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 XXIVٌيتع ايڪٽ ؼٍڌ دّ  2:83

SINDH ACT NO.XXIV OF 1972 

 2:83 ايڪٽۿ يٌّيّرؼٽي ؼٍڌ

THE UNIVERSITY OF 

SINDH ACT, 1972 
 ]2:83ڊؼيتع  39[

دي ٻيِع  ؼٍڌ يٌّيّرؼٽيدًٍِ ذريػي ايڪٽ 

 دّڙدڪ ۽ ٻيِع اٌتظال ڪيّ هيٍطه.

ضعهري „زادي ڏيڻ ۽ اٌتظاىً ۾ ؼڌاري دي ديئً تَ 

کي ٻيِع دّڙڻ ۽ ٻيِع اٌتظال  ؼٍڌ يٌّيّرؼٽيىلكط الِء 

 ڪعڻ ضعهري ٿي پيّ „ُي؛

 -Iةاب 

 ؿعهغاتي

Chapter-I 

Preliminary 

 2:83ۿ ايڪٽ ؼٍڌ يٌّيّرؼٽيکي  ايڪٽ( ًُ 2). 2

 ؼڎيّ هيٍطه.

تي ۽ ام کاٌپِّء الڳّ  2:83ؼيپٽيتع  41( ُي 3) 

 ؼيذِيّ هيٍطه.

۽ ؼيّرم اؼٽيچّٽػۿ ضاةعً ۽ ام  ايڪٽًُ . 3

ؼهؽهي ۾ دّڙيم كاغطم ۾ۿ ديؽتائيً ڪذَِ ىضيّم 

 ۽ ىفِّل دي ىتضاد ٌَ ُذيۿ تيؽتائيً;

(a) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم
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 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛

 (b) “ ىعهب يٌّيّرؼٽي ؼام ” ڪانيخٿيم انساق

انساق ٿيم ڪانيخ پع ام ظعفام ؼٍڀانيّ يا ُاليّ ٌَ 

 هڃي؛

(c) “ىعاةق يٌّيّرؼٽي دي  :2ىعهب دفػَ ” اٿارٽي

 اٿارٽيغ ىام ڪا ُڪ؛

(d) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دّ چاٌؽيهع؛” چاٌؽيهع 

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

 ٿيم ڪانيخ؛

 (f) “ىعهب ڪانيخ ديڪّ ” دّڙيم ڪانيخ

 يٌّيّرؼٽي ظعفام ؼٍڀانيّ ۽ اٌتظال ڪيّ هڃي؛

 (g) “ًةّرڊ „ف فيڪهٽي دّ چيئعىيً؛ىعهب ” ڊي 

(h) “ىعهب تطريؽي ڊهيغم يا يٌّيّرؼٽي ” ڊائعيڪٽع

 ظعفام دّڙيم اداري ظّر كائو ڪيم اداري دّ ؼعةعاَُ؛

(i) “ىعهب ُڪ اداره ديڪّ فيڪهٽي ” تػهييي اداره

 ؼام الڳاپيم ىضيّم يا ىضيًٌّ ۾ تػهيو ڏيٍطه ُذي؛

(j) “دي فيڪهٽي؛ىعهب يٌّيّرؼٽي ” فيڪهٽي 

(k) “ىعهب ؼٍڌ زڪّىت؛” زڪّىت 

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

 ڪيم؛

(m) “ىعهب ڪانيخ دّ ؼعةعاَُ؛” پعٌؽپاك 

 (n) “ىعهب ُڪ ڪانيخ ديڪّ ” پعهفيـٍم ڪانيخ

ىيڊيؽًۿ اٌذٍيئعٌگۿ زراغتۿ ڪاىعسۿ تػهيوۿ كاٌّمۿ 

يا اُڏي ٻئي ىضيّم يا ىضيًٌّ ۾ تػهيو فائيً „رٽػ 

 رُيّ ُذيۿ ديئً ضاةعً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛ڏئي 
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 (o) “ىعهب” ردؽٽعڊ گعيذّئيٽ: 

(i)  ّيٌّيّرؼٽي دّ گعيذّئيٽ دًٍِ دّ ٌان

رکيم ردؽٽع ۾ داصم ام ىلكط الِء يٌّيّرؼٽي ظعفام 

 ُذي؛

(ii) ّڪًٍِ ٻي يٌّيّرؼٽي دّ گعيذّئيٽ ديڪ

يٌّيّرؼٽي دي غانئلائي دائعن اصتيار ۾ غال ظّر رٍُطه 

دًٍِ دّ ٌانّ يٌّيّرؼٽي ظعفام ام ىلكط الِء  ُذي ۽

 رکيم ردؽٽع ۾ داصم ُذي؛

 (p) “ىعهب يٌّيّرؼٽي ظعفام ” تسليلي غيهطار

تسليق الِء ىلعر ڪيم ڪم هكتي ؿضف ۽ ديڪّ 

 ريٍڪ ۾ يٌّيّرؼٽي دي اؼتاد ةعاةع ٌُّطه؛

(q) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ؼيٍيٽ؛” ؼيٍيٽ 

(r) “تست  ايڪٽىعهب ًُ ” كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغطا

 كاٌّمۿ ضاةعا ۽ كاغطا.يا دّڙيا هيٍطڙ تعتيتّار دّڙيم 

(s) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دي ؼٍڊيڪيٽ؛” ؼٍڊيڪيٽ 

(t) “دًٍِ ۾ ؿاىم „ًُ يٌّيّرؼٽي يا ڪانيخ ” اؼتاد

ظعفام ڊگعيۿ „ٌعس يا پّؼٽ گعيذّئيٽ ڪالؼغ الِء 

ؼيئيٽ پعهفيؽعۿ ڪم هكتي ىلعر ڪيم پعهفيؽعۿ ايؽّ

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع ۽ نيڪچعر ۽ اُڏا ٻيا ىاڻِّ ديڪي 

 ضاةعً ۾ اؼتاد ظّر هاضر ڪيا هڃً؛

(u) “ّىعهب يٌّيّرؼٽي ظعفام كائو ” تطريؽي ؿػت

 ڪيم ۽ ؼٍڀانيم يا ؼڃاڻپ ڏٌم تطريؽي ؿػتّ؛

(v) “ىعهب ًُ ايڪٽ تست ٻيِع دّڙيم ” يٌّيّرؼٽي

 ؼٍڌ يٌّيّرؼٽي؛

 (w) “ىعهب يٌّيّرؼٽي ظعفام ىلعر ” يٌّيّرؼٽي اؼتاد
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ڪيم يا پگِار تي رکيم ُڪ ڪم هكتي اؼتاد يا 

 يٌّيّرؼٽي ظعفام اُڏيَء ريت ؼڃاڻپ ڏٌم؛ ۽

(x) “ىعهب يٌّيّرؼٽي دّ هائيػ ” هائيػ چاٌؽهع

 چاٌؽهع.

 -IIةاب 

 يٌّيّرؼٽي

Chapter-II 

University 

ائـً ىّدب ڪعاچي ۾ دي گٍذ ايڪٽًُ ( 2.)4

 ي ٻيِع دّڙي هيٍطي.ڪعاچي يٌّيّرؼٽ

 ( يٌّيّرؼٽي ىـتيم ٌُّطي;3)

(i)  چاٌؽهعۿ پعه چاٌؽهعۿ هائيػ چاٌؽهعۿ ڊيٍػۿ

پعٌؽپانػۿ ڊائعيڪٽعسۿ تطريؽي ؿػتً دا چيئعىيًۿ 

الئتعيعيًۿ ردؽٽعارۿ صغاٌچيۿ اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنعۿ 

 „ڊيٽع ۽ اُڏا ٻيا غيهطار ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

 (ii)  ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۽

 يٌّيّرؼٽي دي ٻيً اٿارٽيغ دا ىييتع؛

(iii) يٌّيّرؼٽي دا ؼيّرا اؼتاد؛ ۽ 

(iv) اىيعيٽػ پعهفيؽعس؛ 

دي ٌاني ؼام ُڪ  ؼٍڌ يٌّيّرؼٽي( يٌّيّرؼٽي 4) 

کي زليلي هارجي ۽ دًٍِ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّطيۿ 

غال ىِع ٌُّطي ۽ ڄاڻايم ٌاني ؼام ڪيػ ڪعي 

 ؼگٍِطي ۽ ام تي ڪيػ ٿي ؼگٍِطه.

( يٌّيّرؼٽي ٻٍِي كؽو دي ىتسعڪ ۽ غيع 5)

ىتسعڪ ىهڪيت زاقم ڪعڻۿ نيغ تي هٺڻۿ هڪعه 
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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.

زق ۽ هاؼعا ڪًٍِ ةَ كؽو  ( ؼيّريّم ىهڪيتّمۿ6)

يّۿ ٽعؼٽ ظعفام اؼتػياك ڪياۿ نعف ىاڻ دا ديڪي

دي  ؼٍڌ يٌّيّرؼٽيكتضي ۾ رکياۿ ىانڪي ۾ رکيا هياۿ 

ۿ ايڪٽ (يّرؼٽيؼٍڌ يٌّاهنَِ پاڪؽتام )الِء ديڪا 

( XXI ايڪٽاهنَِ پاڪؽتام دي  2:72) 2:72

تست كائو ڪئي هئي ۽ ڄاڻايم يٌّيّرؼٽي صالف 

تست ٻيِع دّڙيم  ايڪٽؼيّريّم دائغ رُتّم ًُ 

 يٌّيّرؼٽي ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي هيٍطا.

 . يٌّيّرؼٽي کي ُيٺيام اصتيار ٌُّطا;5

(a)  ديئً  ۿىِيا ڪعڻ تػهيواُڏيً ؿاصً ۾ ؼکيا دي

ڄاڻ دي هاڌاري ۽ تعكي الِء ۽  اُا ىٍاؼب ؼيذِيۿ

 ؛دّڙڻۿ ديئً اُا ظئي ڪعيگٍذائـّم 

(b)  پڏُائي دا ڪّرس ۽ يٌّيّرؼٽي يا ڪانيخ ظعفام

 ٌكاب ةيام ڪعڻ؛

(c)  ًداصال ڏيڻ ۽ اىتسام هٺڻ ۽ اًٌِ ىاڻًِ کي د

ڄاڻايم ؿعظً ىّدب داصال هرتي ُذي ۽ اىتسام پاس 

ڪيا ُذً اًٌِ کي ڊگعيغۿ ڊپهّىازۿ ؼعٽيفڪيٽػ ۽ 

 ٻيا تػهييي اغغاز ڏيڻ؛

 (d)  ظعيليڪار ىّدب ىٍظّر ٿيم ىاڻًِ کي ڄاڻايم

 اغغازي ڊگعيّم ۽ ٻيا اغغاز ڏيڻ؛

(e)  اُڏم ىاڻًِ کي تػهيو ڏيڻ ۽ ؼعٽيفڪيٽ ۽

 ڊپهّىاز ڏيڻ ديڪي يٌّيّرؼٽي دا ؿاگعد ٌَ ُذً؛
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(f)  ًاُڏم ىاڻًِ کي ڊگعيّم ڏيڻ دً ةيام ڪيم ؿعظ

 ىّدب „زاداڻي تسليق ڪئي ُذي؛

(g) ًىّدب انساق  تػهييي ادارم کي ةيام ڪيم ؿعظ

 ڏيڻ يا انساق صتو ڪعڻ؛

(h)  ةيام ڪيم ؿعظً ىّدب تػهييي ادارم کي

پٍٍِذي ىعاغتً ۾ داصم ڪعڻ يا اُڏيً ىعاغتً کي 

 صتو ڪعڻ؛

(i)  ًانساق ٿيم يا انساق چاُيٍطڙ ڪانيذً يا ٻي

 تػهييي ادارم دي داچ ڪعڻ؛

(j)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ يا ؼکيا دي ٍُڌم تي پاس ڪيم

اىتساًٌ يا پڏُائي دي گظاريم غعقي کي يٌّيّرؼٽي 

دي اىتساًٌ دي پڏُائي دي غعقي ةعاةع كتّك ڪعڻ 

 يا اُڏي ىٍظّري کي رد ڪعڻ؛

(k)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ ۽ اٿارٽيغ ؼام اُڏيَء ريت ۽ اُڏم

 ىلكطم الِء ؼِڪار ڪعڻ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(l) فيؽعؿپػۿ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽعؿپػۿ پعه

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽعؿپػ ۽ نيڪچعررؿپػ ۽ ٻيّم 

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

(m)  تسليقۿ تعكيۿ اٌتظاىي ۽ ٻيً الڳاپيم ىلكطم الِء

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

(n)  يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصم ٿيم ڪانيذً يا

تػهييي ادارم دي تطريؽي غيهي دي چٌّڊيم ىييتعم 

کي ؼڃاڻپ ڏيڻ يا اُڏم ٻيً ىاڻًِ کي يٌّيّرؼٽي دي 

 اؼتاد ظّر ؼڃاڻپ ڏيڻۿ ديئً ىٍاؼب ُذي؛

(o)  فيهّؿپػۿ اؼڪانع ؿپػۿ ايگغيتيـٍغۿ ةعؼعيغۿ
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ىيڊنػ ۽ اٌػال پيطا ڪعڻ ۽ ڏيڻۿ ديئً ؿعظً ۾ ةيام 

 ڪيّ هيّ ُذي؛

(p)  فيڪهٽيغۿ تطريؽي  تعكي الِء۽ تسليق دي ؼکيا

۽ ٻيا  ۿ ٍُعي ىعڪغۿ ىيّزييػؿػتاۿ تسليلي ادارا

اًٌِ دي ىعىتۿ ؼار ؼکيا دا ىعڪغ كائو ڪعڻ ۽ 

 ؼٍڀاك ۽ ُالئڻ الِء اٌتظال ڪعڻۿ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(q) دي ؿاگعدم  يٌّيّرؼٽي ۽ ڪانيذً ۽ دّڙيم ادارم

رُائؾ دا ُانػ ٺاُڻ ۽  دي رُائؾ تي ضاةعّ رکڻ ۽

ؼٍڀانڻ ۽ ُاؼٽهػ ۽ الدٍگػ کي ىٍظّر ڪعڻ ۽ 

 الئؽٍػ داري ڪعڻ؛

(r)  يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي ٌظو ه ضتط دي

ٌظعداري ڪعڻ ۽ ضاةعّ رکڻۿ ؿاگعدم دي ايڪؽٽعا 

ڪيّريڪّنع ۽  تفعيسي ؼعگعىيً کي ُٿي هٺعائڻ ۽ 

اًٌِ دي قست ۽ غال ڀالئي کي ُٿي هٺعائڻ الِء اٌتظال 

 ڪعڻ؛

(s)  اُڏيّم فيػ ۽ ٻيّم چاردغ ظهب ڪعڻ ۽ زاقم

 ڪعڻ ديئً اُا ظئي ڪعي؛

(t) ٍذائؾ دّڙڻ ۽ تسليق ۽ قالزڪاري صطىتً الِء گ

ةاڊيغ ؼام ةيام  ٻيً ادارم يا پتهڪاًٌِ ىلكطم الِء 

 ڪيم ؿعظً ىّدب اٌتظاىً ۾ داصم ٿيڻ؛

(u)  ٿيڻۿ داري رکڻۿ تتطيم يا رد ڪعڻ؛ ؿاىمٺيڪً ۾ 

 (v)  ىهڪيت زاقم ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻۿ يٌّيّرؼٽي کي

