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 ]2111 اگغت ۸[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے کڈًی عیٌٹش کشاچی کو 

دوثبسٍ ثٌبیب  اوس دوثبسٍ اًتظبم کیب اوس پوعٹ 

 گشیجوئیٹ تشثیتی اداسٍ لبئن کیب جبئے گب۔

جیغب کہ کڈًی عیٌٹش کشاچی کو دوثبسٍ ثٌبًے اوس 
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دوثبسٍ اًتظبم کشًب اوس اداسے هیں پٹیل پوعٹ 

ًبم عے ایک هشکض کے  گشیجوئیٹ تشثیتی اوس تحمیمی

ی لبئن کشًب اوس هتعلمہ هعبهالت کے اوس تحمیم تشثیتی

 ؛لذم  اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہےلئے 

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ طوثبئی اعوجلی 

کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس  اعالى کے تحت اوس پشوویضًل 

 ؛کے هطبثك هعطل ہے 1ًوجش 

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطئوي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛طوستحبل هیں فوسی لذم اٹھبًب  ضشوسی ہے

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کب  1999کبًغٹیٹویشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

۔ اوس اط 9)تشهین( ٓاسڈس ًوجش پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

ہ ریل التے ہوئے، عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسج

 :کش ًبفز کشًب فشهبتب ہے ثٌب  ٓاسڈیٌٌظ

اط ٓاسڈیٌٌظ کو کڈًی عیٌٹش پوعٹ ( 1)  .1

کہب جبئے  2111گشیجوئیٹ ٹشیٌٌگ آسڈیٌٌظ، 

 گب۔

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ ( 2) 

اط ٓاسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم .2

 :کے هتضبد ًہ ہو تت تک

(a) ”عے هشاد اداسے کب اکیڈهک  “اکیڈهک ثوسڈ

 ؛ثوسڈ

(b) ”عے هشاد اداسے کے هیڈیکل “ایڈهٌغٹشیٹش 

 ؛وًگ کب ایڈهٌغٹشیٹش

(c) ”؛عے هشاد اداسے کب ثوسڈ ٓاف گوسًش “ثوسڈ 

(d) ”؛عے هشاد ثوسڈ کب چیئشهیي “چیئشهیي 

(e) ”عے هشاد اداسے کے اکیڈهک وًگ کب  “ڈیي

 ؛ڈیي

(f) ”عے هشاد ًیفشاالجی اوس  “هوجود ٓاسڈیٌٌظ

یوسوالجی کے لئے دساة پٹیل پوعٹ  گشیجوئیٹ 

 ؛2111تشثیتی اداسٍ ٓاسڈیٌٌظ، 

(g) ”عے هشاد چیئشهیي اوس توبم کیٹگشیض  “پہال ثوسڈ
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کے اسکبى پش هشتول ثوسڈ اوس جو هوجودٍ ٓاسڈیٌٌظ 

