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 ]۱۹۹۷قتوجؽ  ۲۷[

زیعؼآثبظهیں اقؽٰی ایکٹ خف کی توقظ قے 

 یوًیوؼقٹی لبئن کی خبئے گی۔

زیعؼآثبظهیں اقؽٰی یوًیوؼقٹی کب لیبم اوؼ اـ خیكب کہ 

قے هتعلمہ هعبهالت کے لیئے العاهبت اٹھبًب همًوظ 

 ہیں؛

 کو اـ طؽذ عول هیں الیب خبئے گب:اـ 

 ۱۹۹۷ یوًیوؼقٹی ایکٹ، اقؽٰی اـ ایکٹ کو  ( 1) ۔ ۱

 کہب خبئے گب۔

 ۱۹۹۷هبؼچ  ۱۱( یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب اوؼ ۲)

 قے ًبفػ قودھب خبئے گب۔

 

اوؼ هفہوم هضووى اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ  ۔ ۲

 :، تت تک کے هتضبظ ًہ ہو

(i)''  یوًیوؼقٹی کی  قے هؽاظ '' ًكلاکیڈهک  کبو

 ؛ًكل اکیڈهک کبو  

(ii)  السبق نعٍ اظاؼٍ یب کبلیح'' قے هؽاظ ایک تعلیوی''

اظاؼٍ یب کبلیح خو یوًیوؼقٹی قی السبق نعٍ ہو لیکي 

 اـ کی ظیکھ ثھبل اوؼ اًتظبم هیں ًہ ہو؛

(iii)''ؽظٍ ثیبى کهیں  ۱۵قے هؽاظ ظفعہ '' اتھبؼٹی

 ایک؛یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ هیں قے 

(iv)''قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب ثوؼڈ ٓاف  ''ثوؼڈ

 ؛گوؼًؽـ

(v) ؛کب چیئؽهیيتعؼیكی نعجے ''چیئؽهیي''قے هؽاظ 

(vi)''؛یوًیوؼقٹی  کب چبًكلؽ قے هؽاظ  ''چبًكلؽ 

 (vii) ایكب اظاؼٍ قے هؽاظ '' کبلح''کبًكٹیٹوًٹ اظاؼٍ یب

اًتظبم ؾیؽ خو یوًیوؼقٹی کی ظیکھ ثھبل اوؼ ح کبلیب 

 ہو؛

(viii)''؛فیکلٹی کب ہیڈثوؼڈ آف قے هؽاظ '' ڈیي 

(ix)''تعؼیكی یب اًتظبهی ڈویؿى یب قے هؽاظ ''ڈائؽیکٹؽ

 اظاؼے کب ہیڈ؛

(x)''؛وؼقٹی کی فیکلٹیهیؽاظ یوًیقے ''فیکلٹی 

(xi)''  ًڈیهي قے هؽاظ '' ًڈیهيفبو اقؽٰی اقالهک فبو 

  (Preamble)توہیع
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کے تست  ۱۹۸۴)گبؼًٹی( لویٹڈ خو کوپٌیؿ آؼڈیٌٌف 

 ,K-02287ؼخكٹؽڈ ہو، خف کب ؼخكٹؽیهي ًوجؽ 

 ہو؛ 1990-91

(xii)''؛قے هؽاظ قٌعھ زکوهت'' زکوهت 

(xiii)''ٍلواًیي، ضواثظ اوؼ لواعع ظ ے هؽاق''ثیبى کؽظ

 هیں ثیبى کؽظٍ؛

(xiv) '' پؽوفیكؽ اهیؽیٹف'' قے هؽاظ  ایک ؼٹبئؽڈ

پؽوفیكؽ خو یوًیوؼقٹی هیں اعؿاؾی طوؼ پؽ  کبم کؽ 

 ؛ؼہب ہو 

 (xv)'' قے هؽاظ  اـ ایکٹ ''لبًوى،  ضواثظ اوؼ لواعع

 ثٌبئے گئے لبًوى، ضواثظ اوؼ لواعع۔ تؽتیت واؼ تست

 (xvi)''تعؼیكی کب یوًیوؼقٹی قے هؽاظ ''تعؼیكی نعجہ

 ؛نعجہ

(xvii) اقتبظ'' قے هؽاظ کل ولتی اقتبظ خیكب کہ''

پؽوفیكؽ ، ایكوقیئیٹ پؽوفیكؽ، اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ اوؼ 

لیکچؽؼ اوؼ ایكے ظوقؽے لوگ خو اقتبظ  کی زیثیت  

 ؛ںہو قے واضر کیئے گئے

(xviii)''اقؽٰی یوًیوؼقٹی؛ اوؼقے هؽاظ  ''یوًیوؼقٹی 

(xix)''ف  قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب وائ''وائیف چبًكلؽ

 ۔چبًكلؽ

 -IIببة 

 یونیورسٹی

ایک یوًیوؼقٹی لبئن کی خبئے زیعؼآثبظ هیں ( 1)۔ ۳

،  خو چبًكلؽ بکہب خبئے گ یوًیوؼقٹیاقؽٰی  ےگی، خك

، اؼاکیي،  چیئؽهیي اوؼ ثوؼڈ کے ، ڈیيچبًكلؽ ف، وائ

ایكے ظوقؽے اوؼ  اؼکبىًكل  کےاکیڈهک کبو  

 ۔ہوثیبى کیب گیب  خیكب کہعولعاؼوں پؽ ههتول ہوگی 

کے ًبم  ، زیعؼآثبظیوًیوؼقٹی اقؽٰی یوًیوؼقٹی ( 2)

کی هبلکی، خف قے ایک ثبڈی کبؼپوؼیٹ  ہوگی، 

ًڈیهي کے زوالے ہوں گے، ثھبل اوؼ اًتظبم  ظیکھ فبو 

زمیمی وؼاثت اوؼ عبم هھؽ ہوگی، خو اوؼ اـ کو 

ًبم قے کیف کؽ قکے گی اوؼ اـ پؽ کیف ہو هػکوؼٍ 

 قکتب ہے۔
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الكبم کی هٌمولہ اوؼ غیؽ هٌمولہ ( یوًیوؼقٹی ظوًوں ۳)

ت اوؼ ظوقؽی  يوؼت هیں خبئیعاظ، کی لیؿ، فؽوض

لہ اوؼ غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ کی هٌتملی کے هکكی هٌمو

لیئے هدبؾ ہوگی، خو اـ هیں نبهل ہوگی یب اـ ًے 

 زبيل کی ہوگی۔

 ، چبہے یوًیوؼقٹی توبم افؽاظ کے لئے کھلی ہوگی (۴)

ل، هػہت، ًكی ثھی ، کكخٌفاى کب تعلك کكی ثھی 

خو یوًیوؼقٹی کی  طجمے ، ؼًگ یب ڈوهیكبئل قے ہو، 

کے کوؼقؿ هیں ظاضال  طؽف قے پڑھبئے خبًے والے

اہل ہوں اوؼ ایكے کكی ثھی نطى کو فمظ خٌف، 

هػہت، طجمے، ًكل، ؼًگ یب ڈوهیكبئل کی ثٌیبظ پؽ 

 اًکبؼ ًہیں کیب خبئے گب۔قولیبت قے 

(یوًیوؼقٹی کیوپف، السبق نعٍ کبلیدوں یب اظاوؼں ۵)

اپٌی طؽف قے ثٌبئے اوؼ کبًكٹیٹوًٹ اظاؼوں هیں 

ؼ زضوؼ يہ کی قٌت لؽآى اوگئے ضبثطہ اضالق 

 ں اوؼ ؼہٌوبئی کے تست ہوں گے۔کے ثٌیبظی ايولو

 کو اضتیبؼات زبيل ہوًگے:یوًیوؼقٹی ۔ ۳

(i) کؽًب، تؽثیت کی ایكی نبضوں هیں ہعایت فؽاہن

خیكے وٍ هٌبقت قودھے، اوؼ هعلوہبت هیں اضبفہ 

اوؼ تؽلی کے لیئے گٌدبئهیں ثٌبًب خیكے وٍ طے 

 کؽے؛

 (ii) اوؼ ًًبة ثیبى کؽًب؛تعؼیف کے کوؼـ 

(iii) نبگؽظوں کو ظاضلہ ظیٌب اوؼ اهتسبى لیٌب  اوؼ اى کو

ڈگؽیؿ ،  ڈپلوهبؾ قؽٹیفکیٹف  اوؼ ظوقؽے  تعلیوی  

 بى کئی گئی نؽائظ کے هطبثكاعؿاؾ ظیٌب خي کو ثی

 ؛پبـ کیب گیب ہو اهتسبى

(iv)  ثیبى کئے گئے طؽیمہ کبؼ کے هطبثك هٌظوؼ

 ؛کئے گئے  افؽاظ کو اعؿاؾی ڈگؽیبں یب اعؿاؾ ظیٌب

(v)  تعلیوی اظاؼوں کو ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست

 کؽًب؛ علسعٍ کؽًب اوؼ السبق 

(vi) ،تسمیمی اظاؼے اوؼ تعؼیكی نعجےفیکلٹیؿ ،

، فٌی تعؼیكیظوقؽے تؽثیتی هؽاکؿ لبئن کؽًب اوؼ 

تؽثیت اوؼ تسمیك کے هتعلك ظوقؽی قہولیبت هہیب کؽًب 
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 ؛اوؼ تعبوى کؽًب

(vii)  السبق نعٍ یب السبق کے ضواہهوٌع کبلدوں اوؼ

 ظیگؽ تعلیوی اظاؼوں کی خبًچ پڑتبل کؽًب؛

(viii)  ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ پجلک اتھبؼٹیؿ قے

ایكے هعبهلے اوؼ ایكے همبيع کے لیئے تعبوى کؽًب، 

 خیكے وٍ طے کؽے؛

(ix)  ،پؽوفیكؽنپف، ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽنپف

اقكٹٌٹ پؽوؼفیكؽنپف اوؼ لیکچؽؼ نپف اوؼ ظوقؽی 

آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ افؽاظ همؽؼ کؽًب خیكے ثیبى کیب 

 گیب ہو؛

(x) ،تؽلی، اًتظبهی اوؼ ظیگؽ هتعلمہ همبيع کے  تسمیك

لیئے آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں افؽاظ همؽؼ 

 کؽًب؛

(xi)  ،فیلونپف، اقکبلؽ نپف، اگیؿیجیهٌؿ ثؽقؽیؿ

هیڈلف اوؼ اًعبم پیعا کؽًب اوؼ ظیٌب، خیكے نؽائظ هیں 

 ثیبى کیب گیب ہو؛

(xii)  یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی ؼہبئم کب اًتظبم

کؽًب، ؼہبئم کے ہبلف ثٌبًب اوؼ ہبقٹلف اوؼ الخٌگف 

 کو هٌظوؼ کؽًب اوؼ الئكٌف خبؼی کؽًب؛

 (xiii) یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کے ًظن و ضجظ پؽ

نبگؽظوں کی اضبفی  ضبثطہ ؼکھٌب،ًظؽظاؼی کؽًب اوؼ 

تعؼیف اوؼ تفؽیسی قؽگؽهیوں کی زويلہ افؿائی اوؼ 

اى کی يست اوؼ عبم ثھالئی کی ہوت افؿائی کے لئے 

 ؛اًتظبم  کؽًب

(xiv) ایكی  فیف اوؼ ظوقؽی  چبؼخؿ طلت کؽًب  اوؼ

 ؛زبيل کؽًب  خیكب وٍ طے کؽے

(xv)  ٹھیکوں هیں نبهل ہوًب، چالًب اوؼ تجعیل کؽًب یب

 ؼظ کؽًب؛

(xvi)بئیعاظ زبيل کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب ، یوًیوقٹی کو خ

