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 9996ىذعيَ  XIXؼٍڌ ايڪٽ ٌيتع 
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 ايٍڊ ؼائٍػ اٌذٍيئعٌگۿ „ف يٌّيّرؼٽي غّال كائط

 9996 ايڪٽۿ ٌّاةـاَُ ٽيڪٍاالديۿ

THE QUAID-E-AWAM 

UNIVERSITY OF ENGINEERING, 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
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 ]9996„ڪٽّةع  29[

غّال يٌّيّرؼٽي „ف اٌذٍيئعٌگۿ  كائطايڪٽ دًٍِ ذريػي 

 ؼائٍػ ايٍڊ ٽيڪٍاالديۿ ٌّاةـاَُ كائو ڪئي هيٍطي.

ط غّال يٌّيّرؼٽي „ف اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ايٍڊ كائديئً تَ 

 ٽيڪٍاالديۿ ٌّاةـاَُ كائو ڪعڻ معهري ٿي پئي „ُي؛

 هيٍطه: دّڙي الڳّ ڪيّام کي ًُ ريت 

 -Iةاب 

 ؿعهغاتي

يٌّيّرؼٽي „ف كائط غّال کي ( ًُ ايڪٽ 9)  .9

اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ايٍڊ ٽيڪٍاالدي ٌّاةـاَُۿ 

 ؼڏيّ هيٍطه. 9996ايڪٽۿ 

 الڳّ ٿيٍطه.( ُي فّري وّر تي 2) 

 

ًُ ايڪٽ ۾ۿ ديؽتائيً ڪذَِ ىنيّم ۽ ىفِّل  .2
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 دي ىتناد ٌَ ُذيۿ تيؽتائيً:

(a) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛

(b) “ىىهب يٌّيّرؼٽي ۾ مو ” ٿيم ڪانيخ انساق

 ٿيم ڪانيخ؛

(c) “تست ڄاڻايم  92دفػَ ىىهب ” اصتياري

 يٌّيّرؼٽي دي اصتياريً ىام ڪا ةَ اصتياري؛

(d) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دّ چاٌؽيهع؛” چاٌؽيهع 

(e) “ىىهب ُڪ ڪانيخ ۽ دًٍِ ۾ ؿاىم ” ڪانيخ

„ُي ُڪ ادارهۿ دًٍِ ۾ اٌذٍيئعٌگۿ 

ًٌ دي ٽيڪٍاالدي ۽ اُڙم ٻيً الڳاپيم ىنيّ

ڪّرؼغ دي پڙُائي دي ُطايتً يا پعيڪٽيڪم 

ٽعيٍٍگ دا اٌتظال ُذًۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُذي؛

(f) “ًىىهب فيڪهٽي دّ ُيڊ؛” ڈي 

(g) “؛دّ تطريؽي غيهّىىهب يٌّيّرؼٽي ” فيڪهٽي 

(h) “ىىهب ؼٍڌ زڪّىت؛” زڪّىت 

(i) “۾ ڄاڻايم يٌّيّرؼٽي دي  26ىىهب دفػَ ” غيهطار

 غيهطارم ىام ڪّ ةَ غيهطار؛

(j) “ ىىهب كاًٌٌّۿ ماةىً ۽ كاغطم ” ڪيمةيام

 ىّدب ةيام ڪيم؛

(k) “ىىهب ڪانيخ دّ ُيڊ؛” پعٌؽيپاك 

(l) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دّ پعه ” پعه چاٌؽيهع

 چاٌؽيهع؛

(m) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دّ ُڪ ” گعيذّئيٽ ردؽٽعڈ

 هقفّم

Definitions 
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ام ىلكط الِء رکيم گعيذّئيٽ دًٍِ دّ ٌانّ 

ردؽٽع ۾ داصم ُذي ۽ دًٍِ ۾ ؿاىم „ُي 

يٌّيّرؼٽي دّ ًُ ايڪٽ ڪًٍِ تكطيق ٿيم 

 ۾ ۽ تست ةيام ڪيم ڪًٍِ ةَ ىنيّم

ديڪّ قّةي ؼٍڌ دّ رُّاؼي ُذي   گعيذّئيٽ 

ؼّاِء ڪعاچي ڈهيغم ديۿ ۽ دًٍِ دّ ٌانّ ڄاڻايم 

 ردؽٽع ۾ داصم ُذي؛

(n)  “ىىهب ًُ ايڪٽ تست دّڙيم يا دّڙيا ” ماةىا

 هيٍطڙ ماةىا؛

(o) “ىىهب ًُ ايڪٽ تست دّڙيم يا دّڙيا ” كاغطا

 ىا؛هيٍطڙ ماة

(p) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دي ؼيٍيٽ؛” ؼيٍيٽ 

(q) “ىىهب ًُ ايڪٽ تست دّڙيم يا دّڙيا ” كاٌّم

 هيٍطڙ كاٌّم؛

(r) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دي ” ؼٍڊيڪيٽ

 ؼٍڊيڪيٽ؛

(s) “ىىهب ُڪ ؿضف ديڪّ يٌّيّرؼٽي يا ” اؼتاد

ڪانيخ ۾ ڪًٍِ ڄاڻايم ڪّرس يا ڪّرؼً ۾ 

ڏئي رُيّ ُذي ۽ دًٍِ ۾ ؿاىم „ُي اُّ  تػهيو

ؿضف ديڪّ اُڙيَء ريت ماةىً ۾ ڄاڻايّ هيّ 

 ُذي؛

(t) “ىىهب يٌّيّرؼٽي وعفام ” ٽيچٍگ ڈپارٽييٍٽ

كائو ڪيم ۽ ؼٍڀانيم يا تكطيق ڪيم ُڪ 

 ؛تطريؽي ؿػتّ

(u) “ىىهب كائط غّال يٌّيّرؼٽي „ف ” يٌّيّرؼٽي
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 اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ايٍط ٽيڪٍاالديۿ ٌّاةـاَُ؛

(v) “ىىهب يٌّيّرؼٽي دّ هائيػ ” چاٌؽيهع هائيػ

 چاٌؽيهع.

 -IIةاب 

 يٌّيّرؼٽي

ُڪ يٌّيّرؼٽي ٌُّطيۿ دًٍِ کي كائط غّال ( 9) .3

يٌّيّرؼٽي „ف اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ايٍڊ 

 ٽيڪٍاالديۿ ٌّاةـاَُ ؼڏيّ هيٍطه.

يٌّيّرؼٽي چاٌؽيهعۿ پعه چاٌؽيهعۿ ؼيّرم غيهطارمۿ ( 2)

اصتياريً دي ٻيً ىييتعم يٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم اؼتادم ۽ 

 تي ىـتيم ٌُّطي.

يٌّيّرؼٽي ةاڈي ڪارپّريٽ ٌُّطيۿ دًٍِ کي زليلي ( 3)

هارجي ۽ غال ىِع ٌُّطيۿ ديڪا ڄاڻايم ٌاني ؼام ڪيػ 

 ڪعي ؼگٍِطي ۽ ام تي ڪيػ ٿي ؼگٍِطه.

ؼام يٌّيّرؼٽي اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ۽ ٽيڪٍاالدي ( 4)

 ڈگعيّم ڏيٍطي.الڳاپيم ىنيًٌّ ۾ ڪالؼغ ُالئيٍطي ۽ 

( يٌّيّرؼٽي ٻٍِي كؽو دي ىٍلّنَ ۽ غيع ىٍلّنَ ىهڪيت 5)

زاقم ڪعڻ دي ىذاز ٌُّطيۿ يا هڪعه ڪعڻ يا ٻي 

قّرت ۾ ام ۾ ؿاىم ڪًٍِ ىهڪيت کي ىٍتلم ڪعڻ يا 

ًُ ايڪٽ دي ىلكطم الِء ڪًٍِ ٺيڪي ۾ ؿاىم ٿيڻ دي 

 ىذاز ٌُّطي.

ؼيّريً زاقم ڪيم يا كتنّ ڪيم ىهڪيتّم ۽ ( 6)

ؼيّرا زق ۽ هاؼىاۿ ۽ ىِعاڻ يٌّيّرؼٽي „ف زاقم ڪيم 

اٌذٍيئعٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالدي ۾ ؿاىم ؼيّرا اجاجاۿ اڳّڻي 

ڪانيخ „ف اٌذٍيئعٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالدي ٌّاةـاَُ دي 
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ؼهؽهي ۾ ڄاڻايم يٌّيّرؼٽي ۾ ؿاىم ٿي هيٍطاۿ ًُ ايڪٽ 

 يٌّيّرؼٽي ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي هيٍطا. ؼامدي الڳّ ٿيڻ 

م ڪانيخ ۾ صطىتّم ؼعاٌذال ڏيٍطڙ ؼيّرا ( ىٿي ڄاڻاي7)

ىالزل ةـيّك ؼٍڌ يٌّيّرؼٽي دي اؼتادم ۽ غيهطارم ديۿ 

ًُ ايڪٽ دي فّري وّر الڳّ ٿيڻ کام اڳ يٌّيّرؼٽي دي 

ىالزىت ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي هيٍطا ۽ اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً 

 ىّدب ديئً يٌّيّرؼٽي وئي ڪعي.

تلم ٿيڻ ۽ ماةىا يٌّيّرؼٽي ڏاًٌِ ىٍ اُڙا ؿعطةـعويڪ 

کام اڳ ىالزىً کي ىهٍطڙ ؼِّنتّم کام گِٽ فائطييٍط ٌَ 

 ٌُّطا.

 .ٌّاةـاَُ ۾ ٌُّطهيٌّيّرؼٽي دّ ىعڪغي دفتع ( 8)

 . يٌّيّرؼٽي کي ُيٺيام اصتيار زاقم ٌُّطا:4

(a)  اٌذٍيئعٌگۿ ؼائٍػ ۽ ٽيڪٍاالدي ةـيّك ٽيڪؽٽائيم

۽ „ٽّىّةائيم اٌذٍيئعٌگ ۽ ؿگع ۽ ايگعه ةيؽڊ فّڈ 

پعهؼيؽٍگ ٽيڪٍاالدي دي ۽ اُڙم ٻيً الڳاپيم ىنيًٌّ 

۽ تسليق فعاُو ڪعڻۿ ۽ تعكي ۽ ڄاڻ دي فعاُييۿ  تػهيو۾ 

 ؛ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي

(b) ف  يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذغ ۾ پڙُايا هيٍطڙ ڪّرؼغ„

 اؼٽڊيغ ةيام ڪعڻ؛

(c)  اىتسام ىٍػلط ڪعڻ ۽ ڈگعيّمۿ ڈپهّىازۿ ؼعٽيفڪيٽػ

۽ ٻيّم اڪيڊىڪ ڈؼٽٍڪـٍغ اُڙم ىاڻًِ کي ةيام ڪيم 

داصم ٿيا ۽ دً  اًٌِ ىلكطم الِء ؿعوً ىّدب ڏيڻۿ ديڪي

 اًٌِ دا اىتسام پاس ڪيا ُذً.