ڪيم گعاٌٽػۿ هقيتًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ غعيًۿ 

اٌڊهىيٍٽػ ۽ ٻيً چٍطم کي ؼٍڀانڻ ۽ اًٌِ کي اُڏيَء 

 ريت ؼيڏائڻ ديئً ىٍاؼب ُذي؛
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 (w)  ّتسليق ۽ ٻيً ڪيً دي ڇپائي ۽ پڌرائيَء د

 ۽ ةٍطهةؽت ڪعڻ؛

 (x)  ي ىٿاُڏا ٻيا ؼيّرا كطل کڻڻ ۽ غيم ڪعڻ ديڪي

ڄاڻايم اصتيارم ؼام الڳاپيم ُذً يا ٌَۿ ديئً 

يٌّيّرؼٽي دا ُڪ تػهيييۿ ؼکيا ۽ تسليق هاري ٍُڌ 

 .ظّر ىلكط زاقم ڪعڻ الِء ضعهري ُذً

دائعن زطم ۽  پٍٍِذي غالئلائي يٌّيّرؼٽي ( 2. )6

يٌّيّرؼٽي „ف ادارم دي ؼهؽهي ۾ اصتيار ۾ ايٍطڙ 

( V ايڪٽدي  2:73) 2:73ۿ ايڪٽڪعاچي 

 اصتيار اؼتػياك ڪٍطي;تست 

ةـعظيڪ زڪّىت يٌّيّرؼٽي ؼام ىـّري ؼام غال 

يا صاص زڪو ذريػي اُڏم ادارم دي غالئلائي زطم ۾ 

ڏئي يٌّيّرؼٽي دي ىٿي ڄاڻايم اصتيارم کي تعتيب 

 .ؼگِي ٿي

ڪّ ةَ تػهييي اداره ديڪّ يٌّيّرؼٽي دي ( 3)

غالئلائي زطم ۾ هاكع ُذيۿ يٌّيّرؼٽي ۽ زڪّىت 

کاٌؽّاِء ڪًٍِ ٻي يٌّيّرؼٽي ؼام انساق دي ىٍظّري 

ٌَ ڪٍطه يا ٻي يٌّيّرؼٽي دّم ىعاغتّم زاقم ٌَ 

 ڪٍطه.

يٌّيّرؼٽي ةيام ڪيم ؿعظً ىّدب ٻي ڪًٍِ  (4)

يٌّيّرؼٽي دي غالئلائي زطم ۾ ايٍطڙ ڪًٍِ تػهييي 

اداري کي پٍٍِذي ىعاغتً ۾ داصم ڪعي ؼگِي ٿي پِّء 

اُّ پاڪؽتام دي زطم اٌطر يا ٻاُع ُذيۿ ةـعظيڪ 

 اُڏي يٌّيّرؼٽي دي ىٍظّري اڳّاٽ هرتي هئي ُذي.

ٌؽمۿ ۿ دٍػ يا ىظُبيٌّيّرؼٽي ڪًٍِ ةَ  (2. )7
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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 

عدم کي ةـعظيڪ ًُ ؼيڪـً ۾ ڪذَِ ةَ ؿاگ

پٍٍِذي ىظُتي زؽاب ؼام ڏٌي هيٍطڙ ُطايتً کام ٌَ 

 رهڪيٍطهۿ اُڏي ظعيليۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

دي  ايڪٽ( دّڙيم ڪانيذً ۽ دّڙيم ادارم ۾ ًُ 3)

فّري ظّر ؿعهع ٿيڻ کاٌپِّء داصال هاري زڪيت غيهي 

ؼاڳي رٍُطيۿ ديؽتائيً ؼٍڊيڪيٽ ظعفام تعتيب ٌَ 

 ڏٌي هڃي.

 رؼغ ۾ ؼيّري ؼڃاتم تطريػڪّ ىضتهف( 2). 8

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 ۽  ۿ هرڪـاپػۿ فارىػهگڎ نيتاريٽعيغگڎ

 ؼکيا دا ٻيا ظعيلا.

اٿارٽي اُڏي ٌُّطيۿ ( ؼڃاتم تطريػ الِء ذىيّار 3)

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ڪّرؼغ ۽ ٌكاب اُڏه ٌُّطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ( 4)

 ُذي.

( يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي ُڪ يٌّيً ٌُّطي 2. )9

۽  (xv)( دي ؿلً 2دي ذيهي فػَ ) 31دًٍِ کي دفػَ 

(xvi)  ۾ ڄاڻايم „فيؽع رکٍطڙم کي ؼيٍيٽ ۾ ٌيائٍطگي

 ظتلً هغيعن الِء کهيم ٌُّطي

University open to 

all classes, creeds, 

etc 
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 زاقم ٌُّطي.

يٌّيّرؼٽي ؿاگعد يٌّيً دي دّڙدڪۿ ڪو ۽ ( 3)

ىعاغتّم ۽ ام ؼام الڳاپيم ٻيا ؼيّرا ىػاىال اُڏيَء ريت 

ٌُّطا ديئً يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي دٍعك ةاڊي 

ظعفام ىٍظّري کاٌپِّء اؼٽيچّٽػ ۾ ةيام ڪيا هيا 

 ُذً.

 -IIIةاب 

 يٌّيّرؼٽي دا غيهطار

Chapter-III 

Officers of the University 

 غيهطار ٌُّطا;ُيٺيام . يٌّيّرؼٽي دا 9

(i)؛چاٌؽهع 

(ii) پعه چاٌؽهع؛ 

(iii) ؛هائيػ چاٌؽهع 

 (iv) ؛ڊيٍػ 

(v) ڊائعيڪٽعس؛ 

(vi) دّڙيم ڪانيذً دا پعٌؽپانػ؛ 

(vii) چيئعىيً؛ تطريؽي ؿػتً دا 

(viii) ردؽٽعار؛ 

(ix) صغاٌچي؛ 

(x) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ 

 (xi) ً۽ ؛الئتعيعي 

 (xii)  ِّيٌّيّرؼٽي ضاةعً ىّدب دً کي اُڏا ٻيا ىاڻ

 .ةيام ڪيّ هيّ ُذيظّر غيهطار  دي

 ٌُّطه.چاٌؽهع ؼٍڌ دّ گّرٌع يٌّيّرؼٽي دّ ( 2) .10
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ۿ دڎًُ ىّدّد ُذيۿ يٌّيّرؼٽي دي چاٌؽهع( 3)

دي قطارت ۽ ؼيٍيٽ دي گڎداڻيَء ڪاٌّهڪيـً 

 ڪٍطه.

( ديڪڎًُ چاٌؽهع ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي 4)

دي گٍذائـًۿ كاًٌٌّۿ  ايڪٽدّم ڪاررهايّم ًُ 

ضاةعً يا كاغطم ىّدب ٌَ „ًُ تَ اُڏي اٿارٽي يا 

غيهطار کي ؼتب ڄاڻائڻ الِء ظهب ڪعڻ کاٌپِّء تَ ڇّ 

اُڏيّم ڪاررهايّم يا زڪو صتو ٌَ ڪيا هڃًۿ نکت 

 ٿّ. ۾ زڪو ذريػي ڪاررهايّم صتو ڪعي ؼگِي

ٌي ڏ( ُع اغغازي ڊگعي چاٌؽيهع کام تكطيق ةػط 5)

 هيٍطي.

( چاٌؽيهع کي ؼيٍيٽ ظعفام ديع ڪعايم كاًٌٌّ 6)

کي ىٍظّر ڪعڻ دّ اصتيار زاقم ٌُّطه يا ىٍظّري 

رهڪي ؼگِي ٿّ يا ٻيِع غّر ڪعڻ الِء هاپػ ؼيٍيٽ 

 ڏاًٌِ اىاڻي ؼگِي ٿّ.

چاٌؽيهع ڪًٍِ ةَ ؿضف کي ڪًٍِ اٿارٽي دي ( 7)

ؿپ تام ُٽائي ؼگِي ٿّۿ ديڪڎًُ اُڏه ىييتع

 ؿضف;

 (i) ذٍُي تّازم هڃائي هيِي ٿّ؛ يا 

(ii)  ىييتع ظّر ڪو ڪعڻ کام ٌااُم اُڏي اٿارٽي دي

 ٿي هڃي ٿّ؛ يا

(iii)  دًٍِ کي ڪًٍِ غطانت ظعفام اصالكي گؽتاصي

 دي ڏهَُ ۾ ؼغا ٻڌائي هئي ُذي.

چاٌؽيهع يٌّيّرؼٽي دي ىػاىهً ؼام الڳاپيم  (2. )22

هكت ؼگِي ٿّ ۽ يا پڇا ڳاڇا ڪعائي ىؽئهي دي داچ 

Chancellor 
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اُڏه ؿضف يا ةّكت زڪّىت دي ىـّري ؼام 

داچ دا ىلكط زاقم ڪعڻ الِء ىلعر ؿضكيتّم ىلعر 

 ڪعي ؼگِي ٿّ;

(i)  يٌّيّرؼٽيۿ ام دّم غيارتّمۿ نيتاريٽعيغۿ الئتعيعيغۿ

 ر؛ىيّزييػۿ هرڪـاپػ ۽ اهزا

(ii)  يٌّيّرؼٽي ظعفام ڪّ ادارهۿ ڪانيخ يا ُاؼٽم

 ؼٍڀانيم يا ؼڃاڻپ ڏٌم يا انساق ٿيم؛

(iii)  تطريػ ۽ يٌّيّرؼٽي ظعفام ڪيم ڪّ ٻيّ ڪو؛

 ۽

(iv) .يٌّيّرؼٽي ظعفام ىٍػلط ڪيم اىتسام 

چاٌؽيهع ىٿي ڄاڻايم ُع ڪيػ دي ؼهؽهي ۾ 

ؼٍڊيڪيٽ کي داچ يا ڇٍڊڇاڻ ڪعڻ الِء ٌّٽيػ ڏئي 

ٿّۿ ۽ ؼٍڊيڪيٽ کي اتي اڳّاڻي ڪعڻ دّ ؼگِي 

 اصتيار ڏٌّ هيٍطه.

چاٌؽيهع ام ؼهؽهي ۾ ڪيم داچ ۽ ڇٍڊ ڇاڻ دي ( 3)

ٌتيذً تي ؼٍڊيڪيٽ ؼام ڳانَِ ٻّنَِ ڪٍطه ۽ 

ؼٍڊيڪيٽ ظعفام راِء ىهڻ کاٌپِّء ؼٍڊيڪيٽ کي كطل 

 کڻڻ الِء ىـّره ڏيٍطه.

( ؼٍڊيڪيٽ اُڏي كطل ةاةت چاٌؽيهع ؼام راةعّ 4)

ديڪڎًُ ڪّ ُذيۿ ديئً كطل کٍيّ هيّ ڪٍطيۿ 

ُذي يا داچ يا ڇٍڊڇاڻ دي ٌتيذي تي كطل کڻڻ الِء 

تذّيغ ڪيّ هيّ ُذيۿ اُڏي هكت دهرام ديئً چاٌؽيهع 

 ظعفام ڄاڻايّ هيّ ُذي.

( دتي ؼٍڊيڪيٽ ڄاڻايم هكت دهرام چاٌؽيهع کي 5)

ىعيئً ڪٍطڙ كطل ٌَ ٿي کڻيۿ تَ پِّء چاٌؽيهع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

م هضازت يا ڪًٍِ ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ديع ڪعاي

ريپعيغٌٽيـً ةػط اُڏيّم ُطايتّم داري ڪعي ؼگِي 

ٿّۿ ديئً اُّ ىٍاؼب ؼيذِي ۽ هائيػ چاٌؽيهع اُڏيً 

 ُطايتً تي غيم ڪعڻ دّ پاةٍط ٌُّطه.

هاره هزيع يٌّيّرؼٽي دّ پعه چاٌؽهع تػهيو ( 2.)23

 ٌُّطه.

غيع زاضع ( چاٌؽهع اُڏيَء ريت غيم ڪعڻ کام 3)

تب دي ڪعي تَ پعه چاٌؽيهعۿ ُذي يا ڪًٍِ ٻئي ؼ

چاٌؽهع دا ؼيّرا اصتيار اؼتػياك ڪٍطه ۽ ام دّم 

 ؼيّريّم ذىيّاريّم ٌڀائيٍطه.

هع چاٌؽهع ظعفام چئً ؼانً دي ( هائيػ چاٌؽ2). 24

اُڏيً ؿعظً ۽ قاةعً تست ىلعر ڪيّ غعقي الِء 

هيٍطهۿ ديئً چاٌؽهع ظئي ڪعي ۽ چاٌؽيهع دي 

 ىعضي ؼام غِطه رکي ؼگٍِطه.

( ڪًٍِ ةَ هكت دڎًُ هائيػ چاٌؽهع دي „فيػ 3)

غيع زاضع „ُي يا صاني ُذيۿ يا هائيػ چاٌؽهع 

ةيياري ؼتب „فيػ دّم ذىيّاريّم ٌڀائڻ کام الچار 

„ُيۿ يا ٻئي ڪًٍِ ؼتب دي ڪعي تَ چاٌؽهع 

زڪّىت دي ىـّري ؼام هائيػ چاٌؽهع دّم 

 ذىيّاريّم ٌڀائڻ الِء اُڏا اٌتظال ڪعي ؼگِي ٿّ.

يٌّيّرؼٽي دّ اغهيٰ تعيً هائيػ چاٌؽهع  (2.)25

دي  ايڪٽتطريؽي ۽ اٌتظاىي „فيؽع ٌُّطهۿ ۽ ًُ 

غيم ڪٍطي تي  ضاةعً ۽ كاغطمۿ كاًٌٌّگٍذائـًۿ 

يٌّيّرؼٽي دي غال زيحيت ۽ ةِتع قّرتساك کي ُٿي 

هٺعائيٍطه. ًُ کي يٌّيّرؼٽي دي اٌتظاىي ضاةعي 
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ا ؼييت ؼيّرم غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ىالزىً تي ؼيّر

 ضعهري اصتيار زاقم ٌُّطا.

دي غيع ۽ پعه چاٌؽهع هع هائيػ چاٌؽهعۿ چاٌؽ( 3)

يٌّيّرؼٽي دي ڪاٌّهڪيـٍغ ۽ ؼيٍيٽ زاضعي ۾ۿ 

دي گڎداڻيً دي قطارت ڪٍطه ۽ ديڪڎًُ ىّدّد 

ُذيۿ اٿارٽيغ دي گڎداڻيً دي قطارت ڪٍطهۿ دً 

دّ اُّ چيئعىيً „ُي ۽ يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ ٻي 

ڎداڻيَء ۾ ىّدّد رُڻ يا قطارت اٿارٽي يا ةاڊي دي گ

 ڪعڻ دّ ىذاز ٌُّطه.

