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] ۳۱هئی [۲۱۱۳
ایکٹ رل کی تومظ مے کـاچی هیں ًؾیـ صنیي
یوًیوؿمٹی لبئن کی ربئے گی۔
رینب کہ کـاچی هیں ًؾیـ صنیي یوًیوؿمٹی کب لیبم اوؿ
اك مے هتعلمہ هعبهالت کے لیئے الؼاهبت اٹھبًب
همَوػ ہیں؛
اك کو اك طـس عول هیں الیب ربئے گب:
۱۔ ( )1اك ایکٹ کو ًؾیـ صنیي یوًیوؿمٹی ایکٹ،
 ۲۱۱۳کہب ربئے گب۔
( )۲یہ فی الفوؿ ًبفؾ ہوگب ۔
۲۔ اك ایکٹ هیں رت تک کچھ هضووى اوؿ هفہوم
کے هتضبػ ًہ ہو ،تت تک :
)''(iاکیڈهک کبوًنل'' مے هـاػ یوًیوؿمٹی کی
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توہیؼ )(Preamble
هغتَـ عٌواى اوؿ
ىـوعبت
Short title and
commencement
تعـیف
Definitions

اکیڈهک کبوًنل ؛
)'' (iiاتھبؿٹی'' مے هـاػ ػفعہ  ۱۵هطبثك ثیبى کـػٍ
یوًیوؿمٹی کی اتھبؿٹیق هیں مے ایک؛
)''(iiiثوؿڈ'' مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب ثوؿڈ آف
گوؿًـك؛
)''(ivچیئـهیي''مے هـاػ تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي؛
)''(vچبًنلـ'' مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب چبًنلـ ؛
)'' (viتيکیل ػیب گیب اػاؿٍ یب کبلذ'' مے هـاػ اینب اػاؿٍ
یب کبلذ رو یوًیوؿمٹی کی ػیکھ ثھبل اوؿ فیـ اًتظبم
ہو؛
)''(viiڈیي'' مے هـاػ امبتؾٍ کے عولے والے ثوؿڈ کب
ہیڈ؛
)''(viiiڈائـیکٹـ''مے هـاػ تؼؿینی یب اًتظبهی ڈویقى
یب اػاؿے کب ہیڈ؛
)''(ixفیکلٹی''مے هیـاػ یوًیوؿمٹی کی فیکلٹی؛
)''(xٹـمٹ'' مے هـاػ ''عؼهت علك فبوًڈیيي''؛
)''(xiصکوهت'' مے هـاػ مٌؼھ صکوهت؛
)''(xiiثیبى کـػٍ''مے هـاػ لواًیي ،ضواثظ اوؿ لواعؼ
هیں ثیبى کـػٍ؛
)'' (xiiiپـوفینـ اهیـیٹل'' مے هـاػ ایک ؿٹبئـڈ
پـوفینـ رو یوًیوؿمٹی هیں اعقافی طوؿ پـ کبم کـ
ؿہب ہو ؛
) '' (xivلبًوى ،ضواثظ اوؿ لواعؼ''مے هـاػ اك
ایکٹ تضت تـتیت واؿ ثٌبئے گئے لبًوى ،ضواثظ اوؿ
لواعؼ۔
)'' (xvتؼؿینی ىعجہ''مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب تؼؿینی ھیئیت
Incorporation
ىعجہ؛
)''(xviامتبػ'' مے هـاػ کل ولتی امتبػ رینب کہ
پـوفینـ  ،اینومیئیٹ پـوفینـ ،امنٹٌٹ پـوفینـ اوؿ
لیکچـؿ اوؿ اینے ػومـے لوگ رو امتبػ کی صیخیت
مے واضش کیئے گئے ہوں؛
)''(xviiیوًیوؿمٹی'' مے هـاػ ًؾیـ صنیي یوًیوؿمٹی؛
اوؿ
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)''(xviiiوائیل چبًنلـ''مے هـاػ یوًیوؿمٹی کب وائل
چبًنلـ؛
)'' (xixکبلذ'' مے هـاػ ایک کبلذ اوؿ رل هیں ىبهل
اعلی تعلین
ہیں عبم ،ٹیکٌیکل پـوفیيٌل تعلین یب ػومـی
ٰ
اوؿ اینے ػومـے هضبهیي هیں تعلین ػیٌے والے
اػاؿے ،رینے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة II-
یونیورسٹی
۳۔ ( )1صیؼؿآثبػ هیں ایک یوًیوؿمٹی لبئن کی ربئے
گی ،رنے ًؾیـ صنیي یوًیوؿمٹی کہب ربئے گب ،رو
چبًنلـ  ،وائل چبًنلـ ،ڈیي ،چیئـهیي اوؿ ثوؿڈ کے
اؿاکیي ،اکیڈهک کبوًنل کےاؿکبى اوؿ اینے ػومـے
عولؼاؿوں پـ هيتول ہوگی رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )2یوًیوؿمٹی ًؾیـ صنیي یوًیوؿمٹی ،کے ًبم مے
ایک ثبڈی کبؿپوؿیٹ ہوگی ،رل کی هبلکی ،ػیکھ
ثھبل اوؿ اًتظبم ٹـمٹ کے صوالے ہوں گے ،اوؿ اك
کو صمیمی وؿاحت اوؿ عبم هھـ ہوگی ،رو هؾکوؿٍ ًبم
مے کیل کـ مکے گی اوؿ اك پـ کیل ہو مکتب ہے۔
( )۳یوًیوؿمٹی ػوًوں النبم کی هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ
ربئیؼاػ ،کی لیق ،فـوعت اوؿ ػومـی ٍوؿت هیں
هکنی هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ ربئیؼاػ کی هٌتملی کے
لیئے هزبف ہوگی ،رو اك هیں ىبهل ہوگی یب اك ًے
صبٍل کی ہوگی۔
( )۴یوًیوؿمٹی توبم افـاػ کے لئے کھلی ہوگی ،چبہے
اى کب تعلك کنی ثھی رٌل ،کنی ثھی هؾہتً ،نل،
طجمے  ،ؿًگ یب ڈوهینبئل مے ہو ،رو یوًیوؿمٹی کی
طـف مے پڑھبئے ربًے والے کوؿمق هیں ػاعال کے
اہل ہوں اوؿ اینے کنی ثھی ىغٌ کو فمظ رٌل،
هؾہت ،طجمےً ،نل ،ؿًگ یب ڈوهینبئل کی ثٌیبػ پـ
مولیبت مے اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گب۔
()۵یوًیوؿمٹی کیوپل ،الضبق ىؼٍ کبلیزوں یب اػاوؿں
اوؿ کبًنٹیٹوًٹ اػاؿوں هیں اپٌی طـف مے ثٌبئے
گئے ضبثطہ اعالق لـآى اوؿ صضوؿ ٍہ کی مٌت
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کے

