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 2008 ايڪٽۿ الڙڪاڻّ يٌّيّرؼٽي

THE SHAHEED MOHTARMA 

BENAZIR BHUTTO MEDICAL 
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 ]2008„ڪٽّةع  18[

ؿِيط ىستعىَ ةيٍظيع ڀٽّ ايڪٽ دًٍِ ذريػي 

 ىيڊيڪم يٌّيّرؼٽي الڙڪاڻّ كائو ڪئي هيٍطي.

ؿِيط ىستعىَ ةيٍظيع ڀٽّ ىيڊيڪم يٌّيّرؼٽي ديئً تَ 

 كيال ضعهري ٿي پيّ „ُي.الڙڪاڻّ دّ 

 غيم ۾ „ٌطه هيٍطه:دّڙي ام کي ًُ ريت 

 -Iةاب 

 ؿعهغاتي

Chapter-I 

Preliminary 

ةيٍظيع ڀٽّ ىستعىَ ؿِيط کي ( ًُ ايڪٽ 1). 1

ؼڎيّ  2008ايڪٽۿ الڙڪاڻّ يٌّيّرؼٽيۿ ىيڊيڪم 

 هيٍطه.

 الڳّ ٿيٍطه.( ُي فّري ظّر 2) 

ًُ ايڪٽ ۾ ديؽتائيً ڪذَِ ىضيّم ۽ ىفِّل . 2

 :ۿ تيؽتائيًدي ىتضاد ٌَ ُذي

(i) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيط

 

 

 

 

 

 

 ىضتكع غٍّام ۽ ؿعهغات

Short title and 

commencement 

 

 هقفّم

Definitions 

 



 
6 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛

 (ii) “ىعهب يٌّيّرؼٽي ؼام ” انساق ؿطن ڪانيخ

انساق ٿيم ڪانيخ پع ام ظعفام ؼٍڀانيّ يا ُاليّ ٌَ 

 هڃي؛

(iii) “ايڪٽ تست ةيام ڪيم يا ىعهب ” اٿارٽي ًُ 

 يٌّيّرؼٽي دي اٿارٽيغ ىام ڪا ُڪ؛دّڙيم 

(iv) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دّ چاٌؽيهع؛” چاٌؽيهع 

 (v) “ىعهب ُڪ دّڙيم ڪانيخ يا انساق ” ڪانيخ

 ٿيم ڪانيخ؛

(vi) “ًىعهب ُائيع ايذّڪيـً ڪييـً؛” ڪييـ 

(vii) “ىعهب ڪانيخ ديڪّ ” دّڙيم ڪانيخ

 يٌّيّرؼٽي ظعفام ؼٍڀانيّ ۽ اٌتظال ڪيّ هڃي؛

 (viii) “ًفيڪهٽي دّ ؼعةعاَُ؛ىعهب ” ڊي 

(ix) “ّىعهب ةيام ڪيم ظعيليڪار ىّدب ” ؿػت

يٌّيّرؼٽي دّ ؼٍڀانيمۿ اٌتظال ُيٺ رکيم يا ؼڃاڻپ 

 ڏٌم تطريؽي ؿػتّ؛

(x) “ىعهب يٌّيّرؼٽي ظعفام دّڙيم اداري ” ڊائعيڪٽع

 ظّر كائو ڪيم اداري دّ ؼعةعاَُ؛

(xi) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(xii) “ىعهب ؼٍڌ زڪّىت؛” زڪّىت 

 (xiii) “ىعهب كاٌّمۿ ضاةعً ۽ كاغطم ۾ ” ةيام ڪيم

 ةيام ڪيم؛

(xiv) “ىعهب ڪانيخ دّ ؼعةعاَُ؛” پعٌؽپاك 

(xv) “ىعهب ًُ ايڪٽ ” ريپعيغٌٽيٍـً ڪييٽي

 تست دّڙيم ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي؛
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(xvi) “ىعهب ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ” رهيّ پيٍم

 تست چاٌؽهع ظعفام دّڙيم رهيّ پيٍم؛

(xvii) “ايڪٽ تست دّڙيم داچ ” داچ ڪييٽي ًُ

 ڪييٽي؛

(xviii) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ؼيٍيٽ؛” ؼيٍيٽ 

(xix) “ىعهب ًُ ايڪٽ تست ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغطا

 تعتيتّار دّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغطا؛

(xx) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ” ؼٍڊيڪيٽ

 ؼٍڊيڪيٽ؛

 (xxi)“دًٍِ ۾ ؿاىم „ًُ يٌّيّرؼٽي يا ” اؼتاد

ڪانيخ ظعفام ڊگعيۿ „ٌعس يا پّؼٽ گعيذّئيٽ 

ڪالؼغ الِء ڪم هكتي ىلعر ڪيم پعهفيؽعۿ 

عۿ اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع ۽ نيڪچعر ۽ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽ

اُڏا ٻيا ىاڻِّ ديڪي ضاةعً ۾ اؼتاد ظّر هاضر ڪيا 

 هڃً؛

 (xxii) “ىعهب ًُ ايڪٽ تست كائو ” يٌّيّرؼٽي

ؿِيط ىستعىَ ةيٍظيع ڀٽّ ىيڊيڪم يٌّيّرؼٽي ڪيم 

 الڙڪاڻّ ۽ ڊگعي ڏيٍطڙ اداره ٌُّطي؛

(xxiii) “ىعهب يٌّيّرؼٽي ظعفام ” يٌّيّرؼٽي اؼتاد

ىلعر ڪيم يا پگِار تي رکيم ُڪ ڪم هكتي اؼتاد يا 

 يٌّيّرؼٽي ظعفام اُڏيَء ريت ؼڃاڻپ ڏٌم؛ ۽

(xxiv) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دّ هائيػ ” هائيػ چاٌؽهع

 چاٌؽهع.

 -IIةاب 

 يٌّيّرؼٽي
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Chapter-II 

The University 

ؿِيط ىستعىَ ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ( 1.)3

كائو ڪئي ةيٍظيع ڀٽّ ىيڊيڪم يٌّيّرؼٽي الڙڪاڻّ 

 هيٍطي.

 ( يٌّيّرؼٽي ىـتيم ٌُّطي:2)

(i) چاٌؽهع؛ 

(ii) هائيػ چاٌؽهع؛ 

(iii) ؼيٍيٽ دا ىييتعس؛ 

(iv) يٌّيّرؼٽي دي اٿارٽيغ دا ىييتعس؛ 

(v) ؼيّرا يٌّيّرؼٽي اؼتاد ۽ ؿاگعد؛ ۽ 

(vi)  يٌّيّرؼٽي دي غيهي دا ٻيا ؼيّرا غيهطار ۽

 ىييتعس.

ىيڊيڪم ةيٍظيع ڀٽّ ؿِيط ىستعىَ ( يٌّيّرؼٽي 3) 

دي ٌاني ؼام ُڪ ةاڊي يٌّيّرؼٽي الڙڪاڻّ 

کي زليلي هارجي ۽ غال ىِع دًٍِ ڪارپّريٽ ٌُّطيۿ 

ٌُّطي ۽ ڄاڻايم ٌاني ؼام ڪيػ ڪعي ؼگٍِطي ۽ 

 ام تي ڪيػ ٿي ؼگٍِطه.

ٻٍِي كؽو دي ىتسعڪ ۽ غيع ( يٌّيّرؼٽي 4)

ىتسعڪ ىهڪيت زاقم ڪعڻۿ نيغ تي هٺڻۿ هڪعه 

ڪعڻ يا ٻي قّرت ۾ ڪًٍِ ىتسعڪ يا غيع ىتسعڪ 

ىهڪيت کي ىٍتلم ڪعڻ الِء ىذاز ٌُّطيۿ ديڪا ام 

 ۾ ؿاىم ُذي يا ام ظعفام زاقم ڪئي هئي ُذي.

( ديؽتائيً ڪذَِ هكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّم دي 5)

ي کي اڪيڊىڪۿ ىانياتي ۽ ىتضاد ٌَ ُذي يٌّيّرؼٽ
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اٌتظاىي اصتيار ٌُّطاۿ ةـيّك اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً 

ًُ ىّدب غيهطارۿ اؼتاد ۽ ٻيا ىالزل ڀعتي ڪعڻ ديۿ 

ديئً ةيام ڪيّ هيّ ايڪٽ تست يا ڪييـً ذريػي 

صاص ظّر تي ۽ يٌّيّرؼٽي کي كاٌّم ىّدب ُذيۿ 

ىهيم اصتيارم ؼام تضاد کاٌؽّاِءۿ زڪّىت يا ڪا 

ڪّىت ظعفام ىلعر ڪيم „ڊيٽع کي  اٿارٽي يا ز

يٌّيّرؼٽي دي ؼانياٌي ةذيٽ ۾ ؼيٍيٽ ظعفام ىٍظّر 

ڪيم هؼيهً دي داري ڪعڻ هاري پانيؽي تي ؼّاك 

 اٿارڻ دّ اصتيار ٌَ ٌُّطه.

ڪًٍِ ةَ كؽو دّم ؼيّريّم ىهڪيتّمۿ زق ۽ ( 6)

هاؼعا ديڪي چاٌڊڪا ىيڊيڪم ڪانيخۿ الڙڪاڻّۿ 

چاٌڊڪا ڊيٍٽم ڪانيخ الڙڪاڻّۿ غالل ىسيط ىِع 

ىيڊيڪم ڪانيخ ؼکعۿ گيتٽ اٌؽٽيٽيّٽ „ف 

اًٌِ ڏاًٌِ كاٌٌّي ظّر ىيڊيڪم ؼائٍؽغۿ گيتٽ ۽ 

ىانڪيَء ُيٺ رکيم ُئا يا تسّيم ۾ ُئا. كتضي ۾ ُئاۿ 

يٌّيّرؼٽي ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ةَ ىّدّد ُئا اُي ؼڀ 

 .هيٍطا

چاٌڊڪا ىيڊيڪم ڪانيخ الڙڪاڻّۿ چاٌڊڪا ( 7)

ڊيٍٽم ڪانيخ الڙڪاڻّۿ غالل ىسيط ىِع ىيڊيڪم 

ڪانيخ ؼکعۿ گيتٽ اٌؽٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم 

ّ ڪًٍِ ةَ ؼائٍؽغۿ گيتٽ ۾ ىالزىت ڪٍطڙ ؼيّرا ىاڻِ

زيحيت ۾ ُذً ًُ ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ دي فّري ةػطۿ 

ديڪڎًُ ڪذَِ ڪًٍِ كاٌّم ۽ ؿعظً ۽ ضاةعً 

دي صالف ٌَ ُذيۿ اًٌِ دي ىالزىت اُڏيً ؿعظً ۽ 

ضاةعً تست يٌّيّرؼٽيَء ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي هيٍطيۿ 
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 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي:

ةـعظيڪ اُڏا ؿعط ۽ ضاةعا اًٌِ کي ةطني کام اڳ 

 ط ۽ ضاةعً کام گِٽ فائطييٍط ٌَ ٌُّطا.ىهٍطڙ ؿع

( تست يٌّيّرؼٽي ڏاًٌِ 7دي ذيهي دفػَ ) 3دفػَ ( 8)

ةطني ڪيم ڪّ ؿضفۿ ةـيّك ام ىاڻِّ دي ديڪّ 

يّرؼٽي ۾ زاضع ٌَ ٿيّ ةطني ڪيّ هيّ ُذي پع اُّ يٌّ

ت کاتيۿ زڪّىت ؼٍڌ ۾ ىالزىت تي ُذيۿ اُّ قس

 تؽهيو ڪيّ هيٍطه.

تي غيم ڪيّ هيٍطه  رضاىٍطي( تست 8ذيهي دفػَ )( 9)

۽ اُّ يٌّيّرؼٽي ؿعهع ٿيڻ دي ٌّي ڏيًٍِ اٌطر 

 زڪّىت کي ديع ڪعايّ هيٍطه ۽ اُڏيَء ريت غيم ۾

 زتيي ٌُّطه. „ٌطك رضاىٍطه

ىهڻ تي  رضاىٍطي( ۾ ڄاڻايم 9ذيهي دفػَ )( 10)

زڪّىت ةطني ڪعي ؼگِي ٿي يا ديئً ىػاىهّ ُذيۿ 

ىت ؼٍڌ ۾ ام الڳاپيم ىاڻِّ کي قست کاتيۿ زڪّ

 ىالزىت داري رکڻ دي ادازت ڏئي ؼگِي ٿي.

۽ ڪو زاقم ٌُّطاۿ يٌّيّرؼٽي کي ُيٺيام اصتيار . 4

ديڪي زڪّىت ظعفام هكت ةّكت ةيام ڪيم غال 

ضاةعي ۽ ُطايتً هدب اؼتػياك ڪيم ۽ ؼعاٌذال ڏٌا 

 هيٍطا:

(i)  تطريػ دي اُڏيً ؿاصً ۾ تػهيو فعاُو ڪعڻۿ

ىػهّىات دي اضافي ۽ ديئً اُّ ىٍاؼب ؼيذِي ۽ 

 تعكي الِء گٍذائـّم ةڻائڻۿ ديئً اُّ ظئي ڪعي؛

 (ii) ةيام ڪعڻ ۽ تسليق ڪعڻۿ ڏُائي دا ڪّرس پ

 ديئً اُا ظئي ڪعي؛
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(iii)  ًداصال ڏيڻ ۽ اىتسام هٺڻ ۽ اًٌِ ىاڻًِ کي د

ڄاڻايم ؿعظً ىّدب داصال هرتي ُذي ۽ اىتسام پاس 

ؼعٽيفڪيٽػ ۽ ۿ ڊپهّىازۿ ؼٍطهمڪيا ُذً اًٌِ کي 

 ٻيا تػهييي اغغاز ڏيڻ؛

(iv) م ۽ ٻيً ىالزىً يٌّيّرؼٽي دي غيهطارمۿ اؼتاد

۽ ضاةعا ةيام ڪعڻ ۽ اُڏا  دي ىالزىت دا ؿعط

ؿعظّم ۽ ضاةعا دّڙڻ ديڪي غال ؼعڪاري ىالزىً 

 الِء الڳّ ؿعظً ۽ ضاةعً کام ىضتهف ُذً؛

(v)  دتي ضعهري ُذي ىاڻًِ کي ڪاٌٽعيڪٽ ةٍيادم

قي الِء ىلعر ڪعڻ ۽ اًٌِ دي تي ىضكّص غع

 ىلعريَء دا كاغطا ةيام ڪعڻ؛

(vi)  ىٍظّر ٿيم ىاڻًِ کي اغغازي ڊگعيّم يا ٻيا اغغاز

 ڏيڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(vii)  اُڏم ىاڻًِ کي تػهيو ڏيڻ ۽ ؼعٽيفڪيٽ ۽