ٹؽقٹ، تسبئف، عطیبت،  کئی گئی گؽاًٹف ، ويیتیں

ؿ کو قٌجھبلٌب  اوؼ اى اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽی کٌٹؽیجیونٌ

کؽًب خیكب هٌبقت اقتعوبل کو ایكے  طؽیمے قے 

 ؛قودھے
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(xvii) تؽثیت کی نبضوں هیں ایكی تسمیك کؽًب خیكے

 ہو؛ثیبى کیب گیب 

 (xviii) اوؼ  چھپبئیتسمیك اوؼ ظوقؽے کبهوں کی

 ؛ انبعت کؽًے کی قہولیبت فؽاہن کؽًب

 (xix) کے لیئے تعؼیكی اوؼ هطتلف ثبڈیؿ  اوؼ کویٹیؿ

ؼکي همؽؼ کؽًب قؽگؽهیوں کے قلكلے هیں اًتظبهی 

 ؛خیكے ثوؼڈ طے کؽے 

(xx) ایكے عولعاؼ اوؼ اقٹبف همؽؼ کؽًب اوؼ ایكے

اقٹبف کے نؽائظ و ضواثظ، اضتیبؼات عولعاؼوں اوؼ 

 اوؼ غهیعاؼیبں ثیبى کؽًب؛

(xxi) کی ثہتؽی کے لیئے ظوقؽے  تعلیوی هعیبؼ

اظاؼوں قے تعلیوی ؼواثظ لبئن کؽًب اوؼ تعبوى کی 

 قؽگؽهیوں کو تؽلی ظالًب؛ اوؼ

(xxii) ایكے توبم العام لیٌب اوؼ کؽًب خو کہ اـ کے

 همبيع زبيل کؽًے کے لئے هطلوة ہوں۔

 -IIIببة 

 یونیورسٹی کے عملدار

 :خہ غیل یوًیوؼقٹی کے عولعاؼ ہوں گےهٌعؼ۔ ۵

(i) ؛چبًكلؽ 

(ii) ؛ف چبًكلؽوائ 

(iii) ٌف؛ڈی 

(iv) ڈائؽیکٹؽ؛ 

(v)  ؛چیئؽهیيکب تعؼیكی نعجوں 

 (vi) ؛ؼخكٹؽاؼ 

(vii) ڈائؽیکٹؽ ٓاف فٌبًف؛ 

(viii) ًبظن اهتسبًبت 

(ix) ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ؛ 

(x) الئجؽیؽیي؛  اوؼ 

 (xiii)  ایكے ظوقؽے افؽاظ خي کے یوًیوؼقٹی

 ۔گیب ہو بعولعاؼ ہوًے  کے ثبؼے هیں ثیبى کی

 کب قؽپؽقت ہوگب۔ قٌعھ کب گوؼًؽ یوًیوؼقٹی( ۱۔ )۶

قؽپؽقت  خت هوخوظ ہو، یوًیوؼقٹی کے  (2)

 کبًووکیهٌؿ کی يعاؼت کؽے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وائف چبًكلؽ
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قے  قؽپؽقتہؽ اعؿاؾی ڈگؽی ظیٌے کے لئے  ( 3)

 تًعیك کؽاًب ہوگی۔

ًڈیهي اپٌے ڈائؽیکٹؽـ هیں قے تؽخیسی ۱۔ )۷ ( فبو 

ثٌیبظوں پؽ ایكے نطى کو ًبهؿظ کؽے گی خو 

لیٹؽـ، قبئٌكؿ یب قونل وؼک هیں ًبهوؼ ہوگب، وٍ تیي 

ے یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ قبل کے عؽيے کے لیئ

ًڈیهي کی طؽف قے ثڑھبئی خب ہوگب، خو هعت فبو  

 قکتی ہے۔

(چبًكلؽ، قؽپؽقت کی غیؽ زبضؽی هیں، ۲)

 یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهي کی يعاؼت کؽے گب۔

چبًكلؽ کكی نطى کو کكی اتھبؼٹی کی  ؼکٌیت   ( ۳)

 :قے ہٹب  قکتب ہے، اگؽ ایكب نطى 

(i)  یب؛غہٌی تواؾى کھو ثیٹھتب ہے 

(ii) ایكی اتھبؼٹی  کے هیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم کؽًے

 یب؛ قے ًباہل ہو خبتب ہے

(iii) کكی  ععالت کی طؽف قے اضاللی گكتبضی کے

 خؽم هیں قؿا قٌبئی خب چکی ہو۔

ؼٹی کی (اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے کے کكی اتھب۴)

بئهوں، لواًیي،ضواثظ یب کبؼؼوائی اـ ایکٹ  کی گٌد

لواعع کے تست ًہیں ہے تو و ایكی اتھبؼٹی کو نو کبؾ 

اـ کو طلت کؽ قکتب ہے ًوٹیف خبؼی کؽًے کے ثعع 

ؼظ کیب خبئے، ًہ ایكی کبؼؼوایوں کو کے کیوں 

کے غؼیعے ایكی کبؼؼوایوں کو ؼظ کؽ تسؽیؽی زکن 

 قکتب ہے۔

غیؽ هوخوظگی کی يوؼت هیں یب کكی  کیچبًكلؽ ( 5)

کی خگہ پؽ  اوؼ قجت کے ثبعث وائف چبًكلؽ اـ

 فؽائض قؽاًدبم ظے گب۔

لمہ هعبهالت کی خبًچ چبًكلؽ یوًیوؼقٹی قے هتع( ۶)

اوؼ ایكب نطى یب کؽ اقکتب ہے، کے لیئے هعبئٌہ 

همؽؼ کؽ قکتب ہے، خیكب کہ همبيع زبيل  انطبو

 کؽًے کے لئے هٌبقت قودھے۔

( کے تست ؼپوؼٹ هلٌے ۶( چبًكلؽ، غیلی ظفعہ )۳)

کے ثعع ایكی ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے خیكب وٍ 
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ثوؼڈ هٌبقت قودھے اوؼ وائف چبًكلؽ ایكی ہعایبت پؽ 

 ے گب۔ائول کؽعے عیکے غؼ

  تیي قبلچبًكلؽ، چبًكلؽ کی طؽف قے ( وائف 1)۔ ۸

ے عؽيے کے لئے همؽؼ  کیب خبئے گب، خو چبًكیلؽ ک

کی ضونی قے هؿیعثڑھبیب خب قکتب ہے، ایكی نؽائظ 

 و ضواثظ پؽ خیكے چبًكلؽ طے کؽے۔

کكی ثھی ولت خت وائف چبًكلؽ کب عہعٍ  ضبلی (۲)

یب وائف چبًكلؽ  غیؽ زبضؽ ہوگب یب کكی ثیوبؼی ہوگب 

ظیٌے قے  کے ثبعث اپٌے آفف کے فؽائض اًدبم 

لبيؽ ہوگب یب کكی اوؼ قجت کے  ثبعث چبًكلؽ وائف 

ًجھبًے کے لئے ایكے  چبًكلؽ کی غهہ ظاؼیبں 

 كب  وٍ هٌبقت قودھے۔خیکؽ قکتب ہے  اًتظبهبت 

یكی اوؼ وائف چبًكلؽ  یوًیوؼقٹی کب اہن تعؼ( ۱۔ )۹

اًتظبهی عولعاؼ ہوگب اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں، 

کی ہعایبت، اوؼ یوًیوؼقٹی کی ہعایبت پؽ عول  چبًكلؽ

اوؼ یوًیوؼقٹی کی پبلیكؿ  ظؼٓاهع کؽًے کب غهہ ظاؼ ہوگب

 اوؼ پؽوگؽاهؿ پؽ عول ظؼٓاهع کب غهہ ظاؼ ہوگب۔

(وائف چبًكلؽ، چبًكیؽ کے غیؽ هوخوظگی هیں، ۲)

هیٹٌگف کی يعاؼت کؽے گب، خي کب اتھبؼٹیؿ کی 

 چبًكلؽ چیئؽهیي ہے۔

وائف چبًكلؽ، کكی ہٌگبهی يوؼتسبل هیں، خو (۳)

 ہو،  ے کی ضؽوؼیاـ کے ضیبل هیں فوؼی العام لیٌ

تب ہے خیكب وٍ ضؽوؼی قودھے، خف ایكب لعم اٹھب قک

اـ العام کے ثبؼے   کے ثعع ختٌب خلع هوکي ہو قکے، 

بڈی کو ؼپوؼٹ کؽے گب، اتھبؼٹی یب ث هیں عولعاؼ، 

 خف کو عبم يوؼتسبل هیں هعبهلے کو زل کؽًب تھب؛

ت هٌعؼخہ ضًويی طوؼ پؽ خت اقکے اضتیبؼا(۴)

ثبال کے هٌسؽف ًہیں ہیں تو یہ، وائف چبًكلؽ کے 

 اضتیبؼات ہوًگے؛

(i) ایكی عبؼضی ٓاقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ ثھؽتی کؽًب خي

 ؛کی هعت چھ هبٍ قے ؾیبظٍ ًہ ہو

(ii) توبم ضؽچ هٌظوؼ کئے گئے ثدٹ هیں فؽاہن کیب گیب

ہی هیدؽ ہیڈؾ هیں فٌڈؾ  هٌظوؼ کؽًب اوؼ ضؽچ کے اً

 

 

 

 ًبظن اهتسبًبت
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 ؼیػیڈًٹ  ٓاڈیٹؽ
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Director 

planning and 

Development 
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 ؛کو ؼی ایپؽو پؽئیٹ کؽًب

(iii)کے لئے ؼلن کی ؼی ایپؽوپؽیهي   غیؽ هتولع کبم

خبؼی کؽًب خو پچبـ ہؿاؼ قے ؾیبظٍ ًہ ہو، خكے 

ثدٹ  هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوؼ اـ کے هتعلك 

 ؛کؽے گب الے اخالـ هیں ؼپوؼٹآًے و کےثوؼڈ

(iv) هتعلمہ اتھبؼٹی قے ًبهوں کے پیٌلؿ  هلٌے کے ثعع

یوًیوؼقٹی کے توبم اهتسبًبت  کے لئے پیپؽقیٹؽؾ اوؼ 

 ؛هوتسي همؽؼ کؽًب

(v)  کے لئے چھبى ثیي پیپؽؾ، هبؼکف، اوؼ ًتبئح کی

 ؛ایكے اًتظبم کؽًب  خیكب ضؽوؼی ہو

(vi)  یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ، عولعاؼوں اوؼ ظوقؽے

پڑھبئی، تسمیك، اهتسبًبت اوؼ اًتظبهبت  هالؾهیي کو 

کے  اوؼ یوًیوؼقٹی کے ایكے ظوقؽے هعبهالت

قلكلے هیں ایكے کبم کؽاًے کی ہعایبت کؽًب ، خیكب 

 ؛وٍ ضؽوؼی قودھے

(vii) ایكی کیٹگؽیؿ کے لئے هالؾم همؽؼ کؽًب، خي

هٌتمل  ی طؽف قے اضتیبؼاتکے قلكلے هیں ثوؼڈ ک

 ؛کئے گئے ہوں

(viii)  یب هالؾهیي کو  یوًیوؼقٹی  کے کكی عولعاؼ

اـ ایکٹ کے تست  اپٌے اضتیبؼات  هیں قے کچھ 

 ؛هٌتمل  کؽًب،  اى نؽائظ کے هطبثك ، اگؽ کوئی ہوں

 (ix) ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اوؼ کبم کؽًب اوؼ

 قؽاًدبم ظیٌب ، خیكب کہ ثیبى کیب  گیب ہو۔

ؼخكٹؽاؼ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ہوگب ( ۱) ۔۱۱

اوؼ ثوؼڈ کی طؽف قے ایكی نؽائظ  اوؼ ضواثظ کے 

 هطبثك همؽؼ کیب خبئے گب خیكب کہ ثوؼڈ طے کؽے۔

 یہ کبم کؽے گب:(ؼخكٹؽاؼ ۲)