(d)  ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب دً ىاڻًِ دي چاٌؽيهع

ىٍظّري ڏئي اًٌِ کي اغغازي ڈگعيّم يا ٻيّم اڪيڊىڪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌّيّرؼٽي دا اصتيار

Powers of the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 ڈؼٽٍڪـٍغ ڏيڻ؛

(e) ڏيڻ دً ةيام ڪيم ؿعوً  اُڙم ىاڻًِ کي ڈگعيّم

 ىّدب „زاداڻي تسليق ڪئي ُذي؛

(f) ُڙم ىاڻًِ کي ىضكّص ڪّرس پڙُائڻ  يا تعةيت ڏيڻ ا

ُذً ۽ اًٌِ کي ديڪي يٌّيّرؼٽي دا ؿاگعد ٌَ 

 ؼعٽيفڪيٽ ۽ ڈپهّىاز ڏيڻ؛

(g)  يا ډار  انساقڪانيذً کي ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب

 ڪعڻ؛

(h)  ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب ڪانيذً کي ىعاغتً ۾

 اُڙيّم ىعاغتّم صتو ڪعڻ؛ دّم ؿاىم ڪعڻ يا اًٌِ

(i) ٿيڻ دي صّاُؾ رکٍطڙ ڪانيذً  انساقٿيم يا  انساق

 دي داچ ڪعڻ؛

(h) ٽيغ يا ؼکيا دي ٍُڌم تي پاس ڪيم ٻيً يٌّيّرؼ

اىتساًٌ يا پڙُائي دي گظاريم غعقي کي يٌّيّرؼٽي دي 

اىتساًٌ دي پڙُائي دي غعقي ةعاةع كتّك ڪعڻ يا اُڙي 

 ىٍظّري کي رد ڪعڻ؛

(k)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ يا پتهڪ اٿارٽيغ ؼام اُڙي وعيلي ۽

 اُڙم ىلكطم الِء ؼِڪار ڪعڻۿ ديئً اُا وئي ڪعي؛

(l)  ًپڙُائيۿ تسليقۿ هاډاريۿ اىتظاىيَۿ تعةيت ۽ اُڙم ٻي

ىلكطم ؼام الڳاپيم „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ ۽ اًٌِ „ؼاىيً 

 تي ىاڻِّ ىلعر ڪعڻ؛

(m)  ًٍِٿيم ڪانيخ دي اؼتاد يا اُڙي ڪًٍِ  انساقڪ

 ؛ىڃتا ڏيڻٻئي ؿضف کي يٌّيّرؼٽي دي اؼتاد وّر 

(n)  ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب فيهّؿپػۿ اؼڪانعؿپػۿ

 ةعؼعيغۿ ىيڊنػ ۽ اٌػال ىٍػلط ڪعڻ ۽ ڏيڻ.
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(o)  پڙُائي ۽ تسليق دي تعكي الِء ٽيچٍگ ڈپارٽييٍٽۿ

ڪانيذغۿ فيڪهٽيغۿ اداراۿ ؼيٍٽعز „ف ايڪؽيهٍػۿ ىيّزييغ 

۽ ٻيا ؼکيا دا ىعڪغ كائو ڪعڻ ۽ اًٌِ دي ىعىتۿ ؼار 

 ٌتظال ڪعڻۿ ديئً اُا وئي ڪعي؛الِء اُڙا ا ُالئڻ ؼٍڀاك ۽ 

(p)  ّيٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيخ دي ؿاگعدم دي رُائـً د

ماةىّ رکڻۿ رُائؾ دا ُانػ كائو ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻ ۽ 

ؿاگعدم دي ُاؼٽهػ ۽ الدٍگ الِء ڪًٍِ ٍُڌ دي ىٍظّري 

 ڏيڻ؛

(q)  يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذً دي ؿاگعدم دي ٌظو ه مته تي

عدم دي ايڪؽٽعا ٌظعداري ڪعڻ ۽ ماةىّ رکڻ ۽ اُڙم ؿاگ

ڪيّريڪّنع ۽ ريڪعيـٍم ؼعگعىيً کي ُٿي هٺعائڻ ۽ 

اًٌِ دي قست ۽ غال ڀالئي کي ُٿي هٺعائڻ الِء اٌتظال 

 ڪعڻ؛

(r)  اًٌِ دي صالف اٌتظاىي ڪاررهائي ڪعڻۿ ۽ ؿاگعدم

 تي ڄاڻايم وعيلي ىّدب ڏٌڊ ىڙُڻ؛

(s)  اُڙيّم فيػ ۽ ٻيّم ادائگيّم نڳائڻ ۽ اهڳاڙڻۿ ديئً اُا

 وئي ڪعي؛

(t)  يٌّيّرؼٽي کي ىهيم ىهڪيتۿ ىٍتلم ڪيم ىهڪيت ۽

گعاٌٽػۿ هقيتًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ غىيًۿ اٌڊهىيٍٽػ ۽ ٻيً 

کي زاقم ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻۿ ۽ اُڙي ىهڪيتۿ  چٍطم

گعاٌٽػۿ هقيتًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ غىيًۿ اٌڊهىيٍٽػ يا 

دي ٌيائٍطگي ڪٍطڙ ڪًٍِ فٍڊ  چٍطمت ڪيم اُڙيَء ري

 دي ؼيڙپڪاري ڪعڻۿ ديئً اُا ىٍاؼب ؼيذِي.

(u)  دّ اُتيال اؿاغت۽  ڇپائيتسليق ۽ ٻيً ڪيً دي 

 ڪعڻ؛ ۽
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(v)  اُڙا ٻيا كطل کڻڻ ۽ ؿيّم ڪعڻۿ پِّء اُي ىٿي ڄاڻايم

اصتيارم ىّدب ُذً يا ٌَۿ ديڪي يٌّيّرؼٽي دي پڙُائيۿ 

ؼکيا ۽ تسليق ۽ پڙُائيۿ افيهيئيٽٍگ ۽ ايگغييٍٍگ ةاڈي 

 دي ىلكطم زاقم ڪعڻ الِء معهري ُذً.

( ديؽتائيً ڪذَِ ڪًٍِ كاٌّم دي ىتناد ٌَ ُذيۿ 9. )5

ؼٍڌ ۾ اُڙم غالئلً تي دائعن يٌّيّرؼٽي کي ؼڄي قّةي 

 اصتيار ٌُّطهۿ ديئً زڪّىت وئي ڪعي.

ةـعويڪۿ زڪّىت يٌّيّرؼٽي ؼام قالح ةػطۿ غال يا 

صاص زڪو ذريػيۿ دائعن اصتيار کي تتطيم ڪعي ؼگِي 

 ٿي.

( ًُ ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ کاٌپِّءۿ  ًُ ايڪٽ دي 2)

گٍذائـً ؼام الڳاپيم ٻيً ؼيّرم كاًٌٌّ دّم گٍذائـّم ۿ 

ديڪي يٌّيّرؼٽي دي دائعن اصتيار ۾ هكتي وّر الڳّ ُيّمۿ 

 اُي الڳّ ٌَ ٿيٍطيّم.

يٌّيّرؼٽي دي دائعن اصتيار ۾ ايٍطڙ ڪّ ةَ ڪانيخ ( 3)

زڪّىت دي ادازت کاٌؽّاِء يٌّيّرؼٽي دّ انساق زاقم 

 ٿيم ٌَ رٍُطه. انساقٌَ ڪٍطه يا يٌّيّرؼٽي ؼام 

عن اصتيار ۾ ايٍطڙ ( تستۿ يٌّيّرؼٽي دي دائ3( ذيهي دفػَ )4)

ؼيّرا ڪانيخۿ ًُ ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ ؼام يٌّيّرؼٽي ۾ 

 ٿي هيٍطا. انساق

َ دٍػۿ يٌّيّرؼٽي ؼيّرم ىاڻًِ پِّء اُي ڪِڙي ة. 6

اًٌِ الِء کهيم  رٌگ دا ُذًىظُبۿ ٌؽمۿ وتليۿ دردي يا 

ٌُّطي ۽ ڪًٍِ ةَ ىاڻِّ کي يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً کام 

 اُڙم ةٍيادم تي اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍطه:

ةـعويڪَ ًُ دفػَ ىام ڪًٍِ ةَ ڳانَِ دّ اُّ ىىهب ٌَ هرتّ 

 

 

 

 

 

 

 

يٌّيّرؼٽي دّ دائعن 

 اصتيار

Jurisdiction of 
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يٌّيّرؼٽي ؼيّرم 

وتلًۿ فعكً هغيعن الِء 
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 هيٍطه تَ اُا ؿاگعدم کي ؼٍطم ىظُتي غليطم ىّدب پڙُائي 

هيٍطڙ  ىظُتي تػهيو کي ٌَ رهڪيٍطيۿ پع اُا ائيً پڙُائي 

 هيٍطيۿ ديئً وئي ڪيّ هڃي.

( يٌّيّرؼٽي يا ڪانيذً ۾ ىضتهف ڪّرؼً ۾ 9. )7

ؼيّري پڙُائي ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب ڪئي هيٍطيۿ ۽ 

ام ۾ ؿاىم ٌُّطا نيڪچعسۿ ٽيّٽّريهػۿ ةسث ىتازحاۿ 

هرڪـاپ ۽ ؼيييٍارۿ ىظاُعاۿ نيتاريٽعيغ ۾ غيهي ڪو ۽ 

 ُطايت دا ٻيا وعيلا.

يٌّيّرؼٽي يا ڪانيخ دي ڪًٍِ ةيام ڪيم ڪّرس ( 2)

۾ پڙُائي دّ اُڙي اصتياري وعفام اٌتظال ڪيّ هيٍطهۿ 

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

( يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيخ ۾ پڙُائي دا ڪّرؼغ ۽ ٌكاب 3)

 اُڙه ٌُّطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ةـعويڪ ةيچهعز ڈگعي دي ؼىر تيۿ ؼيّريً فيڪهٽيغ ۾ 

اؼالىڪ ايٍڊ پاڪؽتام “ُڪ ڈؼيپهيً ٌُّطهۿ دًٍِ کي 

 ىؽهيامؼڏيّ هيٍطهۿ ديڪّ ؼيّرم ” اؼٽڊيغ ڈؼيپهيً

ؿاگعدم الِء الزىي ٌُّطه ۽ غيع ىؽهو ؿاگعدم کي اُڙي 

ڈؼيپهيً الِء ُڪ „پـً ايٿڪػ ايٍڊ پاڪؽتام اؼٽڊيغ 

 دّ „ڇيّ هيٍطه.

( ةيام ڪيم وعيلي ىّدب يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم 9. )8

دي يٌّيً دّڙي هيٍطيۿ دًٍِ کاٌپِّء ام کي يٌّيً ؼڏيّ 

 هيٍطه.

( ڪو ۽ ىعاغتّم ۽ يٌّيً ؼام الڳاپيم ٻيا ؼيّرا ىػاىال 2)

 ايئً ٌُّطاۿ ديئً ةيام ڪيا هيا ُذً.

 -IIIةاب 

 کهيم ٌُّطي

University open 

to all classes 

creeds etc 

 

 يٌّيّرؼٽي ۾ پڙُائي

Teaching in the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌّيّرؼٽي ؿاگعد 

 يٌّيً

University 

Students union 
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 چاٌؽيهع ۽ پعه چاٌؽيهع

 چاٌؽيهع ٌُّطه.( ؼٍڌ دّ گّرٌع يٌّيّرؼٽي دّ 9. )9

( چاٌؽيهع دڏًُ ىّدّد ُذيۿ يٌّيّرؼٽي دي 2)

 ڪاٌّهڪيـً دي قطارت ڪٍطه.

چاٌؽيهع يٌّيّرؼٽي ؼام ؼڌيَء ريت يا اڻ ؼڌيَء ( 9. )91

ريت الڳاپيم ڪًٍِ ىػاىهي يا ىؽئهي دي داچ پڙتاك يا 

پڇا ڳاا ڪعائي ؼگِي ٿّ ۽ ام ؼهؽهي ۾ ُڪ يا ُڪ کام 

يا پڇا ڳاڇا الِء ىلعر ڪعي هډيڪ ىاڻِّ اُڙي داچ پڙتاك 

 ؼگِي ٿّ.

