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عوام یوًیوؿمٹی آف  لبئؼایکٹ رل کے ؽؿیعے 

اًزٌیئـًگ، مبئٌل ایٌڈ ٹیکٌبالری، ًواثيبٍ لبئن کی 

 ربئے گی۔

عوام یوًیوؿمٹی ٓاف اًزٌیئـًگ، مبئٌل  رینب کہ لبئؼ 

 ؛ایٌڈ ٹیکٌبالری، ًواثيبٍ لبئن کـًب ضـوؿی ہوگیب ہے

 :ربئے گباك کو اك طـس ثٌب کے ًبفؾ کیب 

Chapter-I 

 -Iثبة 

 اثتدائی

PRELIMINARY 

اك ایکٹ کو لبئؼ عوام یوًیوؿمٹی ٓاف ( 1)  .1

اًزٌئیـًگ، مبئٌل ایٌڈ ٹیکٌبالری ًواثيبٍ، ایکٹ  

 کہب ربئے گب۔ ۶۲۲۱
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 یہ فوؿی طوؿ  الگو ہوگب۔ ( 2) 

 

 :اك ایکٹ هیں، رت تک .2

(a) ”ی یوًیوؿمٹ مے هـاػ ہے “اکیڈهک کبئوًنل

 ؛کبئوًنلکی اکیڈهک 

(b) ” یوًیوؿمٹی  مے هـاػ ہے “کبلذىؼٍ الضبق 

 ؛هیں الضبق ىؼٍ  کبلذ

(c) ”کے تضت هٌؼؿرہ ؽیل ۶۹ػفعہ “اعتیبؿی 

یوًیوؿمٹی کے اعتیبؿات مے کوئی  ثھی 

 ؛اعتیبؿ

(d) ”مے هـاػ  ہے یوًیوؿمٹی  کے “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) ”هیں هٌؼؿرہ  ۹۱مے هـاػ ہے ػفعہ  “عولؼاؿ

ؽیل یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿوں هیں مے کوئی 

 ؛ثھی عولؼاؿ

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

اوؿ لواعؼ کے هطبثك ثیبى کئے  ضواثظ

 ؛گئے

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

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

 ؛پـو چبًنلـ

(m) ”مے هـاػ ہے  “گـیزوئیٹ ؿرنٹـڈ

زوئیٹ رل کب ًبم اك یوًیوؿمٹی کب ایک گـی

همَؼ کے لئے ؿکھے گئے ؿرنٹـهیں ػاعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

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 

ہبئيی ہو عالوٍ اك کے کـاچی مٌؼھ کب ؿ

هٌؼؿرہ ؿرنٹـ  ڈویخـى کے، اوؿ رل کب ًبم 

 ؛ هیں ػاعل ہو

(n)  ”مے  هـاػ ہے اك ایکٹ کے تضت “ضواثظ

 ؛ثٌبئے گئے  ضواثظ

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

 ؛ثٌبئے گئے ضواثظ

(p) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کی  “میٌیٹ

 ؛میٌیٹ

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

 ؛ثٌبئے گئے  لبًوى

(r) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی کی  “مٌڈیکیٹ

 ؛مٌڈیکیٹ

(s) ”مے هـاػ ہے ایک ىغٌ رو  “امتبػ

یوًیوؿمٹی یب کبلذ هیں کنی ؽکـ کئے گئے 

کوؿك یب کوؿمق هیں تعلین ػےؿہے ہو اوؿ 

رل هیں ىبهل ہے وٍ ىغٌ رو امی طـس 

 ؛ضواثظ هیں ؽیل ہو

(t) ”مے هـاػ ہے یوًیوؿمٹی  “ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹ

کے طـف مے لبئن کئے گئے اوؿ  مٌجھبلے 

 ؛گئے یب  تَؼیك کئے گئے تؼؿینی ىعجہ

(u) ”مے هـاػ ہے لبئؼ عوام  “یوًیوؿمٹی

 یوًیوؿمٹی آف اًزٌیئـًگ، مبئٌل

 ؛ ایٌڈٹیکٌبالری، ًواثيبٍ

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

 وائل چبًنلـ

Chapter-II 

 -IIثبة 

 یوًیورسٹی

THE UNIVERISTY 
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ایک یوًیوؿمٹی ہوگی، رل کو لبئؼعوام ( 1) .3

یوًیوؿمٹی ٓاف اًزٌیئـًگ، مبئٌل ایٌڈ 

 ٹیکٌبالری، ًواثيبٍ کہب ربئے گب۔

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

کی ػومـے  یوًیوؿمٹی کے توبم امبتؾ اوؿ اعتیبؿات 

 هوجـاى پـ هيتول ہوگی۔

یوًیوؿمٹی ثبڈی کبؿپوؿیٹ ہوگی، رل کو صمیمی ( 3)

واؿحی اوؿ عبم هہـ ہوگی، رو هٌؼؿرہ ؽیل ًبم مے 

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

یوًیوؿمٹی اًزٌیئـًگ، مبئٌل اوؿ ٹیکٌبالری مے ( 4)

هضبیي هیں کالمق چالئیگی اوؿ  ڈگـیبں ػئے هٌنلک 

 گی۔

ٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ یوًیوؿمٹی ػوًوں النبم کی ه( 5)

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 کے 

 لئے کنی ٹھیکے هیں ىبهل ہوًے کی هزبف ہوگی۔

توبم صبٍل کئے گئے یب لجضہ کئے گئے ربئیؼاػ ( 6)

صموق اوؿ هہـاى اوؿ صبٍل کئے گئے توبم 

یوًیوؿمٹی ٓاف اًزٌیئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری هیں ىبهل 

کبلیذ آف اًزٌیئـًگ ایٌڈ ٹیکٌبالری  توبم احبحے، مبثمہ

ًواثيبٍ کے ملنلے هیں ؽکـ کی گئی یوًیوؿمٹی هیں 

ىبهل ہوربئیگے، اك ایکٹ کے الگو ہوًے مے 

 یوًیوؿمٹی کے طـف هٌتمل ہوربئیگے۔

یں عؼهبت مـاًزبم ػیٌےوالے هٌؼؿرہ ثبال کبلذ ه( 7)

توبم هالفم ثيوول مٌؼھ یوًیوؿمٹی کے امبتؾ اوؿ 

عولؼاؿوں کی اك ایکٹ کے فوؿ طوؿ الگو ہوًے مے 

پہلے یوًیوؿمٹی کے هالفهت کے طـف هٌتمل 

ہوربئیگے اوؿ اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے هطبثك 

 رینے  یوًیوؿمٹی طئے کـے۔

ے مٹی کظ یوًیوؿثيـطیکہ اینے ىـائظ اوؿ ضواث

یي کو هلٌے والی طـف هٌتمل ہوًے  مے پہلے هالفه

 مہولتوں مے کن فبئؼٍ ًہیں ہوگب۔
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 یوًیوؿمٹی  کب هـکقی ػفتـ ًواثيبٍ هیں ہوگب۔( 8)