(i) ؽ اوؼ تعلیوی  ہیوًیوؼقٹی  کی عبم ه

 ؛ اوؼؼیکبؼڈؾ کو قٌجھبلے گب

(ii) ثیبى  ظوقؽے توبم کبم قؽاًدبم ظے گب خو

 ۔کئے گئے ہوں

ڈائؽیکٹؽ آف فٌبًف یوًیوؼقٹی کب کل ولتی ( ۱۔ )۱۱

کی طؽف قے ثوؼڈ  کی  عولعاؼ ہوگب اوؼ چبًكلؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثوؼڈ کے اضتیبؼات 
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قفبؼل پؽ همؽؼ کیب خبئے گب۔ اى نؽائظ اوؼ ضواثظ 

 خیكب کہ ثوؼڈ طے کؽے۔ کے هطبثك

 :یہ کبم کؽے گب ڈائؽیکٹؽ فٌبًف (2)

(i)  اوؼ اًوقٹوٌٹ   یو ًیوؼقٹی کی خبئیعاظ، هبلیبت

 ؛کے هتعلك اًتظبم کؽے گب

(ii)  یوًیوؼقٹی کی قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی کئے گئے

تیبؼ کؽے گب اوؼ اى کو فٌبًف  ًٹفاکبو  ثدٹ کے 

 ؛کویٹی اوؼ ثوؼڈ  کے قبهٌے پیم  کؽے گب

(iii) اـ ثبت کی یمیي ظہبًی کؽوائے گب کہ یوًیوؼقٹی

ؼہے کے فٌڈؾ اى ہی همبيع  کے لئے ضؽچ کئے خبؼ 

 اوؼ  ؛ہیں خي همبيع کے لئے اًہیں هہیب  کیب گیب ہے

(iv ) ایكی ظوقؽی غهہ ظاؼیبں قؽاًدبم ظے گب خیكب کہ

 ں۔ہو ثیبى کی گئی 

ًبظن اهتسبًبت یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ہوگب ۔ ۱۲

اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ توبم هعبهالت کے لئے غهہ 

ظے گب خو ظاؼ ہوگب اوؼ اى غهہ ظاؼیوں کو قؽاًدبم 

 ۔ںثیبى کی گئی ہو

ؼیؿیڈیٹ ٓافیكؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ۔ ۱۳

کے فٌڈ هیں قے توبم اظائیگیوں  ہوگب  اوؼ یوًیوؼقٹی

 ۔ کب غهہ ظاؼ ہوگب پؽی ٓاڈٹ کی

یوًیوؼقٹی کب کل  هًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلیڈائؽیکٹؽ۔ ۱۴

ثٌعی  ولتی عولعاؼ ہوگب اوؼ یوًیوؼقٹی کی هًٌوثہ

اوؼ  تؽلی کب غهہ ظاؼ ہوگب، اوؼ وقبئل، قہولیبت اوؼ 

هعت کے ؾیبظٍ هعت اوؼ  کناثبثوں کے زوالے قے 

تؽلیبتی هًٌوثے تیبؼ کؽًے کب ثھی غهیعاؼ ہوگب وؼ 

 ایكے کبم قؽاًدبم ظے گب خیكے ثیبى کئے گئے ہوں۔

 -IVببة 

 یونیورسٹی کی اتھبرٹیز

 :ہوں گی اتھبؼٹیؿهٌعؼخہ غیل یوًیوؼقٹی کی ۔ ۱۵

(i) ؛ـثوؼڈ ٓاف گوؼًؽ 

(ii)   ؛ًكلاکیڈهک کبو 

(iii)  ؛ٓاف فیکلٹیؿـ ثوؼڈ 

(iv) ؛ثوؼڈـ ٓاف اقٹڈیؿ 
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(v) ؛قلیکهي ثوؼڈ 

(vi) ؛اعلٰی تعلین اوؼ تسمیمی ثوؼڈ 

 (vii) ؛فٌبًف ایٌڈ پالًٌگ کویٹی 

 (viii) اوؼ ؛ڈقپلي کویٹی 

 (ix) ۔کیب گیب ہو بؼٹیؿ ، خیكب کہ ثیبىایكی ظوقؽی اتھ 

 ( ثوؼڈ آف گؽًؽـ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگب:۱) ۔۱۶

(i) خو چیئؽهیي ہوگب؛وائف چبًكلؽ ، 

(ii) ف خكٹف یب اـ کی طؽف قٌعھ ہبئی کوؼٹ کب چی

 ؛قے ًبهؿظ کیب گیب ہبئی کوؼٹ کب خح

(iii)  چیئؽهیي، یوًیوؼقٹی گؽاًٹف کویهي،  اى کی

 ؛طؽف قے ًبهؿظ کیب گیب کویهي  کبکل ولتی هیوجؽ

(iv) ایک یب ایک قے ؾائع ڈیٌف چبًكلؽ کی طؽف قے

 وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ همؽؼ کیئے خبئیں گے؛

(v) ؛ثؽائے تعلین  زکوهت قٌعھ کب قیکؽیٹؽی 

(vi) ؛ثؽائے يست زکوهت قٌعھ کب قیکؽیٹؽی 

(vii) ًڈیهي کی  يثہتؽی هیؽٹ کے چبؼ هیوجؽـ فبو 

 طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

 (viii) هطتلف ًظن و ضجظ اوؼ نعجوں قے چبؼ ًبهوؼ

انطبو کو چبًكلؽ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی 

 قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب خبئے گب؛

(ix) ایک لیگل ایڈوائؿؼ چبًكلؽ کی طؽف قے ثوؼڈکی

 گب؛ قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب خبئے

(x) ؼخكٹؽاؼ خو اـ کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ کبم

 کؽے گب۔

هیوجؽ ایکف آفیهو هیوجؽـ کے عالوٍ ثوؼڈ کے ( 2) 

اوؼ گے  یي قبلوں کی هعت کے لئے عہعٍ ؼکھیںت

 ۔گی کے لئے اہل ہوں گےظوثبؼٍ ًبهؿظ

ثوؼڈ یوًیوؼقٹی  کی ایگؿیکٹو ثبڈی ہوگب اوؼ ( ۱۔ )۱۳

 یوًیوؼقٹی کی خبئیعاظکے هطبثك، ایکٹ کی گٌدبئم  

ی کؽے قویت توبم هعبهالت کی عبم ًظؽظاؼ کے اًتظبم

 گب۔

هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی زیثیت قے تضبظ ( 2)

کے ثغیؽ اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي کے 
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 تست، ثوؼڈ کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:

(i)  یوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ، فٌڈؾ، اثبثوں اوؼ وقبئل

 ؛لجول کؽًباًتظبم ؼکھٌب اوؼ ضبثطہ کو ؼکھٌب، 

(ii)  فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کے ههوؼے

ًٹف اوؼ  قے یوًویؽقٹی کے فٌبًف، اکبو 

اًویكٹوٌٹف چالًب اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ اـ همًع کے 

لیئے ایكے ایدٌٹف همؽؼ کؽًب، خیكے وٍ 

 ضؽوؼی قودھے؛

(iii)  قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی ثدٹ تطویٌوں پؽ غوؼ

ًڈیهي کو ههوؼٍ  کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں فبو 

قے ظوقؽے هیں ظیٌب، اوؼضؽچ کے هیدؽ ہیڈ 

 ؛تمكین کؽًبخبًت فٌڈـ کو 

(iv)  یوًیوؼقٹی کی طؽف قے هٌمولہ اوؼ غیؽ

هٌمولہ خبئیعاظ کی هٌتملی کؽًب اوؼ هٌتملی کو 

 لجول کؽًب؛

(v)  ٹھیکے یوًیوؼقٹی  کی طؽف  قے

هٌظوؼ کؽًب، هکول کؽواًب،  تجعیل کؽًب یب ؼظ 

 کؽًب؛

(vi)  ٍیوًیوؼقٹی کی طؽف قے زبيل نع

ًٹف کے ثہتؽ کھبتے ؼکھٌب  قبؼی ؼلوم کے اکبو 

اوؼ یوًیوؼقٹی کے اثبثوں اوؼ وقبئل کے 

 کھبتے  ؼکھٌب؛

(vii) ؼقٹی کی طؽف قے هٌتمل کی گئی یوًیو

خبئیعاظ اوؼ زبيل کی گئی گؽاًٹف، تسبئف، 

اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽی کٌٹؽی ثیونٌؿ ، عطیبت

 زبيل کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب؛

(viii)  ثیبى کؽظٍ همبيع کے لیئے یوًیوؼقٹی

کے ًیکبل کے ولت ؼکھے گئے کكی فٌڈ کب 

 اًتظبم کؽًب؛

(ix)  طے کؽًب، تسویل هیں ظیٌب اوؼ کبؼ طؽیمہ

 یوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ کو اقتعوبل هیں الًب؛

(x)  یوًیوؼقٹی کے کبم خبؼی ؼکھٌے کے

لیئے عوبؼتیں، الئجؽیؽیؿ، ازبطے، فؽًیچؽ، 
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قبهبى، اوؾاؼ اوؼ ظیگؽ هطلوثہ چیؿیں فؽاہن 

 کؽًب؛

(xi)  ؼہبئم کے ہبلف اوؼ ہبقٹلف لبئن کؽًب اوؼ

قٌجھبلٌب اوؼ نبگؽظوں کی ؼہبئم کے لیئے 

ہبقٹلف اوؼ الخٌگف کی هٌظوؼی ظیٌب یب الئكٌف 

 خبؼی کؽًب؛

(xii) یب کؽًب وں اوؼ کبلدوں کب السبق ؼتعلیی اظا

 علسعٍ کؽًب؛

(xiii)  ،پؽوفیكؽنپف، ایكوقیئیٹ پؽوفیكؽ نپف

اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف، لکچؽؼ نپف اوؼ ظیگؽ 

ٹیچٌگ کی آقبهیبں پیعا کؽًب یب ایكی آقبهیوں کو 

 یب ضتن کؽًب؛هعطل 

(xiv)  ،یب ظیگؽ  ی، تسمیمتعؼیكیایكے اًتظبهی

یب ضتن کؽًب، خیكے  هعطلعہعے پیعا کؽًب، 

 ضؽوؼی ہو؛

(xv) اوؼ ایكے ظوقؽے  لعاؼوؼںاقبتػٍ، عو

فبؼنوں پؽ همؽؼیبں کیڈؼ پؽ قلیکهي ثوؼڈ کی ق

کؽًب، خیكے ثوؼڈ کی طؽف قے طے کیب 

 خبئے؛

(xvi)  ًبهوؼ اوؼ هٌفؽظ پؽوفیكؽ ایكی نؽائظ اوؼ

ضواثظ کے تست همؽؼ کؽًب خیكے ثیبى کیب گیب 

 ہو؛

(xvii)  هتعلمہ نعجے ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست

 کے هیعاى هیں اعؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛

(xviii) ں، اقبتػٍ اوؼ یوًیوؼقٹی کے عولعاؼو

 کؽًب؛ هتعیي ظوقؽے الؾهیي کی غهیعاؼیبں 

(xix) ف چبًكلؽ کے(، عولعاؼوں )عالوٍ وائ 

اقبتػٍ اوؼ ظوقؽے هالؾهیي کو ثیبى کؽظٍ 

کؽًب، قؿا ظیٌب یب  هعطلطؽیمیکبؼ کے تست 

 هالؾهت قے ثؽطؽف کؽًب؛

(xx)  اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست هطتلف

 کؽًب؛اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ 

(xxi)  پیم کؽاًے کے لیئے چبًكلؽ کو
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 وٹف تدویؿ کؽًب؛اقٹیچ