تست داچ پڙتاك يا پڇا  (9( ؼٍڊيڪيٽ کي ذيهي دفػَ )2)

ڳاڇا ةاةت ٌّٽيػ ڏٌّ هيٍطه ۽ ام تي اُڙي داچ پڙتاك يا پڇا 

 تعدياٌي ڪعڻ زق ٌُّطه.ڳاڇا ۾ پيؾ 

داچ پڙتاك يا پڇا ڳاڇا ىڪيم ٿيڻ کاٌپِّءۿ چاٌؽيهع ام ( 3)

کام ؼٍڊيڪيٽ کي „گاَُ دي ٌتيذً ةاةت پٍٍِذي راِء 

ڪٍطه ۽ ؼٍڊيڪيٽ دّ ردغيم ىػهّل ڪعڻ کاٌپِّءۿ 

چاٌؽيهع ؼٍڊيڪيٽ کي اُڙه كطل کڻڻ دي قالح ڏئي 

ؼگِي ٿّ يا اُڙي هكت دهرام اُڙي ؿئي ڪعڻ کام ىٍع 

 ڪعي ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ ام ؼهؽهي ۾ ةيام ڪعي.

تست چاٌؽيهع وعفام  3(( دتي ؼٍڊيڪيٽ ذيهي دفػَ )4)

ي ڄاڻايم هكت دهرام غيم ڪعڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ڏٌم قالح ت

ٿي تَۿ چاٌؽيهعۿ همازت يا ؼٍڊيڪيٽ وعفام پيؾ ڪيم 

تي غّر ڪعڻ کاٌپِّءۿ اُڙيّم ُطايتّم داري ڪعي  غعيني

ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ ىٍاؼب ؼيذِي ۽ اُا هائيػ چاٌؽيهع 

دي ذىيّاري ٌُّطي تَ اُّ اُڙيً ُطايتً تي غيهطر„ىط کي 

 يليٍي ةڻائي.

 

 

 

 چاٌؽيهع

Chancellor 

 

 داچ پڙتاك

Visitation 
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 ( تػهيو هاره هزيع يٌّيّرؼٽي دّ پعه چاٌؽيهع ٌُّطه:9). 99

ةـعويڪ دڏًُ ُڪ کام هډيڪ تػهيو هارا هزيع ُذً تَ 

ُائيع ايٍڊ ٽيڪٍيڪم ايذّڪيـً دّ هزيع پعه چاٌؽيهع 

 ٿيٍطه.

( دڏًُ چاٌؽيهع غيع زامع ُذي يا ٻي قّرت ۾ اُڙيَء 2)

ريت غيم ڪعڻ کام كاقع ُذي تَ پعه چاٌؽيهعۿ چاٌؽيهع 

 اصتيار اؼتػياك ڪٍطه ۽ ام دا ڪو ؼعاٌذال ڏيٍطه.دا 

 -IVةاب 

 يٌّيّرؼٽي دّم اصتياريّم

 . ُيٺيّم يٌّيّرؼٽي دّم اصتياريّم ٌُّطيّم:92

(i) ؼيٍيٽ؛ 

(ii) ؼٍڊيڪيٽ؛ 

(iii) اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛ 

(iv) ةّرڈز „ف فيڪهٽيغ؛ 

(v)ةّرڈز „ف اؼٽڊيغ؛ 

(vi) ؼهيڪـً ةّرڈ؛ 

(vii) ايڊهاٌؽڊ اؼٽڊيغ ايٍڊ ريؽعچ ةّرڈ؛ 

(viii) فٍاٌػ ايٍڊ پالٌٍگ ڪييٽي؛ 

(ix) افيهيئيـً ڪييٽي؛ 

(x)ڈؼيپهيً ڪييٽي؛ ۽ 

(xi) ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّم هيّم  غاُڙيّم ٻيّم ةاڈي

 ُذً.

 ( ؼيٍيٽ ىـتيم ٌُّطي:9. )93

(i) چاٌؽيهع؛ 

(ii) پعه چاٌؽيهع؛ 

 

 

 پعه چاٌؽيهع

Pro-Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 اصتياريّم

Authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼيٍيٽ
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(iii) ؼيّرا غيهطار؛ 

(iv) دا ؼيّرا ىييتع؛ؼٍڊيڪيٽ 

(v) اىيعيٽػ پعهفيؽعم ؼييت يٌّيّرؼٽي دا ؼيّرا

 پعهفيؽع؛

(vi) ًي دپعهفيؽعز کاٌؽّاِء يٌّيّرؼٽي دا چار اؼتادۿ د

ُذيۿ اُي  يٌّيّرؼٽيَء ۾ ىالزىتگِٽ ۾ گِٽ ٽي ؼاك 

 ؼيّرم يٌّيّرؼٽي دي اؼتادم وعفام چٌّڊيا هيٍطا؛

(vii) ٿيم ڪانيذً دا ؼيّرا پعٌؽيپاك؛ انساق  

(viii)  ؿاگعد يٌّيٍػ دّم ٻَ ٌيائٍطگيّمۿ يػٍيۿ يٌّيّرؼٽي

 انساقدي اؼٽّڈٌٽػ يٌّيٍػ دّ قطر ۽ اُڙم قطر پارام 

ٿيم ڪانيذً دي اؼٽّڈٌٽػ يٌّيٍػ دا قطر چٌّڊيا 

 هيٍطا؛

(ix)  ّجاٌّي ۽ اغهيٰ جاٌّي تػهييي ةّرڈۿ زيطر„ةاد د

 چيئعىيً؛

(x) ردؽٽعڈ ؼيّرم گعيذّئيٽػ پارام اًٌِ ىٍذِام ُڪ

 گعيذّئيٽ کي چٌّڊيّ هيٍطه؛ ۽

(xi)  ٌانيّارم اٌذٍيئعم ۽ اٌذٍيئعٌگ ۽ ٽيڪٍاالدي ۾

ىاُعم ىٍذِام ٻً ڄڻً کي چاٌؽيهع وعفام ٌاىغد ڪيّ 

 هيٍطه.

( چاٌؽيهع يا ام دي غيع ىّدّدگي ۾ۿ پعه چاٌؽيهعۿ يا 2)

ٻٍِي دي غيع ىّدّدگي ۾ۿ هائيػ چاٌؽيهع ؼيٍيٽ دّ 

 چيئعىيً ٌُّطه.

( ايڪػ „فيـّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼيٍيٽ دا ىييتعۿ ٽً 3)

ؼانً الِء غِطه رکٍطا ۽ ديڪڏًُ اُڙي ڪًٍِ ىييتع دّ 

غِطه ىطه پّره ٿيڻ کام اڳ صاني ٿئي ٿّۿ تَ اُڙي „ؼاىي 

Senate 
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( تست ڀعي هيٍطي ۽ اُڙي „ؼاىي تي ىلعر 9ذيهي دفػَ )

 ڪيم ىييتع رُيم ىطي تائيً غِطه رکي ؼگٍِطه.

۾ گِٽ ۾ گِٽ ٻَ دفػا هائيػ چاٌؽيهع ؼيٍيٽ ؼاك ( 4)

وعفام چاٌؽيهع دي ىـّري ؼام وئي ڪيم تاريضً تي 

 گڏداڻي ڪٍطي.

( ؼيٍيٽ دي گڏداڻي دّ ڪّرل ىييتعم دي ٽّٽم اٌگ 5)

دّ ُڪ ڀاڱي ٽي ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ کي ُڪ دي ٌؽتت 

 ةعاةع ڳڻيّ هيٍطه.

. ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ؼيڪيٽ کي ُيٺيام 94

 ٌطا:اصتيار ُّ

(a) كاًٌٌّ تي غّر ڪعڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻ؛ 

(b)  ؼانياٌي رپّرٽۿ اڪائٌّٽػ دي ؼانياٌي اؼٽيٽييٍٽ ۽

ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ ڪاٿً تي غّر ڪعڻ ۽ 

 ىٍظّري ڏيڻ؛

(c)  ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب اصتياريً ۾ ىييتع ًُ

 ىلعر ڪعڻ؛

(d)  پٍٍِذي اصتيارم ىام ڪي ةَ ڪًٍِ اصتياري يا غيهطار

 ڪييٽي زّاني ڪعڻ؛ ۽ ذيهييا ڪييٽي يا 

(e)  اُڙا ٻيا ڪو ؼعاٌذا ڏيڻ ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيا هيا

 ُذً.

 ( ؼٍڊيڪيٽ ىـتيم ٌُّطي:9. )95

(i) هائيػ چاٌؽيهعۿ ديڪّ چيئعىيً ٌُّطه؛ 

(ii) پعه هائيػ چاٌؽيهع؛ 

(iii)  ّقّةائي اؼييتهي دّ ُڪ ىييتعۿ ديڪڏًُ ڪ

 ُذيۿ اؼييتهي دي اؼپيڪع وعفام ٌاىغد ڪيّ هيٍطه؛
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(iv) ؼيٍيٽ دا ٻَ ىييتعۿ ؼيٍيٽ وعفام چٌّڊيا هيٍطا؛ 

(v) ؼٍڌ ُاِء ڪّرٽ دّ چيف دؽٽػ يا ام وعفام ٌاىغد

 ڪيم ُاِء ڪّرٽ دّ ُڪ دخ؛

(vi) ؼٍڌ زڪّىت دي تػهيو کاتي دّ ؼيڪعيٽعي؛ 

(vii) يٌّيّرؼٽي گعاٌٽػ ڪييـً دّ ُڪ ٌاىغد ڪيم؛ 

(viii)  ُڪ ڈيً چاٌؽيهع وعفام هائيػ چاٌؽيهع دي

 ؼفارش تي ٌاىغد ڪيّ هيٍطه؛

(ix) (a)  ًٌُِڪ پعهفيؽع يٌّيّرؼٽي دي پعهفيؽعم پارام ا

 ىٍذِام چٌّڊيّ هيٍطه؛

(b)  ُڪ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع يٌّيّرؼٽي دي ايؽّؼيئيٽ

 ذِام چٌّڊيّ هيٍطه؛پعهفيؽعم پارام اًٌِ ىٍ

(c)  ُڪ اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع يٌّيّرؼٽي دي اؼؽٽٍٽ

 پعهفيؽعم پارام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيّ هيٍطه؛

(d)  ُڪ نيڪچعر گِٽ ۾ گِٽ ٻً ؼانً دي ىالزىت دي

تذعةي ؼام يٌّيّرؼٽي دي نيڪچعرم پارام اًٌِ ىٍذِام 

 چٌّڊيّ هيٍطه؛

(e) يٌّيّرؼٽي دي وعفام ٺيڪي ۾ داصم ٿيڻ؛ 

(f)  غيارتّم ۽ ٻيا ازاواۿ الئتعيعيغۿ فعٌيچعۿ ؼاىامۿ اهزار ۽

 اُڙيّم ٻيّم يٌّيّرؼٽي کي گِعةم ؿيّم فعاُو ڪعڻ؛

(g)  رُائؾ الِء ُاك ٺِعائڻ ۽ اًٌِ دي ٌگِتاٌي ڪعڻ يا

ؿاگعدم الِء ُاؼٽهّم ٺِعائڻ ؼٍڀانڻ ۽ ؿاگعدم دي اُڙي 

 ؛رُائؾ الِء ڪّ ٍُڌ چٌّڊڻ

(h)  ؛يا اًٌِ دّ انساق صتو ڪعڻ  ڏيڻ انساقڪانيذً کي 

(i) پٍٍِذي ىعاغتّم ۾ ؿاىم ڪعڻ يا اًٌِ دّ  ڪانيذً کي

 اُڙيً ىعاغتً کام صارج ڪعڻ؛
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(j)  دّم اٌؽپيڪـٍغ ڪعائڻ؛ تطريؽي ؿػتًڪانيذً ۽ 

(k) ڙُائيۿ تسليقۿ تعكيۿ اٌتظاىياۿ تعةيت ۽ ام ؼام پ

 الڳاپيم ڪً ٻيً ىلكطم الِء „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ؛