ڪًٍِ ٍُگاىي قّرتساك ۾ۿ  هائيػ چاٌؽهعۿ( 4)

ديڪا ؼٍطس صياك ۾ تڪڏه كطل گِعٌطي ُذيۿ اُڏه 

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.

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

(i)  اُڏيّم غارضي „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ ۽ ڀعتي ڪعڻۿ

 دً دّ ىطه ڇَِ ىِيًٍ کام هڌيڪ ٌَ ُذي؛

(ii)  ىٍظّر ٿيم ةذيٽ ۾ فعاُو ڪيم ؼيّري صعچ دي

ىٍظّري ڏيڻ ۽ صعچ دي ؼاڳيً ىکيَ ىطم ۾ فٍڊ دي 

 ڦيع گِيع ڪعڻ؛

(iii)  ا ُڪ ديڪغيع ىتّكع ڪو الِء ركو ىٍظّر ڪعڻ

يا ٻيِع تعتيب ڏيڻۿ نک رپيً کام هڌيڪ ٌَ ُذي 

ديڪّ ةذيٽ ۾ ٌَ ڄاڻايّ هيّ ُذي ۽ ام ةاةت ةّرڊ دي 

 ايٍطڙ گڎداڻيَء ۾ رپّرٽ ڪعڻ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

(iv)  الڳاپيم اٿارٽيغ ظعفام ٌانً دا پيٍم ىهڻ کاٌپِّء

يٌّيّرؼٽي دي اىتساًٌ الِء پيپع ؼيٽعس ۽ ىيتسً 

 ىلعر ڪعڻ؛

(v)  ۽ ٌتيذً دي ڇٍڊ ڇاڻ الِء اُڏا  ىارڪػپيپعسۿ

 ؛ُذًاٌتظال ڪعڻ ديئً ضعهري 

(vi)  ًيٌّيّرؼٽي دي اؼتادمۿ غيهطارم ۽ ٻيً ىالزى

کي پڏُائيۿ تسليقۿ اىتساًٌ ۽ اٌتظاىً ۽ يٌّيّرؼٽي 

دي اُڏم ٻيً ىػاىهً دي ؼهؽهي ۾ اُڏا ڪو ڪعائڻ 

ديڪي اُّ يٌّيّرؼٽي دا ىلكط دي ُطايت ڪعڻۿ 

 ؼيذِي؛ زاقم ڪعڻ الِء ضعهري

 (vii)  يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ غيهطار يا ىالزىً کي

اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدبۿ ديڪڎًُ ڪي ُذًۿ 

پٍٍِذي اصتيارم ىٍذِام ڪي تست  ايڪٽًُ 

 ؛ىٍتلم ڪعڻاصتيار 

(viii) ٌذال ڏيڻۿ اُڏا ٻيا اصتيار ۽ ڪو ڪعڻ ۽ ؼعا

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛ ۽

(ix)  چار ؼئّ ۽ پٍذاَُ رپيً کام گِٽ دي ؿعهغاتي

 پگِار تي ىالزل ىلعر ڪعڻ.

ّرؼٽي دّ ڪم هكتي غيهطار ٌُّطه . ردؽٽعار يٌّي26

 ۽;

 (a)  ٽً ؼانً دي غعقي الِء غِطه رکٍطهۿ ىطه صتو ٿيڻ

 تي ٻيِع ىلعري الِء اُم ٌُّطه؛

 (b) ّيٌّيّرؼٽي دي غال ىِع ۽ تػيهيي رڪارڊس د

 ؼٍڀانيٍطڙ ٌُّطه؛

(c)  ّةيام ڪيم ظعيلي ىّدب ردؽٽعڊ گعيذّئيٽ د
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 ردؽٽع ٺاُيٍطه؛

(d)  ىضتهف اٿارٽيغ دي ىييتعم دّم ڄاڻايم ظعيلي

 ىّدب چٌّڊهم ڪعائيٍطه؛ ۽

(e) اُڏيّم ٻيّم ذىيّاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً ةيام

 ڪيّ هيّ ُذي؛

يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي غيهطار ٌُّطه صغاٌچي . 27

ظعفام اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب ىلعر چاٌؽهع ۽ 

ظئي ڪعي. اُّ ڪعي اُّ ڪيّ هيٍطهۿ ديئً 

 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)  ّاُّ اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيٍطه ديئً ةيام ڪي

 هيّ ُذي.

. اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي 28

غيهطار ٌُّطه ۽ اىتساًٌ ؼام الڳاپيم ؼيّرم ىػاىهً 

الِء ذىيطار ٌُّطه ۽ اُڏيّم ذىيّاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطه 

 ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

يٌّيّرؼٽي دّ ڪم هكتي غيهطار  ريغيڊٌٽ „ڊيٽع .29

 .ٌُّطه
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 -IVةاب 

 يٌّيّرؼٽي دّم اٿارٽيغ

Chapter-IV 

Authorities of the University 

 . يٌّيّرؼٽي دّم ُيٺيّم اٿارٽيغ ٌُّطيّم;:2

(i) ؼيٍيٽ؛ 

(ii) ؼٍڊيڪيٽ؛ 

(iii) اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم؛ 

(iv) ةّرڊس „ف فيڪهٽيغ؛ 

(v) ةّرڊس „ف اؼٽڊيغ؛ 

(vi) ؼهيڪـً ةّرڊ؛ 

(vii) ايڊهاٌؽڊ اؼٽڊيغ ايٍڊ ريؽعچ ةّرڊ؛ 

(viii) فٍاٌػ ايٍڊ پالٌٍگ ڪييٽي؛ 

(ix) انساق ڪييٽي؛ 

(x) ڊؼيپهيً ڪييٽي؛ ۽ 

(xi)ٻيّم اٿارٽيغۿ ديئً اؼٽيچّٽػ ۾ ةيام  اُڏيّم

 ڪيّ هيّ ُذي.

 ؼيٍيٽ ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي;( 2. )31

(i) چاٌؽهع؛ 

(ii) پعه چاٌؽهع؛ 

(iii) هائيػ چاٌؽهع؛ 

 (iv) ؼٍڊيڪيٽ دا ىييتع؛ 

(v) ڊيٍػ؛ 

(vi) ڊائعيڪٽعس؛ 

(vii) دّڙيم ڪانيذً دا پعٌؽپانػ؛ 
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(viii) يٌّيّرؼٽي پعهفيؽعس ۽ اىيعيٽػ پعهفيؽعس؛ 

(ix) تطريؽي ؿػتً دا چيئعىيً؛ 

(x)  ؿاگعدم دي ىػاىهً دّ غيهطار يا اؼتاد اٌچارج

 )ڪِڏه ةَ غِطه ؼڎيّ هيٍطه ُذي(؛

(xi)  انساق ؿطن ڪانيذً دا ٽي پعٌؽپانػ اُڏم

ؼيّرم ڪانيذً دي پعٌؽپانػ ظعفام اًٌِ ىٍذِام 

 چٌّڊيا هيٍطا؛

(xii)ؿطن ڪانيذً دا ٻارًٌِ اؼتاد دً کي  انساق

انساق ٿيم ڪانيخ ۾ گِٽ ۾ گِٽ ٽً ؼانً دي 

ىالزىت دّ تذعةّ ُذي اُڏم ڪانيذً دي اؼتادم 

 ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيا هيٍطا؛

(xiii)  يٌّيّرؼٽي دي دائعن اصتيار ۾ ايٍطڙ ةّرڊس „ف

اٌٽعىيڊيئيٽ ايٍڊ ؼيڪٍڊري ايذّڪيـً دا 

 چيئعىيً؛

(xiv) ٽيڪٍيڪم ايذّڪيـً دّ  ةّرڊ „ف

 چيئعىيً؛

(xv) يٌّيّرؼٽي ؿاگعد يٌّيً دا ٻَ ٌيائٍطا؛ 

(xvi)  َانساق ٿيم ڪانيذً دي ؿاگعد يٌّيً دا ٻ

ٌيائٍطا ؼيّرم انساق ٿيم ڪانيذً دي ؿاگعد يٌّيً 

 دي قطر ظعفام چٌّڊيا هيٍطا؛

(xvii)  ٻارًٌِ يٌّيّرؼٽي اؼتاد دً کي گِٽ ۾ گِٽ

ُذيۿ ؼيّرم تذعةّ ٽً ؼانً دي ىالزىت دّ 

 يٌّيّرؼٽي اؼتادم ظعفام چٌّڊيا هيٍطا.

(xviii)  ٻَ ردؽٽعڊ گعيذّئيٽػ ؼيّرم اُڏم ردؽٽعڊ

 گعيذّئيٽػ ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٍّڊيا هيٍطا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

(xix) رٽػۿ ؼاٌئؽغ ۽ ؿػتً ۾ ُع ڪيٽيگعي ىام ٽي„

 ٌاىيارا ىاڻِّ؛

 (xx) ردؽٽعار؛ 

(xxi) صغاٌچي؛ 

(xxii) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع؛ ۽ 

(xxiii) .ًالئتعيعي 

چاٌؽهع يا ؼٍطس غيع زاضعي ۾ۿ پعه چاٌؽهع يا ٻٍِي 

دي غيع زاضعي ۾ۿ هائيػ چاٌؽهع ؼيٍيٽ دّ 

 چيئعىيً ٌُّطه.

ايڪػ „فيؽّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼيٍيٽ دا ىييتع ( 3)

 ؛ٽً ؼانً دي غعقي الِء غِطه رکٍطا

گڎداڻي  ؼيٍيٽ ُع ؼاك گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيعا( 4) 

ڪٍطي اُڏيً تاريضً تي ديڪي هائيػ چاٌؽهع 

 ظعفام چاٌؽهع دي ىٍظّري ؼام ظئي ڪيّم هڃً.

( ؼيٍيٽ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل ؼيّرم ىييتعم 5)

دي ُڪ ڀاڱي ٽي ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت ُڪ 

 ةعاةع ڳڻي هيٍطي.

دي گٍذائـً ىّدبۿ ؼيٍيٽ کي  ايڪٽًُ . 32

 ُيٺيام اصتيار زاقم ٌُّطا;

(a)  ؼٍڊيڪيٽ ظعفام تذّيغ ڪيم كاًٌٌّ دي

( 3دي ذيهي دفػَ ) 39ڊرافٽػ کي تؽهيو ڪعڻ ۽ دفػَ 

 ۾ ڄاڻايم ظعيلي ىّدب اًٌِ کي ٌيڪاك ڪعڻ؛

(b)  ؼانياٌي رپّرٽۿ اڪائٌّٽػ دي ؼانياٌي

اؼٽيٽييٍٽ ۽ ؼانياڻً ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ ڪاٿً 

 تي غّر ڪعڻ ۽ ٺِعاُء ىٍظّر ڪعڻ؛
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(c)  ًُگٍذائـً ىّدب ؼٍڊيڪيٽ ۽ دي  ايڪٽ

 ٻيً اٿارٽيغ دا ىييتع ىلعر ڪعڻ؛

(d)  پٍٍِذا ڪي ةَ اصتيار اٿارٽي يا غيهطار يا ڪييٽي

 يا ذيهي ڪييٽي زّاني ڪعڻ؛ ۽

(e)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيا هيا ُذً.

 ( ؼٍڊيڪيٽ ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي;2. )33

(i) ؛)چيئعىيً( هائيػ چاٌؽهع 

(ii)  قّةائي اؼييتهي دا پٍخ ىييتع قّةائي اؼييتهي

 دي ىييتعم ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيا هيٍطا؛

 (iii) ؼيٍيٽ دا ٻَ ىييتع ؼيٍيٽ ظعفام چٌّڊيا هيٍطا؛ 

(iv)  ُاِء ڪّرٽ ؼٍڌ ةهّچؽتام چيف دؽٽػ ظعفام

ٌاىغد  ُڪ دخچيف دؽٽػ يا ڄاڻايم غطانت دّ دّ 

 ؛ڪيّ هيٍطه

(v)  ًچاٌؽيهع ظعفام هائيػ چاٌؽيهع دي ُڪ ڊي

 ؼفارش تي ىلعر ڪيّ هيٍطه؛

 (vi)  َُڪ پعهفيؽع يا ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع ۽ ٻ

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع يا نيڪچعر يٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم 

 اؼتادم ظعفام گڎيم ظّر چٌّڊيا هيٍطا؛

(vii)يٌّيّرؼٽي ؿاگعد يّيً دّ ُڪ ٌيائٍطه؛ 

(viii) يٌّيً دّ ُڪ انساق ٿيم ڪانيذً دي ؿاگعد

ٌيائٍطه انِاق ٿيم ؼيّرم ڪانيً دي ؿاگعدم يٌّيً 

 دي قطر ظعفام چٌّڊيّ هيٍطه؛

(ix)  انساق ٿيم ڪانيذً دا ٻَ اؼتاد انساق ٿيم

ڪانيذً دي اؼتادم ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيا 
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 هيٍطا؛

(x) ٌاىيارم تػهييطاًٌ ىٍذِام چاٌؽيهع دا ٻَ ٌاىغد

 ڪيم؛

(xi) تػهيو هاره ؼيڪعيٽعي؛ ۽ 

 (xii) اُڏم  انساق ٿيم ڪانيخ دّ ُڪ پعٌؽپاك

ڪانيذً دي پعٌؽپانػ ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيّ 

 هيٍطه.

( ايڪػ „فيؽّ ىييتعم کاٌؽّاِء ؼٍڊيڪيٽ دا 3) 

 .ىييتع ٽً ؼانً دي غعقي الِء غِطه رکٍطا

( ؼٍڊيڪيٽ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل ڪم ىييتعم 4)

ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت ُڪ ةعاةع ڳڻي دي اڌ ةعاةع 

 هيٍطي.

( ؼٍڊيڪيٽ يٌّيّرؼٽي دي ايگغيڪيّٽّ 2. )34

دي گٍذائـً ۽ كاًٌٌّ  ايڪٽةاڊي ٌُّطي ۽ ًُ 

۽ ىهڪيت دي اٌتظال ىّدب يٌّيّرؼٽي دي ىػاىهً 

 تي غال ٌظعداري ٌُّطي.

