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THE UNIVERSITY OF 

KARACHI ORDINANCE, 

1972 
 ]۱۹۷۲قتوجؽ  ۳۱[

یوًیوؼقٹی کی  قٌعھآؼڈیٌٌف خف کے غؼیعے 

 ظوثبؼٍ تهکیل اوؼ ظوثبؼٍ اًتظبم کیب خبئے گب۔

ظیٌے اوؼ ضوظهطتیبؼی خیكب کہ ضؽوؼی 

 قٌعھاًتظبهبت هیں ثہتؽی کے همًع کے لیئے 

یوًیوؼقٹی کی ظوثبؼٍ تهکیل اوؼ ظوثبؼٍ اًتظبم 

 کؽًب همًوظ ہے؛

اوؼ خیكب کہ يوثبئی اقیوجلی کب اخالـ خبؼی 

گوؼًؽ هطوئي ہے کہ ًہیں ہے اوؼ قٌعھ کب 

هوخوظٍ زبالت هیں ہٌگبهی لعم اٹھبًب ضؽوؼی 

 ہے؛

اة، اـ لیئے، اقالهی خوہوؼیہ پبکكتبى کے 

( کے ۱کی نك ) ۱۳۵عجوؼی آئیي کے آؼٹیکل 

تست هلے ہوئے اضتیبؼات کو اقتعوبل هیں التے 

ہوئے، قٌعھ کے گوؼًؽ ًے هٌعؼخہ غیل آؼڈیٌٌف 

 ثٌب کؽ ًبفػ کؽًب فؽهبیب ہے:

 -Iببة 

 شزوعبتی

Chapter-I 

Preliminary 

یوًیوؼقٹی آؼڈیٌٌف،  قٌعھاـ آؼڈیٌٌف کو ( ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۷۲

 (یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔۲)
 

اـ آؼڈیٌٌف هیں اوؼ قبؼے لواًیي هیں اوؼ اـ ۔۲

قلكلے هیں ثٌبئے گئے لواعع هیں، خت تک کچھ 

 هفہوم کے هتضبظ ًہ ہو:

(a) یوًیوؼقٹی  ''اکیڈهک کبٔوًكل'' قے هؽاظ

 کی اکیڈهک کبٔوًكل؛
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(b)  السبق نعٍ کبلح''قے هؽاظ یوًیوؼقٹی''

قے السبق نعٍ کبلح لیکي اـ کی طؽف 

 قے قٌجھبال یب چالیب ًہ خبئے؛

(c)  کے هطبثك  ۱۹''اتھبؼٹی'' قے هؽاظ ظفعہ

یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ هیں قے کوئی 

 ایک؛

(d)  چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب''

 چبًكلؽ؛

(e)  هؽاظ ایک تهکیل ظیب گیب کبلح ''کبلح'' قے

 یب السبق نعٍ کبلح؛

(f) '' قے هؽاظ کبلح خو کبلحکبًكٹیٹوٹ ''

یوًیوؼقٹی کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں ہو، 

 قٌجھبال یب اًتظبم کیب خبئے؛

(g) ڈیي'' قے هؽاظ فیکلٹی کب قؽثؽاٍ؛'' 

(h)  ڈائؽیکٹؽ'' قے هؽاظ تعؼیكی ڈویؿى یب''

یوًیوؼقٹی کی طؽف قے تهکیل ظیئے 

کے طوؼ پؽ لبئن کؽظٍ گئے اظاؼے 

 اظاؼے کب قؽثؽاٍ؛

(i)  تعلیوی اظاؼٍ'' قے هؽاظ ایک اظاؼٍ خو''

فیکلٹی قے هتعلمہ هضووى یب هضبهیي 

 هیں تعلین ظیتب ہو؛

(j)  فیکلٹی'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی''

 فیکلٹی؛

(k) زکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛'' 

(l)  ثیبى کؽظٍ'' قے هؽاظ لواًیي ضواثظ اوؼ''

 لواعع هیں ثیبى کؽظٍ؛

(m)  پؽًكپبل'' قے هؽاظ تهکیل ظیئے گئے''

 یب السبق نعٍ کبلح کب قؽثؽاٍ؛

(n)  پؽوفیهٌل کبلح'' قے هؽاظ ایک کبلح خو''

هیڈیكي، اًدٌیئؽًگ، ایگؽیکلچؽ، 

کبهؽـ، ایدوکیهي، لبًوى، فبئي آؼٹف یب 

ایكے ظوقؽے کكی هضووى یب هضبهیي 

هیں تعلین ظے ؼہب ہو، خیكے ضواثظ هیں 
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 ثیبى کیب گیب ہو؛

(o) '':ؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹ'' قے هؽاظ 

(i)  ایک گؽیدوئیٹ خف کب ًبم اـ

ؼکھے گئے همًع کے لیئے 

 ؼخكٹؽ هیں ظاضل ہو؛ یب

(ii)  ایک گؽیدوئیٹ خو عبم طوؼ

پؽ یوًیوؼقٹی کے ظائؽٍ اضتیبؼ 

هیں آًے والے عاللے هیں ؼہتب 

ہے اوؼ خف کب ًبم اـ همًع 

کے لیئے ؼکھے گئے 

یوًیوؼقٹی کے ؼخكٹؽ هیں 

 ظاضل ہو؛

(p)  تسمیمی عولعاؼ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی''

کی طؽف قے تسمیك کے لیئے همؽؼ 

کؽظٍ کل ولتی نطى اوؼ خو ؼیٌک هیں 

 یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کے ثؽاثؽ ہوگب؛

(q)  قیٌیٹ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی''

 قیٌیٹ؛

(r)  لواًیي، ضواثظ اوؼ لواعع'' قے هؽاظ''

کی تست تؽتیجواؼ ثٌبئے  آؼڈیٌٌفاـ 

 اوؼ لواعع؛گئے لواعع، ضواثظ 

(s) ''قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی قیٌڈیکیٹ ''

 ؛قیٌڈیکیٹ

(t)  اقتبظ'' خف هیں نبهل ہیں یوًیوؼقٹی یب''

کبلح کی طؽف قے ڈگؽی، آًؽـ یب 

پوقٹ گؽیدوئیٹ کالقؿ کے لیئے کل 

ولتی همؽؼ کؽظٍ پؽوفیكؽ، ایكوقی ایٹ 

پؽوفیكؽ، اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ اوؼ لیکچؽؼ 

ں اوؼ ایكے ظوقؽے افؽاظ خو ضواثظ هی

 اقتبظ کے طوؼ پؽ واضر کیئے خبئیں؛

(u)  تعؼیكی نعجہ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی''

طؽف قے لبئن کؽظٍ اوؼ قٌجھبال گیب یب 

 پہچبى ظیب گیب تعؼیكی نعجہ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ہیئت

Incorporation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

(v)  یوًیوؼقٹی اقتبظ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی''

کی طؽف قے همؽؼ کؽظٍ یب تٌطواٍ پؽ 

ؼکھب گیب کل ولتی اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کی 

 ؽذ پہچبى ظیب گیب؛ اوؼطؽف قے اـ ط

(w)  وائف چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب''

 وائف چبًكلؽ۔

 -IIببة 

 یونیورسٹی

Chapter-II 

The University 

کی گٌدبئهوں کے تست  آؼڈیٌٌف( اـ ۱۔ )۳

یوًیوؼقٹی ظوثبؼٍ تهکیل ظی  قٌعھهیں خبههوؼو 

 خبئے گی۔

 (یوًیوؼقٹی ههتول ہوگی:۲)

(i) چبًكلؽ، پؽو چبًكلؽ؛ 

(i)  ،چبًكلؽ، پؽو چبًكلؽ، وائف چبًكلؽ، ڈیٌف

پؽًكپبلف، ڈائؽیکٹؽـ، تعؼیكی نعجوں کے 

چیئؽهیي، ؼخكٹؽاؼ، ضؿاًچی، اهتسبًبت کب 

کٌٹؽولؽ، الئجؽیؽیي، آڈیٹؽ اوؼ ایكے ظوقؽے 

 عولعاؼ خیكے ثیبى کیئے گئے ہوں؛

(ii) ،اکیڈهک کبٔوًكل اوؼ قیٌڈیکیٹقیٌیٹ ،

 ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽـ؛

(iii)قبؼے یوًیوؼقٹی اقبتػٍ؛ اوؼ 

(iv)اهیؽیٹف پؽوفیكؽـ۔ 

کے ًبم قے ایک یوًیوؼقٹی  قٌعھ(یوًیوؼقٹی ۳) 

ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی، خف کو زمیمی واؼثی اوؼ 

عبم هہؽ ہوگی اوؼ هػکوؼٍ ًبم قے کیف کؽ قکے 

 گی اوؼ اـ پؽ کیف ہو قکے گب۔

(یوًیوؼقٹی ظوًوں لكن کی هٌمولہ اوؼ غیؽ ۴)

خبئیعاظ زبيل کؽًے، لیؿ پؽ لیٌے، فؽوضت هٌمولہ 

کؽًے یب ظوقؽی يوؼت هیں کكی هٌمولہ یب غیؽ 

هٌمولہ خبئیعاظ کو هٌتمل کؽًے کے لیئے هدبؾ 

ہوگی، خو اـ هیں نبهل ہو یب اـ کی طؽف قے 
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 زبيل کی گئی ہو۔

قٌعھ یوًیوؼقٹی کے لیئے خو یوًیوؼقٹی آف  (۵)

کے آؼڈیٌٌف  ۱۹۶۱) ۱۹۶۱قٌعھ آؼڈیٌٌف، 

XXI قبؼی ( کے تست لبئن کی گئی اـ کی

خبئیعاظ، زموق اوؼ واقطے کكی ثھی لكن کے 

ٹؽقٹ کی طؽف قے اقتعوبل کیئے، لطف لیب، 

لجضے هیں ؼکھے، هبلکی هیں ؼکھے گئے، اوؼ 

هػکوؼٍ یوًیوؼقٹی کے ضالف قبؼی خبئؿ 

ثمبیبخبت اـ آؼڈیٌٌف کے تست ظوثبؼٍ تهکیل ظی 

 بئیں گے۔گئی یوًیوؼقٹی کو هٌتمل ہو خ

 ۔یوًیوؼقٹی کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات ہوں گے:۴

(a)  نبضوں هیں تعلین فؽاہن کؽًب، تؽثیت کی ایكی

خیكے وٍ هٌبقت قودھےاوؼ هعلوهبت کے 

اضبفے اوؼ تؽلی کے لیئے گٌدبئهیں ثٌبًب، خیكے 

 وٍ طے کؽے؛

(b) اوؼ کبلح کی طؽف قے پڑھبئی کبیوًیوؼقٹی 

 کوؼـ ثیبى کؽًب؛

(c) ظاضال ظیٌب اوؼ اهتسبى لیٌب اوؼ اى لوگوں کو

خٌہوں ًے ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست ظاضال لی ہو 

اوؼ اهتسبى پبـ کیئے ہوں اى کو ڈگؽیؿ، ڈپلوهبؾ، 

 قؽٹیفکیٹف اوؼ ظوقؽے تعلیوی اعؿاؾ ظیٌب؛

(d) ٍثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے تست هٌظوؼٍ نع

افؽاظ کو اعؿاؾی ڈگؽیبں اوؼ ظوقؽے اعؿاؾیہ 

 ٌب؛ظی

(e) ایكے افؽاظ کو تعلین ظیٌب اوؼ قؽٹیفکیٹ اوؼ

 ڈپلوهبؾ ظیٌب خو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظ ًہ ہوں؛

(f) ایكے افؽاظ کو ڈگؽیبں ظیٌب خٌہوں ًے ثیبى

 کؽظٍ نؽائظ کے تست آؾاظاًہ تسمیك کی ہو؛

(g) تعلیوی اظاؼوں کو ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست

 السبق ظیٌب یب السبق ضتن کؽًب؛

(h) کؽظٍ نؽائظ کے تست تعلیوی اظاؼوں کو ثیبى

اپٌی هؽاعبت هیں ظاضل کؽًب یب ایكی هؽاعبت کو 

 ضتن کؽًب؛
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 اضتیبؼ
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(i) السبق نعٍ یب السبق چبہٌے والے کبلدوں یب

 ظوقؽے تعلیوی اظاؼوں کی خبًچ پڑتب کؽًب؛

(j) ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ یب تؽثیت کی خگہوں پؽ

پبـ کؽظٍ اهتسبًبت یب تعؼیف کے گػاؼے ہوئے 

ے کو یوًیوؼقٹی کے اهتسبًبت کی تعؼیف عؽي

کے عؽيے کے ثؽاثؽ لجول یب ایكی هٌظوؼی ؼظ 

 کؽًب؛

(k) ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اتھبؼٹیؿ قے اـ

طؽذ اوؼ ایكے همبيع کے لیئے تعبوى کؽًب 

 خیكے وٍ طے کؽے؛

(l) ،پؽوفیكؽ نپف، ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ نپف

اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف اوؼ لیکچؽؼ نپف اوؼ 

ؽی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلےهیں افؽاظ ظوق

 همؽؼ کؽًب؛

(m) تسمیك، تؽلی، اًتظبهی اوؼ ظوقؽے هتعلمہ

همبيع کے لیئے آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے 

 هیں افؽاظ همؽؼ کؽًب؛

(n) یوًیوؼقٹی کی هؽاعبت هیں ظاضل نعٍ کبلدوں

اوؼ تعلیوی اظاؼوں کے تعؼیكی عولے کے هٌتطت 

پہچبى ظیٌب یب ایكے ظوقؽے لوگوں کو  هیوجؽاى کو

یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کے طوؼ پؽ پہچبى ظیٌب، 

 خیكے هٌبقت ہو؛

(o) ،فیلونپف، اقکبلؽنپف، ایگؿیجیهٌؿ، ثؽقؽیؿ

هیڈلف اوؼ اًعبم پیعا کؽًب اوؼ ظیٌب، خیكے نؽائظ 

 هیں ثیبى کیب گیب ہو؛

(p) ،تؽثیت اوؼ تسمیك کی تؽلی کے لیئے فیکلٹیؿ

ے، تسمیمی اظاؼے، ہٌؽی هؽاکؿ، تعؼیكی نعج

هیوؾیوف اوؼ ظوقؽے تؽثیت کے هؽاکؿ لبئن کؽًب 

اى کی هؽهت، ظیکھ ثھبل اوؼ چالًے کے لیئے 

 اًتظبم کؽًب، خیكے وٍ طے کؽے؛

(q) یوًیوؼقٹی کی طؽف قے ثٌبئی گئی زکوت

عولی کے تست یوًیوؼقٹی اوؼ کبلدوں اوؼ 

تهکیل ظیئے گئے اظاؼوں کے نبگؽظوں کی 
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پؽ ضبثطہ ؼکھٌب اوؼ ؼہبئم کے ہبلف  گبہوںهؼہبئ

ثٌبًب اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ ہبقٹلف اوؼ الخٌگف کو 