کی ششوعبت عے پہلے فوسی طوس پش کڈًی عیٌٹش 

 ؛کی حیثیت عے کبم کش سہب ہو

(h) ”؛عے هشاد عٌذھ حکوهت “حکوهت 

(i) ”ٍعے هشاد کڈًی عیٌٹش پوعٹ گشیجوئیٹ  “اداس

 ؛ٹشیٌٌگ اًغٹیٹوٹ

(j) ”ٌٹش، کشاچی جو عے هشاد کڈًی عی “کڈًی عیٌٹش

کے تحت سجغٹش  1861عوعبئٹیض سجغٹشیشي ایکٹ، 

شذٍ ثبڈی کڈًی عیٌٹش عوعبئٹی کی طشف عے لبئن کیب 

علغلے واس دوثبسٍ  تحتگیب اوس هوجودٍ ٓاسڈیٌٌظ کے 

 ؛جوڑا اوس دوثبسٍ اًتظبم کیب گیب ہو

(k) ”؛عے هشاد ثوسڈ کے اعضاصی سکي عویت “سکي 

(l) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت  “ثیبى کیب گیب

 ؛ثٌبئے گئے لواعذ کے هطبثك ثیبى کیب گیب

(m) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے “لواعذ

 گئے لواعذ؛

کڈًی عیٌٹش ثبڈی کبسپوسیٹ کے طوس پش  ( 1. )3

کڈًی عیٌٹش پوعٹ گشیجوئیٹ ٹشیٌٌگ اًغٹیٹوٹ کے 

ًبم عے دوثبسٍ ثٌبیب اوس دوثبسٍ لبئن کیب گیب ہے، جظ 

اوس غیش هٌمولہ دوًوں لغن کی هلکیت  هٌمولہ کی 

حبطل کشًے، سکھٌے اوس ًیکبل کشًے کے دوعشے 

اختیبسات کے عبتھ حمیمی وساثت اوس عبم هہش  حبطل 

ہوگی اوس وٍ اط ًبم عے کیظ کش عکے گب اوس اى پش 

 ؛کیظ ہو عکتب ہے

توبم هلکتیں، ثشوول صهیي، حموق اوس کغی ثھی ( 2)

لغن کی اعتعوبل کی گئی، عہولیبت حبطل کی گئی، 

لجضے هیں لی گئی، هبلکبًہ لیوت ٹشعٹ هیں شبهل یب 

کڈًی عیٌٹش کے فبئذے هیں هوجود آسڈیٌٌظ کی 

ششوعبت کے ولت اط کے خالف هوجودٍ توبم 

لبًوًی رهہ داسیبں کڈًی عیٌٹش پوعٹ گشیجوئیٹ 

اط ًغٹیٹوٹ هیں شبهل ہو جبئیں گی جیغب کہ ا

 ٓاسڈیٌٌظ کے تحت دوثبسٍ ثٌبیب جبئے گب۔

(  هوجود ٓاسڈیٌٌظ کی ششوعبت عے فوسی پیشتش 3)
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خذهبت عشاًجبم دیٌے والے توبم افشاد  کڈًی عیٌٹش هیں

اوس  اگش کغی لبًوى یب اط کی خذهبت کی ششائظ

ضواثظ کے خالف ًہ ہوں تو اى کو اداسے هیں 

 اًغفش کیب جبئے گب۔ٹش

 اداسے کے اختیبسات اوس کبم هٌذسجہ ریل ہوگب۔ . 4

 (i)  ،ایغی هتعلمہ عہولیبت کے عبتھ اعپتبل ثٌبًے

چالًے، تعویش کشًے، اًتظبم کشًے، عٌجھبلٌے اوس 

جیغے گشدوں کی ثیوبسیبں اوس دوعشی هتعلمہ 

عالج هعبلجے کے لئے ضشوسی  ثیوبسیوں عے ثچبو  

کے لئے  ہوں اوس دوعشی ثبتوں کے عبتھ اط ثبت

گٌجبئش ثٌبًب تبکہ هفت عالج فشاہن کیب جب عکے۔ یب 

غشیت  اوس هغتحك هشیضوں کو سعبیتی ًشخوں پش 

    عالج دیب جب عکے؛

 (ii)  گشدوں کی ثیوبسیوں اوس دوعشی هتعلمہ

 ؛سکھٌبثیوبسیوں کے عالج کے لئے تحمیك جبسی 

(iii)  گشدوں کی ثیوبسیوں اوس دوعشی هتعلمہ

ثیوبسیوں کے عالج کے علغلے هیں عیوٌیبس، 

 ؛کبًفشًغض اوس اجالعوں کب اًتظبم کشًب

(iv)  حوطلہ افضائی، لبئن کشًب، اًتظبم کشًب، ضبثطہ

الًب، ًظشاًذاصی کشًب اوس گشدوں کی ثیوبسیوں اوس 

بئٌغی یب ثیوبسیوں کے لئے ع اط عے هتعلمہ دوعشی

تعلیوی یب تحمیك گشاًٹظ، اعکبلششپظ یب لشع دیٌب 

 ؛جیغب ضشوسی ہو

(v)  عبئٌغی اخجبسات، سعبئل، کتبثوں اوس جشًلظ هیں

شبئع کشًب، جبسی کشًب، تمغین کشًب، اوس چالًب اوس 

، جو اشتہبسی شبئع کشًب، جبسی کشًب اوس تمغین کشًب 

فبئذٍ هٌذسجہ ثبال همبطذ کو حبطل کشًے کے لئے 

 ؛هٌذ ہو

(vi) اوس اط عے هتعلمہ دوعشی  گشدوں کی ثیوبسیوں

ثیوبسیوں کے لئے اوس اط کے عالج کے لئے جبًچ 

پڑتبل، تحمیك، هٌظوثہ ثٌذی اوس تشلی دالًے هیں 

 ؛ہوت افضائی کشًب اوس عہولت فشاہن کشًب

(vii)  هعلوهبت اوس ٹیکٌبالجی کے هتعلك ٓاگبہی کی
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اوس ہیلتھ عبئٌغض ثشوول گشدوں کی ثیوبسیوں  فشاہوی 

