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 اینڈ انجنیئزنگ آف یونیورسٹی ڈی ای این

 ۷۷۱۱ ایکٹ، ٹیکنبالجی
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OF ENGINEERING AND 
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 ]۷۷۱۱هئی  ۰۳[

کـاچی هیں اًزٌیئـًگ اوؿ ایکٹ رل کے ؽؿیعے 

 لبئن کی ربئے گی۔ٹیکٌبالری کی یوًیوؿمٹی 

کـاچی هیں اًزٌیئـًگ اوؿ ٹیکٌبالری کی رینب کہ 

 ؛لبئن کـًب ضـوؿی ہوگیب ہےیوًیوؿمٹی 

 :اك کو اك طـس ثٌب کے ًبفؾ کیب ربئے گب
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Chapter-I 

PRELIMINARY 

ایي ای ڈی یوًیوؿمٹی آف اك ایکٹ کو ( 1) .1

کہب  ۷۷۱۱اًزٌئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری ایکٹ، 

 ربئے گب۔

 ہوگب۔فی الفوؿ ًبفؾ یہ  ( 2)

 

کچھ هفہوم اوؿ همَؼ  اك ایکٹ هیں، رت تک .2

 :کے هتضبػ ًہ ہو تت تک

(a) ”مے هـاػ ہے “اکیڈهک کبئوًنل 

 ؛ی کی اکیڈهک کبئوًنلیوًیوؿمٹ

(b) ” یوًیوؿمٹی  مے هـاػ ہے“کبلذىؼٍ الضبق 

 ؛هیں الضبق ىؼٍ  کبلذ

(c) ”کے تضت هٌؼؿرہ ؽیل ۷۱ػفعہ “اعتیبؿی 

یوًیوؿمٹی کے اعتیبؿات مے کوئی  ثھی 

 ؛اعتیبؿ

(d) ”مے هـاػ  ہے یوًیوؿمٹی  کب “چبًنلـ

 ؛چبًنلـ

(e) ”مے هـاػ ہے ایک کبلذ رل هیں  “کبلذ

ىبهل ہو وٍ اػاؿٍ، رل هیں اًزٌئیـًگ ، 

ٹیکٌبالری اوؿ اینے ػومـے هٌنلک 

ٹیکل یب پـیک تؼؿیلهضبهیي کے کوؿمق کی 

 ؛ٹـیٌٌگ کے اًتظبم ہو، رینب ثیبى کیب گیب ہو

(f) ”؛مے هـاػ ہے فیکلٹی کب  ہیڈ “ڈیي 

(g) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کب  “فیکلٹی

 ؛تؼؿینی عولہ

(h) ”؛مے هـاػ ہے مٌؼھ صکوهت  “صکوهت 

(i)  عیؼلزی  ''ایي ای ڈی'' مے هـاػ ہے ًبػؿىب

 ڈًيب؛

(j) ”هیں  ۱۶مے هـاػ ہے ػفعہ  “عولؼاؿ

هٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿوں هیں 

 ؛مے کوئی ثھی عولؼاؿ

(k) ”مے هـاػ ہے لواًیي،  “ثیبى کئے گئے

CHAPTER-I 

PRELIMINARY 

هغتَـ عٌواى اوؿ 

 ىـوعبت

Short title and 

commencement 

 

 تعـیف

Definitions 
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اوؿ لواعؼ کے هطبثك ثیبى کئے  ضواثظ

 ؛گئے

(l) ”؛مے هـاػ ہے کبلذ کب ہیڈ “پـًنپبل 

(m) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کب  “پـو چبًنلـ

 ؛پـو چبًنلـ

(n) ”مے هـاػ ہے  “گـیزوئیٹ ؿرنٹـڈ

رل کب ًبم اك زوئیٹ یوًیوؿمٹی کب ایک گـی

همَؼ کے لئے ؿکھے گئے ؿرنٹـهیں ػاعل 

ہو اوؿ رل هیں ىبهل ہے کنی تَؼیك ىؼٍ 

یوًیوؿمٹی کب اك ایکٹ کے تضت ثیبى کئے 

گئے کنی ثھی هضووى هیں اوؿ رو ٍوثہ 

مٌؼھ کب ؿہبئيی ہو عالوٍ اك کے کـاچی 

ؿرنٹـ هیں  ڈویخـى کے، اوؿ رل کب ًبم 

 ؛ػاعل ہو

(o) ”ك ایکٹ کے تضت مے  هـاػ ہے ا“ضواثظ

 ؛ثٌبئے گئے  ضواثظ

(p) ”مے هـاػ ہے اك ایکٹ کے تضت  “لواعؼ

 ؛ثٌبئے گئے ضواثظ

(q) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کی  “میٌیٹ

 ؛میٌیٹ

(r) ”اك ایکٹ کے تضت  مے هـاػ ہے “لبًوى

 ؛ثٌبئے گئے  لبًوى

(s) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کی  “مٌڈیکیٹ

 ؛مٌڈیکیٹ

(t) ”مے هـاػ ہے ایک ىغٌ رو  “امتبػ

ئے یوًیوؿمٹی یب کبلذ هیں کنی ؽکـ کئے گ

ہو اوؿ  کوؿك یب کوؿمق هیں تعلین ػےؿہب  

رل هیں ىبهل ہے وٍ ىغٌ رو امی طـس 

 ؛ضواثظ هیں ؽیل ہو

(u) ”مے هـاػ ہے  “ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹ

اوؿ   یب گیبیوًیوؿمٹی کے طـف مے لبئن ک

 ؛تؼؿینی ىعجہ  یب گیبیب  تَؼیك کمٌجھبال گیب 

(v) ”اك ایکٹ کے مے هـاػ ہے  “یوًیوؿمٹی
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تضت لبئن ىؼٍ ایي ای ڈی یوًیوؿمٹی  آف 

 ؛اًزٌیئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری

(w) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کب “وائل چبًنلـ

 وائل چبًنلـ

 -IIثبة 

 یونیورسٹی

Chapter-II 

THE UNIVERISTY 

ایي ای ڈی ایک یوًیوؿمٹی ہوگی، رل کو ( 1) .3

یوًیوؿمٹی ٓاف اًزٌیئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری، 

 کہب ربئے گب۔کـاچی 

چبًنلـ، پـو چبًنلـ، توبم عولؼاؿ، یوًیوؿمٹی  ( 2)

ػومـے  اتھبؿٹیق  کےاوؿ  ٍیوًیوؿمٹی کے توبم امبتؾ 

 هوجـاى پـ هيتول ہوگی۔

یوًیوؿمٹی ثبڈی کبؿپوؿیٹ ہوگی، رل کو صمیمی ( 3)

هٌؼؿرہ ؽیل ًبم مے واؿحی اوؿ عبم هہـ ہوگی، رو 

 کیل کـ مکتی ہے اوؿ اك پـ کیل ہو مکتب ہے۔

یوًیوؿمٹی ػوًوں النبم کی هٌمولہ اوؿ غیـ ( ۴) 

هٌمولہ هلکیت صبٍل کـًے  کی هزبف ہوگی، یب 

فـوعت کـًے یب ػومـی ٍوؿت هیں اك هیں ىبهل 

کنی هلکیت کو هٌتمل کـًے  یب اك ایکٹ کے همبٍؼ 

ہوًے کی هزبف  کے لئے کنی ٹھیکے هیں ىبهل

 ہوگی۔

توبم صبٍل کئے گئے یب لجضہ کئے گئے ربئیؼاػ ( ۵)

کـاچی اوؿ صبٍل کئے گئے توبم صموق اوؿ 

ایي ای ڈی  هیں ىبهل توبم احبحے، مبثمہیوًیوؿمٹی 

کے اًزٌیئـًگ کبلیذ هیں ثٌبئے گئے اضبفی کیوپل 

ملنلے هیں ؽکـ کی گئی یوًیوؿمٹی هیں ىبهل 

الگو ہوًے مے یوًیوؿمٹی ہوربئیگے، اك ایکٹ کے 

 کے طـف هٌتمل ہوربئیگے۔

هٌؼؿرہ ثبال کبلذ هیں عؼهبت مـاًزبم ػیٌےوالے ( ۶)

ٍ اوؿ یوًیوؿمٹی کے امبتؾ کـاچی توبم هالفم ثيوول 

اك ایکٹ کے فوؿ طوؿ الگو ہوًے  عولؼاؿوں کے،

 

 

 

 

یوًیوؿمٹی کے 

 اعتیبؿ

Powers of the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

مے پہلے یوًیوؿمٹی کے هالفهت کے طـف هٌتمل 

ضواثظ کے هطبثك گے اوؿ اینے ىـائظ اوؿ ں ہوربئی

 رینے  یوًیوؿمٹی طئے کـے۔

ے ظ یوًیوؿمٹی کثيـطیکہ اینے ىـائظ اوؿ ضواث

یي کو هلٌے والی طـف هٌتمل ہوًے  مے پہلے هالفه

 مہولتوں مے کن فبئؼٍ ًہیں ہوگب۔

 :گےٹی کو هٌؼؿرہ ؽیل اعتیبؿ صبٍل ہوں یوًیوؿم. 4

(a)اوؿ اینے ػومـے ٹیکٌبالری  اًزٌیئـًگ اوؿ

ؿ تضمیك فـاہن کـًے اوؿ هضبهیي هیں تعلین اوهٌنلک  

تـلی اوؿ  هعلوهبت کی فـاہوی، رینے ثیبى کیب گیب 

 ؛ہو

(b) والے  یوًیوؿمٹی اوؿ کبلیزق هیں پڑھبئے ربًے

 ؛کوؿمق ٓاف امٹڈیق ثیبى کـًب

(c) ،اهتضبى هٌعمؼ کـًے اوؿ ڈگـیبں، ڈپلوهبف

مـٹیفکیٹل اوؿ ػومـے اکیڈهک ڈمٹٌکيٌق اینے 

کے هطبثك ػیٌے، وٍ  کو ثیبى کئے گئے ىـائظلوگوں 

همبٍؼ کے لئے ػاعل ہوئے اوؿ رو  اك همَؼ  اك

ہوئے اوؿ رل  ًے اك کے اهتضبى  کے لئے ػاعل

 پبك  کئے ہو۔

(d)لوگوں  بؿ کے هطبثك ريؽکـ کئے گئے طـیمیک

اعقافی ڈگـیبں یب  کی چبًنلـ هٌظوؿی ػے اى  کو

 ؛ػومـی اکیڈهک ڈمٹٌکيٌق ػیٌب

(e)ثیبى کئے رٌہوں ًے  اینے  لوگوں کو ڈگـیبں ػیٌب

 ؛کی ہو ٓافاػاًہ تضمیك گئے ىـائظ کے هطبثك

(f)بًب یب اینے  اىغبً کو هغَوً کوؿك پڑھ

اى اوؿ  ںرو یوًیوؿمٹی کے ىبگـػ ًہ ہو تـثیت ػیٌب

 ؛کو مـٹیفکیٹل اوؿ ڈپلوهبف ػیٌب

(g)  کبلیزق کو هٌؼؿرہ ؽیل طـیمیکبؿ کے هطبثك

 ؛الضبق یب الگ کـًب

(h)ؽیل طـیمیکبؿ کے هطبثك کبلیزق کو هٌؼؿرہ 

عتن هـاعبت هیں ىبهل کـًب یب اك کو اینی هـاعبت 

 ؛کـًب

(i) والے الضبق ىؼٍ یب الضبق ہوًے کی عواہو ؿکھٌے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوًیوؿمٹی کے ػائـٍ 

 اعتیبؿ

Jurisdiction of 

the University 
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 ؛کبلیزق کی ربًچ کـًب