 :یوًیوؿمٹی کو هٌؼؿرہ ؽیل اعتیبؿ صبٍل ہوًگے. 4

(a) ٹیکٌبالری ثيوول ٹیکنٹبئل  اًزٌیئـًگ، مبئٌل اوؿ

ٓاٹوهوثبئل اًزٌیئـًگ اوؿ ىگـ اوؿ ایگـو ثینڈ فوڈ  اوؿ

ٹیکٌبالری کی اوؿ اینے ػومـے هٌنلک   پـومینٌگ

ؿ تضمیك فـاہن کـًے اوؿ تـلی هضبهیي هیں تعلین او

 ؛اوؿ  هعلوهبت کی فـاہوی، رینے ثیبى کیب گیب ہو

(b)   یوًیوؿمٹی اوؿ کبلیزق هیں پڑھبئے ربًے والے

 ؛کوؿمق ٓاف امٹڈیق ثیبى کـًے

(c)  ،اهتضبى هٌعمؼ کـًے اوؿ ڈگـیبں، ڈپلوهبف

مـٹیفکیٹل اوؿ ػومـے اکیڈهک ڈمٹٌکيٌق اینے 

کے هطبثك ػیٌے، وٍ  لوگوں کو ثیبى کئے گئے ىـائظ

همبٍؼ کے لئے ػاعل ہوئے اوؿ رو  اك همَؼ  اك

وئے اوؿ رل  ًے اك کے اهتضبى ہ کے لئے ػاعل

 پبك  کئے ہو۔

(d)  ؽکـ کئے گئے طـیمیکبؿ کے هطبثك رل لوگوں

کی چبًنلـ هٌظوؿی ػے اى  کو اعقافی ڈگـیبں یب 

 ؛ػومـی اکیڈهک ػمٹٌکيٌق ػیٌے

(e)  اینے  لوگوں کو ڈگـیبں ػیٌے رو ثیبى کئے گئے

 ؛کی ہو آفاػاًہ تضمیك ىـائظ کے هطبثك

(f)  ًکو هغَوً کوؿك پڑھبًے یب اینے  اىغب

تـثیت ػیٌے رو یوًیوؿمٹی کے ىبگـػ ًہ ہو اوؿ اى 

 ؛کو مـٹیفکیٹل اوؿ ڈپلوهبف ػیٌے

(g)   کبلیزق کو هٌؼؿرہ ؽیل طـیمیکبؿ کے هطبثك

 ؛الضبق یب الگ کـًب

(h)  هٌؼؿرہ ؽیل طـیمیکبؿ کے هطبثك کبلیزق کے

عتن هـاعبت هیں ىبهل کـًب یب اك کو اینی هـاعبت 

 ؛ بکـً

(i)  الضبق ىؼٍ یب الضبق ہوًے کی عواہو ؿکھٌے

 ؛کبلیزق کی ربًچ کـًب

(h)   ػومـے یوًیوؿمٹیق یب میکھٌے کے هـکق پـ

ثـاثـ  کے عـٍے  تؼؿیلپبك کئے گئے اهتضبًبت یب 

 ؛لجول کـًے یب اینی هٌظوؿی کو ؿػ کـًب
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(k)  ػومـے  یوًیوؿمٹیق یب پجلک اتھبؿٹیق مے اینے

همبٍؼ کے لئے تعبوى کـًے، طـیمے اوؿ اینے 

 ؛رینے وٍ طئے کـے

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

همبٍؼ مے هٌنلک ٓامبهیبں پیؼا کـًے اوؿ اك 

 ؛ٓامبهیوں پـ لوگ همـؿ کـًے

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

هزتب ے ىغٌ کو یوًیوؿمٹی کے امتبػ طوؿ ػومـ

 ؛ػیٌے

(n)  ،هٌؼؿرہ طـیمیکبؿ کے هطبثك فیلوىپل

امکبلـىپل ثـمـیق، هیڈلق اوؿ اًعبم  هٌمؼ کـًے اوؿ 

 ػیٌے؛

(o) اوؿ تضمیك کی تـلی کے لئے ٹیچٌگ  تؼؿیل

، اػاؿے، میٌٹـف ٓاف ڈپبؿٹوٌٹ، کبلیزق، فیکلٹیق 

ایکنیلٌل، هیوفیوق اوؿ ػومـے میکھٌے کے هـکق 

اوؿ چالًے مبؿمٌجھبل لبئن کـًے  اوؿ اى کی هـهت،

 ؛کے لئے اینے اًتظبم کـًے، رینے وٍ طئے کـے

(p)  یوًیوؿمٹی اوؿ کبلذ کی ىبگـػوں کی ؿہبئو کب

لبئن کـًے اوؿ  ؿکھٌب، ؿہبئو کے ہبلل ہضبثط

مٌجھبلٌے اوؿ ىبگـػوں کی ہبمٹلق اوؿ  الرٌگ کے 

 ؛لئے  کنی  رگہ کی هٌظوؿی ػیٌب

(q)  ن و یوًیوؿمٹی اوؿ کبلیزق کی ىبگـػوں کی ًظ

کـًے اوؿ ضبثطہ ؿکھٌب اوؿ اینے  ضجظ پـ ًظـػاؿی

کیوؿیکولـ اوؿ ؿیکـیيٌل  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  اینےفیل اوؿ ػومـی اػائیگیبں

 ؛کـًب، رینے وٍ طئی کـے

(t)  یوًیوؿمٹی کو اپٌی  ربئیؼاػ، هٌتمل کی گئی ربئیؼاػ

اوؿ گـاًٹل، وٍیتیں، ٹـمٹ، تضبئف، عطیبت، 

صبٍل کـًے اوؿ اوؿ ػومـےچٌؼے اًڈوهٌٹل 

مٌجھبلٌے، اوؿ اینی هلکیت، گـاًٹل، وٍیتیں، 

all classes creeds 

etc 
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ٹـمٹل، تضبئف، عطیبت، اًڈوهٌٹل یب اك طـس کئے 

کی  ئے چٌؼوں کی ًوبئٌؼگی کـًے والے کنی فٌڈگ

 مـهبئیکبؿی کـًے، رینے وٍ هٌبمت موزھے؛

(u)   تضمیك اوؿ ػومـے کبهوں کی چھپبئی اوؿ اىبعت

 اوؿ؛ کب اہتوبم کـًب

(v)   اینے ػومـے الؼام اٹھبًب اوؿ اىیبء کـًے، پھـ

رو  وٍ هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کے هطبثك ہو یب ًہیں،

، میکھٌے اوؿ تضمیك اوؿ تؼؿیلیوًیوؿمٹیوں کی 

، افیلیئٹٌگ اوؿ ایگقیوٌٌگ ثبڈی کے همبٍؼ تؼؿیل

 صبٍل کـًے کے لئے ضـوؿی ہو؛

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

ثہ مٌؼھ هیں اینے وکو پوؿے ٍ یوًیوؿمٹی

عالئمبربت پـ ػائـٍ اعتیبؿ ہوگب، رینے صکوهت طئے 

 کـے۔

صکوهت یوًیوؿمٹی مے ٍالس کے ثعؼ، ثيـطیکہ، 

عبم یب عبً صکن کے ؽؿیعے، ػائـٍ اعتیبؿ 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۔

هیں آًے والی کوئی  یوًیوؿمٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ ( 3)

صکوهت کی اربفت کے عالوٍ یوًیوؿمٹی کب  ثھی کبلذ

الضبق صبٍل ًہیں کـیگب یب یوًیوؿمٹی مے الضبق ًہیں 

 ؿہیگب۔

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

اعتیبؿ هیں ٓاًے والے توبم کبلیذ ، اك ایکٹ کے الگو 

 ہوًے مے یوًیوؿمٹی هیں ضن ہوربئیگے۔

یوًیوؿمٹی توبم لوگوں  چبہے وٍ کنی ثھی رٌل، . 6

، ًنل، طت یب ؿًگ کے ہو، اى کے لئے  کھلے هؾہت

ہوگی اوؿ کنی ثھی ىغٌ کو یوًیوؿمٹی کے 

 :ثٌیبػ مے اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گبمے اینے  اعبتهـ

کب یہ هطلت  ثيـطیکہ اك ػفعہ مے کنی ثھی ثبت 
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عمیؼوں هؾہجی  اى  ًہیں لیب ربئے گب کہ وٍ ىبگـػوں کو

ربًی  والی هؾہجی تعلین کو ًہیں  تؼؿیلکے هطبثك 

ربئیگی،  تؼؿیل کیؿوکے گی، لیکي وٍ اك طـس 

 رینے طئی کیب ربئے۔

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

هٌؼؿرہ طـیمے کبؿ کے هطبثك کی ربئے  تؼؿیلتوبم 

گی اوؿ اك هیں ىبهل ہوًگے لیکچـف، ٹیوٹوؿلق، ثضج 

هجبصخے، میویٌبؿ، هظبہـے، لیجبؿٹـیق هیں عولی کبم 

 اوؿ وؿکيبپ اوؿ ہؼایبت کے ػومـے طـیمے۔

گئے وؿمٹی یب کبلیذ کے کنی ثیبى کئے 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)

 ًَبة اینے ہوگب، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔

هیں  ثيـطیکہ ثیچلـف ڈگـی کی مطش پـ، توبم فیکلٹیق 

پبکنتبى امالهک ایٌڈ ”ایک ڈمیپلیي ہوگب، رل کو 

، 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 ٓاپيي

 ربئیگب۔

ثیبى کئے گئے طـیمے کے هطبثك یوًیوؿمٹی ( 1. )8

کے طلجبء کے یوًیي ثٌبئی ربئیگب، رل کے ثعؼ اك کو 

ثعؼ اك کو یوًیي کہب یوًیي ثٌب ئی ربئیگی، رل کے 

 ربئیگب۔

کبم اوؿ هـاعبت اوؿ یوًیي مے هٌنلک ػومـے ( 2)

 رینے ثیبى کیب  گیب ہو۔ اینے ہوًگے توبم هعبهالت

Chapter-III 

 -IIIثبة 

 چبًسلز اور پزو چبًسلز

CHANCELLOR AND PRO-

CHANCELLOR 

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

چبًنلـ رت هوروػ ہو، یوًیوؿمٹی کے  ( 2)
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 کبًووکیيي کی ٍؼاؿت کـیگب۔

 