 هٌظوؼ کؽًب اوؼ الئكٌف خبؼی کؽًب؛

(r) یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی ًظن و ضجظ کی

ًظؽظاؼی کؽًب اوؼ ضبثطہ ؼکھٌب، نبگؽظوں کی 

ایکكٹؽا کیوؼیکولؽ اوؼ تفؽیسی قؽگؽهیوں کو 

کی يست اوؼ عبم ثہجوظ کو  فؽوغ ظالًب اوؼ اى

 فؽوغ ظالًے کے لیئے اًتظبم کؽًب؛

(s) ایكی فیف اوؼ ظوقؽی چبؼخؿ طلت کؽًب اوؼ

 زبيل کؽًب خیكے وٍ طے کؽے؛

(t) تسمیك اوؼ يالزکبؼی ضعهبت کے لیئے

گٌدبئهیں ثٌبًب اوؼ اى همبيع کے لیئے زکوهت، 

تٌظیووں، اظاؼوں، ثبڈیؿ اوؼ افؽاظ قے ثیبى کؽظٍ 

 ے تست اًتظبهبت هیں ظاضل ہوًب؛نؽائظ ک

(u) ٹھیکوں هیں نبهل ہوًب، خبؼی ؼکھٌب، تجعیل یب

 ؼظ کؽًب؛

(v) خبئیعاظ زبيل کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب، یوًیوؼقٹی

کو کی گئی گؽاًٹف، ويیتوں، ٹؽقٹف، تسبئف، 

عطیبت، اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽے چٌعوں کو قٌجھبلٌب 

اوؼ اى کو اـ طؽذ قؽهبیہ کبؼی کؽًب خیكے 

 قت ہو؛هٌب

(w) تسمیك اوؼ ظوقؽے کبهوں کی چھپبئی اوؼ

 انبعت کب ثٌعوثكت کؽًب؛

(x) ایكے ظوقؽے العام اٹھبًب اوؼ عول کؽًب خو

هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات قے هٌكلک ہوں یب ًہیں، 

خیكے یوًیوؼقٹی کے ایک تعلیوی، تؽثیتی اوؼ 

تسمیك والی خگہ کے طوؼ پؽ همبيع زبيل 

 کؽًے کے لیئے ضؽوؼی ہوں۔

( یوًیوؼقٹی اپٌی عاللبئی زععع اوؼ ظائؽٍ ۱۔ )۵

اضتیبؼ هیں آًے والے اظاؼوں کے قلكلے هیں 

کے  ۱۹۶۱) ۱۹۶۱آؼڈیٌٌف،  قٌعھیوًیوؼقٹی آف 

( کے تست اضتیبؼات اقتعوبل کؽے XXIآؼڈیٌٌف 

 گی:
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ثهؽطیکہ زکوهت یوًیوؼقٹی قے ههوؼے قے 

کن کے غؼیعے ایكے اظاؼوں اوؼ عبم یب ضبو ز

عوظ هیں یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ ثبال لبئی زعال

 اضتیبؼات قے تؽتیت ظیٌب۔

(کوئی ثھی تعلیوی اظاؼٍ خو یوًیوؼقٹی کی ۲)

عالئمبئی زعوظ هیں والع ہو، یوًیوؼقٹی اوؼ 

زکوهت کی هٌظوؼی کے عالوٍ کكی ظوقؽی 

یوًیوؼقٹی قے السبق ًہ کؽے گب یب ظوقؽی 

 یوًیوؼقٹی کی هؽاعبت زبيل ًہیں کؽے گب۔

(یوًیوؼقٹی ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست ظوقؽی ۳)

کكی یوًیوؼقٹی کی عاللبئی زعوظ هیں آًے والے 

کكی تعلیوی اظاؼے کو اپٌی هؽاعبت هیں ظاضل کؽ 

قکتی ہے پھؽ وٍ پبکكتبى کی زعوظ کے اًعؼ یب 

ثبہؽ ہو، ثهؽطیکہ ایكی یوًیوؼقٹی کی پیهگی 

 هٌظوؼی لی گئی ہو۔

ف یب هػہت، ًكل، (یوًیوؼقٹی کكی ثھی خ۱ٌ۔ )۶

طجمے، ؼًگ یب کكی ثھی ؼہبئهی خگہ قے ہو، 

خو یوًیوؼقٹی کی طؽف قے پڑھبئے خبًے 

والے کوؼقؿ هیں تعلین لیٌے کی ظاضال کے لیئے 

اہل ہوں اوؼ ایكے کكی ثھی نطى کو فمظ خٌف، 

هػہت، ًكل، طجمے، غات، ظؼخےیب ؼًگ کی ثٌیبظ 

 پؽ ظاضال قے هٌع ًہیں کیب خبئے گب۔

کچھ ثھی نبگؽظوں  ظفعہ کے تست ہ اـ ثهؽطیک

کو اپٌے هػہجی زكبة قے ظی خبًے والی ہعایبت 

قے ًہیں ؼوکے گب، اـ طؽذ، خیكے ثیبى کیب 

 گیب ہو۔

تعؼیف  هٌظوؼ نعٍ هطتلف کوؼقؿ هیں ( ۱)۔ ۷

یوًیوؼقٹی یب کبلدوں کی طؽف قے ثیبى کؽظٍ 

طؽیمے کے تست ظی خبئے گی اوؼ خف هیں 

لیکچؽـ، ٹیوٹوؼیلف، ثسث نبهل ہو قکتے ہیں، 

هجبزثے، قیویٌبؼ، هظبہؽے، اـ کے قبتھ 

لیجبؼیٹؽیؿ، وؼکهبپف، فبؼهف هیں عولی کبم اوؼ 

 تؽثیت کے ظوقؽے طؽیمے۔
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تعؼیف کے لیئے اتھبؼٹی غهیعاؼ  هٌظوؼ نعٍ (۲)

 اـ طؽذ ہوگی، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

(کوؼقؿ اوؼ ًًبة ایكب ہوگب، خیكے ثیبى کیب ۳)

 گیب ہو۔

( یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی ایک یوًیي ۱۔ )۸

( کی ۱کی غیلی ظفعہ ) ۲۱ہوگی خف کو ظفعہ 

هیں ثیبى کؽظٍ آفیف  (xvi)اوؼ  (xv)نموں 

ؼکھٌے والوں کو قیٌیٹ هیں ًوبئٌعگی زبيل 

 ہوگی۔

(یوًیوؼقٹی نبگؽظ یوًیي کی تهکیل، کبم اوؼ ۲)

هؽاعبت اوؼ اـ قے هتعلمہ ظوقؽے قبؼے 

ہوں گے، خیكے یوًیوؼقٹی  هعبهالت اـ طؽذ

کے نبگؽظوں کی خٌؽل ثبڈی کی طؽف قے 

هٌظوؼی کے ثعع اقٹیچوٹف هیں ثیبى کیئے گئے 

 ہوں۔

 -IIIببة 

 یونیورسٹی کے عملدار

Chapter-III 

Officers of the University 

 ۔ یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ غیل عولعاؼ ہوں گے:۹

(i) چبًكلؽ؛ 

(ii) پؽو چبًكلؽ؛ 

(iii) وائف چبًكلؽ؛ 

(iv) ڈیٌف؛ 

(v) ڈائؽیکٹؽـ؛ 

(vi)  تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے

 پؽًكپبلف؛

(vii) تعؼیكی نعجوں کے چیئؽهیي؛ 

(viii) ؼخكٹؽاؼ؛ 

(ix) ضؿاًچی؛ 

(x) اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛ 

(xi) اوؼ الئجؽیؽیي؛ 

(xii)  ایكے ظوقؽے افؽاظ خي کو ضواثظ

 

 

 وائف چبًكلؽ
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 اضتیبؼات اوؼ غهیعاؼیبں
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کے تست یوًیوؼقٹی کے عولعاؼ کے 

 طوؼ پؽ ثیبى کیب گیب ہو۔

( قٌعھ کب گوؼًؽ یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ ۱۔ )۱۱

 ہوگب۔

(چبًكلؽ، خت هوخوظ ہو، یوًیوؼقٹی کے ۲)

کی يعاؼت اوؼ قیٌیٹ کی هیٹٌگ کبًووکیهي 

 کؽے گب۔

کہ کكی اتھبؼٹی کی  (اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے۳)

کی گٌدبئهوں، لواًیي،  آؼڈیٌٌفکبؼؼوایبں اـ 

ضواثظ یب لواعع کے تست ًہیں ہیں تو ایكی 

اتھبؼٹی یب عولعاؼ کو قجت ثتبًے کے لیئے طلت 

عع کہ کیوں ایكی کبؼؼوایبں یب کؽًے کے ث

ازکبهبت ضتن ًہ کیئے خبئیں، تسؽیؽی زکن کے 

 غؼیعے کبؼؼوایبں ضتن کؽ قکتب ہے۔

(ہؽ اعؿاؾی ڈگؽی چبًكلؽ قے تًعیك کے ثعع ۴)

 ظی خبئے گی۔

کؽائے  پیم(چبًكلؽ کو قیٌیٹ کی طؽف قے ۵)

گئے لواًیي کو هٌظوؼ کؽًے کب اضتیبؼ زبيل 

ہوگب یب هٌظوؼی ؼوک قکتب ہے یب ظوثبؼٍ غوؼ 

 کؽًے کے لیئے واپف قیٌیٹ کو ثھیح قکتب ہے۔

(چبًكلؽ کكی ثھی نطى کو کكی اتھبؼٹی کی ۶)

 هیوجؽ نپ قے ہٹب قکتب ہے، اگؽ ایكب نطى:

(i) غہٌی تواؾى کھو ثیٹھتب ہے؛ یب 

(ii) کؽًے قے ًباہل  هیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم

 ہو خبتب ہے؛ یب

(iii)  خف کو کكی ععالت کی طؽف قے

اضاللی گكتبضی کے خؽم هیں قؿا قٌبئی 

 گئی ہو۔

( چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کے هعبهالت قے ۱۔ )۱۱

هتعلمہ هكئلے کی خبًچ پڑتبل یب پوچھ گبچھ کؽوا 

قکتب ہے اوؼ ولتبً فولتبً زکوهت کے ههوؼے قے 

کے همبيع ایكب نطى یب انطبو خبًچ پڑتبل 

 زبيل کؽًے کے لیئے همؽؼ کؽ قکتب ہے:
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Registrar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضؿاًچی



 
16 

(i)  ،یوًیوؼقٹی، اـ کی عوبؼتیں

لیجبؼیٹؽیؿ، الئجؽیؽیؿ، هیوؾیوف، 

 وؼکهبپف اوؼ اوؾاؼ؛

(ii)  کوئی اظاؼٍ، کبلح یب ہبقٹل یوًیوؼقٹی

کی طؽف قے قٌجھبال گیب یب پہچبى ظیب 

 گیب یب السبق نعٍ؛

(iii)  تعؼیف اوؼ یوًیوؼقٹی کی طؽف قے

 ظوقؽا کبم؛ اوؼکیب گیب کوئی 

(iv)  ٍیوًیوؼقٹی کی طؽف قے هٌعمع کؽظ

 اهتسبى۔

لے هیں چبًكلؽ هٌعؼخہ ثبال ہؽ کیف کے قلك

کو خبًچ پڑتبل کے لیئے ًوٹیف ظے  قیٌڈیکیٹ

کو وہبں پیم کؽًے کب  قیٌڈیکیٹقکتب ہے، اوؼ 

 اضتیبؼ ظیب خبئے گب۔

(چبًكلؽ اـ قلكلے هیں کی گئی خبًچ پڑتبل ۲)

قے ثبت چیت کؽے گب  قیٌڈیکیٹکے ًتبئح پؽ 

کی طؽف قے ؼائے هلٌے کے ثعع  قیٌڈیکیٹاوؼ 

 کو لعم اٹھبًے کے لیئے ههوؼٍ ظے گب۔ قیٌڈیکیٹ

ایكے لعم کے زوالے قے چبًكلؽ  قیٌڈیکیٹ(۳)

قے ؼاثطہ کؽے گی، اگؽ کوئی ہو، خیكے لعم 

اٹھبیب گیب ہو یب خبًچ پڑتبل کے ًتیدے پؽ لعم 

و، ایكے ولت اٹھبًے کے لیئے تدویؿ کیب گیب ہ

کے ظوؼاى خیكے چبًكلؽ کی طؽف قے ثیبى گیب 

 گیب ہو۔

ولت کے ظوؼاى  هٌبقت  قیٌڈیکیٹ(خہبں ۴)

چبًكلؽ کو هطوئي کؽًے واال لعم ًہیں اٹھبتی، تو 

کی طؽف قے خوع کؽظٍ  قیٌڈیکیٹپھؽ چبًكلؽ 

وضبزت یب کكی ؼیپؽیؿًٹیهي کے ثعع ایكی 

ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے، خیكے وٍ هٌبقت 

قودھے اوؼ وائف چبًكلؽ ایكی ہعایبت پؽ عول 

 کؽًے کب پبثٌع ہوگب۔

یوًیوؼقٹی کب پؽو چبًكلؽ تعلین (وؾیؽ ۱۔ )۱۲

 ہوگب۔

Treasurer 
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(چبًكلؽ اـ طؽذ عول کؽًے قے غیؽ زبضؽ ۲)

ے قجت کی وخہ قے تو پؽو ہو یب کكی ظوقؽ

چبًكلؽ، چبًكلؽ کے قبؼے اضتیبؼات اقتعوبل 

 کؽے گب اوؼ اـ کی قبؼی غهیعاؼیبں اظا کؽے گب۔

(وائف چبًكلؽ چبًكلؽ کی طؽف قے چبؼ ۱۔ )۱۳

ایكی نؽائظ و قبل کے عؽيے کے لیئے 

ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے گب، خیكے 

چبًكلؽ طے کؽے اوؼ وٍ چبًكلؽ کی ضونی قے 

 ہعٍ ؼکھے قکے گب۔ع

(کكی ثھی ولت خت وائیف  چبًكلؽ کی آفیف ۲)

ضبلی ہو، یب وائف چبًكلؽ غیؽ زبضؽ ہے یب 

ثیوبؼی کی وخہ قے آفیف کی غهیعاؼیبں ًجھبًے 

قے لبيؽ ہے، یب ظوقؽے کكی قجت کی وخہ 

قے تو چبًكلؽ زکوهت کے ههوؼے قے وائف 

کے لیئے ایكے  چبًكلؽ کی غهیعاؼیبں ًجھبًے

 اًتظبم کؽ قکتب ہے، خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔

( وائف چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کب اعلٰی تؽیي ۱۔ )۱۴

 آؼڈیٌٌفتعؼیكی اوؼ اًتظبهی آفیكؽ ہوگب، اوؼ اـ 

کی گٌدبئهوں، لواًیي، ضواثظ اوؼ لواعع پؽ عول 

کؽتے ہوئے یوًیوؼقٹی کی عبهل زیثیت اوؼ ثہتؽ 

يوؼتسبل کو فؽوغ ظالئے گب۔ اـ کو یوًیوؼقٹی 

کے اًتظبهی ضبثطے کے قویت قبؼے 

عولعاؼوں، اقبتػٍ اوؼ هالؾهیي پؽ قبؼے 

 ضؽوؼی اضتیبؼات زبيل ہوں گے۔

چبًكلؽ کی (وائف چبًكلؽ، چبًكلؽ اوؼ پؽو ۲)