(l)  ًةّرڈ دي ؼفارش تي يٌّيّرؼٽي اؼتاد ۽ ةي ؼهيڪـ

 ۽ ام کام ىٿي غِطم تي ىالزل ىلعر ڪعڻ؛ 97پي ايػ 

(m)  اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً ىّدب اىيعيٽػ پعهفيؽعس

 ؛ىلعر ڪعڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي

(n)  ًغيهطار )ؼّاِء هائيػ چاٌؽيهع دي(ۿ اؼتادم ۽ ٻي

ىالزىً کي ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب ؼؽپيٍڊ ڪعڻۿ ؼغا 

 ڏيڻ ۽ ىالزىت کام ُٽائڻ؛

(o)  ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب اصتياريً ۾ ىييتع ًُ

 ىلعر ڪعڻ؛

(p)  چاٌؽيهع دي ىٍظّري ؼامۿ ڄاڻايم ؿعوً ىّدب اغغازي

 ڈگعيّم ڏيڻ؛

(q)  ؼيٍيٽ کي پيؾ ڪعڻ الِء كاًٌٌّ دا ڈرافٽػ تذّيغ

 ڪعڻ؛

(r)  اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم وعفام تذّيغ ڪيم ماةىً تي

غّر ڪعڻ ۽ ىٍظّري ڏيڻۿ يا اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي 

 ىـّري کاٌپِّء ماةىا دّڙڻ؛

(s)  يٌّيّرؼٽي دي ىػاىهً ةاةت ؼيٍيٽ کي پيؾ ڪعڻ ۽

 ىٍظّري الِء ؼانياٌي رپّرٽ تيار ڪعڻ؛

(t)  ؼيٍيٽ وعفام ڪًٍِ ةَ ىػاىهي تي وهب ڪيم رپّرٽ

 پيؾ ڪعڻ؛

(x) چاٌؽيهع وعفام ٽي ٌاىيارا ىاڻِّ ٌاىغد ڪيا هيٍطا؛ 

(xi)  ڪانيخ دّ ُڪ پعٌؽيپاكۿ ديڪڏًُ ڪّ انساق ٿيم
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ُذيۿ ۽ ڪاٌؽٽيٽٌّٽ ڪانيخ دّ ُڪ پعٌؽيپاكۿ 

 چاٌؽيهع وعفام ٌاىغد ڪيّ هيٍطه. ديڪڏًُ ڪّ ُذيۿ

(xii) يٌّيً دّ قطر؛ ۽ 

(xiii)  ُڪ غانو ۽ۿ ُڪ غّرت ديڪي ڪًٍِ تػهييي

اداري ۾ ىالزىت ٌَ ڪٍطا ُذًۿ چاٌؽيهع وعفام ٌاىغد ڪيا 

 هيٍطا؛

( ايڪػ „فيـّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼٍڊيڪيٽ دّ ىييتع 2)

ٻً ؼانً الِء غِطه رکٍطه ۽ ديڪڏًُ ڪًٍِ ىييتع دّ 

ُڙي „ؼاىي غِطه ىطه صتو ٿيڻ کام اڳ ۾ صاني ٿئي ٿّ تَ ا

( تست ڀعي هيٍطي ۽ اُڙي „ؼاىي تي ىلعر 9ذيهي دفػَ )

 ڪيم ىييتع رُيم ىطي الِء غِطه رکي ؼگٍِطه.

ؼٍڊيڪيٽ دي گڏداڻيَء دّ ڪّرل ڪم ىييتعم دي ( 3)

 اډ ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت ُڪ ةعاةع ؼيذِي هيٍطي.

( ؼٍڊيڪيٽ يٌّيّرؼٽي دي ايگغيڪيّٽّ ةاڈي 9. )96

دي گٍذائـً ۽ كاًٌٌّ ىّدبۿ  ٌُّطي ۽ ًُ ايڪٽ

 يٌّيّرؼٽي دي ىػاىهً ۽ ىهڪيت تي غال ٌظعداري رکٍطي.

( ىٿي ڄاڻايم اصتيارم دي غال زيحيت ؼام تناد 2)

کاٌؽّاِءۿ ۽ ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ۽ كاًٌٌّ ىّدبۿ 

 ؼٍڊيڪيٽ کي ُيٺيام اصتيار زاقم ٌُّطا:

(a) وئي ڪعڻۿ كتنّ ڏيڻ ۽ يٌّيّرؼٽي دي غال ىِع وعيل ّ

 دّ اؼتػياك ڪعڻ؛

(b) يٌّيّرؼٽي وعفام ڪا ىٍلّنَ يا غيع ىٍلّنَ ىهڪيت

ٻئي ىػاىهي ۾ رکڻۿ  ڪًٍِىٍتلهي يا هڪعي ذريػي يا 

 ؼٍڀانڻۿ زاقم ڪعڻ يا هٺڻ؛

(c)  اًٌِ تي يٌّيّرؼٽي وعفام فٍڊس رکڻۿ اٌتظال ڪعڻ ۽
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ماةىّ رکڻ ۽ فٍاٌػ ۽ پالٌٍگ ڪييٽي دي ىـّري ؼام 

اُڙيً ٻيً ڪيّرٽيغ ۾ ؼيڙائڻ يا ياُڙا فٍڊس زڪّىتي ؼ

 ؼڪيّرٽيغ ۾ۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(d) ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ ڪاٿً تي غّر ڪعڻ ۽  ؼانياٌي

 ىکيَ ىطام ؼهؽهي ۾ ؼيٍيٽ کي ىـّره ڏيڻۿ ۽ صعچ دي 

 ىام ٻيً ڏاًٌِ فٍڊس کي صعچ ڪعڻ؛

(e) ّيّرؼٽي دي اجاجً ۽ هؼيهً ؼييت ؼيّرم ىاني ٌي

 تعتيب ڏيڻ؛ بدا ڪتا صعچً دي اڪائٌّٽػ

(f)  ًايڪٽ ۾ ٌَ ڄڻايم يٌّيّرؼٽي ؼام الڳاپيم ىػاىه ًُ

 کي ىًٍِ ڏيڻۿ ديئً ىٍاؼب ؼيذِي؛ ۽

(g)  پٍٍِذي اصتيارم ىام ڪي ةَ ڪًٍِ اٿارٽي يا غيهطار يا

 ڪييٽي يا ذيهي ڪييٽي زّاني ڪعڻ.

 . اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ىـتيم ٌُّطي:97

(i) هائيػ چاٌؽيهع )چيئعىيً(؛ 

(ii) پعه هائيػ چاٌؽيهع؛ 

(iii) ڈيٍػ؛ 

(iv) اىيعيٽػ پعهفيؽعم ؼييت يٌّيّرؼٽي دا پعهفيؽعز؛ 

(v)ٽيچٍگ ڈپارٽييٍٽػ دّ چيئعىيً؛ 

(vi) ٿيم ڪانيذً دا ؼيّرا پعٌؽيپانػ؛ انساق 

(vii)  ٻَ ٌاىيارا اٌذٍيئع ۽ اٌذٍيئعٌگ ۽ ٽيڪٍاالدي دا

 ىاُع چاٌؽيهع وعفام ٌاىغد ڪيا هيٍطا؛

(viii) ؼٍڌ زڪّىت دي تػهيو کاتي دّ ؼيڪعيٽعي؛ 

(ix) ردؽٽعار؛ 

(x)الئتعيعيً؛ ۽ 

(xi).اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع 
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( ايڪػ „فيـّ ىييعم کاٌؽّاِء اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دا 2)

ىييتعۿ ٽً ؼانً الِء غِطه رکي ؼگٍِطا ۽ ديڪڏًُ اُڙي 

ىييتع دّ غِطه ىطي صتو يٿڻ کام اڳ صاني ٿئي ٿّ تَ اُڙي 

( تست ڀعتي ڪئي هيٍطي ۽ ام 9دفػَ ) „ؼاىي تي ذيهي

„ؼاىي تي ىلعر ڪيم ىييتع رُيم ىطي الِء غِطه رکي 

 ؼگٍِطه.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي گڏداڻيَء دّ ڪّرل ڪم 3)

ٌؽتت  ُڪ ڀاڱي ٽي ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ىييتعم دي

 ُڪ ةعاةع ڳڻي هيٍطي.

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم يٌّيّرؼٽي دي اڪيڊىڪ ( 9. )98

ايڪٽ دي گٍذائـً ۽ كاًٌٌّ ۽ ماةىً  ةاڈي ٌُّطي ۽ ًُ

ىّدبۿ ام کي ُطايتًۿ تسليق ۽ اىتساًٌ دا دّڳا ىػيار 

كائو رکڻ ۽ يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذً دي تػهييي زٌطگي کي 

 ؼٍڀانڻ ۽ ُٿي هٺعائڻ دا اصتيار زاقم ٌُّطا.

( ىٿي ڄاڻايم اصتيارم دي غال زيحيت ؼام تناد 2)

۽ ماةىً ىّدبۿ  کاٌؽّاِءۿ ًُ ايڪٽ دي گٍذائـًۿ كاًٌٌّ

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي اصتيار زاقم ٌُّطا:

(a) تػهييي ىػاىهً تي ؼٍڊيڪيٽ کي ىـّره ڏيڻ؛ 

(b) پڙُائيۿ تسليق ۽ اىتسام ڪعائڻ؛ 

(c)  ۾  اىتساًٌپڙُائي دي ڪّرؼً ۽ يٌّيّرؼٽي دي

 ؿاگعدم دي داصال ڪعائڻ؛

(e)  ّاؼٽّڈٌٽ ؿپػۿ اؼڪانع ؿپػۿ ىيڊنػ ۽ اٌػال ڏيڻ د

 اٌتظال ڪعڻ؛

(f)  ۽ ةّرڈ „ف اؼٽڊيغ دي  تطريؽي ؿػتًفيڪهٽيغۿ

دّڙدڪ ۽ تٍظيو ؼازي الِء ؼٍڊيڪيٽ کي اؼڪييّم 
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 تذّيغ ڪعڻ؛

(g) ؼٍڊيڪيٽ دي غّر ۽ ىٍظّري الِء ماةىا تيار ڪعڻ؛ 

(h)  فيڪهٽي دي ڪًٍِ ةّرڈ يا ةّرڈ „ف اؼٽڊيغ دي

ۿ پڙُائي دا ش تيۿ ؼانياٌّ ماةىا تذّيغ ڪعڻ ؼفار

ڪّرسۿ ٌكاب ۽ ؼيّرم يٌّيّرؼٽي اىتساًٌ دي ٽيؽٽً 

اُڙي ةّرڈ الِء رٍُيائي فعاُو ڪعڻ؛ ةـعويڪ ديڪڏًُ 

دّم ؼفارؿً ڄاڻايم تاريش تائيً زاقم ٌَ ٿيّم ٿيًۿ 

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽمۿ ؼٍڊيڪيٽ دي ىٍظّري ؼامۿ اُڙم 

داري رکڻ دي ادازت ڏئي  ماةىً کي ايٍطڙ ٌاني ؼاك الِء

 ؼگِي ٿي؛

(i)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ يا ايگغييٍٍگ ةاڈيغ دي اىتساًٌ دي

تكطيق ڪعڻ اًٌِ کي يٌّيّرؼٽي دي الڳاپيم اىتساًٌ 

 ةعاةع دردّ ڏيڻ؛

(j)  ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب اٿارٽيغ ۾ ىييتعس ىلعر ًُ

 ڪعڻ؛

(k)  ّاُڙيا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪي

 هيّ ُذي.