 چبًنلـ یوًیوؿمٹی مے وامطہ یب ثالوامطہ( 1. )11

یب هنئلےکی ربًچ پڑتبل  کـا هٌنلک کنی هعبهلے

مکتب ہے اوؿ اك ملنلے هیں ایک یب ایک مے فائؼ 

ىغٌ اینی 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 

، چبًنلـ اى کے هکول ہوًے کے ثعؼ 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 

کـًے مے هٌع  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 

مٌڈیکیٹ  کے طـف مے پیو کئے گئے عـیضی پـ 

، اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب ہے، غوؿ کـًے کے ثعؼ 

ی چبًنلـ ک رینے وٍ هٌبمت موزھے اوؿ وٍ  وائل 

ؽهے ػاؿی ہوگی کہ وٍ اینے ہؼایبت پـ عولؼؿٓاهؼ کو 

 یمیٌی ثٌبئے۔

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

 :ہوگب

ہوگب  ثيـطیکہ رت ایک مے فائؼ وفیـ ثـائے تعلین 

کہ ہبئیـ ایٌڈ ٹیکٌیکل ایزوکیيي  کب وفیـ پـوچبًنلـ 

 ہوگب۔

رت چبًنلـ غیـ صبضـ ہوگب یب ػومـی ٍوؿت ( 2)

اك طـس عول کـًے مے لبٍـ ہوگب کہ پـو  هیں 

چبًنلـ، چبًنلـ کے اعتیبؿ امتعوبل کـیگب اوؿ اك 

 کے کبم مـاًزبم ػے گب۔

 

 مٌڈیکیٹ

Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Chapter-IV 

 -IVثبة 

 یوًیورسٹی کے اختیبرات

AUTHORITIES OF THE UNIVERISTY 

 :ہوًگےهٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی کے اعتیبؿات .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 

(x)اوؿ؛ڈمیپلیي کویٹی 

(xi)  لواًیي هیں ثیبى کی  رینے  اینے ػومـی ثبڈیق

 گئی 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

رل کی کن اف کن تیي مبل ہو، وٍ توبم یوًیوؿمٹی کے 

 ؛کے طـف مے هٌتغت کئے ربئیٌگے امبتؾٍ

(vii) ؛الضبق ىؼٍ کبلیذ کے توبم پـًنپبل  

(viii) ػو ًوبئٌؼگی یعٌی، یوًیوؿمٹی  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)  حبًوی اوؿ اعلٰی حبًوی تعلیوی ثوؿڈ، صیؼؿٓاثبػ کب
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 ؛چیئـهیي

(x) توبم گـیزوئیٹل کے طـف مے اى هیں مے ایک

 اوؿ؛ؿرنٹـڈ گـیزوئیٹ  کو هٌتغت کیب ربئیگب

(xi)  ًبم ًہبػ اًزٌیئـف اوؿ اًزیٌئـًگ اوؿ ٹیکٌبالری

ػو اىغبً کو چبًنلـ کے طـف  هیں هبہـ  هیں مے 

 مے ًبهقػ کیب ربئیگب؛

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

چبًنلـ، یب ػوًوں کی غیـ هوروػگی هیں، وائل 

 چبًنلـ میٌیٹ کب چیئـهیي ہوگب۔

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

تیي مبل کے لئے عہؼٍ ؿکھے گےاوؿ اگـ اینی کنی 

هوجـ کو عہؼٍ هؼت عتن ہوًے مے پہلے عبلی ہوتب ہے 

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

ثبلی هؼت  اوؿ اینی آمبهی پـ همـؿ کئے گئے هوجـاى 

 تک عہؼٍ ؿکھ مکتب ہے۔

ػو هـتجہ چبًنلـ کے میٌیٹ مبل هیں کن اف کن ( 4)

طـف مے چبًنلـ  کی هيوؿٍ مے طئی کئے 

 تبؿیغوں پـ هیٹٌگ کـیٌگے۔

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

 ػہبئی تیي  ثـاثـ ہوگب، رل کو ایک کی ًنجت کب ایک 

 ثـاثـ گٌب ربئیگب۔

کے  اك ایکٹ کی گٌزبئیيوں کے هطبثك میکیٹ. 14

 :هٌؼؿرہ اعتیبؿ ہوگب

(a) ؛لواًیي پـ غوؿکـًے اوؿ هٌظوؿی ػیٌے 

(b) اوؿ  امٹیٹوٌٹ مبالًہ ؿپوؿٹ، اکبئوًٹل کی مبالًہ

تغویٌہ پـ غوؿ کـًے  اوؿ ًظـحبًی ىؼٍ ثزیٹ  مبالًہ

 ؛اوؿ هٌظوؿی ػیٌے

(c) ت هیں ااك ایکٹ کی گٌزبئیيوں کے هطبثك اعتیبؿ

 ؛هیوجـ همـؿ کـًب

(d)   اپٌے اعتیبؿات هیں مے کوئی ثھی کنی اعتیبؿی

 اوؿ؛ یب عولؼاؿ یب کویٹی  یب ؽیلی کویٹی صوالی کـًب

(e)   اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌے رینے لواًیي 

 ؛هیں ثیبى کیب گیب ہو
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16 

 :مٌڈیکیٹ  هيتول ہوگی ( 1. )15

(i)  ؛وائل چبًنلـ، رو چیئـهیي ہوگب 

(ii) پـو وائیل چبًنیلـ؛ 

(iii)   ،ٍوثبئی اموجلی کب ایک هیوجـ، اگـ کوئی  ہو

 ؛اموجلی کے امپیکـ کے طـف مے ًبهقػ کیب ربئیگب

(iv)   میٌیٹ  کے ػو هیوجـ، میٌیٹ کے طـف مے

 ؛ئے ربئیٌگےهٌتغت ک

(v)  مٌؼھ ہبئی کوؿٹ کب چیف رنٹل یب اك کے طـف

 ؛مے ًبهقػ کئے گئے ہبئی کوؿٹ کب ایک رذ 

(vi)  ؛مٌؼھ صکوهت کے هضکوہ تعلین کب میکـیٹـی 

(vii)  ؛یوًیوؿمٹی گـاًٹل کویيي کب ایک ًبهقػ هیوجـ 

(viii)  ایک ڈیي چبًنلـ کے طـف مے وائل چبًنلـ

 ؛ کی مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئیگب

(ix) (a)  ایک پـوفینـ یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف کی

 ؛ربًت مے اى هیں هٌتغت کیب ربئیگب

(b)  پـوفینـ کی اینومیئیٹ  ایک اینومیئیٹ

 ؛هیں مے هٌتغت کیب ربئےگباى پـوفینـف  

(c)   ایک امنٹٌٹ پـوفینـ یوًیوؿمٹی کی امنٹٌٹ

پـوفینـف  کے ربًت مے اى هیں مے هٌتغت کیب 

 ؛ ربئےگب

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

تزـثے مے یوًیوؿمٹی کے لیکچـؿ کے ربًت مے 

 ؛هیں مے هٌتغت کیب ربئے گباى 

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

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

مبهبى، اوفاؿ اوؿ اینے ػومـی یوًیوؿمٹی کو 

 ؛هطلوة اىیبء فـاہن کـًب

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

ہبمٹلق تعویـ کـواًے کـًے یب ىبگـػوں کے لئے 

اوؿطلجبء کی اینی ؿہبئو کے لئے کوئی رگہ هٌتغت 

 ؛کـًب

(h)  ؛کبلیزقکو الضبق ػیٌے یب اى کب الضبق  عتن کـًب 

(i)  کبلیزق کو اپٌی هـاعبت هیں ىبهل کـًے یب اى کو 

 اعتیبؿ اوؿ ؽهے ػاؿیبں

Powers and duties 

of the Academic 

Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػومـے اتھبؿٹیق کی 

 ثٌبوت، کبم اوؿ اعتیبؿ

Constitution 

functions and 

powers of other 

Authorities 
 

کچھ اتھبؿٹیق کے ربًت 

 مے کویٹیوں کی همـؿی

Appointment of 

Committees by 

certain Authorities 
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 ؛اینی هـاعبت مے عبؿد کـًب