غیؽ زبضؽی هیں، یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهٌؿ 

اوؼ قیٌیٹ کی هیٹٌگف کی يعاؼت کؽے گب اوؼ 

اگؽ هوخوظ ہو، تو اتھبؼٹیؿ کی هیٹٌگف کی 

يعاؼت کؽے گب، خي کب وٍ چیئؽهیي ہے اوؼ 

یوًیوؼقٹی کی کكی ظوقؽی اتھبؼٹی یب ثبڈی کی 

هیٹٌگ هیں هوخوظ ؼہٌے یب يعاؼت کؽًے کب 

 هدبؾ ہوگب۔

(وائف چبًكلؽ، کكی ہٌگبهی يوؼتسبل هیں، ۳)
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خو اـ کے ضیبل هیں فوؼی لعم کی هطلوة ہو، 

ایكب لعم اٹھب قکتب ہے، خیكے وٍ ضؽوؼی 

قودھے، خف کے ثعع ختٌب خلعی هوکي ہو قکے، 

عولعاؼ، اعلٰی اـ کے لعم کے زوالے قے 

اتھبؼٹی یب ثبڈی کو ؼپوؼٹ کؽے گب، خف کو عبم 

 زل کؽًب تھب۔يوؼت هیں هعبهلے کو 

(وائف چبًكلؽ کو وٍ اضتیبؼات ثھی زبيل ہوں ۴)

 گے کہ:

(i)  ایكی عبؼضی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ

ثھؽتی کؽًب، خي کی هعت چھہ هبٍ 

 قے ؾائع ًہ ہو؛

(ii)  ٍهٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں فؽاہن کؽظ

قبؼے ضؽچہ کی هٌظوؼی ظیٌب اوؼ 

چہ کی اى ہی هعوں هیں فٌڈ کی ضؽ

 ہیؽا پھیؽی کؽًب؛

(iii)  کبم کے لیئے ؼلن هٌظوؼ غیؽ هتولع

کؽًب خو ایک الکھ ؼوپے  قے ؾائع 

ًہ ہو یب ظوثبؼٍ تؽتیت ظیٌب، خو ثدٹ 

هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوؼ اـ کے 

زوالے قے ثوؼڈ کی آًے والی 

 هیٹٌگ هیں ؼپوؼٹ کؽًب؛

(iv)  هتعلمہ اتھبؼٹیؿ کی طؽف قے ًبهوں

کے پیٌل هلٌے کے ثعع یوًیوؼقٹی 

قیٹؽـ کے اهتسبًبت کے لیئے پیپؽ 

 اوؼ هوتسي همؽؼ کؽًب؛

(v)  پیپؽـ، هبؼکف اوؼ ًتبئح کی چھبى

ثیي کے لیئے ایكے اًتظبم کؽًب، 

 خیكے ضؽوؼی ہوں؛

(vi)  یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ، عولعاؼوں اوؼ

ظوقؽے هالؾهیي کو تعؼیف، تسمیك، 

اهتسبًبت اوؼ اًتظبهبت اوؼ 

یوًیوؼقٹی کے ایكے ظوقؽے 

هعبهالت کے قلكلے هیں ایكے کبم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیٌیٹ کے اضتیبؼات اوؼ 

 کبم

Powers and 

Functions of the 

Senate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیٌڈیکیٹ

The Syndicate 
 

 

 

 



 
19 

کی ہعایبت کؽًب، خو وٍ کؽواًے 

یوًیوؼقٹی کے همبيع زبيل کؽًے 

 کے لیئے ضؽوؼی قودھے؛

(vii)  یوًیوؼقٹی کے کكی عولعاؼ یب

هالؾهیي کو ایكی نؽائظ و ضواثظ 

کے تست، اگؽ کوئی ہوں، اـ 

کے تست اپٌے اضتیبؼات هیں  آؼڈیٌٌف

 قے کوئی اضتیبؼ هٌتمل کؽًب؛

(viii)  ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اوؼ کبم کؽًب

ًدبم ظیٌب، خیكے ثیبى کیب گیب اوؼ قؽا

 ہو؛ اوؼ

(ix)  نؽوعبتی تٌطواٍ چبؼ قو اوؼ پچبـ

ؼوپے قے کن هیں هالؾهیي همؽؼ 

 کؽًب۔

( ؼخكٹؽاؼ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ۱۔ )۱۵

 وٍ کؽ قکے گب:ہوگب اوؼچ

(a)  ٍتیي قبل کے عؽيہ کے لیئے عہع

ؼکھے گب، هعت ضتن ہوًے پؽ ظوثبؼٍ 

 همؽؼی کے لیئے اہل ہوگب؛

(b)  یوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ اوؼ تعلیوی

 ؼکبؼڈـ کب قٌجھبلٌے واال ہوگب؛

(c)  ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست ؼخكٹؽڈ

 گؽیدوئیٹف کب ؼخكٹؽ ثٌبئے گب؛

(d)  هطتلف اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽاى کی ثیبى

کؽظٍ طؽیمہ کے تست اًتطبثبت کؽائے 

 گب؛ اوؼ

(e)  ،ایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب

 خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ضؿاًچی ( ۱۔ )۱۶

ہوگب اوؼ چبًكلؽ کی طؽف قے ایكی نؽائظ و 

مؽؼ کیب خبئے گب، خیكے وٍ ضواثظ کے تست ه

 طے کؽے۔  وٍ کؽ قکے گب:

(a)  یوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ، هبلیبت اوؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے اضتیبؼات  قیٌڈیکیٹ

 اوؼ غهیعاؼیبں

Powers and duties 

of Syndicate 
 

 



 
20 

 قؽهبیہ کبؼی قٌجھبلے گب؛

(b)  ٍیوًیوؼقٹی کی قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نع

ثدٹ کے تطویٌے تیبؼ کؽے گب اوؼ اى 

اوؼ قیٌیٹ  قیٌڈیکیٹکو هبلیبت کویٹی، 

 کے قبهٌے پیم کؽے گب؛

(c)  یہ یمیي ظیہبًی کؽے گب کہ یوًیوؼقٹی

کے فٌڈـ اى همبيع کے لیئے اقتعوبل 

ہو ؼہے ہیں، خي کے لیئے وٍ خبؼی 

 کیئے گئے ہیں؛ اوؼ 

(d)  ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظے گب، وٍ ایكے

 خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

۔ اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی ۱۷

عولعاؼ ہوگب اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ قبؼے 

هعبهالت کب غهیعاؼ ہوگب اوؼ ایكی غهیعاؼیبں 

 قؽاًدبم ظے گب، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

یوًیوؼقٹی کب کل ولتی  ؼیؿیڈًٹ ٓاڈیٹؽ ۔ ۱۸

 عولعاؼ ہوگب۔

 -IVببة 

 یونیورسٹی کی اتھبرٹیز

Chapter-IV 

Authorities of the University 

 ۔ یوًیوؼقٹی کی هٌعؼخہ غیل اتھبؼٹیؿ ہوں گی:۱۹

(i) قیٌیٹ؛ 

(ii) ؛قیٌڈیکیٹ 

(iii) اکیڈهک کبٔوًكل؛ 

(iv) ثوؼڈـ آف فیکلٹیؿ؛ 

(v) ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ؛ 

(vi) قلیکهي ثوؼڈ؛ 

(vii)  ؼیكؽچ ثوؼڈ؛ایڈواًكڈ اقٹڈیؿ ایٌڈ 

(viii) فٌبًف ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛ 

(ix) السبق کویٹی؛ 

(x) ڈقیپلیي کویٹی؛ اوؼ 

(xi)  ،ایكی ظوقؽی اتھبؼٹیؿ
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 خیكےاقٹیچوٹف هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 ( قیٌیٹ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:۱۔ )۲۱

(i) چبًكلؽ؛ 

(ii) پؽو چبًكلؽ؛ 

(iii) وائف چبًكلؽ؛ 

(iv) کے هیوجؽ؛ قیٌڈیکیٹ 

(v) ڈیٌف؛ 

(vi) ڈائؽیکٹؽـ؛ 

(vii)  کے تهکیل ظیئے گئے کبلدوں

 پؽًكپبلف؛

(viii)  یوًیوؼقٹی پؽوفیكؽـ اوؼ اهیؽیٹف

 پؽوفیكؽـ؛

(ix) تعؼیكی نعجوں کے چیئؽهیي؛ 

(x)  نبگؽظوں کے هعبهالت کب عولعاؼ یب

اقتبظ اًچبؼج )کوئی ثھی عہعٍ کہالیب 

 خبتب ہو(؛

(xi)  السبق نعٍ کبلدوں کے تیي پؽًكپبلف

ایكے کبلدوں کے پؽًكپبلف کی 

طؽف قے ا هیں قے هٌتطت کیئے 

 خبئیں گے؛

(xii)  السبق نعٍ کبلدوں کے ثبؼٍ اقبتػٍ خي

کو السبق نعٍ کبلدوں هیں کن اؾ کن 

تیي قبل هالؾهت کب تدؽثہ ہو ایكے 

قبؼے کبلدوں کے اقبتػٍ کی طؽف 

قے اى هیں قے هٌتطت کیئے خبئیں 

 گے؛

(xiii)  یوًیوؼقٹی کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں آًے

والے ثوؼڈ آف اًٹؽهیڈیئٹ اوؼ 

 قیکٌڈؼی ایدوکیهي کب چیئؽهیي؛

(xiv) ؼڈ آف ٹیکٌیکل ایدوکیهي کب ثو

 چیئؽهیي؛

(xv)  ٍیوًیوؼقٹی نبگؽظ یوًیي کے ظو

 ًوبئٌعٍ؛
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(xvi)  السبق نعٍ کبلدٌؿ کی نبگؽظ یوًیي

کے ظو ًوبئٌعٍ ایكے قبؼے السبق 

نعٍ کبلدوں کے نبگؽظ یوًیٌف کے 

يعؼ کی طؽف قے هٌتطت کیئے 

 خبئیں گے؛

(xvii)  ثبؼٍ یوًیوؼقٹی اقبتػٍ خي کو کن اؾ

دؽثہ ہو کن تیي قبل هالؾهت کب ت

یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی طؽف قے 

 هٌتطت کیئے خبئیں گے؛

(xviii)  ؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹ ایكے قبؼے ظو

گؽیدوئیٹف کی طؽف قے اى هیں 

 ؛کیئے خبئیں گےقے هٌتطت 

(xix)  آؼٹف، قبئٌكؿ اوؼ پؽوفیهٌؿ هیں

ًبهوؼ تیي نطى، ہؽ ایک کیٹیگؽی 

 هیں قے ایک؛

(xx) ؼخكٹؽاؼ؛ 

(xxi) ضؿاًچی؛ 

(xxii) اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛ اوؼ 

(xxiii) ؽیي۔الئجؽی 

چبًكلؽ یب اـ کی غیؽ زبضؽی هیں، پؽو چبًكلؽ 

یب ظوًوں کی غیؽ زبضؽی هیں، وائف چبًكلؽ 

 قیٌیٹ کب چیئؽهیي ہوگب۔

(ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ قیٌیٹ کے ۲)

هیوجؽ تیي قبل کے عؽيے کے لیئے عہعٍ ؼکھیں 

 ؛گے

(قیٌیٹ ہؽ قبل کن اؾ کن ظو هؽتجہ هیٹٌگ کؽے ۳)

خو وائف چبًكلؽ کی طؽف گی ایكی تواؼیص پؽ 

 قے چبًكلؽ کی هٌظوؼی قے طے کی خبئیں۔

(قیٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوؼم قبؼے هیوجؽاى کی ۴)

ایک تہبئی ثؽاثؽ ہوگب، خف کی ًكجت ایک کے 

 ثؽاثؽ گٌی خبئے گی۔

کی گٌدبئهوں کے تست قیٌیٹ  آؼڈیٌٌف۔اـ ۲۱

 کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
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(a) کی طؽف قے تدویؿ کؽظٍ  قیٌڈیکیٹ

خیكب کؽًب  پؽ غوؼلواًیي کے ڈؼافٹف 

( هیں ثیبى کؽظٍ ۲کی غیلی ظفعہ )۲۸ظفعہ 

 ؛ہے طؽیمہ

(b)  ،اکبٔوًٹف کے قبالًہ قبالًہ ؼپوؼٹ

اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ تطویٌوں اقٹیٹوٌٹ 

 پؽ غوؼ کؽًب اوؼ لؽاظاظ هٌظوؼ کؽًب؛

(c)  کی گٌدبئهوں کے تست  آؼڈیٌٌفاـ

ی اتھبؼٹیؿ کے قیٌڈیکیٹ اوؼ ظوقؽ

 هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛

(d)  اپٌے کوئی ثھی اضتیبؼات اتھبؼٹی یب

عولعاؼ یب کویٹی یب غیلی کویٹی کے 

 زوالے کؽًب؛ اوؼ

(e)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو

 لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔

 هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی: قیٌڈیکیٹ( ۱۔ )۲۲

(i) ؛ )چیئؽهیي(وائف چبًكلؽ 

(ii) کے پبًچ هیوجؽ خو  يوہجبئی اقیوجلی

يوثبئی اقیوجلی کے هیوجؽاى کی 

طؽف قے اى هیں قے هٌتطت کیئے 

 خبئیں گے؛

(iii)  قیٌیٹ کے ظو هیوجؽ قیٌیٹ کی طؽف

 قے هٌتطت کیئے خبئیں گے؛

(iv)  قٌعھ چیف خكٹف کی طؽف قے

چیف خكٹف ہبئی کوؼٹ کبثلوچكتبى 

ًبهؿظ  ایک خح یب ثیبى کؽظٍ کوؼٹ کب 

 ؛کیب خبئے گب

(v)  چبًكلیؽ کی طؽف قے ایک ڈیي

وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ همؽؼ کیب 

 خبئے گب؛

(vi)  ایک پؽوفیكؽ یب ایكوقی ایٹ

پؽوفیكؽ اوؼ ظو اقكٹٌٹ پؽوفكؽـ 

یب لیکچؽؼـ یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ 
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کی طؽف قے ههتؽکہ طوؼ پؽ 