اوس هتعلمہ ثیوبسیوں کے علغلے هیں تذسیظ و تشثیت 

 ؛اوس تحمیك کے هتعلك گٌجبئشیں ثٌبًب

(viii)  اى کی طشف عے پڑھبئے جبًے والے پڑھبئی

 ؛کے کوسعض ثیبى کشًب

(ix)   شبگشدوں کو داخلہ دیٌب اوس اهتحبى لیٌب اوس اى

کو کغی  یوًیوسعٹی یب ایغی ثبڈی کی طشف عے ثیبى 

کی گئی ششائظ کے هطبثك ڈگشیبں، ڈپلوهہ، 

حیثیت دیٌے کے  عشٹیفکیٹظ ، اوس دوعشی تعلیوی 

 لئے  تیبس کشًب؛

(x)  اى افشاد کے لئے جو  ایغی ہذایبت جبسی کشًب

، اط طشیمے عے جیغب کہ طے اداسے کب شبگشد ًہ ہو

 ؛کیب گیب ہو

(xi)    شبگشدوں کی طشف عے دوعشی یوًیوسعٹیوں

اوس دوعشے تشثیت کے همبهبت پش پبط کئے گئے 

 ت اوس پڑھبئی کے گزسے عشطے کو اداسےاهتحبًب

 ایغے  اهتحبًبت اوس پڑھبئی کے عشطے کو ثشاثش

 ؛کب دسجہ دیٌے اوس ایغی لجولیت عے دعتجشداس ہوًب

(xii) عے  یوًیوسعٹیوں اوس دوعشی عواهی اتھبسٹیض

جیغب  کہ  ایغے طشیمے اوس اط طشح عے تعبوى

 ؛طے کیب گیب ہو

(xiii)  تحمیك، اًتظبهیہ اوس اط عے هتعلمہ دوعشے

همبطذ کے لئے ٓاعبهیبں پیذا کشًب اوس اى پش افشاد کو 

 ؛همشس کشًب

(xiv)   ،ثیبى کی گئی ششائظ کے هطبثك اعضاص

 ؛اعکبلششپظ، اوس اًعبم دیٌب

(xv) لئے تذسیغی ذسیغی اوس تحمیك کی تشلی کے ت

دوعشے تشثیت  کے هشاکض لبئن  شعجے، فیکلٹیض اوس 

کو  کشًب اوس اى کی دیکھ ثھبل، اًتظبهبت اوس اًتظبهیہ

 ؛ٌی ثٌبًب، جیغب کہ طے کیب گیب ہویم

(xvi)  پڑھٌے والے توبم افشاد کی سہبئش اداسے هیں

کب ضبثطہ سکھٌب اوس سہبئش کے ہبلض لبئن کشًب اوس 

کی جگہوں کی کشًب اوس ہبعٹلض  اوس سہبئش  اًتظبم
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 ؛هٌظوسی دیٌب اوس الئغٌظ جبسی کشًب