(xxii)  ًكل کی طؽف قے تهکیل اکیڈهک کبو 

ظیئے گئے ضواثظ پؽ غیؽ کؽًب اوؼ ًیکبل کؽًب، 

ثهؽطیکہ ثوؼڈ اپٌے طوؼ پؽ ایک ضبثطہ ثٌب 

ًكل قے ههبوؼت کے  قکتب ہے اوؼ اکیڈهک کبو 

 ثعع اـ کو هٌظوؼ کؽ قکتب ہے؛

(xxiii) ظوقؽے قبؼے ؼقٹی قے هتعلمہ یوًیو

هعبهالت کو چالًب، طے کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب 

اضتیبؼات  توبماوؼ اـ قلكلے هیں ظوقؽے 

اقتعوبل کؽًب ضبو طوؼ پؽ خو اـ ایکٹ اوؼ 

 اقٹیٹیوٹف هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛

(xxiv)  اپٌے کوئی ثھی اضتیبؼات اتھبؼٹی یب آفیكؽ

 کویٹی یب غیلی کویٹی کو قوًپٌب؛ اوؼیب 

(xxv)  کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو ایكے ظوقؽے

اـ ایکٹ کے تست قوًپے گئے ہوں یب خو 

 اقٹیٹیوٹف کے تست قوًپے گئے ہوں۔

هؽتجہ اخالـ  چبؼ( ثوؼڈ  قبل هیں کن اؾ کن 1) ۔ ۱۸

ثالئے گب۔اى تبؼیطوں پؽ خو وائف چبًكلؽ کی طؽف 

ثهؽطیکہ ایک ضبو اخالـ  قے طے کی خبئیں گی؛

ؽ ثالیب خب قکتب  ہے کكی ثھی ولت چبًكلؽ کی ہعایت پ

ظؼضواقت پؽ خي کی تععاظ   ییب ثوؼڈ کے هیوجؽؾ  ک

ی ًوعیت کے هعبهالت ضؽوؼ اوؼ قے کن ًہ ہو، چبؼ

 ہوں۔

کب ظـ  ظى قے کن ظى  ( ضبو اخالـ کے لئے 2)

اوؼ  وٹف ثوؼڈ کے هیوجؽؾ کو ًہیں ظیب خبئے گب، ً

اى هعبهالت  خالـ کی ایدٌڈا هسعوظ کی خبئے گی،ا

 ضبو اخالـ ثالیب گیب ہے۔ کے لیئے خفکے لئے 

( ثوؼڈ کے اخالـ کے لئے کوؼم توبم هیوجؽؾ کے 3)

ایک کے ایک تہبئی کے ثؽاثؽ ہوگب، خف کی ًكجت 

 ثؽاثؽ نوبؼ کی خبئے گی۔

( ثوؼڈ کے فیًلے هوخوظ هیوجؽؾ کی اکثؽیت کی 4)

ئے خبئیں گے اوؼ یثٌیبظ پؽ اوؼ ووٹٌگ  کے غؼیعے ک

مكین ہو خبتے ہیں تو ثوؼڈ کے اگؽ هیوجؽ ایک  ختٌے ت
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کو ایک کبقٹٌگ  ووٹ زبيل ہوگب، خو وٍ  چیئؽهیي 

 اقتعوبل کؽے گب؛

 ًكل ههتول ہوگی؛( اکیڈهک  کبو  1) ۔۱۹

(i) وائف چبًكلؽ خو چیئؽهیي ہوگب؛ 

(ii) ٌف؛ڈی 

(iii) ؛ڈائؽیکٹؽؾ 

(iv)  پؽوفیكؽؾ قویت  ًبهوؼاهیؽٹف  اوؼ

 یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽؾ؛

(v)  چیئؽهیي؛تعؼیكی نعجہ خبت کب 

(vi) ًچ ًبهوؼ افؽاظ خو عبلوی قطر پؽ اپٌے پب

هعبنؽے کی ضعهت اوؼ نعجے کی قؽثؽاہی اوؼ 

 ، خبتے ہوں خبًے ظاًهوؼاًہ زیثیت کے قجت 

چبًكلؽ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل 

 پؽ ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

(vii) ًبظن اهتسبًبت 

(viii) الئجؽیؽیي 

(ix)  کے فؽائض ؼخكٹؽاؼ خو قیکؽیٹؽی

 ؛اًدبم ظے گب

ئے گئے هیوجؽؾ یکگی کے غؼیعے همؽؼ  ( ًبهؿظ ۲) 

اوؼ قکیں گے تیي قبل کے عؽيے تک عہعٍ ؼکھ 

 ۔لیئے اہل ہوں گےظوثبؼٍ ًبهؿظ ہوًے کے 

ًكل کے اخالـ کب کوؼم توبم هیوجؽؾ کبو  اکیڈهک ( ۳)

ایک کے ایک تہبئی کے ثؽاثؽ ہوگب، خف کی ًكجت 

 ۔کے ثؽاثؽ نوبؼ کی خبئے گی

وؼقٹی کی اعلی تؽیي  ًكل یوًی( اکیڈهک کبو  ۱۔ )۲۱

اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئم  اوؼ 

لواًیي  کے هطبثك، اقے تعؼیف، تسمیك اوؼ اهتسبًبت 

 هعیبؼ  کے هطبثك ؼکھٌے اوؼ چالًے اوؼ کے ضبو

کی زويلہ افؿائی تعؼیكی قؽگؽهی یوًیوؼقٹی کی 

 ؛هٌظن کؽًے کے اضتیبؼات زبيل ہوں گے اوؼ

ی عبم ک هٌعؼخہ ثبال گٌدبئهوں( ضبو طوؼ پؽ اوؼ 2)

هٌعؼخہ غیل  ًكل کوزیثیت قے تضبظ کے عالوٍ کبو  

 اضتیبؼات زبيل ہوں گے  
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(i)  هعبهالت هیں يالذ ههوؼٍ تعؼیكی ثوؼڈ کو

 ظیٌب؛

(ii) هیں  طلجبء کی تعؼیف اوؼ اهتسبًی کوؼقؿ

 ظاضالئوں پؽ ضواثظ ؼکھٌب؛

(iii)  ،ں وؼتعؼیكی نعجوں، اظاثوؼڈ کی  فیکلٹیؿ

یل اوؼ تٌظین کے کی تهک اقٹڈیؿاوؼ ثوؼڈ ٓاف 

 لئے تدبویؿ ظیٌب؛

(iv)  یوًیوؼقٹی هیں تعؼیف اوؼ تسمیك کی

ظیٌب  هًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی  کے لئے تدبویؿ 

 ؛اوؼ اى پؽ غوؼ کؽًب اوؼ ثٌبًب 

(v)  ثوؼڈ ٓاف فیکلٹیؿ اوؼ ثوؼڈ ٓاف اقٹڈیؿ کی

قفبؼنبت پؽ ضواثظ ثٌبًب خف هیں تعؼیف کے 

کوؼقؿ اوؼ یوًیوؼقٹی کے توبم اهتسبًبت کے 

ثوؼڈ ٓا ف فیکلٹیؿ   اگؽ ثهؽطیکہلئے ًًبة ثٌبًب، 

اوؼ ثوؼڈ ٓاف اقٹڈیؿ  کی قفبؼنبت ثیبى کی گئی 

ثوؼڈ  ًكل و  کب توتبؼیص تک ويول ًہ ہوئی ہو

ئے یالے قبل کے لهٌظوؼی قے ٓاًے وکی 

 تعؼیف کے کوؼقؿ خبؼی ؼکھے گی خو 

 ے گئے ہیں؛ئیئے ثیبى کیپیهگی اهتسبًبت کے ل

(vi)  ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اهتسبًی ثبڈیؿ کے

کے اهتسبًبت کے ثؽاثؽ اهتسبًبت کو یوًیوؼقٹی 

 زیثیت ظیٌب؛

(vii) کو پیم کؽًے کے لئے ضواثظ ثٌبًب؛ ثوؼڈ 

(viii) اتھبؼٹیؿ کے هطبثك  اـ ایکٹ کی گٌدبئم

 ؛هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب

(ix)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكبکہ

 ثیبى کیب گیب ہو؛ لبًوى هیں

 V -ببة

 قوانین، ضوابط اور قواعد

توبم چبًكلؽ اـ ایکٹ کی گٌدبئم کے هطبثك، (۱۔ )۲۱

کے لئے  یب هٌعؼخہ غیل کكی ثھی هعبهلے کو چالًے

 ،یعٌی:لبًوى ثٌب کؽ ًبفػ کؽ قکتب ہے

(i)  یوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی هالؾهت کے نؽائظ
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اوؼ ضواثظ ثٌبًب، ثهوول پے اقکیل، پٌهي کی 

وویڈًٹ فٌڈ، ؽپ ، گؽیدویٹی، تهکیل، اًهوؼًف

 ثیٌیوولیٌٹ  فٌڈ اوؼ ظوقؽے هتعلمہ لواعع کی؛

(ii) اوؼ عولعاؼوں کے اقبتػٍ، هسممیي ،

 یکٹ پؽ همؽؼیوں کے نؽائظ و ضواثظ؛کبًٹؽ

(iii)  ،ؽی ، اوؼ ظوقتعؼیكی نعجوںفیکلٹیؿ

 ؛کب لیبم فًڈویژ اکیڈهک  یوًٹف اوؼ

(iv)  اظاؼوں  کب السبق اوؼ علسعگی اوؼ اقے

 قے هتعلمہ هعبهالت؛

(v)  عولعاؼوں  اوؼ اقبتػٍ کے اضتیبؼات اوؼ

 کؽًب؛غهہ ظاؼیبں هتعیي 

(vi)  نؽائظ خي کے تست یوًیوؼقٹی ظوقؽے

، تعؼیفپجلک یب پؽائیویٹ آؼگٌبئؿیهٌؿ کے قبتھ 

اوؼ ظیگؽ اقکبلؽلی ایکٹوٹیؿ کے تسمیك 

 اًتظبهبت هیں ظاضل ہو قکتی ہے؛

(vii)   اوؼ ڈقٹٌگونڈ پؽوفیكؽؾ اهیؽٹف

 کے نؽائظ طے کؽًب؛ کی همؽؼی پؽوفیكؽؾ 

(viii) اعؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛ 

(ix)  یوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی يالزیت

کے تطویٌے کے لیئے هعیبؼ اوؼ اى کے ضالف 

 اًتظبهی کبؼؼوائی کؽًب؛

(x)  اوؼ  کب اًتظبم کؽًب  خبئیعاظیوًیوؼقٹی کی

 قؽهبیہ کبؼی کؽًب اوؼ ؛

(xi)  ظوقؽے توبم هعبهالت خو اـ ایکٹ کے

تست ثیبى کیئے خبًے ہیں یب لبًوى کے تست 

 چالئے خبًے ہیں۔

( لواًیي کب ڈؼافٹ ثوؼڈ کی طؽف قے چبًكلؽ کی 2)

 هٌظوؼی کے لئے تدویؿ کیب خبئے گب۔

لواًیي ئے ثھیدے گئے (  چبًكلؽ کو هٌظوؼی کے ل3)

اقے ثوؼڈ کی طؽف ًظؽثبًی کے یب  کو لجول کؽًے

 لئے واپف ثھیدٌے کب اضتیبؼ ہوگب۔

( کوئی ثھی لبًوى هوثؽ ًہیں ہوگب خت تک کہ 4)