 هٌتطت کیئے خبئیں گے؛

(vii)  یوًیوؼقٹی نبگؽظ یوًیي کب ایک ًبهؿظ

 کؽظٍ؛

(viii) ؽظ یوًیي کب السبق نعٍ کبلدوں کی نبگ

ایک ًوبئعٍ ایكے السبق نعٍ قبؼے 

کبلدوں کی نبگؽظ یوًیٌف کے يعؼ  

 کی طؽف قے هٌتطت کیب خبئے گب؛

(ix)  ٍالسبق نعٍ کبلدوں کے ثبؼٍ اقبتػ

السبق نعٍ کبلدوں کے اقبتػٍ کی 

طؽف قے اى هیں قے هٌتطت کیئے 

 خبئیں گے؛

(x)  ًبهوؼ تعلین ظاًوں هیں قے چبًكلؽ

 ظٍ؛کی طؽف قے ظو ًبهؿظ کؽ

(xi) قیکؽیٹؽی تعلین؛ اوؼ 

(xii)  السبق نعٍ کبلدوں کب ایک پؽًكپبل

ایكے السبق نعٍ کبلدوں کے 

پؽًكپبلف کی طؽف قے اى هیں قے 

 هٌتطت کیب خبئے گب۔

 قیٌڈیکیٹ(ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ ۲) 

کے هیوجؽ تیي قبل کے عؽيے کے لیئے عہعٍ 

 ۔ؼکھیں گے

کی هیٹٌگ کب کوؼم کل هیوجؽاى کی  قیٌڈیکیٹ(۳)

آظھے ثؽاثؽ ہوگب، خف کی ًكجت ایک کے ثؽاثؽ 

 گٌی خبئے گی۔

یوًیوؼقٹی کی ایگؿیکٹو ثبڈی  قیٌڈیکیٹ(۱۔)۲۳

کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي  آؼڈیٌٌفہوگی اوؼ اـ 

کے تست یوًیوؼقٹی کے هعبهالت اوؼ خبئیعاظ 

 کے اًتظبم پؽ عبم ًظؽظاؼی ہوگی۔

اضتیبؼات کی عبم زیثیت قے  (هٌعؼخہ ثبال۲)

کو هٌعؼخہ غیل  قیٌڈیکیٹتضبظ کے عالوٍ 

 اضتیبؼات زبيل ہوں گے:

(a)  طؽیمہ طے کؽًب، تسویل هیں ظیٌب اوؼ
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یوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ اقتعوبل هیں 

 الًب؛

(b)  یوًیوؼقٹی کی هبلیبت، اکبٔوًٹف اوؼ

قؽهبیہ کبؼیوں کب فٌبًف اوؼ پالًٌٌگ 

اوؼ  کویٹی کے ههوؼے قے اًتظبم کؽًب

قٌجھبلٌب اوؼ اـ همًع کے لیئے ایكے 

ایدٌٹف همؽؼ کؽًب، خیكے وٍ هٌبقت 

 قودھے؛

(c)  قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ تطویٌوں پؽ

غوؼ کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں قیٌیٹ کو 

ههوؼٍ ظیٌب، اوؼ ضؽچہ کے هیدؽ ہیڈ هیں 

قے ظوقؽے  کی طؽف فٌڈـ کو ظوثبؼٍ 

 تمكین کؽًب؛

(d)  هٌمولہ یوًیوؼقٹی کی طؽف قے غیؽ

خبئیعاظ کی هتٌملی کؽًب اوؼ هٌتملی لجول 

 کؽًب؛

(e)  یوًیوؼقٹی کی طؽف قے ٹھیکے

هٌظوؼ کؽًب، هکول کؽًب اوؼ تجعیل کؽًب 

 یب ؼظ کؽًب؛

(f)  ٍیوًیوؼقٹی کی طؽف قے زبيل کؽظ

یب اقتعوبل کؽظٍ قبؼے ؼلوم کے 

اکبٔوًٹف اوؼ یوًیوؼقٹی کے اثبثوں اوؼ 

 وقبئل کے کتبة تیبؼ کؽًب؛

(g) ی قے هتعملہ کوئی ؼلن لگبًب یوًیوؼقٹ

ثهوول اقتعوبل ًہ کی گئی ؼلن کے اگؽ 

 ۱۸۸۲) ۱۸۸۲کوئی ٹؽقٹف آؼڈیٌٌف، 

هیں ثیبى  ۲۱( کی ظفعہ IIکے آؼڈیٌٌف 

کؽظٍ قکیوؼٹیؿ هیں نبهل ہو، یب غیؽ 

هٌمولہ خبئیعاظ ضؽیع کؽًب یب ایكے 

ظوقؽے کكی قلكلے هیں خیكے وٍ 

طے کؽے، ایكی قؽهبیہ کبؼیوں کو 

یل کؽًے والے اضتیبؼ کو اقتعوبل هیں تجع

 الئے گی؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضواثظ

Regulations 
 

 



 
26 

(h)  یوًیوؼقٹی کو هٌتمل کؽظٍ کوئی خبئیعاظ

اوؼ ظی گئی گؽاًٹف، ويیتوں، ٹؽقٹف، 

تسبئف، عطیبت، اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽے 

 زًے زبيل کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب؛

(i)  هطًوو همبيع کے لیئے یوًیوؼقٹی

کے ًیکبل پؽ ؼکھے گئے فٌڈـ کب اًتظبم 

 کؽًب؛

(j)  یوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ کو تسویل هیں

ؼکھٌب اوؼ اـ کے اقتعوبل کب طؽیمہ کبؼ 

 طے کؽًب؛

(k)  یوًیوؼقٹی کے لیئے هطلوة عوبؼتیں

اوؼ ظوقؽے ازبطے، الئجؽیؽیؿ، 

فؽًیچؽ، قبهبى، اوؾاؼ اوؼ ایكی ظوقؽی 

 چیؿیں فؽاہن کؽًب؛

(l)  ؼہبئم کے ہبلف اوؼ ہبقٹلف لبئن کؽًب

ؼہبئم  اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ نبگؽظوں کی

کے لیئے ہبقٹلف یب الخٌگف کی 

 هٌظوؼی ظیٌب یب الئكٌف خبؼی کؽًب؛

(m)  کبلدوں کو السبق ظیٌب اوؼ السبق ضتن

 کؽًب؛

(n)  تعلیوی اظاؼوں کو یوًیوؼقٹی کی

هؽاعبت هیں ظاضل کؽًب یب ایكی هؽاعبت 

 ضتن کؽًب؛

(o)  کبلدوں اوؼ تعؼیكی نعجوں کی خبًچ

 پڑتبل کؽواًب؛

(p) ؽوفیكؽ پؽوفیكؽ نپف، ایكوقی ایٹ پ

نپف، اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف، لیکچؽؼ 

نپف اوؼ ظوقؽی تعؼیف کی آقبهیبں پیعا 

کؽًب یب ایكی آقبهیوں کو قكپٌڈیب ضتن 

 کؽًب؛

(q)  ایكے اًتظبهی، تعؼیكی، تسمیمی یب

ظوقؽے عہعوں کو پیعا کؽًب، قكپٌڈ کؽًب 

 یب ضتن کؽًب، خیكے ضؽوؼی ہو؛
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(r)  قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ چبؼ قو

پے اوؼ اـ قے ؾائع اوؼ پچبـ ؼو

هبہبًہ نؽوعبتی تٌطواٍ پؽ یوًیوؼقٹی 

 کے اقبتػٍ اوؼ هالؾم همؽؼ کؽًب؛

(s)  ًبهوؼ اوؼ هٌفؽظ پؽوفیكؽ ایكی نؽائظ و

ضواثظ کے تست همؽؼ کؽًب، خیكے 

 ثیبى کیب گیب ہو؛

(t)  ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست اعؿاؾی

 ڈگؽیبں ظیٌب؛

(u)  یوًیوؼقٹی کے عولعاؼوں، اقبتػٍ اوؼ

ي کی غهیعاؼیبں ثیبى ظوقؽے هالؾهی

 کؽظٍ؛

(v)  ،)عولعاؼوں )هبقوائے وائف چبًكلؽ کے

اقبتػٍ اوؼ ظوقؽے هالؾهیي کو ثیبى 

کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے تست قكپٌڈ کؽًب، 

قؿا ظیٌب اوؼ هالؾهیت قے ثؽطؽف 

 کؽًب؛

(w)  ،اى هعبهالت پؽ قیٌیٹ کو ؼپوؼٹ کؽًب

 خي پؽ ؼپوؼٹ کؽًے کب کہب گیب ہو۔

(x)  اـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں کے تست

 هطتلف اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽـ همؽؼ کؽًب؛

(y)  قیٌیٹ کو خوع کؽاًئے کے لیئے لواًیي

 کے ڈؼافٹف تدویؿ کؽًب؛

(z) ( هیں ثیبى کؽظٍ ۲کی غیلی ظفعہ ) ۲۹ظفعہ

طؽیمے کے تست اکیڈهک کبٔوًكل کی 

طؽف قے تهکیل ظیئے گئے ضواثظ 

کے تست غوؼ کؽًب اوؼ ڈیل کؽًب؛ 

اپٌی ضؽوؼت کے  قیٌڈیکیٹکہ ثهؽطی

تست ضواثظ ثٌب قکتی ہے اوؼ اکیڈهک 

کبٔوًكل کے ههوؼے کے ثعع اى کی 

 هٌظوؼی ظے قکتی ہے؛

(aa)  یوًیوؼقٹی قے هتعلمہ ظوقؽے قبؼے

هعبهالت کو چالًب، طے کؽًب اوؼ اًتظبم 

اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ 

 کی تؽهین اوؼ هٌكوضی

Amendment and 

repeal of statutes 

and regulations 
 لواعع

Rules 
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کؽًب، اوؼ اـ قلكل هیں ظوقؽے قبؼے 

اضتیبؼات اقتعوبل کؽًب، خو اـ آؼڈیٌٌف 

 هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛ اوؼ لواًیي

(bb)  اپٌے اضتیبؼات کكی اتھبؼٹی یب عولعاؼ یب

 کویٹی یب غیلی کویٹی کو هٌتمل کؽًب؛

(cc)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ

آؼڈیٌٌف کی ظوقؽی گٌدبئهوں کے تست 

قوًپے گئے ہوں یب لواًیي کے تست 

 قوًپے خب قکتے ہیں۔

 ( اکیڈهک کبٔوًكل ههتول ہوگی:۱۔ )۲۴

(i) ؛ )چیئؽهیي(وائف چبًكلؽ 

(ii) ،ڈیٌف 

(iii) ڈائؽیکٹؽـ؛ 

(iv)  تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے

 پؽًكپبلف؛

(v)  پؽوفیكؽ اهیؽیٹف کے قبتھ

 یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽـ؛

(vi) تعؼیكی نعجوں کے چیئؽهیي؛ 

(vii) قیکؽیٹؽی تعلین؛ 

(viii)  تعؼیكی نعجے کے چیئؽهیي کے

عالوٍ ظو ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽؾ اى 

کی طؽف قے اى هیں قے هٌتطت 

 خبئیں گے؛کیئے 

(ix)  چبؼ اقكٹٌٹ پؽوفیكؽؾ اوؼ

لیکچؽؼـ اى کی طؽف قے اى هیں 

 قے هٌتطت کیئے خبئیں گے؛

(x)  السبق نعٍ کبلدوں کے چبؼ پؽًكپبلف

ایكےقبؼے کبلدوں کے پؽًكپبلف 

کی طؽف قے اى هیں قے هٌتطت 

کیئے خبئیں گے، خي هیں قے کن اؾ 

کن ایک پؽوفیهٌل کبلدؿ اوؼ ایک 

 گب؛ووهیٌف کبلدؿ هیں قے ہو

(xi)  السبق نعٍ کبلدوں کے پبًچ اقبتػٍ خي
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کو السبق نعٍ کبلدوں هیں پبًچ قبل 

کی هالؾهت کب تدؽثہ ہو ایكے السبق 

نعٍ کبلدوں کے اقبتػٍ کی طؽف 

قے اى هیں قے هٌتطت کیئے خبئیں 

گے، خي هیں قے کن اؾ کن ایک 

پؽوفیهٌل کبلدؿ اوؼ ایک ووهیٌف 

 کبلدؿ هیں قے ہوگب؛

(xii)  پؽوفیهٌؿ هیں آؼٹف، قبئٌكؿ اوؼ

ًبهوؼ تیي نطى چبًكلؽ کی طؽف 

قے ہؽ ایک کیٹیگؽی هیں قے ایک 

 ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

(xiii) ؼخكٹؽاؼ؛ 

(xiv) اوؼ الئجؽیؽیي؛ 

(xv) اهتسبًبت  کب کٌٹؽولؽ۔ 

(ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ همؽؼ کؽظٍ ۲) 

 ۔هیوجؽ تیي قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھیں گے

(اکیڈهک کبٔوًكل کی هیٹٌگ کب کوؼم کل ۳)

 هیوجؽاى کی ایک تہبئی کے ثؽاثؽ ہوگب۔

( اکیڈهک کبٔوًكل یوًیوؼقٹی کی اکیڈهک ۱۔ )۲۵

کی گٌدبئهوں اوؼ  آؼڈیٌٌفثبڈی ہوگی، اوؼ اـ 

لواًیي کے تست تعؼیف، اقکبلؽ نپ، تسمیك اوؼ 

اهتسبًبت کے ضبو هعیبؼوں کے تست ؼکھٌے 

اوؼ چالًے اوؼ یوًیوؼقٹی اوؼ کبلدوں کی 

فؽوغ ظالًے کب اضتیبؼ  تعؼیكی قؽگؽهیوں کو

 زبيل ہوگب۔

(ضبو طوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال گٌدبئهوں کی ۲)

عبم زیثیت قے تضبظ کے عالوٍ، کبٔوًكل کو 

 هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:

(a) کو تعؼیكی هعبهالت هیں  قیٌڈیکیٹ

 ههوؼٍ ظیٌب؛

(b)  تعؼیف، تسمیك اوؼ اهتسبًبت کب اًتظبم

 کؽًب؛

(c)  کوؼقؿ اوؼ نبگؽظوں کو پڑھبئی کے

طؽف قے کوؼقؿ کب 

 اضبفہ

Addition of 

courses by 

affiliated 

educational 

institutions 
السبق نعٍ تعلیوی اظاؼوں 

 کی طؽف قے ؼپوؼٹف

Reports from 

affiliated 

educational 

institutions 
 السبق ضتن کؽًب

Withdrawal of 

affiliation 
 

 

 

 

 

 

 

السبق قے اًکبؼ یب ضتن 

 کؽًے کے ضالف اپیل

Appeal against 

refusal or 

withdrawal of 

affiliation 
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اهتسبًبت هیں ثیٹھٌے کے لیئے ظاضال 

 ظیٌب؛

(d)  یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی چبل چلت

 اوؼ ًظن و ضجظ کب ضیبل کؽًب؛

(e) کو فیکلٹیؿ، تعؼیكی نعجوں  قیٌڈیکیٹ

اوؼ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ثٌبًے اوؼ اًتظبم 

 کؽًے کی تدویؿ ظیٌب؛

(f)  یوًیوؼقٹی هیں تعؼیف اوؼ تسمیك کی

لیئے تدبویؿ  هًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی کے

 پؽ غوؼ کؽًب اوؼ تدبویؿ ثٌبًب؛

(g)  ثوؼڈ آف فیکلٹیؿ اوؼ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی

قفبؼنوں پؽ ضواثظ ثٌبًب، خف هیں 

تعؼیف کے کوؼقؿ اوؼ یوًیوؼقٹی کے 

قبؼے اهتسبًبت کے لیئے ًًبة ثھی 

ہوگب؛ ثهؽطیکہ اگؽ ثوؼڈـ آف فیکلٹیؿ 

اوؼ ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ کی قفبؼنبت 

تک ويول ًہیں ہوتی،  ثیبى کؽظٍ تبؼیص

کی هٌظوؼی  قیٌڈیکیٹاکیڈهک کبٔوًكل، 

قے، آًے والے قبل کی تعؼیف کے 

ثوؼـ خبؼی ؼکھے گی، خو پیهگی 

 اهتسبًبت کے لیئے ثیبى کیئے گئے ہیں:

