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 2003 “رڈيٍٍسۿ اداروۿ حّ تػهيو اغهيٰ ڀائي دادا
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ORDINANCE, 2003 

 [2013“گصٽۿ  23]

ُڪ “رڈيٍٍس حًٍِ حي ذريػي ڪراچي ۾ ُڪ ادارو كائو 

ويٍدوۿ ڪيّ ويٍدوۿ حًٍِ کي دادا ڀائي اغهيٰ تػهيو  حّ ادارو شڏيّ 

 حيڪّ الڳاپيم ىػاىهً حي الِء ٌُّدو.

حيئً تَ ڪراچي ۾ ُڪ اداري حّ كيام ضروري ٿي پيّ “ُيۿ 

حًٍِ کي اغهيٰ تػهيو حّ ادارو شڏيّ ويٍدوۿ حيڪّ الڳاپيم 

 ىػاىهً حي الِء ٌُّدو.

 شٍڌ ۽ “ُي ٌَ ُهٍدڙ احالس حّ اشييتهي غّةائي تَ حيئً ۽

 ضروري کڻڻ كدم ٍُگاىي ۾ ذانتً ىّحّده تَ “ُي ىعيئً گّرٌر حّ

 “ُي؛ پيّ ٿي

 حي “ئيً حي پاڪصتان حيِّريَ اشالىي ڪريۿ تًٍِ ُاڻيۿ

 ۾ اشتػيال کي اختيارن ىهيم ترت (1) طق حي 128 “رٽيڪم

 فرىايّ ڪرڻ ٌافذ حّڙي “رڈيٍٍس ُيٺيّن گّرٌر حي شٍڌ “ڻيٍديۿ

 “ُي:
 

 ادارو حّ تػهيو اغهيٰ ڀائي دادا کي “رڈيٍٍس ًُ (1.)1
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 شڏيّ ويٍدو. 2003  “رڈيٍٍسۿ

 ُيُء في انفّر ٌافذ ٿيٍدو. (2)

 

 

 

ُيُء “رڈيٍٍس ۾ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم  .2

 حي اةتڙ ٌَ ُخيۿ تيصتائيً.

اڪيڊىڪ ىان ىراد اداري  ‘ڪيڊىڪ ڪائٌّصما’’ (1)  

 ٌصم؛ڪائّ

 ىان ىراد اداري حي حي اٿارٽي؛ ‘‘ اٿارٽي ’’  ( 2)  

 ؛ىراد اداري حّ ةّرڈ “ف گّرٌرز ىان‘‘ةّرڈ’’ (3)

 ىان ىراد ةّرڈ حّ چيئرىيً؛‘‘چيئرىيً’’ (4)

 ىان ىراد ُائير ايخّڪيظً ڪييظً؛‘‘ڪييظً’’ (5)

 ىان ىراد فيڪهٽي حّ ڈيً؛‚ ڈيً‛ (6)

 فيڪهٽي؛ ىان ىراد اداري حي‚ فيڪهٽي‛ (7)

تي ڈيڊ “ف  1982ىارچ  13ىان ىراد ‚ فائٌّڊيظً‛ (8)

كائو ڪيم رحصٽرڈ ٿيم دادا ڀائي ٽرشٽ حي ذريػي 

 فائٌّڊيظً؛

 ىان ىراد شٍڌ ذڪّىت؛‚ ذڪّىت‛ (9)

 واري طػتي حّ شرةراَُ؛ تدرسىان ىراد ‚ شرةراَُ‛ (10)

ىان ىراد دادا ڀائي اغهيٰ تػهيو حّ ادارو؛‚ اداري‛ (11)  

ظّر پروفيصرۿ ىان ىراد اداري پاران رکيم وكتي ‚ اشتا د‛ (12)

۽  ر پروفيصرۿ اشصٽٍٽ پروفيصر ۽ نيڪچرايصّشئيٽ 

حي ترت ًُ ان ۾ طاىم “ًُ اُڙا ىاڻِّ حً کي ةّرڈ 

 ظرح اغالن ڪيّ ويّ ُخي؛

 ؛ىان ىراد اداري حّ شرةراَُ ‚ شرةراَُ‛ (13)

Short title, extent 

and 

commencement. 

 

 

 تػريف
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 ىراد كاٌّنۿ ضاةعً حي ىعاةق ةيان؛ىان ‚ ةيان ڪيم‛ (14)

ىان ىراد اداري حّ رحصٽرار؛ ‚ريڪٽر‛ (15)  

 ىان ىراد اداري حّ رحصٽرار؛‘‘رحصٽرار’’ (16)

ىان ىراد ًُ “رڈيٍٍس حي ترت ‚ كاٌّنۿ ضاةعا ۽ كاغدا‛ (17)

 ترتيتّار ٺاُيم كاٌّنۿ ضاةعا ۽ كاغدا؛

ىان ىراد اداري پاران كائو ڪيم ۽  ‚وارو طػتّ تدريس‛   (18)

 وارو ادارو؛ تدريسشٍڀاني ورتم 

حًٍِ کي دادا ڀائي ڪراچي ۾ ادارو كائو ڪيّ ويٍدوۿ  (1.)3

 اغهيٰ تػهيو حّ ادارو شڏيّ ويٍدو.

(a)  اُڙي ڪائٌّصمۿ ڪييٽيّن ۽ ٻيّن ةاڈيّن حيئً ةّرڈ

 كائو ڪري؛

(b) ادارو ۽ ان شان الڳاپيم يٌّٽس حا اشتاد ۽ طاگرد؛ 

(c)  چيئرىيًۿ ريڪٽرۿ ڈيٍز ۽ ةّرڈ حا ٻيا ىييتر؛ ۽ 

(d) وكتً ةّكتً   اُڙا ٻيا غيهدار ۽ غيهي حا ىييترۿ حيڪي

 ةّرڈ پاران ةيان ڪيا وڃً؛

ادارو دادا ڀائي اٌصٽيٽّٽ “ف ُائير ايخّڪيظً حي  (2)

ٌاني شان ةاڈي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ حًٍِ کي ذليلي 

وارثي ۽ غام ىِر شان ًُ کي حائيداد رکڻ ۽ ٌيڪال 

ڪرڻ يا شيڙپڪاري ڪرڻ حّ اختيار ذاغم ٍُدو ۽ 

ٿّ  ۽ ان ةيان ڪيم ٌاني شان گڏ ڪيس ڪري شگِي 

 تي ڪيس ٿي شگِي ٿّ.

