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 آف انسٹیٹیوٹ بھٹو علی ذوالفقبز شہید

 ۵۹۹۱ ایکٹ، ٹیکنبالجی اینڈ سبئنس
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AND TECHNOLOGY ACT, 1995 

 ]۱۹۹۵اکتوثش  ۲۵[
ایکٹ خظ کی توعظ عے ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو 

 اًغٹیٹیوٹ آف عبئٌظ ایٌڈ ٹیکٌبالخی لبئن کیب خبئے گب۔

خیغب کہ فوثہ عٌذھ هیں عبئٌظ اوس ٹیکٌبالخی کی 

هیذاى هیں ایک عیٌٹش آف ایکغیلٌظ لبئن کشًب همقود 

ہے اوس اط همقذ اوس اط عے هتعلمہ هعبهالت کے 

لیئے ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو اًغٹیٹیوٹ آف عبئٌظ ایٌڈ 

 همقود ہے؛ٹیکٌبالخی لبئن کشًب 

 اط کو اط طشذ عول هیں الیب خبئے گب:

اط ایکٹ کو ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو اًغٹیٹیوٹ آف (۱)

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۹۵عبئٌظ ایٌڈ ٹیکٌبالخی ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔ اط ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲
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 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a) ثوسڈ'' هطلت اداسے کب ثوسڈ آف ٹشعٹیض؛'' 

(b)  گوسًٌگ ''گوسًٌگ ثبڈی'' هطلت اداسے کی

 ثبڈی؛

(c) چبًغلش'' هطلت اداسے کب چبًغلش؛'' 

(d)  ڈیي'' هطلت اداسے کے اعکول، فیکلٹی یب''

دوعشے تذسیغی یب تسمیمی ؽعجے یب یوًٹ کب 

 ڈیي؛

(e)  اداسٍ'' هطلت ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو''

 اًغٹیٹیوٹ آف عبئٌظ ایٌڈ ٹیکٌبالخی؛

(f)  ثیبى کشدٍ'' هطلت لواعذ یب ضواثظ کے''

 تست ثیبى کشدٍ؛

(g) فذس'' هطلت اداسے کب فذس؛'' 

(h)  ضواثظ'' هطلت اط ایکٹ کے تست تؾکیل''

 دیئے گئے ضواثظ؛

(i)  لواعذ'' هطلت اط ایکٹ کے تست تؾکیل''

 دیئے گئے لواعذ؛

(j)  عوعبئٹی'' هطلت ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو''

 عوعبئٹی آف عبئٌظ ایٌڈ ٹیکٌبالخی؛

(k)  اعتبد'' هطلت اداسے کی طشف عے سکھب''

ہوا پشوفیغش، ایغوعی ایٹ پشوفیغش، اعغٹٌٹ 

عولہ، یب  تسمیمیپشوفیغش اوس لیکچشس اوس 

ایغے دوعشے افشاد خو گوسًٌگ ثبڈی کی 

 طشف عے همشس کیئے خبئیں؛

(l) ًبئت فذس'' هطلت اداسے کب ًبئت فذس۔'' 

کے تست  ۱۸۸۱( عوعبئٹیض سخغٹشیؾي ایکٹ ۱۔ )۳

کے تست سخغٹش کشدٍ اداسے  ۲۲۲۵سخغٹشیؾي ًوجش 

کو دوثبسٍ تؾکیل دیب گیب ہے اوس کشاچی هیں دوثبسٍ 

لبئن کیب گیب ہے، خظ کو ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو 

اًغٹیٹیوٹ آف عبئٌظ ایٌڈ ٹیکٌبالخی کہب خبئے گب، خو 

 هؾتول ہوگب:

(a) دوعشی  کویٹیض اوس ایغی ،کے هیوجش ثوسڈ

 ؛کشے ثبڈیض خیغے ثوسڈ لبئن

commencement 
 تعشیف

Definitions 
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(b)  چبًغلش، فذس، ًبئت فذس اوس ڈیٌظ اوس

 دیگش گوسًٌگ ثبڈی کے هیوجش؛

(c)  اداسے کے اعتبد اوس ؽبگشد اوس اى کے

 کٌغٹیٹوًٹ یوًٹظ؛ اوس

(d)  ایغے دوعشے عولذاس اوس اعٹبف کے هیوجش

خیغے ثوسڈ کی طشف عے ولتي فولتي ثیبى 

 کیئے خبئیں۔

عبئٌظ (اداسٍ ؽہیذ روالفمبس علی ثھٹو اًغٹیٹیوٹ آف ۲)

ایٌڈ ٹیکٌبالخی کے ًبم عے ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب، خظ 

کو کغی خبئیذاد کے زبفل کشًے یب ًیکبل کشًے کے 

اختیبس کے عبتھ زمیمی واسثی اوس عبم هہش ہوگی، خو 

هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے گب اوس اط پش کیظ ہو 

 عکے گب۔

 ۔ اداسے کو هٌذسخہ ریل اختبسات زبفل ہوں گے:۴

(a) ض، اپالئیڈ عبئٌغض، ٹیکٌبالخی ثٌیبدی عبئٌغ

اوس تذسیظ هیں ؽعجوں اوس دوعشے هتعلمہ 

ٌب اط طشیمے خیغے وٍ الئك، تشثیت دی

عبئٌغذاى، اًدٌیئش الئك تخلیمی، ہٌشهٌذ اوس 

 اوس هسمك پیذا کش عکے؛

(b)  علغلہ واس، خشًلظ، هیگضیي اوس کتبة

چھپبًہ، ؽبیع کشًب اوس چالًب اوس عبئٌغی، 

هعلوهبت اوس هعلوهبت فشاہن فٌی اوس هتعلمہ 

کشًب خو اداسے کے کغی همقذ زبفل 

 کشًے کے لیئے فبئذٍ هٌذ ہو؛

(c)  سواثظ کو تشلی دالًے اوس لوهی اوس عبلوی

یوًیوسعٹیض، اداسوں اوس دوعشے تسمیمی 

اوس تشلیبتی تٌظیووں عے هلک کے اًذس اوس 

ثیشوى هلک اپٌے کبهوں اوس رهیذاسیوں کو 

 واثظ لبئن کشًب؛هوثش ثٌبًے کے لیئے س

(d) زکوهتی یهلکی اوس غیش هلکی فٌعت ،

اداسوں اوس تٌظیووں کو اپٌی هبہشاًہ فالذ، 

هؾبوست اوس دوعشے کغی هعبهلے هیں 

 خیغے وٍ هٌبعت عودھے هذد فشاہن کشًب؛
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(e)  ثٌیبدی عبئٌغض، ٹیکٌبالخی اوس دوعشے