 چبًكلؽ کی طؽف قے هٌظوؼ ًہ کیب خبئے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیٌهي، اًهوؼًف، 

گؽیدوئٹی، 

پؽوویڈًٹ اوؼ 

 ثیٌوولیٌٹ فٌڈ

Pension, 

insurance, 

gratuity, 

provident and 

benevolent fund 

اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽؾ 

کے عہعے کی هعت 

 کی نؽوعبت

Commencement 

of term of office 

of members of 

Authorities 

اتھبؼٹیؿ هیں عجوؼی 



 
20 

کے  اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ لبًوى ( ۱۔ )۲۲

هطبثك هٌعؼخہ غیل توبم یب اى هیں قے کچھ هعبهالت 

 کے لئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں  گے۔

(i)  یوًیوؼقٹی کی ڈگؽیؿ، ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹف

 کے لیئے کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ؛

(ii) یوًیوؼقٹی هیں نبگؽظوں کی ظاضال؛ 

(iii)  نؽائظ خي کے تست نبگؽظوں کو ظاضال

ظی خبًی ہے اوؼ خي کے تست وٍ ڈگؽیؿ، 

 اوؼ قؽٹیفکیٹف هلٌے کے اہل ہوں گے؛ڈپلوهبؾ 

(iv)  ؛اهتسبى هٌعمع کؽًب 

(v)  فیف اوؼ ظیگؽ چبؼخؿ خو کہ نبگؽظو ں

کی طؽف قے یوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ آف 

اقٹڈی هیں ظاضال اوؼ اهتسبًبت کے لیئے اظا 

 کؽًے ہیں؛

(vi) اوؼ  یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کبچبل چلي

 ًظن و ضجظ؛

(vii)  یوًیوؼقٹی یب کبلدوں کے نبگؽظوں کی

کی نؽائظ، ثهووہل ؼہبئم کے ہبلف اوؼ  ؼہبئم

 ہبقٹلف هیں ؼہبئم کی فیف کے؛

(viii)  ہبقٹلف اوؼ الخٌگف کی هٌظوؼی اوؼ

 الئكٌف خبؼی کؽًب؛

(ix)  نؽائظ خي کے تست ایک نطى ڈگؽی

ل کؽًے کے لیئے آؾاظاًہ تسمیك خبؼی ؼکھ زبي

 قکے گب؛

(x)  یلونپف، اقکبلؽنپف، اًعبم، هیڈلؿ اوؼ ف 

 ؛اعؿاؾ ظیٌب 

(xi) وؼ فؽی اوؼ ہبف فؽی وظبئظ ظیٌب ا

 اقكٹٌٹ نپف ظیٌب؛

(xii) اکیڈهک کبقٹیوهف؛ 

(xiii) الئجؽیؽی کب اقتعوبل؛ 

(xiv)  ٹیچٌگ ڈپبؼٹویٌٹف اوؼ ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ

 تهکیل ظیٌب؛

(xv)  ظوقؽے توبم تعلیوی  هعبهالت خو اـ

 ٓاقبهیوں پؽ ثھؽتی

Filling of casual 

vacancies in 

authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتھبؼٹیؿ کی 

هوجؽنپف کے هتعلك 

 تٌبؾعہ

Disputes about 

memberships of 

authorities 

 

 

ظیگؽ اتھبؼٹیؿ کی 

تهکیل، کبم اوؼ 

 اضتیبؼات

Constitution, 

Functions and 

powers of other 

Authorities 

اتھبؼٹی کی طؽف 

قے کویٹی کی 

 تمؽؼی

Appointment of 

Committee by 
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یب ضواثظ کے   ایکٹ  یب لواًیي کے غؼیعے

 کیئے خبًے ہیں۔هطبثك ثیبى 

ًكل کی طؽف قے ضواثظ ت( ۲) یبؼ کیئے اکیڈهک کبو 

خبئیں گے خو اى  پیم کیئےخبئیں گے اوؼ ثوؼڈ کو 

کو هٌظوؼ کؽ قکتب ہے یب ؼظ کؽ قکتب ہے یب واپف 

ًكل کو ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے کے لیئے ثھیح  اکیڈهک کبو 

 قکتب ہے۔

ًكل کی طؽ( ۳)  ف قے تیبؼ کیب گیب کوئی اکیڈهک کبو 

تت تک هوثؽ ًہیں ہوگب، خت تک ثوؼڈ کی  ثھی ضبثطہ

 طؽف قے هٌظوؼی ًہ ظی خبئے۔

۔ لواًیي اوؼ ضواثظ هیں اضبفہ کؽًے، تؽهین کؽًے ۲۳

یب هٌكوش کؽًے کب طؽیمیکبؼ تؽتیجواؼ وٍ ہی ہوگب خو 

لواًیي اوؼ ضواثظ تؽتیت یب تهکیل ظیٌے کے لیئے 

 ثیبى کیب گیب ہے۔

 

 

ی ظوقؽی ثبڈیؿ اـ ی ک( اتھبؼٹیؿ اوؼ یوًیوؼقٹ۱۔ )۲۳

وٹف اوؼ ضواثظ کے تست اى کے کبم ایکٹ، اقٹیچ

کبج اوؼ هیٹٌگ کے ولت اوؼ خگہ اوؼ هتعلمہ هعبهالت 

 کے لیئے لواعع تهکیل ظے قکتی ہیں؛

ثهؽطیکہ ثوؼڈ اتھبؼٹی  یب ثبڈی کی طؽف قے اـ 

ظفعہ  کے تست کكی ثھی لواعع هیں تؽهین   کؽًے یب 

 قکتب ہے۔اى کو ضتن کؽًے کی ہعایت کؽ

ثهؽطیکہ هؿیع ثؽٓاى کہ اگؽ ایكی اتھبؼٹی یب ثبڈی ایكی 

تو چبًكلؽ کو اپیل کی خب  ہعایبت قے هطوئي  ًہیں ہے

 قکتی ہے، خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔

کكی هعبهلےکے هتعلك  کے( ثوؼڈ یوًیوؼقٹی 2)

لواعع ثٌب قکتب ہے، خو اـ ایکٹ کے تست ضبو طوؼ 

 پؽ لواعع اوؼ ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے گئے ہوں۔

 -VIببة 

 تعلیمی اداروں کب یونیورسٹی سے الحبق

ؼقٹی هیں السبق چبہٌے واال تعلیوی ( یوًیو۱۔ )۲۵

اظاؼٍ هطوئي کؽًے کے لیئے یوًیوؼقٹی کو ظؼضواقت 

the Authority 

 وٹفؽقٹ اقٹیچ

First Statute 

 

 

 ؼکبوٹیں  ہٹبًب

Removal of 

difficulties 

 

اتھبؼٹیؿ کی 

کبؼؼوایبں آقبهیوں 

کی وخہ قے غیؽ 

 هوثؽ ًہیں ہوں گی

Proceedings of 

Authorities not 

invalidated by 

vacancies 

 وائی پؽ پبثٌعیؼکبؼ

Bar of 

jurisdiction 

 

 ضوبًت

Indemnity 

 

 

 

 فیکلٹیؿ

Faculties 
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 ظے گب کہ:

(i)  تعلیوی اظاؼٍ زکوهت کے اًتظبم هیں یب

هكتمل ثٌیبظوں پؽ تهکیل ظی گئی گوؼًٌگ 

 ثبڈی ہے؛

(ii)  تعلیوی اظاؼے کے هبلی وقبئل اظاؼے کی

هؽهت اوؼ ثہتؽ طؽیمے کبم خبؼی ؼکھٌے 

 کے لیئے کبفی ہیں؛

(iii)  تعلیوی اظاؼے کے پڑھبًے والے اوؼ

ظوقؽے اقٹبف کی لوت اوؼ تعلیوی لبثلیت 

ائظ و ضواثظ ثیبى اوؼ هالؾهت کے نؽ

کیئے گئے کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ اوؼ تعلیوی 

اظاؼے کی تؽثیت کے همًع کے لیئے 

 هطوئي کؽًے الئك ہیں؛

(iv)  تعلیوی اظاؼے کو اپٌے هالؾهیي کے کبم

کبج اوؼ ًظن و ضجظ کو قٌجھبلٌے کے 

 لیئے هٌبقت لواعع ہیں؛

(v)  عوبؼت خف خگہ پؽ تعلیوی اظاؼٍ لبئن ہوًب

ٌدبئهیں لواًیي ہے، وٍ هوؾوں ہے اوؼ گ

اوؼ لواعع کے هطبثك تهکیل ظی خبئیں 

 گی؛ اوؼ

(vi)  الئجؽیؽی، لیجبؼیٹؽیؿ اوؼ ایكی ظیگؽ

پڑھبئی اوؼ تسمیك کی ضعهبت وافؽ اًعاؾ 

هیں فؽاہن کی گئی ہیں، خو اظاؼے هیں 

پڑھبئی اوؼ تسمیك کے هعیبؼوں کے لیئے 

 ضؽوؼی ہیں۔

(ایک تعلیوی اظاؼے کے السبق کے زوالے قے ۲)

ظؼضواقت کے ًیکبل کب طؽیمیکبؼ یب اًکبؼ یب السبق ضتن 

 کؽًے کب طؽیمہ اـ طؽذ ہوگب، خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔

ًكل قے ۳) (ثوؼڈ خبًچ پڑتبل اوؼ اکیڈهک کبو 

ههبوؼت کے ثعع، السبق ضتن کؽًے کب ًوٹیف ظے گب، 

اگؽ وٍ هطوئي ہے کہ تعلیوی اظاؼٍ کكی هولعہ پؽ 

کؽًے هیں ًبکبم ہوا ہے یب السبق کی ضؽوؼیبت پوؼی 

السبق کی نؽائظ هیں قے کكی ایک پؽ عول کؽًے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیکلٹیؿ کب ثوؼڈ

The Board of 

Faculties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڈیٌف

Deans 
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 هیں ًبکبم ہوا ہے۔

ضتن (السبق قے تت تک اًکبؼ ًہیں کیب خبئے گب یب ۳)

ًہیں کیب خبئے گب خت تک تعلیوی اظاؼے کو قٌٌے کب 

 هولعہ فؽاہن ًہ کیب خبئے۔

 -VIIثبة

 یونیورسٹی فنڈ

یوًیوؼقٹی کب ایک فٌڈ ہوگب، خف هیں اـ کی ( ۱۔ )۲۶

، ٹؽقٹف، تسبئف، اًڈوهیٌٹف، گؽاًٹف عطیبتفیف، 

اوؼ ظوقؽے وقبئل قے هلی ہوئی ؼلن خوع کی خبئے 

 گی۔

چ اوؼ اـ کی یوًیوؼقٹی کب کیپٹل اوؼ کؽًٹ ضؽ( 2)

ًڈیهي کی طؽف قے کی گئی هعظ اوؼ  کوبئی اوؼ فبو 

ًڈیهٌؿ،  ظوقؽی کكی ظوقؽے وقیلے، ثهوول فبو 

یوًیوؼقٹیؿ اوؼ افؽاظ کے ایكے وقیلوں قے زبيل 

 کی گئی  ؼلن هیں قے کیب خبئے گب۔

کوئی  ثھی هعظ، چٌعٍ یب گؽاًٹ خو واقطہ یب ( 3)