 اداري کي اختيار ذاغم ُخً تَ: (1.)4

  (a)  ترةيت حي اُڙي طاخً ۾ ُدايت ۽ ترةيت فراُو ڪڻ

حيئً ضروري شيخِي ۽ ترليقۿ ىظاُدي ۽ ٻي خدىتً 

 حي الِء گٍخائض ٺاُڻ؛

(b)  اىتران ىٍػلد ڪرائڻ؛ 
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(c)   ۽ ٻيً تػهييي اغزازن شان ٌّاڻ ۽ ڏيڻۿ حيڪي داخم

ٿيم ُخً ۽ ةيان ڪيم طرظً حي ىعاةق پاس ڪيا ويا 

 ُخً؛

(d)  فيڪهٽيز حي چٌّڊ ۽ ذّغال افزائي؛ 

(e) يّن ڏيڻ؛راغزازي ڈگ 

(f)  اداري پاران كائو ڪيم ترةيت حي ىختهف طاخً ۾

 پڙُائي حا ڪّرشز ةيان ڪرڻ؛

(g) ترليق حاري رکڻ؛ 

(h)  تػهيو ترةيت ۽ ترليق حي الِء ٻيّن شِّنتّن كائو

 ڪرڻ ۽ شِڪار ڪرڻ؛

(i)  تٍظييّنۿ اداراۿ ةاڈيّن ۽ ىاڻًِ حا پٍٍِخا ڪو

شرگرىيّن حاري رکڻ حي حي ىلػد حي الِء ىػاُداۿ 

 ٺيڪا ۽ اٌتظاىً ۾ طاىم؛ ۽

(j)  شٺي تػهييي ۽ ترةيتي پروگراىً کي يليٍي ةڻائڻ حي

 ظريلا ۽ ذڪيت غيهيّن ظئي ڪرڻ؛ تدريصيالِء 

اشتػيال  حّ( حي ترت كّت ۽ افػال 1ڄاڻايم طق ) (2)   

ڪيّ ويٍدو ۽ وكتً ةّكتً ذڪّىت حي غام ڪٍٽرول 

 ۽ ُدايتً حي ترت ڪيّ ويٍدو.

ادارو شڀٍي حي الِء کهيم ٌُّدوۿ ڪًٍِ ةَ حٍسۿ ىذُبۿ  .5

ٌصمۿ ظتليۿ درحي  يا رٌگ يا ڈوىيصائيم شان تػهق 

رکٍدو ُخيۿ حيڪي اداري پاران پيض ڪيم پڙُائي 

تػهييي ظّر تي كاةهيت حي ڪّرشز ۾ داخال حي الِء 

ُخً ۽ ڪّ ةَ اُڙو طخع فلط حٍسۿ الِء ىاڻًِ ذاىم 

ىذُبۿ ٌصم ظتلي ۿ درحي رٌگ يا ڈوىيصائيم حي ةٍياد 

 شِّنتً ڏيڻ کان اٌڪار ٌَ ڪيّ ويٍدو.تي 
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پروگرام ةيان ڪيم ظريلي حي ىعاةق تػهييي  حّاداري  (1.)6

 ُاليّ ويٍدو.

ىيترً رکي ادارو اىتران ىٍػلد ڪرڻ حي الِء ٻاُريان  (2)   

 شگِي ٿّ.

ڪا ةَ ڈگري حاري ٌَ ڪئي ويٍديۿ حيصتائيً طاگرد  (3)   

اشالىڪ اشٽيڊيز ۽ پاڪصتان اشٽڊيز  ۾ ةيچهر ڈگري 

نيّل حّ ُر اىتران پاس ٌَ ڪيّ ُخيۿ يا غير ىصهو 

طاگرد ُخڻ حي غّرت  ۾ ايٿڪس يا پاڪصتان 

 اشٽڊيز  حّ “پظً ان وكت ىّحّد ٌُّدو.

حا ڪّرس ةيان ڪرڻ ۽  تدريسٌػاب ةيان ڪرڻۿ  (4)   

حي الِء ڏٌم ُدايتً تي غيم ڪرڻ حّ وكتً  تدريس

 ةّكتً ذڪّىت يا ڪييظً پاران ڏٌيّن ويّن ُخً.

 

 اداري کي ُيٺ ڄاڻايم اختياريّن ذاغم ٌُّديّن: .7

 ةّرڈ؛ (1)   

 اڪيڊڪ ڪائٌّصم؛ ( 2)  

 اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ ةّرڈ؛ (3)

 ىانيات ۽ پالٌٍگ ڪييٽي؛ (4)

 شهيڪظً ةّرڈ؛ ۽  (5)

 ٻي ڪا اٿارٽيۿ حيڪا ةّرڈ پاران ٺاُي وئي ُخي؛ (6)

 اداري حي ُيٺ ڄاڻايم غيهدار ٌُّدا؛ .8

 چيئرىيً؛ (1)   

 ريڪٽر؛ ( 2)   

 ڈيٍز؛ (3)

 طػتي حي شرةراَُ؛ تدريصي (4)

 اداري  ۾ تدريس ۽ اىتران

Teaching and 

Examinations i n the 

Institute. 
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 رحصٽرار؛ ۽ (5)

اُڙا ٻيا ىاڻِّ حيڪي ضاةعي حي ىعاةق غيهدار ظّر  (6)

 ةيان ڪيا ويا “ًُ؛ 

 شٍڌ حّ گّرٌر اداري حي شرپرشت ٌُّدو. (1.)9

حڏًُ ىّحّد ُخيۿ اداري حّ ڪاٌّوڪيظً  شرپرشت (2)   

 حي غدارت ڪٍدو.

ڈگري ڏيڻ ةاةت ُر “ڇ شرپرشت حي تػديق  اغزازي (3)   

 ىظروط ٌُّدي.

ةّرڈ “ف گّرٌرز حي ىلرري شرپرشت پاران ٽرشٽۿ  (4)   

شّشائٽيۿ فائٌّڊيظً يا ڪييٽي پاران تخّيز ڪيم 

 پيٍم ىان چار ورُيً حي غرغي حي الِء ڪيا ويٍدا. 

شرپرشت اداري حي ىػاىهً ةاةت ڪًٍِ ةَ ىػاىهي حي  (1.)10

شهصهي ۾ حاچ ڪرائي شگِي ٿّ يا پڇاڳاڇا ڪرائي 

ايم طخع کي ُيٺ ڄاڻ ڪًٍِشگِي ٿّ ۽ وكتً ةّكتً 

ىػاىهً حي حاچ ڪرڻ يا حاچ حاري رکڻ حي ُدايت 

 ڏئي شگِي ٿّ.

  (a) اداروۿ ًُ حي غيارتۿ الئتريً ۽ ٻيً شِّنتً؛ 

(b)  ڪًٍِ اداريۿ طػتي يا اداري پاران شٍڀانيم ُاشٽم؛ 

(c)  ىاني ۽ اٌصاٌي وشيالۿ وڏي ىلدار؛ 

(d)  حا ٻيا ىػاىال؛ ۽ۿ ترليقۿ ٌػابۿ اىتران ۽ ادارن تدريس 

(e) اُڙا ٻيا ىػاىال حيڪي اًٌِ پاران ةيان ڪيا ويا ُخً؛ 

شرپرشت دوري حي ٌتيخً ىعاةق پٍٍِخي راِء کان ةّرڈ  (2)

کي “گاَُ ڪٍدو ۽ ةّرڈ حي راِء ٻڌڻ کاٌپِّء ةّرڈ کي ًُ 

 كدم کڻڻ حي الِء غالح ڏيٍدو.پاران 

اُڙي وكت دوران حيئً شرةراَُ پاران ةيان ڪيّ ويّ  (3)

ُخيۿ اُڙي كدم ةاةت “گاَُ ڪٍدوۿ حيڪڏًُ ڪيّ 
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وٺڻ حي الِء تخّيز ويّ ُخيۿ يا دوري حي ٌتيخً کاٌپِّء 

 ڪيّ ويّ ُخي.