( ىٿي ڄاڻايم اصتيارم دي غال زيحيت ؼام تضاد 3)

 ام اصتيار زاقم ٌُّطا;کاٌؽّاِءۿ ؼٍڊيڪيٽ کي ُيٺي

(a)  يٌّيّرؼٽي دي ىهڪيت ۽ فٍڊس رکڻۿ ضاةعّ رکڻ

 ۽ اٌتظال ڪعڻ؛

 (b)  يٌّيّرؼٽي دي ىانياتۿ اڪائٌّٽػ ۽

ؼيعپڪاريً دّ فٍاٌػ ۽ پالٌٍگ ڪييٽي دي ىـّري 

ؼام اٌتظال ڪعڻ ۽ ؼٍڀانڻ ۽ ام ىلكط الِء اُڏا 

 ايذٍٽػ ىلعر ڪعڻۿ ديئً اُا ىٍاؼب ؼيذِي؛

(c)  ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ دي ڪاٿً تي غّر
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ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ ؼيٍيٽ کي ىـّره ڏيڻۿ ۽ صعچ 

دي ىيذع ُيڊ ىام ٻئي ڏاًٌِ فٍڊس کي ٻيِع هٌڊڻ 

 هرڇڻ؛

(d)  ىتسعڪ يا غيع ىتسعڪ يٌّيّرؼٽي ظعفام

 ىهڪيت ىٍتلم ڪعڻ يا ىٍتلهي كتّك ڪعڻ؛

 (e)  يٌّيّرؼٽي دي ظعفام ٺيڪا ىٍظّر ڪعڻۿ ىڪيم

 ڪعڻۿ تتطيم ڪعڻ يا رد ڪعڻ؛

(f)  يٌّيّرؼٽي ظعفام زاقم ڪيم يا صعچ ڪيم

ؼيّريً ركيً دي اڪائٌّٽػ ۽ يٌّيّرؼٽي دي اجاجً 

 ۽ هؼيهً دا ڪتاب تيار ڪعڻ؛

(g)  يٌّيّرؼٽي ؼام الڳاپيم ڪا ركو ؼيڏائڻ ةـيّك اڻ

اؼتػياك ڪيم ركو دي ديڪڎًُ ڪا ٽعؼٽػ 

۾  31َ ( دي دفػII ايڪٽدي  2993) 2993ۿ ايڪٽ

ةيام ڪيم ؼڪيّرٽيغ ۾ ؿاىم ُذيۿ يا غيع ىتسعڪ 

ىهڪيت صعيط ڪعڻ يا اُڏي ٻئي ڪًٍِ ؼهؽهي ۾ 

ديئً اُا ظئي ڪعيۿ اُڏيً ؼيڏپڪاريً کي تتطيم 

 هڪعڻ هاري اصتيار کي اؼتػياك ۾ „ڻيٍطي.

(h)  يٌّيّرؼٽي کي ىٍتلم ڪيم ڪا ىهڪيت ۽ ڏٌم

ػ ۽ هقيتّمۿ ٽعؼٽػۿ تسفاۿ غعياۿ اٌڊهىيٍٽگعاٌٽػۿ 

 ٻيا زكا زاقم ڪعڻ ۽ اٌتظال ڪعڻ؛

(i) ىضكّص ىلكط الِء يٌّيّرؼٽي دي ٌيڪاك الِء

 رکيم فٍڊس دّ اٌتظال ڪعڻ؛

(j)  يٌّيّرؼٽي دي غال ىِع کي تسّيم ۾ رکڻ ۽ ام دي

 اؼتػياك دّ ظعيلّ ظئي ڪعڻ؛

(k)  يٌّيّرؼٽي الِء گِعةم غيارتّم ۽ ٻيا ازاظاۿ
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اُڏيّم ٻيّم ؿيّم  الئتعيعيغۿ فعٌيچعۿ ؼاىامۿ اهزار ۽

 ىِيا ڪعڻ؛

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

ؿاگعدم دي رُائؾ الِء ُاؼٽهػ يا الدٍگػ دي 

 ىٍظّري ڏيڻ يا الئؽٍػ داري ڪعڻ؛

(m) ڪانيذً کي انساق ڏيڻ ۽ انساق صتو ڪعڻ؛ 

(n)  تػهييي ادارم کي يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصم

 صتو ڪعڻ؛ ڪعڻ يا اُڏيّم ىعاغتّم

(o) ڪانيذً ۽ تطريؽي ؿػتً دي داچ ڪعائڻ؛ 

(p)  پعهفيؽعؿپػۿ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع ؿپػۿ

اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع ؿپػۿ نيڪچعر ؿپػ ۽ ٻيّم 

تطريػ دّم „ؼاىيّم پيطا ڪعڻ يا اُڏيً „ؼاىيً کي 

 ؼؽپيٍڊ يا صتو ڪعڻ؛

(q)  اُڏيً اٌتظاىيۿ تطريؽيۿ تسليلي يا ٻيً غِطم کي

پيطا ڪعڻۿ ؼؽپيٍڊ يا صتو ڪعڻۿ ديئً ضعهري 

 ُذي؛

 (r)  چار ؼئّ ۽ پٍذاَُ ؼهيڪـً ةّرڊ دي ؼفارش تي

ىاُّار ؿعهغاتي پگِار تي ۽ ام کام ىٿي  رپيا

 يٌّيّرؼٽي دا اؼتاد ۽ ىالزل ىلعر ڪعڻ؛

(s)  ىّدب پعهفيؽع اُڏيً ؿعظً ۽ ضاةعً اىيعيٽػ

 ىلعر ڪعڻۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛

(t)ةيام ڪيم ؿعظً ىّدب اغغازي ڊگعيّم ڏيڻ؛ 

(u) ًيٌّيّرؼٽي دي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ىالزى

 دّم ذىيّاريّم ظئي ڪعڻ؛

(v)  ًغيهطارم )ؼّاِء هائيػ چاٌؽهع دي(ۿ اؼتادم ۽ ٻي
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ىالزىً کي ڄاڻايم ظعيليڪار ىّدب ؼؽپيٍڊ ڪعڻۿ 

 کام ةعظعف ڪعڻ؛ ؼغا ڏيڻ ۽ ىالزىت

(w) دً ىػاىهً دي رپّرٽ ڪعڻ الِء چيّ هيّ ُذيۿ

 اًٌِ تي ؼيٍيٽ کي رپّرٽ ڪعڻ؛

(x)  ًُدي گٍذائـً ىّدب ىضتهف اٿارٽيغ ۾  ايڪٽ

 ىييتع ىلعر ڪعڻ؛

 (y)  ؼيٍيٽ کي ديع ڪعائڻ الِء اؼٽيچّٽػ دا

 ڊرافٽػ تذّيغ ڪعڻ؛

(z)  َ( ۾ ةيام ڪيم ظعيلي 3دي ذيهي دفػَ ) :3دفػ

ىّدب اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام دّڙيم ضاةعً 

تست غّر ڪعڻ ۽ ىًٍِ ڏيڻ؛ ةـعظيڪ ؼٍڊيڪيٽ 

پٍٍِذي ضعهرت ىّدب ضاةعا دّڙي ؼگِي ٿي ۽ 

اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي ىـّري ةػط اًٌِ دي 

 ىٍظّري ڏئي ؼگِي ٿي؛

 (aa)  يٌّيّرؼٽي ؼام الڳاپيم ٻيً ؼيّرم ىػاىهً کي

ُالئڻۿ ظئي ڪعڻ ۽ اٌتظال ڪعڻۿ ۽ ام ؼهؽهي ۾ ٻيا 

يا  ايڪٽديڪي ًُ  ؼيّرا اصتيار اؼتػياك ڪعڻ

 ؛كاًٌٌّ ۾ ةيام ٌَ ڪيا هيا ُذً

 (bb) يا غيهطار يا  پٍٍِذا اصتيار ڪًٍِ اٿارٽي

 ۽ ي کي ىٍتلم ڪعڻ؛ڪييٽي يا ذيهي ڪييٽ

(cc)  ًُ ايڪٽاُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديڪي 

تست ؼٌّپيا هيا ُذً يا كاًٌٌّ دي ٻيً گٍذائـً 

 ىّدب ؼٌّپي ؼگِذً ٿا.

 ( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ىـتيم ٌُّطي;2. )35

(i) چيئعىيً(؛ هائيػ چاٌؽهع( 
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 (ii) ڊيٍػ؛ 

(iii) ڊائعيڪٽعس؛ 

 (iv) دّڙيم ڪانيذً دا پعٌؽپانػ؛ 

(v)  پعهفيؽعس اىيعيٽػ ؼييت يٌّيّرؼٽي دا

 پعهفيؽعس؛

(vi) تطريؽي ؿػتً دا چيئعىيً؛ 

(vii) تػهيو هاره ؼيڪعيٽعي؛ 

(viii) َتطريؽي ؿػتي دي چيئعىيً کاٌؽّاِء ٻ

ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع اًٌِ ظعفام اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيا 

 هيٍطا؛

(ix)  چار اؼؽٽٍٽ پعهفيؽع ۽ نيڪچعر اًٌِ ظعفام

 اًٌِ ىٍذِام چٌّڊيا هيٍطا؛

(x)  انساق ٿيم ڪاليذً دا چار پعٌؽپانػ اُڏم

انػ ظعفام اًٌِ ىٍذِام ؼيّرم ڪانيذً دي پعٌؽپ

چٍّڊيا هيٍطاۿ دً ىام ُڪ پعهفيـٍم ڪانيذغ ۽ ُڪ 

 ههىيً ڪانيذغ ىام ٌُّطه؛

(xi)  انساق ٿيم ڪانيذً دا پٍخ اؼتاد دً کي گِٽ ۾

ؼاك ىالزىت دّ تذعةّ ُذيۿ ؼّاِء پعٌؽپانػ  6گِٽ 

دي اُڏم ؼيّرم ڪانيذً دي اؼتادم ظعفام اًٌِ 

ٽ ۾ گِٽ ُڪ ىٍذِام چٌّڊيا هيٍطاۿ دً ىام گِ

 پعهفيـٍم ڪانيذغ ۽ ُڪ ههىيً ڪانيذغ ىام ٌُّطه؛

(xii) رٽػۿ ؼائٍؽغ ۽ پعهفيـٍغ ۾ ٽي ٌاىيارا ىاڻِّ ُع„

ڪيٽيگعي ىام ُڪ چاٌؽيهع ظعفام ٌاىغد ڪيّ 

 هيٍطه؛

(xiii) ردؽٽعار؛ 
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(xiv) ۽ الئتعيعيً؛ 

(xv) اىتساًٌ دّ ڪٍٽعهنع. 

ٽً ؼانً ٌاىغدگي يا چٌّڊ ذريػي ىلعر ڪيم ىييتع ( 3) 

 الِء غِطه رکي ؼگٍِطا.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل 4)

 ڪم ىييتعم دي ُڪ ڀاڱي ٽي ةعاةع ٌُّطه.

( اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم يٌّيّرؼٽي دي 2.)36

دي گٍذائـً ۽  ايڪٽاڪيڊىڪ ةاڊي ٌُّطيۿ ۽ ًُ 

كاًٌٌّ ىّدبۿ دي تطريػۿ اؼڪانع ؿپۿ تسليق ۽ 

اىتساًٌ دي صاص ىػيارم ىّدب رکڻۿ ۽ ُالئڻ ۽ 

دي تطريؽي ؼعگعىيً کي ۽ ڪانيذً يٌّيّرؼٽي 

 ُٿي هٺعائڻ دّ اصتيار زاقم ٌُّطه.

( صاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍذائـً دي غال 3)

 زيحيت ؼام تضاد کاٌؽّاِءۿ ڪائٌّؽم کي ُيٺيام

 اصتيار زاقم ٌُّطا;

(a)  کي تطريؽي ىػاىهً ۾ قالح ڏيڻ؛ؼٍڊيڪيٽ 

(b) تطريػۿ تسليق ۽ اىتساًٌ دّ اٌتظال ڪعڻ؛ 

(c)  ؿاگعدم کي پڏُائي دي ڪّرؼغ ۽ اىتساًٌ ۾ هيِڻ

 الِء داصال ڏيڻ؛

(c)  ةّرڊ کي فيڪهٽيغۿ تطريؽي ؿػتًۿ ادارم ۽ ةّرڊ „ف

اؼٽڊيغ دي دّڙدڪ ۽ تٍظيو ؼازي الِء اؼڪييّم 

 „ڇڻ؛

(d)  يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دي چاك چهت ۽ ٌظو ه

 ضتط دّ صياك ڪعڻ؛

(e)  ؼٍڊيڪيٽ کي فيڪهٽيغۿ تطريؽي ؿػتً ۽ ةّرڊ
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 „ف اؼٽڊيغ دّڙڻ ۽ اٌتظال ڪعڻ الِء تذّيغ ڏيڻ؛

(f)  يٌّيّرؼٽي ۾ تطريػ ۽ تسليق دي ىٍكّةاةٍطي ۽

 تعكيَء الِء „ڇً تي غّر ڪعڻ ۽ „ڇّم دّڙڻ؛

(g) فيڪهٽيغ ۽ ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ دي ؼفارؿً  ةّرڊ „ف

تي ضاةعا دّڙڻۿ دًٍِ ۾ پڏُائي دا ڪّرؼغ ۽ 

يٌّيّرؼٽي دي ؼيّرم اىتساًٌ الِء ٌكاب ةَ ٌُّطه؛ 

ةـعظيڪ ديڪڎًُ ةّرڊس „ف فيڪهٽيغ ۽ ةّرڊس 

„ف اؼٽڊيغ دّم ؼفارؿّم ڄاڻايم تاريش تائيً هقّك 

دي ؼٍڊيڪيٽ ڪائٌّؽمۿ اڪيڊىڪ ٌَ ٿيّم ٿيًۿ 

ىٍظّري ؼامۿ ايٍطڙ ؼاك الِء پڏُائي دا ڪّرس داري 

 ٽ اىتساًٌ الِء ةيام ڪيا هيا „ًُ؛رکٍطي ديڪي اڳّا

(h)  ٻيً يٌّيّرؼٽيغ ۽ اىتساٌي ةاڊيغ دي اىتساًٌ کي

 تّجيق ڪعڻ؛ يٌّيّرؼٽي دي اىتساًٌ ةعاةع

(i)  ًاؼٽّڊٌٽ ؿپػۿ اؼڪانع ؿپػۿ ىيڊنػ ۽ اٌػاى

 دّ اٌتظال ڪعڻ؛

 (j)  الِء ضاةعا تيار  کي ديع ڪعائڻؼٍڊيڪيٽ

 ڪعڻ؛

(k)  ًُدي گٍذائـً تست ىضتهف اٿارٽيغ ۾  ايڪٽ

 ۽ ىييتع ىلعر ڪعڻ؛

 (l)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيا هيا ُذً.