(h)یوًیوؿمٹیق یب میکھٌے کے هـکق پـ پبك   ػومـی

ثـاثـ لجول  کے عـٍے تؼؿیلکئے گئے اهتضبًبت یب 

 ؛کـًے یب اینی هٌظوؿی کو ؿػ کـًب

(k)یوًیوؿمٹیق یب پجلک اتھبؿٹیق مے اینے   ػومـی

، رینے اوؿ اینے همبٍؼ کے لئے تعبوى کـًبطـیمے 

 ؛وٍ طئے کـے

(l)اینے ػومـے ، تضمیك، اًتظبهیہ، تـثیت اوؿ تؼؿیل

اوؿ اك ٓامبهیوں  مبٍؼ مے هٌنلک ٓامبهیبں پیؼا کـًب ه

 ؛پـ لوگ همـؿ کـًب

(m) امتبػ یب اینے کنی  کنی الضبق ىؼٍ کبلذ کے

پہچبى ے ىغٌ کو یوًیوؿمٹی کے امتبػ طوؿ ػومـ

 ؛ػیٌب 

(n) ،هٌؼؿرہ طـیمیکبؿ کے هطبثك فیلوىپل

وؿ ا بٌعمؼ کـًهامکبلـىپل ثـمـیق، هیڈلق اوؿ اًعبم  

 ؛ػیٌب

(o)اوؿ تضمیك کی تـلی کے لئے ٹیچٌگ  تؼؿیل

، اػاؿے، میٌٹـف آف ڈپبؿٹوٌٹ، کبلیزق، فیکلٹیق 

ایکنیلٌل، هیوفیوق اوؿ ػومـے میکھٌے کے هـکق 

وؿ چالًے ا ػیکھ  ثھبللبئن کـًے  اوؿ اى کی هـهت،

 ؛، رینے وٍ طئے کـےکے لئے اینے اًتظبم کـًب

(p) ىبگـػوں کی ؿہبئو کب یوًیوؿمٹی اوؿ کبلذ کی

لبئن کـًب اوؿ مٌجھبلٌب  ؿکھٌب، ؿہبئو کے ہبلل ہضبثط

ہبمٹلق اوؿ  الرٌگ کے لئے  کنی   اوؿ ىبگـػوں کے

 ؛رگہ کی هٌظوؿی ػیٌب

(q) ًظن و  یوًیوؿمٹی اوؿ کبلیزق کے ىبگـػوں کے

اوؿ ضبثطہ ؿکھٌب اوؿ اینے   کـًب ضجظ پـ ًظـػاؿی

اوؿ ؿیکـیيٌل کیوؿیکولـ ىبگـػوں کی ایکنٹـا

 ؛فـوغ ػیٌے کے لئے اًتظبم کـًب مـگـهیوں کو

(r) اك کے عالف اًتظبهی کبؿوائی کـًے، اوؿ

 ؛ىبگـػوں پـ هٌؼؿرہ طـیمے کے هطبثك رـهبًہ لگبًب

(s)  لگبًب اوؿ وٍول  فیل اوؿ ػومـی اػائیگیبںاینی

 ؛کـے کـًب، رینے وٍ طے

 

 

یوًیوؿمٹی توبم 

لوگوں کے لئے کھلی 

 ہوگی

University opens 

to all classes 

creeds etc 

 

 

 

 

یوًیوؿمٹی  هیں 

 تؼؿیل

Teaching in the 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوًیوؿمٹی  طلجبء 

 یوًیي

University 

Students union 

 

 III-ثبة

چبًنلـ اوؿ پـو 

 چبًنلـ

CHAPTER-III 
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(t) یوًیوؿمٹی کو اپٌی  ربئیؼاػ، هٌتمل کی گئی ربئیؼاػ

اوؿ گـاًٹل، وٍیتیں، ٹـمٹ، تضبئف، عطیبت، 

، اوؿ مٌجھبلٌبصبٍل کـًب اوؿ ػومـےچٌؼے اًڈوهٌٹل 

اوؿ اینی هلکیت، گـاًٹل، وٍیتیں، ٹـمٹل، تضبئف، 

عطیبت، اًڈوهٌٹل یب اك طـس کئے گئے چٌؼوں کی 

، ـهبئیکبؿی کـًبکی م ًوبئٌؼگی کـًے والے کنی فٌڈ

 رینے وٍ هٌبمت موزھے؛

(u)  تضمیك اوؿ ػومـے کبهوں کی چھپبئی اوؿ اىبعت

 اوؿ؛ کب اہتوبم کـًب

(v) پھـ وٍ کـًب کبم اینے ػومـے الؼام اٹھبًب اوؿ ،

رو  هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کے هطبثك ہو یب ًہیں،

، میکھٌے اوؿ تضمیك اوؿ تؼؿیلیوًیوؿمٹیوں کی 

کے همبٍؼ صبٍل کـًے کے لئے ضـوؿی  تؼؿیل

 ؛ںہو

رت تک کنی لبًوى کے هتضبػ ًہ ہو، ( 1)[1. 5

ثہ مٌؼھ هیں اینے عالئمہ وکو پوؿے ٍ یوًیوؿمٹی

اعتیبؿ ہوگب، رینے صکوهت طئے ربت پـ ػائـٍ 

 ]:''۔کـے

هيوؿے  ثيـطیکہ، صکوهت یوًیوؿمٹی مے ٍالس 

اعتیبؿ کے ثعؼ، عبم یب عبً صکن کے ؽؿیعے، ػائـٍ 

 کو تجؼیل کـ مکتی ہے۔

اك ایکٹ کے  الگو ہوًے کے ثعؼ، اك ایکٹ کی ( 2)

گٌزبئيوں مے هٌنلک ػومـے توبم لواًیي کی 

گٌزبئیيیں، رو یوًیوؿمٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ هیں ولتی 

 طوؿ الگو ہو، وٍ الگو ًہیں ہوًگی۔

کوئی  هیں ٓاًے واال یوًیوؿمٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ ( 3)

صکوهت کی اربفت کے عالوٍ یوًیوؿمٹی  ثھی کبلذ

یب یوًیوؿمٹی مے الضبق  گبًہیں کـے  کب الضبق صبٍل

 ۔ًہیں ؿہے گب

( کے تضت، یوًیوؿمٹی کے ػائـٍ 3ؽیلی ػفعہ ) ( 4)

CHANCELLOR 

AND PRO 

CHANCELLOR 

 چبًنلـ

Chancellor 

 هعبئٌہ

Visitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پـو چبًنلـ

Pro-Chancellor 

 

 

 

 IV-ثبة

یوًیوؿمٹی کی 

 اتھبؿٹیق

CHAPTER-IV 

AUTHORITIES 

                                              

1
کے تضت هٌؼؿرہ ؽیل هتجبػل کیب گیب۔  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIII( کے لیئے مٌؼھ ایکٹ ًوجـ ۷هیں هبموائے ىـطیہ ثیبى کے ؽیلی ػفعہ ) ۵ػفعہ  

 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱تبؿعو 
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اعتیبؿ هیں ٓاًے والے توبم کبلیذ ، اك ایکٹ کے الگو 

 گے۔ں ہوًے مے یوًیوؿمٹی هیں ضن ہوربئی

چبہے وٍ کنی ثھی رٌل، یوًیوؿمٹی توبم لوگوں  . 6

، اى کے لئے  ںیب ؿًگ کے ہو طجمے، ًنل، هؾہت

ہوگی اوؿ کنی ثھی ىغٌ کو یوًیوؿمٹی کے  کھلی

 :ثٌیبػ مے اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گبمے اینے  هـاعبت

کب یہ هطلت  ثيـطیکہ اك ػفعہ مے کنی ثھی ثبت 

عمیؼوں هؾہجی  اى  ًہیں لیب ربئے گب کہ وٍ ىبگـػوں کو

ربًی  والی هؾہجی تعلین کو ًہیں  تؼؿیلکے هطبثك 

گی، ربئے  تؼؿیل کیؿوکے گی، لیکي وٍ اك طـس 

 ۔کیب ربئے رینے طئے
1 6.A] ۔ عبم طوؿ پـ یوًیوؿمٹی کی ػاعال پبلینی

ثيوول اك کی صؼ هیں آًے والے کبلزوں، اػاؿوں اوؿ 

هـاکق کے، ولتبً فولتبً صکوهت کی طـف مے طے 

مٌؼھ کے ىبگـػوں کے کی ربئے گی تب کہ ٍوثہ 

 ]ثـاثـ هوالع فـاہن کیئے رب مکیں۔''۔

یوًیوؿمٹی یب کبلزق هیں هغتلف کوؿمق هیں ( 1. )7

کی ربئے  هٌؼؿرہ طـیمے کبؿ کے هطبثك تؼؿیلتوبم 

لیکچـف، ٹیوٹوؿلق،  گی اوؿ اك هیں ىبهل ہوں گے

ثضج هجبصخے، میویٌبؿ، هظبہـے، لیجبؿٹـیق هیں عولی 

 ہؼایبت کے ػومـے طـیمے۔ کبم اوؿ وؿکيبپ اوؿ

وؿمٹی یب کبلیذ کے کنی ثیبى کئے گئے یوًی( 2)

کے طـف مے  کب  اینے اعتیبؿی کوؿك هیں تؼؿیل

 اًتظبم کیبربئیگب، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔

یوًیوؿمٹی اوؿ کبلذ هیں تؼؿیل کے کوؿمق اوؿ ( 3)

: ]۔[2اینے ہوگب، رینے ثیبى کیب گیب ہوًَبة 
 ثيـطیکہ ثیچلـف ڈگـی کی مطش پـ، توبم فیکلٹیق ''[3

امالهک ایٌڈ پبکنتبى ”ي ہوگب، رل کو هیں ایک ڈمپل

OF THE 

UNIVERSITY 

 اتھبؿٹیق

Authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میٌیٹ

Senate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱ىبهل کی گئی۔ تبؿیظ  A-6کے تضت ًئی ؽیلی ػفعہ  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIکے ثعؼ مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  ۱ػفعہ  

2
ػموجـ  ۱۱فل امٹبپ کو کولي مے تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ کے تضت  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( هیں مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۰کی ؽیلی ػفعہ ) ۱ػفعہ  

 ۔۷۷۹۳

3
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱ىـطیہ ثیبى ىبهل  کیب گیب۔ تبؿیظ کے تضت  ۷۷۹۳یہ هزـ XVIII( هیں مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۰کی ؽیلی ػفعہ ) ۱ػفعہ  
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، رو توبم هنلوبى طلجبء کے یگبکہب ربئ“امٹڈیق ڈمپلیي

الفهی ہوگب اوؿ غیـ هنلن  طلجبء کو اینی ڈمپلیي  لئے

ایتھکل ایٌڈ پبکنتبى امٹڈیق کب ػیب  کے لئے ایک آپيي

 ]۔''ربئیگب۔

ٹی ثیبى کئے گئے طـیمے کے هطبثك یوًیوؿم( 1. )8

ثعؼ اك ، رل کے ربئے گییوًیي ثٌبئی  کے طلجبء کی

 گب۔کو یوًیي کہب ربئے 

کبم اوؿ هـاعبت اوؿ یوًیي مے هٌنلک ػومـے ( 2)

 رینے ثیبى کیب  گیب ہو۔اینے ہوں گے،  توبم هعبهالت

 -IIIثبة 

 چبنسلز اور پزو چبنسلز

Chapter-III 

CHANCELLOR AND PRO-

CHANCELLOR 

 

 

 کب چبًنلـ ہوگب۔ مٌؼ ھ کب گوؿًـ یوًیوؿمٹی ( 1. )9

وؿمٹی کے چبًنلـ رت هوروػ ہو، یوًی ( 2)

 ۔کبًووکیيي کی ٍؼاؿت کـے گب

 چبًنلـ یوًیوؿمٹی مے وامطہ یب ثالوامطہ( 1. )11

یب هنئلےکی ربًچ پڑتبل  کـا هٌنلک کنی هعبهلے

''صکوهت مے [1مکتب ہے اوؿ اك ملنلے هیں 

اینی  ]''ایک یب ایک مے فائؼ ىغٌهيوؿے کے ثعؼ 

 ربًچ پڑتبل  کے لئے همـؿ  کـ  مکتب ہے۔

( کے تضت ربًچ پڑتبل 1مٌڈیکیٹ کی ؽیلی ػفعہ ) ( 2)

کے هتعلك ًوٹل ػیب ربئیگب اوؿ اك پـ اینی ربًچ 

 هیں پیو تـروبًی کـًے کب صك ہوگب۔ پڑتبل 

هکول ہوًے کے ثعؼ، چبًنلـ اى کے  ربًچ پڑتبل ( 3)

ًتیزے کے هتعلك اپٌی ؿائے مے مٌڈیکیٹ کو ٓاگبٍ 

کـیگب اوؿ مٌڈیکیٹ کب ؿػعول  هعلوم کـًے کے ثعؼ 

مٌڈیکیٹ  کو اینے الؼام لیٌے کب هيوؿٍ ػے  چبًنلـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میٌیٹ کے اعتیبؿ 

 اوؿ ؽهے ػاؿیبں

Powers and 

duties of the 

Senate 

 

 

 

 

 مٌڈیکیٹ

Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱کے تضت الفبظ ىبهل کیئے گئے۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIII( هیں مٌؼھ ایکٹ ًوجـ ۷کی ؽیلی ػفعہ ) ۷۳ػفعہ  
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ے مے هٌع کـً مکتب ہے یب اینے ولت پـ اینی چیق 

 کـ مکتب ہے، رینے وٍ اك ملنلے هیں ثیبى کـے۔

( کے تضت چبًنلـ 3رہبں مٌڈیکیٹ ؽیلی ػفعہ )( 4)