حتي ةّرڈ ةيان ڪيم وكت حي اٌدر شرةراَُ حي يليٍي  (4)

خاظري حّ كدم ٌٿّ کڻيۿ شرةراَُ اُڙيّن ُدايتّن حاري 

ڪري شگِي ٿّۿ حيڪي ىٍاشب شيخِي ۽ ةّرڈ اُڙيً 

 شيّريً ُدايتً تي غيم ڪٍدو؛

شرةراَُ کي ڪّ ةَ كدم کڻڻ تي ىڪيم اختيار ذاغم  (5)

ٌُّدا حيئً ُّ اداري حي خالف ضروري شيخِيۿ  

 چارٽرڈ کان دشتترداري ۽ ان حي پاةٍدي شان.

چيئرىيً شرةراَُ پاران شّشائٽي پاران تخّيز ڪيم  (1.)11

ىان ان طرظً ۽ ضاةعً حي ترت ىلرر ڪيّ  پيٍم 

 ويٍدوۿ حيئً شرةراَُ ظئي ڪري.

چيئرىيً شرةراَُ حي غيرىّحّدگي ۾ اداري حي  (2)   

 ڪٍدو.ڪاٌّوڪيظً حي غدارت 

حيڪڏًُ چيئرىيً ىعيئً “ُي تَ ڪًٍِ اٿارٽي حّن  (3)  

ڪارروائيّن يا ڪًٍِ غيهدار حّ ڪوۿ ًُ “رڈيٍٍس 

حي گٍخائضۿ كاٌّنۿ ضاةعً يا كاغدن حي ىعاةق ٌاُي تَ 

ان اُڙي اٿارٽي يا غيدار کي شتب ةيان ڪرڻ حّ ىّكػّ 

ةَ ڇّ ٌَ اُڙيً ڪارروائيً يا ذڪو کي ختو ڏيڻ کاٌپِّء 

 ڪٍدو.

ڪًٍِ طخع کي اٿارٽي حي ىييترطپ  چيئرپرشً .4

 کان ُٽائي شگِي ٿّۿ حيڪڏًُ اُڙو طخع؛

  (a) ذٍُي تّازن وڃائي ويٺّ “ُي؛ يا 

(b)   ٌااُم ٿي وڃي يا ىييتر حي ذيثيت شان ڪو ڪرڻ

 حي اُم ٌَ ُخي؛ يا

(c)   پاڪصتان ۾ كاٌّن حي غدانت پاران ةداخالكي ۾ ىهّث

 

 

 

 

 

 

 . چيئرىيً
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ڪًٍِ ةَ ڏوَُ ۾ شزا ٻڌائي وئي ُخي يا اداري حي ىفاد 

 حي خالف ڪًٍِ شرگرىي ۾ ىهّث ڏٺّ ويّ ُخي.

حيڪڏًُ چيئرىيًۿ غير ذاضري يا ڪًٍِ ٻئي شتب  (5)

تَ ريڪٽر يا حي ڪري ڪو ڪرڻ حي كاةم ٌَ ُخي 

 ڪو ڪٍدو. چٌّڊيم ان حي حاِء تيچيئرىيً حّ 

ريڪٽر ٌانيّاري غانو ۽ كّىي يا ةيً االكّاىي شاک حّ  .12

ٌُّدوۿ حيڪّ  ظو ۽ ةِتريً تػهييدانذاىم ىٍت

چيئرىيً پاران ةّرڈ حي شفارطً تي چار شانً حي 

غرغي حي الِء اُڙيً طرظً حي ترت ىلرر ڪيّ 

 ويٍدوۿ حيئً ةّرڈ ىلرر ڪري.

ريڪٽر اداري حّ چيف اڪيڊىڪ ۽ ايڊىٍصٽريٽر  (2)

 ٌُّدو؛ ۽ 

 ريڪٽر کي ُيُء ةَ اختيار ذاغم ٌُّدا. (3)

  (a)  ًةّرڈ کي غّر ڪرڻ ۽ ىٍظّري حي الِء اداري حي ڪي

 حي ىٍػّةي ۽ ةخيٽ ۿ کاتّ حيع ڪرائڻ؛

(b)   ڪييٌّٽي حي الِء ُدايتۿ ترليقۿ خدىتً حي الِء

شرگرىيً حّن ُدايتّن پروگرام ُالئڻ ۽ الڳاپيم 

 ڪرڻ؛

(c)   ىٍظّر ڪيم ةخيٽ حي الِء فراُو ڪيم خرچ حي الِء

ةااختيار ةڻائڻ ۽ خرچ حي الِء ةااختيار ةڻائڻ ۽ خرچ حي 

ان ىيخر ُيڊ ىان فٍڊن کي ٻيِر ترتيب ڏيڻ ۽ ايٍدڙ 

 ؛احالس ۾ ةّرڈ کي ًُ ةاةت رپّرٽ ڪرڻ

(d)   پاران ةخيٽ ۽ ٻيِر ترتيب حيڪا ةّرڈ ركو حاري ڪرڻ

 ۾ فراُو ٌَ ڪيم ڪًٍِ اڻڄاڻ “ئٽو حي الِء وكتً ةّكتً

۽ ٌظرثاٌي ٿيم ركو ىان وډيڪ ٌَ ُخي ۽  ظئي ڪيم 

 ايٍدڙ احالس ۾ ةّرڈ کي ًُ ةاةت رپّرٽ ڪرڻ؛

 

 

 

ريڪٽر حي ىلرري حا طرط 

 ۽ ضاةعا

Terms and conditions 
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(e) طً تي ۽ ةّرڈ حي ىٍظّري شان شهيڪظً ةّرڈ شفار

اشتادۿ غيهدار ۽ اداري حي غيهي حي ىييتر ۽ ٻيً اُڙن 

رر ڪرڻ حيڪي پانيصي حي ىعاةق ُخً ىاڻًِ کي ىل

تَ حيئً ىلرر ڪيم ىاڻًِ ۾ اغهيٰ فڪري ۽ اخالكي 

 خّةيً کي يليٍي ةڻائي شگِخي.

(f)  ةّرڈ کي ظريليڪار حي كاغدن حي ىعاةق ادارن حي

شرگرىيً ۽ ڪو حي ىٍػّةً کي ىڪيم ڪرڻ ةاةت 

 رپّرٽس حيع ڪرائڻ؛

(g)  غارضي حايّن پيدا ڪرڻ ۽ ڀرڻۿ اُڙي غرغي حي الِء

 حًٍِ حي ىدت ڇَِ ىِيًٍ کان وډيڪ ٌَ ُخي؛ ۽ 

(h)  ةّرڈ پاران ذّاني ڪيم ڪًٍِ ڪو کي ىڪيم

 ڪرڻ؛

ةّرڈ چيئرىيً ۽ ىييتر تي ىظتيم ٌُّدوۿ حيئً ُيٺ  (1.)13

 ڄاڻايم ۾ ةيان ڪيّ ويّ “ُي.