(h)  ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اهتسبًی ثبڈیؿ

کے اهتسبًبت کو یوًیوؼقٹی کے 

 اهتسبًبت کے ثؽاثؽ توثیك کؽًب؛

(i) کبلؽ نپف، هیڈلف اوؼ اقٹوڈًٹ نپف، اق

 اًعبهبت کب اًتظبم کؽًب؛

(j) کے لیئے کؽاًے  پیم کو  قیٌڈیکیٹ

 ضواثظ تیبؼ کؽًب؛

(k)  کی گٌدبئهوں کے تست  آؼڈیٌٌفاـ

 هطتلف اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛

 اوؼ

(l)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے

 لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔

 یوًیوؼقٹی فٌڈ

University Fund 
 

 آڈٹ اوؼ اکبٔوًٹف

Audit and 

Accounts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هولعہقجت ثتبًے کب 

Opportunity to 

show case 
 

کو اپیل اوؼ اـ  قیٌڈیکیٹ

 کی طؽف قے ًظؽثبًی

Appeal to and 

review by the 

Syndicate 
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۔ اتھبؼٹیؿ کی تهکیل، کبم اوؼ اضتیبؼات خي ۲۶

هیں کوئی ضبو گٌدبئم  آؼڈیٌٌفکے لیئے اـ 

ًہیں تهکیل ظی گئی ہو، وٍ ایكے ہوں گے خیكے 

 لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 

 
 

، اکیڈهک کبٔوًكل اوؼ قیٌڈیکیٹقیٌیٹ، ۔ ۲۷

، ولتبً فولتبً ایكی اقٹیٌڈًگ، ظوقؽی اتھبؼٹیؿ

، خیكے کویٹیبں ثٌب قکتی ہیں یب ایڈوائؿؼیاقپیهل 

وٍ هٌبقت قودھے اوؼ افؽاظ کویٹی کے هیوجؽ کے 

، خو ایكی اضتیبؼیوں طوؼ پؽ همؽؼ کؽ قکتی ہیں

 کے هیوجؽ ًہ ہوں۔

 -Vببة 

 اسٹیچوٹس، ضوابط اور قواعد

Chapter-V 

Statutes, Regulations and Rules 

کی گٌدبئهوں کے تست  آؼڈیٌٌفاـ ( ۱۔ )۲۸

هٌعؼخہ غیل ثیبى کؽظٍ قبؼے هعبهالت یب اى هیں 

قے کكی ایک کے لیئے اقٹیچوٹف تهکیل ظیئے 

 خب قکتے ہیں:

(a)  پیٌهيیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی ،

اًهوؼًف، گؽیچوئٹی، پؽوویڈًٹ فٌڈ، 

اوؼ ظوقؽے هتعلمہ فوائع لٌٹ فٌڈ وثیٌیو

 کی تهکیل؛

(b) ٍاوؼ  یوًیوؼقٹی کے عولعاؼوں، اقبتػ

ظوقؽے هالؾهیي کے اظائگی کے 

اقکیلف اوؼ هالؾهت کے نؽائظ و 

 ضواثظ؛

(c)  تیبؼ  ؼکبؼڈ  ؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹف کب

 کؽًب؛

(d) تن لیوی اظاؼوں کب السبق اوؼ السبق ضتع

 کؽًب اوؼ هتعلمہ هعبهالت؛

(e)  تعلیوی اظاؼوں کی یوًیوؼقٹی کی

 

 

 

 

 

پیٌهي، اًهوؼًف، 

گؽیچوئٹی، پؽوویڈًٹ فٌڈ 

 اوؼ ثیٌیوولٌٹ فٌڈ

Pension, 

insurance, 

Gratuity, Provident 

Fund and 

Benevolent Fund 
 

 

هیوجؽؾ کے اتھبؼٹیؿ کے 

عہعے کی هعت کی 

 نؽوعبت

Commencement 

of term of office of 

members of 

Authorities 
اتھبؼٹیؿ هیں عبؼضی 

 آقبهیوں پؽ ثھؽتی

Filling of Casual 

Vacancies in 

authorities 
اتھبؼٹیؿ کی تهکیل هیں 

 گٌدبئهیں

Voids in the 

constitution of 
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هؽاعبت هیں ظاضال اوؼ ایكی هؽاعبت 

 ضتن کؽًب؛

(f)  اتھبؼٹیؿ کے اًتطبثبت یوًیوؼقٹی کی

 هٌعمع کؽًب اوؼ هتلعمہ هعبهالت؛

(g)  فیکلٹیؿ، تعؼیكی نعجے اوؼ ظوقؽے

 اکیڈهک یوًٹف اوؼ ڈویؿًف کب لیبم؛

(h)  عولعاؼوں اوؼ اقبتػٍ کے اضتیبؼات اوؼ

 غهیعاؼیبں:

(i)  نؽائظ خي کے تست یوًیوؼقٹی ظوقؽے

پجلک یب پؽائیویٹ آؼگٌبئیؿیهٌؿ کے قبتھ 

عبلوبًہ تعؼیف، تسمیك اوؼ ظوقؽی 

قؽگؽهیوں کے اًتظبهبت هیں ظاضل ہو 

 قکتی ہے؛

(j)  پؽوفیكؽؾ اهیؽیٹف کی همؽؼی کے

 نؽائظ  اوؼ اعؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛

(k)  یوًیوؼقٹی ے هالؾهیي کی يالزیت

 اوؼ ًظن و ضجظ؛

(l)  تعؼیف اوؼ تسمیك کی اقکیویں، ثهوول

کوؼقؿ کے عؽيے، هضبهیي کے ععظ 

 اوؼ اوؼ اهتسبًبت کے پیپؽـ کے؛

(m)  کے تست ظوقؽے قبؼے  ٌفآؼڈیٌاـ

هعبهالت خو لواًیي کے تست ثیبى کؽًے 

 یب چالًے ہیں۔

کي ثھی لواًیي کے لیئے تدبویؿ ثٌب  قیٌڈیکیٹ( ۲)

کؽ قیٌیٹ کو پیم کؽے گی، خو تدبویؿ پؽ غوؼ 

کؽًے کے ثعع تجعیلیوں کے قبتھ یب ثغیؽ تجعیلیوں 

کے هٌظوؼ کؽ قکتی ہے یب ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے 

کی طؽف واپف ثھیح قکتی  قیٌڈیکیٹکے لیئے 

 ہے یب اـ کو ؼظ کؽ قکتی ہے۔

یوًیوؼقٹی کی کكی ثھی قیٌڈیکیٹثهؽطیکہ 

اتھبؼٹی کی تهکیل یب اضتیبؼات کو هتبثؽ کؽًے 

والے لواًیي کب ڈؼافٹ تدویؿ ًیں کؽے گی، خت 

تک ایكی تدویؿ پؽ ایكی اتھبؼٹی کو اپٌی ؼائے 

Authorities 
 
 

هیوجؽنپ اتھبؼٹیؿ کی 

 کے زوالے قے تکؽاؼ

Disputes about 

membership of 

Authorities 
اتھبؼٹیؿ کی کبؼؼوایبں 

آقبهیوں کی وخہ قے 

 غیؽ هوثؽ ہوًب

Proceedings of the 

Authorities and 

invalidated by 

vacancies 
 فؽقٹ اقٹیچوٹف

First Statutes 
 

 

 

 هٌكوضی اوؼ هسفوظ کؽًب

Repeal and 

Savings 
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ًہ کیب  تسؽیؽی طوؼ پؽ ظیٌے کب هولعہ فؽاہن

 خبئے؛

 (a)( کی نموں ۱ثهؽطیکہ هؿیع یہ کہ غیلی ظفعہ )

هیں ثیبى کؽظٍ هعبهالت قے هتعلمہ لواًیي  (b)اوؼ 

کب ڈؼافٹ چبًكلؽ کو ثھیدب خبئے گب اوؼ تت تک 

 هوثؽ ًہیں ہوگب خت تک چبًكلؽ هٌظوؼی ًہ ظے۔

کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي  آؼڈیٌٌف( اـ ۱۔ )۲۹

کے تست هٌعؼخہ غیل قبؼے یب اى هیں قے کچھ 

هعبهالت کے لیئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں گے، 

 یعٌی:

(a)  یوًیوؼقٹی کی ڈگؽیوں، ڈپلوهبؾ اوؼ

قؽٹیفکیٹوں کے لیئے کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ 

 ؛

(b)  کی غیلی  ۷طؽیمہ خف کے تست ظفعہ

( کے تست تكلین نعٍ تعؼیف کب ۱ظفعہ )

بئے گب اوؼ فؽاہن کی خبئے اًتظبم کیب خ

 گی؛

(c)  هیں نبگؽظوں کی ظاضال؛ یوًیوؼقٹی 

(d)  نؽائظ خي کے تست نبگؽظوں کو

یوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ اوؼ اهتسبًبت 

کے لیئے ظاضال ظی خبئے گی اوؼ خو 

ڈگؽیوں، ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹوں کے 

 لیئے اہل ہوں گے؛

(e) ـاهتسبى هٌعمع کؽًب 

(f)  یوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ آف اقٹڈی اوؼ

اهتسبًبت هیں ظاضال کے لیئے نبگؽظوں 

کی طؽف قے فیف اوؼ ظوقؽی اظائگیبں 

 کی خبئیں گی؛

(g)  یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی چبل چلت

 اوؼ ًظن و ضجظ؛

(h)  یوًیوؼقٹی یب کبلدوں کے نبگؽظوں کی

ؼہبئم کے نؽائظ، ثهوول ؼہبئم کے 

ہبلف اوؼ ہبقٹلف هیں ؼہبئم کے لیئے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هطتًؽ  گٌدبئهیں

Transitory 

Provisions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آؼڈیٌٌف ًبفػ ہوًے هیں 

 ؼکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 

difficulties at the 

commencement 

of the Ordinance 
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 فیف لگبًے کے؛

(i)  ہبقٹلف اوؼ ؼہبئم گبہوں کی هٌظوؼی

 اوؼ الئكٌف خبؼی کؽًب؛

(j)  نؽائظ خي کے تست کوئی نطى ڈگؽی

زبيل کؽًے کے لیئے کوئی نطى 

 آؾاظاًہ تسمیك خبؼی ؼکھ قکتب ہے؛

(k)  فیلونپف، اقکبلؽ نپف، اًعبم اوؼ

 اًعبهبت ظیٌب؛هیڈلف، اعؿاؾیہ اوؼ 

(l)  وظبئف اوؼ فؽی اوؼ ہبف فؽی اقٹوڈًٹ

 نپف ظیٌب؛

(m) هک کبقٹیوم؛اکیڈ 

(n) الئجؽیؽی کب اقتعوبل؛ 

(o)  تعؼیكی نعجوں اوؼ ثوؼڈـ آف

 اقٹڈیؿکی تهکیل؛ اوؼ

(p)  ظوقؽے قبؼے هعبهالت خو اـ

یب لواًیي کے غؼیعے یب ضواثظ  آؼڈیٌٌف

 کے تست ثیبى کیئے خبًے ہیں۔

(ضواثظ اکیڈهک کبٔوًكل کی طؽف قے ثٌبئے ۲)

کؽائے خبئیں  پیمکو  قیٌڈیکیٹخبئیں گے اوؼ 

گے، خو اى کو هٌظوؼ کؽ قکتی ہے یب هٌظوؼی 

ؼوک قکتی ہے یب اى کو اکیڈهک کبٔوًكل کو 

ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے کے لیئے واپف ثھیح قکتی 

کوئی ثھی ضبثطہ تت تک هوثؽ ًہیں ہوگب ہے، 

کی طؽف قے  قیٌڈیکیٹخت تک اـ کی 

 هٌظوؼی ًہ ظی خبئے۔

ین کؽًے ۔ لواًیي اوؼ ضواثظ هیں اضبفے، تؽه۳۱

یب هٌكوش کؽًے کب طؽیمہ کبؼ وٍ ہی ہوگب خو 

لواًیي اوؼ ضواثظ کے تهکیل ظیٌے اوؼ ثٌبًے 

 کے لیئے تؽتیجواؼ ثیبى کیب گیب ہے۔

 
 

( اضتیبؼیبں اوؼ یوًیوؼقٹی کی ظوقؽی ۱۔ )۳۱

، اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ کے آؼڈیٌٌفثبڈیؿ اـ 

تست اى کے کبؼوثبؼ اوؼ هیٹٌگ کے ولت اوؼ 

 فؽقٹ اقٹیچوٹف

The First Statutes 
 

 

 فیکلٹیؿ

Faculties 
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هتعلمہ هعبهالت کے لیئے لواعع ثٌب خگہ اوؼ 

 قکتی ہیں؛

کے عالوٍ قیٌیٹ کی ظوقؽی  قیٌڈیکیٹثهؽطیکہ 

کكی اضتیبؼی یب ثبڈی کی طؽف قے اـ ظفعہ کے 

تست تهکیل ظیئے گئے کكی ثھی لواعع هیں تؽهین 

کؽًے یب اى کو ضتن کؽًے کے ہعایت کؽ قکتی 

 ہے؛

ی ثهؽطیکہ هؿیع کہ اگؽ ایكی اضتیبؼی یب ثبڈی ایك

ہعایبت قے هطوئي ًہیں ہے تو وٍ قیٌیٹ کو اپیل 

 کؽ قکتی ہے، خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔

یوًیوؼقٹی قے هتعلمی کكے  قیٌڈیکیٹ(۲)

هعبهلے کے زوالے قے لواعع ثٌب قکتی ہے، خو 

، لواًیي اوؼ ضواثظ آؼڈیٌٌفضبو طوؼ پؽ اـ 

 هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں۔

 -VIببة 

 یونیورسٹی میں الحبقتعلیمی اداروں کب 

Chapter-VI 

Affiliation of Educational Institutions 

to the University 

( یوًیوؼقٹی هیں السبق چبہٌے واال تعلیوی ۱۔)۳۲

اظاؼٍ هطوئي کؽًے کے لیئے یوًیوؼقٹی کو 

 ظؼضواقت ظے گب کہ: 