ثبلواقطہ فوؼی طوؼ پؽ یب خف کے ًتیدے هیں 

یوًیوؼقٹی  پؽ هبلی غهہ ظاؼی ہو، یب خو ولتی  طوؼ پؽ 

ایكی ؼلن   هل ہو،قے ثبہؽ قؽگؽهیوں هیں نب مپؽوگؽا

ل ًہیں خبئے وثوؼڈ کی پیهگی هٌظوؼی کے قواء لج

 گی۔

ًف اـ طؽذ قٌجھبلے خبئیں ۴) (یوًیوؼقٹی کے اکبو 

گے خیكے ثوؼڈ طے کؽے اوؼ ہؽ قبل یوًیوؼقٹی کب 

هبلی قبل ضتن ہوًے قے چبؼ هبٍ پہلے اى کی آڈٹ 

ًٹٌٹ کی  ثوؼڈ کی طؽف قے همؽؼ کؽظٍ چبؼٹؽڈ اکبو 

 خبئے گی۔طؽف قے کی 

کے قبتھ ثوؼڈ کی  اکبئوًٹف، ٓاڈیٹؽ کی ؼپوؼٹ ( 5)

 م کئے خبئیں گے۔یهٌظوؼی کے لئے پ

گی تًعیك کؽے  اـ ثبت کی کی ؼپوؼٹ ٓاڈیٹؽ  (6)

ف ٓاف پبکكتبى کے ٌٹًٹکہ ٓاڈیٹؽ ؼپوؼٹ چبؼٹؽڈ  اکبو  

 اظاؼے کے هعیبؼ کے هطبثك ثٌبئی گئی ہے۔

 -VIIIببة 

 عبم گنجبئیشیں
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وئی هالؾم، هالؾهت قے ؼٹبئؽ یوًیوؼقٹی کب ک۔ ۲۷

 ہوگب:

(i)کو پچیف  خت اـ کی هالؾهت اـ تبؼیص پؽ

 ؼٹبئؽهٌٹ اـ کے ثعع وٍ پٌهي یب  قبل هکول ہوئے ہو،

خیكب اتھبؼٹی کے لئے اہل ہوگب،  لواعع کے ظوقؽے

 کؽے۔ طئے

تت ولت قے پہلے کكی ثھی هالؾم کو  ثهؽطیکہ

خت تک اقے ہٹبًے والے تک ؼٹبئؽ ًہیں کیب خبئے گب 

اوؼ اـ کو  وں قے ٓاگبٍ ًہ کیب خبئے،العام کی زمیمت

هولعہ  کے ضالف قجت ثیبى کؽًے  کب هوؾوں اـ العام

 ًہ ظیب خبئے ؛ یب

(ii)خہبں هٌعؼخہ ثبال نك(i)  کے هطبثك ہعایت ًہ کی

 کی عوؽ کے هکول ہوًے پؽ۔ گئی ہو، قبٹھ قبل

یب  اقتبظ عالوٍ اـ کے کہ کوئی  عولعاؼ، ( ۲)

ؽا هالؾم خو هكتمل عہعٍ یوًیوؼقٹی کب کوئی ظوق

کن ًہیں کیب خبئے گب یب ثؽطؽف عہعٍ اـ کب  ؼکھتب ہو،

ت هیں قے ؼٹبئؽ ًہیں کیب طوؼ پؽ قے هالؾهیب الؾهی 

خت تک کہ اقے اـ العام  کے ضالف قجت  خبئے گب،

 هولعہ فؽاہن ًہ کیب خبئے ۔ کب هوؾوں ثتبًے

کے کكی هالؾم کو قؿا کب زکن  خہبں یوًیوؼقٹی ( ۳)

یب اـ کی  خبؼی کیب گیب ہو، )قوائے وائف چبًكلؽ کے(

نؽائظ اوؼ ضواثظ کے ثیبى کی گئی هالؾهت کی 

ًمًبى کی کیب خبئے یب اـ کے  هطبثك کو تجعیل

بں زکن وائف چبًكلؽ کی تؽخوبًی کی خبئے، اقے خہ

ہو یب کكی ظوقؽے عولعاؼ یب  ی کیب گیبخبؼ طؽف قے

  اقتبظ کی طؽف قے خبؼی کیب گیب ہو،وؼقٹی  کے یوًی

ؼڈ کو اپیل کؽًے کب زك ایكے زکن کے ضالف ثو

ثوؼڈ کی طؽف قے خبؼی  خہبں  زکنزبيل ہوگب، 

اـ کو اـ اتھبؼٹی کو زکن پؽ ًظؽثبًی  کیب گیب ہو،

 کؽًے کے لئے ظؼضواقت کؽًے کب زك زبيل ہوگب۔

بًكلؽ ائف چویب ظؼضواقت ے لئے اپیل ( ًظؽثبًی ک۳)

خو اـ کی اپٌی ؼائے اوؼ  کو خوع کؽائی خبئے گی، 

کیف کے ؼیکبؼڈ کے قبتھ ثوؼڈ کے قبهٌے ؼکھے  

 

 

 

 

 

 

اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك 
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 گب۔

ًی پؽ کوئی ثھی زکن خبؼی ًہیں ( اپیل اوؼ ًظؽثب۵)

یب ظؼضواقت  کیب خبئے گب، خت تک کہ اپیل کؽًے واال 

خیكب هعبهلہ ہو، قوبعت کب هولعہ فؽاہن ًہ  ،گػاؼ کو

 کیب خبئے۔

ئے  یثھالئی کے ل ( یوًیوؼقٹی هالؾهیي کی۱) ۔۲۸

اى کے  ظ کے هطبثك خیكب ثیبى کیب گیب ہو،اوؼ نؽائ

ئے پٌهي، اًهوؼًف، گؽیدوئٹی، پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ یل

 ۔ٌبقت قودھےولیٌٹ فٌڈ لبئن کؽے گی خیكب وٍ هثیٌو

اـ ایکٹ کے تست لبئن  خہبں کوئی پؽوویڈًٹ فٌڈ(۲)

کی  1225ؾ ایکٹ، کیب گیب ہو، تو پؽوویڈًٹ فٌڈ

 ۔گو ہوں گیگٌدبئیهیں ایكے فٌڈ پؽ ال

 

خت ًئی ثٌبئی گئی اتھبؼٹی کب کوئی هیوجؽ همؽؼ یب ۔ ۲۹

ًبهؿظ کیب گیب ہو، اـ کی هالؾهت کے نؽائظ خو اـ 

ں، اـ تبؼیص قے ایکٹ کے تست طے  کئے گئے ہو

 خیكب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔ ،ےالگو ہوں گ

 

 

 

 

همؽؼ کئے گئے یب ًبهؿظ کكی اتھبؼٹی کے ( ۱۔ )۳۱

هیوجؽؾ هیں کكی عبؼضی ٓاقبهی  کو اـ  کئے گئے

نطى یب ثبڈی کی طؽف قے خف ًے اـ هیوجؽ کو 

همؽؼ یب ًبهؿظ کیب ہو، ختٌب خلع هوکي ہو قکے پؽ کیب 

خبئے گب۔ اوؼ ٓاقبهی پؽ همؽؼ کیب گیب یب ًبهؿظ کیب گیب 

نطى  اـ اتھبؼٹی کے ثمبیب هعت کے لئے هیوجؽ 

ـ نطى کی خگہ پؽ خف کی خگہ پؽ وٍ ہوگب ا

 ثٌب ہے: اتھبؼٹی کب هیوجؽ 

ثهؽطیکہ خہبں اتھبؼٹی هیں کو ٓاقبهی  ہو، قوائے 

ثوؼڈ کے، وٍ اـ قجت کی وخہ قے پؽ ًہیں کی خبئے 

 یهو تھب اوؼ عہعٍ ضتن کیب گیب ہو، گی کہ هیوجؽ  ایکف ٓاف

یب تٌظین، اظاؼٍ  یب کوئی  ظوقؽی ثبڈی قوائے یو 
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کی گئی  ہو یب کبم کؽًے قے ؼوک ی  کے ضتن ًیوؼقٹ

 کكی اوؼ قجت کے غیؽ افعبل  ہوگئی ہو، ظیب گیب ہو، یب

اـ ٓاقبهی کو اـ طؽذ پؽ کیب خبئے گب خیكب کہ 

 چبًكلؽ ثوؼڈ  کی قفبؼل پؽ ہعایت کؽے۔

ًبهؿظ کیئے گئے هیوجؽ کب عہعٍ ضبلی ہو خبئے گب (۲)

ثتبًے کے یب اوؼ وٍ اقتعفٰی ظے یب ثغیؽ هٌبقت قجت 

چھٹی کی ظؼضواقت ظیٌے کے اتھبؼٹی کی هكلكل تیي 

هیٹٌگف اٹیٌڈ کؽًے هیں ًبکبم ہو خبئے یب اـ کی 

ًبهؿظگی ًبهؿظ کؽًے والی اتھبؼٹی کی طؽف قے 

 تجعیل کی گئی ہے۔

خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو ( ۱۔ )۳۱

اتھبؼٹی هیں ًبهؿظ کیب گیب یب همؽؼ کیب گیب  کوئی  کكی 

اگؽ اـ طى کكی اتھبؼتی کب هیوجؽ ًہیں ؼہے گب،ن

خہبں اوؼ خف کے  ایكی زیثیت کب غلظ اقتعوبل کیب ہو 

 لئے اقے ًبهؿظ یب همؽؼ کیب گیب ہو۔

اگؽ کكی نطى کے اتھبؼٹی کب هیوجؽ ہوًے پؽ  ( ۲)

ف ب خبتب ہے تو هعبهلہ چبًكلؽ، چیکوئی قوال اٹھبی

خح، خو خكٹف قٌعھ ہبئی کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ کے 

اوؼ چبًكلؽ کی ًبهؿظ کی گئی   ںثوؼڈ کے هیوجؽ ہو

کویٹی کی طؽف ثھیدب خبئے گب اوؼ کویٹی کب فیًلہ 

 زتوی ہوگب۔

۔ ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کی تهکیل، کبم کبج اوؼ اضتیبؼ ۳۲

خي کے لیئے ضبو گٌدبئم ًہیں یب اـ ایکٹ کے 

ہے، وٍ ایكے ہوگی خیكے تست ًبهکول گٌدبئم 

 کیب گیب ہو۔ وٹف هیں ثیبىاقٹیچ

 

 

 

ًكل یب  ظوقؽی ۳۳ ًكل، کبو  ۔ ثوؼڈ، اکیڈهک کبو 

اتھبؼٹیؿ ایكی اقٹٌڈًگ، اقپیهل یب ایڈوائؿؼی کویٹیؿ 

همؽؼ کؽ قکتی ہیں، خیكے وٍ اى کی کبؼکؽظگی کو 

 ثہتؽ ثٌبًے کے لیئے ضؽوؼی قودھیں۔
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ہ ہو، نیڈول ۔ خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ۳۳ً

یں گے ایكے قودھے خبئوٹف هیں ثٌبئے گئے اقٹیچ

وٹف ثٌبئے گئے ہیں کے تست اقٹیچ ۲۱خیكے ظفعہ 

اوؼ تت تک ًبفػ ؼہیں گے خت تک اى هیں تؽهین ًہ 

کے تست تهکیل ظیئے  کی خبئے یب اى کو اـ ایکٹ

 وٹف کے قبتھ تجعیل ًہ کیب خبئے۔گئےًئے اقٹیچ

پہلی تهکیل یب ظوثبؼٍ تهکیل کی ۔ اگؽ کكی اتھبؼٹی ۳۵

کے تست ًبفػ ہوًے هیں کوئی ؼکبویٹ کے اـ ایکٹ 

پیم آئے یب ظوقؽی يوؼت هیں اـ ایکٹ کی کكی 

گٌدبئم کے عولعؼآهع هیں کوئی ؼکبوٹ پیم آئے، 

چبًكلؽ ایكی ؼکبوٹ ہٹبًے کے لیئے ضبو ہعایبت 

 خبؼی کؽ قکتب ہے۔

یب  کكی اتھبؼٹی کب کوئی العام، کبؼوائی، لؽاؼظاظ۔ ۳۶

ًمى یب  هیں کكییل فیًلہ  فمظ کكی آقبهی یب تهک

ی کے هیوجؽ کی همؽؼی اوؼ ًبهؿظگی هیں کكی اتھبؼٹ

 ًمى کی يوؼت هیں غیؽ هوثؽ ًہ ہوگب۔

 