(j) ؛کبلیزق اوؿ تؼؿینی ىعجوں کی اًنپیکيٌق کـاًب 

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

مے هٌنلک کنی ػومـے همبٍؼ کے لئے ٓامبهیبں 

 ؛پیؼا کـًب

(l) اوؿ  ملیکيي ثوؿڈ کی مفبؿه پـ یوًیوؿمٹی امتبػ

اوؿ امے مے فائؼ عہؼوں پـ هالفم   17ثی پی ایل 

 ؛همـؿ کـًے

(m)   اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے هطبثك اهیـیٹل

 ؛کـًے، رینے ثیبى کیب گیب ہو پـوفینـف همـؿ

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

ػومـے هالفهیي کو هٌؼؿرہ ؽیل طـیمےکبؿ کے 

 ؛هطبثك منپیٌڈ کـًب، مقا ػیٌب اوؿ هالفهت مے ہٹبًب

(o)  اك ایکٹ کی گٌزبئیيیں کے هطبثك اعتیبؿات هیں

 ؛هیوجـ همـؿ کـًب

(p)  ،هٌؼؿرہ ىـائظ کے چبًنلـ کی هٌظوؿی مے

 ؛هطبثك اعقافی ڈگـیبں ػیٌے

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

 ؛تزویق کـًے

(r)  اکیڈهک کبئوًنل کے طـف مے تزویق کئے گئے

ضواثظ پـ غوؿ کـًب اوؿ هٌظوؿی ػیٌب یب اکیڈهک 

 ؛کے ثعؼ ضواثظ ثٌبًب کبئوًنل کے هيوؿے

(s)  یوًیوؿمٹی کے هعبهالت کے هتعلك میٌیٹ کو پیو

کـًے اوؿ هٌظوؿی کے لئے مبالًہ ؿپوؿٹ تیبؿ کـًب 

 ؛

(t)  میٌیٹ کے طـف مے کنی ثھی هعبهلے پـ طلت

 ؛کئے گئے ؿپوؿٹ پیو کـًب

(x)  چبًنلـ کے طـف مے ًبهوؿ اىغبً ًبهقػ کئے

 ؛ربئے گے

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

کب ایک پـًنپبل اگـ کوئی ہو،  اوؿ کبًنٹیٹوًٹ کبلذ 

 چبًنلـ کے طـف مے ًبهقػ کیب ربئے گب؛

(xii)  اوؿٍؼؿ؛  کب یوًیي 

 

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 

 

اتھبؿٹیق کی ثٌبوت هیں 

 ؿکبوٹ

Voids in the 

constitution of 

Authorities 

 

 

 

 

اتھبؿٹیق کی کبؿؿوائیوں 

 کی توحیك

Validity of 

proceedings of 

authorities 

 

اتھبؿٹیق کی کبؿؿوائیوں 

 کو عتن کـًب

Annulment of 

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

اػاؿے هیں هالفهت ًہیں کـتے ہو، چبًنلـ کے طـف 

 ؛ربئیگےمے ًبهقػ کئے 

ایکل ٓافیيو هوجـاى کے عالوٍ مٌڈیکیٹ  کب هیوجـ ( 2)

اوؿ اگـ کنی هیوجـ کے  ػو مبل تک عہؼٍ ؿکھے گب

عہؼے کی هؼت عتن ہوًے مے پہلے عبلی ہو ؿہی ہو 

( کے تضت پـ کی ربئیگی 1اینی ٓامبهی ؽیلی ػفعہ  ) تو

اوؿ اینی ٓامبهی پـ همـؿ کئے گئے هوجـ ثبلی هؼت 

 ھ مکتے ہے۔کے لئے عہؼٍ ؿک

کی هیٹٌگ کب کوؿم کل  هیوجـاى کے  مٌڈیکیٹ ( 3)

ٓاػھے ثـاثـ ہوگب، رل کی ًنجت ایک ثـاثـ موزھی 

 ۔ربئیگی

مٌڈیکیٹ یوًیوؿمٹ کے ایگقیکیوٹو ثبڈی ( 1. )16

لواًیي کے  کی گٌزبئیيیں اوؿ  ہوگی اوؿ  اك ایکٹ

هطبثك، یوًیوؿمٹی کے هعبهالت اوؿ ربئیؼاػ پـ عبم 

 ۔ؿکھے گیًظـػاؿی 

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)  ػیٌے اوؿ یوًیوؿمٹی  طـیمہ طئی کـًے، لجضہ

 ؛کب امتعوبل کـًب کی 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)   یوًیوؿمٹی کے طـف مے فٌڈف ؿکھٌے، اًتظبم

کـًے اوؿ اك پـ ضبثطہ ؿکھٌے  اوؿ فٌبًل اوؿ 

کے هيوؿے مے اینے فٌڈف صکوهتی  پالًٌگ 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 

عـچ کی اہن هؼ هیں مے ػومـوں  کو فٌڈف کب عـچ 

Authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿ
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 ؛کـًب

(e)  کے احبحے اوؿ ومبئل کے مبتھ توبم یوًیوؿمٹی

 ؛هبلی اعـاربت کی اکبئوًٹل کے کتبة تـتیت ػیٌب

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

هٌنلک هعبهالت مے مبهٌب کـًب، رینے هٌبمت 

 اوؿ؛موزھے

(g)  اپٌے اعتیبؿات هیں مے کنی ثھی اتھبؿٹی یب

 کـًے؛عولؼاؿ یب کویٹی یب ؽیلی کویٹی کے صوالے 

 :اکیڈهک کبئوًنل هيتول ہوگی. 17

(i) ( ؛چیئـهیيوائیل چبًنیلـ) 

(ii) پـو وائیل چبًنیلـ؛ 

(iii)  ؛ڈیٌل 

(iv)  اهیـیٹل پـوفینـف  ثيوول یوًیوؿمٹی کے

 ؛پـوفینـف

(v)؛ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹل کب چیئـهیي 

(vi) ؛الضبق ىؼٍ کبلیزق کے توبم پـًنپبلق 

(vii)  اًزٌیئـًگ اوؿ ٹیکٌبالری ػو ًبهوؿ اًزٌیئـ اوؿ

 ؛کے هبہـ چبًنلـ کے طـف مے ًبهقػ کئے ربئیٌگے

(viii) ؛مٌؼھ صکوهت کی هضکوہ تعلین  کب میکـیٹـی 

(ix)  ؛ؿرنٹـاؿ 

(x)اوؿ؛الئجـیـیي 

(xi) کب کٌٹـوؿلـ 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

( 1عبلی ہوتب ہے تو اینی ٓامبهی پـ ؽیلی ؽفعہ )پہلے 

کے تضت ثھـتی کی ربئیگی اوؿ اك ٓامبهی پـ همـؿ 

کے لئے عہؼٍ ؿکھ مکتب  گئے هیوجـ ثبلی هؼت  کئے 

 ہے۔

اکیڈهک کبئوًنل کی هیٹٌگ کب کوؿم کل هوجـاى ( 3)

کی ًنجت ایک  کے ایک ػہبئی تیي ثـاثـ ہوگب، رل 

 گٌب ربئیگب۔ثـاثـ 

اکیڈهک کبئوًنل یوًیوؿمٹی کی اکیڈهک ( 1. )18
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ثبڈی ہوگی اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئیيیں اوؿ لواًیي اوؿ 

، تضمیك اوؿ ضواثظ کے هطبثك، اك کے ہؼایبت 

اهتضبًبت کے لبثل هعیبؿ لبئن ؿکھٌے اوؿ یوًیوؿمٹی 

اوؿ کبلیزق کی تعلیوی فًؼگی کو مٌجھبلٌے اوؿ فـوغ 

 ػیٌے کے اعتیبؿ صبٍل ہوًگے۔

هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کی عبم صیخیت مے تضبػ ( 2)

، لواًیي اوؿ ، اك ایکٹ کی گٌزبئیيیںکے عالوٍ

و اعتیبؿ صبٍل ضواثظ کے هطبثك، اکیڈهک کبئوًنل ک

 :ہوًگے

(a) ؛تعلیوی هعبهالت پـ مٌڈیکیٹ  کو هيوؿے ػیٌب 

(b)  ؛تؼؿینی، تضمیك اوؿ اهتضبًبت کـاًب 

(c)   تؼؿیل کے کوؿمق اوؿ  یوًیوؿمٹی کے اهتضبًبت

 ؛هیں طلجبء کی ػاعال کـاًب

(e)   امٹوڈًٹ ىپل، امکبلـىپل، هیڈلق اوؿ اًعبم

 ؛ػیٌے کے اًتظبم کـًب

(f)  تؼؿینی ىعجہ ربت اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق فیکلٹییق ،

مبفی کے لئے مٌڈیکیٹ  کی  کی ثٌبوت اوؿ تٌظین 

 ؛ امکیویں تزویق کـًب

(g)   مٌڈیکیٹ کے غوؿ اوؿ هٌظوؿی کے لئے ضواثظ

 ؛تیبؿ کـًب

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

کے مفبؿه پـ، مبالًہ ضواثظ تزویق کـًے، تؼؿیل 

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)  ػومـی یوًیوؿمٹیق یب ایگقیوٌٌگ ثبڈیق کے

اهتضبًت کو تَیؼق کـًے اى کو یوًیوؿمٹی کے 

 ؛هٌنلک اهتضبًبت کے ثـاثـ ػؿرہ  ػیٌے

(j)  اك ایکٹ کی گٌزبئیيیں کے هطبثك اتھبؿٹیق هیں

 ؛هوجـف همـؿ کـًے
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(k)   اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌے رینے لواًیي

