف  شهيڪظً ةّرڊ ۽ گّرٌٍگ ةاڊي هچ حي راِء( 4)

ٍدهۿ حًٍِ حّ فيػهّ يهيۿ ىػاىهّ چاٌصيهر ڏاًٌِ اىاڻيّ ت

 حتيي ٌُّده.

ُڪ ىانيات ۽ ىٍػّةاةٍدي ڪييٽي ٌُّديۿ ( 1. )26

 حيڪا ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدي:

(a) چاٌصيهر حيڪّ ڪييٽي حّ چيئرىيً ٌُّده؛ 

(b) هائيس چاٌصيهر؛ 

(c) گّرٌٍگ ةاڊي حّ ُڪ ٌاىزد ڪيم؛ 
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(d)  ىانيات ۽ ىٍػّةاٌدي حي ىيدام ۾ ٽي ىاُر حيڪي

 چيئرىيً ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا؛

(e) چيئرىيً ظرفام ٌاىزد ڪيم ُڪ ڊيً؛ 

(f)  يٌّيّرشٽي حّ ڊائريڪٽر فٍاٌس ىييتر/شيڪريٽري

 ٌُّده؛ ۽

(g) .چيئرىيً ةئٍڪٍگ ڪائٌّصم 

ىانيات ۽ ىٍػّةاةٍدي ڪييٽي حا ڪو ُيٺيً ريت ( 2)

 ٌُّدا:

(a) شانياٌي ۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً حي اڪائٌّٽس

حي شانياٌي اشٽيٽييٍٽس تي غّر ڪرڻ ۽ ام شهصهي ۾ 

 گّرٌٍگ ةاڊي کي ىظّره ڏيڻ؛

(b) يٌّيّرشٽيَء حي ىاني حيثيت حّ شهصهيّار حائزه هٺڻ؛ 

(c)  گّرٌٍگ ةاڊي کي ىٍػّةاةٍديۿ تركيۿ ىاني شيڏپڪاري

ىػاىهً تي ۽ يٌّيّرشٽي حي اڪائٌّٽس شام الڳاپيم 

 ىظّره ڏيڻ؛

(d)  ٌٍڍي ىدي ۽ ڊگِي ىدي هارا تركياتي ىٍػّةا تيار

 ڪرڻ؛

(e) افرادي كّت ۽ ذريػا هڌائڻ حّ ىٍػّةّ تيار ڪرڻ؛ 

(f) .اُڏا ٻيا ڪو شراٌخال ڏيڻۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي 

ىانيات ۽ ىٍػّةاةٍدي ڪييٽي حي گڎحاڻيَء حّ ( 3)

 ڪّرل ٽً ىييترم تي ىظتيم ٌُّده.

ڪييٽي حي ىييترم حي راِء ۾ تضاد حي غّرت ۾ ( 4)

 چيئرىيً حّ فيػهّ حتيي ۽ ُر حانت ۾ غيم حّڳّ ٌُّده.

( ُڪ انحاق ڪييٽي ٌُّديۿ حيڪا ُيٺيً تي 1. )27

 ىظتيم ٌُّدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحاق ڪييٽي

Affiliation 
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(a) هائيس چاٌصيهر حيڪّ چيئرىيً ٌُّده؛ 

(b)  َگّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ٌاىزد ڪيم گّرٌٍگ ةاڊي حا ٻ

 ىييتر؛

(c)  ظرفام ٌاىزد ڪيم ٻَ ڊيٍس؛ ۽چاٌصيهر 

(d) .شيڪريٽريۿ پي ايو ڊي شي 

ڪييٽي حي ىييترم حي غِدي حّ ىدهۿ شّاِء ايڪس ( 2)

 „فيظّ ىييترم حيۿ ٻَ شاك ٌُّده.

 ( ڪييٽي ىاُر رکي شگِي ٿي.3)

( ڪييٽي حي گڎحاڻيَء يا ڪييٽي ظرفام حاچ حّ 4)

 ڪّرل ٽً ىييترم تي ىظتيم ٌُّده.