 

 

 

اـ ایکٹ کے تست کكی اچھی ًیت قے کئے ۔ ۳۷

اؼاظے پؽ کكی ععالت   پؽگئے کكی کبم یب کچھ کؽًے 

کو ؾیؽ غوؼ الًے، کبؼوائی  کؽًے یب کوئی زکن 

 خبؼی کؽًے کب اضتیبؼ زبيل ًہیں ہوگب۔

اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کئے کكی کبم ۔ ۳۸

یب کكی  اؼاظے زکوهت، یوًیوؼقٹی  پؽیب کچھ کؽًے

کے هالؾم یب یوًیوؼقٹی یب کكی  اتھبؼٹی یب زکوهت 

ہ  یب لبًوًی کبؼوائی ًہیں نطى کے ضالف کوئی همعه

 ہوگی۔ 

 وٹسفزسٹ اسٹیچ

 (۴۳)دیکھیں دفعہ 

یوًیوؼقٹی هیں هٌعؼخہ غیل فیکلٹیؿ  نبهل (۱۔ )۱

 

 

 

 

 

 

 

 هٌكوضی

Repeal 
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 :ہوًگی

(i)  هیڈیكي اوؼ االئیڈ هیڈیكي قبئٌكؿ کی

 فیکلٹی؛

(ii) اقالهلک قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛ 

(iii) ثٌیبظی اوؼ اپالئیڈ قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛ 

(iv) اًدٌیؽًگ اوؼ ٹیکٌبالخی کی فیکلٹی؛ 

(v) هیٌیدوٌٹ قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛ 

(vi) ہوهٌٹیؿ اوؼ قونل قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛ 

(vii)  ایكی ظوقؽی فیکلٹیؿ خو لواًیي هیں ثیبى

 کی گئی ہوں۔

(اظاؼے اوؼ کبلح خو پہلے ہی هٌعؼخہ غیل کے طوؼ ۲)

پؽ کبم کؽ ؼہے ہیں، وٍ یوًیوؼقٹی کے کبًكٹیٹوًٹ 

 اًكٹیٹیوٹ کے طوؼ پؽ کبم کؽیں گے:

(i)  وئیٹ اًكٹیٹیوٹ آف پوقٹ گؽید اثًبؼال

آفتھلووالخی، ال اثؽاہین آئی ہبقپیٹل 

 کیوپف، اولڈ تھبًب ولیح، هلیؽ، کؽاچی؛ اوؼ

(ii)  ایٌكٹیٹیوٹ آف پیؽاهیڈیکل ٹؽیٌٌگ اى

آفتھلووالخی، ال اثؽاہین آئی ہبقپیٹل 

 کیوپف، اولڈ تھبًب ولیح، هلیؽ، کؽاچی۔

تعؼیكی نعجے، اظاؼے،  هیں ایكے ہؽ فیکلٹی(۳)

یب تسمیك کے یوًٹف نبهل ہوں تعؼیف یگؽ ـ یب ظقیٌٹؽ

 گے خیكے لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 :ہؽ فیکلٹی کب ایک ثوؼڈ ہوگب خو ههتول ہوگب  (۱۔ )۲

(i) ؛ڈیي 

(ii) ،اوؼ فیکلٹی هیں نبهل  ڈائؽیکٹؽـپؽوفیكؽؾ

 اوؼ ؛چیئؽهیي کب تعؼیكی نعجے 

 (iii) کی طؽف قے اى وائف چبًكلؽ تیي اقبتػٍ کو

ی ثٌیبظ پؽ ًبهؿظ کیب هہبؼت ککے هضبهیي هیں ضبو 

  ۔خو فیکلٹی کے زوالے ًہیں ہوں گےخبئے گب، 

هیں ثیبى کئے گئے هیوجؽؾ تیي ( iii) نكغیلی ( ۲)

 قبلوں تک عہعٍ ؼکھیں گے۔

 فیکلٹی کے ثوؼڈ کے اخالـ کب کوؼم اـ کے کل( ۳)

ًكجت ، خف کی هیوجؽؾ کے ًًف کے ثؽاثؽ  ہوگب  
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 ایک کے ثؽاثؽ نوبؼ ہوگی۔

ًكل کے عبم ہؽ فیکلٹی کب ثوؼڈ اکیڈهک ک( ۴) بو 

هیں ہوگب اوؼ ثوؼڈ کو اضتیبؼات زبيل ہوں  ضبثطے

 گے:

(i)ؼیف اوؼ فیکلٹی کو قوًپے گئے هضبهیں کی تع

 ؛هؽثوط کؽًبتسمیك کے هتعلك 

(ii)  فیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی طؽف قے

تدویؿ کؽظٍ کوؼقؿ اوؼ ًًبة کی چھبى ثیي کؽًب اوؼ 

اى کو اپٌے ههبہعات کے قبتھ اکیڈهک کبئوًكل کی 

  ؛طؽف ثھیدٌب

(iii)  فیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ ٓاف اقٹیڈیؿ کی قفبؼنبت

کی چھبى ثیي کؽًب، پیپؽ قیٹؽؾ اوؼ هوتسي کی همؽؼی 

هوتسي کے، خي کی ، قوائے ؼیكؽچ اوؼ ڈگؽی کے

 ؛ چبًكلؽ کؽے گب وائف خبًچ پڑتبل 

(iv) فیکلٹی قے هتعلمہ کكی ظیگؽ تعلیوی هعبهلے پؽ

ًكل کو  غوؼ کؽًب اوؼ اـ کے زوالے قے اکیڈهک کبو 

 ؼپوؼٹ کؽًب؛ اوؼ

(v) ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكب  کہ ثیبى  کیب

 گیب ہو۔

کب  کب ڈیي ہوگب خو ثوؼڈ آف فیکلٹیہؽ فیکلٹی ( ۱۔ )۳

 ۔ہوگباوؼ کٌویٌؽ چیئؽیي 

چبًكلؽ کی طؽف قے وائف (ہؽ فیکلٹی کب ڈیي ۲)

چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ فیکلٹی هیں قے قیٌیئؽ  تیي 

تیي قبل کی هعت کے ًبهؿظ کیب پؽوفیكؽؾ هیں قے 

 خبئے گب اوؼ ظوقؽی هعت کے لیئے ثھی اہل ہوگب۔

الے کوؼقؿ کی ڈگؽیؿ ٓاًے وڈیي فیکلٹی هیں ( 3) 

هیں، قوائے اعؿاؾی ڈگؽیؿ کی ظاضلہ کے لئے 

 اهیعواؼ پیم کؽے گب۔

ڈیي ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اقتعوبل کؽے گب اوؼ ( 4)

ایكی ظوقؽی غهہ ظاؼیبں قؽاًدبم ظے گب، خیكب کہ ثیبى 

 کیب گیب ہو۔

ہؽ هضووى یب هتعلمہ هضبهیي کے گؽوپ کے ( ۱۔ )۴

ہوگب، خكے هٌظوؼ کیب گیب ہوا  نعجہتعؼیكی لئے ایک 
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 ہوگب۔قؽپؽقت کب ایک چیئؽهیي تعؼیكی نعجے اوؼ ہؽ 

کب چیئؽهیي ثوؼڈ کی طؽف قے  تعؼیكی نعجے(۲)

وائف چبًكلؽ کی قفبؼو پؽ تیي قت قے قیٌئؽ 

نعجے پؽوفیكؽوں هیں قے همؽؼ کیب خبئے گب اوؼ 

کے تیي قت قے قیٌئؽ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ تیي قبل 

 لیئے همؽؼ کیئے خبئیں گے:کے 

هیں کوئی پؽوفیكؽ یب ایكوقی نعجے ثهؽطیک خہبں 

ایٹ پؽوفیكؽ ًہیں ہے تو، وٍ فیکلٹی کے ڈیي کی 

طؽف قے ڈپبؼٹوٌٹ کے قت قے قیٌئؽ اقتبظ کی هعظ 

 قے قٌجھبال خبئے گب۔

کب چیئؽهیي ڈپبؼٹویٌٹ کے کبم کب هًٌوثہ  نعجے(۳)

ی کؽے گب اوؼ ثٌبئے گب،اًتظبم کؽے گب اوؼ ًظؽظاؼ

ڈیي کو خواثعٍ فیکلٹی کے ڈپبؼٹویٌٹ کے کبم کے لیئے 

 ہوگب۔

ئے ایک الگ یہؽ هضووى یب  هضبهیي کے ل( ۱۔ )۵

کیب ثیبى ثوؼڈ ٓاف اقٹیڈیؿ ہوگب، خیكب کہ ضواثظ هیں 

 گیب ہو۔

 :ہؽ ثوؼڈ ٓاف اقٹڈیؿ ههتول ہوگب ( ۲)

(i) ڈپبؼٹوٌٹ کب چیئؽهیي خواـ کے چیئؽهیي اوؼ

  کے طوؼ پؽ کبم کؽے گب؛کٌویٌؽ 

(ii)  پؽوفیكؽؾ اوؼ   توبم یب اظاؼے کے ڈیپبؼٹوٌٹ

 ؛ؾایكوقیئٹ پؽوفیكؽ

(iii)  ٍیوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ کے عالوٍ تیي اقبتػ

فیکلٹی ثوؼڈ کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے، 

تععاظ فیکلٹی ثوؼڈ کی طؽف قے ثوؼڈ کی ضؽوؼیبت 

 کی هٌبقجت قے طے کی خبئے گی؛ اوؼ

(iv) ،تیي هبہؽ، عالوٍ یوًیوؼقٹی  کے اقبتػٍ کے

 یئے خبئیں گے۔وائف چبًكلؽ  کی طؽف قے همؽؼ ک

قوائے ایکف ٓافیهو هیوجؽؾ کے ثوؼڈ ٓاف اقٹیڈیؿ  ( ۳)

 کے هیوجؽؾ کے ٓافف کی هعت تیي قبل ہوگی۔

هیوجؽؾ کی  ثوؼڈ ٓاف اقٹڈیؿ کے اخالـ کب کوؼم(۴)

کے خف کی ًكجت ایک  کل تععاظ کے ًًف ہوگب،

 نوبؼ ہوگی۔ثؽاثؽ 
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 :ف اقٹڈیؿ کے هٌعؼخہ غیل کبم ہوں گےثوؼڈ آ ( ۵) 

(i) هیں تعؼیف هضووى یب هضبهیياتھبؼٹیؿ کو هتعلمہ، 

تسمیك اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ توبم هعبهالت  کے 

 ؛يالذ ههوؼٍ ظیٌب ہهتعلم

(ii) ي هیں توبم ڈگؽیؿ ڈپلوهہ هضووى یب هتعلمہ هضبهی

قؽٹیفکیٹ کوؼقؿ کے کوؼـ اوؼ ًًبة تدویؿ اوؼ 

 ؛کؽًب

(iii) هتعلمہ هضبهیي هیں پیپؽ قیٹؽؾ اوؼ هضووى یب

 اوؼ ؛هوتسي کے ًبهوں کب پیٌل تدویؿ کؽًب

(iv)  ظوقؽے ایكے کبم قؽاًدبم  ظیٌب خیكب کہ ضواثظ

 هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

ایک اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك کب ثوؼڈ ہوگب خو ( ۱۔ )۶