هیں هؾتشکہ خبًچ پڑتبل کشًب ؽعجوں هتعلمہ 

 اوس هؾتشکہ تسمیك کشًب؛

(f)  تسمیك، خذت، ایدبدوں، هظبہشوں اوس دیگش

خذهبت کو یمیٌی ثٌبًب اوس اى کے لیئے 

 گٌدبئؾیں ثٌبًب، خیغے وٍ هٌبعت عودھے؛

(g) طلجبء کو داخال دیٌب اوس اهتسبى لیٌب؛ 

(h)  ،اهتسبى هٌعمذ کشًب اوس ڈگشیبں، ڈپلوهبص

عشٹیفکیٹظ اوس دوعشی اکیڈهک ڈعٹٌکؾٌض 

تست ایغے افشاد کو ثیبى کشدٍ ؽشائظ کے 

دیٌب، خو داخل ہوئے اوس خٌہوں ًے اهتسبى 

 پبط کیئے ہوں۔

(i)  ایغے افشاد کو هخقوؿ کوسط پڑھبًب یب

کے ؽبگشد ًہ ہوں اًغٹیٹیوٹ تشثیت دیٌب خو 

 اوس اى کو عشٹیفکیٹ اوس ڈپلوهبص دیٌب؛

(j)  دوعشی یوًیوسعٹیض یب تذسیظ کی خگہوں

عے پبط کشدٍ اهتسبًبت یب تذسیظ کے 

ے اهتسبًبت کی ک اًغٹیٹیوٹعشفہ کو 

تذسیظ کے عشفہ کے ثشاثش لجول کشًب یب 

 ایغی هٌظوسی کو سد کشًب؛

(k)  تذسیظ، تسمیك، تشلی، اًتظبهیہ، تشثیت اوس

ایغے دیگش همبفذ عے هتعلمہ آعبهیبں پیذا 

 کشًب اوس اى آعبهیوں پش افشاد همشس کشًب؛

(l)  السبق ؽذٍ یب السبق کی خواہؼ سکھٌے والے

یوًیوسعٹیض اوس تذسیظ اعکولوں، کبلدوں، 

 کے دیگش اداسوں کی خبًچ پڑتبل کشًب؛

(m)  ،هزکوسٍ طشیمہ کبس کے تست فیلوؽپظ

اعکبلش ؽپظ، ثشعشیض، هیڈلظ اوس اًعبم 

 هٌعمذ کشًب اوس دیٌب۔

(n)  سہبئؼ کے ہبلظ ثٌبًب، اًتظبم کشًب اوس

عٌجھبلٌب اوس ہبعٹلظ اوس الخٌگظ کے لیئے 

 خگہ کی هٌظوسی دیٌب؛

(o) پش  اًتظبمبگشدوں کے یوًیوسعٹی کے ؽ
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ًظشداسی کشًب اوس ضبثطہ سکھٌب، ؽبگشدوں 

کی ایکغٹشا کیوسیکولش اوس سیکشیؾٌل 

ایکٹوٹیض کو فشوغ دالًب اوس اى کی فست 

اوس عبم ثہجود کو فشوغ دالًے کے لیئے 

 اًتظبم کشًب؛

(p)  ایغی فیظ اوس دیگش چبسخض طلت کشًب اوس

 زبفل کشًب خیغے وٍ طے کشے؛

(q) کی سوؽٌی هیں هزکوسٍ  لواعذ اوس ضواثظ

ؽشائظ کے هطبثك کغی ثھی اداسوں، 

تشلیبتی اوس تسمیمی تٌظیووں اوس یوًیوسعٹیض 

کے اہل عولہ هیں عے ثباختیبس ثٌبًب اوس اى 

 کی ادال ثذلی عے هتفك ہوًب؛

(r) فیکلٹیض کو هٌتخت کشًب اوس فشوغ دالًب؛ 

(s) اعضاصی ڈگشیبں دیٌب؛ 

(t)  ،ٹیکٌبالخی ثٌیبدی عبئٌغض، اپالئیڈ عبئٌغض

اوس دیگش هتعلمہ ًظن و ضجظ هیں تذسیظ 

 کے کوسعض ثیبى کشًب؛

(u)  تشثیت، تعلین اوس تسمیك کے لیئے

وسکؾبپظ، لیجبسیٹشیض، هیوصیوض اوس دیگش 

 عہولیبت لبئن کشًب؛

(v)  اپٌب دوعشے اداسوں عے السبق کشًب یب خوڑًب

اوس تعلین کی ثہتشی کے لیئے اپٌے کبم اوس 

لیئے پبکغتبى هیں  رهیذاسیبں ادا کشًے کے

 اوس ثیشوى هلک هیں فیکلٹیض لبئن کشًب؛

(w)  تعلیوی اوس تشثیتی پشوگشاهوں کو هضیذ هوثش

ثٌبًے کو یمٌیی ثٌبًے کے لیئے تذسیظ کے 

 طشیمے اوس زکوت عولیبں طے کشًب؛

(x)  اپٌے پشوگشاهوں پش هکول طوس پش عولذسآهذ

کے لیئے اپٌے هبلی اوس دیگش وعبئل 

 اعتعوبل کشًب؛

(y) اوس اًتظبهبت هیں  هعبہذوں، ٹھیکوں

تٌظیووں، اداسوں، ثبڈیض اوس افشاد عے اى 

کے کبم اوس رهیذاسیبں پوسی کشًے کے 
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 لیئے ؽبهل ہوًب؛