 هیں ثیبى کیئے گئے ہو؛

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

ایکٹ هیں کچھ عبً گٌزبئیيیں ًہیں ثٌبئی گئی ہوں، 

وٍ اینے ہوًگے، رینے لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے 

 ہو۔ 

 

کوئی ثھی اتھبؿٹی، ولت ثولت، اینی امٹیٌڈًگ، . 21

امپیيل یب ایڈوائیقؿی کویٹیبں ثٌب مکتی ہے، رینے وٍ 

اینب ىغٌ کویٹی کے هوجـاى کی هٌبمت موزھے اوؿ 

صخییت مے همـؿ کـ مکتی ہے، رو اینی اتھبؿٹی کے 

 هیوجـ ًہیں ہو۔

 

 

رہبں ایک هیوجـ کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی هیں ( 1. )21

اك ایکٹ کے تضت کنی طئے ىؼٍ هؼت کے لئے 

 کـًے یب ًبهقػ کیب ربئیگب کیب ربئیگب، همـؿ کیب هٌتغت

ہیں ثیبى کی رت تک اك کی ىـوعبت کی تبؿیظ ً

 کے هٌتغت، همـؿی یب ًبهقػگی والی تبؿیظ  ربئے، اك

 گٌب ربئے گب، رینے هعبهلہ ہو۔ مے

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 

اینے عـٍے کے لئے غیـ صبضـ ؿہتب ہے، رو چھ 

هبٍ مے کن ًہیں ہو تو اك کی امتعیفٰی موزھی ربئیگی 

 عبلی ہوربئیگی۔ اوؿ وٍ میٹ 

اگـ کنی ىغٌ کی اہلیت کے هتعلك تکـاؿ پیؼا . 22

مے  ت ے یب وٍ کنی اتھبؿٹی کے هیوجـ کی صیخیہوتب ہ

ی ؿکھتب ہے تو اینب هعبهلہ وائل چبًنلـ، مت کبم ربؿ 

کے چیف  مے میٌیئـ ڈیي اوؿ مٌؼھ ہبئی کوؿٹ 
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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۔

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

صکوهت کے تضت کنی ٓافیل کے عتن ہوًے یب اینے 

یب ًبهقػ کـًے هزبف تٌظین، ہوًے  هیوجـ کو هٌتغت

اػاؿے یب ػومـی ثبڈی کے عتن ہوًے یب اینی تٌظین، 

یب ػومـی ثبڈی کے عتن ہوًے یب اینی تٌظین،  اػاؿے 

کو کبم مے ؿوکٌے پـ، یب کنی یب ثبڈی  اػاؿے 

تو اینی ٓامبهی کو  بلی ہوتب ہےػومـی ورہ مے  ع

یگب، رل اك طـس اینے ىـائظ کے هطبثك  پـ کیب ربئ

 ہؼایت کـے۔ چبًنلـکو  

یوًیوؿمٹی کے کنی اتھبؿٹی یب ثبڈی کو  کوئی . 24

یب ثبڈی هیں ٓامبهی کی  الؼام یب کبؿوائی اینی اتھبؿٹی 

ثٌبوت هیں کنی ًمٌ کی ٍوؿت هیں  ٍوؿت هیں یب 

 ۔غیـ هوحـ ًہیں ہوًگے

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

یب  کبؿوائی اك ایکٹ کی گٌزبئو، لواًیي، ضواثظ

ی اتھبؿٹی کے امجبة لواعؼ کے هطبثك ًہیں کہ این

کیوں اینی  ربًٌے کے لئے طلت کـًے کے ثعؼ 

، تضـیـ هیں صکن کے کبؿوائی کو عتن ًہیں کیب ربئے

 ؽؿیعے، اینی کبؿوائی کو ؿػ کـیگب۔

رہبں کنی اتھبؿٹی کے ایک هوجـ اعالفی گنتبعی ( 2)

کب مقایبفتہ ہے، یب ؽہٌی هـیض ہوگیب ہے یب ػومـی 

کی صیخیت اپٌے  اتھبؿٹی کے هیوجـ  ےٍوؿت هیں این

کبم مـاًزبم ػیٌے کے لئے ًباہل ہوگیب ہے کہ اینے 

ىغٌ کو چبًنلـ کے طـف مے اتھبؿٹی کی 

 هوجـىپ مے ہٹبیبربئےگب۔

Chapter-V 

 پبًچثبة 

 یوًیورسٹی کے عولدار

OFFICERS OF THE UNIVERSITY 

 :هٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی  کے عولؼاؿ ہوًگے . 26
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(i) ؛وائل چبًنلـ 

(ii)  ؛وائل چبًنلـپـ 

(iii) ؛ڈیٌل 

(iv) ؛تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي 

(v)؛ؿرنٹـاؿ 

(vi) ؛ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل 

(vii) ؛اهتضبًبت کے کٌٹـولـ 

(viii)  ؛ؿیقیڈًٹ آڈیٹـ 

(ix) اوؿ؛ الئجـیـیي 

(x) و ضواثظ کے هطبثك ثیبى اینے ػومـے ىغٌ ر

 کیب گیبہو۔

 وائل چبًنلـ، چبًنلـ کے طـف مے چبؿ( 1. )27

مبل کے هؼت کے لئے اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے 

هطبثك همـؿ کیئے ربئیٌگے، رینے چبًنلـ طئے 

کـے اوؿ وٍ تت تک عہؼٍ ؿکھے  گب رت تک چبًنلـ 

 چبہئے۔

غیـ  ل چبًنلـ کب عہؼٍ  ہے، یب  وٍرت تک وائ ( 2)

یب کنی ػومـے  صبضـ ہے یب ثیوبؿی کی ورہ  مے 

۔ ًہیں ػے مکتب ٓافل کے کبم مـاًزبمورہ مے اپٌی 

چبًنلـ اینے اًتظبم کـ مکتب ہے ، رینے وٍ هٌبمت 

 موزھے۔

وائل چبًنلـ یوًیوؿمٹی کے هـکقی ٓاؿگٌبئیقؿ ( 3)

 اوؿ اکیڈهک افنـ ہوًگے۔

 :چبًنلـ کے تضت  اعتیبؿ  ہوًگے. 28

(i) کے الگو ہوًے  اك ایکٹ کی گٌزبئيیں اوؿ لواًیي

 ؛کو یمیٌی ثٌبًب

(ii)  ػومـے چبًنلـ اوؿ پـو چبًنلـ کی غیـ صبضـی

یوًیوؿمٹی کے کبًووکیيي  اوؿ میٌیٹ کی  هیں 

 ؛هیٹٌگق کی ٍؼاؿت کـیٌگے

(iii)   اتھبؿٹیق یب یوًیوؿمٹی کے ػومـی ثبڈیق کی

هیٹٌگق هیں ىبهل ہوًے اوؿ اك کی ٍؼاؿت کـًے، 

 ؛ًہ ہو رل کب وٍ چیئـهیي ہو

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

 

 

 

 

 

 یوًیوؿمٹی فٌڈ

University Fund 
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ضـوؿی موزھے اوؿ اك کے ثعؼ رتٌب رلؼ ہو مکے، 

اك اٹھبئے گئے الؼام کے هتعلك  اك عولؼاؿ، اتھبؿٹی 

ثبڈی کو  ؿپوؿٹ کـًے، رل کو عبم  یب ػومـی

 اٹھبًے ہو؛ ٍوؿتضبل هیں الؼام

(v)  عبؿضی ٓامبهیبں پیؼا کـًے، رو چھ هبٍ کے هؼت

 ؛اك ٓامبهیبں پـ ثھـتی کـًے اوؿ  فائؼ  ًہ ہومے 

(vi)   ،اثتؼائی تٌغواٍ لیٌے عہؼوں پـ همـؿ کـًے

 ؛رینے ثیبى کیئے گئے ہو

(vii)  هٌظوؿ ىؼٍ ثزٹ  مے عـچ ربؿی کـًے اوؿ

عـچ کی وہی هیزـ ہیڈ مے فٌڈف کو  اگـ ضـوؿی ہو

 ؛ػوثبؿے تـتیت ػیٌب

(viii) ربؿک  اینی ؿلن تیت کے ؽؿیعے ػوثبؿٍ تـ

کـًے رو پبًچ ہقاؿ ؿوپے مے فائؼ ًہ ہو، اینے 

عـچ کے لئے رو ثزٹ هیں ًہیں ؽکـ کئے گئے ہو 

 اوؿ اك کو مٌڈیکیٹ   کے آًیوالے هیٹٌگ هیں ؿپوؿٹ 

 ؛کـًب

(ix)  هٌنلک یوًیوؿمٹی کے طـف مے هلے ہوئے

پـ غوؿ کـًے کے ثعؼ یوًیوؿمٹی کے  وں کے پیٌلًبه

توبم اهتضبًبت کے لئے پیپـ میٹـك اوؿ 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