(a)  تعلیوی اظاؼٍ زکوهت کے ؾیؽ اًتظبم

ہے یب اـ کے لیئے هكتمل ثٌیبظ پؽ 

 تهکیل ظی گئی گوؼًٌگ ثبڈی ہے؛

(b)  تعلیوی اظاؼے کے هبلی وقبئل اظاؼے

کی هؽهت اوؼ ثہتؽ طؽیمےکبم خبؼی 

 ؼکھٌے کے لیئے کبفی ہیں؛

(c)  تعلیوی اظاؼے کے پڑھبًے والے اوؼ

ظوقؽے اقٹبف کی لوت، تعلیوی 

لبثلیت اوؼ هالؾهت کے نؽائظ و 

ضواثظ ثیبى کؽظٍ کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ 

تؽثیت کے  اوؼ تعلیوی اظاؼے کی
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همًع کے لیئے هطوئي کؽًے والے 

 ہیں:

(d)  تعلیوی اظاؼے کو اپٌے هالؾهیي کے

کبم کبج اوؼ ًظن و ضجظ کو قٌجھبلٌے 

 کے لیئے هوؾوں لواعع ہیں؛

(e)  عوبؼت خف خگہ پؽ تعلیوی اظاؼٍ لبئن

ہوًب ہے، وٍ هوؾوں ہے اوؼ گٌدبئهیں 

لواًیي اوؼ لواعع کے تست نبگؽظوں 

ی خبیں گی، کی ؼہبئم کے لیئے ثٌبئ

خو اپٌے والعیي یب قٌجھبلے والے کے 

قبتھ تعلیوی اظاؼے یب ہبقٹیلف یب اـ 

کی طؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ ؼہبئم 

کی خگہوں هیں ًہیں ؼٍ قکیں گے، 

ًظؽظاؼی اوؼ نبگؽظوں کی طجی اوؼ 

 عبم ثہجوظ کے قلكلے هیں؛

(f)  الئجؽیؽی اوؼ الئجؽیؽی کے ؾیبظی

اًعاؾ هیں ضعهبت کے لیئے گٌدبئهیں 

 ثٌبئی گئی ہیں؛

(g)  خہبں تدؽثبتی قبئٌكؿ کی کكی نبش

هیں السبق هطلوة  ہو، وہبں اـ 

قبئٌف کی نبش هیں تعلین کے لیئے 

هکول ثھؽی ہوئی لیجبؼیٹؽی، هیوؾین 

اوؼ ظیگؽ عولی کبم کی خگہوں کے 

قبتھ تعلین کے لیئے اًتظبم کیئے گئے 

 ہیں؛

(h)  ضؽوؼی گٌدبئم، خیكے زبالت

ؼہبئم اوؼ اخبؾت ظیں، پؽًكپبل کی 

تعؼیكی عولے کے هیوجؽاى کی 

ؼہبئم کے لیئے کبلح هیں یب کبلح کے 

قبتھ یب نبگؽظوں کے ؼہبئم کے 

لیئے فؽاہن کؽظٍ خگہ کے قبتھ ثٌبئی 

 خبئے گی؛ اوؼ

(i)  تعلیوی اظاؼے کب السبق، گٌدبئم کے
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تست قبتھ هیں هوخوظ کكی ظوقؽے 

تعلیوی اظاؼے کے نبگؽظوں کی تعلین 

هفبظ کے لیئے یب ًظن و ضجظ کے 

 ًمًبًکبؼ ًہیں ہوگب۔

(ًفبغ هیں هؿیع یہ نبهل ہوگب کہ تعلیوی اظاؼے ۲)

کے السبق کے ثعع کوئی هٌتملی، کوئی اًتظبهی 

اوؼ تعؼیكی عولے هیں تجعیلیوں کے زوالے قے 

یوًیوؼقٹی کو ؼپوؼٹ کیب خبئے گب اوؼ تعؼیكی 

عولہ ایكی لبثلیت ؼکھے گب، خیكے ثیبى کیب گیب 

 كے ثیبى کیب خبئے۔ہے یب خی

(ایک  تعلیوی اظاؼے کے السبق کے زوالے ۳)

قے ظؼضواقت کے ًیکبل کب طؽیمہ کبؼ اـ طؽذ 

 ہوگب، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

(قیٌڈیکیٹ السبق کویٹی کی قفبؼل پؽ تعلیوی ۴)

اظاؼے کو السبق ظےیب السبق قے اًکبؼ کؽ قکتی 

 ہے۔

ثهؽطیکہ السبق قے تت تک اًکبؼ ًہیں کیب خبئے 

گب یب ضتن ًہیں کیب خبئے گب خت تک تدویؿ کؽظٍ 

 عؽضعانت فیًلے کے ضالف تعلیوی اظاؼے کو 

 پیم کؽًے کب هولعہ ًہ فؽاہن کیب خبئے۔

۔ خہبں کوئی تعلیوی اظاؼٍ تعؼیف کے کوؼقؿ ۳۳

هیں نبهل کؽًے کی ضواہم کؽتب ہے، خف کے 

 ۳۲کو السبق ظیب گیب ہے تو ظفعہ قلكلے هیں اـ 

ظٍ طؽیمہ کبؼ پؽ ( هیں ثیبى کؽ۳کی غیلی ظفعہ )

 عول کیب خبئے گب۔

 

 
 

( یوًیوؼقٹی هیں السبق نعٍ ہؽ تعلیوی ۱۔ )۳۴

اظاؼٍ ایكی ؼپوؼٹیں، ؼیٹؽًف اوؼ ظوقؽی 

هعلوهبت فؽاہن کؽے گب خو یوًیؽقٹی اـ کی 

يالزیت اوؼ تعلیوی اظاؼی کی اہلیت کے لیئے 

 ت کؽے۔طل

(یوًیوؼقٹی السبق نعٍ کكی تعلیوی اظاؼے کو ۲)
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هطًوو عؽيے کے ظوؼاى ایكب لعم اٹھبًے 

 ۳۴کے لیئے کہہ قکتی ہے، خو یوًیوؼقٹی ظفعہ 

( هیں ثیبى کؽظٍ کكی هعبهلے ۱کی غیلی ظفعہ )

 کے لیئے ضؽوؼی قودھے۔

( اگؽ یوًیوؼقٹی قے السبق نعٍ تعلیوی ۱۔ )۳۵

هیں ثیبى کؽظٍ  آؼڈیٌٌفاظاؼٍ کكی ثھی ولت اـ 

ضؽوؼیبت پؽ پوؼٍ اتؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب 

اظاؼٍ اپٌے السبق کی کكی نؽط پؽ پوؼٍ اتؽًے 

هیں ًبکبم ہوتب ہے یب اـ کے هعبهالت اـ طؽذ 

چالئے خبتے ہیں خو تعلین کے هفبظ هیں ًہ ہوں تو 

السبق کویٹی کی قفبؼل پؽ اوؼ تعلیوی  قیٌڈیکیٹ

یكی ؼیپؽیؿًٹیهي پؽ غوؼ اظاؼے کی طؽف قے ا

کؽًے کے ثعع تعلیوی اظاؼے کو السبق کے 

غؼیعے ظیئے گئے قبؼے زموق یب کچھ زًہ ضتن 

کؽ قکتی ہے یب ایكے زموق کو ظوثبؼٍ تؽتیت ظے 

 قکتی ہے۔

(السبق ضتن کؽًے کے لیئے ایكب طؽیمہ اضتیبؼ ۲)

 کیب خبئے گب، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

ن کؽًے والے ۔ کكی اظاؼے کب السبق ضت۳۶

کے فیًلے، تعلیوی اظاؼے کو السبق  قیٌڈیکیٹ

کے غؼیعے ظیئے گئے قبؼے زمیك یب کچھ زًہ 

ضتن کؽًے کے ضالف قیٌیٹ هیں اپیل کی خب 

 قکتی ہے۔

 -VIIبة ب

 یونیورسٹی فنڈ

Chapter-VII 

University Fund 

۔ یوًیوؼقٹی کو ایک فٌڈ ہوگب، خف کو ۳۷

هیں اـ کی  یوًیوؼقٹی فٌڈ کہب خبئے گب، خف

فیف، عطیبت، ٹؽقٹف، تسبئف، اًڈوهٌٹف، گؽاًٹف 

اوؼ ظوقؽے قبؼے وقبئل قے هلی ہوئی ؼلن 

 خوع کی خبئے گی۔

( یوًیوؼقٹی کے اکبٔوًٹف اـ طؽذ اوؼ ۱۔)۳۸
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اـ طؽیمے قے ؼکھے خبئیں گے، خیكے ثیبى 

 کیب گیب ہو۔۔

(کوئی ثھی ضؽچہ یوًیوؼقٹی کے فٌڈـ هیں ۲)

قے ًہیں کیب خبئے گب، خت تک اـ کی اظائگی کب 

ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ کی طؽف قے ثل لواًیي کے تست 

آڈٹ ًہ کیب گیب ہو اوؼ اظائگی یوًیوؼقٹی کی 

 هٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں نبهل ًہ ہو۔

اوؼ ضؿاًچی (یوًیوؼقٹی کے اکبٔوًٹف ۳) 

ے قبتھ هبلی قبل ضتن ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ کی ظقتطظ ک

ہوًے کے چھہ هبٍ کے اًعؼ زکوهت کو خوع 

 کؽائے خبیں گے۔

(یوًیوؼقٹی کے اکبٔوًٹف قبل هیں ایک هؽتجہ ۴)

لواًیي، ضواثظ اوؼ لواعع کے تست زکوهت کی 

طؽف قے اـ قلكلے هیں همؽؼ کؽظٍ آڈیٹؽ کی 

 طؽف قے آڈٹ کیئے خبئیں گے۔

(یوًیوؼقٹی کے اکبٔوًٹف آڈٹ اعتؽاضبت کے ۵)

قبتھ، اگؽ کوئی ہو اوؼ آڈیٹؽ اوؼ ڈائؽیکٹؽ فٌبًف 

کے ضعنبت کے قبتھ ثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے 

 هیں پیم کیئے خبئیں گے۔ قیٌڈیکیٹتست 

 -VIIIببة 

 عبم گنجبئشیں

Chapter-VIII 

General Provisions 

اقتبظ یب هبقوائے اـ کے کہ، کوئی عولعاؼ، ۔ ۳۹

یوًیوؼقٹی کب ظوقؽا کوئی هالؾم خو هكتمل عہعٍ 

ؼکھتب ہو، اـ کی ؼیٌک کن ًہ کی خبئے گی یب 

ثؽطؽف یب الؾهی طوؼ پؽ هالؾهت قے ؼٹبئؽ 

ًہیں کیب خبئے گب، خت تک اـ کو ایكب لعم اٹھبًے 

کے ضالف قجت ثتبًے کب هوؾوں هولعہ فؽاہن ًہ 

 کیب خبئے۔

۔ خہبں کكی عولعاؼ )هبقوائے وائف چبًكلؽ ۴۱

کے(، اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کے ظوقؽے کكی 

هالؾم کو قؿا کب زکن خبؼی کیب گیب ہے یب اـ کی 
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هالؾهت کے ثیبى کؽظٍ نؽائظ و ضواثظ کے تست 

تجعیل کیب خبئے یب اـ کے ًمًبى کی تؽخوبًی 

کؽے، اـ کو، خہبں زکن وائف چبًكلؽ کی طؽف 

یب ہو یب کكی ظوقؽے عولعاؼ یب قے خبؼی کیب گ

یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کی طؽف قے خبؼی کیب گیب 

کو اپیل  قیٌڈیکیٹہو، ایكے زکن کے ضالف 

 قیٌڈیکیٹکؽًے کب زك زبيل ہوگب، خہبں زکن 

 قیٌڈیکیٹکی طؽف قے خبؼی کیب گیب ہو، اـ کو 

کو زکن پؽ ًظؽثبًی کؽًے کے لیئے ظؼضواقت 

 کؽًے کب زك زبيل ہوگب۔

( یوًیوؼقٹی اپٌے عولعاؼوں، اقبتػٍ اوؼ ۱۔)۴۱

ظوقؽے هالؾهیي کے ثہجوظ کے لیئے اوؼ نؽائظ 

کے تست خیكے ثیبى کیب گیب ہو، ایكی پیٌهي، 

اًهوؼًف، گؽیچوئٹی، پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ ثیٌیوولٌٹ 

 فٌڈ لبئن کؽے گی، خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔

کے  آؼڈیٌٌف(خہبں کوئی پؽوویڈًٹ فٌڈ اـ ۲)

، آؼڈیٌٌفتست لبئن کیب گیب ہو، پؽوویڈًٹ فٌڈـ 

( کی گٌدبئهیں XIX آؼڈیٌٌفکب  ۱۹۲۵) ۱۹۲۵

 ایكے فٌڈ پؽ ًبفػ ہوں گی۔

( خت ًئی تهکیل ظی گئی اتھبؼٹی کب کوئی ۱۔ )۴۲

هیوجؽ هٌتطت کیب، همؽؼ یب ًبهؿظ کیب گیب ہے، اـ 

هیں  آؼڈیٌٌفکی هالؾهت کے نؽائظ، خیكے اـ 

طے کیئے گئے ہیں، ایكی تبؼیص قے ًبفػ ہوں 

 گے، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

پؽ  ۴۴( هیں نبهل کچھ ثھی ظفعہ ۱(غیلی ظفعہ )۲)

 اثؽاًعاؾ ًہیں ہوگب۔

 

 

۔ کكی اتھبؼٹی کے هٌتطت، همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ ۴۳

کؽظٍ هیوجؽاى هیں کكی عبؼضی آقبهی کو اـ 

 نطى، انطبو یب ثبڈی کی طؽف قے خف ًے

اى کو هیوجؽ هٌتطت، همؽؼ یب ًبهؿظ کیب تھب، ختٌب 

خلعی ہو قکے پؽ کیب خبئے گب اوؼ آقبهی پؽ 

Committee 
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همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ کؽظٍ نطى  ایكی اتھبؼٹی کب 

ؼہتی هعت کے لیئے هیوجؽ ہوگب، خف نطى کی 

 خگہ پؽ وٍ اتھبؼٹی کب هیوجؽ ہوا ہے۔

کے تست تهکیل ظی گئی  آؼڈیٌٌف۔خہبں اـ ۴۴

اتھبؼٹی هیں کوئی آقبهی ہو، کیوں کہ زکوهت یب 

تٌظین، اظاؼے یب یوًیوؼقٹی قے ثبہؽ کكی 

ظوقؽی ثبڈی کے غؼیعے ضتن کی گئی ہو یب کبم 

کی  قے ؼوکی گئی ہو، یب کكی ظوقؽے قجت 

وخہ قے وٍ غیؽ فعبل ہو گئی ہو، ایكی آقبهی اـ 

ہعایت طؽذ پؽ کی خبئے گی، خیكے چبًكلؽ 

 کؽے۔

۔اگؽ کكی هیوجؽ کی کكی اتھبؼٹی هیں هیوجؽ ۴۵

کے طوؼ پؽ همؽؼی پؽ کوئی قوال اٹھتب ہے تو وٍ 

هعبهلہ وائف چبًكلؽ اوؼ ہبئی کوؼٹ کے خح اوؼ 

قت قے ؾیبظٍ قیٌئؽ ڈیي پؽ ههتول کویٹی کی 

کے هیوجؽ  قیٌڈیکیٹطؽف ثھیدب خبئے گب، خو 

 ہیں اوؼ کویٹی کب فیًلہ زتوی ہوگب۔
 

۔ کكی اتھبؼٹی کب کوئی لعم، کبؼؼوائی، ۴۶

لؽاؼظاظ یب فیًلہ کؽًے واال، پبـ کؽًے واال یب 

خبؼی کؽًے والی اتھبؼٹی هیں هوخوظ کكی آقبهی 

کی وخہ قے غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب یب اتھبؼٹی هیں 

کكی ڈی فیکٹوهیوجؽ کے اًتطبة، تمؽؼی یب 

ًبهؿظگی هیں لبثلیت یب غیؽ هوخوظگی کی وخہ 

هوثؽ ًہیں ہوگب، پھؽ وٍ زبضؽ ہو یب غیؽ  قے غیؽ

 زبضؽ ہو۔

 