رحصٽرار ڪييٽي حي شيڪريٽري ظّر يٌّيّرشٽي حّ ( 5)

 غيم ڪٍده.

اختياريً حي حّڙحڪۿ ڪو ۽ اختيارم حً حي الِء . 28

ڪا خاص گٍخائض ٌاُي يا ًُ ايڪٽ ۾ اڻپّري گٍخائض 

حّڙي هئي „ُي تَ اُا اُريَء ريت ٌُّديۿ حيئً كاًٌٌّ ۾ 

 ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

 

 

 

گّرٌٍگ ةاڊيۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ۽ ٻيّم اختياريّم . 29

چاٌصيهر حي ىٍظّري شام اُڏيّم اشٽيٍڊٌگۿ اشپيظم يا 

ايڊهائيزري ڪييٽيّم ىلرر ڪري شگًِ ٿاۿ حيڪي اُي 

 پٍٍِخا ڪو ةِتر ٌيٌّي شراٌخال ڏيڻ الِء فائدييٍد شيخًِ.

 -Vةاب 

 كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغدا

Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٻي ڪييٽي حي 

حّڙحڪۿ ڪو ۽ 

 اختيار

Constitution 

functions and 

powers of other 

Committee 

اشٽيٍڊٌگ ڪييٽي 

 هغيرن حي ىلرري

Appointment of 

Standing 

Committee etc 
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ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ىّحب شيّرم يا ُيٺيً ( 1. )30

م ڪرڻ الِء كاٌّم حّڙيا ىام ڪً ةَ ىػاىهً کي ُالئڻ يا ةيا

 هيٍداۿ يػٍي:

(a)  يٌّيّرشٽي حي ىالزىً حي خدىت حا طرظٍّ ۽ ضاةعاۿ

ةظيّك ادائگي حي اشڪيهزۿ پيٍظً حي ادائگيۿ اٌظّرٌسۿ 

گريچّئٽيۿ پرههيڊٌٽ فٍڊۿ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ ۽ ٻيً الڳاپيم 

 فائدم حي؛

(b)  ىيتحًۿ اشتادمۿ ىحللً ۽ اُڏم ٻيً غيهدارم الِء

 طرظّم ۽ ضاةعاۿ فيۿ ىػاهضّ؛

(c) ٻيً اڪيڊىڪ يٌّٽس ۽ ڊهيزٌس حّ كيال؛ 

(d)  طرط حً تحت يٌّيّرشٽي ٻيً پتهڪ يا پرائيّيٽ

تٍظييً شام ُدايتًۿ تحليق ۽ ٻيً غانياڻيً شرگرىيً حي 

 اٌتظاىً ۾ داخم ٿي شگِي ٿي؛

(e) ىلرر ڪرڻ حا طرط؛ پرهفيصرز اىيريٽس 

(f) يٌّيّرشٽي حي ىالزىً حي غالحيت ۽ ٌظو ه ضتط؛ 

(g)  يٌّيّرشٽي حي ىهڪيتً ۽ شيڏپڪاريً حي حاغالت

 ۽ ۽ اٌتظال؛

(h)  ٻيا شيّرا ىػاىال حيڪي ًُ ايڪٽ تحت كاًٌٌّ ۾

 ةيام ڪيا هڃڻا يا ُاليا هڃڻا „ًُ.

كاًٌٌّ حّ ڊرافٽ گّرٌٍگ ةاڊيي ظرفام چاٌصيهر حي ( 2)

 ىٍظّري الِء تخّيز ڪيّ هيٍده.

چاٌصيهر کيس حيع ڪرايم كاًٌٌّ حي ىٍظّري ڏئي ( 3)

شگِي ٿّ يا اًٌِ کي هاپس گّرٌٍگ ةاڊي ڏاًٌِ ٻيِر غّر الِء 

 اىاڻي شگِي ٿّ.

ڪّ ةَ كاٌّم ڪارگر ٌَ ٌُّدهۿ حيصتائيً ام حي ( 4)

 كاٌّم

Statutes 
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 چاٌصيهر ظرفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي.