 ڊپهّىاز ڏيڻ ديڪي يٌّيّرؼٽي دا ؿاگعد ٌَ ُذً؛

(viii)  يٌّيّرؼٽي ۽ ٻيً يّيعؼٽيغۿ تػهييي ادارم ۽

تسللي تٍظييً هچ ۾ۿ ىهڪ اٌطر ۽ ىهڪ کام ٻاُع 

 ؿاگعدم ۽ اؼتادم دي ىٽا ؼٽا دا پعهگعال دّڙڻ؛

(ix) پيـي ةاةت قالزّم ڏيڻ ۽ؿاگعدم ۽ انّىٍي کي  

 ىِيا ڪعڻ؛ٌّڪعيّم تالش ڪعڻ هاريّم صطىتّم 

(x) انّىٍي ؼام راةعا ةعكعار رکڻ؛ 

(xi)  فٍڊ گڎ ڪعڻ دي ىٍكّةً کي تعكي هٺعائڻ ۽

 غيم در„ىط ڪعڻ؛

(xii)  يٌّيّرؼٽي دي فيڪهٽي دي تػهييي تعكي کي

 ُٿي هٺعائڻ ۽ ىطد ڪعڻ؛
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(xiii) ڏيڻ دً ةيام ڪيم  ؼٍطهماُڏم ىاڻًِ کي

 ؿعظً ىّدب „زاداڻي تسليق ڪئي ُذي؛

(xiv)  تػهييي ادارم کي ةيام ڪيم ؿعظً ىّدب

 انساق ڏيڻ يا انساق صتو ڪعڻ؛

(xv)  ًانساق ٿيم يا انساق چاُيٍطڙ ڪانيذً يا ٻي

 تػهييي ادارم دي داچ ڪعڻ؛

(xvi) ًيا ؼکيا دي ٍُڌم تي پاس  ٻيً يٌّيّرؼٽي

ڪيم اىتساًٌ يا پڏُائي دي گظاريم غعقي کي 

ي ةعاةع يٌّيّرؼٽي دي اىتساًٌ دي پڏُائي دي غعق

 كتّك ڪعڻ يا اُڏي ىٍظّري کي رد ڪعڻ؛

(xvii) ؼام اُڏيَء ريت ۽  ً ۽ اٿارٽيًٻيً يٌّيّرؼٽي

 اُڏم ىلكطم الِء ؼِڪار ڪعڻ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(xviii)  پعهفيؽعؿپػۿ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽعؿپػۿ

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽعؿپػ ۽ نيڪچعررؿپػ ۽ ٻيّم 

 ڪعڻ؛ „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ ىاڻِّ ىلعر

(xix)  تسليقۿ تعكيۿ اٌتظاىي ۽ ٻيً الڳاپيم ىلكطم

الِء „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ ىاڻِّ ىلعر 

 ڪعڻ؛

(xx)  يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصم ٿيم ڪانيذً يا

تػهييي ادارم دي تطريؽي غيهي دي چٌّڊيم ىييتعم 

ڏيڻ يا اُڏم ٻيً ىاڻًِ کي يٌّيّرؼٽي دي ىڃتا کي 

 ڏيڻ؛ ىڃتااؼتاد ظّر 

(xxi)  ضعهرت ىٍط ؿاگعدم کي فيهّؿپػۿ اؼڪانع

ؿپػۿ ايگغيتيـٍغۿ ةعؼعيغۿ ىيڊنػ ۽ اٌػال پيطا ڪعڻ 

 ۽ ڏيڻۿ ديئً ؿعظً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛
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(xxii)  ؼکيا ۽ تسليق دي تعكي الِء تطريؽي ؿػتاۿ

اؼڪّكۿ ڪانيخۿ فيڪهٽيغۿ اداراۿ ىيّزييػ ۽ ٻيا 

عىتۿ ؼار ؼکيا دا ىعڪغ كائو ڪعڻ ۽ اًٌِ دي ى

 ؼٍڀاك ۽ ُالئڻ الِء اٌتظال ڪعڻۿ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(xxiii)  ييٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذً دي ؿاگعدم ۽

ىالزىً الِء رُائؾ فعاُو ڪعڻۿ رُائؾ دا ُانػ دّڙڻ 

 ۽ ُاؼٽهػ ۽ رُائؾ دي ىٍظّري ڏيڻ يا الئؽٍػ ڏيڻ؛

(xxiv)  ّيٌّيّرؼٽي دي ڪييپؽغ ۽ ڪانيذً د

 ٽي ؼٍڀانڻ؛اٌتظالۿ ٌظو ه ضتط ۽ ؼڪيّر

(xxv)  يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي ٌظو ه ضتط دي

اضافي ٌظعداري ڪعڻ ۽ ضاةعّ رکڻۿ ؿاگعدم دي 

۽  تفعيسي ؼعگعىيً کي ُٿي هٺعائڻ ۽ اًٌِ  ٌكاةي

دي قست ۽ غال ڀالئي کي ُٿي هٺعائڻ الِء اٌتظال 

 ڪعڻ؛

(xxvi)  اُڏيّم فيػ ۽ ٻيّم چاردغ ظهب ڪعڻ ۽

 زاقم ڪعڻ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(xxvii)  تسليق ۽ قالزڪاري صطىتً الِء گٍذائؾ

دّڙڻ ۽ اًٌِ ىلكطم الِء زڪّىتۿ تٍظييًۿ ادارمۿ 

ةاڊيغ ۽ فعدم ؼام ةيام ڪيم ؿعظً ىّدب اٌتظاىً ۾ 

 داصم ٿيڻ؛

(xxviii)  ٺيڪً ۾ ؿاىم ٿيڻۿ داري رکڻۿ تتطيم يا رد

 ڪعڻ؛

(xxix)  گڎيم ٽيچٍگ اؼپتاك ۽ اؼپتاك دي ىػاىهً ۾

عةيت دي ؼڌاري الِء ىيڊيڪم ۽ ُيهٿ تطريػ دي ۽ ت

ؼائٍؽغ دي اٌڊر گعيذّئيٽ ۽ پّؼٽ گعيذّئيٽ 
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 تػهيو کي ُٿي هٺعائڻ ۽ ٌظعداري ڪعڻ؛

(xxx)  ىهڪيت زاقم ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻۿ يٌّيّرؼٽي

کي ڪيم گعاٌٽػۿ هقيتًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ غعيًۿ 

اٌڊهىيٍٽػ ۽ ٻيً چٍطم کي ؼٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڏيَء 

 اؼب ُذي؛ريت ؼيڏائڻ ديئً ىٍ

(xxxi)  ّتسليق ۽ ٻيً ڪيً دي ڇپائي ۽ پڌرائيَء د

 ةٍطهةؽت ڪعڻ؛ ۽

(xxxii)  اُڏا ٻيا ؼيّرا كطل کڻڻ ۽ غيم ڪعڻ ديڪي

ىٿي ڄاڻايم اصتيارم ؼام الڳاپيم ُذً يا ٌَۿ ديئً 

يٌّيّرؼٽي دا ُڪ تػهيييۿ ؼکيا ۽ تسليق هاري ٍُڌ 

 ظّر ىلكط زاقم ڪعڻ الِء ضعهري ُذً؛

ٌؽمۿ دٍػ يا ىظُبۿ يٌّيّرؼٽي ڪًٍِ ةَ ( 1). 5

ظتليۿ رٌگ يا ڪًٍِ ةَ رُائـي ٍُڌ ؼام ُذيۿ 

ديڪي يٌّيّرؼٽي ظعفام پڏُايا هيٍطڙ ڪّرؼً ۾ 

تػهيو هٺڻ دي داصال الِء اُم ُذً ۽ اُڏي ڪًٍِ ةَ 

فلط دٍػۿ ىظُبۿ ٌؽمۿ ظتليۿ ذاتۿ دردي ؿضف کي 

 ةٍياد تي داصال کام ىٍع ٌَ ڪيّ هيٍطه.يا رٌگ دي 

(ڪًٍِ في يا چارج ۾ اضافّ ؼانياٌي ةٍيادم تي 2)

ؼانياٌّ ڏَُ ؼيڪڏه کام هڌيڪ ٌُّطه تَ اُڏه اضافّ 

صاص زانتً ۾ زڪّىت دي ىٍظّري کاٌؽّاِء ٌَ ڪيّ 

 هيٍطه.

يٌّيّرؼٽي ضعهرت ىٍط ؿاگعدم الِء ىاني ىطد دّ ( 3)

پعهگعال دّڙيٍطيۿ ام زط تائيً ديئً ؼيٍيٽ ظعفام 

تَ ديئً يٌّيّرؼٽي ۾ داصال ۽ ام  هؼيال ىِيا ڪيا هڃًۿ

تائيً پِچ ڏئي ؼگِذي ۽ ام ؼهؽهي ۾ ىضتهف ىّكػا 
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 ىيعٽ ۽ كاةهيت دي ةٍياد تي ڏٌا هيٍطا؛

ةـعظيڪ يٌّيّرؼٽي ؼيهف فٍاٌػ اؼڪييّم دّڙي 

ؼگِي ٿي دًٍِ ۾ ؼيّرم اىيطهارم دي ڏَُ ؼيڪڏه 

ٌَ ٌُّطا ڪًٍِ ةَ ڪيپػ ۾ پڏُائي  کام هڌيڪ ؿاىم

پڏُائي دي تسليلي ةٍياد دا پعهگعال ؿاىم هيٍطڙ يا 

 ٌُّطا.

 تطريػ تؽهيو ٿيمڪّرؼغ ۾ ؼيّري  ىضتهف( 1). 6

يٌّيّرؼٽي يا ڪانيخ ظعفام ةيام ڪيم ظعيلي ىّدب 

ڏٌي هيٍطي ۽ دًٍِ ۾ ؿاىم ٿي ؼگًِ ٿاۿ نيڪچعسۿ 

ٽيّٽّريهػۿ ةسث ىتازحاۿ ؼيييٍارۿ ىظاُعاۿ ام ؼام 

۾ غيهي ڪو ۽  ػۿ هرڪـاپػۿ فارىهگڎ نيتاريٽعيغگڎ

 ؼکيا دا ٻيا ظعيلا.

تطريػ الِء ذىيّار اٿارٽي اُڏي ٌُّطيۿ تؽهيو ٿيم ( 2)

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ڪّرؼغ ۽ ٌكاب اُڏه ٌُّطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ( 3)

 ُذي.

۽ ؼپّرٽٍگ اؼپيـهٽيغ دّ تطريؽي  ظتي چڪاس (4)

غيهّۿ يٌّيّرؼٽي دي اٌڊر ۽ پّؼٽ گعيذّئيٽ 

ؿاگعدم دي پڏُائي ۽ تعةيت ؼام گڎ هارڊمۿ „پعيـً 

ٿيٽعز ۾ ىعيضً کي قست دّم ؼِّنتّم ةَ فعاُو 

„ئّٽ پيـٍٽ ڊپارٽييٍٽػۿ نيتاريٽعيغۿ ايڪػ ڪٍطا. 

ريغ رهىغ هغيعن ديئً ًُ ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ کام اڳ 

 .ئاُ

 ۽ ؼپّرٽٍگ اؼپيـهٽي يٌّٽػ دّ ظتي چڪاس (5)

ىعيضً دي  ۾  تطريؽي غيهّ اًٌِ دي الڳاپيم ؿػتً

 

 

 

 

 

 

 يٌّيّرؼٽي ۾ تطريػ

Teaching at the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 دا ذىيّار ٌُّطا. ؼارؼٍڀاك

تطريؽي اؼپتانً دي اٌتظاىيَ فيڪهٽي دي ( 6)

قست دي ؼارؼٍڀاك گِعدً ىّدب ىعيضً کي 

دي ضعهرت دي ؼيّري اٌفعااؼٽعڪچع دي  ڪعڻ

 گٍذائـً الِء ذىيّار ٌُّطي.

( ٽيچٍگ اؼپتانً ۾ فيڪهٽي ۾ ؼيّري 7)

ۿ ۽ ظتي چڪاساٌفعااؼٽعڪچع ۽ ٽيچٍگ ايڊس الِء 

ؼپّرٽٍگ اؼپيـهٽيغ ۾ اٌڊر ۽ پّؼٽ گعيذّئيٽ 

تعةيتي پعهگعاىً ُالئڻ الِء يٌّيّرؼٽي دّم اصتياريّم 

 ذىيّاريّ ٌُّطيّم.

(ٽيچٍگ اؼپتانً دي ازاظً ۾ „فيؽّمۿ 8)

تذعةيگاُّم ۽ ٻيّم پڏُائي دّم دايّم ًُ ايڪٽ 

زڪّىت دي الڳّ ٿيڻ کام اڳ ديام فػاك رٍُطيّم. 

هكت گظرڻ ؼام اُڏيً پڏُايً دي دائيً کي هڌائي ۽ 

تذعةيگاًُ کي يٌّيّرؼٽي دي تطريؽي ۽ تعةيتي 

 پعهگعاىً کي گِعدً ىّدب هڌائي ؼگِي ٿي.

يٽ ؼٍڊيڪيٽ دي ؼفارؿً تي يٌّيّرؼٽي ؼيٍ( 9)

دي تطريؽي ۽ تعةيتي گِعدً ۽ ٽيچٍگ اؼپتاك دي 

صطىتً دي فعاُيي هاريً گِعدً ىّدب ؼيّرم 

 فيڪهٽي ىييتعم الِء ڪو ظئي ڪٍطي.

 -IIIةاب 

 يٌّيّرؼٽي دا غيهطار

Chapter-III 

Officers of the University 

 غيهطار ٌُّطا:ُيٺيام . يٌّيّرؼٽي دا 7
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(i) ؛چاٌؽهع 

 (ii) ؛هائيػ چاٌؽهع 

 (iii) ؛ڊيٍػ 

(iv) ؛دّڙيم ڪانيذً دا پعٌؽپاك 

(v) ؛چيئعپعؼٍػ تطريؽي ؿػتً دا 

(vi) ردؽٽعار؛ 

(vii) صغاٌچيۿ 

(viii) ۽ اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ 

 (ix)  ِّةيام ڪيّ هيّ ضاةعً ىّدب ديئً اُڏا ٻيا ىاڻ

 .ُذي

۽ ؼيٍيٽ چاٌؽهع ؼٍڌ دّ گّرٌع يٌّيّرؼٽي دّ ( 1) .8

 ٌُّطه.دّ چيئعپعؼً 

ۿ دڎًُ ىّدّد ُذيۿ يٌّيّرؼٽي دي چاٌؽهع( 2)

دي قطارت  ۽ ؼيٍيٽ دي گڎداڻيً ڪاٌّهڪيـً

چاٌؽيهع دي غيع زاضعي ۾ ؼيٍيٽ ڪٍطه.