. اٿارٽيغ دي دّڙدڪۿ ڪو ۽ اصتيار دً الِء ًُ 37

۾ ڪا صاص گٍذائؾ ٌَ دّڙي هئي ُذيۿ اُي  ايڪٽ

 ايئً ٌُّطا ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذي؛
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ؼيٍيٽۿ ؼٍڊيڪيٽۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۽ . 38

ۿ هكت ةّكت اُڏيّم اؼٽيٍڊٌگۿ اؼپيـم يا ٻيّم اٿارٽيغ

ديئً اُي ّمۿ ٿي ّم دّڙي ؼگًِايڊهائيغري ڪييٽي

ڪييٽي دي ىييتع ظّر ىلعر ۽ ىاڻِّ  ىٍاؼب ؼيذًِ

ۿ ديڪي اُڏيً اصتياريً دا ىييتع ّمٿي ڪعي ؼگًِ

 ُذً.ٌَ 

 -Vةاب 

 اؼٽيچّٽػۿ ضاةعا ۽ كاغطا

Chapter-V 

Statutes, Regulations and Rules 

دي گٍذائـً ىّدبۿ ُيٺ ةيام  ايڪٽ( ًُ 2. )39

الِء  ڪيم ؼيّرم ىػاىهً يا اًٌِ ىام ڪًٍِ ُڪ

 ؼگِذً ٿا; اؼٽيچّٽػ دّڙي

 (a)  يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً الِء پيٍـًۿ اٌـّرٌػۿ

 پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنٍٽ فٍڊ دّڙڻ؛

(b)  يٌّيّرؼٽي دي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ىالزىً دي

 ادائگي دا اؼڪيهػ ۽ ىالزىت دا ؿعظّم ۽ ضاةعا؛

(c) ردؽٽعڊ گعيذّئيٽػ دّ ردؽٽع تيار ڪعڻ؛ 

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

 الڳاپيم ىػاىال؛

(e) تػهييي ادارم کي يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصم

 ڪعڻ ۽ اُڏيّم ىعاغتّم صتو ڪعڻ؛

(f)  يٌّيّرؼٽي دي اتِارٽيغ دي ىييتعؿپ الِء چٌّڊهم

powers of other 

Authorities 

ڪذَِ اٿارٽيغ ظعفام 

 ڪييٽيً دي ىلعري

Appointment of 

committees by 

certain Authorities 

 

 

 

 

 

 اؼٽيچّٽػ

Statutes 
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 ىٍػلط ڪعڻ ۽ الڳاپيم ىػاىال؛

 (g)  فيڪهٽيغۿ تطريؽي ؿػتً ۽ ٻيً اڪيڊىڪ

 ڊهيغٌػ دّ كيال؛ يٌّٽػ ۽

(h)  ۽ اؼتادم دا اصتيار ۽ ذىيطاريّم؛غيهطارم 

(i)  ؿعط دً تست يٌّيّرؼٽي ٻيً پتهڪ يا پعائيّيٽ

„رگٍائيغيـٍغ ؼام تطريػۿ تسليق ۽ ٻيً غانياڻيً 

 ؼعگعىيً دي اٌتظاىً ۾ داصم ٿي ؼگِي ٿي؛

(j)  پعهفيؽعز اىيعيٽػ  دي ىلعري دا ؿعط ۽ اغغازي

 ڊگعيّم ڏيڻ؛

(k)  يٌّيّرؼٽي دي ىالزىً دي قالزيت ۽ ٌظو ه

 ضتط؛

(l)  پڏُائي ۽ تسليق دّم اؼڪييّمۿ ةـيّك ڪّرؼغ

دي غعقيۿ ىضيًٌّ دي اٌگ يا اىتساًٌ دي پيپعس 

 دي؛

 (m)  ًُتست ٻيا ؼيّرا ىػاىال ديڪي كاًٌٌّ  ايڪٽ

 ىّدب ةيام ڪعڻا يا ُالئڻا „ًُ.

كاًٌٌّ دّ ڊرافٽ ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ؼيٍيٽ کي ( 3)

تذّيغ ڪيّ يٌّطهۿ ديڪا ام کي ىٍظّر ڪعي ؼگِي 

ٿي يا ام کي تتطيهيً ؼام ىٍظّر ڪعي ؼگِي ٿيۿ 

ديئً ؼيٍيٽ ىٍاؼب ؼيذِي يا ؼٍڊيڪيٽ کي ٻيِع 

غّر ڪعڻ الِء هاپػ اىاڻي ؼگِي ٿي يا ام کي رد ڪعي 

 ؼگِي ٿي؛

ةـعظيڪ ؼٍڊيڪيٽ يٌّيّرؼٽي دي ڪًٍِ ةَ 

ڪٍطڙ  اٿارٽي دي دّڙدڪ يا اصتيارم کي ىتاجع

كاًٌٌّ دّ ڊرافٽ تذّيغ ٌَ ڪٍطيۿ ديؽتايً اُڏي 
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تذّيغ تي اُڏي اٿارٽي کي پٍٍِذي راِء نکت ۾ ڏيڻ دّ 

 ىّكػّ فعاُو ٌَ ڪيّ هڃي؛

۾  (b)۽  (a)( دي ؿلً 2ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ذيهي دفػَ )

ڄاڻايم ىػاىهً ؼام الڳاپيم كاًٌٌّ دّ ڊرافٽ چاٌؽيهع 

ٌُّطه ديؽتائيً کي اىاڻيّ هيٍطه ۽ تيؽتائيً ىّجع ٌَ 

 چاٌؽيهع ىٍظّري ٌَ ڏئي.

دي گٍذائـً ۽ كاٌّم ىّدب  ايڪٽ( ًُ 2. ):3

ُيٺيً ؼيّرم يا اًٌِ ىام ڪً ىػاىهً الِء ضاةعا 

 دّڙيا هيٍطاۿ يػٍي; 

(a)  يٌّيّرؼٽي دي ڊگعيًۿ ڊپهّىاز ۽ ؼعٽيفڪيٽً الِء

 ؛ڪّرؼغ „ف اؼٽڊيغ

(b)  َ( ىّدب2دي ذيهي دفػَ ) 8ظعيلّ دًٍِ تست دفػ 

تؽهيو ٿيم تطريػ دّ اٌتظال ڪيّ هيٍطه ۽ فعاُو 

 ڪئي هيٍطي؛

(c)يٌّيّرؼٽي ۾ ؿاگعدم دي داصال؛ 

(d)  ؿعط دً تست ؿاگعدم کي يٌّيّرؼٽي دي

ڪّرؼغ ۽ اىتساًٌ الِء داصال ڏٌي هيٍطي ۽ ديڪي 

 ڊگعيًۿ ڊپهّىاز ۽ ؼعٽيفڪيٽً الِء اُم ٿيٍطا؛

(e) ؛اىتسام ىٍػلط ڪعڻ 

(f)  يٌّيّرؼٽي دي ڪّرؼغ „ف اؼٽڊي ۽ اىتساًٌ ۾

داصال الِء ؿاگعدم ظعفام فيػ ۽ ٻيّم ادائگيّم ڪيّم 

 هيٍطيّم؛

(g) يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم دّ ٌظو ه ضتط؛ 

(h)  يٌّيّرؼٽي يا ڪانيذً دي ؿاگعدم دي رُائؾ

دا ؿعطۿ ةـيّك رُائؾ دي ُانػ ۽ ُاؼٽهػ ۾ رُائؾ 
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 الِء فيػ نڳائڻ دي؛

(i) رُائـگاًُ دي ىٍظّري ۽ الئؽٍػ ُاؼٽهػ ۽

 داري ڪعڻ؛

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

 ڪّ ؿضف „زاداڻي تسليق داري رکي ؼگِي ٿّ؛

 (k) ۽ اٌػال ڏيڻ؛ فيهّؿپػۿ اؼڪانع ؿپػۿ ىيڊنػ 

 (l) هظيفا ۽ فعي ۽ ُاف فعي اؼٽّڊٌٽ ؿپػ ڏيڻ؛ 

(m) اڪيڊىڪ ڪاؼٽيّل؛ 

(n) الئتعيعي دّ اؼتػياك؛ 

(o)  تطريؽي ؿػتً ۽ ةّرڊس „ف اؼٽڊيغ دي دّڙدڪ؛

 ۽

(p)  ًُ كاًٌٌّ  ۽ ايڪٽٻيا ؼيّرا ىػاىال ديڪي

 ذريػي يا ضاةعً ىّدب ةيام ٿيڻا „ًُ.

ضاةعا اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام تيار ڪيا ( 3)

هيٍطا ۽ ؼٍڊيڪيٽ کي ديع ڪعايا هيٍطا ديڪا اًٌِ 

کي ىٍظّر ڪعي ؼگِي ٿي يا ىٍظّري رهڪي ؼگِي 

ٿي يا اًٌِ کي ٻيِع غّر الِء اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي 

هاپػ اىاڻي ؼگِي ٿي. اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام 

ضاةعّ تيؽتائيً ىّجع ٌَ ٌُّطه ديؽتائيً ام دّڙيم 

 ظعفام ىٍظّري ٌَ ڏٌي هڃي.ؼٍڊيڪيٽ دي 

. كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ هاڌاريۿ تعىيو ڪعڻ يا ىٍؽّخ 41

ڪعڻ دّ ظعيليڪار ؼاڳيّ ٌُّطه ديڪّ كاًٌٌّ ۽ 

 ضاةعً دي دّڙڻ ۽ ٺاُڻ الِء تعتيتّار ةيام ڪيم „ُي.
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( اصتياريّم ۽ يٌّيّرؼٽي دّم ٻيّم ةاڊيغ ًُ 2) .42

ً دي ۿ اؼٽيچّٽػ ۽ ضاةعً ىّدب اٌِايڪٽ

ڪارهٍُّار ۽ گڎداڻيً دي هكت ۽ ٍُڌ ۽ الڳاپيم 

 ىػاىهً الِء كاغطا دّڙي ؼگًِ ٿيّم؛

ٻي ڪًٍِ يٽ ؼّاِء ؼيٍيٽ دي هؼٍڊيڪةـعظيڪ 

اصتياري يا ةاڊي ظعفام ًُ دفػَ تست دّڙيم ڪً ةَ 

کي صتو ڪعڻ دي  كاغطم ۾ تعىيو ڪعڻ يا اًٌِ

 ؛ُطايت ڪعي ؼگِي ٿي

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ ديڪڎًُ اُڏي اصتياري يا ةاڊي 

کي ؼيٍيٽ اُڏيً ُطايتً ؼام ىعيئً ٌَ „ُي تَ اُا 

 اپيم ڪعي ؼگِي ٿيۿ دًٍِ  دّ فيكهّ زتيي ٌُّطه.

يٌّيّرؼٽي ؼام الڳاپيم ڪًٍِ ؼٍڊيڪيٽ ( 3)

صاص ۿ ديڪي ىػاىهي ةاةت كاغطا دّڙي ؼگِي ٿي

يا هيا ۿ كاًٌٌّ ۽ ضاةعً ۾ ةيام ٌَ ڪايڪٽظّر تي ًُ 

 ُذً.

 -VIةاب 

 تػهييي ادارم دّ يٌّيّرؼٽي ۾ انساق

Chapter-VI 

Affiliation of Educational Institutions to 

the University 

( يٌّيّرؼٽي ۾ انساق چاُيٍطڙ تػهييي اداره 2. )43

 ىعيئً ڪعڻ الِء يٌّيّرؼٽي کي درصّاؼت ڏيٍطه تَ;

(a)  تػهييي اداره زڪّىت دي اٌتظال ُيٺ „ُي يا ام

 الِء ىؽتلم ةٍيادم تي دّڙيم گّرٌٍگ ةاڊي „ُي؛

(b)  تػهييي اداري دا ىاني هؼيال اداري دي ىعىت ۽

 كاغطا

Rules 
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 دّڳي ٌيٌّي ڪو داري رکڻ الِء ڪافي „ًُ؛

(c)  تػهييي اداري دي پڏُائيٍطڙ ۽ ٻئي اؼٽاف دي

۽ ضاةعا ؼگَِۿ تػهييي كاةهيت ۽ ىالزىت دا ؿعظّم 

ةيام ڪيم ڪّرؼغ „ف اؼٽڊيغ ۽ تػهييي اداري دي 

 تعةيت دي ىلكط الِء ىعيئً ڪٍطڙ „ًُ؛

(d)  تػهييي اداري کي پٍٍِذي ىالزىً دي ڪو ڪار ۽

 ٌظو ه ضتط کي ؼٍڀانڻ الِء دّڳا كاغطا „ًُ؛

(e)  ّغيارت دًٍِ دڳَِ تي تػهييي اداره كائو ٿيڻ

„ُيۿ اُا ىّزهم „ُي ۽ گٍذائـّم كاًٌٌّ ۽ كاغطم 

ىّدب ؿاگعدم دي رُائؾ الِء دّڙيّم هيٍطيّمۿ 

ديڪي پٍٍِذي هانطيً يا ؼٍڀانيٍطڙ ؼام گڎ تػهييي 

اداري يا ُاؼٽهػ يا ام ظعفام ىٍظّر ڪيم رُائؾ دي 

اگعدم دي ظتي دڳًِ ۾ ٌَ رُي ؼگٍِطاۿ ٌظعداري ۽ ؿ

 ۽ غال ڀالئيَء دي ؼهؽهي ۾؛

(f)  الئتعيعي ۽ الئتعيعي دي دذِي اٌطاز ۾ صطىتً الِء

 گٍذائـّم دّڙيّم هيّم „ًُ؛

(g)  دتي تذعةاتي ؼائٍؽغ دي ڪًٍِ ؿاخ ۾ انساق

ام ؼائٍػ دي ؿاخ ۾ تػهيو الِء گِعةم ُذيۿ اتي 

ىڪيم ڀعيم نيتاريٽعيۿ ىيّزيو ۽ ٻيً غيهي ڪو دي 

 گڎ تػهيو الِء اٌتظال ڪيا هيا „ًُ؛ ٍُڌم ؼام

(h)  ضعهري گٍذائؾۿ ديئً زانتّم ادازت ڏيًۿ

پعٌؽپاك دي رُائؾ ۽ تطريؽي غيهي دي ىييتعم دي 

رُائؾ الِء ڪانيخ ۾ يا ڪانيخ ڀعؼام يا ؿاگعدم دي 

 رُائؾ الِء فعاُو ڪيم دڳَِ ڀعؼام دّڙي هيٍطي؛ ۽

(i)  تػهييي اداري دّ انساقۿ گٍذائؾ ىّدب ڀع ۾
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ىّدّد ڪًٍِ ٻئي تػهييي اداري دي ؿاگعدم دي 

تػهيو يا ٌظو ه ضتط دي ىفادم الِء ٌلكاٌڪار ٌَ 

 ٌُّطه.

۾ هڌيڪ اُّ ؿاىم ٌُّطه تَ تػهييي اداره دي  ( ٌفاذ3)

انساق ةػط ڪا ىٍتلهيۿ ڪي اٌتظاىي ۽ تطريؽي غيهي 

۾ تتطيهيً ةاةت يٌّيّرؼٽي کي رپّرٽ ڪيّ هيٍطه ۽ 

تطريؽي غيهّ اُڏي كاةهيت رکٍطهۿ ديئً ةيام ڪيم 

 „ُي يا ديئً ةيام ڪيّ هڃي.

ةاةت درصّاؼت  انساق( ُڪ تػهييي اداري دي 4)  

دي ٌيڪاك دّ ظعيليڪار اُڏيَء ريت ٌُّطهۿ ديئً 

 ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

( ؼٍڊيڪيٽ انساق ڪييٽي دي ؼفارش تي 5)

تػهييي اداري کي انساق ڏئي يا انساق کام اٌڪار 

 ڪعي ؼگِي ٿي.