(z)  السبق دیئے گئے اداسوں هیں ؽبگشدوں کب

اًتخبة، داخال اوس اهتسبى کب طشیمہ ثیبى 

 کشًب؛

(aa)  اهتسبى هٌعمذ کشًب اوس ایغے افشاد کو

عشٹیفکیٹ اوس دیگش  ڈگشیبں، ڈپلوهبص،

اعٌبد دیٌب، خٌہوں ًے پبکغتبى هیڈیکل تعلیوی 

اوس ڈیٌٹل کبٔوًغل، پبکغتبى ًشعٌگ کبٔوًغل 

یب چبًغلش، خیغے هعبهلہ ہو، کی طشف عے 

ثیبى کشدٍ ؽشائظ کے تست ایغے اهتسبًبت 

 پبط کیئے ہوں؛

(ab)  خبئیذاد زبفل کشًب اوس عٌجھبلٌب، یوًیوسعٹی

وفیتوں، ٹشعٹظ، تسبئف، کو کی گئی گشاًٹظ، 

عطیبت، اًڈوهٌٹظ اوس دیگش کٌٹشی ثیوؽٌض کو 

عٌجھبلٌب اوس اى کو اط طشذ اعتعوبل کشًب خیغے 

 وٍ هٌبعت عودھے؛ اوس

(ac)  ایغے دوعشے عبسے الذام اٹھبًب اوس چیضیں

کشًب خو اط کے همقذ زبفل کشًے اوس کبم 

 عشاًدبم دیٌے کے لیئے ضشوسی ہوں۔

لوگوں کے لیئے کھال ہوگب، پھش اى کب ۔ اداسٍ عت ۵

تعلمہ کغی ثھی خٌظ یب کغی ثھی هزہت، ًغل، طجمے، 

سًگ یب ڈوهیغبئیل عے ہو، خو اداسے کی طشف عے 

پڑھبئے خبًے والے کوسعض کے لیئے تعلیوی طوس پش 

داخال کے لیئے اہل ہوں اوس ایغے کغی ثھی ؽخـ 

ل کو فمظ خٌظ، هزہت، طجمے، ًغل، سًگ یب ڈوهیغبئی

 کی ثٌیبد پش اًکبس ًہیں کیب خبئے گب۔

 ۔ اًغٹیٹیوٹ کے هٌذسخہ ریل عولذاس ہوں گے:۸

(a) چبًغلش؛ 

(b) فذس؛ 

(c) ًبئت فذس؛ 

(d) ڈیٌظ؛ اوس 

(e)  ایغے دیگش افشاد خو اداسے کے عولذاس

ہوًے کے الئك ہوں اوس اى کب لواعذ اوس 
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 ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 ہوگب؛( ثوسڈ کب چیئشهیي  اداسے کب چبًغلش ۱۔ )۷

(چبًغلش خت هوخود ہوگب، اداسے کی کبًووکیؾٌض ۲)

کی فذاست کشے گب اوس اط کی غیش زبضشی هیں 

اط کی طشف عے ًبهضد کشدٍ ؽخـ فذاست کشے 

 گب؛

(ہش اعضاصی ڈگشی دیٌے کے لیئے چبًغلش عے ۳)

 تقذیك کشاًی پڑے گی۔

(چبًغلش اداسے کے هعبهالت عے هتعلمہ هغئلے ۱۔)۸

کی خبًچ پڑتبل کشوا عکتب ہے اوس خت ضشوسی 

کو عودھے ایک یب ایک عے صائذ افشاد یب کغی تٌظین 

هٌذسخہ ریل هعبهالت کی خبًچ پڑتبل کشًے کی ہذایت 

 کش عکتب ہے:

(a) اداسٍ، اط کی عوبستیں، لیجبسیٹشیض، الئجشیشیض اوس

 دیگش عہولیبت؛

(b)  ،ٍاداسے کی طشف عے عٌجھبال ہوا کوئی اداس

 اعکول، هشکض، ڈویضى یب ہبعٹل؛

(c) اًغبًی اوس هبلی وعبئل کی فالزیت؛ 

(d) ًغلش کی طشف عے ایغے دیگش هعبهالت خو چب

 ثیبى کیئے خبئیں۔

(چبًغلش هٌذسخہ ثبال هعبهالت هیں عے ہش ایک ۲)

 کے لیئے گوسًٌگ ثبڈی کو دھیبى دالئے گب تب کہ

خبًچ پڑتبل کی خبئے اوس گوسًٌگ ثبڈی اط هعبهلے 

 کو زل کشے گی۔

(چبًغلش گوسًٌگ ثبڈی عے خبًچ پڑتبل کے ًتبئح ۳)

کے زوالے عے هؾبوست کشے گب اوس وضبزت اوس 

گزاسػ ًبهہ پش غوس کشًے کے ثعذ، اگش کوئی ہو، خو 

گوسًٌگ ثبڈی کی طشف عے کی خبئے، گوسًٌگ 

کب هؾوسٍ دے عکتب ہے ثبڈی کو ایغے الذام اٹھبًے 

اوس ایغی چیضیں کشًے عے هٌع کش عکتب ہے خي کے 

 ثبسے هیں اط علغلے هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

(گوسًٌگ ثبڈی ایغے ولت کے دوساى خیغے ۴)

چبًغلش کی طشف عے ثیبى کیب گیب ہو، ایغے لذم کے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبئت فذس 

ایڈهٌغٹشیؾي اوس 

 فٌبًظ

The Vice 

President 

Administration 

and Finance 
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زوالے عے اط کو سپوسٹ کشے گی، اگش کوئی ہو، 

پڑتبل کے ًتبئح پش الذام خو اٹھبیب گیب ہو یب خبًچ 

 اٹھبًے کے لیئے تدویض کیب گیب ہو۔

خہبں گوسًٌگ ثبڈی ثیبى کشدٍ لت کے دوساى (۵)

چبًغلش کو هطوئي کشًے کے لیئے کوئی لذم ًہیں 

اٹھبتی، چبًغلش ایغی ہذایبت خبسی کش عکتب ہے، خو 

وٍ ضشوسی عودھے اوس گوسًٌگ ثبڈی ایغی ہذایبت 

 پش عول کشے گی۔

اوس ًبئت فذس چبًغلش کی طشف عے  (فذس۱۔ )۹

گوسًٌگ ثبڈی عے هؾبوست کے ثعذ طے کشدٍ 

عشفہ کے لیئے ایغی ؽشائظ اوس ضواثظ کے تست 

 همشس کیئے خبئیں گے، خیغے چبًغلش طے کشے۔

(فذس اداسے کے هعبهالت پش عبم ضبثطہ اوس ۲)

ًظشداسی سکھے گب اوس اط ثبت کی یمیي دیہبًی کشے 

گب کہ اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں، ضواثظ، لواعذ، 

پبلیغیوں اوس گوسًٌگ ثبڈی کی ہذایبت پش ثہتش 

 عول ہو سہب ہے۔طشیمے 

ایغے دوعشے عبسے کبم عشاًدبم دے گب (فذس ۳)

ی کی طشف عے اط کو خو چبًغلش یب گوسًٌگ ثبڈ

 عوًپے خبئیں گے۔

 (فذس کو یہ ثھی اختیبسات زبفل ہوں گے:۴)

(a) پڑھبئی، تشثیت، تسمیك، ایدبدوں، خذت، هؾبہذات

عے هتعلمہ پشوگشاهوں پش ہوًے اوس دیگش خذهبت 

والے عولذسآهذ اوس اط عے هتعلمہ عشگشهیوں پش 

 ًظشداسی کشًب؛

(b) لواعذ کے هطبثك ثدٹ هیں سکھے گئے پیغے

 خشچ کشًب یب خشچ کشًے کی اخبصت دیٌب؛

(c) ٍگوسًٌگ ثبڈی کی هٌظوسی عے اداسے کے اعبتز

اوس عولذاس اوسایغے دوعشی افشاد همشس کشًب، خیغے 

لواعذ کے تست ضشوسی ہو، تب کہ همشس کشدٍ افشاد 

هیں اعلٰی داًؾوسی اوس اخاللی خقوفیتوں کو یمیٌی 

 عکے؛ ثٌبیب خب

(d) هٌظوس کشدٍ ثدٹ هیں عے فٌڈط کو اعتعوبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًبئت فذس ڈولپوٌٹ