كاًٌٌّ ىّحبۿ ُيٺيً ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ۽ ( 1. )31

شيّرم يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ىػاىهي الِء ضاةعا حّڙي شگِخً 

 ٿاۿ يػٍي:

(a) تػهيو ۽ تحليق حّم اشڪييّمۿ پي ايو ڊي شي رهنز

ىّحب ةظيّك ڪّرشً حّ غرغّۿ اىتحاًٌ الِء ىضيًٌّ يا 

 پيپرز حي اٌگ حي؛

(b)  ڊگريًۿ ڊپهّىاز ۽ ايو ةي ةي ايسۿ ايو ڊيۿ ايو ايس حي

شرٽيفڪيٽً يا ڪًٍِ ٻي ڊگري يا ڊپهّىا الِء پڏُائي ۽ 

 تحليق حي پرهگراىً حّ شيالةس ۽ ڪّرس؛

(c)  اىتحام ىٍػلد ڪرڻ ۽ ٌظرداريۿ ىيتحً حي ىلرريۿ

 ڇٍڊ ڇاڻۿ ڳڻپ ۽ ٌتيخً حي پڌرائي؛

(d) فيس ۽ ٻيّم  ىختهف ڪّرشز ۽ اىتحاًٌ ۾ داخال الِء

 ادائگيّم ظئي ڪرڻ؛

(e)  طاگردم ۽ تحليلي غانيً الِء فيهّطپسۿ اشڪانر طپسۿ

 اٌػالۿ ىيڊكۿ اغزازيَ ۽ ٻي ىاني ىدد ڏيڻ؛

(f)  ڪاٌّهڪيظً ىٍػلد ڪرڻ ۽ تػهييي ڪپڏم حّ ٌيٌّّ؛

 ۽ 

(g)  ًٌٌّٻيا شيّرا تػهييي ىػاىال حيڪي ًُ ايڪٽ يا كا

 ىّحب ةيام ٿيڻا „ًُ يا ضاةعً ىّحب ةيام ڪيا هڃڻا „ًُ.

گّرٌٍگ ةاڊي کي ام کي حيع ڪرايم ضاةعً کي  ( 2)

ىٍظّر ڪرڻ يا اًٌِ کي ٻيِر غّر الِء اڪيڊىڪ ڪائٌّصم 

 ڏاًٌِ هاپس اىاڻڻ حّ اختيار حاغم ٌُّده.

يً ڪارگر ٌَ ٌُّدهۿ حيصتائيً ام ( ڪّ ةَ ضاةعّ تيصتائ3)

 حي گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي.

 

 ضاةعا

Regulations 
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اٿارٽيز ۽ يٌّيّرشٽي حّم ٻيّم ةاڊيز ًُ ايڪٽۿ ( 1. )32

كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ىّحب گّرٌٍگ ةاڊي کي حيع رڪائڻ الِء 

كاغدا حّڙيٍديّمۿ تَ حيئً گڎحاڻيً حي هكت ۽ ٍُڌ شام 

پٍٍِخّ ڪو ڪار ُالئي گڎ الڳاپيم ىػاىهً حي شهصهي ۾ 

 شگًِ.

( گّرٌٍگ ةاڊي يٌّيّرشٽي حي ىػاىهً شام الڳاپيم 2)

ڪًٍِ ةَ ىػاىهي کي ُالئڻ الِء كاغدا حّڙي شگِي ٿيۿ 

حيڪي ًُ ايڪٽ ىّحب كاًٌٌّ يا ضاةعً ۾ ةيام ڪيا 

 هڃڻا ُئا.

 -VIةاب 

 يٌّيّرشٽي فٍڊ

يٌّيّرشٽي کي ُڪ فٍڊ ٌُّدهۿ حًٍِ ۾ فيسۿ ( 1. )33

ٽسۿ تحفًۿ چٍدمۿ گراٌٽسۿ انحاق فيۿ ڪّرس غعيًۿ ٽرش

في حػً ۽ ٻيً هشيهً کام ىهٍدڙ ركو حيع ڪئي هيٍدي ۽ 

ام حا اڪائٌّٽس گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىٍظّر ڪيم ةئٍڪ 

 ۾ رکيا هيٍدا.