کے طـف مے هيوؿٍ پـ هٌؼؿرہ ولت کے ػوؿاں 

عول کـًے هیں ًبکبم ہوتی ہے تو چبًنلـ، وضبصت یب 

ضی پـ ڈیکیٹ  کے طـف مے پیو کئے گئے عـمٌ

، اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب غوؿ کـًے کے ثعؼ 

چبًنلـ  ہے، رینے وٍ هٌبمت موزھے اوؿ وٍ  وائل 

کی ؽهے ػاؿی ہوگی کہ وٍ اینے ہؼایبت پـ عولؼؿٓاهؼ 

 کو یمیٌی ثٌبئے۔

وفیـ ثـائے تعلین  یوًیوؿمٹی کب پـو چبًنلـ ( 1. )11

ں ہو رت ایک مے فائؼ وفیـ ثـائے تعلین ، اگـ ہوگب

 ب وفیـ پـوچبًنلـ ہوگب۔ہبئیـ ایزوکیيي  کگے تو 

رت چبًنلـ غیـ صبضـ ہوگب یب ػومـی ٍوؿت ( 2)

پـو  تو اك طـس عول کـًے مے لبٍـ ہوگب  هیں 

گب اوؿ اك لـ، چبًنلـ کے اعتیبؿ امتعوبل کـے چبًن

 کے کبم مـاًزبم ػے گب۔

 -IVثبة 

 یونیورسٹی کی اتھبرٹیش

Chapter-IV 

AUTHORITIES OF THE 

UNIVERISTY 

 

 :کی اتھبؿٹیق ہوں گیهٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی .12

(i)؛میٌیٹ 

(ii)؛مٌڈیکیٹ 

(iii)؛اکیڈهک کبئوًنل 

(iv)؛ثوؿڈ ٓاف فیکلٹیق 

(v)؛ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق 

(vi)  ؛ملیکيي ثوؿڈ 

(vii)؛ایڈواًنڈ  امٹڈیق ایٌڈ ؿینـچ ثوؿڈ 

(viii)؛ٌبًل ایٌڈ پالًٌگ کویٹیف 

(ix)؛افیلیئيي کویٹی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مٌڈیکیٹ کے اعتیبؿ 

 اوؿ ؽهے ػاؿیبں

Powers and 

duties of the 

Syndicate 
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(x)اوؿ؛ي کویٹیڈمپل 

(xi) لواًیي هیں ثیبى کی  رینے  ػومـی ثبڈیق اینی

 ؛ںگئی ہو

 :میٌیٹ هيتول ہوگی ( 1. )13

(i)؛چبًنلـ 

(ii)؛پـوچبًنلـ 

(iii)؛توبم عولؼاؿ 

(iv) ؛مٌڈیکیٹ کے توبم هیوجـ 

(v) کے مبتھ یوًیوؿمٹی کے توبم  اهیـیٹل پـوفینـف

 ؛پـوفینـ

(vi)  ،پـوفینـف کے عالوٍ یوًیوؿمٹی کے چبؿ امتبػ

کن اف کن تیي مبل ہو، وٍ توبم مـوك کی ري 

کے طـف مے هٌتغت کئے  یوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ

 ؛گےربئیں 

(vii)؛الضبق ىؼٍ کبلیذ کے توبم پـًنپبل 

(viii)یعٌی، یوًیوؿمٹی  ػو ًوبئٌؼٍ ىبگـػ یوًیٌق کے

کے ٍؼؿ اوؿ اینے ٍؼؿ کے  کے امٹوڈًٹل یوًیٌق

کے  هٌزبًت الضبق ىؼٍ کبلیزق کی امٹوڈًٹل یوًیٌق

 ؛ٍؼؿ هٌتغت کئے ربئیگے

(ix) ،کب  کـاچی حبًوی اوؿ اعلٰی حبًوی تعلیوی ثوؿڈ

 ؛چیئـهیي

(x) طـف مے اى هیں مے ایک  کیتوبم گـیزوئیٹل

 اوؿ؛ؿرنٹـڈ گـیزوئیٹ  کو هٌتغت کیب ربئیگب

(xi)اًزٌیئـف اوؿ اًزیٌئـًگ اوؿ ٹیکٌبالری هیں  ًبهوؿ

ػو اىغبً کو چبًنلـ کے طـف  هبہـ  هیں مے 

 گب؛ے ًبهقػ کیب ربئ]فبؿه پـم صکوهت کی[ 1مے

چبًنلـ یب اك کی غیـ هوروػگی هیں، پـو ( 2)

چبًنلـ، یب ػوًوں کی غیـ هوروػگی هیں، وائل 

 چبًنلـ میٌیٹ کب چیئـهیي ہوگب۔

ایکل ٓافیيو هوجـاى کے عالوٍ میٌیٹ کے هوجـ، ( 3)

تیي مبل کے لئے عہؼٍ ؿکھے گےاوؿ اگـ اینی کنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱هل کیئے گئے۔ تبؿیظ کے تضت الفبظ ىب ۱۳۷۰هزـیہ  XLIII( کے لیئے مٌؼھ ایکٹ ًوجـ ۷کی ؽیلی ػفعہ ) ۷۰ػفعہ  
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هوجـ کو عہؼٍ هؼت عتن ہوًے مے پہلے عبلی ہوتب ہے 

( تضت   پـ کی ربئیگی 1تو اینی آمبهی ؽیلی ػفعہ )

ثبلی هؼت  اوؿ اینی ٓامبهی پـ همـؿ کئے گئے هوجـاى 

 تک عہؼٍ ؿکھ مکتب ہے۔

''ایک هـتجہ اینی [1میٌیٹ مبل هیں کن اف کن ( 4)

چبًنلـ کی طـف مے چبًنلـ  کے وائیل  ]تبؿیظ پـ''

کـے تبؿیغوں پـ هیٹٌگ  هيوؿٍ مے طئے کی گئی

 ۔گی

میٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوؿم هوجـاى کے ٹوٹل تعؼاػ ( 5)

 ػہبئی تیي  ثـاثـ ہوگب، رل کو ایک کی ًنجتکب ایک 

 ثـاثـ گٌب ربئیگب۔

یٹ کے یکٹ کی گٌزبئيوں کے هطبثك میٌاك ا. 14

 :ات ہوں گےاعتیبؿؽیل هٌؼؿرہ 

(a)؛لواًیي پـ غوؿکـًب اوؿ هٌظوؿی ػیٌب 

(b)اوؿ  امٹیٹوٌٹ مبالًہ ؿپوؿٹ، اکبئوًٹل کی مبالًہ

تغویٌہ پـ غوؿ کـًب  اوؿ ًظـحبًی ىؼٍ ثزیٹ  مبالًہ

 ؛اوؿ هٌظوؿی ػیٌب

(c) هیں اتھبؿٹیق يوں کے هطبثك اك ایکٹ کی گٌزبئ

 ؛هیوجـ همـؿ کـًب

(d)  اپٌے اعتیبؿات هیں مے کوئی ثھی کنی اعتیبؿی

 اوؿ؛ کـًب اؿ یب کویٹی  یب ؽیلی کویٹی صوالےیب عولؼ

(e) رینے لواًیي  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب 

 ؛هیں ثیبى کیب گیب ہو

 :مٌڈیکیٹ  هيتول ہوگی ( 1)[2. 15

(i) ؛وائل چبًنلـ، رو چیئـهیي ہوگب 
3]''(i-a)؛چبًنیلـل پـو وائ''[ 

(ii) 1] میٌیٹ  کے ػو هیوجـ، میٌیٹ کے طـف مے

 ]هٌتغت کئے ربئیں گے؛''

 

 

 

 

 اکیڈهک کبئوًنل

Academic 

Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکیڈهک کبئوًنل کے 

اعتیبؿ اوؿ ؽهے 

 ػاؿیبں

Powers and 

duties of the 
                                              

1
 ۔۱۳۳۱روى  ۷۵کے تضت الفبظ تجؼیل کیئے گئے۔ تبؿیظ  ۱۳۳۱هزـیہ  XVII( کے لیئے مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۴هیں ؽیلی ػفعہ ) ۷۰ػفعہ  

2
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( کے لیئے مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۷هیں ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  

3
متوجـ  ۷۱کے تضت هتجبػل ثٌبیب گیب۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIکے لیئے مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (i-a)( کی ىك ۷هیں ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  

 ۔۱۳۷۰
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(iii)  یوًیوؿمٹی یب الضبق ىؼٍ کبلزوں کے هالفهیي

کے عالوٍ میٌیٹ کے ػو هیوجـ میٌیٹ کی طـف مے 

 هٌتغت کیئے ربئیں گے؛

 (iv) ف رنٹل یب اك کے مٌؼھ ہبئی کوؿٹ کب چی

 ؛ہبئی کوؿٹ کب ایک رذ  ًبهقػ کیب گیبطـف مے 

(v) ؛مٌؼھ صکوهت کے هضکوہ تعلین کب میکـیٹـی 

(vi)؛یوًیوؿمٹی گـاًٹل کویيي کب ایک ًبهقػ هیوجـ 

(vii) بًنلـ ایک ڈیي چبًنلـ کے طـف مے وائل چ

 ؛گبکی مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئے 

(viii) 2 (a)] ایک پـوفینـ یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف

 ؛گبمے هٌتغت کیب ربئے کی ربًت مے اى هیں 

(b)پـوفینـف  اینومئیٹ پـوفینـ کی  یٹ ئومنایک ای

 ؛هیں مے هٌتغت کیب ربئےگباى 

(c)  ایک امنٹٌٹ پـوفینـ یوًیوؿمٹی کی امنٹٌٹ

پـوفینـف  کے ربًت مے اى هیں مے هٌتغت کیب 

 ؛ربئےگب

(d) کن اف کن ػو مبل کی هالفهت کے ایک لیکچـؿ

تزـثے مے یوًیوؿمٹی کے لیکچـؿ کے ربًت مے 

 ؛اى هیں مے هٌتغت کیب ربئے گب

 (ix) فبؿه ''صکوهت کی م[3چبًنلـ کے طـف مے

 ؛گے ًبهوؿ اىغبً ًبهقػ کئے ربئیںتیي  ]پـ''

(x) الضبق ىؼٍ کبلذ کب ایک پـًنپبل، اگـ کوئی ہو، اوؿ

کب ایک پـًنپبل اگـ کوئی ہو،  کبًنٹیٹوًٹ کبلذ 

 چبًنلـ کے طـف مے ًبهقػ کیب ربئے گب؛

(xi)  ؛[4 ٍؼؿ؛ کب یوًیي'' 

(xiii) ایک عبلن اوؿ، ایک عوؿت رو کنی تعلیوی

Academic 

Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػومـے اتھبؿٹیق کی 

 ثٌبوت، کبم اوؿ اعتیبؿ

Constitution 

functions and 

powers of other 

Authorities 

کچھ اتھبؿٹیق کے 

                                                                                                                                             

1
 ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  کے ۷۷۹۷هزـیہ VIIکو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ  (ii)( کی ىك ۷کی ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  

2
 ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۷هزـیہ  VIIIکو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ  (viii)( کی ىك ۷کی ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  

3
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱ؿیظ کے تضت الفبظ ىبهل کیئے گئے۔ تب ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIهیں مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (xii)اوؿ  (ix)کی ىك  ۷۵ػفعہ  

4
 ۷۷۹۷هزـیہ  VIIIکی آعـ هیں آًے والے فل امٹبپ کو میوی کولي مے تجؼیل کیب ربئے گب اوؿ مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ  (xi)هیں ىك  ۷۵ػفعہ 

  ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱کے تضت اضبفہ کیب گیب۔ تبؿیظ 
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چبًنلـ کی طـف  اػاؿے هیں هالفهت ًہیں کـتے ہو،

ًبهقػ کئے ربئیں ]بؿه پـ''مف''صکوهت کی [1مے 

 ؛گے

ایکل ٓافیيو هوجـاى کے عالوٍ مٌڈیکیٹ  کب هیوجـ ( 2)
اوؿ اگـ  مبل تک عہؼٍ ؿکھے گب ]''تیي''[3 [***]2

کنی هیوجـ کے عہؼے کی هؼت عتن ہوًے مے پہلے 

( کے 1اینی ٓامبهی ؽیلی ػفعہ  ) عبلی ہو ؿہی ہو تو

تضت پـ کی ربئیگی اوؿ اینی آمبهی پـ همـؿ کئے 

 ۔ؿکھ مکتے ہیں ثبلی هؼت کے لئے عہؼٍگئے هوجـ 

کی هیٹٌگ کب کوؿم کل  هیوجـاى کے  مٌڈیکیٹ ( 3)

رل کی ًنجت ایک ثـاثـ  ثـاثـ ہوگب، ًَف کے

 ۔گیموزھی ربئے 

کے ایگقیکیوٹو ثبڈی  یمٌڈیکیٹ یوًیوؿمٹ( 1. )16

کی گٌزبئیيیں اوؿ لواًیي کے  ہوگی اوؿ  اك ایکٹ

هطبثك، یوًیوؿمٹی کے هعبهالت اوؿ ربئیؼاػ پـ عبم 

 ۔ًظـػاؿی ؿکھے گی

هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کی عبم صیخیت مے تضبػ ( 2)