اٿارٽيغ دي دّڙدڪۿ ڪو ڪار ۽ اصتيار دًٍِ الِء ًُ . 99

ايڪٽ ۾ ڪي ةَ صاص گٍذائـّم ٌاًُ دّڙيّم هيّمۿ اُي 

 ايئً ٌُّطا ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

 

 

 

 

. ڪا ةَ اٿارٽيۿ هكت ةّكتۿ اُڙيّم اؼٽيٍڊٌگۿ اؼپيـم 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٻيً اصتياريً دي 

دّڙدڪۿ ڪو ڪار ۽ 

 اصتيار

Constitution 

functions and 

powers of other 
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يا ايڊهائيغري ڪييٽيّم دّڙي ؼگِي ٿيۿ ديئً اُا ىٍاؼب 

ؼيذِيۿ ۽ اُڙا ىاڻِّ ڪييٽي دي ىييتعم وّر ىلعر ڪعي 

 ىييتع ٌَ ُذً. دا ؼگِي ٿيۿ ديڪي اُڙي اٿارٽي

 

 

دتي ُڪ ىييتع ڪًٍِ اٿارٽي يا ةاڈي ۾ ًُ ( 9. )29

ايڪٽ تست ڪًٍِ وئي ڪيم ىطي الِء چٌّڊيّۿ ىلعر 

ٿّۿ ديؽتائيً ام دي ؿعهغات دي ڪيّ يا ٌاىغد ڪيّ هڃي 

تاريش ٌَ ةيام ڪئي هڃيۿ  ام کي چٌّڊدڻۿ ىلعري يا 

 ٌاىغدگي هاري تاريش کام ڳڻيّ هيٍطهۿ ديئً ىػاىهّ ُذي.

( دتي ُڪ ىييتع ديڪّ ڪًٍِ اٿارٽي يا ةاڈي ۾ ٌاىغد 2)

ڪيّ يا چٌّڊيّ هيّ „ُيۿ اُّ اٿارٽي يا ةاڈي دي نڳاتار ٽً 

ٌاڪال ٿيئ ٿّ تَۿ اُّ ىييتع ٌَ گڏداڻيً ۾ زامع رُڻ ۾ 

 رٍُطه.

دتي ىييتع دًٍِ کي ڪا اؼائٍييٍٽ ىهي „ُي يا اُڙي ( 3)

ڪًٍِ ٻئي ؼتب دي ڪعي يٌّيّرؼٽي ىام اُڙي غعقي 

الِء غيع زامع رُي ٿّۿ ديڪّ ڇَِ ىِيًٍ کام گِٽ ٌَ ُذي 

تَ ام دي اؼتػيفيٰ ؼيذِي هيٍطي ۽ اُا ؼيٽ صاني ٿي 

 هيٍطي.

ضف دي اُهيت ةاةت تڪعار ديڪڏًُ ڪًٍِ ؿ. 22

پيطا ٿئي ٿّ يا اُّ ڪًٍِ اٿارٽي دي ىييتع وّر ڪو داري 

چاٌؽيهعۿ ؼڀ کام ؼيٍئع ڈيً  ػرکي ٿّ تَ اُڙه ىػاىهّ هائي

۽ ؼٍڌ ُاِء ڪّرٽ دي چيف دؽٽػ يا ام وعفام ٌاىغد 

ڪيم ُاِء ڪّرٽ دي دخ تي ٻڌك ڪييٽي ڏاًٌِ اىاڻيّ 

 ٌّطه.هيٍطهۿ ۽ اُڙي ڪييٽي دّ فيكهّ زتيي ُ

Authorities 

ڪذَِ اصتياريً پارام 

 ڪييٽيً دي ىلعري

Appointment of 

Committees by 

certain 

Authorities 

اصتياريً دي ىييتعم 

دي غِطي دي ىطي 

 دي ؿعهغات

Commencement 

of term of office 

of members of 

Authorities 

 

 

 

 

 

 

 

صتياريً دي ا

ىييتعؿپ ةاةت 

 تڪعار

Dispute about 
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دتي ُڪ اٿارٽي يا ةاڈي دي ُڪ ىييتع دّ غِطه . 23

زڪّىت دي ُٿ ُيٺ ڪًٍِ „فيػ دي صتو ٿيڻ يا 

اُڙي ىييتع کي چٌّڊيٍطڙۿ ىلعر ڪٍطڙ يا ٌاىغد ڪٍطڙ ىذاز 

ٿيڻ يا اُڙي تٍظيوۿ اداري  صتوتٍظيوۿ اداري يا ٻي ةاڈي دي 

يا ةاڈي کي ڪو کام رهڪڻ تيۿ  يا ڪًٍِ ٻئي ؼتب دي 

ڪعي صاني ٿئي ٿّ تَۿ اُڙي „ؼاىي کي اُڙيَء ريت اُڙيً 

 ؿعوً ىّدب ڀعيّ هيٍطهۿ ديئً چاٌؽيهع ُطايت ڪعي.

يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ اٿارٽي يا ةاڈي  دّ ڪّ كطل يا . 24

ي دي قّرت ۾  يا ڪاررهائي اُڙي اٿارٽي يا ةاڈي ۾ „ؼاى

 دي قّرت ۾ غيع ىّجع ٌَ ٿيٍطا. ٌلفدّڙدڪ ۾ ڪًٍِ 

 

 

دتي چاٌؽيهع ىىيئً „ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي دي ( 9. )25

ڪاررهائي ًُ ايڪٽ دي گٍذائـًۿ كاًٌٌّۿ ماةىً يا 

كاغطم ىّدب ٌاُي تَ اُڙي اٿارٽي کي ؼتب ڄاڻائڻ الِء وهب 

ڪيّ هڃيۿ ڪعڻ کاٌپِّء تَ ڇّ اُڙي ڪاررهائي کي صتو ٌَ 

 نکت ۾ زڪو ذريػيۿ اُڙي ڪاررهائي کي رد ڪٍطه.

اصالكي گؽتاصي دّ ( دتي ڪًٍِ اٿارٽي دّ ُڪ ىييتع 2)

ؼغا يافتَ „ُيۿ يا ذٍُي ىعيل ٿي هيّ „ُي يا ٻي قّرت ۾  

اُڙي اٿارٽي دي ىييتع وّر پٍٍِذا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ الِء 

ٌااُم ٿي هيّ „ُي تَ اُڙي ؿضف کي چاٌؽيهع وعفام 

 اٿارٽي دي ىييتع ؿپ تام ُٽايّ هيٍطه.

 ةاب پٍذّم

 يٌّيّرؼٽي دا غيهطار

 . ُيٺيام يٌّيّرؼٽي دا غيهطار ٌُّطا:26

membership of 

Authorities 

اصتياريً دي 

 دّڙدڪ ۾ رٌڊڪّم

Voids in the 

constitution of 

Authorities 

 

 

اصتياريً دي 

 ڪاررهائيً دي تّجيق

Validity of 

proceedings of 

authorities 

اصتياريً دي 

ڪاررهائيً کي صتو 

 ڪعڻ

Annulment of 

proceedings of 

Authorities 
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(i) هائيػ چاٌؽيهع؛ 

(ii) پعه هائيػ چاٌؽيهع؛ 

(iii) ڈيٍػ؛ 

(iv) دّ چيئعىيً؛ تطريؽي ؿػتي 

(v)ردؽٽعار؛ 

(vi) ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ؛ 

(vii) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ 

(viii) ريغيڊٌٽ „ڈيٽع؛ 

(ix) الئتعيعيً؛ ۽ 

(x) اُڙا ٻيا ىاڻِّ ديڪي ماةىً ىّدب ةيام ڪيا هيا

 ُذً.

هائيػ چاٌؽيهعۿ چاٌؽيهع وعفام چئً ؼانً دي ( 9. )27

غعقي الِء اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً ىّدب ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ 

ديئً چاٌؽيهع وئي ڪعيۿ ۽ اُّ تيؽتائيً غِطه رکٍطه 

 ديؽتائيً چاٌؽيهع چاُي.

( دڏًُ هائيػ چاٌؽيهع دّ غِطه صاني „ُيۿ يا اُّ غيع 2)

زامع „ُي يا ةيياري ؼتب يا ڪًٍِ ٻئي ؼتب دي ڪعي 

پٍٍِذي „فيػ دا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ کام الچار „ُيۿ 

چاٌؽيهع اُڙا اٌتظال ڪعي ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ ىٍاؼب 

 ؼيذِي.

۽  ىکيَ ىٍتظودّ  يٌّيّرؼٽيَءهائيػ چاٌؽيهع ( 3)

 ٌُّطه. اڪيڊىڪ „فيؽع

 . چاٌؽيهع کي ُيٺيام اصتيار ٌُّطا:28

(i)  ايڪٽ دي گٍذائـً ۽ كاًٌٌّۿ ماةىً ۽ كاغطم دي ًُ

 ٌظعداري کي يليٍي ةڻائڻ؛

 

 يٌّيّرؼٽي دا غيهطار

Officers of the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هائيػ چاٌؽيهع

Vice Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هائيػ چاٌؽيهع دا 
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(ii)  ٻٍِي چاٌؽيهع ۽ پعه چاٌؽيهع دي غيع زامعي ۾

يٌّيّرؼٽي دي ڪاٌّهڪيـً ۽ ؼيٍيٽ دي گڏداڻيً دي 

 قطارت ڪعڻ؛

(iii)  گڏداڻيً ۾ اٿارٽيغ يا يٌّيّرؼٽي دي ٻيً ةاڈيغ دي

ؿاىم ٿيڻ ۽ اًٌِ دي قطارت ڪعڻۿ دً دّ اُّ چيئعىيً 

 ُذي يا ٌَ ُذي؛

(iv)  ديڪّ اُّ معهري ٍُگاىي قّرتساك ۾ اُڙه كطل کڻڻۿ

ؼيذِي ۽ ام کاٌپِّء ديتعه دهط ٿي ؼگِيۿ ام کٍيم كطل 

ڪعڻۿ دًٍِ ةاةت ام غيهطارۿ اٿارٽي يا ٻي ةاڈي کي رپّرٽ 

 کي غال قّرتساك ۾ كطل کڻڻّ ُيّ

(v) غارمي „ؼاىيّم پيطا ڪعڻۿ ديڪي ڇَِ ىِيًٍ دي

 غعقي کام هډيڪ ٌَ ُذً ۽ اًٌِ „ؼاىيً تي ڀعتي ڪعڻ؛

(vi)  ًؿعهغاتي پگِار کڻٍطڙ غِطم تي ىلعري ڪعڻۿ ديئ

 ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(vii)  ىٍظّر ڪيم ةذيٽ ىام صعچ داري ڪعڻ ۽

صعچ دي ؼاڳئي ىيذع ُيڊ ىام  ديڪڏًُ معهري ُذي

 فٍڊم کي ٻيِع تعتيب ڏيڻ؛

(viii)  ٻيِع تعتيب ذريػي اُڙي ركو داري ڪعڻ ديڪا

پٍخ ُغار رپيً کام هډيڪ ٌَ ُذيۿ اُڙي صعچ الِء ديڪّ 

ڄاڻايّ هيّ ُذي ۽ ام کي ؼٍڊيڪيٽ دي ايٍطڙ  َةذيٽ ۾ ٌ

 گڏداڻيَء ۾ رپّرٽ ڪعڻ؛

(ix)  الڳاپيم يٌّيّرؼٽي وعفام ىهيم ٌانً دي پيٍم تي غّر

ڪعڻ کاٌپِّء يٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم اىتساًٌ الِء پيپع 

 ؼيٽعس ۽ ايگغيييٍعس ىلعر ڪعڻ؛

(x) ًٌپيپعز دي داچ پڙتاكۿ ىارڪػ ؿيٽػ دّڙڻ ۽ اىتسا

 اصتيار ۽ ذىيطاريّم

Powers and 

duties of the Vice 

Chancellor 
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 دي ٌتيذً دي تياري دا اٌتظال ڪعڻ؛