 :ہوگبههتول 

(i) ؛وائف چبًكلؽ، خو چیئؽهیي ہوگب 

(ii) ٌ؛فڈی 

(iii)ٌکے،  فتیي یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽؾ قوائے ڈی

 ؛ئے خبئیں گےیثوؼڈ ا کی طؽف قے ًبهؿظ  ک

(iv) تیي ًبهوؼ عبلن اـ فیلڈ هیں خف کی اعلٰی تعلین

اوؼ تسمیك کے ثوؼڈ هیں ًوبئٌعگی ًہ ہو اى کو وائف 

ًكل کی قفبؼل پؽ  چبًكلؽ کی طؽف قے اکیڈهک کبو 

 ًبهؿظ کیب خبئے گب؛

ایکف  ٓافیهو هیوجؽؾ کے عالوٍ اعلٰی تعلین اوؼ  ( ۲)

تسمیك ثوؼڈ کے هیوجؽؾ کی ٓافیف  کی هعت تیي قبل 

 ہوگی؛

اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کے اخالـ کب کوؼم  ( ۳)

کل هیوجؽؾ کی تععاظ کب ًًف ثؽاثؽ  ہوگب، خف کی 

 ثؽاثؽ ہوگی۔ کے  ًكجت ایک

غیل ؼج عاعلٰی تعلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کے کبم هٌ( ۴)

 :ہوًگے

(i) یوًیوؼقٹی هیں اعلٰی تعلین اوؼ تسمیك کی زويلہ

افؿائی کؽًب اوؼ هتعلمہ توبم هعبهالت پؽ اتھبؼٹیؿ کو 

 ؛يالذ ههوؼٍ ظیٌب

(ii) یوًیوؼقٹی هیں تسمیك کی ڈگؽی ظیٌے پؽ غوؼ
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 کؽًب؛کؽًب اوؼ اتھبؼٹیؿ کو ؼپوؼٹ 

(iii)  تسمیمی تعلیوبت کے لیئے قپؽوائیؿؼـ همؽؼ

 کؽًب؛

(iv) تسمیمی ڈگؽی ظیٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ کؽًب؛

 اوؼ

(v) تسمیمی ڈگؽیؿ کے لیئے هوتسي کے ًبهوں کی

 قفبؼل کؽًب۔

ایک قلیکهي  ثوؼڈ ہوگب، خو هٌعؼخہ غیل پؽ ( ۱۔ )۷

 :ههتول ہوگب

(i) ؛وائف چبًكلؽ خو چیئؽهیي ہوگب 

(ii)  ثوؼڈ کب ایک هیوجؽ اوؼ ظو ًبهوؼ نطًیبت ثوؼڈ

کی طؽف قے ًبهؿظ کی خبئیں گی؛ ثهؽطیکہ اى هیں 

 قے کوئی ثھی یوًیوؼقٹی کب هالؾم ًہیں ہوگب۔

 (iii) ؛هتعلمہ فیکلٹی کب ڈیي 

(iv)  اوؼ ؛کب چیئؽهیيتعؼیكی نعجے هتعلمہ 

(v)   کی طؽف قے ًبهؿظ کیب گیب ایک نطى۔ًڈیهي فبو 

ایکف ٓافیهو هیوجؽؾ کے قوا قلیکهي ثوؼڈ کے ( ۲)

 هیوجؽؾ کی ٓافف کی هعت تیي قبل ہوگی۔

قلیکهي ثوؼڈ کب کوؼم پبًچ هیوجؽؾ پؽ ههتول  ( ۳)

 ہوگب۔

ٓاقبهی   قلیکهي ثوؼڈ کب کوئی ثھی هیوجؽ خو خف ( ۴)

ثوؼڈ کی  پؽ همؽؼی کے لئے اهیعواؼ ہے، وٍ قلیکهي 

 هیں زًہ ًہیں لے قکے گب۔ کبؼوائی 

پؽوفیكؽؾ اوؼ ایكوقیئٹ پؽوفیكؽؾ کے عہعوں ( ۵)

هیں، قلیکهي ثوؼڈ تیي هبہؽیي پؽ اهیعواؼ کے اًتطبة 

کو همؽؼ کؽے گب یب اى قے ههبوؼت کؽے گب اوؼ 

کؽًے هیں، هتعلمہ هضووى هیں ظو هبہؽیي  هٌتطت

وائف چبًكلؽ  کی طؽف قے ًبهؿظ کئے خبئیں 

گے۔قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ ثوؼڈ کی  طؽف قے 

هٌظوؼ کئے گئے ہؽ هضووى کے هبہؽیي کی فہؽقت 

 ًظؽثبًی کی خبئے گی۔ پؽ ولتبً فولتبً 

 ي ثوؼڈ کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:(قلیکه۶)

(i)تعؼیكیتہبؼ کے ًتیدے هیں قبؼی قلیکهي ثوؼڈ ان 
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اوؼ ظوقؽی آقبهیوں پؽ ويول ہوًے والی 

ظؼضواقتوں پؽ غوؼ کؽے گب اوؼ ایكی آقبهیوں پؽ 

هوؾوں اهیعواؼوں کے ًبم همؽؼی کے لیئے ثوؼڈ کو 

 تدویؿ کؽے گب۔

 (ii )کیف هیں قجت ؼیکبؼڈ  قلیکهي ثوؼڈ هوؾوں

کؽًے کے لئے ثوؼڈ کی اعلٰی نؽوعبتی تٌطواٍ کی 

 گؽاًٹ کی قفبؼل کؽ قکتب ہے۔

(iii ) قلیکهي ثوؼڈ اعلٰی تعلین یبفتہ نطى کو

یوًیوؼقٹی هیں عہعے پؽ همؽؼی کے لئے نؽائظ  اوؼ 

ضواثظ کے هطبثك  ثوؼڈ کو قفبؼل کؽ قکتب ہے ، 

 خیكب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

(iv ) یکهي ثوؼڈ یوًیوؼقٹی کے توبم عولعاؼوں کی قل

الئے گب اوؼ هوؾوں  ؾیؽ غوؼ تؽلیوں کے توبم کیف

اهیعواؼ الئے گب اوؼ هوؾوں اهیعواؼں کے ایكی 

 تؽلیوں کے لئے ًبم ثوؼڈ کو ثھیدے گب۔

(v ) اضتالف قلیکهي ثوؼڈ اوؼ ثوؼڈ کی ؼائے هیں

کب هكئلہ زل ًہ ہوًے پؽ، هعبهلہ چبًكلؽ کی ؼائے 

 طؽف ثھیدب خبئے گب، خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔ 

ٌگ  کویٹی ہوگی خو ایک فٌبًف اوؼ پالً( ۱۔ )۸

 :ههتول ہوگی هٌعؼخہ غیل پؽ

(i) ؛وائف چبًكلؽ،  خو چیئؽهیي ہوگب 

(ii) ؛افؽاظفبئوًڈیهي کے ًبهؿظ کئے گئے ظو 

(iii)  ؛فؽظثوؼڈ کی طؽف قے ًبهؿظ کیب گیب ایک 

(iv)  افؽاظ تیي فٌبًف اوؼ پالًٌگ کے هیعاى هیں هبہؽ

 ؛چبًكلؽ کی طؽف قے ًبهؿظ کئے خبئیں گے

(v)  ایک ڈیي چبًكلؽ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی

 اوؼ؛ قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب خبئے گب

(vi)  خو اـ کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ ڈائؽیکٹؽ فٌبًف

 کؽے گب۔پؽ کبم 

فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کے اخالـ کب کوؼم  ( ۲)

 ؛هیوجؽؾ پؽ ههتول ہوگبچبؼ 

ٌگ کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں فٌبًف اوؼ پالً ( ۳)

 :گے
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(i) قبالًہ اکبئوًٹ اقٹیٹوٌٹ پؽ غوؼ کؽًب اوؼ قبالًہ

اوؼ ًظؽثبًی کئے گئے ثدٹ پؽ غوؼ کؽًب اوؼ ثوؼڈ 

 ؛اـ قلكلے هیں يالذ ههوؼٍ ظیٌب

(ii) کب قلكلہ واؼ خبئؿٍ زیثیت هبلی  ییوًیوؼقٹی ک

 ؛لیٌب

(iii) ًویكٹوٌٹ  ثوؼڈ کی پالًٌگ ڈیولپوٌٹ ، فٌبًف ا

ًٹف قے هتعلمہ توبم هعبهالت و  اوؼ یوًیوؼقٹی کے اکب

 ؛پؽ يالذ ههوؼٍ ظیٌب

(iv)  کن هعت اوؼ ؾیبظٍ هعت والے تؽلیبتی هًٌوثے

 ؛تیبؼ کؽًب

(v) اوؼ ؛ڈیولپوٌٹ هًٌوثے تیبؼ کؽًب ؼیكوؼـ 

(vi)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب، خو لبًوى هیں

 ثیبى کئے گئے ہوں۔

کویٹی ہوگی خو هٌعؼخہ  السبق ظیٌے والیایک ( ۱۔ )۹

 :غیل پؽ ههتول ہوگی

(i)؛وائف چبًكلؽ، خو چیئؽهیي ہوگب 

(ii)  ثوؼڈ کب ایک هیوجؽ خو ثوؼڈ کی طؽف قے ًبهؿظ

 ؛کیب خبئے گب

(iii)   ًكل کی طؽف قے ظو پؽوفیكؽ اکیڈهک کبو

 ؛ًبهؿظ کئے خبئیں گے

ایکف ٓافیهو هیوجؽؾ کے قوا کویٹی کے هیوجؽؾ ( ۲)

 ؛کی ٓافف کی هعت ظو قبل ہوگی

کؽے گی، خو تیي ایفیلهي کویٹی هبہؽیي همؽؼ  ( ۳)

 ۔قے ؾیبظٍ ًہ ہوں گے

پڑتبل  کب کوؼم  چًایفیلهي کویٹی کے اخالـ یب خب ( ۴)

 ۔تیي هیوجؽ ہوں گے

یوًیوؼقٹی کب ایک عولعاؼ وائف چبًكلؽ کی طؽف  ( ۵)

 قے کویٹی کب قکؽیٹؽی همؽؼ کیب خبئے گب۔

 ي کویٹی هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:۔ ڈقپل۱۱

(i) وائف چبًكلؽ یب اـ کب ًبهؿظ کیب گیب؛ 

(ii)  ًكل کی طؽف ظو پؽوفیكؽؾ اکیڈهک کبو 

 قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛

(iii)  ًڈیهي کی طؽف قے ًبهؿظ ایک هیوجؽ فبو 
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 کیب خبئے گب؛ اوؼ

(iv)  نبگؽظوں کے هعبهالت کب ایک اقتبظ

یبآفیكؽ اًچبؼج کكی ثھی ًبم قے ہو خو 

هیوجؽ قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ کبم کؽے 

 گب۔

ي کویٹی کے عالوٍ ڈقپل (ایکف آفیهو هیوجؽاى کے۲)

 هیوجؽاى کے آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛

 کی هیٹٌگ کب کوؼم تیي هیوجؽ ہوگب۔ي کویٹی (ڈقپل۳)

 ي کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:(ڈقپل۳)

(i)ًكل کو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کے اکیڈهک کب و 

، ًظن و ضجظ اوؼ ثعاضاللی کے کیكوں قے چبل چلي

 ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ کؽًب؛ اوؼ

(ii)  ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو لواًیي

 اوؼ ضواثظ کے تست قوًپے گئے ہوں۔

کو هٌكوش کیب  ۱۹۹۳۔ اقؽٰی یوًیوؼقٹی آؼڈیٌٌف، ۳۹

 خبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
 