کے عالٍ، اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئیيیں اوؿ لواًیي کے 

هطبثك مٌڈیکیٹ کو هٌؼؿرہ ؽیل اعتیبؿ صبٍل 

 :ہوًگے

(a)اوؿ یوًیوؿمٹی کی  ػیٌب ، لجضہ طـیمہ طئے کـًب

 ؛کب امتعوبل کـًب امٹوپ

(b)  یوًیوؿمٹی کے طـف مے کنی هٌمولہ یب غیـ

هٌمولہ ربئیؼاػ هٌتملی یب فـوعت کے ؽؿیعے یب کنی 

ؿکھٌب، مٌجھبلٌب، صبٍل کـًب یب  ػومـے هعبهلے هیں

 ؛لیٌب

(c)ٌڈف ؿکھٌب، اًتظبم  یوًیوؿمٹی کے طـف مے ف

اوؿ فٌبًل اوؿ پالًٌگ  ضبثطہ ؿکھٌبکـًب اوؿ اك پـ 

ربًت مے کویٹیوں 

 کی همـؿی

Appointment of 

Committees by 

certain 

Authorities 

اتھبؿٹیق کے هوجـاى 

کے عہؼےکی هؼت 

 کی ىـوعبت

Commencement 

of term of office 

of members of 

Authorities 

 

 

 

 

اتھبؿٹیق کی هوجـىپ 

 کے هتعلك تکـاؿ

Dispute about 

membership of 

Authorities 

 ٹیق کی ثٌبوٹاتھبؿ

 هیں ؿکبوٹ

Voids in the 

constitution of 

Authorities 

 

                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱کے تضت الفبظ ىبهل کیئے گئے۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIهیں مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (xii)اوؿ  (ix)کی ىك  ۷۵ػفعہ  

2
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱کے تضت الفبظ تجؼیل کیئے گئے۔ تبؿیظ  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( کے لیئے مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۱هیں ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  

3
 ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱ت الفبظ تجؼیل کیئے گئے۔ تبؿیظ کے تض ۷۷۹۷هزـیہ  VIII( کے لیئے مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۱کی ؽیلی ػفعہ ) ۷۵ػفعہ  



 

20 

کے هيوؿے مے اینے فٌڈف صکوهتی  کویٹی 

میکیوؿٹیق هیں هضفوظ کـًب یب ػومـے میکیوؿٹیق 

 ؛هیں رینے ثیبى کیب گیب ہو

(d) تغویٌہ پـ غوؿ کـًب مبالًہ اوؿ ًظـحبًی ىؼٍ ثزیٹ

اوؿ اك ملنلے هیں میٌیٹ کے هيوؿے ػیٌے اوؿ 

ں  کو فٌڈف کب عـچ عـچ کی اہن هؼ هیں مے ػومـو

 ؛کـًب

(e) یوًیوؿمٹی کے احبحے اوؿ ومبئل کے مبتھ توبم

 ؛هبلی اعـاربت کی اکبئوًٹل کے کتبة تـتیت ػیٌب

 (f)؛یوًیوؿمٹی کے طـف مے ٹھیکے هیں ػاعل ہوًب 

(g) ،عوبؿتیں اوؿ ػومـے اصبطے، الئجـیـیق، فـًیچـ

ػومـی یوًیوؿمٹی کو  اینی مبهبى، اوفاؿ اوؿ

 ؛هطلوة اىیبء فـاہن کـًب

(h) ؿہبئو کے لئے ہبلق تعویـ اوؿ اك کی ًگھجبًی

کـًے یب ىبگـػوں کے لئے ہبمٹلق تعویـ کـواًے 

اوؿطلجبء کی اینی ؿہبئو کے لئے کوئی رگہ هٌتغت 

 ؛کـًب

(i) ؛یب اى کب الضبق  عتن کـًب کبلیزقکو الضبق ػیٌب 

(j)یب اى کو  ت هیں ىبهل کـًبیزق کو اپٌی هـاعبکبل

 ؛اینی هـاعبت مے عبؿد کـًب

(k)؛کبلیزق اوؿ تؼؿینی ىعجوں کی اًنپیکيٌق کـاًب 

(l) تؼؿینی، تضمیك، تـلی، اًتظبهیہ، تـثیت اوؿ اى

مے هٌنلک کنی ػومـے همبٍؼ کے لئے آمبهیبں 

 ؛پیؼا کـًب

(m) ملیکيي ثوؿڈ کی مفبؿه پـ یوًیوؿمٹی امتبػ اوؿ

تٌغواٍ پبًچ مو ؿوپے مے فائؼ لیٌے والے بػی یثٌ

 ؛عہؼوں پـ هالفهیي همـؿ کـًب

(n)طبثك اهیـیٹل  اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے ه

 ؛، رینے ثیبى کیب گیب ہوپـوفینـف همـؿ کـًب

(o)امبتؾٍ اوؿ (عالوٍ وائل چبًنلـ کے) عولؼاؿ ،

ػومـے هالفهیي کو هٌؼؿرہ ؽیل طـیمےکبؿ کے 

 ؛ا ػیٌب اوؿ هالفهت مے ہٹبًبهطبثك منپیٌڈ کـًب، مق

(p)هیں اتھبؿٹیق کے هطبثك  اك ایکٹ کی گٌزبئيوں

 

اتھبؿٹیق کی 

 کبؿؿوائیوں کی توحیك

Validity of 

proceedings of 

authorities 

اتھبؿٹیق کی 

کبؿؿوائیوں کو عتن 

 کـًب

Annulment of 

proceedings of 

Authorities 
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 عولؼاؿ
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UNIVERSITY 

یوًیوؿمٹی کے 

 عولؼاؿ

Officers of the 

University 
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 ؛هیوجـ همـؿ کـًب

(q) ،ـائظ کے ىثیبى کـػٍ چبًنلـ کی هٌظوؿی مے

 ؛هطبثك اعقافی ڈگـیبں ػیٌب

(r) میٌیٹ کو پیو کـًے کے لئے لواًیي کے ڈؿافٹل

 ؛تزویق کـًے

(s) گئے اکیڈهک کبئوًنل کے طـف مے تزویق کئے

ضواثظ پـ غوؿ کـًب اوؿ هٌظوؿی ػیٌب یب اکیڈهک 

 ؛کبئوًنل کے هيوؿے کے ثعؼ ضواثظ ثٌبًب

(t)بهالت کے هتعلك میٌیٹ کو پیو یوًیوؿمٹی کے هع

 ؛اوؿ هٌظوؿی کے لئے مبالًہ ؿپوؿٹ تیبؿ کـًب  بکـً

(u)طـف مے کنی ثھی هعبهلے پـ طلت  میٌیٹ کی

 ؛ؿپوؿٹ پیو کـًبهعبهلہے پـ کئے گئے 

(v) اك ایکٹ هیں ؽکـ ًہیں کئے گئے یوًیوؿمٹی مے

هٌنلک هعبهالت کو صل  کـًب، رینے هٌبمت 

 اوؿ؛موزھے

(w)ثھی اتھبؿٹی یب  بؿات هیں مے کوئیاپٌے اعتی

 ویٹی یب ؽیلی کویٹی کے صوالے کـًب۔عولؼاؿ یب ک

 :اکیڈهک کبئوًنل هيتول ہوگی. 17

(i) (؛چیئـهیيلـ )ل چبًنوائ 
1]''(i-a) چبًنلـ؛ لوائپـو''[ 

(ii) ؛ڈیٌل 

(iii) اهیـیٹل پـوفینـف  ثيوول یوًیوؿمٹی کے

 ؛پـوفینـف

(iv)؛ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹل کب چیئـهیي 

(v)؛الضبق ىؼٍ کبلیزق کے توبم پـًنپبلق 

(vi) ػو ًبهوؿ اًزٌیئـ اوؿ اًزٌیئـًگ اوؿ ٹیکٌبالری

''صکوهت کی [2چبًنلـ کی طـف مے  کے هبہـ

 ؛یں گےربئًبهقػ کئے  ]مفبؿه پـ''

(vii)؛هضکوہ تعلین  کب میکـیٹـی ےمٌؼھ صکوهت ک 

 وائل چبًنلـ

Vice Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 

وائیل چبًنلـ کے 

اوؿ ؽهے اعتیبؿ 

 ػاؿیبں

Powers and 

duties of the 

Vice Chancellor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1
متوجـ  ۷۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ   XLIIIکو مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (i-a)( هیں اك کی ىك ۷کی ؽیلی ػفعہ )۷۱فعہ ػ 

 ۔۱۳۷۰

2
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱کے تضت الفبظ ىبهل کیئے گئے۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIکے ثعؼ مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (vi)کی ىك  ۷۱ػفعہ  
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(viii) ؛ؿرنٹـاؿ 

(ix)اوؿ؛الئجـیـیي 

(x) ۔ًبظن اهتضبًبت 

ایکل ٓافیيو هیوجـاى کے عالوٍ اکیڈهک کبئوًنل  ( 2)

ؿکھ مکے  گب اوؿ  کے هیوجـ، تیي مبل کے لئے عہؼٍ 

عتن ہوًے مے  کی هؼت اگـ اینے هیوجـ کے   عہؼٍ

عبلی ہوتب ہے تو اینی آمبهی پـ ؽیلی ؽفعہ عہؼٍ پہلے 

( کے تضت ثھـتی کی ربئیگی اوؿ اك ٓامبهی پـ 1)

کے لئے عہؼٍ ؿکھ مکتب  هیوجـ ثبلی هؼت کیب گیب همـؿ 

 ہے۔

اکیڈهک کبئوًنل کی هیٹٌگ کب کوؿم کل هوجـاى ( 3)

کی ًنجت ایک ثـاثـ  ثـاثـ ہوگب، رل  تہبئیکے ایک 

 گب۔ئے گٌب رب

اکیڈهک کبئوًنل یوًیوؿمٹی کی اکیڈهک ( 1. )18

اوؿ لواًیي  ڈی ہوگی اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئيوںثب

، تضمیك اوؿ اوؿ ضواثظ کے هطبثك، اك کے ہؼایبت 

اهتضبًبت کے لبثل هعیبؿ لبئن ؿکھٌے اوؿ یوًیوؿمٹی 

ؿ فـوغ اوؿ کبلیزق کی تعلیوی فًؼگی کو مٌجھبلٌے او

 ۔ػیٌے کے اعتیبؿ صبٍل ہوں گے

هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کی عبم صیخیت مے تضبػ ( 2)

، لواًیي اوؿ ، اك ایکٹ کی گٌزبئيوںکے عالوٍ

 اتیڈهک کبئوًنل کو اعتیبؿضواثظ کے هطبثك، اک

 :صبٍل ہوں گے

(a)؛تعلیوی هعبهالت پـ مٌڈیکیٹ  کو هيوؿے ػیٌب 

(b) ؛، تضمیك اوؿ اهتضبًبت کـاًبتؼؿیل 

(c) ًیوؿمٹی کے اهتضبًبت تؼؿیل کے کوؿمق اوؿ  یو

 ؛کـاًبػاعلہ   هیں طلجبء کب

(e)  امٹوڈًٹ ىپل، امکبلـىپل، هیڈلق اوؿ اًعبم ػیٌے

 ؛کے اًتظبم کـًب

(f) ت اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق ، تؼؿینی ىعجہ ربفیکلٹییق

مبفی کے لئے مٌڈیکیٹ  کی  اوؿ تٌظین  کی ثٌبوٹ

 ؛امکیویں تزویق کـًب

(g)  مٌڈیکیٹ کے غوؿ اوؿ هٌظوؿی کے لئے ضواثظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿرنٹـاؿ

Registrar 
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 ؛تیبؿ کـًب

(h) فیکلٹی کی کنی ثوؿڈ یب ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق کی

مفبؿه پـ، مبالًہ ضواثظ تزویق کـًے، تؼؿیل کے 

اوؿ توبم یوًیوؿمٹی اهتضبًبت کے  کوؿك، ًَبة

ٹینٹ کے لئے ؿہٌوبئی فـاہن کـًے، ثيـطیکہ اگـ 

اینے ثوؿڈ کی مفبؿىبت هٌؼؿرہ تبؿیظ تک صبٍل 

ًہیں ہوتی ہے،اکیڈهک کبئوًنل، مٌڈیکیٹ کی 

هٌظوؿی مے، اینے ضواثظ کو ٓاًے والے هبلی مبل 

 ؛کے لئے ربؿی ؿکھٌے کی اربفت  ػے مکتب ہے

(i) ؿمٹیق یب ایگقیوٌٌگ ثبڈیق کییوًیوػومـی 

ك کـًے اى کو یوًیوؿمٹی کے یت کو تَؼًباهتضب

 ؛هٌنلک اهتضبًبت کے ثـاثـ ػؿرہ  ػیٌے

(j) اك ایکٹ کی گٌزبئیيیں کے هطبثك اتھبؿٹیق هیں

 ؛هوجـف همـؿ کـًے

(k)  رینے لواًیي  اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب

 ؛ںهیں ثیبى کیئے گئے ہو

ق کی تيکیل، کبم  اوؿ اعتیبؿ رل کے اتھبؿٹی. 19

لئے ایکٹ هیں کچھ عبً گٌزبئیيیں ًہیں ثٌبئی گئی 

ہوں، وٍ اینے ہوًگے، رینے لواًیي هیں ثیبى کیئے 

 گئے ہو۔ 

 