ى، اًتظبهیہ یب ، تضمیك، اهتضبعولؼاؿوں کو تؼؿینی

صوالے کـًب،  کے ػومـی مـگـهیبں  یوًیوؿمٹی 

 ؛رینے وٍ ضـوؿی موزھے

(xii)  کے هطبثك، رینے ثیبى کیئے  اینی ىـائظ

گئے ہو، اك ایکٹ کے تضت اپٌے کوئی ثھی اعتیبؿ 

نی عولؼاؿ یب هالفم کے صوالے یوًیوؿمٹی کے ک

 ؛کـًب

(xiii)   اینے اعتیبؿ امتعوبل کـًے اوؿ اینے کبم

 مـاًزبم ػیٌے، رینے ثیبى کیئے  گئے ہو۔

چبًنلـ، وائل چبًنلـ مے هيوؿے کے ثعؼ ( 1. )29
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هیي کیوپل اوؿ اضبفی کیوپنق، اگـ کوئی ہو، یب 

الگ الگ  ػومـی کیوپنق کے لئے هيتـکہ طوؿ پـ 

اینے ىـائظ اوؿ اینے هؼت کے لئے، رو چبؿ مبل 

ًہ ہو، رینے چبًنلـ طئے کـے، پـو وائل ئؼمے فا

 ؛کـ مکتب ہے چبًنلـ  همـؿ

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

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

هتضبػ ًہ ہو، وائل چبًنلـ کے اینے اعتیبؿ امتعوبل 

کـیٌگے اوؿ اینے کبم مـاًزبم ػیٌگے، یب کیوپل کے 

ملنلے هیں اینے ػومـے اعتیبؿ امتعوبل کـیٌگے 

اوؿ کبم مـاًزبم ػیٌگے، رل کے لئے وٍ همـؿ کیب 

 ے۔اى کو صوالے کـ، رینے چبًنلـ گیب ہے
ؿرنٹـاؿ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب ( 1. )31

اوؿ مٌڈیکیٹ  کے طـف مے همـؿ کیب ربئے گب۔ 

اك ایکٹ کے فوؿى الگو   ثيـطیکہ پہلے ؿرنٹـاؿ

کے  ہوًے  کے ثعؼ چبًنلـ کے طـف وائل چبًنلـ

 هيوؿے مے همـؿ کیب ربئیگب۔

ؿرنٹـاؿ اینے ىـائظ اوؿ ضواثظ کے تضت  ( 2)

همـؿ کیبربئیگب، رینے چبًنلـ طئے کـے اوؿ تیي 

مبل کے لئے عہؼٍ ؿکھے گب اوؿ ػومـی همـؿے کے 

 لئے اہل ہوگب۔

 :ؿرنٹـاؿ کـ مکے گب ( 3)

(a)   یوًیوؿمٹی کی عبم امٹوپ اوؿ تعلیوی ؿکبؿڈك

 ؛کب  مٌجھبلٌے  واال ہوگب

(b)   ڈ کے هطبثك ؿرنٹـکبؿ هٌؼؿرہ ؽیل طـیمے

 ؛گـیزوئیٹل کب ؿرنٹـ تـتیت ػے گب

(c) کے  هطبثك اتھبؿٹیقکے  هٌؼؿرہ ؽیل طـیمے کب

 ؛هیوجـف کب اًتغبة کـائیگب

(d)   اینے ؽهے ػاؿیبں مـاًزبم  ػے گب، رینے ثیبى

 کیئے گئے ہو۔

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

 عولؼاؿ ہوگب اوؿ چبًنلـ کے طـف مے اینے ىـائظ 

اوؿ ضواثظ کے هطبثك همـؿ کیبربئیگب، رینے وٍ 

institutions 
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 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) یمیٌی ًے کہ یوًیوؿمٹی کے فٌڈ  اك همبٍؼ و ٍ

کے لئے امتعوبل ہوئے ہیں، رل کے لئے وٍ فـاہن 

 اوؿ؛ًہیں کئے  گئے ہیے

(d)  اینے ػومـی ؽهے ػاؿیبں مـاًزبم ػیٌے، رینے

 ثیبى کیئے گئے ہوں؛

، اتھبؿٹی کب کل ولتی اهتضبًبت کے کٌٹـوؿلـ( 1). 32

عولؼاؿ ہوگب اوؿ مٌڈیکیٹ کے طـف مے اینے 

ىـائظ کے تضت همـؿ کیئے ربئیٌگے، رینے وٍ 

اك ایکٹ کے فوؿى  ىـوعبت  طئے کـے؛ ثيـطیکہ

چبًنلـ کے  کـًے کے ثعؼ پہلے اهتضبًبت کب  کٌٹـولـ

طـف مے وائل چبًنلـ کی مفبؿىبت مے همـؿ 

 کیئے ربئیٌگے۔

اهتضبًبت  کے کٌٹـوؿلـ اهتضبًبت مے هٌنلک ( 2)

 توبم هعبهالت کب ؽهے ػاؿ ہوگب اوؿ اینی ؽهے ػاؿیبں

 مـاًزبم ػے گب، رینے ثیبى کیئے گئے ہو۔

ؿیؾیڈًٹ ٓاڈیٹـ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ  ( 1. )33

ہوگب اوؿ ٍوثبئی ٓاڈٹ ڈپبؿٹوٌٹ کے طـف مے اینے 

همـؿ  کیب ربئےگب،  ىـائظ اوؿ ضواثظ کے هطبثك 

 رینے وٍ طئے کیئے گئے ہے۔

کی  ؿیقیڈًٹ ٓاڈیٹـ یوًیوؿمٹی کے اکبئوًٹل ( 2)

ٓاڈیٹٌگ مے هٌنلک توبم هعبهالت کے ؽهے ػاؿ 

ہوًگے اوؿ اینے ػومـے ؽهے ػاؿیبں مـاًزبم 

  ، رینے ثیبى کیب گیب ہو۔ػیٌگے 

هالفهت کے ىـائظ اوؿ ضواثظ اوؿ اعتیبؿ اوؿ . 34

ؽهے ػاؿیبں اینے عولؼاؿ کے، رو اك مے پہلے هہیب 
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ًہیں کیئے گئے ہو، وٍ اك طـس کے ہوًگے، رینے 

 ۔یبربئے ثیبى ک

Chapter-VI 

 -VIثبة 

 یوًیورسٹی کے عولدار، استبد اور هالسهیي

OFFICERS, TEACHERS AND 

EMPLOYEES OF THE UNIVERISTY 

 :رت تک  پہلے مے هوروػ ًہ ہو، تت تک( 1. )35

عولداروں، استبد یب هالسهیي کو حکوهت یب  تٌظین کی )

 (a) (.کسی هالسهت کے طلت کزًے  کب اختیبر

یوًیوؿمٹی کب کوئی عولؼاؿ، امتبػ یب ػومـا کوئی 

هالفم، رینے چبًنلـ عواهی هفبػ هیں ہؼایت کـے، 

صکوهت کے کنی عہؼے یب ػومـی یوًیوؿمٹی  یب 

 :کـیگب تکنی تعلیوی یب تضمیمی اػاؿے هیں هالفه

ثيـطیکہ امتبػ کی ٍوؿت هیں ہؼایت ربؿی کـًے 

 ؛مے پہلے مٌڈیکیٹ مے هيوؿٍ کیب ربئیگب

(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؛

اینوں پـ ثھـتی ثيـطیکہ امبتؾٍ کی ٍوؿت هیں 

ثوؿڈ مے هيوؿٍ کیب ربئے  کـًے مے پہلے ملیکيي 

 گب۔

رہبں اك ػفعہ کے تضت کوئی همـؿی یب ثؼلی کی ( 2)

ربئیگی، همـؿ کئے گئے یب ثؼلی کئے گئے هالفهیي 

کے ىـائظ اوؿ ضواثظ اینی همـؿی یب ثؼلی مے پہلے 

هلٌے والی مہولیبت مے کن ًہ ہوًگے اوؿ اك کی 

فوائؼ ػیئے مبثمہ  هالفهت هیں هلٌے والےتوبم 

 ربئیگے۔

عولؼاؿ، امتبػ یب  ػومـا کوئی یوًیوؿمٹی کب کوئی .36

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

کن ًہیں  کی  ربئیگب یب اك کو ثـطـف یب هالفهت مے 

الفهی طوؿ ؿٹبئـ ًہیں کیب ربئیگب، رت تک اك کو 
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الؼام لیٌے کے عالف امجبة هٌؼؿرہ ؽیل هوفوى هولع 