The Vice 
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The Vice 

President 
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 کشًب؛

(e)  غیش هتولع آئٹن کے لیئے سلن کی سی

ایپشوپشیئیؾي خبسی کشًب خو لواعذ هیں ثیبى کشدٍ سلن 

عے صائذ ًہ ہو، خو ثدٹ هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوس 

اط کے زوالے عے گوسًٌگ ثبڈی کو سپوسٹ کشے 

 گب؛

(f)  هبہش اوس کٌغلٹٌٹظ همشس کشًب خیغے اداسے کے

 کبهوں کو هوثش ثٌبًے کے لیئے ضشوسی ہو؛

(g)  اداسے کے عولذاسوں اوس عولے هیں عے

کویٹیض، ریلی کویٹیض اوس وسکٌگ گشوپظ ثٌبًب، خیغے 

 ضشوسی عودھے؛

(h) ایغے دوعشے کبم عشاًدبم دیٌب اوس ایغے

ًٌگ ثبڈی دوعشے اختیبسات اعتعوبل کشًب خیغے گوس

 کی طشف عے ولتي فولتي اط کو عوًپے خبئیں؛ اوس

(i)  اپٌے کوئی ثھی اختیبس هخقوؿ اًتظبهی عطر

پش ایغی ؽشائظ کے تست عوًپٌب خیغے هٌبعت 

 عودھے۔

( فذس کی عبسی ًظشداسی کے تست، ًبئت ۱۔ )۱۱

فذس ایڈهٌغٹشیؾي اوس فٌبًظ اداسے کی اًتظبهیہ اوس 

گوسًٌگ ثبڈی کو اداسے  هبلیبت کب اًچبسج ہوگب اوس

کی اًتظبهی اوس هبلی هعبهالت عے هتعلمہ هٌظوسی، 

 لواعذ اوس ضواثظ کے لیئے عفبسػ کشے گب۔

(هبلی هعبهالت کے ثہتش ضبثطہ کے لیئے ۲)

ڈائشیکٹش آف فٌبًظ کی طشف عے ًبئت  فذس کی 

 هذد کی خبئے گی۔

اوس فٌبًظ کو هٌذسخہ  (ًبئت فذس ایڈهٌغٹشیؾي ۳)

 ریل اختیبسات ہوں گے:

(a) اداسے کے اًتظبهی هعبهالت کے علغلے هیں

زکوهتی ایدٌغیض، لوکل ثبڈیض اوس دیگش اختیبسیوں 

 عے تعبوى کشًب؛

(b)  اداسے کے طلجبء، اعبتزٍ اوس دیگش اعٹبف کے

 هیوجشاى کی سہبئؼ کب اًتظبم کشًب؛

(c) اوس سیکشیؾٌل یوًیوسعٹی کی ایکغٹشا کیوسیکولش
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ایکٹوٹیض کی ًظشداسی کشًب، ثؾوول فست اوس عبم 

 ثہجود والے هعبهالت کے؛

(d)اداسے کی ًظن و ضجظ کو ثشلشاس سکھٌب؛ 

(e) لواعذ اوس ضواثظ کے تست اداسے هیں خبلی

 آعبهیوں پش اعٹبف کے هیوجش همشس کشًب؛

(f) ولتي فولتي ثدٹ کی گٌدبئؾوں کے تست ایغے

 کشًب؛عبسضی هضدوس همشس 

(g) اداسے کے هالصهیي کے خالف اًتظبهی کبسسوائی

کشًب اوس اى پش خشهبًہ عبئذ کشًب، ثؾوول لواعذ اوس 

ضواثظ کے تست اى کی هعطلی، ہٹبًے اوس هالصهت 

 عے ثشطشف کشًے کے؛

(h)اداسے کے هبلی وعبئل کب اًتظبم سکھٌب؛ 

(i) ٍلواعذ کے تست هٌظوس ؽذٍ ثدٹ هیں فشاہن کشد

 کشًب؛خشچہ خبسی 

(j) ایغے دیگش کبم عشاًدبم دیٌب اوس ایغے دوعشے

اختیبسات اعتعوبل کشًب خو اط کو گوسًٌگ ثبڈی، یب 

 فذس کی طشف عے عوًپے گئے ہوں؛ اوس

(k) اپٌے کوئی ثھی اختیبسات اًتظبهیہ هیں هخقوؿ

عطر پش ایغی ؽشائظ و ضواثظ کے تست هٌتمل کشًب 

 خیغے وٍ هٌبعت عودھے۔

عبسی ًظشداسی کے تست، ًبئت ( فذس کی ۱۔ )۱۱

کب اًچبسج فذس ڈولپوٌٹ اداسے کے تشلیبتی هعبهالت 

ہوگب اوس گوسًٌگ ثبڈی کو اداسے کے تشلیبتی 

هعبهالت عے هتعلمہ هٌظوسی، لواعذ و ضواثظ کے 

 لیئے عفبسػ کشے گب۔

(ًبئت فذس ڈولپوٌٹ کو هٌذسخہ ریل اختیبسات ہوں ۲)

 گے:

(a)  تشلیبتی اداسے کی هٌقوثہ ثٌذی اوس

 عشگشهی کب اًتظبم کشًب؛

(b)  اداسے کی هٌقوثہ ثٌذی اوس تشلی عے

هتعلمہ عبسے هعبهالت عوبستیں، لیجبسیٹشیض، 

وسکؾبپظ، الئجشیشی، سہبئؼ کے ہبلظ اوس 

عولے کے گھشوں کے زوالے عے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثوسڈ

The Board 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوسًٌگ ثبڈی
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 گوسًٌگ ثبڈی کو هؾوسٍ دیٌب؛

(c)  ایغے دیگش کبم عشاًدبم دیٌب اوس ایغے

کشًب خو گوسًٌگ دوعشے اختیبسات اعتعوبل 

ثبڈی یب فذس کی طشف عے اط کو عوًپے 

 خبئیں؛ اوس

(d)  اپٌے کوئی ثھی اختیبسات اًتظبهیہ هیں

هخقوؿ عطر پش ایغی ؽشائظ و ضواثظ 

کے تست هٌتمل کشًب خیغے وٍ هٌبعت 

 عودھے۔

( ًبئت فذس تذسیغی اداسے کے تذسیغی ۱۔ )۱۲

 هعبهالت کب رهیذاس ہوگب اوس پڑھبئی، تسمیمی، تذسیغی

پشوگشاهوں، تشلی اوس دوعشے تشلیبتی پشوخیکٹوں 

 کے زوالے عے فذس کی هذد کشے گب۔

(فذس کی عبسی ًظشداسی کے تست، ًبئت فذس ۲)