 

 

، اینی امٹیٌڈًگ، بً لتبً  فوکوئی ثھی اتھبؿٹی، ولت. 21

ہے، رینے وٍ امپیيل یب ایڈوائیقؿی کویٹیبں ثٌب مکتی 

ىغٌ کویٹی کے هوجـاى  اینےهٌبمت موزھے اوؿ 

کی صخییت مے همـؿ کـ مکتی ہے، رو اینی اتھبؿٹی 

 ۔ںکے هیوجـ ًہیں ہو

 

 

 

 

 ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل

Director of 

Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 تبًبظن اهتضبً

Controller of 

Examinations 

 

 ؿیقیڈًٹ آڈیٹـ

Resident Officer 

 

 

 

 

 ػومـے عولؼاؿ

Other Officers 

 

 VI-ثبة

عولؼاؿ، امبتؾوٍ اوؿ 

یوًیوؿمٹی کے ػیگـ 

 هالفهیي

CHAPTER-VI 

OFFICERS, 

TEACHERS 
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رہبں ایک هیوجـ کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی  ''(1)''. 21[1

هیں اك ایکٹ کے تضت کنی طئے ىؼٍ هؼت کے لئے 

رت  گبیب ًبهقػ کیب ربئے گب، همـؿ کیب ربئے  هٌتغت

تک اك کی ىـوعبت کی تبؿیظ ًہیں ثیبى کی ربئے، 

 مےکے هٌتغت، همـؿی یب ًبهقػگی والی تبؿیظ  اك

 گٌب ربئے گب، رینے هعبهلہ ہو۔

رہبں ایک هیوجـ کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی هیں ًبهقػ ( 2)

وٍ اتھبؿٹی یب ثبڈی کے  کیب یب هٌتغت کیب ربئے گب،

هنلنل تیي هیٹٌگق هیں صبضـ ؿہٌے هیں ًبکبم ہوتب ہے 

 تو وٍ هیوجـ ًہیں ؿہے گب۔

ی ہے یب رہبں هیوجـ رل کو کوئی امبئٌوٌٹ  هل( 3)

اینے کنی ػومـی ورہ کی ثٌیبػ پـ یوًیوؿمٹی مے 

رو چھ اینے عـٍے کے لئے غیـ صبضـ ؿہتب ہے، 

 ئے گبربمتعیفٰی موزھب ا هبٍ مے کن ًہیں ہو تو اك کب

 عبلی ہوربئیگی۔ اوؿ وٍ میٹ 

اگـ کنی ىغٌ کی اہلیت کے هتعلك تکـاؿ پیؼا . 22

مے  ے یب وٍ کنی اتھبؿٹی کے هیوجـ کی صیخیت ہوتب ہ

ی ؿکھتب ہے تو اینب هعبهلہ وائل چبًنلـ، کبم ربؿ 

کے چیف  مت مے میٌیئـ ڈیي اوؿ مٌؼھ ہبئی کوؿٹ 

رنٹل یب اى کے طـف مے ًبهقػ کئے گئے ہبئی 

کوؿٹ کے رذ پـ هيتول کویٹی کے طـف ثھیزب 

 ربئے گب اوؿ اینی کویٹی  کب  فیَلہ صتوی ہوگب۔

رہبں ایک اتھبؿٹی یب ثبڈی کی ایک هیوجـ کب عہؼٍ . 23

صکوهت کے تضت کنی ٓافل کے عتن ہوًے یب اینے 

هزبف والی ے یب ًبهقػ کـًہوًے  هیوجـ کو هٌتغت

تٌظین، اػاؿے یب ػومـی ثبڈی کے عتن ہوًے یب اینی 

یب ػومـی ثبڈی کے عتن ہوًے یب اینی  تٌظین، اػاؿے 

کو کبم مے ؿوکٌے پـ، یب کنی یب ثبڈی  تٌظین، اػاؿے 

تو اینی ٓامبهی کو  ػومـی ورہ مے  عبلی ہوتب ہے

یگب، اك طـس اینے ىـائظ کے هطبثك  پـ کیب ربئ

AND OTHER 

EMPLOYEES 

OF THE 

UNIVERSITY 

عولؼاؿوں وغیـٍ 

کبػیگـ  یوًیوؿمٹیق 

یب مـکبؿی ػفبتـ هیں 

 یب مے تجبػلہ

Transfer officers, 

etc. to or from 

other 

Universities or 

Government 

Offices 

 

 

 

 

 

 

 

وروہبت کب  هولع 

 فـاہن کـًب

Opportunity to 

show cause 

 

 

 

 

 

                                              

1
اپـیل  ۱کے تضت ىبهل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۷هزـیہ  VIIکو ػوثبؿٍ ًوجـ ػے ػیب گیب اوؿ اك کے ثعؼ مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ  ۱۷هوروػ ػفعہ  

 ۔۷۷۹۷
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 ہؼایت کـے۔ چبًنلـ رینب 

کوئی   کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی کے یوًیوؿمٹی کی. 24

یب ثبڈی هیں آمبهی کی  الؼام یب کبؿوائی اینی اتھبؿٹی 

مٌ کی ٍوؿت هیں هیں کنی ً ثٌبوٹ ٍوؿت هیں یب 

 ۔گےں غیـ هوحـ ًہیں ہو

 

رہبں چبًنلـ هطوئي ہے کہ کنی اتھبؿٹی کی ( 1. )25

یب  لواًیي، ضواثظکبؿوائی اك ایکٹ کی گٌزبئو، 

ی اتھبؿٹی کے امجبة لواعؼ کے هطبثك ًہیں کہ این

کیوں اینی  ربًٌے کے لئے طلت کـًے کے ثعؼ 

کبؿوائی کو عتن ًہیں کیب ربئے، تضـیـ هیں صکن کے 

 ؽؿیعے، اینی کبؿوائی کو ؿػ کـیگب۔

ی گنتبعی ایک هوجـ اعالل بں کنی اتھبؿٹی کبرہ( 2)

هـیض ہوگیب ہے یب ػومـی کب مقایبفتہ ہے، یب ؽہٌی 

کی صیخیت  اتھبؿٹی کے هیوجـ  ےٍوؿت هیں این

اپٌے کبم مـاًزبم ػیٌے کے لئے ًباہل ہوگیب ہے کہ 

اینے ىغٌ کو چبًنلـ کے طـف مے اتھبؿٹی کی 

 هوجـىپ مے ہٹبیبربئےگب۔

 V-ثبة 

 یونیورسٹی کے عولدار

Chapter-V 

OFFICERS OF THE UNIVERSITY 

 

 :یوًیوؿمٹی  کے عولؼاؿ ہوں گےرہ ؽیل هٌؼؿ . 26

(i)؛وائل چبًنلـ 
1]''(i-a)  ؛وائل چبًنلـو پـ''[ 

(ii)؛ڈیٌل 

(iii)؛تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي 

(iv)؛ؿرنٹـاؿ 

(v)؛ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل 

(vi)؛ًبظن اهتضبًبت 

مٌڈیکیٹ کو اپیلیں 

 اوؿ اك پـ ًظـحبًی

Appeals to and 

review by 

Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مپـایٌوئیيي کی عوـ

Age of 

Superannuation 

 

 

 

 

 

 

 

پٌيي، اًيوؿًل، 

پـوویڈًٹ گـیزوئٹی، 

 فٌڈ اوؿ ثیٌوولیٌٹ فٌڈ

Pension 

insurance 

Gratuity, 

provident Fund 

and Benevolent 
                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱تضت هتجبػل ثٌبیب گیب۔ تبؿیظ کے  ۱۳۷۰هزـیہ  XLIIIکے لیئے مٌؼھ ایکٹ ًوجـ  (i-a)کی ىك  ۱۶ػفعہ  
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(vii) ؛ؿیقیڈًٹ ٓاڈیٹـ 

(viii)اوؿ؛ الئجـیـیي 

(ix)  و ضواثظ کے هطبثك ً ربىغااینے ػومـے

 ۔کیئے گئے ہوںثیبى 

وائل چبًنلـ، چبًنلـ کے طـف مے ( 1)''[1. 27

چبؿ مبل کے هؼت کے لئے صکوهت کی مفبؿه پـ 

ؿ ضواثظ کے هطبثك همـؿ کیئے اینے ىـائظ او

گے، رینے چبًنلـ طئے کـے اوؿ وٍ تت تک ربئیں 

عہؼٍ ؿکھے  گب رت تک چبًنلـ صکوهت کی مفبؿه 

 مے طے کـے:

ثيـطیکہ یہ کہ چبًنلـ رو ػو هـتجہ مے فائؼ 

یوًیوؿمٹی کب چبًنلـ ؿہب ہو اك ایکٹ کے ًبفؾ ہوًے 

 ]پـ اك کب عہؼٍ عتن ہو ربئے گب۔''۔

غیـ  ، یب  وٍعبلی ہول چبًنلـ کب عہؼٍ  رت وائ ( 2)

یب کنی ػومـے  صبضـ ہے یب ثیوبؿی کی ورہ  مے 

۔ مکتبٓافل کے کبم مـاًزبم ًہیں ػے ورہ مے اپٌی 

چبًنلـ اینے اًتظبم کـ مکتب ہے ، رینے وٍ هٌبمت 

 موزھے۔

ٓاؿگٌبئیقؿ  وائل چبًنلـ یوًیوؿمٹی کے هـکقی( 3)

 ۔اوؿ اکیڈهک افنـ ہوں گے

 :کو اعتیبؿات ہوں گےچبًنلـ وائل . 28

(i) ضواثظ اوؿ ں اوؿ لواًیيایکٹ کی گٌزبئيواك،

 ؛ہوًے کو یمیٌی ثٌبًبًبفؾ کے  لواعؼ 

(ii) چبًنلـ اوؿ پـو چبًنلـ کی غیـ صبضـی ػوًوں

میٌیٹ کی  یوًیوؿمٹی کے کبًووکیيي  اوؿ هیں 

 ؛هیٹٌگق کی ٍؼاؿت کـًب

(iii) ـی ثبڈیق کی ػوم اتھبؿٹیق یب یوًیوؿمٹی کی

، رل هیٹٌگق هیں ىبهل ہوًب اوؿ اك کی ٍؼاؿت کـًب

 ؛ًہ ہویب  کب وٍ چیئـهیي ہو

(iv)  ہٌگبهی ٍوؿتضبل هیں اینے الؼام اٹھبًب، رو یہ

ضـوؿی موزھے اوؿ اك کے ثعؼ رتٌب رلؼ ہو مکے، 

Fund 

 VII-ثبة

 یوًیوؿمٹی فٌڈ

CHAPTER-VII 

UNIVERSITY 

FUND 

 یوًیوؿمٹی فٌڈ

University Fund 

 

 

 

 

 ٓاڈٹ اوؿ اکبئوًٹل

Audit and 

Accounts 
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کبلزوں کب یوًیوؿمٹی 

 الضبق ہوًبمے 

CHAPTER-VIII 

AFFILIATION 

OF COLLEGES 

                                              

1
 ۔۱۳۷۰متوجـ  ۷۱کے تضت هتجبػل ثٌبیب گیب۔ تبؿیظ  ۱۳۷۰هزـیہ XLIII( کے لیئے مٌؼھ ایکٹ ًوجـ ۷کی ؽیلی ػفعہ ) ۱۱ػفعہ  



 