کے هتضبظ ًہ ہو،  آؼڈیٌٌف۔ خت تک کچھ اـ ۴۷

کے نیڈول هیں ثیبى کؽظٍ لواًیي ظفعہ  آؼڈیٌٌفاـ 

کے تست ثٌبئے گئے لواًیي قودھے خبئیں  ۳۱

گے اوؼ تت تک خبؼی ؼہیں گے خت تک اى هیں 

 آؼڈیٌٌفتؽهین ًہ کی خبئے یب خت تک اى کو اـ 

کی گٌدبئهوں کے تست ثٌبئے گئے ًئے لواًیي 

 قے تجعیل ًہ کیب خبئے۔
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 (قٌعھیوًیوؼقٹی آف )ویكٹ پبکكتبى ( ۱۔ )۴۸

( خف کو Vکب آؼڈیٌٌف  ۱۹۶۲) ۱۹۶۲آؼڈیٌٌف، 

اـ کے ثعع ثھی هػکوؼٍ آؼڈیٌٌف کہب خبئے گب، 

 اـ کو هٌكوش کیب خبتب ہے۔

 (خت تک هػکوؼٍ آؼڈیٌٌف هٌكوش ًہ کیب خبئے:۲)

(a) کیب گیب کچھ ثھی، اٹھبیب گیب کوئی لعم، غهیعاؼیبں

یب خواثعاؼیبں، لیئے گئے زموق اوؼ اثبثے، همؽؼ 

کؽظٍ فؽظ یب ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے، ظائؽٍ اضتیبؼ ظیئے 

گئے، اًڈوهٌٹف، تسبئف، فٌڈ یب ثٌبئی گئی ٹؽقٹف، 

عطیبت یب گؽاًٹف ، ظی گئی اقکبلؽ نپف، 

هیں، ظی گئی اقٹوڈًٹ نپف، ثٌبئی گئی ًوبئ

هؽاعبت اوؼ خبؼی کیئے گئے ازکبهبت، اگؽ اـ 

آؼڈیٌٌف کے تست ثٌبئے گئے لواًیي، ضواثظ یب 

لواعع کے ضالف ًہیں ہیں تو وٍ خبؼی ؼکھے 

خبئیں گے اوؼ قودھب خبئے گب کہ وٍ ظؼقت 

ًووًے قے اـ آؼڈیٌٌف کے تست کیئے گئے 

ہیں، لعم اٹھبئے گئے ہیں، ضؽچ کیئے گئے ہیں، 

خبئیعاظ زبيل کی گئی ہے، کوئی افؽاظ کوئی 

همؽؼ کیئے گئے ہیں، کكی کو اضتیبؼ ظیب گیب ہے، 

کچھ ثٌبیب، تهکیل ظیب گیب ہے، کچھ هٌظوؼ کیب گیب 

 ہے اوؼ خبؼی کیب گیب ہے۔

(b) تهکیل ظیئے گئے لواًیي، یوًیوؼقٹی

آؼڈیٌٌكؿ، ضواثظ یب لواعع یب خو هػکوؼٍ آؼڈیٌٌف 

اگؽ اـ آؼڈیٌٌف کی کے تست ثٌبئے خبًے ہیں، 

گٌدبئهوں قے تضبظ هیں ًہیں ہیں تو وٍ اـ 

آؼڈیٌٌٌف کے تست ثٌبئے گئے لواًیي، ضواثظ یب 

لواعع قودھے خبئیں گے، خو اـ آؼڈیٌٌف کے 

تست هعبهالت پؽ چالئے خبئیں گے یب خیكے 

تؽتیجواؼ لواًیي یب لواعع هیں ثیبى کیب گیب ہو، خبؼی 

ٌكوش، ضتن یب ؼکھے خبئیں گے، خت تک اى کو ه

 اـ آؼڈیٌٌف کے تست ظوثبؼٍ ًہ ثٌبیب خبئے۔

خیكے اـ آؼڈیٌٌف کے ًبفػ ہوًے  قیٌڈیکیٹ۔ ۴۹

کے فوؼی ثبظ تهکیل ظی گئے ہو، کبم خبؼی 



 
43 

ؼکھے گی اوؼ ختٌب ہو قکے، اـ آؼڈیٌٌف کے 

کو هلےہوئے اضتیبؼات  قیٌڈیکیٹتست قیٌیٹ اوؼ 

اقتعوبل کؽے گی، خت تک اـ آؼڈیٌٌف کے 

 تهکیل ًہ ظی خبئے۔ قیٌڈیکیٹہلی تست پ

ثهؽطیکہ ایكے ولت تک خت تک اـ آؼڈیٌٌف 

کے تست پہلی قیٌیٹ ثٌبئی ًہ خبئے اوؼ یٹٌگ ًہ 

 قیٌڈیکیٹکؽے، اـ آؼڈیٌٌف کے تست پہلی 

هکول طوؼ پؽ ثٌبئی گئی قودھی خبئے گی 

هبقوائے قیٌیٹ کی طؽف قے هیوجؽاى کو ًبهؿظ 

 قیٌڈیکیٹکؽًے کے اوؼ اـ آؼڈیٌٌف کے تست 

کو اضتیبؼات قوًپے خبئیں گے، قیٌیٹ کو قوًپے 

 گئے اضتیبؼات اقتعوبل کؽے گی۔

(ظوقؽی اتھبؼٹیؿ، اگؽ اـ آؼڈیٌٌف کے فوؼ ۲)

طوؼ پؽ ًبفػ ہوًے قے پہلے هوخوظ تھیں، کبم 

خبؼی ؼکھیں گی اوؼ تؽتیجواؼ اـ آؼڈیٌٌف کے 

تست هتعلمہ اتھبؼٹیؿ کو قوًپے گئے اضتیبؼات 

یں گی، ایكے ولت تک خت تک اـ اقتعوبل کؽ

آؼڈیٌٌف کے تست ثٌبئی گئی اتھبؼٹیؿ قے تجعیل ًہ 

 کی خبئیں۔

اگؽ اـ آؼڈیٌٌف کے تست کكی اتھبؼٹی کی ۔ ۵۱

پہلی تهکیل یب ظوثبؼٍ تهکیل یب ظوقؽی يوؼت 

هیں اـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں ًبفػ ہوًے هیں 

کوئی ؼکبوٹ پیم آتی ہے تو چبًكلؽ ایكی ؼکبوٹ 

ہٹبًے کے لیئے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ کو 

 ضبو ہعایبت خبؼی  کؽ قکتب ہے۔

 

 پہلے قوانین

 (۷۹)مالحظہ کزیں دفعہ 

The First Statutes 

(See Section 47) 

( یوًیوؼقٹی هیں هٌعؼخہ غیل فیکلٹیؿ نبهل ۱۔ )۱

 ہوں گی:

(i) ؛ٓاف آؼٹف  فیکلٹی 
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(ii)  ثؿًف ایڈهٌكٹؽیهي ؛فیکلٹی ٓاف 

(iii)  ایدوکیهي ؛فیکلٹی ٓاف 

(iv)  اًدٌیئؽًگ ؛فیکلٹی ٓاف 

(v)  لبًوى ؛فیکلٹی ٓاف 

(vi)  قبئٌف ؛ اوؼفیکلٹی ٓاف 

(vii)  ایكی ظوقؽی کوئی فیکلٹیؿ خیكے

 لواًیي هیں ثیبى کی گئی ہوں۔

 ہؽ فیکلٹی کب ایک ثوؼڈ ہوگب، خو ههتول ہوگب:(۲)

(i)ڈیي؛ 

(ii)اوؼ فیکلٹی هیں نبهل تعؼیكی  پؽوفیكؽـ

 نعجوں کے چیئؽهیي؛

(c) کے ظو فیکلٹی هیں نبهل ہؽ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ

هیوجؽ هتعلمہ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی طؽف قے ًبهؿظ 

 ؛ اوؼکیئے خبئیں گے

(d)تیي اقبتػٍ اکیڈهک کبٔوًكل کی طؽف قے اى 

کی هضووى هیں ضبو هعلوهبت کے ثٌیبظ پؽ 

ًبهؿظ کیئے خبئیں گے، خو گؽچہ فیکلٹی کے 

زوالے ًہیں کیئے خبئیں گے، خي کو اکیڈهک 

کبٔوًكل کے ضیبل هیں فیکلٹی کو قوًپے گئے 

 هضبهیي پؽ ضبو عجوؼ ہوگب۔

هیں  (iv)اوؼ  (iii)( کی غیلی نموں ۲نك )(۳)

ہعٍ ؼکھیں ثیبى کؽظٍ هیوجؽ تیي قبل کے لیئے ع

 گے۔

(فیکلٹی کے ثوؼڈ کی هیٹٌگ کب کوؼم اـ کے ۴)

کل هیوجؽاى کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب، خو ایک کی 

 ًكجت قے گٌب خبئے گب۔

(ہؽ فیکلٹی کے ثوؼڈ کو اکیڈهک کبٔوًكل اوؼ ۵)

کے عبم ضواثظ کے تست، اضتیبؼات  قیٌڈیکیٹ

 زبيل ہوں گے:

(a)  فیکلٹی کو قوًپے ہوئے هضبهیي کی

تسمیك کے زوالے قے تعؼیف اوؼ 

 هؽثوط کؽًب؛

(b)  پیپؽ قیٹؽؾ اوؼ هوتسي کی تمؽؼی پؽ
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فیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی 

قفبؼنبت کی چھبى ثیي کؽًب، هبقوائے 

تسمیك هوتسي کے اوؼ هوؾوں پیپؽ 

قیٹؽؾ اوؼ هوتسي کے ہؽ اهتسبى کے 

لیئے پیٌل وائف چبًكلؽ کی طؽف 

 ثھیدٌب؛

(c) تعلیوی  فیکلٹع قے هتعلمہ کكی ظوقؽے

هعبهلے پؽ غوؼ کؽًب اوؼ اـ کے ثبؼے 

هیں اکیڈهک کبٔوًكل کو ؼپوؼٹ کؽًب؛ 

 اوؼ

(d)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے

 ثیبى کیب گیب ہو۔لواًیي هیں 

ہؽ فیکلٹی کب ڈیي ہوگب، خو ثوؼڈ آف فیکلٹی ( ۱۔ )۲

 کب چیئؽهیي اوؼ کٌویٌؽ ہوگب۔

هیوجؽاى ثوؼڈ آف فیکلٹی کے (ہؽ فیکلٹی کب ڈیي ۲)

 کی طؽف قے اى هیں قے هٌتطت کیب خبئے گب۔

 تیي قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھے گب؛(ڈیي ۳)

(ڈیي ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اقتعوبل کؽے گب ۴)

اوؼ ایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب، 

 خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

( ہؽ هضووى یب هتعلمہ هضبهیي کے گؽوپ ۱۔ )۳

ہوگب، خیكے هٌظوؼ کے لیئے ایک تعؼیكی نعجہ 

کیب گیب ہو اوؼ ہؽ تعؼیكی نعجے کب ایک چیئؽهیي 

 قؽثؽاٍ ہوگب۔

کی  قیٌڈیکیٹ(تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي ۲)

طؽف قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ نعجے 

کے قیٌئؽ اقبتػٍ هیں قے تیي قبل کے لیئے 

 همؽؼ کیب خبئے گب۔

کی  آؼڈیٌٌف(تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي اـ ۳)

ے تست ڈپبؼٹوٌٹ کے کبم کب هًٌوثہ گٌدبئهوں ک

ثٌبئے گب، اًتظبم کؽے گب اوؼ ًظؽظاؼی کؽے گب 

اوؼ اپٌے ڈپبؼٹوٌٹ هیں کیئے گئے کبم کے 

 زوالے قے فیکلٹی کے ڈیي کو خواثعٍ ہوگب۔
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( ہؽ هضووى یب هضبهیي کے گؽوپ کے ۱۔)۴

لیئے ایک علسعٍ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ہوگب، خیكے 

 ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 (ہؽ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ههتول ہوگب:۲)

(i) تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي؛ 

(ii)  هتعلمہ تعؼیكی نعجے کے قبؼے

 پؽوفیكؽ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ؛

 (ii)اوؼ  (i)ثهؽطیکہ اگؽ غیلی نموں 

هیں ظیب گیب یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی تععاظ 

تیي قے کن ہو تو اـ تععاظ کو غیلی نك 

(iii)  هیں ثیبى کؽظٍ ظوقؽی یوًیوؼقٹی

 کے اقبتػٍ قے هکول کیب خبئے گب؛

(iii)  خیكے ظو یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ، ایک یب

هبقوائے پؽوفیكؽؾ اوؼ هعبهلہ ہو، 

ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽؾ کے، اکیڈهک 

کبٔوًكل کی طؽف قے همؽؼ کیئے خبئیں 

 گے؛

(iv)  تیي هبہؽ، هبقوائے یوًیوؼقٹی کے

قے  کی طؽف قیٌڈیکیٹاقبتػٍ کے، 

تععاظ ہؽ ثوؼڈ کی  همؽؼ کیئے خبئیں گے۔

کی  قیٌڈیکیٹضؽوؼت کے زكبة قے 

 طؽف قے طے کی خبئے گی؛ اوؼ

(v)  ایک هبہؽ وائف چبًكلؽ کی طؽف قے

 همؽؼ کیب خبئے گب۔

ظیئے  کبًكٹیٌٹیوًٹفمظ تعؼیكی نعجے یب ثهؽطیکہ 

ہوئے کبلدؿ هیں پڑھبئے خبًے والے هضبهیي کی 

کبهؽـ، قونل  ژوؼت هیں، خیكب کہ لبًوى،

وؼک، خؽًلؿم، خیبالخی وغیؽ، ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ 

 ههتول ہوگب:

(a) یوًیوؼقٹی تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي؛ 

(b) ی تعؼیكی نعجے هیں قبؼے ٹیوًیوؼق

 پؽوفیكؽؾ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽؾ؛

(c)  ایک یوًیوؼقٹی اقتبظ، هبقوائے
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پؽوفیكؽ یب ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ کے، 