گوسًٌگ ثبڈی کو اداسے کے تذسیغی اوس تسمیمی 

هعبهالت عے هتعلمہ هٌظوسی، لواعذ و ضواثظ کے 

 لیئے عفبسػ کشے گب۔

اختیبسات (ًبئت فذس تذسیغی کو هٌذسخہ ریل ۳)

 زبفل ہوں گے:

(a)  یوًیوسعٹیض، تشثیتی اداسوں، فٌعت یب دیگش

تسمیمی تٌظیووں عے اپشًٹظ ؽپ اوس طلجبء 

کی پلیغوٌٹ، اعبتزٍ کی تشثیت اوس دوعشی 

تذسیغی اوس تشثیتی عشگشهیوں کے لیئے 

 السبق کشًب؛

(b)  اداسے هیں پڑھبئے خبًے والے پڑھبئی کے

 کوسعض پش ثوسڈ کے هؾوسے عے غوس کشًب

اوس اط همقذ کے لیئے ثٌبئی گئی ثبڈیض کے 

هؾوسے عے گوسًٌگ ثبڈی کو عفبسؽیں 

 پیؼ کشًب؛

(c)  اداسے کی پڑھبئی کے کوسعض اوس اهتسبًبت

 هیں طلجبء کی داخال کی ًظشداسی کشًب؛

(d)  فیلوؽپظ، وظبئف، توغوں اوس اًعبهب ت دیٌے

 کب اًتظبم کشًب؛

The Governing 

Body 
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(e) کبًووکیؾٌض کب اًتظبم کشًب؛ 

(f)  کی خبًظ پڑتبل کے لیئے پیپشص اوس ًتبئظ

 ایغے اًتظبم کشًب خیغے ضشوسی عودھے؛

(g)  اداسے کے اعکولوں یب فیکلٹیض کی پڑھبئی

 اوس تسمیی کبم هیں تعبوى کشًب؛

(h)  علغلہ واس، هیگضیٌظ، خشًلظ اوس کتبة

چھبپٌب، ؽبیع کشًب اوس چالًب اوس عبئٌغی،فٌی 

 اوس هتعلمہ علن اوس هعلوهبت فشاہن کشًب؛

(i) عشاًدبم دیٌب اوس ایغے  ایغے دوعشے کبم

دوعشےاختیبسات اعتعوبل کشًب خو گوسًٌگ 

ثبڈی یب فذس کی طشف عے اط کو عوًپے 

 خبئیں، اوس

(j)  اپٌے کوئی ثھی اختیبسات اًتظبهیہ هیں

هخقوؿ عطر پش ایغی ؽشائظ و ضواثظ 

کے تست هٌتمل کشًب خیغے وٍ هٌبعت 

 عودھے۔

( ہش ڈیي گوسًٌگ ثبڈی کی طشف عے ۱۔ )۱۳

عشفے کے لیئے همشس کیب خبئے گب، خو هخقوؿ 

 عشفہ ثڑھبیب خب عکے گب۔

کی عبسی ًظشداسی کے تست، ہش ڈیي کو (فذس ۲)

 هٌذسخہ ریل اختیبسات زبفل ہوں گے:

(a)  اط کے اعکول یب فیکلٹی عے هتعلمہ لواعذ

اوس ضواثظ پش ثہتش طشیمے عولذسآهذ کو 

 یمیٌی ثٌبًب؛

(b)  اط کے اعکول یب فیکلٹی کے طلجبء کے چبل

چلي اوس ًظن و ضجظ کب اًتظبم کشًب اوس 

طلجبء کی اًشولوٌٹ سد کشًے کے عبتھ اى 

 پش خشهبًہ عبئذ کشًب؛

(c)  پڑھبئی، تسمیك، تشلی، تشلیبتی کبهوں اوس

اًتظبهی هعبهالت هیں ثوسڈ، ًبئت فذس، 

تذسیغی، دیگش تذسیغی اتھبسٹیض اوس ًبئت 

فذس ایڈهٌغٹشیؾي اوس ًبئت فذس فٌبًظ 

، هؾوسٍ دیٌب اوس ثبت چیت عے تعبوى کشًب

 اختیبسات اوس کبم

Powers and 

Functions of the 

Governing Body 
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 کشًب؛

(d)  اط کے اعکول یب فیکلٹی هیں آًے والے

کوسعض هیں اعضاصی ڈگشیوں کے عالوٍ 

ڈگشیوں کے لیئے داخال کے لیئے اهیذواس 

 پیؼ کشًب؛

(e)  اط  کے هتعلمہ اعکول یب فیکلٹی کے عبسے

 اهتسبًبت کے لیئے هوتسي همشس کشًب؛

(f) اط کے اعکول یب فیکلٹی کے اعبتزٍ، طلجبء 

اوس عولے کے هیوجشاى کو پڑھبئی اوس 

تسمیك عے هتعلمہ ایغے کبهوں کی ہذایت 

 کشًب، خیغے وٍ هٌبعت عودھے؛

(g)  اط کے اعکول یب فیکلٹی کے اعبتزٍ، طلجبء

اوس اعٹبف کے هیوجشاى کو تشثیت، 

فیلوؽپظ، اعکبلش ؽپظ اوس دیگش تذسیغی 

 اعضاصوں کے لیئے ًبهضد کشًب؛

(h)  کشًب اوس ایغی دیگش ایغی دیگش رهیذاسیبں ادا

اختیبسات اعتعوبل کشًب خو اط کو گوسًٌگ 

 ثبڈی یب فذس کی طشف عے عوًپے خبئیں۔

 (اداسے کب عبسا ضبثطہ ثوسڈ کے پبط ہوگب۔۱۔ )۱۴

( ثوسڈ کی تؾکیل هیں تجذیلیبں ثوسڈ کی طشف عے ۲)

 ہی کی خبئیں گی۔

(خبؿ طوس پش اوس هٌذسخہ ثبال گٌدبئؾوں کی عبم ۳)

تضبد کے عالوٍ، ثوسڈ کو هٌذسخہ ریل زیثیت عے 

 اختیبسات زبفل ہوں گے:

(a) ے کے ًئے زقے پیذا کشًے کی اداس

هٌظوسی دیٌب، خیغب کہ اعکول، فیکلٹی یب 

 دوعشا کوئی تذسیغی اوس تسمیمی یوًٹ؛

(b)  اداسے کی گوسًٌگ ثبڈی کی تؾکیل هیں

 تجذیلیوں کی هٌظوسی دیٌب؛

(c)  ایغے دوعشے عبسے کبم کشًب خو اداسے

مبفذ زبفل کشًے کے لیئے هطلوة کے ه

 ہوں؛ اوس

(d)  ،اپٌے کوئی ثھی اختیبسات گوسًٌگ ثبڈی

 

 

 

 

گوسًٌگ ثبڈی کی 

 هیٹٌگ

Meeting of the 

Governing Body 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکیڈهک کبٔوًغل
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فذس یب دوعشی اًتظبهیہ کی خبؿ عطر پش 