27 

اك اٹھبئے گئے الؼام کے هتعلك  اك عولؼاؿ، اتھبؿٹی 

، رل کو عبم ثبڈی کو  ؿپوؿٹ کـًب یب ػومـی

 اٹھبًے ہو؛ ٍوؿتضبل هیں الؼام

(v) هبٍ کے هؼت  ہ، رو چھعبؿضی ٓامبهیبں پیؼا کـًب

 ؛اك ٓامبهیوں پـ ثھـتی کـًب اوؿ  فائؼ  ًہ ہو مے

(vi)  ٍپبًچ مو ؿوپے هبہبًہ مے فائؼ  اثتؼائی تٌغوا

 تمـؿی کـًب؛عہؼوں پـ والے لیٌے 

(vii) اوؿ اگـ  ربؿی کـًبهٌظوؿ ىؼٍ ثزٹ  مے عـچ

امی هیزـ ہیڈ مے فٌڈف کو عـچ کی  ضـوؿی ہو

 ؛تـتیت ػیٌب ػوثبؿٍ

(viii)ی کـًبربؿ اینی ؿلن تیت کے ؽؿیعے ػوثبؿٍ تـ 

رو پبًچ ہقاؿ ؿوپے مے فائؼ ًہ ہو، اینے عـچ کے 

لئے رو ثزٹ هیں ًہیں ؽکـ کئے گئے ہو اوؿ اك کو 

 ؛کـًب مٌڈیکیٹ   کے ٓاًیوالے هیٹٌگ هیں ؿپوؿٹ 

(ix) هٌنلک یوًیوؿمٹی کے طـف مے هلے ہوئے

پـ غوؿ کـًے کے ثعؼ یوًیوؿمٹی  وں کے پیٌلًبه

م اهتضبًبت کے لئے پیپـ میٹـك اوؿ کے توب

 ؛ایگقیویٌـك همـؿ کـًب

(x) پیپـف کی ربًچ پڑتبل، هبؿکل ىیٹل ثٌبًے  اوؿ

 ؛اهتضبًبت کی ًتبئذ کی تیبؿی کے اًتظبم کـًے

(xi)  یوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ، عولؼاؿ اوؿ ػومـے

، تضمیك، اهتضبى، اًتظبهیہ یب عولؼاؿوں کو تؼؿینی

صوالے کـًب،  ػومـی مـگـهیبں  کی یوًیوؿمٹی 

 ؛رینے وٍ ضـوؿی موزھے

(xii) کے هطبثك، رینے ثیبى کیئے گئے  اینی ىـائظ

ہو، اك ایکٹ کے تضت اپٌے کوئی ثھی اعتیبؿ 

نی عولؼاؿ یب هالفم کے صوالے یوًیوؿمٹی کے ک

 ؛کـًب

(xiii)  اینے اعتیبؿ امتعوبل کـًب اوؿ اینے کبم

 ۔ںکیئے  گئے ہو، رینے ثیبى مـاًزبم ػیٌب

TO UNIVERSITY 

 الضبق

Affiliation 
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[***]1] 28-A چبًنلـ، وائل چبًنلـ مے ( 1)۔

هيوؿے کے ثعؼ هیي کیوپل اوؿ اضبفی کیوپنق، اگـ 

 کوئی ہو، یب ػومـی کیوپنق کے لئے هيتـکہ طوؿ پـ 

الگ الگ اینے ىـائظ اوؿ اینے هؼت کے لئے، رو 

ًہ ہو، رینے چبًنلـ طئے کـے، چبؿ مبل مے فائؼ

 ؛کـ مکتب ہے پـو وائل چبًنلـ  همـؿ

( کے تضت پـووائل چبًنلـ 1رہبں ؽیلی ػفعہ )( 2)

اك ایکٹ کے  کیب  گیب ہے۔ وٍ رت تک کچھ همـؿ

ًنلـ کے اینے اعتیبؿ امتعوبل هتضبػ ًہ ہو، وائل چب

گے، یب کیوپل کـیں گے اوؿ اینے کبم مـاًزبم ػیں 

تعوبل کـیں کے ملنلے هیں اینے ػومـے اعتیبؿ ام

گے، رل کے لئے وٍ همـؿ گے اوؿ کبم مـاًزبم ػیں 

 اى کو صوالے کـے۔، رینے چبًنلـ کیب گیب ہے

(پـو وائل چبًنلـ میٌیٹ، مٌڈیکیٹ اوؿ اکیڈهک ۰)

کی ؽیلی  ۰کبٔوًنل کب ایکل آفیيو هیوجـ ہوگب اوؿ ػفعہ 

( کے تضت یوًیوؿمٹی هیں ىبهل موزھب ربئے ۱ػفعہ )

ے تضت یوًیوؿمٹی کب عولؼاؿ ک ۱۱گب اوؿ ػفعہ 

 ]ہوگب۔''۔
ؿرنٹـاؿ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب . 29''[2

اوؿ صکوهت کی طـف مے اینی ىـائظ و ضواثظ 

کے تضت همـؿ کیب ربئے گب رینے وٍ طے کـے۔ وٍ 

 کـ مکے گب:

(a) تیي مبل کے لیئے عہؼٍ ؿکھے گب اوؿ رل کے

 ہوگب؛ عتن ہوًے پـ ػوثبؿٍ همـؿی کے لیئے اہل

 (b) کو  فاوؿ تعلیوی ؿکبؿڈ هہـیوًیوؿمٹی کی عبم  

 ؛مٌجھبلٌے  واال ہوگب

(c) ڈ کے هطبثك ؿرنٹـکبؿ  ثیبى کـػٍ  طـیمہ

 ؛گـیزوئیٹل کب ؿرنٹـ تـتیت ػے گب

(d) کے  هطبثك اتھبؿٹیقکے  ؿکبثیبى کـػٍ  طـیمہ
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 ؛هیوجـف کب اًتغبة کـائے گب

(e) کیب ؼاؿیبں مـاًزبم  ػے گب، رینے ثیبى اینی ؽهی

 ہو۔گیب 

ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل یوًیوؿمٹی کب کل ولتی ( 1. )31

 کی طـف مے اینی ]''صکوهت''1[عولؼاؿ ہوگب اوؿ 

گب، ےضواثظ کے هطبثك همـؿ کیبربئ و  ىـائظ 

 رینے وٍ طئے کـے۔

 :ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل کـ مکے گب (2)

(a) یوًیوؿمٹی کی هلکیت، هبلیبت اوؿ مـهبیہ کبؿی 

 ؛کب اًتظبم کـے گب

(b)  کی مبالًہ اوؿ ًظـحبًی  ىؼٍ ثزٹ کب  یوًیوؿمٹی

فٌبًل ایٌڈ  تیبؿ کـے گب  اوؿ اینے تغویٌہ  تغویٌہ 

پالًٌگ کویٹی، مٌڈیکیٹ اوؿ میٌیٹ  کے مبهٌے پیو 

 ؛کـیٌگے

(c)  مبٍؼ ه ثٌبئے گب کہ یوًیوؿمٹی کے فٌڈ  اىیمیٌی

کے لئے وٍ فـاہن  کے لئے امتعوبل ہوئے ہیں، ري

 اوؿ؛ہیںکئے  گئے 

(d) رینے ثیبى بم ػیٌبػاؿیبں مـاًزاینی ػومـی ؽهہ ،

 ؛کیب گیب ہو
، اتھبؿٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ًبظن اهتضبًبت. 31''[2

و ىـائظ  صکوهت کی طـف مے اینیہوگب اوؿ 

طئے ، رینے وٍ کیب ربئے گبکے تضت همـؿ ضواثظ 

 ًبت مے هٌنلک توبم هعبهالت کب ؽهہاهتضب ۔ وٍ کـے

مـاًزبم ػے گب،  ػاؿیبں ػیگـ ؽهہػاؿ ہوگب اوؿ اینی 

 ]''۔ہو۔کیب گیب رینے ثیبى 

ؿیؾیڈًٹ ٓاڈیٹـ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی  ( 1)''[3. 32

طـف  ٌٹ کیعولؼاؿ ہوگب اوؿ ٍوثبئی ٓاڈٹ ڈپبؿٹو

همـؿ  کیب  مے اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے هطبثك 

لواًیي، ضواثظ اوؿ 

 لواعؼ

CHAPTER-IX 

STATUTES, 

REGULATIONS 

AND RULES 
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 ]''؛۔کـےربئےگب، رینے وٍ طئے 

کی  ؿیقیڈًٹ ٓاڈیٹـ یوًیوؿمٹی کے اکبئوًٹل ( 2)

ؽهے ػاؿ ٓاڈیٹٌگ مے هٌنلک توبم هعبهالت کے 

گے ہوًگے اوؿ اینی ػومـی ؽهہ ػاؿیبں مـاًزبم ػیں 

 ، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔

هالفهت کے ىـائظ اوؿ ضواثظ اوؿ اعتیبؿ اوؿ . 33

ؽهے ػاؿیبں اینے عولؼاؿ کے، رو اك مے پہلے هہیب 

ًہیں کیئے گئے ہو، وٍ اك طـس کے ہوًگے، رینے 

 ۔ثیبى کیبربئے 

 -VIثبة 

 عولدار، اسبتذہ اور یونیورسٹی کے دیگز هالسهین

Chapter-VI 

OFFICERS, TEACHERS AND 

EMPLOYEES OF THE UNIVERISTY 

 

 

 

 
رت تک  پہلے مے ( 1. )34]3 [***]2 [***]1

 :هوروػ ًہ ہو، تت تک

یب هالسهین کو حکوهت یب  تنظین  عولداروں، اسبتذہ)

 ۔(طلت کزنے  کب اختیبرلیئے کسی هالسهت کے کی 

(a) یوًیوؿمٹی کب کوئی عولؼاؿ، امتبػ یب ػومـا کوئی

کـے، هالفم، رینے چبًنلـ عواهی هفبػ هیں ہؼایت 

صکوهت کے کنی عہؼے یب ػومـی یوًیوؿمٹی  یب 

 :کـیگب تکنی تعلیوی یب تضمیمی اػاؿے هیں هالفه

ثيـطیکہ امتبػ کی ٍوؿت هیں ہؼایت ربؿی کـًے 

 ؛گبے پہلے مٌڈیکیٹ مے هيوؿٍ کیب ربئےم
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(b)  چبًنلـ، عواهی هفبػ هیں، یوًیوؿمٹی هیں هوروػ

کنی  عہؼے کو مـکبؿی هالفم، ػومـی کنی 

یب تعلیوی یب تضمیمی اػاؿے کب هالفم همـؿ  یوًیوؿمٹی 

 کـ ًے کی ہؼایبت کـ مکتب ہے؛

 ملیکيي  کو ثھـتی کـًے مے پہلےثيـطیکہ امبتؾٍ 

 ''؛ثوؿڈ مے هيوؿٍ کیب ربئے گب۔

تجبػلہ کیب تضت کوئی همـؿی یب  رہبں اك ػفعہ کے( 2)

کئے گئے هالفهیي  تجبػلہ، همـؿ کئے گئے یب گیب ہے

مے  تجبػلےکے ىـائظ اوؿ ضواثظ اینی همـؿی یب 

اوؿ اك  مہولیبت مے کن ًہ ہوں گےپہلے هلٌے والی 

فوائؼ ػیئے کی مبثمہ  هالفهت هیں هلٌے والےتوبم 

 ]''؛۔۔ں گےربئی

امتبػ یب  ػومـا کوئی یوًیوؿمٹی کب کوئی عولؼاؿ، .35

اك کی ؿیٌک   هالفم، رو هنتمل عہؼٍ ؿکھٌے واال ہو،

یب اك کو ثـطـف یب هالفهت  ،ب  ربئے گبکن ًہیں  کی

، رت تک اك ہیں کیب ربئے گبمے الفهی طوؿ ؿٹبئـ ً

هوفوں ثیبى کـًے کب کو الؼام لیٌے کے عالف امجبة 

 ۔ربئےػیب ًہ هولع 

ثيـطیکہ اینے کنی عولؼاؿ، امتبػ  یب هالفم پـ اك 

وٍ اگـ ، ًبفؾ ًہیں ہوگبػفعہ کے هطبثك کچھ ثھی 

کی ی  یب هزبف اعتیبؿہوگب اعاللی گنتبعی هیں هلوث 

هولعہ  هوفوںثیبى کـًے کب ؿائے کے هطبثك امجبة  

 ۔ہوگبػیٌے کے ثبوروػ وٍ عول کـًے کے الئك ًہیں 

)عالوٍ وائل چبًنلـ رہبں کنی عولؼاؿ ( 1. )36

ے ػومـے هالفم کو مقا ، امتبػ یب یوًیوؿمٹی ککے(

ػی گئی ہے یب اك کی هالفهت کے کنی ثھی ىـائظ 

اوؿ ضواثظ وائل چبًنلـ یب کنی ػومـی هزبف 

اتھبؿٹی کے طـف مے ربؿی کئے گئے صکن کے 

ؽؿیعے اك کے ًمَبى هیں تجؼیل کیب گیب ہے۔ اینے 

۔ یل  کـ  مکتب ہےصکن کے عالف مٌڈیکیٹ کو اپ

کے طـف مے ربؿی  ثيـطیکہ رہبں صکن مٌڈیکیٹ 

کیب گیب ہو، هتبحـ ىغٌ، اپیل کـًے کے ثزبئے  

کے لئے  مٌڈیکیٹ کو اینے صکن پـ ًظـحبًی
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 ػؿعوامت کـ مکتب ہے۔

امت ( تضت اپیل یب ًظـحبًی کی ػؿعو1ؽیلی ػفعہ )( 2)