انساق کام تيؽتائيً اٌڪار ٌَ ڪيّ هيٍطه ةـعظيڪ 

كهي تذّيغ ڪيم فييا صتو ٌَ ڪيّ هيٍطه ديؽتائيً 

دّ پيؾ ڪعڻ ريپعيغٌٽيـً تػهييي اداري کي صالف 

 ىّكػّ فعاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

دتي ڪّ تػهييي اداره پڏُائي دا ڪّرؼغ ؿاىم .44

ڪعڻ دي صّاُؾ ڪعي ٿّۿ دً دي ؼهؽهي ۾ ام کي 

( ۾ 4دي ذيهي دفػَ ) 43انساق ڏٌّ هيّ „ُي تَ دفػَ 

 ڄاڻايم ظعيليڪار تي غيم ڪيّ هيٍطه.

 

 

( يٌّيّرؼٽي ۾ انساق ٿيم ُع تػهييي اداره 2.)45
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اُڏيّم رپّرٽّمۿ ريٽعٌػ ۽ ٻي ىػهّىات فعاُو ڪٍطه 

ديڪا يٌّيّرؼٽي ام دي قالزيت ۽ تػهييي اداري 

 دي اُهيت الِء ظهب ڪعي.

( يٌّيّرؼٽي انساق ٿيم ڪًٍِ تػهييي اداري کي 3)

ىضكّص غعقي دهرام اُڏه كطل کڻڻ الِء چئي ؼگِي 

( ۾ 2دي ذيهي دفػَ ) 43ٌيّرؼٽي دفػَ ٿيۿ ديڪّ يّ

 ڄاڻايم ڪًٍِ ىػاىهي الِء ضعهري ؼيذِي.

( ديڪڎًُ يٌّيّرؼٽي ؼام انساق ٿيم تػهييي 2. )46

۾ ڄاڻايم گِعدً تي  ايڪٽاداره ڪًٍِ ةَ هكت ًُ 

پّره نِڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ يا اداره پٍٍِذي انساق دي 

ڪًٍِ ؿعط تي پّره نِڻ ۾ ٌاڪال ٿئي ٿّ يا ام دا 

ىػاىال اُڏيَء ريت ُاليا هڃً ٿاۿ ديڪي تػهيو دي 

ىفادم هٽام ٌَ ُذً تَ ؼٍڊيڪيٽ انساق ڪييٽي دي 

تػهييي اداري ظعفام اُڏي ريپعيغٌٽيـً ؼفارش تي ۽ 

تي غّر ڪعڻ کاٌپِّء تػهييي اداري کي انساق ذريػي 

ڏٌم ؼيّرا زق يا ڪذَِ زكّ صتو ڪعي ؼگِي ٿي 

 گِي ٿي.يا اُڏم زلً کي ٻيِع تعتيب ڏئي ؼ

( انساق صتو ڪعڻ الِء اُڏه ظعيلّ اصتيار ڪيّ 3)

 هيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

ڪًٍِ اداري دّ انساق صتو ڪعڻ هاري . 47

ؼٍڊيڪيٽ دي فيكهيۿ تػهييي اداري کي انساق 

ذريػي ڏٌم ؼيّرا زق يا ڪذَِ زكّ صتو ڪعڻ 

 صالف ؼيٍيٽ ۾ اپيم ڪعي ؼگِذي ٿي.

 -VIIةاب 

 يٌّيّرؼٽي فٍڊ

 ظعفام رپّرٽّم

Reports from 

affiliated 

educational 

institutions 

 

 

 انساق صتو ڪعڻ

Withdrawal of 

affiliation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انساق کام اٌڪار يا صتو 

 ڪعڻ صالف اپيم

Appeal against 

refusal or 

withdrawal of 

affiliation 
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Chapter-VII 

University Fund 

دًٍِ کي يٌّيّرؼٽي کي ُڪ فٍڊ ٌُّطهۿ  .48

دًٍِ ۾ ام دي فيػۿ يٌّيّرؼٽي فٍڊ ؼڎيّ هيٍطهۿ 

غعيًۿ ٽعؼٽػۿ تسفًۿ اٌڊهىيٍٽػۿ گعاٌٽػ ۽ ٻيً 

 ؼيّرم هؼيهً کام ىهيم ركو ديع ڪئي هيٍطي.

( يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ اُڏيَء ريت ۽ اُڏي 2. )49

 هيٍطاۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.ظعيلي رکيا 

( ڪّ ةَ صعچ يٌّيّرؼٽي دي فٍڊس ىام ٌَ ڪيّ 3)

ۿ ضاةعً هيٍطهۿ ديؽتائيً ام دي ادائگي دّ ةم كاًٌٌّ

ىّدب ريغيڊٌٽ „ڊيٽع ظعفام „ڊٽ ٌَ ڪيّ هيّ  ۽ كاغطم

 .ُذي

( يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ صغاٌچي ۽ ريغيڊٌٽ 4)

دي ڇًِ „ڊيٽع دي قسير ؼام گڎ ىاني ؼاك صتو ٿيڻ 

 ىِيًٍ اٌطر زڪّىت کي ديع ڪعايا هيٍطا.

ؼاك ۾ ُڪ ڀيعه كاًٌٌّۿ يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ ( 5)

ضاةعً ۽ كاٌطم ىّدب زڪّىت ظعفام ام ؼهؽهي ۾ 

 ىلعر ڪيم „ڊيٽع ظعفام „ڊٽ ڪيا هيٍطا.

( يٌّيّرؼٽي دا اڪائٌّٽػ „ڊٽ اغتعاضً ؼييتۿ 6) 

ديڪڎًُ ڪّ ُذي ۽ „ڊيٽع ۽ ڊائعيڪٽع فٍاٌػ دي 

ؼٍڊيڪيٽ صطؿً ؼييت ڄاڻايم ظعيليڪار ىّدب 

 ۾ پيؾ ڪيا هيٍطا.

 -VIIIةاب 

 غال گٍذائـّم

Chapter-VIII 

 

 

 يٌّيّرؼٽي فٍڊ

University Fund 

 

 

 „ڊٽ ۽ اڪائٌّٽػ

Audit and Accounts 
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General Provisions 

ؼّاِء ام دي تَۿ ڪّ غيهطارۿ اؼتاد يا يٌّيّرؼٽي . :4

ىالزل ديڪّ ىؽتلم غِطه رکٍطه ُذيۿ  ام  دّ ٻيّ ڪّ

دي ريٍڪ گِٽائي ٌَ هيٍطي يا ةعظعف يا الزىي ظّر 

ىالزىت ىام رٽائع ٌَ ڪيّ هيٍطهۿ ديؽتائيً  ام کي 

اُڏه كطل کڻڻ صالف ؼتب ڄاڻائڻ دّ ىّزهم ىّكػّ 

 فعاُو ٌَ ڪيّ هڃي.

غيهطار )ؼّاِء هائيػ چاٌؽيهع دي(ۿ دتي ڪًٍِ . 51

ي دي ٻئي ىالزل کي ؼغا دّ زڪو اؼتاد يا يٌّيّرؼٽ

ُي  يا ام دي ىالزىت دي ڄاڻايم داري ڪيّ هيّ „

ؿعظً ۽ ضاةعً ىّدب تتطيم ڪيّ هڃي يا ام دي 

ٌلكام دي تعدياٌي ڪعيۿ ام کيۿ دتي زڪو 

هائيػ چاٌؽيهع ظعفام داري ڪيّ هيّ ُذي يا ڪًٍِ 

ٻئي غيهطار يا يٌّيّرؼٽي دي اؼتاد ظعفام داري ڪيّ 

کي اپيم ؼٍڊيڪيٽ ڏي زڪو صالف هيّ ُذيۿ  اُ

ؼٍڊيڪيٽ ڪعڻ دّ زق زاقم ٌُّطهۿ دتي زڪو 

کي ؼٍڊيڪيٽ ظعفام داري ڪيّ هيّ ُذيۿ ام کي 

زڪو تي ٌظعجاٌي ڪعڻ الِء درصّاؼت ڪعڻ دّ زق 

ٌظعجاٌي الِء اپيم يا درصّاؼت هائيػ  زاقم ٌُّطه.

چاٌؽيهع کي ديع ڪعائي هيٍطيۿ ديڪّ ام کي 

ؼٍڊيڪيٽ رڪارڊ ؼام گڎ پٍٍِذي راِء ۽ ڪيػ دي 

 دي ؼاىِّم رکٍطه.

پٍٍِذي غيهطارمۿ اؼتادم ۽ ٻيً ( يٌّيّرؼٽي 2. )52

ىالزىً دي ڀالئي الِء ۽ ؿعظً ىّدب ديئً ةيام ڪيّ 

هيّ ُذيۿ اُڏي پيٍـًۿ اٌـّرٌػۿ گعيچّئٽيۿ 

 

 ؼتب ڄاڻائڻ دّ ىّكػّ

Opportunity to show 

case 

 

 

 

ؼٍڊيڪيٽ کي اپيم ۽ ام 

 ظعفام ٌظعجاٌي

Appeal to and review 

by the Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌـّرٌػۿ پيٍـًۿ 

گعيچّئٽيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽ 

 ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ
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پعههيڊٌٽ فٍڊ ۽ ةيٍيّهنيٍٽ فٍڊ كائو ڪٍطي ديئً 

 اُا ىٍاؼب ؼيذِي.

تست كائو  ايڪٽ( دتي ڪّ پعههيطٌٽ فٍڊ ًُ 3)

 2:36ۿ ايڪٽڪيّ هيّ ُذيۿ پعههيڊٌٽ فٍڊس 

ذائـّم اُڏي فٍڊ دّم گٍ( XIX ايڪٽدّ  2:36)

تي الڳّ ٿيٍطيّمۿ ديئً اُّ گّرٌييٍٽ پعههيڊٌٽ فٍڊ 

 ُذي.

دڎًُ ٌئيً دّڙيم اٿارٽي دّ ڪّ ىييتع ( 2). 53

ىلعر يا ٌاىغد ڪيّ هيّ „ُيۿ ام دي ىالزىت دا چٌّڊيّۿ 

تست ظئي ڪيا هيا „ًُۿ اُڏي  ايڪٽؿعطۿ ديئً ًُ 

 تاريش کام الڳّ ٿيٍطاۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

تي  55( ۾ ؿاىم ڪذَِ ةَ دفػَ 2( ذيهي دفػَ )3)

 اجعاٌطاز ٌَ ٿيٍطه.

 

ىلعر ڪيم يا ٌاىغد چٌّڊيمۿ . ڪًٍِ اٿارٽي دي 54

ۿ ًِ غارضي „ؼاىي کي ام ؿضفڪيم ىييتعم ۾ ڪٍ

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 

اُڏي اٿارٽي دّ رُيم غعقي الِء ىييتع ٿيٍطهۿ دًٍِ 

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

اٿارٽي ۾ ڪا تست دّڙيم  ايڪٽًُ دتي . 55

زڪّىت يا تٍظيوۿ اداري يا ديڪا ُذيۿ صعاةي 

صتو  ذريػي ٻي ةاڊي يٌّيّرؼٽي کام ٻاُع ڪًٍِ

ڪئي هئي ُذي يا ڪو کام رهڪي هئي ُذيۿ يا 

Pension, insurance, 

Gratuity, Provident 

Fund and 

Benevolent Fund 

 

 

 

اٿارٽيغ دي ىييتعز دي 

غِطي دي ىطي دي 

 ؿعهغات

Commencement of 

term of office of 

members of 

Authorities 

اٿارٽيغ ۾ غارضي „ؼاىيً 

 تي ڀعتي

Filling of Casual 

Vacancies in 

authorities 

 

 

اٿارٽيغ دي دّڙدڪ ۾ 

 صعاةيّم

Voids in the 

constitution of 
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ڪًٍِ ٻئي ؼتب دي ڪعي اُا غيع فػاك ٿي هئي 

ُذيۿ اُڏي „ؼاىي اُڏيَء ريت ڀعي هيٍطي ديئً 

 ي.چاٌؽيهع ُطايت ڪع

. ديڪڎًُ ڪًٍِ ىييتع دي ڪًٍِ اٿارٽي دي 56

ىييتع ظّر ىلعري تي ڪّ ؼّاك اٿي ٿّ تَ اُّ ىػاىهّ 

هائيػ چاٌؽهع ۽ ُاِء ڪّرٽ دي دخ ۽ ؼڀ کام 

ؼيٍئع ڊيً تي ىـتيم ڪييٽي ڏاًٌِ اىاڻيّ هيٍطهۿ 

ديڪي ؼٍڊيڪيٽ دا ىييتع „ًُ ۽ ڪييٽي دّ 

 فيكهّ زتيي ٌُّطه.

ۿ ڪاررهائيۿ ٺِعاُء يا . ڪًٍِ اٿارٽي دّ ڪّ كطل57

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.

 

دي ىتضاد ٌَ ُذيۿ  ايڪٽ. ديؽتائيً ڪذَِ ًُ 58

تست  39دي ؿيڊهك ۾ ڄاڻايم كاٌّم دفػَ  ايڪٽًُ 

دّڙيم كاٌّم ؼيذِيا هيٍطا ۽ تيؽتائيً داري رٍُطا 

ديؽتائيً اًٌِ ۾ تعىيو ٌَ ڪئي هڃي يا ديؽتائيً 

دي گٍذائـً تست دّڙيم ٌّم  ايڪٽاًٌِ کي ًُ 

 كاًٌٌّ ؼام تتطيم ٌَ ڪيّ هڃي.

هنَِ پاڪؽتام )ؼٍڌ يٌّيّرؼٽي( „رڊيٍٍػۿ ا( 2). 59

(ۿ XXIدّ اهنَِ پاڪؽتام „رڊيٍٍػ  2:72) 2:72

ؼڎيّ هيٍطهۿ „رڊيٍٍػ دًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم 

Authorities 

 

 

اٿارٽيغ دي ىييتعؿپ ةاةت 

 تڪعار

Disputes about 

membership of 

Authorities 

 

اٿارٽيغ دّم ڪاررهايّم 

„ؼاىيً ؼتب غيع ىّجع ٌَ 

 ٿيٍطيّم

Proceedings of the 

Authorities not 

invalidated by 

vacancies 

 فعؼٽ اؼٽيچّٽػ

First Statutes 

 

 

 

 

 ىٍؽّصي ۽ ىسفّظ ةڻائڻ

Repeal and Savings 
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 ام کي ىٍؽّخ ڪيّ هڃي ٿّ.