دي ڪاٌّهڪيـً دي قطارت الِء َء يٌّيّرؼٽي

 ٌاىياري ىاڻِّ کي قطارت دي درصّاؼت ڪٍطي.

( ؼيٍيٽ دا ىييتع چاٌؽيهع ظعفام زڪّىت دي 3)

يا ايڪٽ ۽ ىٍذِام چٌّڊيا هيٍطا تذّيغ ڪيم ىاڻًِ 

ت ظعفام دّڙيم ريپعيغٌٽيـً كاًٌٌّ ىّدب زڪّى

 ڪييٽيۿ ديئً ىػاىهّ ُذيۿ اًٌِ چٌّڊيهً ؼام گڎ.

زڪّىت دي ؼفارش تي ( ُع اغغازي ڊگعي 4)

 ٌي هيٍطي.ڏچاٌؽيهع کام تكطيق ةػط 

چاٌؽيهع ىعيئً „ُي تَ يٌّيّرؼٽي دي ديڪڎًُ ( 5)

ىػاىهً ۾ ڪا ؼٍذيطن الكاٌٌّيت يا ةطاٌتظاىي ٿي „ُي 
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تَ اُّ زڪّىت کي „گاَُ ڪعي ؼگِي ٿّ ۽ 

 زڪّىت:

(a  ًۿ ىضكّص ةاةتؼيٍيٽ دي ڪاررهائي

عي غّر ڪعڻ دي ُطايت ڪٻيِع ڪاررهائيً تي 

۽ داري ڪيم ُطايت دي ُڪ ىِيٍي اٌطر  ؼگِي ٿّ

 صاص كطل کٍيّ هيٍطه:

ةـعظيڪ ديڪڎًُ چاٌؽيهع ىعيئً „ُي تَ يا تَ 

تَ زڪّىت  ؼام ىؽئهّ زم ٌَ ٿيّ „ُيٻيِع غّر 

ؼيٍيٽ کام نکت ۾ ؼتب ظهب ڪعي ؼگِي ٿيۿ داچ 

ڪعڻ الِء پٍخ ىييتعم تي ٻڌك رهيّ پيٍم ىلعر ڪعي 

ت زڪّىت ؼگِي ٿي ۽ ؼيٍيٽ دي ڪارڪعدگي ةاة

رهيّ پيٍم دي رپّرٽ ي رپّرٽ ڪعي ؼگِي ٿي. ک

ديئً زڪّىت  ئي هيٍطياُڏي هكت دهرام ديع ڪعا

رهييّ پيٍم تػهييي ۽ ظعفام ةيام ڪيّ هيّ ُذي. 

كاٌّمۿ اڪائٌّٽٍؽي ۽ اٌتظاىي ىػاىهً دي ىيطام ۾ 

 ٌاىيارم ىاڻًِ تي ىـتيم ٌُّطه؛ ۽

(b  ڪًٍِ اٿارٽي دي ڪاررهائي دي ؼهؽهي ۾ يا

ؼيٍيٽ کاٌؽّاِء ڪًٍِ ٻي اٿارٽي دي دائعن اصتيار ۾ۿ 

ي تست ؼيٍيٽ کي اصتيار اؼتػياك ڪعڻ د 17دفػَ 

 .يُطايت ڪعي ؼگِي ٿ

ڪًٍِ ةَ رهيّ پيٍم دي ؼفارش تي چاٌؽيهع ( 1. )9

ؿپ تام ُٽائي ؼگِي دي ىييتعؼيٍيٽ ؿضف کي 

 ٿّۿ ديڪڎًُ اُڏه ؿضف:

 (b) ذٍُي تّازم هڃائي هيِي ٿّ؛ يا 

(b)  ىييتع ظّر ڪو ڪعڻ کام ٌااُم ٿي دي ؼيٍيٽ
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 هڃي ٿّ؛ يا

(c)  دي ڪًٍِ غطانت ظعفام اصالكي  كاٌّمدًٍِ کي

 اصي دي ڏهَُ ۾ ؼغا ٻڌائي هئي ُذي؛ ياگؽت

(d)  زليلي ؼتب کاٌؽّاِء الڳاتار ٻً گڎداڻيً ۾ غيع

 زاضع رُيّ ُذي؛ يا

(e)  ةطغٍّاٌي دّ ڏهُي ُذيۿ ةـيّك ڪًٍِ ةَ كؽو

دي ذاتي فائطي الِء زيحيت دي اؼتػياك يا ڪيً دي 

 ادائگي ۾ ؼؽتي ڪئي ُذي.

( چاٌؽيهع ڪًٍِ ؿضف کي ؼيٍيٽ دي ىييتع 2)

ؿپ تام ؼيٍيٽ دي ىييتعؿپ دي گِٽ ۾ گِٽ ٽي 

ڀاڱي چار دي زيايت هاري ٺِعاَء „ڻڻ ؼام ُٽائي 

 ؼگِي ٿّ:

ٺِعاُء پاس ڪعڻ کام اڳ ؼيٍيٽ ةـعظيڪ اُڏه 

الڳاپيم ىييتع کي ىٍكفاڻي ٌيٌّي ٻڌڻ دّ ىّكػّ 

 فعاُو ڪٍطي؛

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ًُ دفػَ دّم گٍذائـّم ؼيٍيٽ 

دي ىييتع دي زيحيت ؼام هائيػ چاٌؽيهع تي الڳّ ٌَ 

 ٿيٍطيّم.

هع ٌُّطه ديڪّ ٌاىياره ( ُڪ هائيػ چاٌؽ1). 10

ٌّطه ۽ چاٌؽهع ظعفام ُ يٽعتػهيو دام ۽ ىٍفعد ايڊىٍؽٽع

 .زڪّىت دي ىـّري تي ىلعر ڪيّ هيٍطه

يٌّيّرؼٽي دّ اغهيٰ تعيً تطريؽي هائيػ چاٌؽهع (2)

۽ اٌتظاىي „فيؽع ٌُّطهۿ ۽ ًُ ايڪٽ دي گٍذائـًۿ 

غيم ڪٍطي يٌّيّرؼٽي تي  ضاةعً ۽ كاغطمۿ كاًٌٌّ

دي غال زيحيت ۽ ةِتع قّرتساك کي ُٿي هٺعائيٍطه. 
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اٌتظاىي ضاةعي ؼييت ؼيّرم ًُ کي يٌّيّرؼٽي دي 

غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ىالزىً تي ؼيّرا ضعهري اصتيار 

 زاقم ٌُّطا.

( هائيػ چاٌؽيهع ديڪڎًُ ىّدّد ُذيۿ 3)

يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ ةَ اٿارٽي يا ةاڊي دي گڎداڻيَء 

 ۾ ؿعڪت ڪعي ؼگِي ٿّ.

ڪًٍِ ٍُگاىي قّرتساك ۾ۿ  هائيػ چاٌؽهعۿ( 4) 

گِعٌطي ُذيۿ اُڏه ديڪا ؼٍطس صياك ۾ تڪڏه كطل 

كطل کڻي ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ ضعهري ؼيذِيۿ دًٍِ 

کاٌپِّء ديتعه دهط ىيڪً ٿي ؼگِيۿ ؼٍطس كطل ةاةت 

غيهطارۿ اٿارٽي يا ةاڊي کي رپّرٽ ڪٍطهۿ دًٍِ کي 

 غال قّرت ۾ ىػاىهي کي زم ڪعڻّ ُيّ.

 کي اُي اصتيار پڻ زاقم ٌُّطا تَ:هائيػ چاٌؽهع (5)

(a  يٌّيّرؼٽي دي اؼتادمۿ غيهطارم ۽ ٻيً ىالزىً کي

اىتساًٌۿ اٌتظاىً ۽ يٌّيّرؼٽي دي اُڏيً ٻيً 

يم اُڏا ڪو ڪعڻ دي ُطايت ؼعگعىيً ؼام الڳاپ

اُّ يٌّيّرؼٽي دا ىلكط زاقم ڪعڻ الِء  ڪعڻ ديئً

 ضعهري ؼيذِي؛

(b  ديڪا غيع ىتّكع ڪو الِء ركو ىٍظّر ڪعڻ

يا ؼيٍيٽ ظعفام ةيام ڪيم ركو کام هڌيڪ ٌَ ُذي 

ۿ ديڪّ رکڻ ركو کي ُڪ ُيڊ ىام ڪڍي ٻئي ُيڊ ۾

ةذيٽ ۾ ٌَ ڄاڻايّ هيّ ُذي ۽ ام ةاةت ؼيٍيٽ دي 

 ايٍطڙ گڎداڻيَء ۾ رپّرٽ ڪعڻ؛

(c  يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً دي اُڏيً ڪيٽيگعيغ ۾

ىلعريّم ڪعڻ ۽ اُڏي ظعيلي ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام 
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 ؛ّ ُذيڪيّ هي

(d ظعيليڪار ىّدب غيهطارمۿ اؼتادم يا  مةيام ڪي

يٌّيّرؼٽي دي ٻيً ىالزىً ؼّاِء ؼيٍيٽ ظعفام ىلعر 

ڪيم يا ؼيٍيٽ دي ىٍظّري ؼام ىلعر ڪيهً دي 

 اًٌِ کي ىػعم ڪعڻۿ ؼغا ڏيڻ يا ةعظعف ڪعڻ؛

(e اُڏيً يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ غيهطار يا ىالزىً کي

ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدبۿ ديڪڎًُ ڪي ُذًۿ ًُ 

اصتيار پٍٍِذي اصتيارم ىٍذِام ڪي تست  „رڊيٍٍػ

 ۽ ؛ىٍتلم ڪعڻ

(f  ًاُڏا ٻيا اصتيار ۽ ڪو ڪعڻ ۽ ؼعاٌذال ڏيڻۿ ديئ

 .ةيام ڪيّ هيّ ُذي

هائيػ چاٌؽيهع چاٌؽيهع دي غيع زاضعي ۾ ( 6)

 يٌّيّرؼٽي دي ڪاٌّهڪيـً دي قطارت ڪٍطه.

چاٌؽيهع تػهييي ؼاك پّره ٿيڻ دي ٽً ( هائيػ 7)

ىِيًٍ اٌطر ؼيٍيٽ دي ؼاىِّم ؼانياٌي رپّرٽ پيؾ 

ڪٍطه. ؼانياٌي رپّرٽ ۾ غّر ُيٺ تػهييي ؼاك ةاةت 

اُڏي ىػهّىات پيؾ ڪئي هيٍطيۿ ديئً ةيام ڪيّ 

هيّ ُذيۿ دًٍِ ۾ ُيٺيً ىػاىهً ؼام الڳاپيم 

 ؼيّريّم زليلتّم ؿاىم ٌُّطيّم:

(a اڪيڊىڪػ؛ 

(b يق؛تسل 

(c ايڊىٍؽٽعيـً؛ ۽ 

(d .ىانيات 

( هائيػ چاٌؽيهع دي ؼانياٌي رپّرٽ ؼيٍيٽ ۾ 8)

پيؾ ڪعڻ کام اڳ ؼيّرم غيهطارم ۽ يٌّيّرؼٽي دي 
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اؼتادم کي دؼتياب ڪئي هيٍطي ۽ ايتعي اٌگ ۾ ؿايع 

ڪعائي هيٍطي ديئً ام دي هؼيع ؼعڪيّنيـً کي 

 يليٍي ةڻائي ؼگِذي.

ظعفام زڪّىت ( هائيػ چاٌؽيهع چاٌؽيهع 1. )11

 تي ىلعر ڪيّ هيٍطه.دي ةٍياد دي ؼفارؿً 

ةـعظيڪ پِعيّم هائيػ چاٌؽيهع چاٌؽيهع ظعفام 

 تي ىلعر ڪيّ هيٍطه.دي ةٍياد زڪّىت دي ؼفارؿً 

( هائيػ چاٌؽيهع دي ىلعري الِء ىّزهم ىاڻًِ دي 2)

ؼفارش الِء زڪّىت ظعفام كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيم تاريش 

ڪييٽي دّڙي هيٍطيۿ ۽ ظعيليڪار ىّدب ُڪ ؼعچ 

ديڪا زڪّىت ظعفام ٌاىغد ڪيم ؼّؼائٽي دي ٻً 

ٌاىيارم ىييتعم تي ىـتيم ٌُّطيۿ دً ىام ُڪ کي 

ڪٍّيٍع ظّر ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ ؼيٍيٽ دا ٻَ ىييتعۿ ٻَ 

ؼيٍيٽ دا ىييتع دا ىٍفعد اؼتاد ديڪي َء يّرؼٽيٌيّ

ٌَ ٌُّطا. ٻَ ىٍفعد يٌّيّرؼٽي دا اؼتاد ؼيٍيٽ ظعفام 

يلي چٌّڊيا هيٍطا ديئً ؼيٍيٽ ظعفام ةيام اُڏي ظع

ڪيّ هيّ ُذيۿ ؼعچ ڪييٽي اُڏي هكت تائيً ىّدّد 

رٍُطي ديؽتائيً چاٌؽيهع ظعفام ٻيّ هائيػ چاٌؽيهع 

 ىلعرٌَ ڪيّ هڃي.

ىلعري  ؼعچ ڪييٽي ظعفام هائيػ چاٌؽيهع ظّر( 3)

ّر ڪيّ هيٍطه ۽ زڪّىت الِء تذّيغ ڪيم ىاڻًِ تي غ

 رش ڪئي هيٍطي.ظعفام چاٌؽيهع کي ؼفا

هائيػ چاٌؽيهع ٻيِع هاڌ الئق ىطي الِء چاٌؽيهع ( 4)

ظعفام زڪّىت دي ؼفارؿً تي پٍذً ؼانً دي ىطي 

الِء اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ 
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ديئً زڪّىت ظئي ڪعي ۽ زڪّىت دي رضا ؼام 

 ه رکي ؼگٍِطه.غِط

( ؼيٍيٽ ام دي ىييتعؿپ دي ٽي ڀاڱي چار ظعفام 5)

ام ؼهؽهي ۾ ٺِعاَء ذريػي چاٌؽيهع کي ٌااُهيۿ 

ىػظهري يا هڏي ةطغٍّاٌيۿ  ذٍُييا  ظتػيةطاصالكي يا 

ةـيّك ڪًٍِ كؽو دي ذاتي فائطي الِء زيحيت دي 

غهط اؼتػياك دي هائيػ چاٌؽيهع دي ُٽائڻ الِء 

 ؼفارش ڪعي ؼگِي ٿي.