گی، رو اك  کو ے وائل چبًنلـ کے ؽؿیعے ػی ربئ

ؿائے کے مبتھ مٌڈیکیٹ  کے مبهٌے ؿکھے گب اپٌی 

طـف  مٌڈیکیٹ کی کو اینی اپیل یب ػؿعوامت اوؿ

'':'' [1رینے وٍ هٌبمت موزھے۔ گب ربئے ًوٹبیبمے 

ثيـطیکہ اپیل یب ًظـحبًی پـ کوئی صکن ًہیں ػیب ربئے 

گب رت تک اپیل پـ یب ػؿعوامت گؾاؿ، رینے هعبهلہ 

 ]ب ربئے۔''۔ہو، کو مٌٌے کب هولعہ فـاہن ًہ کی

عولؼاؿ امتبػ یب ػومـا کوئی  وئیکب ک یوًیوؿمٹی. 37

 :هالفم هالفهت مے ؿٹبئـ ہوگب

(i) اینی تبؿیظ پـ، هالفهت کے پچیل مبل هکول

پٌيي یب ؿٹبئـهیٌٹ کے ػومـے  کـًے کے ثعؼ وٍ 

ؼ کے لئے اہل ہوگب، رینے هزبف اعتیبؿی ہؼایبت فوائ

 ؛ یبکـے 

(ii)تضت کوئی  ہؼایبت ًہیں ػی کے (1) رہبں ؽیلی ىك

 گئی ہے، مبٹھ مبل  عوـ پوؿی ہوًے پـ؛

مے هـاػ  ف اتھبؿٹی ''هزباك ػفعہ هیں  ''وضبصت: 

ہے همـؿ کـًے والی اتھبؿٹی یب اك ملنلے هیں 

طـف مے  هکول  کـًے والی اتھبؿٹی کی همـؿی 

کوئی ىغٌ، رو اك ثٌبیب گیب ثباعتیبؿ پـ طوؿ 

کنی ػومـے هالفم کی عولؼاؿ، امتبػ یب  هٌنلک 

 ؿیٌک مے کن ًہیں ہو۔

هیں اوؿ اینے ىـائظ کے  یوًیوؿمٹی اك ملنلے. 38

هطبثك رینے ثیبى کیب گیب ہو، اك کے عولؼاؿ، امبتؾٍ 

اوؿ ػومـے هالفهیي کو پٌيي ، اًيوؿًل، 

ٹ فٌڈ اوؿ ثیٌوولیٌٹ فٌڈ ربؿی گـیزوئیٹی، پـوویڈً

 :گیـے ک

کے تضت  ہ عاك ػفثيـطیکہ اگـ کوئی پـوویڈًٹ فٌڈ 

کی   ۷۷۱۵وویڈًٹ فٌڈ ایکٹ، ػیب گیب ہے، پـ

Indemnity 

 ؿکبوٹیں ہٹبًب

Repeal of 

Difficulties 

 

 IIIمٌؼھ آؿڈیٌٌل 

کی  ۷۷۱۱هزـیہ 

 هٌنوعی

Repeal of Sindh 

Ordinance III of 

1977 
 

 

 

                                              

1
ػموجـ  ۷۱کے تضت کولي مے تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۴هزـیہ  LIXکی آعـ هیں آًے والے فل امٹبپ کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ  ۰۱ػفعہ  

 ۔۷۷۹۴
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پـ ًبفؾ  ہوں اینے فٌڈ ( XIXکب ایکٹ ۷۷۱۵)يیںگٌزبئ

 گے، رینے وٍ گوؿًوٌٹ پـوویڈًٹ فٌڈ ہو۔

 

 -VIIثبة 

 یونیورسٹی  فنڈ

Chapter-VII 

UNIVERISTY FUND 

 

وگب رل کو ایک فٌڈ ہ کب یوًیوؿمٹی( ۷). 39

، رل هیں یوًیوؿمٹی کے گبیوًیوؿمٹی فٌڈ کہب ربئے 

طـف مے فیل، عطیبت، ٹـمٹل، وٍیتیں، 

ومبئل  اًڈوهیٌٹل، کٌٹـیجیوىٌق، گـاًٹل اوؿ ػیگـ 

 ۔کی ربئیں گیروع  گئی توبم ؿلوم  مے صبٍل کی
هیں مے  ف(کوئی ثھی عـچہ یوًیوؿمٹی کے فٌڈ۱'')[1

گب، رت تک اك کی اػائگی کب ثل  بئےًہیں کیب ر

لواًیي کے تضت ؿیقیڈًٹ آڈیٹـ کی طـف مے آڈٹ ًہ 

کیب گیب ہو اوؿ اػائگی یوًیوؿمٹی کی هٌظوؿ ىؼٍ ثزٹ 

 ]هیں ىبهل ًہ ہو۔''؛

یوًیوؿمٹی کے اکبئوًٹل اك طـیمے اوؿ اك ( 1. )41

 طـس مٌجھبلے ربئیٌگے، رینے ثیبى کیئے گئے ہو۔

هٌؼؿرہ ؽیل طـیمے کے  اکبئوًٹلیوًیوؿمٹی کے ( 2)

هطبثك اك ملنلے هیں صکوهت کے طـف مے همـؿ 

کیئے ں ایک ػفعہ ٓاڈٹ ىؼٍ آڈیٹـ کی ربًت مے مبل هی

 ۔ربئیں گے

ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل اوؿ ؿیقیڈًٹ  ٓاڈیٹـ کے طـف ( 3)

ہ یوًیوؿمٹی اکبئوًٹل کب مبالً مے ػمتغظ ىؼٍ

بٍ کے اًؼؿ ه ہچھ امٹیٹوٌٹ  هبلی مبل عتن ہوًے کے

 گب۔صکوهت  کو پیو کیبربئے 

یوًیوؿمٹی کے اکبئوًٹ آڈٹ اعتـاضبت کے ( 4)

مبتھ، اگـ کوئی ہو اوؿ صکوهت کے طـف مے همـؿ 

 ىؼٍ ٓاڈیٹـ اوؿ ڈائـیکٹـ ٓاف  فٌبًل کے تضفظبت مے 
                                              

1
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۱کی ؽیلی ػفعہ ) ۰۷ػفعہ  



 

34 

گے س مٌڈیکیٹ کے مبهٌے پیو کیئے ربئیں اك طـ

 ۔کیب گیب ہورینے ثیبى 

 -VIIIثبة 

 یونیورسٹی  سے الحبق ہونبکبلیجشکب 

Chapter-VIII 

AFFILIATION OF COLLEGES TO 

THE UNIVERSTY 

 

 

ذ یوؿمٹی هیں الضبق چبہٌے والے کبلیوً( 1). 41

هطوئي کـًے  کے لئے یوًیوؿمٹی کو ػؿعوامت ػے 

 کہ : گے

(a) تضت ہے یب هنتمل کبلیذ صکوهت کے اًتظبم کے

ًگـاًی کے گوؿًٌگ ثبڈی کی  گئی یثٌیبػوں پـ ثٌبئ

 ؛تضت  ہے

(b)کبم هبلی ومبئل اػاؿے کو چالًے اوؿ  ذ کےکبل

 ؛ربؿی ؿکھٌے کے لئے کبفی ہے

(c)کے پڑھبًے  والے اوؿ ػیگـ امٹبف کی  ذ کبل

لبثلیت اوؿ هالفهت کے ىـائظ اوؿ  ، تعلیویٍالصیت

ضواثظ ثیبى کئے گئے کوؿمق ٓاف امٹڈیق اوؿ کبلیذ 

 ؛کی تـثیت کے همبٍؼ  کے لئے هطئوي کـػٍ ہو

(d) کبلذ کو اپٌے هالفهیي کے کبم اوؿ ًظن اوؿ ضجظ

 ؛ے مٌجھبلٌے کے لئے  لبثل لواعؼ ہیںک

(e)اوؿ اك کی ضـوؿیبت  ںکبلذ کی عوبؿت هوفو

 ؛کے هطبثك ثڑی ہے

(f) کبلذ کے پبك اینی گٌزبئیيیں ہے یب هٌؼؿرہ

طلجبء طـیمے کے هطبثك گٌزبئیيیں  ثٌب مکتی ہے، 

کے ؿہبئو کے لئے رو اپٌے والؼیي یب مٌجھبلٌے والے 

کے مبتھ ًہ ؿہتے ہو اوؿ اك  کی ًظـػاؿی اوؿطجی 

 ؛اوؿ عبم  ثھالئی کے لئے 

(g) یـی ـی کی گٌزبئو ہے اوؿ الئجـیکبلذ کو الئجـ

 ؛کی عؼهبت  فـاہن کـتے  ہیں

(h)  کو عبً طوؿلیجبؿٹـی، هیوفین اوؿ کبلذ  کبلذ
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هیں پڑھبئی ربًے والی کوؿمق کے عولی کبم کے 

 هطلوثہ ػیگـ رگہیں ہیں؛لئے 

(i) کبلذ کے پبك اینی گٌزبئيیں ہے یب کبلذ کی

کے امٹبف کی ػیگـ  عوبؿت هیں پـًنپبل یبتؼؿیل 

ثٌب مکتی ہے یب لـیت  هوجـاى کی ؿہبئو کی گٌزبئو 

؛ کی یب طلجبء کے ؿہبئو کے لـیت ہواینی عوبؿت 

 اوؿ

(j) کبلذ یب تعلیوی کبلذ کب الضبق لـیت هیں ػومـے

اػاؿے کے طـف مےاى کے طلجبء کی تعلین  کے 

يوں  زبئگٌگئی   ئی فبئؼے اوؿ ًظن و ضجظ کے لئے ثٌب

 ًمَبًؼٍ ًہیں ہوگب۔کے لئے 

ػؿعوامت کے مبتھ کبلذ کے طـف مے هقیؼ ( 2)

ایک لنن ًبهہ ہوگب کہ الضبق ہوًے کے ثعؼ اًتظبهیہ یب 

کے هتعلك  امٹبف هیں کنی ثھی تجؼیلی  ٹیچٌگ 

یوًیوؿمٹی کو پہلے مے ثتبیب ربئے گب اوؿ ٹیچٌگ 

امٹبف کے پبك اینی تعلیوی لبثلیت ہوگی، رو کہ ثیبى 

 کی گئی ہو۔

مٌڈیکیٹ، افیلیئيي کویٹی کی مفبؿىبت پـ غوؿ  (3)

کبؿ کے هطبثك، رینے مے کـًے کے ثعؼ، اینے طـی

یب اًکبؿ   ػے گی ؽکـ کیب گیب ہو، الضبق کی هٌظوؿی  

 کـے گی۔

ثيـطیکہ الضبق مےاًکبؿ ًہیں کیب ربئیگب، تت تک 

کبلذ کو اینے فیَلے کے عالف عـضؼاىت پیو 

 کیب ربئیگب۔ کـًے کب هولعہ فـاہن ًہیں

ىبهل  ذ کوؿمق آف امٹڈیق بلرہبں الضبق ىؼٍ ک. 42

کـًے کی عواہو کـتب ہے، رل کے ملنلے هیں اك 

کہ ا ك ملنلے هیں   کی اربفت ػی گئی ہے کے الضبق

اینے اضبفے کی اربفت کے لئے یوًیوؿمٹی کو 

اك ہی طـیمے  مےرینے ، ػؿعوامت ػی ربئیگی

تھی اوؿ اك کو اك الضبق کے لئے ػؿعوامت ػی گئی 

 ہی  طـیمے مے ًوٹبیب ربئیگب۔

ؿپوؿٹل، ؿٹـًل  ہـ الضبق ىؼٍ کبلذ اینی( 1. )43

اوؿ ػیگـ هعلوهبت یوًیوؿمٹی کو فـاہن کـیگب رو 



 

36 

یوًیوؿمٹی کے طـف مے کبلذ کی ٍالصیت هعلوم 

 کـًے کے لئے طلت  کی ربئے۔

کی ؽیلی  ۴۱یوًیوؿمٹی الضبق ىؼٍ کبلذ کی ػفعہ ( 2)