ایغی ؽشائظ کے تست هٌتمل کشًب، خیغے وٍ 

 هٌبعت عودھے؛

(e) هکول هبلی ضبثطہ سکھٌب۔ 

(عوعبئٹی کب عیکشیٹشی ثوسڈ اوس اط ایکٹ کے ۴)

عیکشیٹشی کے طوس پش تست ثٌبئی گئی کویٹی کے 

کبم کشے گب اوس ایغی رهیذاسیبں عشاًدبم دے گب اوس 

ایغے اختیبسات اعتعوبل کشے گب خیغے اط کو ثوسڈ 

 یب کویٹیوں کی طشف عے عوًپے خبئیں۔

( ثوسڈ کے ضبثطے کی عبم زیثیت عے تضبد ۱۔ )۱۵

کے عالوٍ، اداسے کی عبم ًظشداسی اوس هعبهالت کب 

پبط ہوگب، خو دوثبسٍ ضبثطہ گوسًٌگ ثبڈی کے 

تؾکیل اوس ولتي فولتي اضبفے کے تست، هٌذسخہ ریل 

 هیوجشاى پش هؾتل ہوگی، یعٌی:

 ًبهضد کشدٍ هیوجش:

(a) فذس 

(b) دو ًبهوس اؽخبؿ؛ 

(c) دو هؾہوس عبئٌغذاى 

(d)  ثیٌکٌگ، فٌبًظ، فٌعت یب کغی دیگش

دلچغپی کے هیذاى هیں اى کی تشثیت اوس 

 تدشثے کے طوس پش خبًے پہچبًے تیي فشد؛

(e) یي ًبهوس ؽہشی چبًغلش کی طشف عے ت

 ًبهضد کیئے خبئیں گے؛

(f)  ثوسڈ کے چبس هیوجش چبًغلش، ایکظ آفیؾو

هیوجش کی طشف عے ًبهضد کیئے خبئیں 

 گے؛

(g) ًبئت فذس؛ 

(h) چیئشهیي یوًیوسعٹی گشاًٹظ کویؾي؛ 

(i)  وائظ چبًغلش، ایي ای ڈی یوًیوسعٹی آف

 اًدٌیئشًگ ایٌڈ ٹیکٌبالخی، کشاچی؛

(j)  ،زکوهت عٌذھ؛عیکشیٹشی تعلین 

(گوسًٌگ ثبڈی کے ًبهضد کشدٍ هیوجش ثوسڈ کی ۲)

 طشف عے ًبهضد کیئے خبئیں گے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

اکیڈهک کبٔوًغل کے 

اختیبسات اوس 

 رهیذاسیبں

Powers and 

Duties of the 

Academic 

Council 
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(گوسًٌگ ثبڈی کے ًبهضد کشدٍ هیوجش، خت تک ۳)

ثوسڈ اى کی هیوجش ؽپ پیؾگی ختن ًہ کشے، تیي عبل 

کے عشفے کے لیئے عہذٍ سکھیں گے اوس هذت 

پوسی ہوًے پش دوثبسٍ ًبهضدگی کے لیئے اہل ہوں 

 گے؛

ثؾشطیکہ اط ایکٹ کی ؽشوعبت کے ثعذ پہلی 

گوسًٌگ ثبڈی تؾکیل دی خبئے گی، خو چبًغلش کی 

 طشف عے همشس کی خبئے گی۔

(گوسًٌگ ثبڈی کے ًبهضد کشدٍ هیوجش کب عہذٍ خبلی ۴)

ہو خبئے گب، اگش وٍ اعتعیفٰی دیتب ہے یب گوسًٌگ ثبڈی 

عجت ثتبًے کے کی هغلغل تیي هیٹٌگظ هیں هوصوں 

کغی غیش زبضشی کی چھٹی کے عالوٍ  عالوٍ یب

 زبضش سہٌے هیں ًبکبم ہوتب ہے۔

(گوسًٌگ ثبڈی کے هیوجش کے عہذے پش عبسضی ۵)

آعبهی گوسًٌگ ثبڈی کی طشف عے ًبهضد کشدٍ 

ؽخـ عے پش کی خبئے گی اوس چبًغلش کی طشف 

 عے هٌظوسی دی خبئے گی۔

(گوسًٌگ ثبڈی کب کوئی ثھی لذم یب کبسسوائی اى ۸)

هوخود کغی آعبهی یب گوسًٌگ ثبڈی کی تؾکیل هیں 

 هیں کغی ًمـ کی فوست هیں غیش هوثش ًہیں ہوگب۔

۔ گوسًٌگ ثبڈی هٌذسخہ ریل اختیبسات اعتعوبل ۱۸

 کشے گی اوس کبم عشاًدبم دے گی، یعٌی:

(a)  اداسے کی خبئیذاد، فٌڈط اوس وعبئل کو

سکھٌب، ضبثطہ سکھٌب اوس اًتظبم کشًب یب 

لیئے ایغی عکیوسٹیض اداسے کے همبفذ کے 

پش سلن ادھبس لیٌب یب خوع کشًب، خیغے 

 هطلوة ہو؛

(b)  اداسے کی هٌمولہ اوسغیش هٌمولہ خبئیذاد

 زبفل کشًب یب ًیکبل کشًب؛

(c)  ثوسڈ کی هٌظوسی کے لیئے اداسے کے ًئے

زقے ثٌبًے کی عفبسػ کشًب، خیغب کہ 

اعکول، ڈپبسٹوٌٹ، فیکلٹی، ڈویضى یب دوعشی 

 تسمیمی یوًٹ؛کوئی تذسیغی اوس 

 

تذسیغی اوس اًتظبهی 

 عولہ

Academic and 

Administrative 

Staff 
اداسے کب فٌڈ، آڈٹ 

 اوس اکبٔوًٹظ

Fund, Audit and 

Accounts of the 

Institute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوبًت اوس دائشٍ 

 اختیبس پش پبثٌذی

Indemnity and 

Bar of 

Jurisdiction 
 

 

ایکٹ دوعشے لواًیي 

 پش اثشاًذاص ہوگب

Act to override 

other Laws 
 سکبوٹیں ہٹبًب
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(d)  اداسے کب کبسوثبس اوس کبم کبج چالًے کے