(xi)کي  يٌّيّرؼٽي دي اؼتادمۿ غيهطارم ۽ ٻيً غيهطارم

دّم ٻيّم پڙُائيۿ تسليقۿ اىتسامۿ اٌتظاىيَ يا يٌّيّرؼٽي 

 اُڙيّم ؼعگعىيّم ؼٌّپڻۿ ديئً اُّ معهري ؼيذِي؛

(xii)  ًُ اُڙيً ؿعوً ىّدبۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذيۿ

ايڪٽ تست پٍٍِذا ڪي ةَ اصتيار يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ 

 غيهطار يا ىالزل زّاني ڪعڻ؛

(xiii)  اُڙا اصتيار اؼتػياك ڪعڻ ۽ اُڙا ڪو ؼعاٌذال

 ڏيڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ىيً ( چاٌؽيهعۿ هائيػ چاٌؽيهع ؼام ىـّري ةػط 9. )29

ڪييپػ ۽ امافي ڪييپؽغۿ ديڪڏًُ ڪّ ُذيۿ يا ٻٍِي 

ڪييپؽغ الِءۿ گڏيم وّر يا ډار ډار اُڙيً ؿعوً ۽ اُڙي 

طهۿ ديئً غعقي الِءۿ ديڪّ چئً ؼانً کام هډيڪ ٌَ ٌُّ

ىلعر ڪعي پعه هائيػ چاٌؽيهع چاٌؽيهع وئي ڪعيۿ 

 ؼگِي ٿّ؛

( تست پعه هائيػ چاٌؽيهع ىلعر 9( دتي ذيهي دفػَ )2)

ڪيّ يّه „ُيۿ اُّ ديؽتائيً ڪذَِ ًُ ايڪٽ دي 

ىتناد ٌَ ُذيۿ هائيػ چاٌؽيهع دا اُڙا اصتيار اؼتػياك 

ڪٍطه ۽ اُڙا ڪو ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ يا ڪييپػ دي ؼهؽهي 

ڙا ٻيا اصتيار اؼتػياك ڪٍطه ۽ ڪو ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ۾ اُ

دً الِء اُّ ىلعر ڪيّ هيّ „ُيۿ ديئً چاٌؽيهع کيػ زّاني 

 ڪعي.

ردؽٽعار يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي غيهطار ٌُّطه ۽ ( 9. )31

ؼٍڊيڪيٽ وعفام ىلعر ڪيّ هيٍطه؛ ةـعويڪ پِعيّم 

ردؽٽعار ًُ ايڪٽ دي فّري وّر الڳّ ٿيڻ کاٌپِّء چاٌؽيهع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پعه هائيػ چاٌؽيهع

Pro-Vice-

Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردؽٽعار
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 وعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ىـّري ؼام ىلعر ڪيّ هيٍطه.

( ردؽٽعار اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً تست ىلعر ڪيّ 2)

هيٍطهۿ ديئً چاٌؽيهع وئي ڪعي ۽ ٽً ؼانً الِء غِطه 

 رکٍطه ۽ ٻيِع ىلعري الِء اُم ٌُّطه.

 ( ردؽٽعار ڪعي ؼگٍِطه:3)

(a)  ّيٌّيّرؼٽي دي غال ىِع ۽ تػهييي رڪارڈس د

 ٌطه؛ؼٍڀانيٍطڙ ُّ

(b)  ّڄاڻايم وعيليڪار ىّدب ردؽٽعڈ گعيذّئيٽػ د

 ردؽٽع تعتيب ڏيٍطه؛

(c)  ڄاڻايم وعيليڪار ىّدب اٿارٽيغ دي ىييتعز دّم

 چٌّڊهم ڪعائيٍطه؛

(d)  اُڙيّم ذىيطاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيم

 ُذً.

ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي ( 9. )39

چاٌؽيهع وعفام اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً غيهطار ٌُّطه ۽ 

 ىّدب ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ ديئً اُّ وئي ڪعي.

 (ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ ڪعي ؼگٍِطه:2)

(a) دّ  ڪارييٌّيّرؼٽي دي ىهڪيتۿ ىانيات ۽ ؼيڙپ

 اٌتظال ڪٍطه؛

(b)  يٌّيّرؼٽي دي ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ دا

ڪاٿا تيار ڪٍطه ۽ اُڙا ڪاٿا فٍاٌػ ايٍڊ پالٌٍگ 

 ؛ڪييٽيۿ ؼٍڊيڪيٽ ۽ ؼيٍيٽ دي ؼاىِّم پيؾ ڪٍطه

(c)  اُّ يليٍي ةڻائڻ تَ يٌّيّرؼٽي دا فٍڊ اًٌِ ىلكطم الِء

 اؼتػياك ٿيا „ًُۿ دً الِء اُي فعاُو ڪيا هيا „ًُ؛ ۽

(d)  ّاُڙيّم ٻيّم ذىيطاريّم ؼعاٌذال ڏيڻ؛ ديئً ةيام ڪي

Registrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ

Director of 

Finance 
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 هيّ ُذي.

ۿ اٿارٽي دّ ڪم هكتي اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع( 9). 32

ؼٍڊيڪيٽ وعفام اُڙيً ؿعوً ۽ ماةىً غيهطار ٌُّطه ۽ 

ةـعويڪ تست ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ ديئً اُا وئي ڪعي؛ 

دي فّري وّر ؿعهغات کاٌپِّء پِعيّم اىتساًٌ ًُ ايڪٽ 

نع چاٌؽيهع وعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارؿً دّ ڪٍٽعه

 ؼام ىلعر ڪيّ هيٍطه.

اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع اىتساًٌ ؼام الڳاپيم ؼيّرم ( 2)

ىػاىهً دّ ذىيطار ٌُّطه ۽ اُڙيّم ذىيطاريّم ؼعاٌذال 

 ڏيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

يّرؼٽي دّ ڪم هكتي غيهطار ٌ( ريغيڊٌٽ „ڈيٽع ي9ّ. )33

ٌُّطه ۽ قّةائي „ڈٽ ڈپارٽييٍٽ وعفام اُڙيً ؿعوً ۽ 

اُي وئي ڪيا ماةىً ىّدب ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ ديئً 

 هڃً.

ريغيڊٌٽ „ڈيٽع يٌّيّرؼٽي دي اڪائٌّٽػ دي „ڈيٽٍگ ( 2)

ؼام الڳاپيم ؼيّرم ىػاىهً دّ ذىيطار ٌُّطه ۽ اُڙيّم ٻيّم 

 ةيام ڪيّ هيّ ُذي. ذىيطاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً

ىالزىت دا ؿعط ۽ ماةىا ۽ اصتيار ۽ ذىيطااريّم اُڙي . 34

غيهطار داۿ ديڪي اڳ ۾ ىِيا ٌَ ڪيا هيا ُذًۿ اُي اُڙيَء 

 ريت ٌُّطا ديئً ةيام ڪيا هڃً.

 -VIةاب 

 يٌّيّرؼٽي دا غيهطارۿ اؼتاد ۽ ىالزل

 ( ديؽتائيً ڪذَِ اڳّاٽ ىّدّد ٌَ ُذيۿ تيؽتائيً:9. )35

)غيهطارمۿ اؼتادم يا ىالزىً کي زڪّىت يا تٍظيو دي 

يٌّيّرؼٽي  (a) ڪًٍِ ىالزىت الِء وهب ڪعڻ دا اصتيار(.
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دّ ڪّ غيهطارۿ اؼتاد يا ٻيّ ڪّ ىالزلۿ ديئً چاٌؽيهع 

غّاىي ىفاد ۾ ُطايت ڪعيۿ زڪّىت دي ڪًٍِ غِطي يا 

ٻي ڪًٍِ يٌّيّرؼٽي يا ڪًٍِ تػهييي يا تسليلي اداري ۾ 

 :ڪٍطهىالزىت 

ةـعويڪ اؼتاد دي قّرت ۾ ُطايت داري ڪعڻ کام اڳ 

 ؼٍڊيڪيٽ ؼام ىـّره ڪيّ هيٍطه؛

(b)  ًٍِچاٌؽيهعۿ غّاىي ىفاد ۾ۿ يٌّيّرؼٽي ۾ ىّدّد ڪ

غِطي کي ؼعڪاري ىالزلۿ ٻي ڪًٍِ يٌّيّرؼٽي يا تػهييي 

يا تسليلي اداري دّ ىالزل ىلعر ڪعي ڀعڻ دي ُطايت 

 ڪعي ؼگِي ٿّ.

قّرت ۾ اُڙم تي ڀعتي کام اڳ  ةـعويڪ اؼتادم دي

 ؼهيڪـً ةّرڈ ؼام ىـّره ڪيّ هيٍطه.

دتي ًُ دفػَ تست ڪا ىلعري يا ةطني ڪئي هڃي ٿيۿ ( 2)

۽ ماةىا  يا ةطيهي ڪيم دي ىالزىت دا ؿعط ىلعر ڪيم

اُڙي ىلعري يا ةطني کام اڳ ىهٍطڙ ؼِّنتّم کام گِٽ ٌَ 

 ٌُّطا ۽ ام کي اڳّڻي ىالزىت ۾ ىهٍطڙ ؼيّرا فائطا ڏٌا هيٍطا.

. يٌّيّرؼٽي دّ ڪّ غيهطارۿ اؼتاد يا ٻيّ ڪّ ىالزلۿ 36

ديڪّ ىؽتلم غِطه رکٍطه ُذيۿ ام دي ريٍڪ ٌَ گِٽائي 

وّر رٽائع ٌَ  هيٍطيۿ يا کيػ ةعوعف يا ىالزىت ىام الزىي

ڪيّ هيٍطهۿ ديؽتائيً کيػ اُڙه كطل کڻڻ صالف ؼتب 

 ڄاڻائڻ دّ ىّزهم ىّكػّ ٌَ ڏٌّ هڃي.

ةـعويڪ اُڙي ڪًٍِ غيهطارۿ اؼتاد يا ىالزل تي ًُ دفػَ 

ىّدب ڪذَِ ةَ الڳّ ٌَ ٿيٍطهۿ ديڪڏًُ اُّ اصالكي 

گؽتاصهي ۾ ىهّث ٌُّطه يا ىذاز اصتياري دي راِء ىّدب 

ّزهم ىّكػّ ڏيڻ ةاهدّد اُّ غيم ڪعڻ ؼتب ڄاڻائڻ دّ ى

show cause 
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 الئق ٌَ „ُي.

( دتي ڪًٍِ غيهطار )ؼّاِء هائيػ چاٌؽيهع دي(ۿ 9. )37

اؼتاد يا يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ ٻئي ىالزل کي ؼغا ڏٌي هئي 

„ُي يا ام دي ىالزىت دا ڪي ةَ ؿعوّم ۽ ماةىا هائيػ 

چاٌؽيهع يا ڪًٍِ ٻي ىذاز اٿارٽي وعفام داري ڪيم 

ؼٍطس ٌلكام ۾ تتطيم ڪيا هيا „ًُۿ اُڙي زڪو ذريػي 

زڪو صالف ؼٍڊيڪيٽ کي اپيم ڪعي ؼگِي ٿّ؛ 

ةـعويڪ دتي زڪو ؼٍڊيڪيٽ وعفام داري ڪيّ هيّ 

ُذيۿ ىتاجع ؿضفۿ اپيم ڪعڻ ةطرام ؼٍڊيڪيٽ کي 

 اُڙي زڪو تي ٌظعجاٌي الِء درصّاؼت ڪعي ؼگِي ٿّ.

( تست اپيم يا ٌظعجاٌي دي درصّاؼت 9ذيهي دفػَ )( 2)

ئيػ چاٌؽيهع ذريػي ڏٌي هيٍطيۿ ديڪّ ام کي پٍٍِذي ها

راِء ؼام گڏ ؼٍڊيڪيٽ ؼاىِّم رکٍطه ۽ اُڙي اپيم يا 

درصّاؼت ؼٍڊيڪيٽ وعفام اڪالئي هيٍطي ديئً اُا 

 ىٍاؼب ؼيذِي.