  (a) چيئرىيً؛  

(b)   ّچيف حصٽس پاران ٌاىزد ڪيّ  حجشٍڌ ُاِء ڪّرٽ ح

 ويٍدو؛

(c)  ڪييظً حّ چيئرىيً يا ان حّ ٌاىزد ڪيم؛ 

(d)   د ڪيمۿ حيڪّ زىحّ شيڪريٽري يا ان حّ ٌاتػهيو

 ايڊيظٍم شيڪريٽري حي غِدي کان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛

(e)  ُڪ يٌّيّرشٽي حّ وائيس چاٌصهر يا ٌانيّارو غانوۿ

 يڪّ چيئرىيً ظّر ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛ح

(f) فائٌّڊيظً حا ٽي ٌاىزد ڪيم؛ 

(g)  ّچييتر “ف ڪاىرس ۽ اٌڊشٽري حّ چيئرىيً يا ان ح

 ٌاىزد ڪيم؛

(h)  ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيم يا غانيي شاک حّ ذاىم ُڪ
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   شائٍصدان؛ ۽

(i) .ريڪٽرۿ حيڪّ ةّرڈ حّ شيڪريٽري ٌُّدو 

ايڪس “فيظّ  ىييترن کان غالوه  ةّرڈ حي ٽً شانً حي  (2)

 حي الِء غِدو رکي شگًِ ٿا. غرغي

ةّرڈ حّ ڪّ ةَ كدم يا ڪارروائيّن فلط حايً حي ةٍياد  (3)

ٌَ تيۿ ةّرڈ حّڙڻ  ۾ ڪًٍِ ةَ خراةي شتب غير ىّثر 

 ٿيٍديّن.

 ةّرڈ ُيٺ ڄاڻايم ڪو شراٌخام ڏيٍدو: .14

اداري حي ىهڪيتۿ فٍڊ ۽ وشيهً کي رکڻۿ ضاةعّ رکڻ  (1)

ىلػدن حي الِء فٍڊ حيع ري حي ا۽ اٌتظام ڪرڻ ۽ اد

يڪيّرٽي حيڪي ضاةعً حي ىعاةق ڪرڻ اُڙي ش

 ُخي؛

ني اشترڪام حي الِء ذىيّاري کڻڻ شان گڏ اداري حي ىا (2)

اًٌِ حي ڪيً کي ىّثرُخڻۿ ان حي حاري رُڻ ۽ 

 ي کي ىرفّظ ةڻائڻ حي ذىيّاري کڻڻ؛اداري حي اٿارٽ

کاتً شانياٌَ رپّرٽۿ ڪيً حي ىٍػّةي شانياٌَ ةخيٽ  (3)

 حي ةيان تي غّر ڪرڻ ۽ ىٍظّر ڪرڻ؛ حي اڪائٌّٽً

اداري حي شرگرىيً  ۽ ڪيً کي ُالئڻ حي الِء اغّلۿ  (4)

ذڪيت غيهيّن ۽ ىٍػّةا ٺاُڻۿ ىٍظّر ڪرڻ تَ حيئً 

۽ ٻيً تػهييي ڪيً ۾ شِّنتّن فراُو ڪري  تدريس

 شگِخً؛

 كاٌّن ٺاُڻ ۽ ضاةط ۽ كاغدن حي ىٍظّري ڏيڻ؛ (5)

کي وكتً ةّكتً كاغدا ۽  شٺي ڪارڪردگياداري حي  (6)

 ضاةعا تيار ڪرڻ يا ٌظرثاٌي ڪرڻ؛

اداري حّ ذػّ كائو ڪرڻ ىثهً فيڪهٽيزۿ طػتي ۽ ان  (7)

حي دائري اختيار حي ترت اداري ۽ اُڙي اشٽيٍڊٌگ 
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ڪييٽيزۿ ڪائٌّصهز ۽ ٻي اٌتظاىي يا تػهييي 

غالذڪار ةاڈيّن ٺاُڻ يا حيئً ضروري  شيخِي ۽ ان 

 حّ حائزو وٺڻ؛حي ڪيً 

اداري حي شرگرىيً ۽ ڪيً حا ىٍػّةي ىڪيم ڪرڻ  (8)

حي ةاةت رپّرٽّن ظهب ڪرڻ ۽ غّر ڪرڻ ۽ ةّرڈ پاران 

ةيان ڪيم ڪًٍِ ىػاىهي ةاةت ىػهّىات حيع ڪررائڻ 

 حي الِء ريڪٽر کي ُدايتّن ڏيڻ؛

اُڙي تػهييي يا اٌتظاىي حايّن پيدا ڪرڻ حيڪي  (9)

ىلرر ڪرڻ حي الِء  ضروري ُخً ۽ اُڙيّن حايً تي

 ىٍظّري ڏيڻ؛

ڪييٽيّن ۽ ذيهي ڪييٽيّن ٺاُڻ حيڪي ضروري  (10)

 ُخً؛

اُڙا ڪيترائي كدم کڻڻ حيڪي اداري حي ىّثر ۽  (11)

 ڪارگر اٌتظاىً حي الِء ضروري شيخًِ؛

پاران پٍٍِخي  يا ريڪٽر شييت غيهدارڪًٍِ اٿارٽي  (12)

 اختياريً کي ىٍتلم ڪرڻ؛

ىٍػّةً ۽ يٌّيّرشٽي حي شانياٌي ةخيٽ ڪيً حي  (13)

 تي ىٍظّر حي الِء غّر ڪرڻ؛

۽ ان  17شهيڪظً ةّرڈ حي شفارطً تي ةي پي ايس  (14)

 کان ىٿي وارن غِدن تي اشتاد ۽ ٻيا ىالزم ىلرر ڪرڻ؛

ةّرڈ شال م گِٽ  ۾ گِٽ ٻَ ڀيرا احالس ڪًٍِ ةَ وكت  (1(.)15)

حي چيئرپرشً حي ُدايت تي يا ةّرڈ حي ىييترن 

درخّاشت تي حيڪا پٍج کان گِٽ ٌَ ُخيۿ ٍُگاىي 

كصو حي ىػاىهي تي غّر ڪرڻ حي الِء ظهب ڪري 

 شگِخي ٿّ.

اُو احالس حّ ٌّٽيس ڏًُ ڪيً واري ڏيًٍِ ۾ گِٽ ٌَ  (2)       
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ٌُّدوۿ حيڪا ةّرڈ حي ىييترن کي ڏٌّ ويٍدو ۽ احالس 

حّ ايخٍڊا ان ىػاىهي ۾ ىٍع ڪيم ٌُّدوۿ حًٍِ حي الِء 

 و احالس گِرايّ ويّ “ُي.اُ

ةّرڈ حي احالس حّ ڪّرم اًٌِ ىييترن حي اډ ةراةر  (3)       

 ٌُّدوۿ حًٍِ حي ُڪ حيتري ڳڻي ويٍدي.