 ىٍؽّخ ٌَ ڪيّ هڃي; „رڊيٍٍػ ( ديؽتائيً ڄاڻايم 3)

(a)  ڪذَِ ةَ ڪيمۿ ڪّ كطل کٍيمۿ ذىيّاريّم يا

دّاةطاريّمۿ زق ۽ اجاجا هرتمۿ ىلعر ڪيم فعد يا 

ةااصتيار ةڻايمۿ دائعن اصتيار ڏٌمۿ اٌڊهىٍٽػۿ تسفاۿ فٍڊ 

يا دّڙيم ٽعؼٽػۿ غعيا يا گعاٌٽػ ڏٌمۿ اؼڪانع 

ؿپّمۿ اؼٽّڊٌٽ ؿپػۿ دّڙيم ٌيائـّمۿ ىعاغتّم ڏٌم ۽ 

ت دّڙيم تس ايڪٽزڪو ڪڍيمۿ ديڪڎًُ ًُ 

كاًٌٌّۿ ضاةعً يا كاغطم دي صالف ٌَ „ًُ تَ اُي داري 

رکيا هيٍطاۿ ۽ ؼيذِيّ هيٍطه تَ اُي قسير ٌيٌّي ؼام 

ىعاةق ڪيا هيا „ًُۿ كطل کٍيا هيا „ًُۿ  ايڪٽًُ 

صعچ پکا ڪيا هيا „ًُۿ ڪا دائيطاد زاقم ڪئي هئي 

„ُيۿ ڪي ىاڻِّ ىلعر ڪيا هيا „ًُۿ ڪًٍِ کي 

ڪذَِ ٺاُيّۿ دّڙيّ ۽ ةڻايّ هيّ  اصتيار ڏٌّ هيّ „ُيۿ

„ُيۿ ڪذَِ ىٍظّر ڪيّ هيّ „ُي ۽ داري ڪيّ هيّ 

 „ُي.

(b) ۿ ضاةعا يا كاغطا „رڊيٍٍؽغدّڙيم كاٌّمۿ يٌّيّرؼٽي

تست دّڙيا هڃڻا „ًُۿ „رڊيٍٍػ يا ديڪي ڄاڻايم 

دي گٍذائـً ؼام ٽڪعاَء ۾ ٌَ  ايڪٽديڪڎًُ ًُ 

تست دّڙيم كاٌّمۿ ضاةعا يا  ايڪٽ„ًُ تَ اُي ًُ 

تست  ايڪٽكاغطا ؼيذِيا هيٍطاۿ ديڪي ًُ 

ىضتهف ىػاىهً تي ُاليا هيٍطا يا ديئً تعتيب هار 

كاًٌٌّ يا كاغطم ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُذيۿ داري رکيا 

 ايڪٽهيٍطاۿ ديؽتائيً اًٌِ کي ىٍؽّخۿ صتو يا ًُ 

 تست ٻيِع ٌَ دّڙيّ هڃي.
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ّ ٿيڻ کام دي الڳ ايڪٽڊيڪيٽ ديئً ًُ ٍ. ؼ:5

فّري پِّء دّڙي هئي ُذيۿ ڪو داري رکٍطي ۽ ديتعه 

يٽ ۽ ؼٍڊيڪيٽ تست ؼيٍ ايڪٽٿي ؼگِيۿ ًُ 

ڪٍطيۿ ديؽتائيً ًُ  کي ىهيم اصتيار اؼتػياك

 تست پِعيً ؼٍڊيڪيٽ دّڙي ٌَ هڃي. ايڪٽ

 ايڪٽةـعظيڪ اُڏي هكت تائيً ديؽتائيً ًُ 

تست پِعيً ؼيٍيٽ دّڙي ٌَ هڃي ۽ گڎداڻي ٌَ ڪعيۿ 

تست پِعيً ؼٍڊيڪيٽ ىڪيم ظّر  ايڪٽ ًُ

دّڙيم ؼيذِي هيٍطي ؼّاِء ؼيٍيٽ ظعفام ىييتعم دي 

تست ؼٍڊيڪيٽ کي  ايڪٽٌاىغد ڪعڻ دي ۽ ًُ 

اصتيار ؼٌّپيا هيٍطاۿ ؼيٍيٽ کي ؼٌّپيم اصتيار 

 اؼتػياك ڪٍطي.

دي فّري ظّر  ايڪٽ(ٻيّم اٿارٽيغۿ ديڪي ًُ 3)

ڪو  ىّدّد ُيّمۿ„رڊيٍٍػ تست کام اڳ الڳّ ٿيڻ 

الڳاپيم تست  ايڪٽ۽ تعتيتّار ًُ  مّداري رکٍطي

ؼٌّپيم اصتيار اؼتػياك ڪٍطيّمۿ اُڏي اصتياريً کي 

تست دّڙيم اٿارٽيغ  ايڪٽهكت تائيً ديؽتائيً ًُ 

 ؼام تتطيم ٌَ ڪيّم هڃً.

تست ڪًٍِ اٿارٽي دي  ايڪٽ. ديڪڎًُ ًُ 61

پِعيً دّڙدڪ يا ٻيِع دّڙدڪ يا ٻي قّرت ۾ ًُ 

ـً الڳّ ٿيڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيؾ دي گٍذائ ايڪٽ

اچي ٿي تَ چاٌؽيهع اُڏي رٌڊڪ ُٽائڻ الِء هائيػ 

چاٌؽيهع دي ؼفارش تي صاص ُطايتّم داري ڪعي 

  ؼگِي ٿّ.

کي ىٍؽّخ  2:83. ؼٍڌ يٌّيّرؼٽي „رڊيٍٍػۿ 62
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 ڪيّ هڃي ٿّ.

 پِعيام كاٌّم

 (58)ڏؼّ دفػَ 

The First Statutes 

(See Section 47) 

 ُيٺيّم فيڪهٽيغ ؿاىم ٌُّطيّم;( يٌّيّرؼٽي ۾ 2.)2

(i) رٽػ دي فيڪهٽي؛„ 

(ii) ةغٌػ ايڊىٍؽٽعيـً دي فيڪهٽي؛ 

(iii) تػهيو دي فيڪهٽي؛ 

(iv) اٌذٍيئعٌگ دي فيڪهٽي؛ 

(v) كاٌّم دي فيڪهٽي؛ 

(vi) ىيڊيؽً دي فيڪهٽي؛ 

(vii)ؼائٍػ دي فيڪهٽي؛ ۽ 

(viii)  اُڏيّم ٻيّم ڪي فيڪهٽيغ ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيّم هيّم ُذً.

( ُع فيڪهٽي دّ ُڪ ةّرڊ ٌُّطهۿ ديڪّ ىـتيم 3) 

 ٌُّطه; 

 (i) ڊيً؛ 

(ii)  ۽ فيڪهٽي ۾  ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽعسپعهفيؽعسۿ

 ؿاىم تطريؽي ؿػتً دا چيئعىيً؛

(iii) دا ٻَ ىييتعفيڪهٽي ۾ ؿاىم ُع ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ 

؛ ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ ظعفام ٌاىغد ڪيا هيٍطا مىييتع الڳاپي

 ۽

 (iv)  ظعفام اًٌِ دي اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ٽي اؼتاد

ىضيّم ۾ صاص ڄاڻ دي ةٍياد تي ٌاىغد ڪيا هيٍطاۿ 

The First Statutes 
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ۿ دً ديڪي ديتّڻيڪ فيڪهٽي زّاني ٌَ ڪيا هيٍطا

کي اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم دي صياك ۾ فيڪهٽي کي 

 ؼٌّپيم ىضيًٌّ تي صاص غتّر ٌُّطه.

۾ ڄاڻايم  (iv)۽  (iii)ؿلً ذيهي ( دي 3دفػَ )ذيهي ( 4)

 ىييتع ٽً ؼانً الِء غِطه رکٍطا.

( فيڪهٽي دي ةّرڊ دي گڎداڻي دّ ڪّرل ام دي 5)

ڪم ىييتعم دي اڌ ةعاةع ٌُّطهۿ ديڪّ ُڪ دي 

 ٌؽتت ؼام ڳڻيّ هيٍطه.

( ُع فيڪهٽي دي ةّرڊ کي اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ۽ 6)

قم دي غال ضاةعً ىّدبۿ اصتيار زاؼٍڊيڪيٽ 

 ٌُّطا;

(a)  فيڪهٽي کي ؼٌّپيم ىضيًٌّ دي پڏُائي ۽

 تسليق ةاةت ىعةّط ڪعڻ؛

(b) پيپع ؼيٽعز ۽ ىيتسً دي ىلعري تي فيڪهٽي ۾

ؿاىم ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ دي ؼفارؿً دي ڇٍڊ ڇاڻ 

ڪعڻۿ ؼّاِء تسليلي ىيتسً دي ۽ ىّزهم پيپع ؼيٽعز 

۽ ىتسً دا ُع اىتسام الِء پيٍم هائيػ چاٌؽيهع ڏاًٌِ 

 ڻ؛اىاڻ

(c)  فيڪهٽي ؼام الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي تػهييي ىػاىهي

تي غّر ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم 

 کي رپّرٽ ڪعڻ؛ ۽

 (d)  ًةيام كاًٌٌّ ۾ اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئ

 ڪيّ هيّ ُذي.

( ُع فيڪهٽي دّ ڊيً ٌُّطه ديڪّ ةّرڊ „ف 2.)3

 فيڪهٽي دّ چيئعىيً ۽ ڪٍّيٍع ٌُّطه.
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ةّرڊ „ف فيڪهٽي دي ( ُع فيڪهٽي دّ ڊيً 3)

ىييتعم ظعفام فيڪهٽي ۾ ىّدّد پعهفيؽعم ىٍذِام 

 چٌّڊيّ هيٍطه.

 ٽً ؼانً الِء غِطه ؼٍڀانيٍطه.( ڊيً فيڪهٽي 4) 

( ڊيً اىيطهارم کي ڊگعي ۾ داصال الِء پيؾ ڪٍطهۿ 5)

ؼّاِء اغغازي ڊگعيً ديۿ ديڪي فيڪهٽي ۾ ايٍطڙ 

 ڪّرؼً ۾ ٌُّطا.

اُڏا ٻيا اصتيار اؼتػياك ڪٍطه ۽ اُڏيّم ٻيّم ( ڊيً 6)

 ذىيّاريّم ؼعاٌذال ڏيٍطهۿ ديئً ةيام ڪيّ هيّ ُذي.

( ُع ىضيّم يا الڳاپيم ىضيًٌّ دي گعهپ الِء 2. )4

ُڪ تطريؽي ؿػتّ ٌُّطهۿ ديئً ىٍظّر ڪيّ هيّ 

ُذي ۽ ُع تطريؽي ؿػتي دّ ُڪ چيئعىيً ؼعةعاَُ 

 ٌُّطه.

ظعفام ؼٍڊيڪيٽ دّ چيئعىيً  تطريؽي ؿػتي( 3)

ؼيٍئع ٽً ؿػتي دي هائيػ چاٌؽيهع دي ؼفارش تي 

 ؼانً الِء ىلعر ڪيّ هيٍطه.ٻً اؼتادم ىٍذِام تعيً 

دي گٍذائـً  ايڪٽ( ؿػتي دّ چيئعىيً ًُ 4) 

ىّدب ڊپارٽييٍٽ دي ڪو دّ ىٍكّةّ دّڙيٍطهۿ 

اٌتظال ڪٍطه ۽ ٌظعداري ڪٍطه ۽ پٍٍِذي ڊپارٽييٍٽ 

يً کي  دّاةطن ۾ ڪيم ڪو ةاةت فيڪهٽي دي ڊ

 ٌُّطه.

( ُع ىضيّم يا ىضيًٌّ دي گعهپ الِء ُڪ ڌار 2. )5

ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ ٌُّطهۿ ديئً ضاةعً ۾ ةيام ڪيّ هيّ 

 ُذي.

 ( ُع ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ ىـتيم ٌُّطه;3)
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(i) تطريؽي ؿػتي دّ چيئعىيً؛ 

(ii)  ۾ ؼيّرا پعهفيؽع ۽ الڳاپيم تطريؽي ؿػتي

 ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع؛

تست  (ii)۽  (i)ةـعظيڪ ديڪڎًُ ذيهي ؿلً 

يٌّيّرؼٽي اؼتادم دّ ڪم اٌگ ٽً کام گِٽ ُذي تَۿ 

ىّدب ٻي يٌّيّرؼٽي ىام  (iii)ذيهي ؿق  اُّ اٌگ

 ٌاىغدگي ؼام پّره ڪيّ هيٍطه؛

(iii)  ديئً ىػاىهّ اؼتادۿ يٌّيّرؼٽي دا  ٻَُڪ يا

پعهفيؽعز يا ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽعز ديۿ ؼّاِء ُذيۿ 

 ؛ڪائٌّؽم ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطااڪيڊىڪ 

 (iv)  ۿ ؼّاِء يٌّيّرؼٽي اؼتادم ديۿاؼتادٽي 

ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطا. ُع ةّرڊ دي 

ضعهرت دي زؽاب ؼام اٌگ ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ظئي 

 ڪيّ هيٍطه؛ ۽

(v)  ُّڪ ىاُع هائيػ چاٌؽيهع ظعفام ىلعر ڪي

 هيٍطه.

ةـعظيڪ ىضيّم ديڪي تطريؽي ؿػتي يا دّڙيم 

ڪانيذً ۾ فلط پڏُايا هيٍطا „ًُۿ دِڏهڪ كاٌّمۿ 

ڪاىعسۿ ؼّؿم هرڪۿ دعٌهغلۿ دياالديۿ هغيعنۿ ةّرڊ 

 „ف اؼٽڊيغ ىـتيم ٌُّطه;

(a)يٌّيّرؼٽي تطريؽي ؿػتي دّ چيئعىيً؛ 

(b) يٌّيّرؼٽي تطريؽي ؿػتي ۾ ؼيّرا پعهفيؽع ۽

 ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع؛

(c) پعهفيؽع يا ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع کاٌؽّا ُڪ

ٌيّرؼٽي اؼتاد اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام ىلعر يّ
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 ڪيّ هيٍطه؛ ۽

(d)چار ىاُع هائيػ چاٌؽيهع ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطا؛ 

ةـعظيڪ هڌيڪ تَ انساق ٿيم ڪانيذً ۾ فلط پڏُايا 

هيٍطڙ پعهفيـٍم ىضيًٌّ دي قّرت ۾ ۽ ديڪي 

يٌّيّرؼٽي ۾ ٌاًُ پڏُايا هيٍطاۿ دِڏهڪ ىيڊيؽًۿ 

ُّل اڪٍاىڪػۿ ايٍييم ُؽتٍڊريۿ ڊيٍٽؽٽعيۿ 

اٌذٍيئعٌگۿ ايگعيڪهچع هغيعن.. ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ 

 ىـتيم ٌُّطه;

(a)الڳاپيم ڪانيذً دا پعٌؽپانػ؛ 

(b) ڪانيذً دا پٍخ اؼتاد ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ىلعر

 ڪيا هيٍطا؛ ۽

(c)ٻَ ىاُع هائيػ چاٌؽيهع ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطا؛ 

ةـعظيڪ اُّ ةَ تَ ُيّىٍٽيغ ۽ ؼائٍؽغ دي ىضيًٌّ 

۾ ديڪي رڳّ انساق ٿيم ڪانيذً ۾ دي قّرت 

پڏُايا هيٍطا ۽ يٌّيّرؼٽي ۾ ٌاًُ پڏُايا هيٍطاۿ ةّرڊ „ف 

 اؼٽڊيغ ىـتيم ٌُّطه;

(a) ىضيّم ۾ تطريػ ڏيٍطڙ ڪانيذً ىام ڇَِ اؼتاد

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطا؛ ۽

(b).ُڪ ىاُع هائيػ چاٌؽيهع ظعفام ىلعر ڪيّ هيٍطه 

ىييتعز دي ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ ( ؼّاِء ايڪػ „فيـّ 4)

 دي ىييتعز دي „فيػ دّ ىطه ٽي ؼاك ٌُّطه.

( ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل ىييتعز 5)

دي ڪم اٌگ دي اڌ ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي ٌؽتت 

 ُڪ ةعاةع ٌُّطي؛

( الڳاپيم تطريؽي ؿػتي دّ چيئعىيً ةّرڊ „ف 6)
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دتي اُڏه  اؼٽڊيغ دّ چيئعىيً ۽ ڪٍّيٍع ٌُّطه.

يّم دًٍِ الِء يٌّيّرؼٽي تطريؽي ؿػتّ ٌاُيۿ ىض

 چيئعىيً ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ىلعر ڪيّ هيٍطه.

 ( ةّرڊ „ف اؼٽڊيغ دا ڪو ًُ ريت ٌُّطا;7) 

(a)  اٿارٽيغ کي الڳاپيم ىضيًٌّ ۾ تطريػۿ تسليق ۽

اىتساًٌ ؼام الڳاپيم ؼيّرم تػهييي ىػاىهً ةاةت 

 قالح ڏيڻ؛

(b) ٌّيً ڊگعيغۿ ۾ ؼيّر ًىضيّم يا الڳاپيم ىضي

ڊپهّىا ۽ ؼعٽيفڪيٽ ڪّرؼغ الِء ڪّرس ۽ ٌكاب 

 تذّيغ ڪعڻ؛

(c)  الڳاپيم ىضيًٌّ ۾ پيپع ؼيٽعس ۽ ىضيّم يا

 ىيتسً دي ٌانً دّ پيٍم تذّيغ ڪعڻ؛ ۽

(d)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئً ضاةعً ۾ ةيام

 ڪيّ هيّ ُذي.

( ُڪ اغهيٰ تػهيو ۽ تسليق دّ ةّرڊ ٌُّطهۿ 2. )6

 ٌُّطه;ديڪّ ىـتيم 

(i) چيئعىيً(؛ هائيػ چاٌؽيهع( 

(ii) ڊيٍػ؛ 

(iii)  ٽي يٌّيّرؼٽي دا پعهفيؽعزۿ ؼّاِء ڊيٍػ ديۿ

 ۽ ظعفام ٌاىغد ڪيا هيٍطا؛ؼٍڊيڪيٽ 

(iv)  ّٽي يٌّيّرؼٽي دا اؼتاد دً هٽ كاةهيت ۽ تذعة

 .ٌُّطه اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام ىلعر ڪيا هيٍطا

( ايڪػ „فيـّ ىييتعس کاٌؽّاِء اغهيٰ تػهيو ۽ 3) 

تسليق ةّرڊ دي ىييتعز دي „فيػ دّ ىطه ٽي ؼاك 

 ٌُّطه.
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( اغهيٰ تػهيو ۽ تسليق ةّرڊ دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل 4)

ڪم ىييتعز دي اٌگ دي اڌ ةعاةع ٌُّطهۿ دًٍِ دي 

 ٌؽتت ُڪ ةعاةع ٌُّطي.

( اغهيٰ تػهيو ۽ تسليق ةّرڊ دا ڪو ُيٺيً ريت 5)

 ٌّطا;ُ

(a)  يٌّيّرؼٽي ۾ اغهيٰ تػهيو ۽ تسليق کي ُٿي هٺعائڻ

 ؼام الڳاپيم ؼيّرم ىػاىهً تي اٿارٽيغ کي قالح ڏيڻ؛

(b)  يٌّيّرؼٽي ۾ تسليلي ڊگعيّم ڏيڻ تي غّر ڪعڻ ۽

 اٿارٽيغ کي رپّرٽ ڏيڻ؛

 (c) تسليلي ڊگعي ڏيڻ الِء ضاةعا تذّيغ ڪعڻ؛ 

(d) عر ڪعڻ ۽ تسليق دي ؿاگعدم الِء ؼپع هائيغرس ىل

 اًٌِ دي ٿيؽغ دا ىضيّم ظئي ڪعڻ؛

(e)  ةعهڊ „ف اؼٽڊيغ دي تذّيغم تي غّر ةػط تسليلي

اىتساًٌ الِء پيپع ؼيٽعس ۽ ىيتسً دي ٌانً دا پيٍهػ 

 تذّيغ ڪعڻ؛ ۽

(f)  ّاُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئً ةيام ڪيّ هي

 ُذي.

 ( ؼهيڪؾ ةّرڊ ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطه;2. )7

(i) چيئعىيً(؛  هائيػ چاٌؽيهع( 

(ii)  پتهڪ ؼعهس ةهّچؽتام چيئعىيً يا ؼٍڌ

ُڪ ىييتع چيئعىيً ظعفام ٌاىغد ڪيّ ڪييـً دّ 

 ؛هيٍطه

(iii) الڳاپيم فيڪهٽي دّ ڊيً؛ 

(iv) دّ چيئعىيً ۽ الڳاپيم تطريؽي ؿػتي 

(v) ِّؼٍڊيڪيٽ دّ ُڪ ىييتع ۽ ٻَ ٻيا ٌاىيارا ىاڻ
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هيٍطاۿ ةـعظيڪ اًٌِ ؼٍڊيڪيٽ ظعفام ىلعر ڪيا 

 ٽٍِي ىام ڪّ ةَ يٌّيّرؼٽي دّ ىالزل ٌَ ٌُّطه.

۾ ڄااڻايم ىييتع ٻً  (v)( دي ذيهي ؿق 2ؿق )( 3) 

 ؼانً الِء غِطه رکي ؼگٍِطا.

(4 )(a)  پعهفيؽع يا ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع دي چٌّڊ الِء

ڪّرل چار ىييتع ۽ ٻيً اؼتادم دي چٌّڊ الِء ڪّرل 

 ٽي ىييتع ٌُّطه.

(b)م کاٌؽّاِء غيهطارم دي قّرت ۾ۿ ؼهيڪـً اؼتاد

۾ ىّدّد  (v)۽  (ii)ۿ (i)( دي ذيهي ؿلً 2ةّرڊ فلڀ ؿق )

 ىييتعم تي ىـتيم ٌُّطه.

( ڪّ ةَ ىييتع ديڪّ دًٍِ „ؼاىي تي ىلعري الِء 5)

اىيطهار „ُيۿ اُّ ةّرڊ دي ڪاررهائي ۾ زكّ ٌَ هٺي 

 ؼگٍِطه.

دي غِطم تي  ز( پعهفيؽعس ۽ ايؽّؼيئيٽ پعهفيؽع6)

اىيطهارم دي چٌّڊ ۾ۿ ؼهيڪـً ةّرڊ ٽً ىاُعم کي 

ىلعر ڪٍطه يا اًٌِ ؼام ىـّره ڪٍطه ۽ ٻيً ٽيچٍگ 

پّؼٽػ تي اىيطهار چٌّڊڻ ۾ۿ الڳاپيم ىضيّم ۾ ٻَ ىاُع 

هائيػ چاٌؽيهع ظعفام ٌاىغد ڪيا هيٍطاۿ ؼهيڪـً 

ةّرڊ دي ؼفارش تي ةّرڊ ظعفام ىٍظّر ڪيم ُع 

عؼت ىٍذِام ۽ هكت ةَ هكت ىضيّم دي ىاُعم دي فِ

 ٌظعجاٌي ڪئي هيٍطي.

( ؼهيڪـً ةّرڊ اؿتِار دي ٌتيذي ۾ ؼيّريً 2). 8

تطريؽي ۽ ٻيً „ؼاىيً تي هقّك ٿيٍطڙ درصّاؼتً تي 

غّر ڪٍطه ۽ اُڏيً „ؼاىيً تي ىّزهم اىيطهارم دا ٌاال 

 کي تذّيغ ڪٍطه.ؼٍڊيڪيٽ ىلعري الِء 
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( ؼهيڪـً ةّرڊ ىّزهم ڪيػ ۾ ؼتب رڪارڊ 3)

ةٍيادي پگِار داري کي اغهيٰ ؼٍڊيڪيٽ عڻ الِء ڪ

 دي ؼفارش ڪعي ؼگِي ٿّ. ڪعڻ

( ؼهيڪـً ةّرڊ اغهيٰ تػهييي يافتَ ؿضف کي 4)

ةيام ڪيم تي ىلعري الِء پعهفيؽعؿپ يٌّيّرؼٽي ۾ 

کي ؼفارش ؼٍڊيڪيٽ کاٌؽّاِء ؿعظً ۽ ضاةعً 

 .ڪعي ؼگِي ٿّ

دي راِء ۾ فعق دّ ؼٍڊيڪيٽ ( ؼهيڪـً ةّرڊ ۽ 5) 

ّ زم ٌَ ٿيڻ تيۿ ىػاىهّ چاٌؽيهع ڏاًٌِ اىاڻيّ ىؽئه

 هيٍطهۿ دًٍِ دّ فيكهّ زتيي ٌُّطه.

( فٍاٌػ ۽ پالٌٍگ ڪييٽي ُيٺيً تي ىـتيم 2. )9

 ٌُّطي;

(i) چيئعىيً(؛هائيػ چاٌؽيهع( 

(ii)  ّؼيٍيٽ دّ ُڪ ىييتع ؼيٍيٽ ظعفام ىلعر ڪي

 هيٍطه؛

(iii)  ىييتع ؼٍڊيڪيٽ ظعفام دّ ُڪ ؼٍڊيڪيٽ

 هيٍطه؛ىلعر ڪيّ 

(iv)  يٌّيّرؼٽي دا ٻَ ڊيٍػ هائيػ چاٌؽيهع ظعفام

 ٌاىغد ڪيا هيٍطا؛

(v) چاٌؽيهع دّ ُڪ ٌاىغد ڪيم؛ ۽ 

(vi) .صغاٌچي 

ىلعر ڪيم ىييتعم دي غِطي دّ ىطه ٽي ؼاك ( 3) 

 ٌُّطه.

( فاٌػ ۽ پالٌٍگ ڪييٽي دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل 4) 

 ٽي ىييتع ٌُّطه.
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ُيٺيً ريت فٍاٌػ ۽ پالٌٍگ ڪييٽي دا ڪو . :

 ٌُّطا;

(a)  ؼانياٌي اڪائٌّٽ دي اؼٽيٽييٍٽ تي غّر ڪعڻ

۽ ؼانياٌي ۽ ٌظعجاٌي ٿيم ةذيٽ ڪاٿً تي غّر ڪعڻ 

 کي ام ؼهؽهي ۾ قالح ڏيڻ؛ؼٍڊيڪيٽ ۽ 

(b)  يٌّيّرؼٽي دي ىاني زيحيت دّ ؼهؽهيّار دائغه

 هٺڻ؛

(c)  کي پالٌٍگۿ ڊهنپييٍٽۿ فٍاٌػ ؼٍڊيڪيٽ

اڪائٌّٽػ ؼام اٌّيؽٽييٍٽ ۽ يٌّيّرؼٽي دي 

 ۽ الڳاپيم ؼيّرم ىػاىهً تي قالح ڏيڻ؛

(d)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻۿ ديڪي كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيم ُذً.

 ڪييٽي ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي;انساق ( 2. )21

(i) ؛هائيػ چاٌؽيهع 

(ii)  ٻَ پعهفيؽع اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام ٌاىغد

 ڪيا هيٍطا؛

(iii) ريذً دّ ڊائعيڪٽع „ف ايذّڪيـً  الڳاپيم

 )ڪانيذغ(.

( ايڪػ „فيـّ ىييتعم کاٌؽّاِء ڪييٽي دي 3)

 ىييتعم دي „فيػ دّ ىطه ٻَ ؼاك ٌُّطه؛

ڪييٽي ىاُع ىلعر ڪٍطيۿ ديڪي ٽً کام انساق ( 4)

 هڌيڪ ٌَ ٌُّطا.

دّ ڪّرل ٽي يا داچ ڪييٽي دي گڎداڻي انساق ( 5)

 ىييتع ٌُّطه.

( يٌّيّرؼٽي دّ ُڪ غيهطار هائيػ چاٌؽيهع ظعفام 6)

ىانيات ۽ ىٍكّةاةٍطي 

 ڪييٽي دا ڪو
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 ڪييٽي دي ؼيڪعيٽعي ظّر ىلعر ڪيّ هيٍطه.

 ( انساق ڪييٽي دا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّطا;7)

(a)  انساق چاُيٍطڙ يا يٌّيّرؼٽي دي ىعاغتً ۾ داصال

چاُيٍطڙ تػهييي اداري دي داچ ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي ىـّره ڏيڻ؛

(b) ٿيم ڪانيذً ظعفام انساق دي ؿعظً دي  انساق

ڀڃڪڏي دي ؿڪايتً تي داچ ڪعڻ ۽ ام ؼهؽهي ۾ 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي ىـّره ڏيڻ؛ ۽

(c)  اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديئً كاًٌٌّ ۾ ةيام

 ڪيّ هيّ ُذي.

 ڊؼيپهيً ڪييٽي ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطي;( 2). 22

(i) هائيػ چاٌؽيهع يا ام دّ ٌاىغد ڪيم؛ 

(ii)  ٻَ پعهفيؽع اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم ظعفام ٌاىغد

 ڪيا هيٍطا؛

(iii)  ڪيّ هيٍطه؛ظعفام ٌاىغد ؼٍڊيڪيٽ ُڪ ىييتع 

(iv)  ؿاگعدم دي ىػاىهً دّ ُڪ اؼتاد يا „فيؽع

ىييتع )اٌچارج ڪِڏي ةَ ٌاني ؼام ُذي ديڪّ 

 ظّر ڪو ڪٍطه؛ ۽ (ؼيڪعيٽعي

(v) يٌّيً دّ قطر. ؿاگعد يٌّيّرؼٽي 

ىييتعم کاٌؽّاِء ڊؼيپهيً ڪييٽي ( ايڪػ „فيـّ 3)

 دي ىييتعم دي „فيػ دّ ىطه ٻَ ؼاك ٌُّطه؛

چار ( ڊؼيپهيً ڪييٽي دي گڎداڻيَء دّ ڪّرل 4)

 ىييتع ٌُّطه.

 ( ڊؼيپهيً ڪييٽي دا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّطا;5)

(i)  اڪيڊىڪ ڪائٌّؽم کي يٌّيّرؼٽي دي ؿاگعدم
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دي چاك چهتۿ ٌظو ه ضتط ۽ ةطاصالكي دي ڪيؽً 

 ڏيڻ الِء ضاةعا تذّيغ ڪعڻ؛ ۽ ؼام ىًٍِ

(ii)  ضاةعً ۾ ةيام اُڏا ٻيا ڪو ؼعاٌذال ڏيڻ ديڪي

 ڪيا هيا ُذً.

 

ىظڪّرن تعديّ غال ىاڻًِ دي هاكفيت الِء  دّ  ايڪٽ ٌّٽ;

 „ُي ديڪّ ڪّرٽ ۾ اؼتػياك ٌٿّ ڪعي ؼگِذي.

 