ڪّ ىالزل  يٌّيّرؼٽي دّ ڪّ غيهطار اؼتاد يا ٻيّ. 38

 ىالزىت تام رٽائع ٿيٍطه:

(i) پٍذّيَِ ؼاك ىڪيم ڪعڻ زىت دا الاُڙي تاريش تيۿ ى

کاٌپِّء اُّ پيٍـً يا رٽائعىيٍٽ دي ٻيً فائطم الِء اُم 

 ٌُّطهۿ ديئً ىذاز اصتياري ُطايت ڪعي؛ يا

(ii) ( تست ڪا ُطايت ٌَ ڏٌي هئي „ُيۿ 9دتي ذيهي ؿق )

 ؼٺ ؼاك غيع پّري ٿيڻ تي.

ىىهب ىلعري ڪٍطڙ ” ىذاز اٿارٽي“ًُ دفػَ ۾ همازت: 

لعري ڪٍطڙ اٿارٽي وعفام ىڪيم اٿارٽي يا ام ؼهؽهي ۾ ى

وّر ةااصتيار ةڻايم ڪّ ؿضفۿ ديڪّ ام غيهطارۿ اؼتاد يا 
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 الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي ىالزل دي ريٍڪ کام گِٽ ٌَ ُذي.

يٌّيّرؼتي اُڙي ؼهؽهي ۾ ۽ اُڙيً ؿعوً ىّدب . 39

ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذيۿ ام دي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً 

گعيچّئٽيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ىالزىً کي پيٍـًۿ اٌـّرٌػۿ 

 ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ داري ڪٍطي:

ةـعويڪ ديڪڏًُ ڪّ پعههيڊٌٽ فٍڊ ًُ دفػَ تست ڏٌّ 

دّم گٍذائـّم  9925هيّ „ُيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊ ايڪٽۿ 

ۿ ڄڻ ( اُڙي فٍڊ تي الڳّ ٿيٍطيّمXIXدّ ايڪٽۿ  9925)

 اُّ گّرٌييٍٽ پعههيڊٌٽ فٍڊ ُذي.

 -VIIةاب 

 يٌّيّرؼٽي فٍڊ

يٌّيّرؼٽي الِء ُڪ فٍڊ ٌُّطه دًٍِ کي يٌّيّرؼٽي . 41

فٍڊ ؼڏيّ هيٍطهۿ دًٍِ ۾ يٌّيّرؼٽي وعفام فيػۿ غىيًۿ 

ٽعؼٽػۿ هقيتًۿ اٌڊهىيٍٽػۿ ڪٍٽعيتيّؿٍغۿ گعاٌٽػ ۽ 

ٻيً هؼيهً کام زاقم ڪيم ؼيّريّم ركيّم ديع ڪيّم 

 هيٍطيّم.

يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ اُڙي وعيلي ۽ اُڙي ( 9. )49

 نيا هيٍطاۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.ٌيٌّي ؼٍڀا

يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ ڄاڻايم وعيلي ىّدب ام ( 2)

ؼهؽهي ۾ زڪّىت وعفام ىلعر ڪيم „ڈيٽع وعفام ؼاك ۾ 

 ُڪ دفػّ „ڈٽ ڪيا هيٍطا.

ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ ۽ ريغيڊٌٽ „ڈيٽع وعفام دؼتضه ( 3)

ٿيم يٌّيّرؼٽي اڪائٌّٽػ دّ ؼانياٌّ اؼٽيٽييٍٽ ىاني 

پيؾ ڪيّ صتو ٿيڻ دي ڇَِ ىِيًٍ اٌطر زڪّىت کي  ؼاك

 هيٍطه.
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يٌّيّرؼٽي دّ اڪائٌّٽ „ڈٽ اغتعامً ؼييتۿ ( 4)

ديڪڏًُ ڪّ ُذيۿ ۽ زڪّىت وعفام ىلعر ڪيم „ڈيٽع 

ؼام اُڙي ريت تسفظات ۽ ڈائعيڪٽع „ف فٍاٌػ دي 

ؼٍڊيڪيٽ ؼاىِّم پيؾ ڪيا هيٍطاۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُذي.

 -VIIIةاب 

 ؼام انساق ٿيڻ يٌّيّرؼٽيڪانيذً دّ 

يٌّيّرؼٽي ۾ انساق چاُيٍطڙ ڪانيخ ىىيئً ( 9). 42

 ڪعڻ الِء يٌّيّرؼٽي کي درصّاؼت ڏيٍطه تَ:

(a)  ڪانيخ زڪّىت دي اٌتظال ُيٺ „ُي يا ىؽتلم

 „ُي؛دي ٌگعاٌيَء ُيٺ  ةٍيادم تي دّڙيم گّرٌٍگ ةاڈي 

(b)  ۽ دّڳي ٌيٌّي اداري کي ُالئڻ ڪانيخ دا ىاني هؼيال

 ڪو داري رکڻ الِء ڪافي „ًُ؛

(c)  ڪانيخ دي پڙُائيٍطڙ ۽ ٻئي اؼٽاف دي ؼگَِۿ تػهييي

كاةهيت ۽ ىالزىت دا ؿعوّم ۽ ماةىا ةيام ڪيم ڪّرؼغ 

„ف اؼٽڊيغ ۽ ڪانيخ دي تعةيت دي ىلكط الِء ىىيئً 

 ڪٍطڙ „ًُ؛

(d)  ڪانيخ کي پٍٍِذي ىالزىً دي ڪو ڪار ۽ ٌظو ه

 مته کي ؼٍڀانڻ الِء دّڳا كاغطا „ًُ؛

(e)  ڪانيخ دي غيارت ىّزهم ۽ ام دي گِعدً ىّدب هڏي

 „ُي؛

(f)  ًُۿ يا ڄاڻايم وعيلي هٽ اُڙيّم گٍذائـّم  ڪانيخ„

ىّدب گٍذائـّم دّڙي ؼگِي ٿّۿ ؿاگعدم دي رُائؾ الِء 

ؼٍڀانيٍطڙ ؼام گڏ ٌَ رٍُطا ديڪي پٍٍِذي هانطيً يا 

 ُذًۿ ۽ اًٌِ دي ٌظعداري ۽ وتي ۽ غال ڀالئيَء دي الِء؛
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(g)  ڪانيخ کي الئتعيعي دي گٍذائؾ „ُي ۽ الئتعيعي

 دّم صطىتّم فعاُو ڪعي ٿّ؛

(h)  ڪانيخ کي صاص وّر ڀعيم نيتاريٽعيۿ ىيّزيو ۽

ڪّرؼً دي غيهي ڪو الِء گِعةم  هيٍطڙڪانيخ ۾ پڙُائي 

 „ًُ؛ٻيّم دايّم 

(i)  يا ڪانيخ دي غيارت „ُيۿ  هٽ اُڙي گٍذائؾڪانيخ

۾ پعٌؽپاك يا پڙُائي دي اؼٽاف دي ٻيً ىييتعم دي  

رُائؾ دي گٍذائؾ ٺاُي ؼگِي ٿّ يا هيذِّ اُڙي غيارت 

 دي يا ؿاگعدم دي رُائؾ دي هيذِّ؛ ۽

(j)  ڪانيخ دّ انساق ڀع ۾ ٻئي ڪانيخ يا تػهييي اداري

تػهيو دي فائطي ۽ ٌنو ه مته وعفام ام دي ؿاگعدم دي 

 الِء دّڙيم گٍذائـً الِء ٌلكاٌڪار ٌَ ٌُّطه.

( درصّاؼت ؼام گڏ ڪانيخ وعفام هډيڪ ُڪ كؽو ٌاىّ 2)

ٌُّطه تَ انساق کاٌپِّء اٌتظاىيا يا ٽيچٍگ اؼٽاف ۾ ڪًٍِ 

ةَ تتطيهي ةاةت يٌّيّرؼٽي کي اڳّاٽ ٻڌايّ هيٍطه ۽ 

ٌطيۿ ديڪا ٽيچٍگ اؼٽاف هٽ اُڙي تػهييي كاةهيت ُّ

 ةيام ڪئي هئي ُذي.

( ؼٍڊيڪيٽۿ افيهيئيـً ڪييٽي دي ؼفارؿً تي غّر 3)

ڪعڻ کاٌپِّءۿ اُڙي وعيليڪار ىّدبۿ ديئً ڄاڻايّ هيّ 

 انساق دي ىٍظّري ڏيٍطي يا اٌڪار ڪٍطي. ۿُذي

ةـعويڪ انساق کام اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍطهۿ تيؽتائيً 

 غعمطاؿتديؽتائيً ڪانيخ کي اُڙي فيكهي صالف 

 پيؾ ڪعڻ دّ ىّكػّ فعاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

ٿيم ڪانيخ ڪّرؼغ „ف اؼٽڊيغ ؿاىم  انساقدتي . 43

ڪعڻ دي صّاُؾ ڪعي ٿّۿ دً دي ؼهؽهي ۾ ام کي 
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ي هئي „ُي تَ ام ؼهؽهي ۾ اُڙي امافي انساق دي ادازت ڏٌ

ؼت ڏٌي هيٍطيۿ ؼاڳئي ّارؼٽي کي درصٌيّّيدي ادازت الِء 

ڏٌي هئي ُئي ۽ ام کي وعيلي ديئً انساق الِء درصّاؼت 

 ؼاڳئي وعيلي اڪاليّ هيٍطه.

۽  رٽعٌػٿيم ڪانيخ اُڙيّم رپّرٽّمۿ  انساقُع ( 9. )44

ٻي ىػهّىات يٌّيّرؼٽي کي فعاُو ڪٍطه ديڪا 

يٌّيّرؼٽي وعفام ڪانيخ دي قالزيت ىػهّل ڪعڻ الِء 

 وهب ڪئي هڃي.

دي ذيهي  42ٿيم ڪانيخ کي دفػَ  انساقيٌّيّرؼٽي ( 2)

( ۾ ڄاڻايم ڪًٍِ ىػاىهي دي ؼهؽهي ۾ اُڙه كطل 9دفػَ )

کڻڻ دّ چئي ؼگِي ٿي ۽ اُڙي غعقي دهرام ديئً اُا 

 ىٍاؼب ؼيذِي.

ٿيم ڪانيخ ًُ ايڪٽ تست ڪي  انساق. دتي ڪّ 45

گِعدّم پّريّم ڪعڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ يا انساق دي ڪً 

ٿّ يا ام دي ىػاىهً کي  ؿعوً تي غيم ڪعڻ ۾ ٌاڪال ٿئي

تػهيو دي ىفادم صالف زم ڪعي ٿّۿ ؼٍڊيڪيٽۿ ڄاڻايم 

ىّدب ۽ افيهيئيـً ڪييٽي دي ؼفارش تي ۽ وعيلي 

ةعكعار ڪانيخ دي ريپعيغٌٽيٍـً تي غّر ڪعڻ کاٌپِّءۿ 

يا صتو ڪعي ؼگِي ٿّ ؼيّريّم يا ڪا ةَ  رکي ؼگِي ٿّ

 ٿيم ڪانيخ کي ڏٌي هئي ُذي. انساقىعاغت ديڪا 

تست انساق کام  42دتي ڪًٍِ ڪانيخ کي دفػَ . 46

ٿيم ڪانيخ کي ىهيم  انساقاٌڪار ڪيّ هيّ „ُي يا 

هئي „ُي يا دفػَ  ةعكعار رکيؼيّريّم يا ڪا ُڪ ىعاغت 

تست صتو ڪئي هئي „ُيۿ اُڙي اٌڪار صالف ؼيٍيٽ  45

عي ؼگِذي ٿيۿ ديئً کي ىضكّص غعقي دهرام اپيم ڪ

 ادارم وعفام رپّرٽّم

Reports from 

affiliated 

educational 

institutions 

 انساق کي صتو ڪعڻ

With draw of 

affiliation 

 

 

 

 

 

انساق کي صتو ڪعڻ 

 کام اٌڪار صالف اپيم

Appeal against 

refusal of 

withdrawal of 

affiliation 

 

 

 كاٌّم

Statutes 
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ڪعڻۿ ۽ ىػاىهّ اُڙي ريت  ةَ ىػاىهّ ُذيۿ تعىيو يا صتو

 اڪاليّ هيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ةـعويڪ اپيم دي ؼهؽهي ۾ ڪّ ةَ زڪو داري ٌَ ڪيّ 

هيٍطهۿ ديؽتائيً اپيم ڪٍطڙ کي ٻڌڻ دّ ىّكػّ فعاُو ٌَ 

 ڪيّ هڃي.