 ذٍُييا  ظتػيٌااُهيۿ ةطاصالكي يا  چاٌؽيهعةـعظيڪ 

ىػظهري يا هڏي ةطغٍّاٌيۿ ةـيّك ڪًٍِ كؽو دي ذاتي 

فائطي الِء زيحيت دي غهط اؼتػياك هارم هاكػً الِء 

ؼيٍيٽ کي ريفعٌػ داصم ڪعي ؼگِي ٿّ. ريفعٌػ 

تي غّر ڪعڻ ةػط ؼيٍيٽ ام دي ىييتع ؿپ دي ٻَ 

دب ڀاڱي ٽي ظعفام ام ؼهؽهي ۾ ىٍظّر ڪيم ٺِعاَء ىّ

چاٌؽيهع کي هائيػ چاٌؽيهع دي ةعظعفي دي ؼفارش 

 ڪعي ؼگِي ٿي.

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ هائيػ چاٌؽيهع صالف ةعظعفي 

دي ٺِعاَء تي راِء ؿياري کام اڳ هائيػ چاٌؽيهع کي 

 ٻڌڻ دّ ىّكػّ فعاُو ڪيّ هيٍطه.

هائيػ چاٌؽيهع دي ةعظعفي دي ؼفارش دّ ٺِعاَء ( 6)

ڪعايّ هيٍطه. چاٌؽيهع کي زڪّىت دي ذريػي ديع 

 چاٌؽيهع زڪّىت دي ىـّري تي كطل کڻٍطه.

( ڪًٍِ ةَ هكت دڎًُ هائيػ چاٌؽيهع دّ غِطه 7)

صاني ٌُّطه يا هائيػ چاٌؽيهع غيع زاضع „ُيۿ يا 

ةيياري يا ڪًٍِ ٻئي ؼتب پٍٍِذا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ 
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دي الئق ٌَ „ُي تَ ؼيٍيٽ هائيػ چاٌؽيهع دّم 

اٌتظال ڪٍطيۿ ديئً اُا ذىيّاريّم ادا ڪعڻ الِء اُڏا 

 ىٍاؼب ؼيذِي.

( يٌّيّرؼٽي دّ ُڪ ردؽٽعار ٌُّطه ديڪّ 1). 12

ؼيٍيٽ ظعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي اُڏيً 

ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ ديئً ةيام 

 ڪيّ هيّ ُذي.

ةـعظيڪ يٍّيّرؼٽي دّ ردؽٽعار هائيػ چاٌؽيهع 

 ظعفام ىلعر ڪيّ هيٍطه.

غِطي تي ىلعرري الِء تذعةّ تّڙي  (ردؽٽعار دي2)

۽ تػهييي كاةهيت اُڏيَء ريت ٌُّطي ديئً  پيـّراٌَ

 ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

(ردؽٽعار يٌّيّرؼتي دّ ڪم هكتي غيهطار ٌُّطه ۽ 3)

 ُي ڪو ڪعي ؼگٍِطه؛

(a)  َُيٌّيّرؼٽي دي ؼيڪعيٽعيٽ دّ اٌتظاىي ؼعةعا

ٌُّطه ۽ يٌّيّرؼٽي دي اصتياريً کي ؼيڪعيٽعيٽ 

 دي فعاُيي دّ ذىيّار ٌُّطه؛ ؼپّرٽ

 (b) ّيٌّيّرؼٽي دي غال ىِع ۽ تػيهيي رڪارڊس د

 ؼٍڀانيٍطڙ ٌُّطه؛

(c)  ّةيام ڪيم ظعيلي ىّدب ردؽٽعڊ گعيذّئيٽ د

 ردؽٽع ٺاُيٍطه؛

(d)  ڄاڻايم ظعيلي ىّدب ىضتهف اٿارٽيغ ۽ ٻيً ةاڊيغ ۾

ىييتعم دي چٌّڊۿ ىلعري يا ٌاىغدگي دي ٌظعداري 

 ڪٍطه؛ ۽

(e)ّم ٻيّم ذىيّاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً ةيام اُڏي
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 ڪيّ هيّ ُذي؛

ردؽٽعار دي غِطي دّ ىطه ٻيِع ٌئيً ٿيڻ الئق ٽي ( 4)

 ؼاك ٌُّطه:

ةـعظيڪ ؼيٍيٽ هائيػ چاٌؽيهع دي ىـّري تي 

ٌااُهي يا ةطغٍّاٌي دي ةٍياد تي ةيام ڪيم 

 ظعيليڪار ىّدب ىلعري صتو ڪعي ؼگِي ٿي.

صغاٌچي ؼيٍيٽ ظعفام هائيػ يٌّيّرؼٽي دّ ( 1. )13

چاٌؽيهع دي ؼفارش تي ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ اُڏيً 

 ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي:

 پيـّراٌَ(صغاٌچي دي غِطي تي ىلعري الِء تذعةّ ۽ 2)

۽ تػهييي كاةهيت اُڏيَء ريت ٌُّطا ديئً ةيام ڪيّ 

 هيّ ُذي.

ٌّطه (صغاٌچي يٌّيّرؼٽي دّ ىانيات هاره غيهطار 3ُ)

 ۽ اُّ ُيٺيام ڪو ڪعي ؼگٍِطه:

(a يٌّيّرؼٽي دي ىهڪيتۿ ىانيات ۽ ؼيڏپڪاري )

 ؼٍڀانيٍطه؛

(b)  يٌّيّرؼٽي دي ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ دا

ۿ ڪاٿا تيار ڪٍطه ۽ اًٌِ کي ىانيات ڪييٽي

 دي ؼاىِّم پيؾ ڪٍطه؛ؼيٍيٽ ۽  ؼٍڊيڪيٽ

(c)  ًٌِاُا پڪ ڪٍطه تَ يٌّيّرؼٽي دا فٍڊس ا

„ًُۿ دً الِء اُي داري  ىلكطم الِء اؼتػياك ٿي رُيا

 ًُ؛ ڪيا هيا „

(d)  يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ ؼانياٌّ „ڊٽ ڪعائيٍطه

تَ ديئً ىاني ؼام صتو يٿڻ دي ڇًِ ىِيًٍ اٌطر 

 ؼيٍيٽ کي ديع ڪعائي ؼگِذي؛ ۽
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(e)  ديئً ةيام ڪيّ اُّ اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيٍطه

 هيّ ُذي.

( صغاٌچي دي غِطي دّ ىطه ٻيِع ٌئيً ٿيڻ الئق ٽي 4)

 ؼاك ٌُّطه:

ةـعظيڪ ؼيٍيٽ هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي 

ٌااُهي يا ةطغٍّاٌي دي ةٍياد تي ڄاڻايم ظعيلي ىّدب 

 ىلعري صتو ڪعي ؼگِي ٿي.

اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع ؼيٍيٽ ظعفام هائيػ ( 1. )14

تي ىلعر ڪيّ هيٍطهۿ اُڏيً چاٌؽيهع دي ؼفارش 

 ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي:

ةـعظيڪ اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع هائيػ چاٌؽيهع 

 ظعفام ىلعر ڪيّ هيٍطه.

(اىتساًٌ دي ڪٍٽعهنع دي ىلعري الِء گِٽ ۾ گِٽ 2)

گِعةم نياكت اُڏيَء ريت ٌُّطي ديئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُذي.

يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع ( 3)

الڳاپيم اٌڊر گعيذّئيٽ يا پّؼٽ  غيهطار ٌُّطه ۽

گعيذّئيٽ اىتسام ىٍػلط ڪعائڻ دّ ذىيّار ٌُّطه ۽ 

اُڏيّم ذىيّاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ 

 ُذي.

( اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع ٻيِع ٌئيً ٿيڻ الِء ٽً ؼانً 4)

 دي ىطي الِء ىلعر ڪيّ هيٍطه:

ٽ هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي ةـعظيڪ ؼيٍي

ٌااُهي يا ةطغٍّاٌي دي ةٍياد تي ڄاڻايم ظعيليڪار 

ىّدب اىتساًٌ دي ڪٍٽعهنع دي ىلعري صتو ڪعي 
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 ؼگِي ٿي.

 -IVةاب 

 يٌّيّرؼٽي دّم اٿارٽيغ

Chapter-IV 

Authorities of the University 

 يٌّيّرؼٽي دّم ُيٺيّم اٿارٽيغ ٌُّطيّم:( 1). 15

(a) :ايڪٽ ذريػي كائو ڪيم اٿارٽيغ 

(i) ؼيٍيٽ؛ 

(ii) ؼٍڊيڪيٽ؛ 

(iii) اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛ 

(b) :كاًٌٌّ ذريػي كائو ڪيم اٿارٽيغ 

(i) گعيذّئيٽ ۽ ريؽعچ ىئٍيذييٍٽ ڪائٌّؽم؛ 

(ii)  ؿػتيۿ فيڪهٽي يا يٌّيّرؼٽي ؼعر تي اؼتادم ۽

ٻئي غيهي دي ىلعريۿ تعكيۿ اهيهّئيـً ۽ پعهىّؿً 

 ڪييٽيّم؛

(iii)  ُع فيڪهٽي دي ڪيعيئع پهيؽييٍٽ ۽ اٌٽعٌـپ

 ڪييٽي؛

(iv) هائيػ چاٌؽيهع دي ىلعري الِء ؼعچ ڪييٽي؛ 

(v)  ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي

 ىلعري الِء ريپعيغٌٽيـً ڪييٽيغ؛

(vi) فيڪهٽي ڪائٌّؽم؛ ۽ 

(vii) .ڊپارٽييٍٽم ڪائٌّؽم 

ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ( 2)

ڪًٍِ ةَ ٌاني ؼام اُڏيّم ڪييٽيّم ۽ ذيهي 

ڪييٽيّم دّڙي ؼگًِ ٿيّمۿ ديئً كاًٌٌّ يا ضاةعً 
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ىّدب گِعةم ُذً. اُڏيّم ڪييٽيّم يا ذيهي 

ڪييٽيّم ًُ ايڪٽ دي ىلكطم الِء يٌّيّرؼٽيغ 

 دّم اٿارٽيغ ٌُّطيّم.

الِء ذىيّار ةاڊي کي  کي ُالئڻيٌّيّرؼٽي ( 1. )16

 ؼيٍيٽ ؼڎيّ هيٍطهۿ ديڪا ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي:

(a) چاٌؽهع ديڪّ ؼيٍيٽ دّ چيئعپعؼً ٌُّطه؛ 

(b) هائيػ چاٌؽهع؛ 

(c)  ّؼٍڌ زڪّىت دي ؼعڪار دّ ُڪ ىييتع ديڪ

ڪعيٽعي دي غِطي کام قست کاتي دي ايڊيـٍم ؼي

گِٽ ٌَ ٌُّطه يا ٻيّ ڪّ الڳاپيم کاتّ ديڪّ 

 دي ڌيام دّ ىعڪغ ُذي؛ يٌّيّرؼٽي

(d)  ايڊىٍؽٽعيـًۿ ىئٍيذييٍٽۿ تػهيوۿ اڪيڊىڪػۿ

كاٌّمۿ اڪائٌّٽٍؽيۿ دهائًۿ فائيً „رٽػۿ 

„رڪيٽيڪچعۿ زراغتۿ ؼائٍػۿ ٽيڪٍاالدي ۽ 

 تً ۾ ىٍفعد ىػاؿعي ىام چار ىاڻِّۿاٌذٍيئعٌگ دي ؿػ

اُڏم ىاڻًِ دي ىلعري ىضتهف ؿػتً ۾ تّازم دي 

 ٌيائٍطگي ڪعي.

ةـعظيڪ يٌّيّرؼٽي تي ڌيام يا ام دّ انساق اُڏيَء 

 ديڪيۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذيۿ ڪيّ هيٍطهريت 

دِهڪ اًٌِ ىاڻًِ دي تػطاد ىام ىسؽّس ٿئيۿ دًٍِ 

کي يٌّيّرؼٽي دي اغعاض ه ىلاقط ۽ ڪارڪعدگيَء 

هيّ دا ىاُع ُذً ۽ دً کي ؼيٍيٽ تي ىلعر ڪيّ 

 .„ُي

(e)  ُڪ ىاڻِّ؛يٌّيّرؼٽي دي انّىٍي ىٍذِام 

(f)  پعهفيؽع يا ڪانيخ دي پعٌؽپاك ؼعر تي ىهڪ
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دي اڪيڊىڪ ڪييٌّٽي دا ٻَ ىاڻِّۿ ؼّاِء يٌّيّرؼٽي 

 ىالزىً دي؛

(g) چار يٌّيّرؼٽي اؼتاد؛ ۽ 

(h) .ِّڪييـً ظعفام ٌاىغد ڪيم ُڪ ىاڻ 

تائيً ةيام  (h)کام  (e)( ذيهي دفػَ ُڪ دي ؿلً 2)

ڪيم ؼيٍيٽ دي ىييتعم دّ اٌگ  ؼيٍيٽ ظعفام 

كاًٌٌّ ىّدب هڌائي ؼگِذي ٿّ پع ؼيٍيٽ دي ڪم 

ىييتع ؿپ ايڪّيَِ کام ٌَ هڌڻ گِعديۿ دًٍِ ۾ هڌ ۾ 

۽ هاڌ ديتعه ىيڪً  هڌ يٌّيّرؼٽي دا پٍخ اؼتاد ُذً

( دي ڄاڻايم ىضتهف 1ٿي ؼگِي ذيهي دفػَ )

 ڪيٽيگعيغ ىام ىتّازم ُذي.

يٍيٽ ۾ ؼيّريّم ىلعريّم چاٌؽيهع ظعفام ( ؼ3)

ذيهي دفػَ زڪّىت دي ؼفارؿً تي ڪيّم هيٍطيّم. 

تائيً ۾ ڄاڻايم ىاڻًِ دّم  (f)کام  (e)( دي ؿلً 1)

دي ؿعظً ىّدب  23ىلعريّم ُع „ؼاىي الِء دفػَ 

دّڙيم ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي دي ؼفارش تي ٽً ٌانً 

دي پيٍم ىٍذِام ڪيّم هيٍطيّم ۽ اُڏي ظعيلي 

 ديئً ةيام ڪيّ يّه ُذي:

ةـعظيڪ ىػيار ۽ كاةهيت تي ؼيذِّتّ ڪعڻ کاٌؽّاِء 

 ؼيٍيٽ ۾ غّرتً کي دّڳي ٌيائٍطگي ڏٌي هيٍطي.