لیئے طویل هذت والے هٌقوثے، زکوت 

عولیبں اوس هٌقوثے  ثٌبًب یب هٌظوس کشًب 

خیغے تذسیغی، تسمیمی اوس دیگش تعلیوی 

کبهوں هیں اط کی خودهختیبسی کو یمیٌی 

 ثٌبیب خب عکے؛

(e)  اداسے کے کبهوں کے هٌقوثے اوس عبالًہ

 کشًب؛ثدٹ هٌظوس 

(f)  عشگشهیوں عے هتعلمہ عبالًہ، اداسے کی

چھچھہ هبہی اوس عہ هبہی تشلیبتی خبئضٍ 

طلت کشًب اوس هٌظوس ؽذٍ کبم کے هٌقوثوں 

پش عولذسآهذ کی تشلی کب خبئضٍ لیٌب اوس 

هتعلمہ ًبئت فذس کو گوسًٌگ ثبڈی کی 

طشف عے ثیبى کشدٍ کغی هعبهلے عے 

 شًب؛هتعلمہ هعلوهبت فشاہن کشًے کی ہذایت ک

(g)  ایغے اًتظبهی یب تذسیغی عہذے ایغی ؽشائظ

و ضواثظ کے تست پیذا کشًب خیغے وٍ 

ضشوسی عودھے اوس هکول طوس پش تؾکیل 

دی گئی علیکؾي کویٹی کی عفبسؽبت پش 

ًبئت فذس، ڈیٌظ اوس پشوفیغشص کے عہذوں 

 پش همشسی کی هٌظوسی دیٌب۔

(h)  اداسے کی هبلی طبلت اوس اط کے کبهوں

کو یمیٌی ثٌبًب، اى کے خبسی کو هوثش ثٌبًے 

سہٌے اوس اداسے کی خودهختیبسی کے 

 تسفع کو یمیٌی ثٌبًب؛

(i)  عبسے السبق اوس دیگش اًتظبهبت کی

هٌظوسی دیٌب، خي کے رسیعے یوًیوسعٹیض 

اوس دیگش تسمیمی اوس تشلیبتی تٌظیویں اداسے 

 عے السبق کش عکیں؛

(j)  اط کے هیوجشاى هیں عے ایغی کویٹیض اوس

همشس کشًب خیغے وٍ هٌبعت  ریلی کویٹیض

 عودھے۔

(k)  ایغے عبسے ؽشوعبتی الذاهبت لیٌب خیغے

Removal of 

difficulties 
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وٍ ضشوسی عودھے یب اداسے کے ثہتش اوس 

کے لیئے هعووالت هوثش اًتظبهبت اوس 

 هطلوة ہوں؛

(l) اداسے کے لواعذ کی هٌظوسی دیٌب؛ اوس 

(m)  ،اپٌے اختیبسات هیں عے کوئی ثھی فذس

ی ًبئت فذس یب دوعشی اداسے کی اًتظبهیہ ک

عطر پش ایغی ؽشائظ کے تست هٌتمل کشًب 

 خیغے وٍ هٌبعت عودھے۔

گوسًٌگ ثبڈی عبل هیں کن اص کن دو هشتجہ ( ۱۔ )۱۷

هیٹٌگ کشے گی، ایغی تواسیخ پش خو فذس کی طشف 

 عے طے کی خبئیں گی؛

ثؾشطیکہ ضشوسی ًوعیت کب هعبهلہ عودھ کش ایک 

خبؿ هیٹٌگ کغی ثھی ولت گوسًٌگ ثبڈی کے 

دسخواعت پش ثالئی خب عکتی ہے، خو  هیوجشاى کی

 پبًچ عے کن ًہ ہوں۔

(فذس خت هوخود ہو گوسًٌگ ثبڈی کی هیٹٌگظ ۲)

کی فذاست کشے گب اوس اط کی غیش زبضشی هیں 

اط کی طشف عے ًبهضد کشدٍ هیوجش فذاست کشے 

 گب۔

(گوسًٌگ ثبڈی کی هیٹٌگ کے لیئے کوسم عت ۳)

ایک هیوجشاى کے ًقف ثشاثش ہوگب، خظ کی خغجت 

کے ثشاثش هبًی خبئے گی، خي هیں عے ًبهضد کشدٍ 

 هیوجش چبس عے کن ًہ ہوں۔

(گوسًٌگ ثبڈی کے فیقلے هوخود هیوجشاى کی ۴)

اکثشیت کی ثٌیبد پش اوس ووٹٌگ کے رسیعے کیئے 

خبئیں گے اوس اگش هیوجش ایک ختٌے تمغین ہو خبئیں 

تو فذس کو ایک کبعٹٌگ ووٹ زبفل ہوگب، خو 

 ۔اعتعوبل کشے گب

( اکیڈهک کبٔوًغل هٌذسخہ ریل پش هؾتول ۱۔ )۱۸

 ہوگی:

(i) فذس )چیئشهیي(؛ 

(ii) عبسے ًبئت فذس؛ 

(iii) عبسے ڈیٌظ؛ 
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(iv) ؽعجوں کے عبسے عشپشعت؛ 

(v)  اداسے کے عبسے پشوفیغشص اوس

 ایغوعی ایٹ پشوفیغشص؛

(vi)  زکوهت کے تعلین والے هسکوے کب ًبهضد

کشدٍ آفیغش خو ڈپٹی عیکشیٹشی کی 

ڈائشیکٹش آف سیٌک عے کن ًہ ہو، سیدٌل 

ایدوکیؾي )کبلیدض( اوس ڈائشیکٹش آف 

ٹیکٌیکل ایدوکیؾي آف ڈویضى، خظ هیں 

 اداسٍ والع ہے؛

(vii)  ایک اعغٹٌٹ پشوفیغش اوس ایک لیکچشس

گوسًٌگ ثبڈی کی طشف عے ًبهضد کیئے 

 خبئیں گے؛

(viii)  آسٹظ، عبئٌغض اوس دیگش ؽعجوں هیں تیي

هؾہوس فشد، خي هیں عے ہش کیٹیگشی 

هیں عے ایک گوسًٌگ ثبڈی کی طشف 

 عے ًبهضد کیب خبئے گب؛

(ix)  ڈائشیکٹش اکیڈهکظ، یوًیوسعٹی گشاًٹظ

 کویؾي۔

(x)  ثوسڈ کب عیکشیٹش هیوجش/عیکشیٹشی کے

 طوس پش کبم کشے گب۔

عبل (ًبهضدگی کے رسیعے همشس کشدٍ هیوجش تیي ۲)

 کے عشفےکے لیئے عہذٍ سکھیں گے؛

(اکیڈهک کبٔوًغل کی هیٹٌگ کب کوسم عبسے ۳)

هیوجشوں کی ایک تہبئی کے ثشاثش ہوگب، خظ کی 

 ًغجت ایک کے ثشاثش عودھی خبئے گی۔

( اکیڈهک کبٔوًغل اداسے کی اکیڈهک ثبڈی ۱۔ )۱۹

ہوگی، اوس اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں اوس لواعذ اوس 

تذسیظ، تسمیك، اؽبعت اوس ضواثظ کے تست اط کو 

اهتسبًبت کے خبؿ هعیبسوں کے تست چالًے اوس 

اداسے کے تذسیغی عول کو تشلی دالًے کب اختیبس 

 زبفل ہوگب۔

(خبؿ طوس پش اوس هٌذسخہ ثبال گٌدبئؾوں کی عبم  ۲)