 -IXةاب 

 كاٌّمۿ ماةىا ۽ كاغطا

( كاٌّم ُيٺيً ؼيّرم يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ُڪ 9. )47

 دّڙيا هيٍطا:ىػاىهي الِء 

(a)  يٌّيّرؼٽي دي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ىالزىً دا پي

اؼڪيم يا ىالزىت دا ٻيا ؿعوّم ۽ ماةىا ۽ اُڙم غيهطارمۿ 

اؼتادم ۽ ىالزىً دي پيٍـًۿ اٌـّرٌػۿ گعيچّئٽيۿ 

 پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ ڏيڻ؛

(b)  غيهطارم ۽ اؼتادم ؼييت يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً دي

 ٌظو ه مته؛ ُهت چهت ۽

(c)  ًاٿارٽيغ دي دّڙدڪۿ اصتيار ۽ ذىيطاريّم ۽ اُڙي

 اٿارٽيغ ۾ چٌّڊهم ڪعائڻ ۽ ام ؼام الڳاپيم ىػاىال؛

(d) ردؽٽعڈ گعيذّئيٽ دّ ردؽٽع ؼٍڀانڻ؛ 

(e)  ّانساق ۽ ډار ڪعڻ ۽ ام ؼا الڳاپيم ىػاىال؛ڪانيخ د 

(f)  تػهييي ادارم دي يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصال ۽

 ىعاغتً کام صارج ڪعڻ؛

(g) فيڪهٽيغۿ اداراۿ ڪانيخ ۽ اڪيڊىڪ ڈهيغٌػ دّ كيال؛ 

(h)  غيهطارم اؼتادم ۽ يٌّيّرؼٽي دي ٻيً ىالزىً دا

 اصتيار ۽ ذىيطاريّم؛

(i) اىيعيٽػ پعهفيؽع دي ىلعري الِء ؿعط؛ 
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(j)  ًؿعط دً تست يٌّيّرؼٽي پتهڪ ةاڈيغ يا ٻيً تٍظيي

ؼام تسليق ۽ ايڊهائيغري ؼعؼّز الِء ىػاُطم ۾ داصم ٿي 

 ؼگِي ٿي؛

(k)  ڪّرؼغ دّ غعقّ ۽ پڙُائي دي غال اؼڪيو ةـيّك

 ىنيًٌّ دّ اٌگ ۽ اىتساًٌ الِء پيپعز؛

(l) اغغازي ڈگعيّم ڏيڻ؛ ۽ 

(m) يا ةيام ٻيا ىػاىال ديڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام ٿيڻ گِعد ً

 ٿيڻ معهري „ًُ.

ؼٍڊيڪيٽ ڪً كاًٌٌّ الِء ؼيٍيٽ کي „ڇ ڏيٍطيۿ ( 2)

ديڪا „ڇ تي غّر ڪعڻ کاٌپِّءۿ تعىيو ؼام يا تعىيو ڪعڻ 

کاٌؽّاِء ام کي كتّك ڪٍطي يا ام کي ٻيِع غّر ڪعڻ الِء 

 ؼٍڊيڪيٽ کي هاپػ اىاڻيٍطي يا ام کي رد ڪعي ڇڏيٍطي؛

يا اصتيارم تي  ةـعويڪ كاٌّم ڪًٍِ اٿارٽي دي دّڙدڪ

اجعاٌطاز ٿيً ٿا تَ ام دي تيؽتائيً ىٍظّري ٌَ ڏٌي هيٍطي 

ديؽتائيً اُڙي اٿارٽي کي „ڇ تي نکت ۾ راِء ڏيڻ دّ ىّكػّ 

 فعاُو ٌَ ڪيّ هڃي؛

۾ ڄاڻايم  (a)( دي ؿق 9ذيهي دفػَ )ةـعويڪ اُّ ةَ تَ 

ڪًٍِ ةَ ىػاىهي دي ؼهؽهي ۾ ؼيٍيٽ وعفام ىٍظّر ڪيم 

ّجع ٌَ ٌُّطه ديؽتائيً چاٌؽيهع وعفام كاٌّمۿ تيؽتائيً ى

 ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي؛

( دي ىتناد ٌَ ُذيۿ 2( ديؽتائيً ڪذَِ ذيهي دفػَ )3)

چاٌؽيهع پِعيام كاٌّم ٌافظ ڪٍطهۿ ديڪي تيؽتائيً الڳّ 

رٍُطا ديؽتائيً تعىيو ٌَ ڪئي هڃي يا اًٌِ کي 

 ؼٍڊيڪيٽ وعفام دّڙيم كاًٌٌّ ؼام تتطيم ٌَ ڪيّ هڃي.

كاًٌٌّ ىّدبۿ ماةىا ُيٺيً ؼيّرم ىػاىهً يا ( 9. )48
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 ڪ ىػاىهي الِء دّڙيا هيٍطا:ُُيٺيً ىام ڪًٍِ ةَ 

(a)  ڈگعيًۿ ڈپهّىاز ۽ يٌّيّرؼٽي دي ؼعٽيفڪيتً الِء

 پڙُائي دا ڪّرؼغ؛

(b)  يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذً ۾ پڙُائي دّ اٌطاز ۽

 وعيليڪار؛

(c) ىاةق يٌّيّرؼٽي ۾ تػهيو الِء داصالئّم ۽ اُي ؿعط دً ى

ڪّرس ۾ داصال دي ادازت ڏٌي هيٍطي ۽ يٌّيّرؼٽي دا 

اىتسام ديڪي ڈگعيًۿ ڈپهّىا ۽ ؼعٽيفڪيٽً زاقم 

 ڪعڻ دي الئق ةڻائيٍطا؛

(d) اىتسام ڪعائڻ؛ 

(e)  ؿاگعدم وعفام پڙُائي ڪّرؼً ۾ داصال ۽ يٌّيّرؼٽي

 ػ ۽ ٻيّم چاردغ ادا ڪيّم هيٍطيّم؛دي اىتساًٌ الِء في

(f) يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي ُهت چهت ۽ ٌظو ه مته؛ 

(g)  يٌّيّرؼٽي يا ڪانيذً دي ؿاگعدم دي رُائؾۿ ۽

رُائؾ دي ُانػ ۽ ُاؼٽهػ ۾ رُائؾ دي فيػ ۽ ؿاگعد 

 دي ُاؼٽهػ ۽ الدٍگػ دي ىٍظّري؛

(h) ڈگعي زاقم ڪعڻ الِء „زاد تسليق دّم ؿعوّم؛ 

(i) فيهّؿپػۿ اؼڪانعؿپػۿ ىيڊنػ ۽ اٌػال ڏيڻ؛ 

(j) هظيفا ۽ ىفت ۽ اډ ىفت اؼٽّڈٌٽ ؿپػ ڏيڻ؛ 

(k) اڪيڊىڪ ڪاؼٽيّل؛ 

(l) الئتعيعي دّ اؼتػياك؛ 

(m)  ٽيچٍگ ڈپارٽييٍٽػ ۽ ةّرڈس „ف اؼٽڊيغ دي

 دّڙدڪ؛ ۽

(n)  ٻيا ىػاىال ديڪي ًُ ايڪٽ يا كاًٌٌّ ىّدب ةيام ٿيڻا

 „ًُ يا ماةىً ذريػي ةيام ڪعي ؼگِذً ٿا.

 كاغطا

Rules 
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دّڙيٍطي ۽ ؼٍڊيڪيٽ ( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ماةىا 2)

کي پيؾ ڪٍطيۿ ديڪا اًٌِ کي تعىيو ؼام يا ةٍا تعىيو 

دي ىٍظّر ڪٍطي يا اًٌِ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ڏاًٌِ 

 ٻيِع غّر الِء هاپػ اىاڻيٍطي يا اًٌِ کي رد ڪٍطي.

ڪا اٿارٽي يا ةاڈي يا يٌّيّرؼٽي ًُ ايڪٽۿ ( 9. )49

تَ  كاًٌٌّ يا ماةىً ؼام الڳاپيم كاغطا دّڙي ؼگِي ٿيۿ

ديئً ام دي ىػاىهً کي ُالئي ؼگِذي ۽ ام دي گڏداڻيً 

 دّ هكت ۽ ٍُڌ ۽ ام ؼام الڳاپيم ىػاىال زم ڪعي ؼگِذً.

ؼٍڊيڪيٽ ڪًٍِ اٿارٽي يا ةاڈيۿ ؼّاِء ؼيٍيٽ دي ( 2)

وعفام دّڙيم ڪً كاغطم ۾ تعىيو ڪعڻ يا اًٌِ کي 

 ىٍؽّخ ڪعڻ دي ُطايت ڪعي ؼگِي ٿي:

يا ةاڈي ؼٍڊيڪيٽ  ةـعويڪ ديڪڏًُ اُڙي ڪا اٿارٽي

وعفام ڏٌم اُڙي ُطايت ىام ىىيئً ٌَ ٿي ٿئي تَۿ اُا ؼيٍيٽ 

 کي اپيم ڪعي ؼگِي ٿيۿ دًٍِ دّ فيكهّ زتيي ٌُّطه.

 -Xةاب 

 دٍعك پعههيغم

. ڪًٍِ ةَ غطانت کي ًُ ايڪٽ تست ڪيم ڪًٍِ 51

ڪو يا ڪذَِ ڪعڻ دي ارادي صالف ڪًٍِ ڪاررهائيۿ 

ڪعڻ دّ اصتيار  گعاٌٽ يا فيكهي يا ڪًٍِ زڪو داري

 ٌَ ٌُّطه.

. ًُ ايڪٽ تست ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪذَِ ڪعڻ 59

دي ارادي تي زڪّىتۿ يٌّيّرؼٽي يا ڪًٍِ اٿارٽيۿ 

غيهطار يا زڪّىت يا يٌّيّرؼٽي دي ىالزل يا ڪًٍِ 

 ؿضف صالف ڪّ ىلطىّ يا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ٿيٍطي.

. دتي ًُ ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ دي ٻارًٌِ ىِيًٍ دهرام 52
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ايڪٽ دي ڪً گٍذائـً تي غيهطر„ىط ۾ ڪا رٌڊڪ ًُ 

پيؾ اچي ٿيۿ چاٌؽيهعۿ هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي 

اُڙي رٌڊڪ کي ُٽائڻ الِء صاص ُطايتّم داري ڪعي 

 ؼگِي ٿّ.

 ؼٽي „ف اٌذٍيئعٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالدي. كائط غّال يٌّيّر53

 کي ىٍؽّخ ڪيّ هڃي ٿّ. 9996„رڈيٍٍػۿ 

 

 

 

ىظڪّرن تعديّ غال ىاڻًِ دي هاكفيت  دّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 الِء „ُي ديڪّ ڪّرٽ ۾ اؼتػياك ٌٿّ ڪعي ؼگِذي.
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