يٌّيّرشٽي حا اڪائٌّٽس اُڏيَء ريت رکيا هيٍدا حيئً ( 2)

گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ظئي ڪيّ هيّ ُخي ۽ ُر شاك 

حّ ىاني شاك ختو ٿيڻ کام ٽً ىِيًٍ اٌدر يٌّيّرشٽي 

گّرٌٍگ ةاڊي ظرفام ىلرر ڪيم چارٽرڊ اڪائٌّٽٍٽ ظرفام 

 اًٌِ حي „ڊٽ ڪئي هيٍدي.

اڪائٌّٽسۿ ام شهصهي ۾ „ڊيٽر حي رپّرٽ شام گڎ ( 3)

 گّرٌٍگ ةاڊي کي غّر ۽ ىٍظّري الِء حيع ڪرايا هيٍدا.

ٽر „ڊيٽر حي رپّرٽ ام ڳانَِ حي تػديق ڪٍدي تَ „ڊي( 4)

اٌصٽيٽيّطً „ف چارٽرڊ اڪائٌّٽس „ف پاڪصتام حي 

 كاغدا

Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٍڊس ۽ ام حا 

 اڪائٌّٽس ۽ „ڊٽ

Funds and its 

Accounts and 

Audit 
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 „ڊٽ شرٽيفڪيظً حي ىػيارم ىّحب حّڙي هئي „ُي.

 -VIIةاب 

 ىتفركات

.ڪًٍِ ةَ اٿارٽي حّ ڪّ كدلۿ ڪاررهائي يا ڪّ فيػهّ 34

ڪًٍِ „شاىي يا ام حي حّڙحڪ ۾ ٌلع يا اٿارٽي حي 

ڪًٍِ ىييتر حي ىلرري يا ٌاىزدگي شتب غير ىّثر ٌَ 

 ٌُّده.

حيصتائيً ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ . 35

طيڊهك ۾ حّڙيم كاًٌٌّ ًُ ايڪٽ تحت حّڙيم كاٌّم 

شيخِيا هيٍدا ۽ تيصتائيً الڳّ رٍُدا حيصتائيً اًٌِ ۾ 

ترىيو ڪئي هڃي يا ًُ ايڪٽ ذريػي حّڙيم ًٌٌّ كاًٌٌّ 

 ذريػي تتديم ٌَ ڪيا هڃً.

ٻيِر حيڪڎًُ ڪًٍِ اٿارٽي حي پِريً حّڙحڪ يا . 36

حّڙحڪ ۾ ًُ ايڪٽ حي الڳّ ٿيڻ شام ڪا رٌڊڪ پيض 

اچي تَ چاٌصيهر اُڏي رٌڊڪ کي ُٽائڻ الِء خاص ُدايتّم 

 حاري ڪري شگِي ٿّ.

. ڊاڪٽر ضياُء انديً پّشٽ گريخّئيٽ اٌصٽيٽيّٽ „ف 37

 کي ىٍصّخ ڪيّ هڃي ٿّ. 1994ىيڊيڪم شائٍصز ايڪٽۿ 

 

 طيڊهك

 پِريام كاٌّم

 (35)ڏشّ دفػَ 

 يٌّيّرشٽيَء ۾ ُيٺيّم فيڪهٽيز طاىم ٌُّديّم:(1.)1

(a) ةٍيادي ظتي شائٍصز حي فيڪهٽي؛ 

(b) دهائً حي فيڪهٽي؛ 

 

 

 

 تّثيقڪاررهائيً حي 

Validity of 

Proceedings 

 

 پِريام كاٌّم

First Statutes 

 

 

 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

 

حي شٍڌ  1994

حي  XXIXايڪٽ 

 ىٍصّخي

Repeal of Sindh 

Act XXIX of 

1994 

 فيڪهٽيز

Faculties 
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(c) شرحري حي فيڪهٽي؛ 

(d) ڏٌدم حي شرحري حي فيڪهٽي؛ 

(e) ٌرشٍگ حي فيڪهٽيۿ ۽ 

(f)  اُڏيّم ٻيّم فيڪهٽيز حيڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّم

 هيّم ُخً.