۾ ةيام  (g)( دي ؿق 1ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ذيهي دفػَ )

ڪيم يٌّيّرؼٽي اؼتادم دي ؼهؽهي ۾ ؼيٍيٽ ُڪ 

ظعيليڪار ةيام ڪٍطي دًٍِ تست يٌّيّرؼٽي 

اؼتادم دي ىضتهف ڪيٽيگعيغ ىام ههٽٍگ دي 

 ةٍيادم تي چٌّڊم ذريػي ىلعري ڪئي هيٍطي.
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ةـعظيڪ ؼيٍيٽ ىتتادك ظّر ةيام ڪعي ؼگِي ٿي 

تَ ؼيٍيٽ ۾ يٌّيّرؼٽي اؼتادم دي ىلعري اُڏيَء ريت 

ٿي ؼگِي ٿي ديئً ًُ ذيهي دفػَ ظعفام ذيهي دفػَ ةَ 

تائيً ۾ ةيام ڪيم ىاڻًِ الِء  (f)کام  (e)( دي ؿلً 1)

 ڄاڻايّ هيّ „ُي.

( ايڪػ „فيـّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼيٍيٽ دا ىييتعۿ 4)

ايڪػ „فيـّ ىييتعم ٽً ؼانً الِء غِطه رکي ؼگٍِطا. 

 اىييتعم دؼيٍيٽ دي  ٺٍِطڙکاٌؽّاِء پِعيّم دفػّ ٻيِع 

ُڪ ڀاڱي ٽيۿ الٽ ذريػي ظئي ڪيّ هيٍطهۿ چاٌؽيهع 

ظعفام ىلعري هاري تاريش کام ُڪ ؼاك پّره ٿيڻ تي 

غِطي تام رٽائع ٿيٍطاۿ رُيم ىييتعم ىام اڌۿ ايڪػ 

ڀيعه ٻيِع دّڙيم „فيـّ ىييتعم کاٌؽّاِءۿ پِعيّم 

ظئي ڪيا هيٍطاۿ ىلعري هاري  ؼيٍيٽ ىامۿ الٽ ذريػي

تاريش کام ٻَ ؼاك پّرا ٿيڻ تي غِطي تام رٽائع ٿيٍطا ۽ 

ةاكي رُيهً ىام اڌۿ ؼّاِء ايڪػ „فيـّ ىييتعم ديۿ 

 ٽيّم ؼاك پّره ٿيڻ تي غِطي تام رٽائع ٿي هيٍطا.

ةـعظيڪ ايڪػ „فيـّ ىييتع کاٌؽّاِء ڪّ ةَ ىاڻِّ 

عاٌذال ٻً الڳيتّ ىطم کام هڌيڪ ؼيٍيٽ ۾ صطىتّم ؼ

 ٌَ ڏئي ؼگٍِطه؛

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ؼيٍيٽ ۾ ىلعر يٌّيّرؼٽي اؼتاد 

ٻً الڳاتار ىطم کام هڌيڪ صطىت ؼعاٌذال ٌَ ڏئي 

 ؼگٍِطا.

ؼيٍيٽ ؼاك دهرام گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيعا گڎداڻي ( 5)

 ڪٍطي.

 ؼيٍيٽ ۾ ىالزىت غارضي ةٍيادم تي ٌُّطي:( 6)
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هيٍطاۿ  ڀعي ڏٌاةـعظيڪ زليلي صعچ اُڏيَء ريت 

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

 ردؽٽعار ؼيٍيٽ دّ ؼيڪعيٽعي ٌُّطه.( 7)

( چاٌؽيهع دي غيع زاضعي ۾ۿ ؼيٍيٽ دي گڎداڻيً 8)

دي قطارت اُڏي ىييتع ظعفام ڪئي هيٍطيۿ ديڪّ 

 يٌّيّرؼٽي دّ ىالزل يا ؼعڪاري ىالزل ٌَ ٌُّطهۿ ديئً

يَء ريت ٌاىغد چاٌؽيهع هكت ةّكت ٌاىغد ڪعي. اُڏ

 يتع ؼيٍيٽ دّ ڪٍّيٍع ٌُّطه.ڪيم ىي

ديؽتائيً ٻي قّرت ۾ ًُ ايڪٽ ىّدب ةيام ٌَ ( 9)

ڪيّ هيّ ُذيۿ ؼيٍيٽ دا ؼيّرا فيكال ىّدّد 

ىييتعم دي اڪحعيت راِء دي ةٍياد تي ڪيا هيٍطا. 

ڪًٍِ ىػاىهي تي ىييتع ُڪ ديتعا هرُائذي هڃڻ 

تي گڎداڻيَء دي قطارت ڪٍطڙ کي ُڪ ڪاؼٽٍگ 

 ههٽ زاقم ٌُّطه.

( ؼيٍيٽ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل ام دي 10)

ىييتعؿپ دي ٻَ ڀاڱي ٽي ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي 

 ٌؽتت ُڪ ةعاةع ڳڻي هيٍطي.

ٌظعداري  ىذيّغيؼيٍيٽ کي يٌّيّرؼٽي دي ( 1. )17

دا اصتيار زاقم ٌُّطا ۽ هائيػ چاٌؽيهع ۽ اٿارٽيغ کي 

يٍّيّرؼٽي دي ؼيّرم ڪيً الِء دّاةطن رکٍطي. 

ؼيٍيٽ کي يٌّيّرؼٽي دا اُي ؼيّرا اصتيار ةَ زاقم 

ٌُّطا ديڪي ڪًٍِ اٿارٽي يا غيهطار الِء ًُ ايڪٽ 

تست ةيام ٌَ ڪيا هيا ُذً ۽ اُي ٻيا اصتيار ةَ زاقم 

يا ُذً هايڪٽ تست ڄاڻايا ٌَ  ٌُّطا ديڪي ًُ

دي ڪيً دي ڪارڪعدگيَء الِء پعيٌّيّرؼٽيَء 
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 ضعهري ُذً.

ىٿي ڄاڻايم اصتيارم دي غال زيحيت ؼام تضاد ( 2)

 کاٌؽّاِءۿ ؼيٍيٽ کي ُيٺيام اصتيار زاقم ٌُّطا:

 (a) ؼانياٌي ڪو دي تذّيغ ڪيم ؼانياٌي ىٍكّةيۿ

اڪائٌّٽػ ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽۿ ؼانياٌي رپّرٽ ۽ 

 دي ؼانياٌي اؼٽيٽييٍٽ دي ىٍظّري ڏيڻ؛

(b)  يٌّيّرؼٽي ىهڪيتۿ فٍڊس ۽ ؼيڏپڪاري کي

رکڻۿ ضاةعّ رکڻ ۽ اٌتظال الِء زڪيت غيهي دّڙڻۿ 

ةـيّك غيع ىتسعڪ ىهڪيت دي هڪعي ۽ صعيطاري 

 ؛يا ظهتي دي ىٍظّري دي

(c)  يٌّيّرؼٽي دي تػهييي پعهگعاىً دي ىػيار ۾

الڳاپي دي ٌظعداري ڪعڻ ۽ يٌّيّرؼٽي دي غال 

 تػهييي ىػاىهً تي ٌظع رکڻ؛

(d)  ڊيٍػۿ پعهفيؽعمۿ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽعم ۽ اُڏم

ٻيً فيڪهٽي ۽ ايڊىٍؽٽعيٽعم دي ىلعري دي ىٍظّري 

 ڏيڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(e)  ًيٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻي

عظً ۽ ضاةعً الِء اؼڪييّمۿ ىالزىً دي ىلعري دي ؿ

 ۽ رٍُيائي دّڙڻ؛ مُّطايت

(f) اؼٽعيٽذڪ پالٌػ دي ىٍظّري ڏيڻ؛ 

(g)  يٌّيّرؼٽي دي فٍاٌـم ريؽّرس ڊهنپييٍٽ پالٌػ

 دي ىٍظّري ڏيڻ؛

(h) ۿ ديئً ىػاىهّ ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم

ظعفام تذّيغ ڪيم ڊرافٽػۿ كاًٌٌّ ۽ ضاةعً تي  ُذيۿ

۾ ڄاڻايم ظعيلي ىّدب  26۽  25غّر ڪعڻ ۽ دفػَ 
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 ؛اًٌِ کي ىًٍِ ڏيڻ

ةـعظيڪ ؼيٍيٽ پاڻيعاده كاٌّم يا ضاةعا دّڙي 

ؼگِي ٿي ۽ ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽمۿ 

ديئً ىػاىهّ ُذيۿ اًٌِ کام ىـّره هٺڻ ةػط ىٍظّري 

 ڏئي ؼگِي ٿي.

(i)يا غيهطار دّم ڪاررهايّم  ڪًٍِ اٿارٽي

ديڪڎًُ ؼيٍيٽ ىعيئً „ُي تَ اُڏيّم ڪاررهايّم 

ايڪٽ دي گٍذائـًۿ كاًٌٌّ يا ضاةعً ىّدب ٌَ „ًُۿ 

اُڏي اٿارٽي يا غيهطار کام ؼتب ىػهّل ڪعڻ کاٌپِّء تَ 

ڇّ اُڏيّم ڪاررهايّم صتو ٌَ ڪيّم هڃًۿ نکت ۾ 

 زڪو ذريػي صتو ڪعڻ؛

(j)ٌؽيهع کي ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب چا

ؼيٍيٽ دي ڪًٍِ ىييتع کي ةعظعف ڪعڻ الِء 

 ؼفارش ڪعڻ؛

(k) فيـّ  ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ايڪػ„

 ىييتعم کاٌؽّاِء ؼٍڊيڪيٽ دا ىييتع ىلعر ڪعڻ؛

(l)  ّايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ايڪػ „فيـ ًُ

ىييتعم کاٌؽّاِء اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دا ىييتع ىلعر 

 ڪعڻ؛

(m)  ٌاىيارا پعهفيؽع اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً تست

 ىلعر ڪعڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(n)  ڪًٍِ ؿضف کي ڪًٍِ اٿارٽي دي ىييتعؿپ

 تام ُٽائڻۿ ديڪڎًُ اُڏه ؿضف:

(i)دىاغي تّازم هڃائي هيِي؛ يا 

(ii)  اُڏي اٿارٽي دي ىييتع ظّر ڪو ڪعڻ کام ٌااُم
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 ٿي هڃي؛ يا

(iii) فام ةطاصالكي دي كاٌّم دي ڪًٍِ غطانت ظع

 ڏهَُ ۾ ؼغا ٻڌائي هئي ُذي؛ ۽

 (o)  يٌّيّرؼٽي دي غال ىِع دي تسّيم ۽ ام دي

 اؼتػياك دّ ظعيلّ ظئي ڪعڻ.

(ؼيٍيٽ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب پٍٍِذا 3)

ؼيّرا يا ڪي ةَ اصتيار يا ڪو ڪًٍِ اٿارٽيۿ غيهطار 

يا يٌّيّرؼٽي دي ىيً ڪييپػ دي ىالزلۿ يا ام دي 

دي ڪًٍِ اٿارٽيۿ ڪييٽيۿ غيهطار اضافي ڪييپػ 

يا ىالزل کي اُڏي اضافي ڪييپػ دي ڪيً دي 

ةِتعي ڪاررڪعدگيَء دي ىلكط الِء ىٍتلم ڪعڻ ۽ 

ام ىلكط الِء ؼيٍيٽ ايڊيـٍم ڪييپػ ۾ ٌّام غِطا يا 

 „ؼاىيّم پيطا ڪعي ؼگِي ٿي.

ؼيٍيٽ ؿعظً ۽ ظعيليڪار ىّدب ديئً ةيام . 18

ڳاپيم ىػاىهً دي ڪيّ هيّ ُذيۿ يٌّيّرؼٽي ؼام ال

 ڪعائي ؼگِي ٿي. ىػائٍّ

يٌّيّرؼٽي دي ؼٍڊيڪيٽ ٌُّطي ديڪا ( 1. )19

 ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي:

(a)  ّام دّ چيئعپعؼً ٌُّطه؛هائيػ چاٌؽهعۿ ديڪ 

(b) يٌّيّرؼٽي دي فيڪهٽيغ دا ڊيٍػ؛ 

(c)  ىضتهف ؿػتً ىام ٽي پعهفيؽعزۿ ديڪي ؼيٍيٽ

دا ىييتع ٌَ „ًُۿ يٌّيّرؼٽي دي اؼتادم ظعفام 

ؼيٍيٽ ظعفام ةيام ڪيم ظعيليڪار ىّدب چٌّڊيا 

 هيٍطا؛

(d) دّڙيم ڪانيذً دا پعٌؽيپاك؛ 
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(e) ردؽٽعار؛ 

(f) صغاٌچي؛ ۽ 

(g) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ 

( ايڪػ „فيؽّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼٍڊيڪيٽ دا 2) 

 .ىييتع ٽً ؼانً دي غعقي الِء غِطه رکٍطا

م ٽً اؼتادم يڪ۾ ةيام  (c)( دي ؿق 1( ذيهي دفػَ )3)

 23دي ؼهؽهي ۾ۿ ؼيٍيٽ چٌّڊم دي ىتتادك ظّر دفػَ 

دي ؿعظً ىّدب دّڙيم ريپعيغٌٽيـً ظعفام ٌانً دي 

پيٍم دي تذّيغ ڪعڻ الِء ظعيلّ ةيام ڪعي ؼگِي 

ڪيم ىاڻًِ  ريپعيغٌٽيؽً ڪييٽي ظعفام تذّيغ ٿي. 

دي ىلعري ؼيٍيٽ ظعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش 

 تي ڪئي هيٍطي.

( ؼٍڊيڪيٽ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل ڪم ىييتعم 4)

دي اڌ ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت ُڪ ةعاةع ڳڻي 

 هيٍطي.

( ؼيٍيٽ ؼاك دي ُع ٽَ ىاُي ۾ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ 5)

 دفػّ گڎداڻي ڪٍطي.

( ؼٍڊيڪيٽ يٌّيّرؼٽي دي ايگغيڪيّٽّ 1. )20

ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ۽ دًٍِ کي ةاڊي ٌُّطي ۽ 

۽ ىهڪيت دي كاًٌٌّ ىّدب يٌّيّرؼٽي دي ىػاىهً 

 اٌتظال تي غال ٌظعداري ٌُّطي.