ةّرڈ حّ فيػهّ ىّحّد ىييتر راِء حي ةٍياد تي ڪيّ  (4)        

ويٍدو ۽ حيڪڏًُ ىييتر ةراةر ُخً تَ چيئرىيً کي 

 ووٽ حّ ذق ذاغم ٌُّدو. 

حّ تػهييي ۽ اٌتظاىي غيهّ ًُ حي ةيان ڪيم اداري  .16

ىلػد ذاغم ڪرڻ حي الِء چٌّڊيّ  ويٍدو ۽ ان حي 

چٌّڊ حي الِء ةٍيادي كاةهيتۿ شانييت ۽ غالذيت حي 

 اغهيٰ ىػيار کي ڏٺّ ويٍدو.

ت ۾ۿ تػهييي كاةهيت ةظرظيڪَ تػهييي غيهي حي غّر

ًُ کان گِٽ ٌَ ٌُّدا حيڪي اُڙيً  ۾ اضافي فائدا

ىلرريً حي الِء ڪييظً پاران ىٍظّر ڪيم ۽ ٺاُيا ويا 

 ُخً.

 

 

ٍڊ ٌُّدوۿ حًٍِ ۾ ًُ حي فيسۿ غعيئًۿ اداري حّ ُڪ ف .17

ۿ ذػًۿ گراٌٽس ۽ ٻيً ذريػً ٽرشٽسۿ ترفًۿ اوكاف

 کان ذاغم ٿيٍدڙ ركو حيع ڪئي ويٍدي.

ڪّ ةَ ذػّۿ غعيّ يا گراٌٽ حّ شڌي يا اڻ شڌي ظّر  (2)

تي يا ةػد ۾ اداري حي ىاني اثاثً ىان ُخً يا حيڪي 

ڪًٍِ اُڙي شرگرىي حي الِء ُخيۿ حيڪي وكتي ظّر  

پروگراىً ۾ طاىم ٌَ ُخًۿ ةّرڈ حي پيظگي ىٍظّري 

   کاٌصّاِء كتّل ٌَ ڪيا ويٍدا. 

 

 

 

 

 

 تػهييي ۽ اٌتظاىي غيهّ

Academic and 

Administrative staff. 

 

 

 

 

اداري حا فٍڊۿ “ڈٽ ۽ 

 اڪائٌّٽس

Institute funds, audit 

and accounts. 

 

 



 
18 

اداري حا اڪائٌّٽس ًُ ظريلي ۽ ًُ ظرح شان رکيا  (3)

 دن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخي.ويٍدا حيئً كاغ

اداري حا اڪائٌّٽس ُر شال اداري حي ىاني شال حي  (4)

ختو ٿيڻ حي چئً ىِيًٍ حي اٌدر ةّرڈ پاران ىلرر 

ڪيم چارٽرڈ اڪائٌّٽس حي فرم پاران “ڈٽ  ڪيا 

 ويٍدا.

“ڈيٽر حي رپّرٽ تػديق ڪٍدي تَ رپّرٽ چارٽرڈ  (5)

اڪائٌّٽس “ف پاڪصتان حي اداري پاران “ڈٽ ۽ 

 تػديق حي ىػيار حي ىعاةق ٺاُي وئي “ُي. 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ىظتيم ٌُّدو؛ (1.)18

  (a) ريڪٽر حّ حيڪّ چيئرىيً ٌُّدو؛ 

(b)  شڀ ڈيٍز؛ 

(c)  تدريصي طػتً حي شيّرا شرةراَُ؛ 

(d)  حا تيام پروفيصر ۽ ايصّشيئيٽ پروفيصرز؛ اداري 

(e)  شيڪريٽري تػهيو حّ چٌّڊيمۿ حيڪّ ڈپٽي

شيڪريٽري حي غِدي کان گِٽ ٌَ ٌُّدوۿ 

 ايگزيڪيّٽّ ڈشٽرڪٽ “فيصر ٽيڪٍيڪم؛

(f) پروفيصرز ۽ ٻَ نيڪچرز؛ ةّرڈ پاران چٌّڊيم ٻَ اشصٽٍٽ 

(g)  ُر شائٍصز ۽ پروفيظهز ۾ ٽً ٌانيّارن ىاڻًِ ىان “رٽسۿ

 ڪيٽيگري ىان ُڪ کي ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛

(h)  ّڪييظً حّ ايڊوائيزر )اڪيڊىڪس( يا ان ح

 چٌّڊيم؛ ۽ 

(i)  رحصٽرار حيڪّ شيڪريٽري حي ذيثيت شان ڪو

 ڪٍدو؛

ٌاىزدگي حي ذريػي ىلرر ڪيم ٽً شانً حي غرغي حي  (2)

 الِء غِدو رکي شگٍِدو.
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اڪيڊىڪ ڪائٌّصم اداري حي اڪيڊىڪ ةاڈي ۽ ًُ  (3)

۽ كاٌّن حي ىعاةقۿ ًُ حي “رڈيٍٍس حي گٍخائظً 

ُدايتۿ اشڪانرطپ  ترليقۿ اطاغت ۽ اىتراًٌ حي 

ىػيار ٺاُڻ ۽ اداري ۾ تػهييي زٌدگي کي ُالئڻ ۽ 

 ذّغهّ وډائڻ  حا اختيار ذاغم ٌُّدا. 

ذيثيت خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائظً حي غام  (1.)19

شان حِيڙي کاٌصّاِءۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم کي اختيار 

 ذاغم ٌُّدا تَ:

  (a) تػهييي ىػاىهً تي ةّرڈ کي غالح ڏيٍدو؛ 

(b)   ۽ اىتراًٌ حي ىػاىهً کي  ڇپائيتدريسۿ ترليقۿ

 ُالئڻ؛

(c)   طاگردن کي تدريس حي ڪّرشز ۾ داخال ۽ اداري ۾

 اىتران ڪرائڻ؛

(d)   ظريليڪار ۽ ٌظو ضتط کي اداري حي طاگردن حي

 ىٍظو ڪرڻ؛

(e) و حي يطاگردن ۽ تدريصي طػتي حي حّڙحڪ ۽ تٍظ

 الِء ةّرڈ اشڪيو حي تخّيز؛

(f) َةٍدي ۽ تركي حي  اداري ۾ تدريس ۽ ترليق حي ىٍػّة

 “ڇ تي غّر ڪرڻ ۽ ترتيب ڏيڻ؛

(g)  ةّرڈ حي ىٍظّري شان طاگردن کي تدريس حي ڪّرشزۿ

الِء ٽيصٽز حي “ئّٽ الئيً ٌػاب ۽ شڀٍي اىتراًٌ حي 

 ٺاُڻ؛

(h)  اشٽّڈٌٽس طپسۿ فيهّطپسۿ اشڪانرطپسۿ ٌيائضۿ

 ىيڊنز ۽ اٌػاىً حي الِء ايّارڈ ٺاُڻ؛

(i) ةّرڈ حي ىٍظّري شان ضاةعا ٺاُڻ؛ 

(j) ةّرڈ حي ىٍظّري شان ضاةعا ٺاُڻ؛ 

 