ًبهؿظ کیب اکیڈم کبٔوًكل کی طؽف قے 

 خبئے گب؛ اوؼ

(d)  چبؼ هبہؽیي وائف چبًكلؽ کی طؽف قے

 همؽؼ کیئے خبئیں گے؛

ثهؽطیکہ فمظ السبق نعٍ کبلدؿ هیں پڑھبئے خبًے 

والے پؽوفیهٌل هضبهیي کی يوؼت هیں، اوؼ خو 

ی هیں ًہیں پڑھبئے خبتے، خیكب کہ ٹیوًیوؼق

هیڈیكي، ایٌیول ہكجٌڈؼی، ڈًٹكٹؽی، ہوم اکٌبهکف، 

ایگؽیکلچؽ وغیؽٍ۔۔ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ  اًدٌیئؽًگ

 ههتول ہوگب:

(a) هتعلمہ کبلدوں کے پؽًكپبلف؛ 

(b)  ٍکی  قیٌڈیکیٹکبلدؿ کے پبًچ اقبتػ

 طؽف قے همؽؼ کیئے خبئیں گے؛ اوؼ

(c)  ظو هبہؽیي وائف چبًكلؽ کی طؽف قے

 همؽؼ کیئے خبئیں گے؛

ہیوهٌٹیؿ اوؼ قبئٌكؿ کے ثهؽطیکہ یہ ثھی کہ 

لسبق نعٍ کبلدوں هضبهیي کی وؼت هیں خو فمظ ا

هیں پڑھبئے خبتے ہیں اوؼ یوًیوؼقٹی هیں ًہیں 

 پڑھبئے خبتے، ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ههتول ہوگب:

(a)  چھہ اقبتػٍ خو کبلدوں هیں هضووى هیں

تعلین ظے ؼہے ہوں اکیڈهک کبٔوًكل کی 

 طؽف قے همؽؼ کیئے خبئیں گے؛ اوؼ

(b)  ایک هبہؽ وائف چبًكلؽ کی طؽف قے

 همؽؼ کیب خبئے گب۔

ائے ایکف آفیهو هیوجؽؾ کے ثوؼظ آف (هبقو۳)

اقٹڈیؿ کے هیوجؽؾ کی آفیف کی هعت تیي قبل 

 ہوگی۔

(ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی هیٹٌگ کب کوؼم هیوجؽؾ ۴)

کی کل تععاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگی، خف کی 

 ًكجت ایک کے ثؽاثؽ ہوگی؛

(هتعلمہ تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي ثوؼڈ آف ۵)

خہبں کكی  ہوگب۔اقٹڈیؿ کب چیئؽهیي اوؼ کٌویٌؽ 
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هضووى کے قلكلے هیں کوئی یوًیوؼقٹی 

کی  قیٌڈیکیٹتعؼیكی نعجہ هوخوظ ًہیں، چیئؽهیي 

 طؽف قے همؽؼ کیب خبئے گب۔

 (ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کے کبم اـ طؽذ ہوں گے:۶)

(a)  ،اتھبؼٹیؿ کو هتعلمہ هضبهیي هیں تعؼیف

تسمیك اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ قبؼے 

ههوؼٍ تعلیوی هعبهالت کے زوالے قے 

 ظیٌب؛

(b)  هضووى یب هتعلمہ هضبهیي هیں قبؼی

ڈگؽیؿ، ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹ کوؼقؿ 

 کے لیئے کوؼـ اوؼ ًًبة تدویؿ کؽًب؛

(c)  هضووى یب هتعلمی هضبهیي هیں پیپؽ

قیٹؽـ اوؼ هوتسي کے ًبهوں کب پیٌل 

 تدویؿ کؽًب؛ اوؼ

(d)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب، خیكے

 ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

( ایک اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك کب ثوؼڈ ہوگب، ۱) ۔۵

 خو ههتول ہوگب:

(i) ؛ )چیئؽهیي( وائف چبًكلؽ 

(ii) ڈیٌف؛ 

(iii)  ،تیي یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽؾ

کی  قیٌڈیکیٹهبقوائے ڈیٌف کے، 

 طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

 اوؼ

(iv)  تیي یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ خي کے

لبثلیت اوؼ تدؽثہ ہو تسمیمی پبـ 

طؽف قے همؽؼ  یاکیڈهک کبٔوًكل ک

 کیئے خبئیں گے۔

(ایکف آفیهو هیوجؽـ کے عالوٍ اعلٰی تعلین ۲) 

تیي اوؼ تسمیك ثوؼڈ کے هیوجؽؾ کی آفیف کی هعت 

 قبل ہوگی۔

(اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کی هیٹٌگ کب کوؼم ۳)

کل هیوجؽؾ کی تععاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب، خف 
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 کی ًكجت ایک ثؽاثؽ ہوگی۔

تسمیك ثوؼڈ کے کبم هٌعؼخہ  (اعلٰی تعلین اوؼ۴)

 غیل ہوں گے:

(a)  یوًیوؼقٹی هیں اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك کو

فؽوغ ظالًے قے هتعلمہ قبؼے هعبهالت 

 پؽ اتھبؼٹیؿ کو ههوؼٍ ظیٌب؛

(b)  یوًیوؼقٹی هیں تسمیمی ڈگؽیبى ظیٌے پؽ

 غوؼ کؽًب اوؼ اتھبؼٹیؿ کو ؼپوؼٹ ظیٌب؛

(c)  تسمیمی ڈگؽی ظیٌے کے لیئے ضواثظ

 تدویؿ کؽًب؛

(d)  تسمیك کے نبگؽظوں کے لیئے قپؽ

وائیؿؼـ همؽؼ کؽًب اوؼ اى کے تھیكؿ 

 کے هضبهیي طے کؽًب؛

(e)  ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی تدبویؿ پؽ غوؼ

کؽًے کے ثعع تسمیمی اهتسبًبت کے 

لیئے پیپؽ قیٹؽـ اوؼ هوتسي کے ًبهوں 

 کے پیٌلف تدویؿ کؽًب؛ اوؼ

(f)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے

 ثیبى کیب گیب ہو۔

 ( قلیکهي ثوؼڈ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگب:۱۔ )۶

(i) وائف چبًكلؽ ؛ 

(ii)  پجلک ثلوچكتبى چیئؽهیي یب قٌعھ

قؽوـ کویهي کب ایک هیوجؽ چیئؽهیي 

 کی طؽف قے ًبهؿظ کیب خبئے گب؛

(iii) هتعلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛ 

(iv) هتعلمہ تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي؛ 

(v) کب ایک هیووجؽ اوؼ ظو  قیٌڈیکیٹ

ؽف کی ط قیٌڈیکیٹًبهوؼ نطى 

قے همؽؼ کیئے خبئیں گے ثهؽطیک 

اى تیٌوں هیں قے کوئی ثھی 

 یوًیوؼقٹی کب هالؾم ًہیں ہوگب۔

هیں ثیبى کؽظٍ  (v)( کی غیلی نك ۱نك )(۲) 

 هیوجؽؾ ظو قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھیں گے۔
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(۳)(a) پؽوفیكؽ یب ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ کے

اًتطبة کے لیئے کوؼم چبؼ هیوجؽ اوؼ ظوقؽے 

اًتطبة کے لیئے کوؼم تیي هیوجؽؾ اقبتػٍ کے 

 ہوگب۔

(b) اقبتػٍ کے عالوٍ ظوقؽے عولعاؼوں کی

( کی غیلی ۱يوؼت هیں قلیکهي ثوؼڈ فمظ نك )

هیں نبهل هیوجؽـ پؽ  (v)اوؼ  (ii)، (i)نموں 

 ههتول ہوگب۔

(قلیکهي ثوؼڈ کب کوئی ثھی هیوجؽ خو خف ۴) 

آقبهی پؽ تمؽؼی کے لیئے اهیعواؼ ہے، وٍ 

ڈ کی کبؼؼوائی هیں زًہ ًہیں لے قلیکهي ثوؼ

 قکے گب۔

(پؽوفیكؽـ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ کے ۵)

عہعوں پؽ اهیعواؼوں کے اًتطبة هیں، قلیکهي 

ثوؼڈ تیي هبہؽیي کو همؽؼ کؽے گب یب اى قے 

ههوؼٍ کؽے گب اوؼ ظوقؽی ٹیچٌگ پوقٹف پؽ 

اهیعواؼ هٌتطت کؽًے هیں، هتعلمہ هضووى هیں ظو 

کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے  هبہؽ وائف چبًكلؽ

خبئیں گے، قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ ثوؼڈ کی 

طؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ ہؽ هضووى کے هبہؽیي 

کی فہؽقت هیں قے اوؼ ولتبً فولتبً ًظؽثبًی کی 

 خبئے گی۔

( قلیکهي ثوؼڈ انتہبؼ کے ًتیدے هیں ۱۔ )۷

قبؼی تعؼیكی اوؼ ظوقؽی آقبهیوں پؽ ويول 

ؼ کؽے گب اوؼ ایكی ہوًے والی ظؼضواقتوں پؽ غو

آقبهیوں پؽ هوؾوں اهیعواؼوں کے ًبم تمؽؼی کے 

 کو تدویؿ کؽے گب۔ قیٌڈیکیٹلیئے 

(قلیکهي ثوؼڈ هوؾوں کیف هیں قجت ؼکبؼڈ ۲)

کو اعلٰی ثٌیبظی تٌطواٍ  قیٌڈیکیٹکؽاًے کے لیئے 

 خبؼی کؽًے کی قفبؼل کؽ قکتب ہے۔

(قلیکهي ثوؼڈ اعلٰی تعلیوی یبفتہ نطى کو ۳)

یوًیوؼقٹی هیں عہعے پؽ تمؽؼی کے لیئے نؽائظ 

کو قفبؼل کؽ قکتب  قیٌڈیکیٹو ضواثظ کے تست 
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 ہے، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

کی ؼائے هیں  قیٌڈیکیٹ(قلیکهي ثوؼڈ اوؼ ۴) 

فؽق کب هكئلہ زل ًہ ہوًے پؽ، هعبهلہ چبًكلؽ کی 

 ف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔طؽف ثھیدب خبئے گب، خ

( ایک فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی ہوگی، خو ۱۔ )۸

 هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:

(i) ؛)چیئؽهیي(  وائف چبًكلؽ 

(ii)  قیٌیٹ کب ایک هیوجؽ قیٌیٹ کی طؽف

 قے همؽؼ کیب خبئے گب؛

(iii) کی  قیٌڈیکیٹکب ایک هیوجؽ  قیٌڈیکیٹ

 طؽف قے همؽؼ کیب خبئے گب؛

(iv)  چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کے ظو ڈیٌف وائف

 کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

(v) چبًكلؽ کب ایک ًبهؿظ کؽظٍ؛ اوؼ 

(vi) ضؿاًچی۔ 

همؽؼ کؽظٍ هیوجؽاى کے عہعے کی هعت تیي (۲) 

 قبل ہوگی۔

(فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؼم ۳)

 تیي هیوجؽ ہوگب۔

۔فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ۹

 ہوں گے:

(a)  قبالًہ اکبٔوًٹ کے اقٹیٹوٌٹ پؽ غوؼ

کؽًب اوؼ قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ 

 قیٌڈیکیٹکے تطویٌوں پؽ غوؼ کؽًب اوؼ 

 کو اـ قلكلے هیں ههوؼٍ ظیٌب؛

(b)  یوًیوؼقٹی کی هبلی زیثیت کب قلكلہ واؼ

 خبئؿٍ لیٌب؛

(c) کو پالًٌگ، ڈولپوٌٹ، فٌبًف،  قیٌڈیکیٹ

اًویكٹوٌٹ اوؼ یوًیوؼقٹی کے اکبٔوًٹف 

قے هتعلمہ قبؼے هعبهالت پؽ ههوؼٍ 

 اوؼ ظیٌب؛

(d)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب، خو

 لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
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( ایک السبق کویٹی ہوگی، خو هٌعؼخہ غیل ۱۔ )۱۱

 پؽ ههتول ہوگی:

(i) ؛ وائف چبًكلؽ 

(ii) کبٔوًكل کی طؽف قے ظو پؽوفیكؽؾ اکیڈهک

 ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛ اوؼ

(iii)  هتعلمہ ؼیدي کب ڈائؽیکٹؽ آف ایدوکیهي

 )کبلدؿ(۔

(ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ کویٹی کے ۲)

 هیوجؽاى کے آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛

(السبق کویٹی هبہؽ همؽؼ کؽے گی، خو تیي قے ۳)

 ؾائع ًہ ہوں گے۔

کب اوؼ خبًچ پڑتبل (السبق کویٹی کی هیٹٌگ ۴)

 کوؼم تیي هیوجؽ ہوگب۔

(یوًیوؼقٹی کب ایک عولعاؼ وائف چبًكلؽ کی ۵)

طؽف قے کویٹی کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ 

 همؽؼ کیب خبئے گب۔

 (السبق کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:۶)

(a)  السبق چبہٌے والے یب یوًیوؼقٹی کی

والے تعلیوی هؽاعبت هیں ظاضال چبہٌے 

اظاؼے کی خبًچ پڑتبل کؽًب اوؼ اـ 

قلكلے هیں اکیڈهک کبٔوًكل کو ههوؼٍ 

 ظیٌب؛

(b)  السبق نعٍ کبلدوں کی طؽف قے السبق

کی نؽائظ کی ضالف وؼؾی کی نکبیبت 

پؽ خبًچ پڑتبل کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں 

 اکیڈهک کبٔوًكل کو ههوؼٍ ظیٌب؛ اوؼ

(c)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے

 یي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔لواً

( ڈقیپلي کویٹی هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ۱۔ )۱۱

 ہوگی:

(i) وائف چبًكلؽ یب اـ کب ًبهؿظ کؽظٍ؛ 

(ii)  ظو پؽوفیكؽ اکیڈهک کبٔوًكل کی طؽف

 قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
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(iii)  کی طؽف قے  قیٌڈیکیٹایک هیوجؽ

 ًبهؿظ کیب خبئے گب؛

(iv)  نبگؽظوں کے هعبهالت کب ایک اقتبظ یب

ایک آفیكؽ اًچبؼج کكی ثھی ًبم قے ہو 

خو )هیوجؽ قیکؽیٹؽی( کے طوؼ پؽ کبم 

 کؽے گب۔

(v) یوًیوؼقٹی نبگؽظ یوًیي کب يعؼ۔ 

(ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ ڈقیپلي کویٹی ۲)

 کے هیوجؽاى کی آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛

(ڈقیپلي کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؼم چبؼ هیوجؽ ۳)

 ہوگب۔

 (ڈقیپلي کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:۴)

(i) اکیڈهک کبٔوًكل کو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں

کی چبل چلت، ًظن و ضجظ اوؼ ثعاضاللی کے 

کوقوں قے ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ کؽًب؛ 

 اوؼ

(ii) ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو

 لواًیي اوؼ ضواثظ کے تست قوًپے خبئیں۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی  آرڈیننسنوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل 

 نہیں کیب جب سکتب۔

 