( هیں ثتبئے گئے کنی هعبهلے کے ملنلے 1)ػفعہ 

ہہ مکتی ہے اوؿ اینی هیں اینےالؼام لیٌے کے لئے ک

 رینے وٍ هٌبمت موزھے۔ هؼت کے ػوؿاى 

رہبں کوئی الضبق ىؼٍ کبلذ اك ایکٹ کے تضت .44

کـًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب  یکنی ضـوؿیبت کو پوؿ

الضبق کے کنی ثھی ىـائظ پـ عول کـًے هیں ًبکبم 

تب ہے یب اك کے هعبهالت کو تعلین کے هفبػات کے ہو

عالف صل کـتب ہے، مٌڈیکیٹ، هٌؼؿرہ ؽیل طـیمے 

کے هطبثك اوؿ افیلیئيي کویٹی کی مفبؿه پـ اوؿ 

کبلذ کی ؿپـییقیٌٹیيي پـ غوؿ کـًے کے ثعؼ، ثـلـاؿ 

ثھی  کوئی ؿکھ مکتی ہے یب عتن کـ مکتی ہے توبم یب 

 ػی گئی ہو۔ هـاعبت رو الضبق ىؼٍ کبلذ کو 

کے تضت الضبق مے  ۴۱رہبں کنی کبلذ کو ػفعہ .45

کبلذ کو ػی گئی توبم یب  اًکبؿ کیب گیب ہے یب الضبق ىؼٍ 

کوئی ایک هـاعبت ثـلـاؿ  ؿکھی  گئی ہے یب ػفعہ 

کے تضت عتن کی گئی ہے، اینے اًکبؿ کے  ۴۵

کو هغَوً هؼت کے ػوؿاں اپیل کـ  عالف میٌیٹ 

مکتی ہے، رینے ثھی هعبهلہ ہو، تـهین یب عتن کـًے، 

اوؿ هعبهلہ اینے  طـیمے مے ًوٹبیب ربئیگب، رینے 

ثيـطیکہ اپیل کے ملنلے هیں '':'' [1ثیبى کیب گیب ہو۔ 

، رت تک اپیل ًہیں کیب ربئیگب کوئی ثھی صکن ربؿی

 ]''۔ًہیں کیب ربتب۔کـًے  والے کو مٌٌے کب هولعہ فـاہن 

 

 -IXثبة 

 قوانین، ضواثط اور قواعد

Chapter-IX 
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1
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 ۔۷۷۹۴ػموجـ  ۷۱ىـطیہ ثیبى ىبهل کیب گیب۔ تبؿیظ 
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RULES 

 

 

 

مے کنی  توبم  یب اى هیںلواًیي هٌؼؿرہ ؽیل  ( 1. )46

 ایک هعبهلے کے لئے ثٌبئے ربئیں گے:

(a) یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿ، امبتؾٍ اوؿ ػیگـ هالفهیي

کے پے امکیل یب هالفهت کے ػیگـ ىـائظ اوؿ 

ضواثظ اوؿ اینے عولؼاؿ، امبتؾٍ اوؿ هالفهیي کی 

وئٹی، پـوویڈًٹ فٌڈ اوؿ ، اًيوؿًل ، گـیزپٌيي 

 ؛ػیٌب ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ

(b)وؿمٹی کے عولؼاؿ اوؿ امبتؾٍ کے مبتھ  یوًی

 ؛اوؿ ًظن  و ضجظ چبل چلي کبهالفهیي 

(c)اعتیبؿ اوؿ ؽهے ػاؿیبں اوؿ ٹاتھبؿٹیق کی ثٌبو ،

اینی اتھبؿٹی هیں اًتغبثبت کـواًے اوؿ اك  مے 

 ؛هٌنلک هعبهالت

(d) ؛ؿرنٹـ مٌجھبلٌب ڈ گـیزوئیٹ کب ؿرنٹـ 

(e)  کبلذ کب الضبق اوؿ الگ کـًب اوؿ اك مے هٌنلک

 ؛هعبهالت

(f)هـاعبت هیں  کییوًیوؿمٹی  تعلیوی اػاؿوں کو

 ؛ػاعلے اوؿ هـاعبت مے عبؿد کـًب

(g)؛کب لیبم قً، اػاؿے، کبلذ اوؿ اکیڈهک ڈویخـفیکلٹیق 

(h) ے ػیگـ هالفهیي عولؼاؿ، امبتؾٍ اوؿ یوًیوؿمٹی ک

 ؛بںػاؿی کے اعتیبؿ اوؿ ؽهہ

(i)؛اهیـیٹل پـوفینـ  کی همـؿی کے لئے ىـائظ 

(j) پجلک ثبڈیق یب  ىـائظ رل کے تضت یوًیوؿمٹی

ػیگـ تٌظیووں مے تضمیك اوؿ ایڈوائقؿی مـومق کے 

 ؛هعبہؼوں هیں ػاعل ہو مکتی ہے لئے 

(k) تؼؿیل کی عبم امکین ثيوول کوؿمق کی هؼت اوؿ

 ؛هضبهیي کے تعؼاػ اوؿ اهتضبًبت کے لئے پیپـف

(l)اوؿ؛ اعقافی ڈگـیبں ػیٌب 

(m) ہیئےچبهیں ثیبى ہوًے  ػیگـ هعبهالت رو لواًیي 

 ؛ہوًب ضـوؿی ہیں یب ثیبى 
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(تؼؿینی ىعجہ کب چیئـهیي یب اػاؿے کب ڈائـیکٹـ ۱'')[1

مٌڈیکیٹ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی مفبؿىبت 

اینومئیٹ  پـ ىعجہ کے تیي میٌئـ تـیي پـوفینـف اوؿ 

پـوفینـف هیں مے تیي مبل کے عـٍہ کے لیئے 

 هٌتغت کیب ربئے گب:

کوئی ثھی پـوفینـ یب ثيـطیکہ یہ کہ رہبں ىعجہ هیں 

یٹ پـوؿفینـ ًہ ہو، تو وٍ فیکلٹی کے ڈیي کی ئنومیا

طـف مے ىعجے کے میٌئـ تـیي امتبػ کی هؼػ مے 

 ]مٌجھبال ربئےگب۔''؛

( کے هتضبػ ًہ ہو، ۱(رت تک کچھ ؽیلی ػفعہ )۰)

چبًنلـ پہلے لواًیي ًبفؾ کـے گب، رو تت تک ًبفؾ 

کو ؿہیں گے رت تک تـهین ًہ کی ربئے یب اى 

مٌڈیکیٹ کی طـف مے تيکیل ػیئے گئے لواًیي مے 

 تجؼیل ًہ کیب ربئے۔
( تؼؿینی ىعجہ کب چیئـهیي یب اػاؿے کب ڈائـیکٹـ ۱'')[2

مٌڈیکیٹ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی مفبؿىبت 

 ]پـ همـؿ کیب ربئے گب۔''؛اوؿ
(فیکلٹی کب ڈیي چبًنلـ کی طـف مے ۷'')[4۔۱ [***]3

پـ فیکلٹی کے تیي میٌئـ وائل چبًنلـ کی مفبؿىبت 

تـیي پـوفینـف هیں مے تیي مبل کے لیئے همـؿ کیب 

 ]ربئے گب۔''؛۔

لواًیي کے هطبثك، ضواثظ کے تضت  توبم ( 1. )47

 هیں کنی ثھی ایک هعبهلے  ؽیل هٌؼؿرہ هعبهالت یب 

 :گے کے لئے تيکیل ػیئے ربئیں 

(a)  ڈگـیق، ڈپلوهبف اوؿ یوًیوؿمٹی کے مـٹیفکیٹل

 ؛کے لئے تؼؿیل  کے کوؿمق

(b) اوؿ کبلزق هیں پڑھبئے ربًے کب اًؼاف  یوًیوؿمٹی

                                              

1
 ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۷هزـیہ  VII( کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۱کے پہلے لواًیي هیں ىك ) ۰۴ػفعہ  

2
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۱هیں ىك ) ۰لبًوى  

3
 ۔۷۷۹۳ػموجـ  ۱۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۳هزـیہ  XVIII( کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۷کی ىك ) ۶لبًوى  

4
 ۔۷۷۹۷اپـیل  ۱کے تضت تجؼیل کیب گیب۔ تبؿیظ  ۷۷۹۷هزـیہ  VII( کو مٌؼھ آؿڈیٌٌل ًوجـ ۷کی ىك ) ۶لبًوى  
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 ؛اوؿ طـیمےکبؿ

(c)اوؿ وٍ  ئوںیوًیوؿمٹی هیں تعلین کے لئے ػاعال

کی اربفت   ىـائظ رل کے هطبثك کوؿك هیں ػاعلہ

ػی ربئیگی اوؿ یوًیوؿمٹی کے اهتضبى  رو ڈگـیق، 

صبٍل کـًے کے الئك  ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل

 ؛ثٌبئیٌگے

(d) ؛اهتضبًبت کـواًب 

(e) کے طـف مے تؼؿینی کوؿمق هیں ػاعلہطلجبء 

اوؿ یوًیوؿمٹی کے اهتضبًبت کے لئے فیل اوؿ ػیگـ 

 ؛گیربئے چبؿرق اػا کی 

(f) ؛اوؿ ًظن و ضجظ طلجبء کب چبل چليیوًیوؿمٹی کے 

(g) یوًیوؿمٹی یب کبلیزق کے طلجبء کی ؿہبئو اوؿ

ہبئو کی فیل اوؿ هیں ؿ کے ہبلق اوؿہبمٹلق ؿہبئو

 ؛اوؿ الرٌگق کی هٌظوؿی طلجبء کی ہبمٹلق

(h)  ڈگـی صبٍل کـًے کے لئے ٓافاػ تضمیك کے

 ؛ىـائظ

(i)؛فیلوىپل، امکبلـىپل، هیڈلق اوؿ اًعبم ػیٌے 

(j)؛ػیٌے وظبئف اوؿ هفت امٹوڈًٹ ىپل 

(k)؛اکیڈهک کبمٹیوم 

(l)؛ـی کب امتعوبلیالئجـ 

(m) ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹل اوؿ ثوؿڈف ٓاف امٹڈیق  کی

 اوؿ؛ تيکیل

(n)یب لواًیي کے هطبثك  ػیگـ هعبهالت رو اك ایکٹ

کیئے ربًے یب ضواثظ کے ؽؿیعے ثیبى  ثیبى ہوًے ہیں

 ہیں۔

گی اوؿ  تيکیل ػےاکیڈهک کبئوًنل ضواثظ ( 2)

مٌڈیکیٹ کو پیو کـیگی، رو اك کو تـهین مے یب 

ثغیـ تـهین کی هٌظوؿ کـیگی یب اك کو اکیڈهک 

کبئوًنل کی ربًت  ػوثبؿٍ غوؿ کـًے کے لئے  واپل 

 ثھیزے گی یب اك کو ؿػ کـیگی۔

کوئی اتھبؿٹی یب ثبڈی یوًیوؿمٹی اك ایکٹ، ( 1. )48

ػے مکتی  کیل لواًیي یب ضواثظ مے هٌنلک لواعؼ تي

ہے کہ رینے اك کے هعبهالت کو چال مکے اوؿ اك 
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کی هیٹٌگق کب ولت  اوؿ رگہ اوؿ اك مے هٌنلک 

 هعبهالت صل کـ  مکے۔

میٌیٹ کے  مٌڈیکیٹ کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی، عالوٍ( 2)

ىؼٍ لواعؼ هیں تـهین کـًے یب اك  ربًت مے تيکیل 

 :هٌنوط کـًے کی ہؼایبت کـ مکتی ہے کے

اینی کوئی اتھبؿٹی یب ثبڈی مٌڈیکیٹ ثيـطیکہ  اگـ 

ے ہؼایبت مے هطوئي  اینػیئے گئے  کے طـف مے 

ًہیں ہو ؿہی ہے تو وٍ میٌیٹ کی اپیل کـ مکتی ہے، 

 رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔

 -Xثبة 

 جنزل گنجبشیں

Chapter-X 

GENERAL PROVISION 

 

کنی ثھی عؼالت کو اك ایکٹ کے تضت کئے . 49

کبم یب کچھ کـًے کے اؿاػے کے عالف گئے کنی 

کنی کبؿوائی، گـاًٹ یب فیَلے یب کنی صکن ربؿی 

 کـًے کب اعتیبؿ ًہیں ہوگب۔

کنی کبم  ]''اچھی ًیت مے''[1اك ایکٹ کے تضت . 51

یب  یب کچھ کـًے کے اؿاػے پـ صکوهت، یوًیوؿمٹی

کنی اتھبؿٹی ، یب عولؼاؿ یب صکوهت یب یوًیوؿمٹی کے 

هالفم یب کنی ىغٌ کے عالف کوئی همؼهہ یب  

 لبًوًی کبؿوائی ًہیں ہوگی۔

رہبں اك ایکٹ کے الگو ہوًے کے ثبؿٍ  هبٍ کے  .51

ػوؿاں اك ایکٹ کی کچھ گٌزبئیيوں پـ عولؼؿٓاهؼ هیں 

کی  کوئی ؿکبوٹ پیو ٓاتی ہے، چبًنلـ، وائل چبًنلـ

مفبؿه پـ اینی ؿکبوٹ کو ہٹبًے کے لئے عبً 

 ہؼایبت ربؿی  کـمکتب ہے۔

 

ًبػؿىب عیؼلزی ڈًيب اًزٌئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری  . 52

 کو هٌنوط کیب ربتب ہے۔ ۷۷۱۱یوًیوؿمٹی آؿڈیٌٌل، 
                                              

1
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نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