 

 

اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حا  

 اختيار ۽ ذىيّاريّن

Powers and duties of 

the Academic 

Council. 
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(k)  ٌَ اُڙا ٻيا ڪو شراٌخام ڏيڻ حيڪي كاٌّن حي ىعاةق

 ڪيا ويا ُخً؛

اٿارٽيز حّ ترتيبۿ ڪو ۽ اختيار حًٍِ حي الِء ًُ ٻيً  (1.)20

۾ خاص گٍخائض ٌَ رکي وئي ُخي. اُڙيَء “رڈيٍٍس 

 ظرح ٌُّدا حيئً كاٌّن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

اٿارٽيز ةّرڈ حي ىٍظّري شان ًُ “رڈيٍٍس شان ًُ  (2)    

“رڈيٍٍس کيۿ كاٌّن ۽ ضاةعً حي ىعاةق كاغدا ٺاُي 

 شگِي ٿي.

 

 

 

 

 

يا ٻي اٿارٽيز اُڙي ةّرڈ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم  .21

کي ىلرر اشٽيٍڊٌگۿ اشپيظم يا ايڊوائيزري ڪييٽي 

حيئً اُّ ىٍاشب شيخِي ۽ ان ڪري شگِي ٿّۿ 

ڪييٽيً تي اُڙن ىاڻًِ کي ٌاىزد ڪري شگِخي ٿّ 

 حيڪي اٿارٽيز حا ىييتر ٌَ ُخً.

 

 

 

ادارو ايخّڪيظً پانيصي حي فريو ورڪ ۽ ذڪّىت  (1.)22

ڪييظً  پاران وكتً ةّكتً ٺاُيم ٻيً كاٌّن يا  يا

 پانيصي حي ترت ڪو ڪٍدو.

تػهييي كاةهيتۿ پگِارون ۽ تػهييي غيهي حي ٻيً فائدا  (2)   

اًٌِ فائدن کان گِٽ ٌَ ٌُّداۿ ٻيً كاٌّن يا پانيصي حي 

 

اٿارٽيز حي حّڙحڪۿ  ًٻي 

 ڪو ۽ اختيار

Constitution,function

s and powers of other 

Authorities.  

 

 

 

اٿارٽي پاران ڪييٽي حي  

 ىلرري

Appointment of 

committees 

 

 

 غام گٍخائض

General Provision 
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 ترت ڪو ڪٍدا.

وكتً ةّكتً ذڪّىت پاران ظئي ڪيم شانياٌَ  (3)

پاران پي “رڈر حي ذريػي ىاٌيٽرٌگ چارحز اداري 

شيڪريٽري تػهيوۿ گّرٌييٍٽ “ف شٍڌ حي ٌاني تي 

اداري حي فٍڊن حي الِء ادا ڪيا ويٍداۿ حيڪي گّرٌر 

 شيڪريٽريٽ پاران شٍڀانيا ويٍدا. “ف

حيڪڏًُ ًُ “رڈيٍٍس حي ڪًٍِ گٍخائض حي  .23

ُّ شرةراَُ حي تظريد حي ةاةت ڪّ شّال اٿي ٿّ تَۿ 

 ًٍِ حّ فيػهّ ذتيي ٌُّدو.شاىِّن رکيا ويٍداۿ ح

 

 

حيڪڏًُ ًُ “رڈيٍٍس حي گٍخائظً کي ىّثر ةڻائڻ ۾  .24

ڪا ةَ رڪاوٽ پيض اچي ٿي تَ چيئرىيً اُڙي 

ۿ رڪاوٽ ُٽائڻ حي الِء ذڪو حاري ڪري شگِي ٿّ

حيڪّ ًُ “رڈيٍٍس حي گٍخائظً شان ٽڪراَء ۾ ٌَ 

 ايٍداۿ حيئً ُّ رڪاوٽ ُٽائڻ حي الِء ضروري شيخِي.

 

 

ترت ٺاُيّ ويّۿ حيصتائيً ڪخَِ ًُ “رڈيٍٍس حي  .25

شيخِيّ ويٍدوۿ حيصتائيً ترىيو ڪئي وڃي يا ًُ 

“رڈيٍٍس حي گٍخائض حي ترت ٺاُيم كاٌّن شان 

 تتديم ڪيا وڃً.

 پِريّن كاٌّن 

 (25 ڏشّ دفػَ)

ز ۽ اُڙيّن فيڪهٽيز اداري ۾ ُيٺ ڄاڻايم فيڪهٽي .1

 ويّ ُّ.طاىم ٌُّديّنۿ حيئً كاٌّن ۾ ةيان ڪيّ 

 

 

 

 

 تظريد

Interpretation. 

 

 رڪاوٽّن

Removal of 

difficulties. 

 

 

 پِريّن كاٌّن 

First statutes. 

 

 

 

 فيڪهٽيز 

The Faculties. 
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 ةزٌس ايڊىصٽريظً حي فيڪهٽي؛ (1)

 شائٍس حي فيڪهٽي؛ ڪيپيّٽر (2)

 كاٌّن حي فيڪهٽي؛ (3)

 شائٍس حي فيڪهٽي؛ (4)

 شّطم شائٍس حي فيڪهٽي؛ (5)

 ُر فيڪهٽي حّ ُڪ ةّرڈ ٌُّدوۿ حيڪّ ىظتيم ٌُّدو؛ (1.)2

  (a) فيڪهٽي حّ ڈيً؛ 

(b)  تدريصي طػتي حا پروفيصر ۽ شرةراَُ؛ 

(c)   تدريصي طػتي حي پروفيصرن ۽ شرةراًُ کان غالوه

 ييتر ةّرڈ حي پاران چٌّڊيّ ويٍدو؛ُڪ ى

(d)   ًٌّٻَ اشتاد اڪيڊىڪ ڪائٌّصم پاران پٍٍِخي ىضي

۾ ىِارت حي ڪري چٌّڊيا ويٍداۿ ڀهي اُي فيڪهٽي 

حي ذّاني ٌَ ڪيا وڃًۿ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حي 

خاص  خيال ۾ فيڪهٽي حي ذّاني ڪيم ىضيًٌّ حّ

 خيال رکٍدا؛

(e)  ٻَ ىاُر ةّرڈ پاران ىلرر ڪيا ۾  اداري شان الڳاپيم ىيدان

 ويٍدا؛ ۽

(f) ويٍدوۿ ايڪس ُڪ ىييتر ريڪٽر پاران ٌاىزد ڪي ّ

 “فيظّ ىييتر کان غالوه ٽً شانً حي غرغي الِء ٌُّدو. 