 ػیب ربئیگب۔

تبػ  یب هالفم پـ اك ثيـطیکہ اینے کنی عولؼاؿ، ام

ػفعہ کے هطبثك کچھ ثھی الگو ًہیں ہوًگے، رو وٍ 

ی  اعاللی گنتبعی هیں هلوث ہوًگے یب هزبف اعتیبؿ

ؿائے کے هطبثك امجبة  هوفوى هولعہ ػیٌے کے 

 ثبوروػ وٍ عول کـًے کے الئك ًہیں ہے۔

رہبں کنی عولؼاؿ )عالوٍ وائل چبًنلـ ( 1. )37

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 

۔ صکن کے عالف مٌڈیکیٹ کو اپیل  کـ  مکتب ہے

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

 ػؿعوامت کـ مکتب ہے۔

( تضت اپیل یب ًظـحبًی کی ػؿعوامت 1ؽیلی ػفعہ )( 2)

وائل چبًنلـ کے ؽؿیعے ػی ربئیگی، رو اك  کو 

اپٌی ؿائے کے مبتھ مٌڈیکیٹ  کے مبهٌے ؿکھے گب 

اینی اپیل یب ػؿعوامت مٌڈیکیٹ کے طـف مے اوؿ 

 ًوٹبئے ربئیگی رینے وٍ هٌبمت موزھے۔

کب کنی عولؼاؿ امتبػ یب ػومـا کوئی  یوًیوؿمٹی. 38

 :هالفم هالفهت مے ؿٹبئـ ہوگب

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

کـًے کے ثعؼ وٍ  پٌيي یب ؿٹبئـهیٌٹ کے ػومـے 

فواعؼ کے لئے اہل ہوگب، رینے هزبف اعتیبؿی ہؼایبت 

 ؛ یبکـے 

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

 گئی ہے، مبٹھ مبل  عوـ پوؿی ہوًے پـ؛

مے هـاػ  “ی هزبف اتھبؿٹ”اك ػفعہ هیں  وضبصت: 

ہے همـؿ کـًے والی اتھبؿٹی یب اك ملنلے هیں 

Indemnity 

 

 

 ؿکبوٹیں ہٹبًب

Repeal of 

Difficulties 
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Repeal 
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کـًے والی اتھبؿٹی کے طـف مے  هکول  همـؿی 

گئے کوئی ىغٌ، رو اك  طوؿ ثباعتیبؿ ثٌبئے

عولؼاؿ، امتبػ یب  هٌنلک کنی ػومـے هالفم کی 

 ؿیٌک مے کن ًہیں ہو۔

هیں اوؿ اینے ىـائظ کے  یوًیوؿمٹی اك ملنلے. 39

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

اوؿ ػومـے هالفهیي کو پٌيي ، اًيوؿًل، 

گـیزوئیٹی، پـوویڈًٹ فٌڈ اوؿ ثیٌوولیٌٹ فٌڈ ربؿی 

 :کـیگی

کے تضت  ہ عثيـطیکہ اگـ کوئی پـوویڈًٹ فٌڈ اك ػف

کی   ۶۲۹۱ػیب گیب ہے، پـوویڈًٹ فٌڈ ایکٹ، 

اینے فٌڈ پـ الگو ( XIX کب ایکٹ  ۶۲۹۱)گٌزبئیيیں

 ہوًگے، رینے وٍ گوؿًوٌٹ پـوویڈًٹ فٌڈ ہو۔

Chapter-VII 

 -VIIثبة 

 یوًیورسٹی  فٌڈ

UNIVERISTY FUND 

کے ایک فٌڈ ہوگب رل کو یوًیوؿمٹی  یوًیوؿمٹی. 41

، رل هیں یوًیوؿمٹی کے طـف مے فٌڈ کہب ربئیگب

فیل، عطیبت، ٹـمٹل، وٍیتیں، اًڈوهیٌٹل، 

کٌٹـیجیوىٌق، گـاًٹل اوؿ ػیگـ ومبئل  مے صبٍل 

 ۔روع کیئے ربئیٌگے کئی گئی توبم ؿلوم 

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 

ىؼٍ ٓاڈیٹـ کی ربًت مے مبل هیں ایک ػفعہ ٓاڈٹ کی 

 ربئیگی۔

ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل اوؿ ؿیقیڈًٹ  آڈیٹـ کے طـف ( 3)

یوًیوؿمٹی اکبئوًٹل کب مبالًہ  مے ػمتغظ ىؼٍ

اًؼؿ  امٹیٹوٌٹ  هبلی مبل عتن ہوًے کی چھ هبٍ کے

 صکوهت  کو پیو کیبربئیگب۔

یوًیوؿمٹی کے اکبئوًٹ ٓاڈٹ اعتـاضبت کے ( 4)
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مبتھ، اگـ کوئی ہو اوؿ صکوهت کے طـف مے همـؿ 

 ىؼٍ ٓاڈیٹـ اوؿ ڈائـیکٹـ ٓاف  فٌبًل کے تضفظبت مے 

اك طـس مٌڈیکیٹ کے مبهٌے پیو کیئے ربئیٌگے 

 گئے ہو۔رینے ثیبى کئے 

Chapter-VIII 

 -VIIIثبة 

 کبلیجشکب یوًیورسٹی  سے الحبق ہوًب

AFFILIATION OF COLLEGES TO 

THE UNIVERSTY 

یوًیوؿمٹی هیں الضبق چبہٌے والے کبلیذ ( 1). 42

هطوئي کـًے  کے لئے یوًیوؿمٹی کو ػؿعوامت ػے 

 گی کہ :

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

ًگـاًی کے ثٌیبػوں پـ ثٌبئے گئے گوؿًٌگ ثبڈی کی 

 ؛تضت  ہے

(b) کبم هبلی ومبئل اػاؿے کو چالًے اوؿ  کبلیذ کے

 ؛ربؿی ؿکھٌے کے لئے کبفی ہے

(c)  کے پڑھبًے  والے اوؿ ػیگـ امٹبف کی  کبلیذ

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

 ؛کے مٌجھبلٌے کے لئے  لبثل لواعؼ ہے

(e)   کبلذ کی عوبؿت هوفوى اوؿ اك کی ضـوؿیبت

 ؛ثڑی ہےکے هطبثك 

(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)   کبلذ کو الئجـؿی کی گٌزبئو ہے اوؿ الئجـؿی

 ؛کی عؼهبت  فـاہن کـتے  ہے

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

 ؛هطلوثہ ػیگـ رگہیں ہے

(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 ػومـی

اػاؿے کے طـف مےاى کے طلجبء کی تعلین  کے 

زبئیيوں  فبئؼے اوؿ ًظن و ضجظ کے لئے ثٌبئے گئے گٌ

  ً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 

 ہو۔کی گئی 

مٌڈیکیٹ، افیلیئيي کویٹی کی مفبؿىبت پـ غوؿ  (3)

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

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

 کـے گی۔

ثيـطیکہ الضبق مےاًکبؿ ًہیں کیب ربئیگب، تت تک 

کبلذ کو اینے فیَلے کے عالف عـضؼاىت پیو 

 ًہیں کیب ربئیگب۔کـًے کب هولعہ فـاہن 

ىبهل  رہبں الضبق ىؼٍ کالد کوؿمق ٓاف امٹڈیق . 43

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

ئی تھی اوؿ اك کو اك الضبق کے لئے ػؿعوامت ػی گ

 ہی  طـیمے مے ًوٹبیب ربئیگب۔

ىؼٍ کبلذ اینے ؿپوؿٹل، ؿٹـًل  ہـ الضبق ( 1. )44

اوؿ ػیگـ هعلوهبت یوًیوؿمٹی کو فـاہن کـیگب رو 
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یوًیوؿمٹی کے طـف مے کبلذ کی ٍالصیت هعلوم 

 کـًے کے لئے طلت  کی ربئے۔

کی ؽیلی  ۲۹یوًیوؿمٹی الضبق ىؼٍ کبلذ کی ػفعہ ( 2)

( هیں ثتبئے گئے کنی هعبهلے کے ملنلے 1ػفعہ )