( ىٿي ڄاڻايم اصتيارم دي غال زيحيت ؼام تضاد 2)

 کاٌؽّاِءۿ ؼٍڊيڪيٽ کي ُيٺيام اصتيار زاقم ٌُّطا:

(a)  رپّرٽ ۽ ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ ؼانياٌي

 ڪاٿً تي غّر ڪعڻ ۽ اُي ؼيٍيٽ کي ديع ڪعائڻ؛
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 (b)  يٌّيّرؼٽي ظعفام ىتسعڪ ىهڪيت دي ىٍتلهي

 ۽ ىٍتلهي كتّك ڪعڻ؛

(c)  يٌّيّرؼٽي دي ظعفام ٺيڪا ىٍظّر ڪعڻۿ ىڪيم

 ڪعڻۿ تتطيم ڪعڻ يا رد ڪعڻ؛

 (d)  يٌّيّرؼٽي ظعفام زاقم ڪيم يا صعچ ڪيم

ؼيّريً ركيً دي اڪائٌّٽػ ۽ يٌّيّرؼٽي دي اجاجً 

 ۽ هؼيهً دا ڪتاب تيار ڪعڻ؛

(e)  ڪًٍِ ٌَ اؼتػياك ٿيم ركو ؼييت يٌّيّرؼٽي ؼام

دّ  1882) 1882ؼٽػ ايڪٽۿ عالڳاپيم ڪا ركو ٽ

۾ ةيام ڪيم ڪً ؼڪيّرٽيغ  20( دي دفػَ IIايڪٽ 

ىٍلّنَ ىهڪيت صعيط ڪعڻ ۾ يا اُڏي ۾ ؼيڏائڻ ۽ غيع 

ٻئي ڪًٍِ ظعيليۿ ديئً اُا ظئي ڪعيۿ اُڏيً 

ؼيڏپڪاريً دي ؼهؽهي ۾ ىهيم اصتيارم دي ؼهؽهي 

 ۾؛

(f)  يٌّيّرؼٽي کي ىٍتلم ڪيم ڪًٍِ ىهڪيت يا

ڪيم گعاٌٽػۿ تسفًۿ غعيًۿ اٌڊهىيٍٽػ ۽ ٻيً 

 ؼِڪارم کي زاقم ڪعڻ ۽ اٌتظال ڪعڻ؛

(g) تي رکيم ڪً فٍڊس دّ  قّاةطيطيٌّيّرؼٽي دي

 ىضكّص ىلكطم الِء اٌتظال ڪعڻ؛

(h) ازاظاۿ ۿ الئتعيعيغۿ يٌّيّرؼٽي الِء گِعةم غيارتّم

ؿيّم گِعةم فعٌيچعۿ ؼاىامۿ اهزار ۽ اُڏيّم ٻيّم 

 ىِيا ڪعڻ؛يٌّيّرؼٽي دا ڪو داري رکڻ الِء 

(i)  رُائؾ دا ُانػ ۽ ُاؼٽهػ كائو ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻ ۽

اؼٽهػ يا الدٍگػ دي ؿاگعدم دي رُائؾ الِء ُ

 ىٍظّري ڏيڻ يا الئؽٍػ داري ڪعڻ؛
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(j)  ذً کي انساق ڏيڻ ۽ انساق صتو ڪانيؼيٍيٽ کي

 ڪعڻ دي ؼفارش ڪعڻ؛

(k)  تػهييي ادارم کي يٌّيّرؼٽي دي ؼيٍيٽ کي

 ىعاغتً ۾ داصم ڪعڻ يا اُڏيّم ىعاغتّم صتو ڪعڻ

 ؛دي ؼفارش ڪعڻ

(l) ڪانيذً ۽ تطريؽي ؿػتً دي داچ ڪعائڻ؛ 

(m)  پعهفيؽعؿپػۿ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع ؿپػۿ

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع ؿپػۿ نيڪچعر ؿپػ ۽ ٻيّم 

تطريػ دّم „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ يا اُڏيً „ؼاىيً کي 

 ؼؽپيٍڊ يا صتو ڪعڻ؛

(n) پيطا ڪعڻۿ  يا ٻيّم „ؼاىيّم م اٌتظاىيّاُڏي

 ؛ؼؽپيٍڊ يا صتو ڪعڻ

(o)  ًيٌّيّرؼٽي دي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ىالزى

 دّم ذىيّاريّم ةيام ڪعڻ؛

 (p)  ًاًٌِ ىػاىهً تي ؼيٍيٽ کي رپّرٽ ڪعڻ د

 ىػاىهً تي رپّرٽ ڪعڻ الِء چيّ هيّ ُذي؛

(q)  ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ىضتهف اٿارٽيغ ۾ ًُ

 ىييتع ىلعر ڪعڻ؛

 (r)  ؼيٍيٽ کي ديع ڪعائڻ الِء اؼٽيچّٽػ دا

 ڊرافٽػ تذّيغ ڪعڻ؛

(s)  يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دّ چاك چهت ۽ ٌظو ه

 ضتط کي ؼٍڀانڻ؛

(t)  يٌّيّرؼٽي دي ةِتع اٌتظال الِء ضعهري كطل کڻڻ ۽

 اُڏا ؼيّرا اصتيار اؼتػياك ڪعڻ ديئً ضعهري ُذً؛

(u) ا پٍٍِذا ڪي ةَ اصتيار ڪًٍِ اٿارٽي يا غيهطار ي
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 ڪييٽي زّاني ڪعڻ؛ ۽

 (v)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديڪي ًُ ايڪٽ

دي ٻيً گٍذائـً تست ؼٌّپيا هيا ُذً يا كاًٌٌّ 

 ىّدب ؼٌّپي ؼگِذً ٿا.

ٌُّطيۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم يٌّيّرؼٽي دي ( 1. )21

 ديڪا ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي:

(a) ديڪّ چيئعپعؼً ٌُّطه؛هائيػ چاٌؽهع 

(b)  يا ؿػتً دا چيئعىيً يا فيڪهٽيغ دا ڊيٍػ

 ؼعةعاَُ؛

(c)  ؿػتًۿ ادارم ۽ دّڙيم ڪانيذً دي ٌيائٍطگي

ڪٍطڙ پٍخ ىييتع ؼيٍيٽ ظعفام ةيام ڪيم ظعيلي 

 ىّدب چٌّڊيا هيٍطا؛

 (d)  پعٌؽپانػ؛ٻَ ڪانيذً دا انساق ٿيم 

(e)  پعهفيؽعس؛ پٍخپعهفيؽعس ؼييت اىيعيٽػ 

(f) ردؽٽعار؛ 

(g) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ 

(h)  يٌّيّرؼٽي ُاؼپيٽم يا چاٌڊڪا ىيڊيڪم

 ڪانيخ ُاؼپيٽم دا ىيڊيڪم ؼپعٌٽيٍڊٌٽػ؛ ۽

(i) ًالئتعيعي. 

کاٌؽّاِء ۽ چٌّڊيم ىييتعم ( ؼيٍيٽ ايڪػ „فيـّ 2)

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دا ىييتع ىلعر ڪٍطي ۽ هائيػ 

 چاٌؽيهع دي ؼفارش تي ىييتع ىلعر ڪٍطي؛

ةـعظيڪ پٍخ پعهفيؽعم ۽ ؿػتًۿ ادارم ۽ دّڙيم 

ڪانيذً دي ٌيائٍطگي ڪٍطڙ ىييتعم دي ؼهؽهي ۾ 

دي ؿعظً ىّدب  23ؼيٍيٽ ىتتادك چٌّڊ ظّر دفػَ 
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دّڙيم ريپعيغٌٽيـً ظعفام ٌانً دي پيٍم دي تذّيغ 

ڪعڻ الِء ظعيلّ ةيام ڪعي ؼگِي ٿي.  ريپعيغٌٽيؽً 

ؼيٍيٽ ڪييٽي ظعفام تذّيغ ڪيم ىاڻًِ دي ىلعري 

 ظعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي ڪئي هيٍطي.

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دا ىييتع ٽً ؼانً الِء غِطه ( 3)

 رکي ؼگٍِطا.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ُع ٽَ ىاُي ۾ گِٽ ۾ گِٽ 4)

 ُڪ ڀيعه گڎداڻي ڪٍطي.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل 5) 

اڌ ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت ڪم ىييتعم دي 

 عاةع ڳڻي هيٍطي.ُڪ ة

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم يٌّيّرؼٽي دي 1.)22

ايڪٽ دي گٍذائـً ۽  اڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّطيۿ ۽ ًُ

تطريػۿ اؼڪانع ؿپۿ تسليق ۽ كاًٌٌّ ىّدب 

اىتساًٌ دي صاص ىػيارم ىّدب رکڻۿ ۽ ُالئڻ ۽ 

دي تطريؽي ؼعگعىيً کي ۽ ڪانيذً يٌّيّرؼٽي 

 ُٿي هٺعائڻ دّ اصتيار زاقم ٌُّطه.

ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍذائـً دي غال ( صاص 2)

زيحيت ؼام تضاد کاٌؽّاِءۿ ڪائٌّؽم کي ُيٺيام 

 اصتيار زاقم ٌُّطا:

(a)  تػهييي پعهگعاىً دي ىػيار ؼام الڳاپيم زڪيت

 غيهيً ۽ ظعيلً دي ىٍظّري ڏيڻ؛

(b) تػهييي پعهگعاىً دي ىٍظّري ڏيڻ؛ 

(c)  ٌيڪانيۿ ؼغاۿ ؿاگعدم دي ڪيً ةـيّك داصالئًۿ

ساًٌ ۽ ؼعٽيفڪيٽ ڏيڻ ؼام الڳاپيم ىػاىهً الِء اىت
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 زڪيت غيهيً ۽ ظعيلً دي ىٍظّري ڏيڻ؛

(d)  تطريػ ۽ تسليق دي ىػيار کي يليٍي ةڻائڻ الِء

 زڪيت غيهيً ۽ ظعيلً دي ىٍظّري ڏيڻ؛

(e)  ٻيً تػهييي ادارم دي انساق الِء زڪيت غيهيً ۽

 ظعيلً دي ؼفارش ڪعڻ؛

(f)  تطريؽي ؿػتً ۽ ةّرڊس ؼٍڊيڪيٽ کي فيڪهٽيغۿ

„ف اؼٽڊيغ دي دّڙدڪ ۽ اٌتظال الِء اؼڪييّم 

 تذّيغ ڪعڻ؛

(g) ظعفام ٌانً دا پيٍم ىهڻ ةػط ً الڳاپيم اٿارٽي

يٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم اىتساًٌ الِء پيپع ؼيٽعز ۽ 

 ىيتسً ىلعر ڪعڻ؛

(h) ُع ؼعر تي يٌّيّرؼٽي اؼتادم دي نڳاتار

 پعهفيـٍم تعكي الِء پعهگعال دّڙڻ؛

(i)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ ۽ اىتساٌي ةاڊيغ دي اىتساًٌ کي

 يٌّيّرؼٽي دي اىتساًٌ ةعاةع تّجيق ڪعڻ؛

(j)  ًاؼٽّڊٌٽ ؿپػۿ اؼڪانع ؿپػۿ ىيڊنػ ۽ اٌػاى

 دّ اٌتظال ڪعڻ؛

(k) ڪعائڻ الِء ضاةعا دّڙڻ؛  پيؾکي  ؼيٍيٽ 

(l)  يٌّيّرؼٽي دي تػهييي ڪارڪعدگي تي ؼانياٌي

 رپّرٽ تيار ڪعڻ؛ ۽

 (m)  ً۾ ةيام ضاةعً اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئ

 ڪيا هيا ُذً.

ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب كاٌّم ىّدب ( 1. )23

ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۾ ىاڻًِ 

دي ىلعري الِء ؼفارش ڪعڻ الِء ؼيٍيٽ ظعفام ُڪ 
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 ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي دّڙي هيٍطي.

دا ( ؼيٍيٽ ۾ ىلعريً الِء ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي 2)

 ىييتع ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطا:

(a)  ٌَ ؼيٍيٽ دا ٽي ىييتع ديڪي يٌّيّرؼٽي اؼتاد

 ُذً؛

(b)  ڄاڻايم ظعيلي ىّدب يٌّيّرؼٽي اؼتادم ظعفام

 اًٌِ ىٍذِام ٌاىغد ڪيم ٻَ ىاڻِّ؛

(c)  ّاڪيڊىڪ ڪييٌّٽي ىام ُڪ ىاڻِّۿ ديڪ

يٌّيّرؼٽي دّ ىالزل ٌَ ُذيۿ پعهفيؽع يا ڪانيخ 

تي يٌّيّرؼٽي اؼتادم ظعفام پعٌؽپاك دي ؼعر 

 ڄاڻايم ظعيلي ىّدب ٌاىغد ڪيّ هيٍطه؛ ۽

(d) ۿ تعكياتي ڪوۿ كاٌّم يا اڪائٌّٽٍؽي ۾ ؼضاهت

تذعةّ رکٍطڙ ُڪ ٌاىياره ؿِعي ؼيٍيٽ ظعفام ٌاىغد 

 ڪيّ هيٍطه.

ؼٍڊيڪيٽ ۽ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۾ ىلعريً الِء ( 3)

 ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي:

(a)  ٌَ ؼيٍيٽ دا ٻَ ىييتع ديڪي يٌّيّرؼٽي اؼتاد

 ُذً.

(b)  ڄاڻايم ظعيلي ىّدب يٌّيّرؼتي اؼتادم ظعفام

 اًٌِ ىٍذِام ٌاىغد ڪيم ٽي ىاڻِّ؛

 ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي دّ ىطه ٽي ؼاك ٌُّطه؛( 4)

ةـعظيڪ ىييتع نڳاتار ٻً ىطم تائيً صطىت ؼعاٌذال 

 ڏئي ؼگٍِطه.

اُڏيَء ريت ٌُّطاۿ  ( ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي دا ظعيلا5)

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.
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ٻيً ڪً اٿارٽيغ ظعفام اُڏيّم ٻيّم ريپعيغٌٽيـً ( 6)

ڪييٽيغ دّڙي ؼگِذً ٿيّمۿ ديئً يٌّيّرؼٽي دي 

ىضتهف اٿارٽيغ ۽ ٻيً ةاڊيغ ۾ ىاڻًِ دي ىلعريً دي 

 ؼفارش الِء ضعهري ُذً.

ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۽ ( 1). 24

هكت ةّكت اُڏيّم اؼٽيٍڊٌگۿ اؼپيـم يا  ۿٻيّم اٿارٽيغ

ّمۿ ديئً اُي ٿي ّم دّڙي ؼگًِايڊهائيغري ڪييٽي

ڪييٽي دي ىييتع ظّر ىلعر ۽ ىاڻِّ  ىٍاؼب ؼيذًِ

دا ىييتع ٌَ  اٿارٽيًۿ ديڪي اُڏيً ّمٿي ڪعي ؼگًِ

 ُذً.