فيڪهٽي حّ ةّرڈ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حي غام  .3

حا اختيار ذاغم ضاةعي حي زير ترت ٌُّدو ۽ ةّرڈ 

 ٌُّدا تَ؛

  (a)  فيڪهٽي کي ذّاني ڪيم ىضيًٌّ ۾ تدريس ۽ ترليق

 ۾ شِڪار ڪري؛

(b)   ۽  شيٽرزفيڪهٽي ۾ طاىم ةّرڈ “ف اشٽڊيز حا پيپر

گريخّئيٽ ۽ پّشٽ  گريخّئيٽ اىتراًٌ حي الِء 

 

 

 

 
 

 فيڪهٽي “ف ةّرڈ

Board of Faculty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةّرڈ “ف فيڪهٽي حا ڪو

Functions of the 

Board of Faculty. 
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ىيترً حي شهصهي ۾ شفارطً حي ڇٍڊڇاڻ ڪرڻ ۽ 

ىٍاشب پيپر شيٽرز  ۽ ريڪٽر حي اىتران حي الِء 

 ىيترً حا پيٍهز ىّڪهڻ؛ 

(c)   فيڪهٽي شان الڳاپيم تػهييي ىػاىهً تي غّر ڪرڻ ۽

ان شان الڳاپيم اڪيڊىڪ ڪائٌّصم کي رپّرٽ 

 ڪرڻ؛

(d)   اڪيڊىڪ ڪائٌّصم کي پيض ڪرڻ حي الِء فيڪهٽي

۾ طاىم  ُر طػتي حي ڪارڪردگي شان الڳاپيم حاىع 

  شانياٌَ رپّرٽ تيار ڪرڻ؛ ۽

(e)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌخام ڏيڻۿ حيڪي كاٌّن حي ىعاةق

 ةيان ڪيا ويا ُخً.

ڈيً ٌُّدوۿ حيڪّ چيئرىيً ۽ ةّرڈ ُر فيڪهٽي حي الِء  (1.)4

 “ف فيڪهٽي حّ ڪٍّيٍر ٌُّدو.

حا ٽي شال شڀ کان شيٍٽرز ۾ فيڪهٽي ڈيً ةّرڈ پاران  (2)  

ريڪٽر حي شفارش تي ىلرر ڪيّ ويٍدو ۽ ٽً شڀ 

غرغي الِء غِدو رکي شگِي ٿّ ۽ ٻيِر ىلرري شانً حي 

 حي الِء اُم ٌُّدو.

۽ ذىيّارن حّ ريڪٽر حي  اُڙن اختيارنڈيً کي  (3)

 ڪيّ ويّ ُخي. شفارش تي ةّرڈ پاران ةيان

يّن يا ضاةعً حي ىعاةق ةيان ڪيم ىضيّن ىضُر  (1.)5

تدريصي طػتّ ٌُّدوۿ حي گڏيم گروپ حي الِء ُڪ 

 حًٍِ حي شرةراُي طػتي حّ شرةراَُ ڪٍدو.

طػتي حّ شرةراَُ ةّرڈ پاران ريڪٽر حي شفارطً تي  (2)  

شيٍيئر پروفيصر يا طػتي ۾  ٽي شڀ کان وډيڪ 

ايصّشيئيٽ پروفيصرن  ۾ۿ پِريان کان ئي ڈيً حي 

ذيثيت شان ڪو ڪري رُيا ُخًۿ ُر ٽئيً شال حي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيڪهٽي حّ ڈيً

The Deam of Faculty 

 

 

 

 

تدريس وارو طػتّ ۽ طػتي 

 حّ شرةراَُ

Teaching 

Department and Head 

of the Department. 
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غرغي الِء ىلرر ڪيّ ويٍدو ۽ ٻيِر ىلرري حي الِء اُم 

 ٌُّدو.

 طػتي حّ شرةراَُ. (3)

(a ) ۽  طػتي حي ڪو حا ىٍػّةا ٺاُيٍدوۿ اٌتظام ڪٍدو

طػتي حي ڪو حّ ڈيً حي ۽ پٍٍِخي  ٌگراٌي ڪري 

 اڳيان ذىيّار ٌُّدو؛

(b)  ريڪٽر ۽ ڈيً حي غام ٌگراٌي حي ترت شيّرا

اٌتظاىيۿ ىاني ۽ تػهييي اختيار اشتػيال ڪٍدو ۽ ٻيّن 

اُڙيّن ذىيّاريّن يا اختيار اشتػيال ڪٍدو حيڪي ان 

 حي ذّاني ڪيا ويا ُخً؛ ۽ 

(c) فيڪهٽي ّئيٽ شعد تيۿ گريخّئيٽ ۽ پّشٽ گريخ

حاىع حاچ ۽ تركيَء ةاةت طػتي حي ڪارڪردگي تي 

شانياٌَ رپّرٽ تيار ڪٍدي  ۽ ان حي حاچ حي الِء ڈيً 

 ؛وٽ حيع ڪرائيٍدي

ق حّ ُڪ ةّرڈ ٿيٍدوۿ حيڪّ ياغهيٰ تػهيو ۽ ترل (1.)6

 ىظيتم ٌُّدو؛

  (a) ريڪٽر حّ چيئرىيً ٌُّدو؛ 

(b)  شيّرا ڈيٍز؛ 

(c)   اڪيڊىڪ ڪائٌّصم پاران الڳاپيم ىيدان  ۾ ٽي ىييتر

 ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيا ويٍدا؛ ۽  

(d)  ُر فيڪهٽي ۾ ُڪ پروفيصر ةّرڈ پاران  ڈيً حي غالوه

 ىلرر ڪيّ ويٍدو؛

(e) .ُڪ ىييتر ريڪٽر پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو 

(f)  الڳاپيم ىيدان ترليلي تٍظييّن ۽ شرڪاري کاتً ىان

 ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيا ويٍدا؛ ۽ىان ٽي ىييتر 

(g) رحصٽرار حيڪّ ًُ حي شيڪريٽري ظّر ڪو ڪٍدو؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ 

 ةّرڈ
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ايڪس “فيظّ ىييترن کان غالوه اغهيٰ تػهيو ۽  (2)

ترليلي ةّرڈ حي ىييترن حي غِدي حي ىدت ٽً شال 

 ٌُّدي.؛

اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڈ حي احالس حّ ڪّرم  (3)

ري ڳڻپ ُڪ حيتٌُّدوۿ حًٍِ حي ىييترن حي اډ ةراةر

 ڳڻي ويٍدي.

 اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق ةّرڈ حا ڪو ُيٺ ڄاڻايم ٌُّدا: .7

  (a)  اداري ۾ اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حي ذّغال افزائي ةاةت

 شيّرن ىػاىهً تي اٿارٽي کي غالح ڏيڻ؛

(b)   اداري ۾ ترليق ڈگريز طروع ڪرڻ تي غّر ڪرڻ ۽

 اٿارٽيز ڈگريز ڏيڻ ةاةت ضاةعا تخّيز ڪرڻ؛

(c)  ترليلي ڈگريّن ڏيڻ ةاةت ضاةعا تخّيز ڪرڻ؛ 

(d)   پّشٽ گريخّئيٽ ترليق حي طاگردن حي الِء

شپروائيزر ىلرر ڪرڻ ۽ ان حي ىلانً حي ٿيصيز حي 

 غٍّاًٌ ۽ خالغً حي ىٍظّري ڏيڻ؛

(e)  ًٌان حي ٿيصيز حي حاچ پڙتال  ۽ ٻيً ترليلي اىترا

 حي الِء ىيترً حي ٌانً حّ پيٍم تخّيز ڪرڻ؛ ۽ 

(f)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌخام ڏيڻۿ حيڪي كاٌّن حي ىعاةق

 ةيان ڪيا ويا ُخً؛

 ُڪ شهيڪظً ةّرڈ ٌُّدوۿ حيڪّ ىظتيم ٌُّدو: (1.)8

  (a) ُڪ ريڪٽرۿ حيڪّ چيئرىيً ٌُّدو؛ 

(b)  فيڪهٽي حّ ڈيً؛ الڳاپيم 

(c)  الڳاپيم تدريصي طػتي حّ شرةراَُ؛ 

(d)  ةّرڈ حّ ُڪ ىييتر ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛ 

(e)  ُڪ ٌانيّارو غانو ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛ ۽ 

(f) ُڪ ىضيّن حّ ىاُر ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛ 

 

 

 

 

 

اغهيٰ تػهيو ۽ ترليق حّ 

 ةّرڈ 
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Advanced Studies 
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26 

 رحصٽرار شهيڪظً ةّرڈ حّ شيڪريٽري ٌُّدو؛ (2)

ايڪس “فيظّ ىييترن کان غالوه شهيڪظً ةّرڈ حا  (3)

 ىييتر ٽً شانً حي الِء غِدو رکٍدا.

شهيڪظً ةّرڈ حي احالس حّ ڪّرم چئً ىييترن تي  (4)

 ىظتيم ٌُّدو.

شهيڪظً ةّرڈ حّ ڪّ ةَ ىييتر حيڪّ اُڙي غِدي  (5)

حي الِء اىيدوار ٌُّدو حًٍِ حي ىلرري ٿيڻي ُخيۿ اُّ 

 ڪارروائيً  ۾ ذػّ ٌَ وٺٍدو.شهيڪظً ةّرڈ حي اُڙي 

فيصر ۽ ايصّشيئيٽ پروفيصرن حي غِدن تي اىيدوار پرو (6)

چٌّڊڻ ۾ۿ شهيڪظً ةّرڈ الڳاپيم ىضيّن ۾ ٽً ىاُرن 

کي ىلرر ڪٍدو يا ان شان ىظّرو ڪٍدو ۽ ٻيً تدريصي 

غِدن تي اىيدوار چٌّڊڻ ۾ۿ الڳاپيم ىضيّن ۾ ٻَ ىاُر 

ىضيّن حي  شهيڪظً ةّرڈ حي شفارش تي ةّرڈ پاران

الِء ىٍظّر ٿيم ىاُرن حي فِرشت ىانۿ حًٍِ تي وكتً 

ةّكتً ٌظرثاٌي ڪئي ويٍديۿ ان ۾ ريڪٽر پاران ٌاىزد 

 ڪيا ويٍدا. 

شهيڪظً ةّرڈ ٻيً تدريصي غيهيۿ “فيصرنۿ ۽ غيهدارن  (1.)9

ر ڪٍدو ۽ ىٍاشب اىيدوارن حا حي درخّاشتً تي غّ

ڪٍدو ۽  ٌاال ىلرري حي الِء ةّرڈ “ف گّرٌرکي تخّيز

 الڳاپيم ىاڻًِ حي الِء ىٍاشب پگِار تخّيز ڪٍدو.

حا شيّرا تركي يا غيهدارن حي شهيڪظً ةّرڈ اداري  (2)

چٌّڊ  حي ڪيصً تي غّر ڪٍدو ۽ ىٍاشب اىيدوارن 

حا ٌاال اُڙي تركي يا غيهدارن حي چٌّڊ حي الِء ةّرڈ کي 

 تخّيز ڪٍدو.

۾ ةّرڈ  شهيڪظً ةّرڈ وٽ ظئي ٌَ ڪيم راِء حي غّرت (3)

 حّ فيػهّ ذتيي  ٌُّدو.
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اڻايم تي ىظتيم فٍاٌس ۽ پالٌٍگ ڪييٽي ُيٺ ڄ (1.)10

 ٌُّدي:

  (a) ريڪٽرۿ حيڪّ چيئرىيً ٌُّدو؛ 

(b)  شيّرا ڈيٍز؛ 

(c)   ّةّرڈ حّ ُڪ ىييترۿ حيڪّ ةّرڈ پاران ٌاىزد ڪي

 ويٍدو؛

(d)  ڪييظً حّ ٌاىزد ڪيم؛ 

(e)  حيڪّ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حّ ُڪ ىييتر

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم پاران ٌاىزد ڪيّ ويٍدو؛

(f)  تػهيو کاتي ۽ ىانيات کاتي پاران ٌيائٍدوۿ حيڪّ ڈپٽي

 شيڪريٽري حي غِدي کان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛ ۽

(g) خزاٌچيۿ حيڪّ شيڪريٽري ظّر ڪو ڪٍدو؛ 

 ٌاىزد ڪيم ىييترن حي غِدي حي ىدت ٽي شال ٌُّدي؛ (2)

احالس حّ ڪّرم پٍج فٍاٌس ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حّ  (3)

 ىييترن تي ىظتيم ٌُّدو.

 فٍاٌس ۽ پالٌٍگ ڪييٽي حا ڪو ُيٺ ڄاڻايم ٌُّدا: .11

  (a)  ًاڪائٌّٽس حّ شانياٌّ ةيان ۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةخيٽ کات

 تي غّر ڪرڻ ۽ ان شهصهي ۾ ةّرڈ کي غالح ڏيڻ؛

(b)  اداري حي ىاني ذانت تي وكتً ةّكتً ٌظرثاٌي ڪرڻ؛ 

(c)   شيڙپڪاري ۽ اداري حي اڪائٌّٽس شان ىانيتۿ

 الڳاپيم شيّرن ىػاىهً تي ةّرڈ کي ىظّرو ڏيڻ؛

(d)   اُڙا ةيا ڪو شرٌخام ڏيڻۿ حيڪي كاٌّن حي ىعاةق

 ڪيا ويا ُخً.
 

 

 

ىانيات ۽ پالٌٍگ ڪييٽي  

 حا ڪو

The Finance and 

Planning Committee. 

 

 

 

 

 

 

 ىانيات ۽ پالٌٍگ ڪييٽي 

Function of the 

Finance and Planning 

Committee. 

 ۾ ڪّرٽ حيڪّ “ُي الِء واكفيت حي ىاڻًِ غام ترحيّ ىذڪّره  حّ “رڈيٍٍس ٌّٽ:

 شگِخي. ڪري ٌٿّ اشتػيال