هیں اینےالؼام لیٌے کے لئے کہہ مکتی ہے اوؿ اینی 

 هؼت کے ػوؿاں رینے وٍ هٌبمت موزھے۔

رہبں کوئی الضبق ىؼٍ کبلذ اك ایکٹ کے تضت .45

کنی ضـوؿیبت کو پوؿے کـًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب 

م الضبق کے کنی ثھی ىـائظ پـ عول کـًے هیں ًبکب

ہوتب ہے یب اك کے هعبهالت کو تعلین کے هفبػات کے 

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 ؿکھ 

مکتی ہے یب عتن کـ مکتی ہے توبم یب کنی ثھی 

 و ػئی گئی ہو۔ هـاعبت رو الضبق ىؼٍ کبلذ ک

کے تضت الضبق مے  ۲۹رہبں کنی کبلذ کو ػفعہ .46

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

 ۲۱کوئی ایک هـاعبت ثـلـاؿ  ؿکھی  گئی ہے یب ػفعہ 

کے تضت عتن کی گئی ہے، اینے اًکبؿ کے عالف 

کو هغَوً هؼت کے ػوؿاں اپیل کـ مکتی  میٌیٹ 

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

هعبهلہ اینے  طـیمے مے ًوٹبیب ربئیگب، رینے ثیبى 

 کیب گیب ہو۔ 

 ثيـطیکہ اپیل کے ملنلے هیں کوئی ثھی صکن ربؿی

، رت تک اپیل کـًے  والے کو مٌٌے ًہیں کیب ربئیگب

 کیب ربتب۔کب هولعہ فـاہن ًہیں 

Chapter-IX 

 -IXثبة 

 قواًیي، ضواثط اور قواعد

STATUES, REGULATIONS AND 

RULES 

کے تضت توبم  یب اى هیں مے کنی  لبًوى ( 1. )47

 :ایک هعبهلے کے لئے ثٌبیب ربئیگب
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(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 

، اًيوؿًل ، گـیچوئٹی، پـوویڈًٹ فٌڈ اوؿ پٌيي 

 ؛ػیٌب ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ

(b)  عولؼاؿ اوؿ امبتؾٍ کے مبتھ  یوًویـمٹی کے

 ؛اوؿ ًظن  و ضجظ لتچبل چهالفهیي کی 

(c)  اتھبؿٹیق کی ثٌبوت، اعتیبؿ اوؿ ؽهے ػاؿیبں اوؿ

اینی اتھبؿٹی هیں اًتغبثبت کـواًے اوؿ اك  مے 

 ؛هٌنلک هعبهالت

(d)  ؛ؿرنٹـ گـیزوئیٹ کو ؿرنٹـ مٌجھبلٌب 

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

 ؛هعبهالت

(f)  کے هـاعبت هیں  تعلیوی اػاؿوں کی یوًیوؿمٹی

 ؛ػاعلے اوؿ هـاعبت مے عبؿد کـًب

(g) ؛فیلٹیق، اػاؿے، کبلذ اوؿ اکیڈهک ڈویقًل کب لیبم 

(h)   عولؼاؿ، امبتؾٍ اوؿ یوًیوؿمٹی کے ػیگـ هالفهیي

 ؛کے اعتیبؿ اوؿ ؽهے ػاؿیبؿں

(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 ػیٌے 

(m)  هیں ثیبى ہوًے چبہیئے  ػیگـ هعبهالت رو لواًیي

 ہوًب ضـوؿی ہے؛ یب ثیبى 

ػی  تزویق کیٹ لواًیي  کے لئے میٌیٹ  کو  مٌڈی( 2)

پـ غوؿ  کـًے کے ثعؼ تـهین مے یب  تزویق، رو یگ

اك کو لجول کـیگی یب اك کو  تـهین کـًے کے عالوٍ 

 ػوثبؿٍ مے غوؿ کـًے  کے لئے مٌڈیکیٹ کو واپل 

 ؛ثھیزے گی یب اك کو ؿػ کـ ے گی

لبًوى کنی اتھبؿٹی کی تيکیل یب اعتیبؿات ثيـطیکہ 
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ہے تو اك کی تت تک هٌظوؿ ی  پـ احـاًؼاف ہوتے 

ًہیں ػی ربئے  گی رت تک اینے اتھبؿٹی کو تزویق 

ًہیں کیب  پـ  تضـیـ ىؼٍ ؿائے ػیٌے کب هولعہ فـاہن 

 ؛ربتب

هیں  (a) ( کی ىك1) ثيـطیکہ وٍ ثھی کہ ؽیلی ػفعہ 

هٌؼؿرہ ؽیل  کنی ثھی هعبهلے کے ملنلے  هیں 

میٌیٹ کے طـف مے هٌظوؿ کئے گئے لواًیي، تت 

تک هوحـ  ًہیں ہوگب، رت تک چبًنلـ کے طـف مے 

 ؛هٌظوؿی ًہیں ػی ربتی

کے هتضبػ ًہ ہو، ( 2) رت تک کچھ ؽیلی ػفعہ ( 3)

 چبًنلـ پہلے لواًیي ًبفؾ کـیٌگے، وٍ  تت تک الگو

رت تک تـهین ًہیں  کی ربتی یب اك کو  ؿہیٌگے 

ًیي مے تجؼیل مٌڈیکیٹ کے طـف مے ثٌبئے گئے لوا

 ًہیں کیب ربتب۔

لواًیي کے هطبثك، ضواثظ کے تضت  توبم ( 1. )48

 هیں کنی ثھی ایک هعبهلے  ؽیل هٌؼؿرہ هعبهالت یب 

 :کے لئے تيکیل ػیئے ربئیٌگے 

(a)   ڈگـیق، ڈپلوهبف اوؿ یوًیوؿمٹی کے مـٹیفکیٹل

 ؛کے لئے تؼؿیل  کے کوؿمق

(b)  اوؿ کبلزق هیں پڑھبئے ربًے کب اًؼاف  یوًیوؿمٹی

 ؛اوؿ طـیمےکبؿ

(c) اوؿ وٍ  یوًیوؿمٹی هیں تعلین کے لئے ػاعالئیں

ىـائظ رل کے هطبثك کوؿك هیں ػاعال کی اربفت  

ػی ربئیگی اوؿ یوًیوؿمٹی کے اهتضبى  رو ڈگـیق، 

صبٍل کـًے کے الئك  ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل

 ؛ثٌبئیٌگے

(d)  ؛اهتضبًبت کـواًے 

(e)  طلجبء کے طـف مے تؼؿینی کوؿمق هیں ػاعال

اوؿ یوًیوؿمٹی کے اهتضبًبت کے لئے فیل اوؿ ػیگـ 

 ؛ربئیگیچبؿرق اػا کی 

(f)  یوًیوؿمٹی کے طلجبء کی چبل چلت اوؿ ًظن و

 ؛ضجظ

(g)  یوًیوؿمٹی یب کبلیزق کے طلجبء کی ؿہبئو اوؿ
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هیں ؿہبئو کی فیل اوؿ  کے ہبلق اوؿہبمٹلق ؿہبئو

 ؛طلجبء کی ہبمٹلنق اوؿ الرٌگق کی هٌظوؿی

(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) ؛الئجـؿی کب امتعوبل 

(m)  اوؿ ثوؿڈف آف امٹڈیق  کی ٹیچٌگ ڈپبؿٹوٌٹل

 اوؿ؛ تيکیل

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

ثیبى ہوًے ہے یب ضواثظ کے ؽؿیعے ثیبى کـ مکتے 

 ہے؛

اکیڈهک کبئوًنل ضواثظ تيکیل ػی گی اوؿ ( 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. )49

ػے مکتی  لواًیي یب ضواثظ مے هٌنلک لواعؼ تيکیل 

ہے کہ رینے اك کے هعبهالت کو چال مکے اوؿ اك 

کی هیٹٌگق کب ولت  اوؿ رگہ اوؿ اك مے هٌنلک 

 بهالت صل کـ  مکے۔هع

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 

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

 رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔

Chapter-X 

 -Xثبة 

 جٌزل پزوویشى
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GENERAL PROVISION 

کنی ثھی عؼالت کو اك ایکٹ کے تضت کئے گئے . 51

کنی کبم یب کچھ کـًے کے اؿاػے کے عالف کنی 

کبؿوائی، گـاًٹ یب فیَلے یب کنی صکن ربؿی کـًے 

 کب اعتیبؿ ًہیں ہوگب۔

اك ایکٹ کے تضت کنی کبم یب کچھ کـًے کے . 51

یب کنی اتھبؿٹی ، یب  اؿاػے پـ صکوهت، یوًیوؿمٹی

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  .52

ػوؿاں اك ایکٹ کی کچھ گٌزبئیيوں پـ عولؼؿٓاهؼ هیں 

کوئی ؿکبوٹ پیو آتی ہے، چبًنلـ، وائل چبًنلـ کی 

مفبؿه پـ اینی ؿکبوٹ کو ہٹبًے کے لئے عبً 

 ہؼایبت ربؿی  کـمکتب ہے۔

لبئؼ وعوام یوًیوؿمٹی ٓاف اًزٌیئـًگ ایٌڈ  . 53

 کو هٌنوط کیب ربتب ہے۔  ۶۲۲۱ٓاؿڈیٌٌل،  ٹیکٌبالری

 

 

 

ًوٹ: ایکٹ کب هذکورٍ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل ًہیں کیب جب سکتب۔
 