زیثیت عے تضبد کے عالوٍ، اکیڈهک کبٔوًغل کو 
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 هٌذسخہ ریل اختیبسات زبفل ہوں گے:

(a) تذسیغی هعبهالت هیں  گوسًٌگ ثبڈی کو

 هؾوسٍ دیٌب؛

(b)  پڑھبی، تسمیك، اؽبعت اوس اهتسبًبت کب

 اًتظبم کشًب؛

(c)  طلجبء کو اداسے کی پڑھبئی کے کوسعض اوس

 اهتسبًبت هیں داخال دیٌب؛

(d)  اداسے کے طلجبء کے چبل چلي اوس ًظن و

 ضجظ کو عٌجھبلٌب؛

(e)  گوسًٌگ ثبڈی کو فیکلٹیض اوس تذسیغی

عبصی کے ؽعجوں کی تؾکیل اوس تٌظین 

 زوالے عے تدویض کشًب؛

(f)  اداسے هیں پڑھبئی اوس تسمیك کی هٌقوثہ

ثٌذی اوس تشلی کے لیئے پیؾکؾوں پش غوس 

 کشًب اوس ثٌبًب؛

(g)  گوسًٌگ ثبڈی کی هٌظوسی عے پڑھبئی کے

کوسط، ًقبة اوس عبسے اداسوں کے 

اهتسبًبت کے لیئے ٹیغٹظ کی آٔوٹ الئٌظ 

 کے لیئے ضواثظ ثٌبًب؛

(h)  ،اعکبلش ؽپظ، ایگضیجیؾٌض، اعٹوڈًٹ ؽپظ

توغوں اوس اًعبهبت هٌعمذ کشًے کب اًتظبم 

 کشًب؛

(i)  گوسًٌگ ثبڈی کو پیؼ کشًے کے لیئے

 ضواثظ ثٌبًب؛

(j)  اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں کے تست هختلف

اتھبسٹیض هیں هیوجش همشس کشًب/ًبهضد کشًب؛ 

 اوس

(k)  ایغے دیگش کبم عشاًدبم دیٌب خیغے گوسًٌگ

 گیب ہو۔ثبڈی کی طشف عے ثیبى کیب 

اداسے کب تذسیغی اوس اًتظبهی عولہ اط کہ ثیبى ۔ ۲۱

کشدٍ همبفذ کی سوؽٌی هیں هٌتخت کیب خبئے گب اوس  

اوس اى کے اًتخبة کی ثٌیبدی طلت  همبثلے کے اعلٰی 

 هعیبس، ایوبًذاسی اوس فالزیت پش هجٌی ہوں گے۔
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(اداسے کو ایک فٌڈ ہوگب، خظ هیں خوع کیئے ۱۔ )۲۱

 خبئیں گے:

(a)  عوعبئٹی کی طشف عے عبسی گشاًٹظ اوس

 کٌٹشی ثیوؽٌض؛

(b)  عطیہ دیٌے والوں اوس هخیش زضشات کی

طشف عے دیب ہوا چٌذا، کٌٹشیجیوؽٌض، 

 ادائیگی، اهذاد اوس گشاًٹظ؛

(c)  ،کغی ثیشوًی زکوهت، وفبلی زکوهت

فوثبئی زکوهت اوس لوکل ثبڈیض، لوهی اوس 

عبلوی اداسوں، تٌظیووں اوس ایدٌغیض کی 

کی گئی اهذاد، گشاًٹظ اوس طشف عے 

 دوعشے الغبم کی هذد؛ اوس

(d)  ،کغی پیؼ کشدٍ خذهت کی فیظ، هعبوضہ

ادائیگی، اؽبعتوں، کویؾي اوس کغی دوعشے 

پش عیل پشوعیڈط، رسیعے عے سعیذوں 

 سایلٹیض۔

(اداسے کے اکبٔوًٹظ اط طشذ اوس ایغے طشیمے ۲)

عے سکھے خبئیں گے، خیغے گوسًٌگ ثبڈی کی 

 یب گیب ہو۔طشف عے ثیبى ک

(اداسے کے اکبٔوًٹظ ہش عبل گوسًٌگ ثبڈی کی ۳)

طشف عے همشس کشدٍ آڈیٹش کی طشف عے آڈٹ کیئے 

 خبئیں گے۔

(اط ایکٹ کے تست اچھی ًیت عے کیئے ۱۔ )۲۲

گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کغی 

ؽخـ یب کغی اتھبسٹی کے خالف کوئی همذهہ یب 

 لبًوًی کبسسوائی ًہیں ہوگی۔

(اط ایکٹ کے تست چبًغلش یب ثوسڈ یب گوسًٌگ ۲)

ثبڈی کی طشف عے کیئے گئے کغی فیقلے، یب 

اٹھبئے گئے لذم یب کی گئی کغی چیض کے خالف کغی 

لبًوى کی عذالت یب دوعشی کغی اتھبسٹی کے عبهٌے 

 عوال ًہیں اٹھبیب خب عکے گب۔

۔ یہ ایکٹ هوثش ہوگب، خت تک ولتی طوس پش ًبفز ۲۳
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 بًوى کے هتضبد ًہ ہو۔کغی دوعشے ل

 
 

( اگش اط ایکٹ کی کي گٌدبئؾوں کے ًبفز ۱۔ )۲۴

ہوًے پش کوئی عوال اٹھتب ہے، تو وٍ هعبهلہ چبًغلش 

 کے عبهٌے سکھب خبئے گب، خظ کب فیقلہ زتوی ہوگب۔

(اگش اط ایکٹ کی کغی ثھی گٌدبئؼ کے ًبفز ۲)

ہوًے هیں کوئی سکبوٹ پیؼ آتی ہے، چبًغلش ایغب 

عکتب ہے خو اط ایکٹ کی گٌدبئؾوں  زکن خبسی کش

عے ٹکشأو هیں ًہ ہو، خو ایغی سکبوٹ کو  ہٹبًے 

 کے لیئے ضشوسی ہو۔

(اگش یہ ایکٹ کچھ کشًے کے لیئے کوئی گٌدبئؼ ۳)

تؾکیل دے، لیکي کوئی گٌدبئؼ ًہ تؾکیل دی خبئے یب 

ًبهکول گٌدبئؼ تؾکیل دی خبئے ایغی اتھبسٹی کے 

خظ ولت پش، یب  علغلے هیں خظ کی طشف عے، یب

وٍ طشیمہ خظ کے تست وٍ ہوًب ہے تو پھش وٍ کبم 

ایغی اتھبستی کی طشف عے کیب خبئے گب یب ایغے 

ولت پش، یب ایغے طشیمے عے، خیغے چبًغلش ہذایت 

 کشے۔

 

کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