(xvii)  اداسے کے شبگشدوں کے ًظن و ضجظ کی

ًظشداسی کشًب اوس ضبثطہ سکھٌب تب کہ ایغے 

ًظبثی عشگشهیوں کی حوطلہ شبگشدوں کی ہن 

افضائی ہو عکے۔ اوس اى کی طحت اوس عبم ثھالئی 

 ؛کی ہوت افضائی کے لئے اًتظبم کشًب

(xviii)  ایغی فیظ اوس دوعشے چبسجض طلت کشًب

 ؛اوس حبطل کشًب جیغب کہ طے کیب گیب ہو

(xix)  تحمیك اوس هشبوستی خذهبت کے لئے گٌجبئش

ے اداسوں یب پجلک  اوس اى همبطذ کے لئے دوعش ثٌبًب 

ششائظ کے هطبثك اًتظبهبت ثبڈیض کی ثیبى کی گئی 

 ؛هیں شبهل ہوًب

(xx)  هیں داخل ہوًب، جبسی سکھٌب، تجذیل  ٹھیکے

 ؛کشًب یب اى کو سد کشًب

(xxi)  تحمیك اوس دوعشے کبهوں کی پشًٹٌگ اوس

 ؛اشبعت کب اًتظبم کشًب

(xxii)   هختلف عطحوں پش ہیلتھ پشوفیشٌض کی تشثیتی

 ؛عبخت کی ًظشداسی کشًب

(xxiii) ًب ایغے تذسیغی عولے کے سکي همشس کش

اوس تغلین کشًب جي کی پشوفیغششپ، فیلوشپ، 

ایغوئیٹ پشوفیغششپ، اعغٹٌٹ  پشوفیغششپ اوس 

لیکچشسشپ اوس ایغی دوعشی ٓاعبهیوں کے لئے 

 ؛هٌبعت عوجھ کش همشس کشًب

(xxiv)  ،ایغے توبم الذام لیٌب اوس ایغی چیضیں کشًب

چبہے وٍ هٌذسجہ ثبال ثیبى کی گئی اتھبسٹیض عے 

هیں ہوں۔ یب ًہ ہوں، تبکہ اط اداسے کے  ثشاثشی 

تعلیوی، تشثیت اوس تحمیمی همبم کے طوس پش هضیذ 

 کی جبئے۔همبطذ حبطل کشًے کے لئے دسخواعت 

اداسٍ توبم افشاد کے کھال ہوگب چبہے اى کب تعلك . 5

کغی ثھی جٌظ اوس هزہت ًغل، طجمے، رات، سًگ یب 

کی طشف عے پڑھبئی ڈوهیغبئل عے ہو۔ جو اداسے 

کے کوسعض هیں داخلہ کے لئے لبثلیت کی ثٌیبدوں پش 

جٌظ، هزہت، ًغل،  اہل ہوں۔ ایغے افشاد کو  فمظ 
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ٌیبد پش اًکبس چجمے، رات، سًگ اوس ڈوهیغبئل کی ث

 ًہیں کیب جبئے گب۔

اداسٍ ایک تشثیتی اوس تحمیمی هشکض لبئن کشے گب، . 6

تشثیتی اوس تحمیمی هشکض کہب  جغے دساة پٹیل پوعٹ 

جبئے گب، جو ایغے کبم عشاًجبم دے گب اوس جیغے 

 کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

 عٌذھ کب گوسًش اداسے کب عشپشعت ہوگب۔ (1. )7

 

عشپشعت دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی ( 2)

اوس تحمیمی هشکض عے هتعلمہ کغی ثھی هعبهلہ  کے 

هتعلك هعبئٌہ اوس جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے اوس ولت 

ثولت کغی فشد یب افشاد عے هٌذسجہ صیل هعبهالت 

 :کے هتعلك جبًچ کش عکتی ہے

(a)  دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی  اوس تحمیمی

کی عوبستوں، لیجبسٹیشیض، اوس دوعشی هشکض اط 

 ؛عہولیبت کے هتعلك

(b)  دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی اوس تحمیمی

هشکض کے صیش تحت کغی اداسے، شعجے یب اعپتبل 

 ؛کے هتعلك

(c) تشثیتی اوس تحمیمی  دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ

هشکض  کے هبلیبتی اوس ہیوهي سیغوسعض کی اکثشیت 

 ؛کے هتعلك

(d)  دساة پٹیل  پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی اوس تحمیمی

هشکض کے تذسیغی، تحمیمی، ًظبثی، اهتحبًی اوس 

 ؛کے هتعلك دوعشے  هعبهالت

(e)  دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی اوس تحمیمی

هشکض عے هتعلمہ ایغے دوعشے هعبهالت جو اط کی 

 طشف عے ثیبى کئے گئے ہوں؛

پٌی سائے عشپشعت هعبئٌے کے حوالے عے ا( 3)