( اٿارٽيغ دي دّڙڪۿ ڪو ۽ اصتيار  دً الِء ًُ 2)

ٌّطا ايڪٽ ۾ صاص گٍذائؾ ٌاُي اُڏيَء ريت ُ

 ديئً كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

 -Vةاب 

 اؼٽيچّٽػۿ ضاةعا ۽ كاغطا

Chapter-V 

Statutes, Regulations and Rules 

( ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدبۿ ُيٺ ةيام 1. )25

ڪيم ؼيّرم ىػاىهً يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ُڪ الِء 

 ؼگِذً ٿا: اؼٽيچّٽػ دّڙي

(a)  ىّاد ۽ ظعيلّ دًٍِ تست ؼانياٌي رپّرٽ هائيػ

چاٌؽيهع ظعفام ؼيٍيٽ کي پيؾ ڪعڻ الِء تيار ڪئي 

 هيٍطي؛

(b) يٌّيّرؼٽي فيػ ۽ ٻيّم چاردغ؛ 

 (c)  پيٍـًۿ اٌـّرٌػۿ يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً دي
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دي ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ  گعيچّئٽيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽

 دّڙدڪ؛

(d)  يٌّيّرؼٽي دي غيهطارۿ اؼتادم ۽ ٻيً ىالزىً دي

 ىالزىت دا پي اؼڪيم ۽ ٻيا ؿعط ۽ ضاةعا؛

 (e) ردؽٽعڊ گعيذّئيٽػ دّ ردؽٽع تيار ڪعڻ؛ 

(f)  ۽ انساق صتو ڪعڻ ڪعڻ تػهييي ادارم دّ انساق

 ۽ الڳاپيم ىػاىال؛

(g)  تػهييي اداري دي يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصال

 صتو ڪعڻ؛يا اُڏيً ىعاغتً کي 

 (h)  ٻيً اڪيڊىڪ ڪانيذً ۽ ۽  ادارمفيڪهٽيغۿ

 ڊهيغٌػ دّ كيال؛

(i) غيهطارم ۽ اؼتادم دا اصتيار ۽ ذىيّاريّم؛ 

 (j)  ؿعط دً تست يٌّيّرؼٽي ٻيً ادارم يا پتهڪ ةاڊيغ

ؼام تسليق ۽ قالزڪاري صطىتً دي اٌتظاىً ۾ 

 داصم ٿي ؼگِي ٿي؛

(k)  اىيعيٽػ  پعهفيؽعز دي ىلعري دا ؿعط ۽ اغغازي

 ڊگعيّم ڏيڻ؛

(l)  يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً دي قالزيت ۽ ٌظو ه

 ضتط؛

(m)  ايڪٽ دي ؿعظً ىّدب ڪو داري رکڻ الِء ًُ

ريپعيغٌٽيـً ڪييٽي دي دّڙدڪ ۽ ام دي ڪو دّ 

 ظعيلّ؛

(n)  ؼعچ ڪييٽي دي دّڙڪ ۽ ظعيلّ دًٍِ تست

 ئي هيٍطي؛هائيػ چاٌؽيهع دي ىلعري ڪ

(o) اٿارٽيغ دي دّڙدڪۿ ڪو ۽ اصتيار؛ ۽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

(p)  ًٌٌّايڪٽ تست ٻيا ؼيّرا ىػاىال ديڪي كا ًُ

 ىّدب ةيام ڪعڻا يا ُالئڻا „ًُ.

ؼيٍيٽ کي پيؾ  دّ ڊرافٽكاًٌٌّ ؼٍڊيڪيٽ ( 2)

ديڪا تذّيغم تي غّر ڪعڻ ةػط تتطيهيً ۿ ڪٍطي

ؼام يا ةٍا تتطيهيً دي ىٍظّر ڪعي ؼگِي ٿي يا ٻيِع 

ٍڊيڪيٽ ڏاًٌِ هاپػ اىاڻي ؼگِي ڪعڻ الِء ؼغّر 

 ٿي:

( ۾ ڄاڻايم 1۽ ) (a)( دي ؿلً 1ةـعظيڪ ذيهي دفػَ )

ڪًٍِ ىػاىهي ؼام الڳاپيم كاٌّم ؼٍڊيڪيٽ دي راِء 

هٺڻ کاٌپِّء ؼيٍيٽ ظعفام ظئي ڪيا ۽ ىٍظّر ڪيا 

 هيٍطا:

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ؼٍڊيڪيٽ پٍٍِذي اصتيار ۾ 

كاٌّم ظئي ڪعي ايٍطڙ ڪًٍِ ىػاىهي دي ؼهؽهي ۾ 

ؼگِي ٿي يا ايڪٽ دي ؿعظً ىّدب دّڙيم كاٌّم 

دي ؼهؽهي ۾ ۽ اُڏي كاٌّم دي ؼٍڊيڪيٽ دي راِء 

 زاقم ڪعڻ کاٌپِّء ىٍظّري ڏئي ؼگِي ٿي.

دي گٍذائـً ۽ كاٌّم ىّدب „رڊيٍٍػ ( ًُ 1. )26

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ُيٺيً ؼيّرم يا اًٌِ ىام ڪً 

يڪي ةَ ىػاىهً الِء ضاةعا دّڙي ؼگِي ٿيۿ د

 ؼعڪاري گغيٽ ۾ ؿايع ڪيا هيٍطا:

(a)  يٌّيّرؼٽي دي ڊگعيًۿ ڊپهّىاز ۽ ؼعٽيفڪيٽً الِء

 ؛ڪّرؼغ „ف اؼٽڊيغ

(b)  َ( ۾ ةيام 1دي ذيهي دفػَ ) 6ظعيلّ دًٍِ تست دفػ

 ڪيم تطريػ دّ اٌتظال ڪيّ ۽ فعاُو ڪئي هيٍطي؛

(c) ّّرؼٽي ىام يي ۽ داصال ۽ يٌّٽيّرؼٌؿاگعدم دي ي
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 ٌيڪاني؛

(d) دً تست ؿاگعدم کي يٌّيّرؼٽي دي  ؿعط

ڪّرؼغ ۽ اىتساًٌ الِء داصال ڏٌي هيٍطي ۽ ديڪي 

 ڊگعيًۿ ڊپهّىاز ۽ ؼعٽيفڪيٽً الِء اُم ٿيٍطا؛

(e) اىتسام ىٍػلط ڪعڻ؛ 

(f)  ۾ داصال اىتساًٌ ۽ ىضتهف ڪّرؼغ يٌّيّرؼٽي دي

ديڪي ؿاگعدم پارام ادا  هقّنيّم۽ ٻيّم الِء فيػ 

 ڪيّم هيٍطيّم؛

(g)  ؿعط دً تست ڪّ ؿضف ڊگعي زاقم ڪعڻ الِء

 „زاداڻي تسليق داري رکي ؼگِي ٿّ؛

(h) الئتعيعي دّ اؼتػياك؛ 

(i)  فيڪهٽيغۿ ؿػتً ۽ ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ دي دّڙدڪ؛

 ۽

(j)  ًٌٌّٻيا ؼيّرا ىػاىال ديڪي ًُ ايڪٽۿ يا كا

 ذريػي يا ضاةعً ىّدب ةيام ٿيڻا „ًُ.

( ضاةعا اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام دّڙيا هيٍطا ۽ 2)

ىٍظّري الِء ؼٍڊيڪيٽ کي پيؾ ڪيا هيٍطاۿ ديڪا 

يا ڪعي کي ام کي ديع ڪعايم ضاةعا ىٍظّر ام 

ٻيِع غّر ڪعڻ الِء اڪيڊىڪ ىٍظّري رهڪي يا 

اىاڻي ؼگِي ٿي. اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي هاپػ 

ڪّ ةَ ضاةعّ تيؽتائيً ىّجع ڪائٌّؽم ظعفام دّڙيم 

ظعفام ىٍظّري ؼٍڊيڪيٽ ٌُّطه ديؽتائيً ام دي ٌَ 

 ٌَ ڏٌي هڃي.

ضاةعا  ؼام ُو „ٍُگي رکٍطڙ (i)۽  (g)( ذيهي ؿلً 3)

۽ ىػاىال ؼٍڊيڪيٽ دي اڳّاٽ ىٍظّري کاٌؽّاِء 
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 ؼيٍيٽ کي ديع ٌَ ڪعايا هيٍطا.

. كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ هاڌاريۿ تعىيو ڪعڻ يا ىٍؽّخ 27

كاًٌٌّ ۽ ڪعڻ دّ ظعيليڪار ؼاڳيّ ٌُّطه ديڪّ 

 ضاةعً دي دّڙڻ ۽ ٺاُڻ الِء تعتيتّار ةيام ڪيم „ُي.

 

 

۽ يٌّيّرؼٽي دّم ٻيّم ةاڊيغ ًُ  اٿارٽيغ( 1) .28

ؼعڪاري گغيٽ ايڪٽۿ اؼٽيچّٽػ ۽ ضاةعً ىّدب 

 َءٌيّرؼٽيّع ڪعڻ الِء كاغطا دّڙي ؼگًِ ٿيّمۿ يي۾ ؿا

دي ىػاىهً ةاةت دً الِء ايڪٽ ۾ ةيام ٌاُي ڪيّ هيّ 

يا كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ ةيام ٌاُي ڪيّ هيّۿ ةـيّك 

ڪاهٍُّار ُالئڻ ۽ گڎداڻيً دّ هكت ۽ ٍُڌ ظئي 

 ڪعڻ ؼييت الڳاپيم ىػاىهً الِء كاغطا دّڙڻ دي.

 ( كاغطا ؼٍڊيڪيٽ دي ىٍظّري ؼام ىّجع ٿي هيٍطا.2)

 -VIةاب 

 يٌّيّرؼٽي فٍڊ

Chapter-VI 

University Fund 

يٌّيّرؼٽي کي ُڪ فٍڊ ٌُّطهۿ دًٍِ ۾ ام دي  .29

فيػۿ غعيًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ اٌڊهىيٍٽػۿ گعاٌٽػ ۽ 

 ٻيً ؼيّرم هؼيهً کام ىهيم ركو ديع ڪئي هيٍطي.

( يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ اُڏيَء ريت ۽ اُڏي 1. )30

 ظعيلي رکيا هيٍطاۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ڊيڪيٽ ٍؿػتاۿ دّڙيم ڪانيخۿ ادارا ۽ ؼتطريؽي ( 2)

ظعفام اُڏيَء ريت دّڙيم ٻيّم ؼيّريّم ةاڊيغ كاٌّم 

 

اؼٽيچّٽػ ۽ ضاةعً دي 

 تعىيو ۽ ىٍؽّصي

Amendment and 

repeal of statutes and 

regulations 

 كاغطا

Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌّيّرؼٽي فٍڊ

University Fund 

 

 „ڊٽ ۽ اڪائٌّٽػ

Audit and Accounts 
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ٌُّطا ُع  ڪو ُالئيٍطڙ ىعڪغىّدب يٌّيّرؼٽي دا 

دي ُيڊ کي ام کي داري ڪيم  ڪو ُالئيٍطڙ ىعڪغ

 ةذيٽ ىام صعچ داري ڪعڻ دّ اصتيار زاقم ٌُّطه:

ةـعظيڪ صعچ دي ُڪ ىط ىام ٻئي ۾ تعتيب ڏيڻ الِء 

ظعفام كاٌّم ىّدب ري  ڪو ُالئيٍطڙ ىعڪغُيڊ „ف 

 ايپعهپعيئيـً ڪئي هيٍطي.

دّڙيم ڪانيذً ۽ يٌّيّرؼٽي دي  ۿ( تطريؽي ؿػت3ً)

ٻيً يٌّٽ ظعفام ڪٍؽهٽٍؽيۿ تسليق يا ٻيً صطىتً 

ةذيٽ ۾ غيّض گڎ ڪيم ؼيّرا فٍڊس ٻي قّرت ۾ 

تضاد کاٌؽّاِء دؼتياب ةڻايا هيٍطاۿ  ؼام ڄاڻايم ركو

هڌيڪ ڪيم صعچً دي ڪٽّتي ۽ كاٌٌّي ظعيلي 

کاٌپِّءۿ تطريؽي ؿػتيۿ دّڙيم ڪانيخ يا ٻئي يٌّٽ 

اُڏيَء ريت دي پٍٍِذي تعكي تي صعچ ڪيا هيٍطا. 

ديع ڪيم فٍڊس دّ ُڪ زكّ يٌّيّرؼٽي اؼتادم يا 

ڪٍؽهٽٍؽيۿ ريؽعچ ۽ كاٌّم ىّدب ةيام ڪيم 

ڳاپيم صطىت ۾ تسليق ڪٍطڙم الِء ظعيلي ىّدب ال

 رکيّ هيٍطه.

( ڪّ ةَ صعچ يّيّرؼٽي دي فٍڊس ىام ٌَ ڪيّ 4)

ڪو هيٍطهۿ ديؽتائيً ام دي ادائگي الِء الڳاپيم 

ظعفام الڳاپيم كاٌّم ىّدب  ُالئيٍطڙ ىعڪغ دي اڳّاڻ

ةم ٌَ داري ڪيّ هڃي ۽ صغاٌچي تكطيق ڪعي تَ 

دي ىٍظّر ٿيم ةذيٽ  ڪو ُالئيٍطڙ ىعڪغادائگي 

۽ ديڪڎًُ ڪّ ُڪ ىط ىام ىام ڪئي هئي „ُيۿ 

ٻئي ىط ۾ صعچ ڪيّ هيّ „ُي تَ ام دّ اٿارٽيَء کي 

 اصتيار ُئّ.
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„ڊٽ الِء  داصهي( يٌّيّرؼٽي دي ىانيات دي 5)

 گٍذائؾ دّڙي هيٍطي.

( هكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّم دي گٍذائـً 6)

م گِعةم زڪّىت ظعفام ىلعر ڪيم „ڊيٽع ظعفاتست 

تضاد کاٌؽّاِءۿ يٌّيّرؼٽي دي دي تلاضائً دي „ڊٽ 

اڪائٌّٽٍگ دي ىڃيم اڪائٌّٽػ دّ ؼانياٌّ „ڊٽ 

ىّدب  چارٽعڊ اڪائٌّٽٍػ  (GAAP) غال اقّنً 

دي ؼاک رکٍطڙ فعل ظعفام تيار ڪيّ هيٍطه ۽ صغاٌچي 

ظعفام قسير ڪئي هيٍطي. اُڏيَء ريت تيار ڪيم 

ٽيٽييٍٽ اڪائٌّٽػ دّ ؼانياٌّ „ڊٽ ڪيم اؼ

„ڊيٽع دٍعك „ف  صغاٌچي پٍٍِذي دؼضط ؼام

 ديع ڪعايّ هيٍطه.پٍٍِذي راِء ڏيڻ الِء پاڪؽتام کي 

(„ڊيٽع دٍعك „ف پاڪؽتام دا اغتعاضۿ ديڪڎًُ 7)

ڪي ُذًۿ درؼتگيً ؼييت ديئً صغاٌچي ڪعيۿ 

ؼٍڊيڪيٽ ظعفام غّر ُيٺ „ٌطا هيٍطا ۽ ىاني ؼاك 

ؼاىِّم پيؾ پّره ٿيڻ دي ڇَِ ىِيًٍ اٌطر ؼيٍيٽ 

 ڪيا هيٍطا.