طاىم ٌُّدا حِڏهڪ اشپتانّمۿ ُر فيڪهٽي ۾ اُڏا ادارا ( 2)

تدريصي طػتاۿ ىرڪز يا ٻيا پڏُائي ۽ تحليق حا يٌّٽس 

 حيئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

ُرفيڪهٽي حّ ُڪ ةّرڊ ٌُّدهۿ حيڪّ ُيٺيً تي ( 1. )2

 ىظتيم ٌُّده:

(a) ڊيً؛ 

(b) ُر تدريصي طػتي حا ٽي پرهفيصر؛ 

(c) .ٻَ ىييتر هائيس چاٌصيهر ظرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا 

۾ ةيام ڪيم ىييتر  (c)۽  (b)( حي طلً 1ذيهي دفػَ )( 2)

هائيس چاٌصيهر حي خّطيَء شام ٽً شانً الِء غِده رکي 

 شگٍِدا.

ةّرڊ „ف فيڪهٽي حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرل شيّرم ( 3)

دهۿ حًٍِ حي ٌصتت ُڪ ةراةر ڳڻي ىييترم حي اڌ ةراةر ٌُّ

 هيٍدي.

ُر فيڪهٽي حي ةّرڊ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حي ( 4)

 غال ضاةعي ىّحبۿ ُيٺيام اختيار حاغم ٌُّدا:

(a)  فيڪهٽي کي شٌّپيم ىضيًٌّ ۾ پڏُائي ۽ تحليق ۾

 تػاهم ڪرڻ؛

(b)  فيڪهٽي ۾ حّڙيم ةّرڊ „ف اشٽڊيز ظرفام تخّيز ڪيم

هشيهً حي اشڪييً ۽ شيالةس حي ڇٍڊ ڇاڻ ڪرڻ ۽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڊ „ف فيڪهٽيز

Board of 

Faculties 
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خدطً شام اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ڏاًٌِ  اًٌِ کي پٍٍِخي

 اىاڻڻ؛

(c)  فيڪهٽي ۾ حّڙيم ةّرڊ „ف اشٽڊيز حي شفارطً حي

ڇٍڊ ڇاڻ ڪرڻۿ پيپر شيٽرز ۽ ىيتحً حي ىلرري تيۿ شّاِء 

تحليق ۽ ڊگري ىيتحً حيۿ حيڪّ هائيس چاٌصيهر ٌُّده؛ 

 ۽

(d) .اُڏا ٻيا ڪو شراٌخال ڏيڻۿ حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي 

الڳاپيم ىضيًٌّ حي گرهپ الِء ُڪ  ُر ضيّم يا( 1. )3

تدريصي طػتّ ٌُّده ۽ ُر ڊپارٽييٍٽ حي شرةراُي 

 ڊائريڪٽر ڪٍده.

طػتي حّ ڊائريڪٽر چاٌصيهر ظرفام طػتي حي شيٍئر ( 2)

 اشتادم ىٍخِام ىلرر ڪيّ هيٍده.

تدريصي طػتي حّ ڊائريڪٽر ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ( 3)

اٌتظال ىّحب طػتي حي ڪيً حي ىٍػّةاةٍدي ڪٍدهۿ 

ڪٍده ۽ ٌظرداري ڪٍده ۽ فيڪهٽي حي ڊيً کي حّاةدن 

 ٌُّدهۿ حًٍِ فيڪهٽي ۾ شٍدس طػتّ طاىم „ُي.

 

ىذڪّرن ترحيّ غال ىاڻًِ حي هاكفيت الِء  حّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػياك ٌٿّ ڪري شگِخي
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