کے  هتعلك ثبت چیت کشے گب، ثوسڈ کی سائے لیٌے 

کے ثعذ ثوسڈ کی طشف عے لئے گئے الذام کے 

 هتعلك اى کو هشوسٍ دے گب۔

ثوسڈ ایغے ولت کے دوساں جو عشپشعت کی ( 4)

 اکیڈهک ثوسڈ

Academic Board 

 

 

 

 

 

 

 ایڈهٌغٹشیٹش

Administrator 

 

 

 

 

 

 فٌڈص

Funds 

 

 

 

 

 

 

 

 لواعذ

Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌغوخی

Repeal 
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طشف عے ثیبى کیب گیب ہو۔ ایغے الذام کے هتعلك ثبت 

چیت کشے گب۔ اگش کوئی ہو، جو اط کی طشف عے 

پش الذام  لیب گیب ہو۔ یب جیغے هعبئٌے کے ًیتجے 

 ۔تجویض کیب گیب تھب

جہبں ثوسڈ ثیبى کئے گئے ولت کے دوساں ( 5)

ذم اٹھبتب ہے۔ ایغی عشپشعت کے اطویٌبى کے لئے ل

کش عکتب ہے جیغب وٍ هٌبعت عوجھے  ہذایبت جبسی 

 اوس ثوسڈ ایغی ہذایبت  پش عول کشے گب۔

عشپشعت کو کوئی ثھی لذم لیٌے کے لئے دساة ( 6)

پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ تشثیتی اوس تحمیمی هشکض خالف 

اختیبس ہوگب جیغب ثشوول اط کب ًبم گھٹبًے کب هکول 

 وٍ هٌبعت عوجھے۔

اداسے کے هعبهالت چیئشهیي  اوس اساکیي پش ( 1. )8

هشتول ثوسڈ کی طشف عے چالئے جبئیں گے۔ جو 

پٌذسٍ عے کن ًہ ہوں گے اوس ثیظ عے صائذ ًہ ہوں 

گے۔ جیغے اط ٓاسڈیٌٌظ اوس لواعذ کے هطبثك ثوسڈ 

 ثٌبیب جبئے۔

 چیئشهیي، اساکیي هیں عے هٌتخت کیب جبئے گب۔ ( 2)

کے لئے عہذٍ سکھے گب چیئشهیي دو عبلوں ( 3)

ثششطیکہ چیئشهیي کے عہذے عے ووٹوں کے 

رسیعے ہٹبیب جبئے گب۔ جو کل اساکیي کی دو تہبئی عے 

 کن ًہ ہوں۔

چیئشهیي، اپٌی هذت پوسی ہوًے کے ثعذ دوثبسٍ ( 4)

هٌتخت ہوًے کب اہل ہوگب لیکي کغی ثھی طوست 

کوئی سکي دوثبسٍ هغلغل چیئشهیي ہوًے کے 

 ًہیں ہو عکے گب۔ ثعذدوثبسٍ هٌتخت

اداسے کب کوئی ثھی هالصم یب کوئی شخض جو ( 5)

اداسے هیں عے هعبوضہ یب اعضاصی سلن حبطل کشتب 

 ہو وٍ سکي ہوًے کے لئے اہل ًہ ہوگب۔

کے تحت ثوسڈ  ثٌبیب جبئے پہال  8جت تک دفعہ . 9

ثوسڈ هٌذسجہ  ریل اساکیي کے عبتھ کبم جبسی سکھے 

 :گب

(i)  عیکشیٹشی یب  اط کے ًبهضد کیب حکوهت کب چیف
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 ؛گیب جو عشکبسی عیکشیٹشی عے کن ًہ ہو

(ii)  ًغل اعالم ٓاثبد کب  پبکغتبى هیڈیکل اوس ڈیٌٹل کبو 

 طذس یب عیکشیٹشی؛

ڈیي، چیئشهیي کی طشف عے ثوسڈ کی ( 1. )11

عے همشس کیب  جبئے گب۔ جو تت تک عہذٍ  هشبوست

 سکھے گب جت تک ثوسڈ کی طشف عے پیشگی ہٹبیب 

، جو تیي عبلوں کے عشطے تک عہذٍ سکھ ًہ جبئے

جیغب کہ کے هطبثك  عکتب ہے۔ اى ششائظ اوس ضواثظ

 کیب گیب ہو۔ثیبى 

ڈیي کی رهہ داسیبں تعلیوی اوس تحمیمی عشگشهیوں ( 2)