 -VIIةاب 

 غال گٍذائـّم

Chapter-VII 

General Provisions 

ؼّاِء ام دي تَۿ ڪّ غيهطارۿ اؼتاد يا يٌّيّرؼٽي . 31

يڪّ ىؽتلم غِطه رکٍطه ُذيۿ  ام دّ ٻيّ ڪّ ىالزل د

يا ةعظعف يا الزىي ظّر ىالزىت  هيٍطهٌَ  رتتّ گِٽايّ دّ

ىام رٽائع ٌَ ڪيّ هيٍطهۿ ديؽتائيً  ام کي اُڏه كطل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼتب ڄاڻائڻ دّ ىّكػّ

Opportunity to show 
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کڻڻ صالف ؼتب ڄاڻائڻ دّ ىّزهم ىّكػّ فعاُو ٌَ 

 ڪيّ هڃي.

غيهطار )ؼّاِء هائيػ چاٌؽيهع دي(ۿ دتي ڪًٍِ . 32

اؼتاد يا يٌّيّرؼٽي دي ٻئي ىالزل کي ؼغا دّ زڪو 

ت دي ڄاڻايم ُي  يا ام دي ىالزىداري ڪيّ هيّ „

تتطيم ڪيّ هڃي يا ام دي ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب 

ۿ ام کيۿ دتي زڪو هائيػ چاٌؽيهع ٌلكام پِچائي

ظعفام داري ڪيّ هيّ ُذي يا ڪًٍِ ٻئي غيهطار يا 

يٌّيّرؼٽي دي اؼتاد ظعفام داري ڪيّ هيّ ُذيۿ  

کي اپيم ڪعڻ دّ زق ؼٍڊيڪيٽ اُڏي زڪو صالف 

هع ظعفام هائيػ چاٌؽيزاقم ٌُّطهۿ دتي زڪو 

ڪيّ هيّ ُذيۿ ام کي ؼيٍيٽ کي اپيم ڪعڻ دّ زق 

 زاقم ٌُّطه.

 1973اؼالىي ديِّريَ پاڪؽتام دي „ئيًۿ ( 1. )33

دي ؿعظً تست دّڙيم ڪًٍِ  212دي „رٽيڪم 

يٌّيّرؼٽي ظعفام غطانت يا ٽعةيٌّم دي ىلكط الِء 

كاٌّم ىّدب ةيام ڪيم ىالزىت دي ؿعظً ۽ ضاةعً 

اڻِّ پاڪؽتام دي ؼيّرا ىتست ىالزىت تي رکيم 

 ىالزىت ۾ ٌُّطا:

ةـعظيڪ پاڪؽتام دي ىالزىت ۾ ؼيّرم ىاڻًِ دي 

ؿعظً ۽ ضاةعً دي ؼهؽهي ۾ ڪا گٍذائؾ غال يا 

ڀيٽڻ دّڳي ىالزىت دي ؼهؽهي ۾ ديؽتائيً ىاڻًِ 

دي ىالزىت يٌّيّرؼٽي ظعفام ڏٌي هئي ُذي اُڏيَء 

 ريت ُالئي هيٍطي ديئً الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيم

 ؿعظً ۽ ضاةعً ۾ ڄاڻايّ هيّ ُذي.

 

 

ؼٍڊيڪيٽ کي اپيم ۽ ام 

 ظعفام ٌظعجاٌي

Appeal to and review 

by the Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌّيّرؼٽي دي ىالزىت
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يٌّيّرؼٽي دّ ڪّ غيهطارۿ اؼتاد يا ٻيّ ڪّ ىالزل  (2)

اُڏي غيع تي يا ىالزىت دّم ىطه پعه ٿيڻ تي رٽائع 

 ڪٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

(ايڪٽ دي الڳّ ٿيڻ هكت يٌّيّرؼٽي اؼتاد دي 3)

ؿعظً ۽ ضاةعً دي ىضانف ڪا تتطيهي ٌَ ڪئي 

 هيٍطي.

يٌّيّرؼٽي پٍٍِذي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ( 1. )34

ىالزىً دي ڀالئي الِء اؼڪييّم دّڙيٍطيۿ ديئً ةيام 

ڪيّ هيّ ُذيۿ ىالزىت کاٌپِّء فائطا ڏيڻ دي ؼهؽهي ۾ 

تّڙي ىالزىت دهرام قست ۽ الئيف اٌـّرٌػ دّم 

 ؼِّنتّم ڏيڻ دي ؼهؽهي ۾ اؼڪييّم دّڙيٍطي.

كائو ٌٽ فٍڊ ًُ ايڪٽ تست ( دتي ڪّ پعههيڊ2) 

دّم  1925ڪيّ هيّ ُذيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊس ايڪٽۿ 

ذائـّم اُڏي فٍڊ تي الڳّ ٿيٍطيّمۿ ديئً اُّ گٍ

 گّرٌييٍٽ پعههيڊٌٽ فٍڊ ُذي.

دڎًُ ٌئيً دّڙيم اٿارٽي دّ ىييتع چٌّڊيّۿ ( 1. )35

ىلعر ڪيّ يا ٌاىغد ڪيّ هيّ ُذيۿ ام دي غِطي دّ 

ىطه ايتعه ٌُّطه ديئً ًُ ايڪٽ ۾ ظئي ڪيّ هيّ 

يۿ اُڏي تاريش کام ؿعهع ٿيٍطه ديئً ةيام ڪيّ ُذ

 هيّ ُذي.

ڪّ ىييتع دًٍِ ڪا اؼائٍييٍٽ كتّك ڪئي ( 2) 

ُذي يا ٻئي ؼتتب دي ڪعي يٌّيّرؼٽي کام اُڏي 

غعقي الِء غيع زاضع رُي ٿّۿ ديڪّ ڇَِ ىِيًٍ کام 

گِٽ ٌَ ُذي تَ ام کي اؼتػيفيٰ ڏٌم ؼيذِيّ هيٍطه  ۽ 

 .ام دي ؼيٽ صاني ؼيذِي هيٍطي

 

 

 

 

 

 

 فائطا ۽ اٌـّرٌػ

Benefits and 

insurance 

 

 

 

 

 

 

اٿارٽيغ دي ىييتعز دي 

غِطي دي ىطي دي 

 ؿعهغات

Commencement of 

term of office of 

members of 

Authorities 
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ىلعر ڪيم يا ٌاىغد چٌّڊيمۿ . ڪًٍِ اٿارٽي دي 36

ۿ ڪيم ىييتعم ۾ ڪًٍِ غارضي „ؼاىي کي ام ؿضف

چٌّڊيّۿ يا ةاڊي ظعفام دًٍِ ام ىييتع کي  ؿضكيتً

ىلعر يا ٌاىغد ڪيّ ُّۿ ديتعه دهط ٿي ؼگِي ڀعيّ 

هيٍطهۿ ۽ „ؼاىي تي ىلعر ڪيم يا ٌاىغد ڪيم ؿضف 

ىييتع ٿيٍطهۿ دًٍِ اُڏي اٿارٽي دّ رُيم غعقي الِء 

 ؿضف دي داِء تي اُّ اٿارٽي دّ ىييتع ٿيّ „ُي.

صاىي اٿارٽي ۾ ڪا ًُ ايڪٽ تست دّڙيم دتي . 37

ڇاڪاڻ تَ زڪّىت يا تٍظيوۿ اداري يا ُذيۿ 

صتو  ذريػي ٻي ةاڊي يٌّيّرؼٽي کام ٻاُع ڪًٍِ

ڪئي هئي ُذي يا ڪو کام رهڪي هئي ُذيۿ يا 

ك ٿي هئي ڪًٍِ ٻئي ؼتب دي ڪعي اُا غيع فػا

هيٍطي ديئً صتو ڪئي اُڏيَء ريت صاىي ُذيۿ اُڏي 

 ُطايت ڪعي.ؼيٍيٽ 

. ڪًٍِ اٿارٽي دّ ڪّ كطلۿ ڪاررهائيۿ ٺِعاُء يا 38

فيكهّ ڪٍطڙۿ پاس ڪٍطڙ داري ڪٍطڙ اٿارٽي ۾ 

ىّدّد ڪًٍِ „ؼاىي دي ڪعي غيع ىّجع ٌَ ٿيٍطه يا 

اٿارٽي ۾ ڪًٍِ ڊي فيڪٽّ ىييتع دي چٌّڊۿ ىلعري يا 

ٌاىغدگي ۾ كاةهيت يا غيع ىّدّدگي ؼتب غيع ىّجع ٌَ 

 ٿيٍطهۿ پِّء اُّ زاضع ُذي يا غيع زاضع ُذي.

. ديؽتائيً ڪذَِ ًُ ايڪٽ دي ىتضاد ٌَ ُذيۿ 39

ؼٍڌ دّ گّرٌع پِعيام كاٌّم ۽ ضاةعا ٌافظ ڪعي ؼگِي 

تست دّڙيم كاٌّم ۽  26۽  25ٿّۿ ديڪي دفػات 

رٍُطا  ضاةعا ؼيذِيا هيٍطا ۽ تيؽتائيً الڳّ

ديؽتائيً اًٌِ ۾ تعىيو ٌَ ڪئي هڃي يا اًٌِ کي 

اٿارٽيغ ۾ غارضي „ؼاىيً 

 تي ڀعتي

Filling of Casual 

Vacancies in 

authorities 

 

 

اٿارٽيغ دي دّڙدڪ ۾ 

 صعاةيّم

Flaws in the 

constitution of 

Authorities 

 

 

اٿارٽيغ دّم ڪاررهايّم 

 „ؼاىيً ؼتب غيع ىّجع ٿيڻ

Proceedings of the 

Authorities and 

invalidated by 

vacancies 

 فعؼٽ اؼٽيچّٽػ ۽ ضاةعا

 First Statutes and 

regulations 
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تتطيم ٌَ ڪيّ هڃي يا اُڏي هكت تائيً ديؽتائيً 

ايڪٽ دي گٍذائـً ىّدب ٌّام كاٌّم ۽ ضاةعا 

 دّڙيا ٌَ هڃً.

ديڪڎًُ ًُ ايڪٽ دي گٍذائـً دي الڳّ ( 1. )40

ٿيڻ دي ؼهؽهي ۾ ڪّ ؼّاك اٿي ٿّ تَ اُّ چاٌؽيهع دي 

هيٍطهۿ دًٍِ دّ ام ؼهؽهي ۾ فيكهّ ؼاىِّم رکيّ 

 زتيي ٌُّطه.

(دڎًُ ًُ ايڪٽ دّم گٍذائـّم الڳّ ٿيڻ ۾ ڪا 2)

رٌڊڪ پيؾ اچي ٿي تَ چاٌؽيهع ؼيٍيٽ دي راِء 

زاقم ڪعڻ ةػط اُڏه زڪو داري ڪعي ؼگِي ٿّ 

ديڪّ ايڪٽ دي گٍذائـً ؼام ٽڪعاَء ۾ ٌَ ُذيۿ 

 ديڪّ رٌڊڪ ُٽائڻ الِء اُّ ضعهري ؼيذِي.

ڪٽ ۾ ڪذَِ ڪعڻ الِء گٍذائـً دّڙي (دتي اي3)

هڃي پع ڪا گٍذائؾ يا دّڳي گٍذائـً ام ؼهؽهي ۾ 

ٌَ دّڙي هڃي تَ ڪِڏي اٿارٽي ظعفامۿ يا ڪِڏي هكت 

تيۿ يا ڪِڏي ظعيلي اُّ ڪو ڪيّ هڃي تَ اُّ اُڏيَء 

ريت اُڏي اٿارٽي ظعفام ۽ اُڏي هكتي تي يا اُڏي 

 ظعيلي ڪيّ هيٍطهۿ ديئً چاٌؽيهع ؼيٍيٽ دي راِء

 زاقم ڪعڻ کاٌپِّء ُطايت ڪعي.

. ًُ ايڪٽ تست ؼٺي ٌيت ؼام ڪيم ڪًٍِ 41

ڪو يا ڪذَِ ڪعڻ دي ارادي تي زڪّىتۿ 

يٌّيّرؼٽي يا ڪًٍِ اصتياري يا زڪّىت دي ىالزل 

يا يٌّيّرؼٽي يا ڪًٍِ ؿضف صالف ڪّ ىلطىّ يا 

 كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ٿيٍطي.

( ديؽتائيً ڪذَِ ًُ ايڪٽ دي ىتضاد ٌَ 1. )42

 

 

 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ
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 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 

ؼعڪارۿ ٻيً يٌّيّرؼٽيغ يا 
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ذي ؼيٍيٽ ؼٍڊيڪيٽ دي ىـّري تي يٌّيّرؼٽي ُ

۾ ڪًٍِ „ؼاىي تي زڪّىت دي ىالزل يا ٻي ڪًٍِ 

يٌّيّرؼٽي يا تػهييي يا تسليلي اداري دي ىالزل 

ذريػي ڀعتي دي ادازت ڏئي ؼگِي ٿيۿ اُڏيً ؿعظً 

 تي ديئً ؼيٍيٽ ةيام ڪعي.

دتي ڪا ىلعري ًُ دفػَ تست ڪئي هئي „ُي تَ ( 2)

الزىت دا ؿعط ۽ ضاةعا ام کي اُڏي ىلعر ڪيم دي ى

اُڏي ىلعري کام اڳ ڏٌا هيٍطڙ ؿعط ۽ ضاةعً کام 

 گِٽ فائطييٍط ٌَ ٌُّطا.

 

 

 

 

 

ىظڪّرن تعديّ غال ىاڻًِ دي هاكفيت  دّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي ديڪّ ڪّرٽ ۾ اؼتػياك ٌٿّ ڪعي ؼگِذي.

تػهييي يا تسليلي ادارم 

دي ىالزىً دي يٌّيّرؼٽي 

۾ ىلعري دي ادازت دّ 

 اصتيار

Power to allow 

appointment of 

employees of 

Government, other 

universities or 

educational or 

research institutions 

to the University 

 