 تک هحذود کی جبئیں گی۔

ن داًوں اوس یاکیڈهک ثوسڈ ڈیي اوس چھ تعل( 1. )11

هتعلمہ هیذاى کے هبہش اعتبدوں پش هشتول ہوگب جو 

ثوسڈ کی طشف عے همشس کئے جبئیں گے۔ جو ایغی 

ششائظ  اوس ضواثظ کے هطبثك خذهت عشاًجبم دیں 

 طے کئے ہوں۔ گے، جو ثوسڈ ًے ولتب فولتب

 ظ اکیڈهک ثوسڈ کوسعض، ًظبة اوس عشٹیفکیٹ( 2)

اوس اط علغلے هیں هتعلمہ هعبهالت عویت تعلیوی 

 هعبهالت کے لئے رهہ داس ہوگب۔

ایڈهٌغٹشیٹش چیئشهیي کی طشف عے ثوسڈ ( 1. )12

جغے جت  کی هشبوست عے همشس کئے جبئیں گے

تک ثوسڈ کی طشف عے پیشگی ًہ ہٹبیب جبئے۔ تیي 

عبلوں کے عشطے تک عہذٍ سکھے گب۔ اى ششائظ 

 اوس ضواثظ کے هطبثك جیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

ایڈهٌغٹشیٹش اداسے کی سوصهشٍ هیڈیکل عہولتوں ( 2)

اوس اعپتبلوں کی ثوؑسڈ کی طشف عے ثٌبئے گئے 

 ہوگب۔سولض کے تحت چالًے کب رهہ داس 

، ٍاداسے کب ایک فٌڈ ہوگب، جظ هیں چٌذ( 1. )13

ٹشعٹظ، تحبئف، ایٌڈوهیٌٹ گشاًٹظ، سلن اوس دوعشے 

 کٌٹشیجوشٌض سکھے جبئیں گے۔

اداسے کب خشچ اط کی اپٌی کوبئی، کٌٹشیجوشٌض، ( 2)

هخیش افشاد کی طشف عے چٌذے، لوکل ثبڈیض، 

تٌظیووں، ٹشعٹظ یب ثوسڈ کی طشف عے هٌظوس شذٍ 
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 یض کے چٌذوں عے چالیب جبئے گب۔ غایجٌ

ًٹظ اوس اط علغلے هیں ٓاڈٹ سپوسٹ کب ( 4) اکبو 

 عبالًہ اعٹیٹوٌٹ ثوسڈ کو جوع کشوایب جبئے گب۔

ثوسڈ اط آسڈیٌٌظ کے همبطذ حبطل کشًے ( 1. )14

 :کے لواعذ ثٌبئے گب

ثششطیکہ پہلے لواعذ، پہلے ثوسڈ کی طشف عے 

 ثٌبئے جبئیں گی۔

خبص طوس پش اوس ششوعبتی اختیبسات کی عبم ( 2)

حیثیت عے ٹکشاو  کے ثغیش، ایغے لواعذ هیں شبهل 

 :ہوگب 

(i) ؛اساکیي عویت ثوسڈ کی تشکیل 

(ii)  ،اساکیي کے ٓافیظ کی هذت اوس اى کی همشسی

 ؛هٌتخت یب ًبهضدگی یب ثشطشفی کب طشیمہ

(iii)  ؛چیئشهیي اوس اساکیي کے حك هشاعبت 

(iv)   ثوسڈ کے اجالعوں هیں طشیمہ کبس کی خالف

وسصی کی جبئے گی اوس ایغے اجالعوں کے لئے 

 :کوسم هطلوة ہوگب

ثششطیکہ چیئشهیي کو ایک کبعٹٌگ ووٹ حبطل 

 ہوگب۔

دساة پٹیل پوعٹ گشیجوئیٹ ٹشیٌٌگ اًغٹیٹوٹ . 15

 2111، فبس ًیفشاالجی ایٌڈ یوسوالجی، ٓاسڈیٌٌظ، 

 هٌغوخ کیب جبتب ہے۔کو ( IX ٓاسڈیٌٌظ کے 2111)

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