یوًیوؿمٹی
اعتیبؿ اوؿ کبم
Powers
and
functions of the
University

کے ثٌیبػی اٍولوں اوؿ ؿہٌوبئی کے تضت ہوں گے۔
()۶یوًیوؿمٹی کـاچی ڈویقى کے عالوٍ ٍوثہ مٌؼھ
هیں کیوپل/کیوپنق لبئن کـًے کے لیئے ضـوؿی الؼام
لی مکتی ہے۔
ثيـطیکہ صکوهت کی ہؼایت کے تضت رینے ولتب ً
فولتب ً ربؿی کی ربئے۔
۴۔ یوًیوؿمٹی کو اعتیبؿات صبٍل ہوں گے:
)(iتـثیت کی اینی ىبعوں هیں تؼؿیل تـثیت فـاہن
کـًب ،رینے وٍ هٌبمت موزھے ،اوؿ هعلوہبت هیں
اضبفہ اوؿ تـلی کے لیئے گٌزبئيیں ثٌبًب رینے وٍ
طے کـے؛
) (iiتؼؿیل کے کوؿك اوؿ ًَبة ثیبى کـًب؛
)(iiiىبگـػوں کو ػاعلہ ػیٌب اوؿ اهتضبى لیٌب اوؿ اى کو
ڈگـیق  ،ڈپلوهبف مـٹیفکیٹل اوؿ ػومـے تعلیوی
اعقاف ػیٌب ري کو ثیبى کئی گئی ىـائظ کے هطبثك
اهتضبى پبك کیب گیب ہو؛
) (ivثیبى کئے گئے طـیمہ کبؿ کے هطبثك هٌظوؿ
کئے گئے افـاػ کو اعقافی ڈگـیبں یب اعقاف ػیٌب؛
) (vتعلیوی اػاؿوں کو ثیبى کـػٍ ىـائظ کے تضت
الضبق کـًب اوؿ علضؼٍ کـًب؛
)(viفیکلٹیق ،تؼؿینی ىعجے ،تضمیمی اػاؿے اوؿ
ػومـے تـثیتی هـاکق لبئن کـًب اوؿ تؼؿینی ،فٌی
تـثیت اوؿ تضمیك کے هتعلك ػومـی مہولیبت هہیب کـًب
اوؿ تعبوى کـًب؛
) (viiالضبق ىؼٍ یب الضبق کے عواہيوٌؼ کبلزوں اوؿ
ػیگـ تعلیوی اػاؿوں کی ربًچ پڑتبل کـًب؛
) (viiiػومـی یوًیوؿمٹیق اوؿ پجلک اتھبؿٹیق مے
اینے هعبهلے اوؿ اینے همبٍؼ کے لیئے تعبوى کـًب،
رینے وٍ طے کـے؛
) (ixپـوفینـىپل ،اینومی ایٹ پـوفینـىپل،
امنٹٌٹ پـوؿفینـىپل اوؿ لیکچـؿ ىپل اوؿ ػومـی
آمبهیبں پیؼا کـًب اوؿ افـاػ همـؿ کـًب رینے ثیبى کیب یوًیوؿمٹی
عولؼاؿ
گیب ہو؛
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کے

) (xتضمیك ،تـلی ،اًتظبهی اوؿ ػیگـ هتعلمہ همبٍؼ کے Officers of the
لیئے آمبهیبں پیؼا کـًب اوؿ اك ملنلے هیں افـاػ همـؿ University
کـًب؛
) (xiفیلوىپل ،امکبلـ ىپل ،اگیقیجیيٌق ثـمـیق،
هیڈلل اوؿ اًعبم پیؼا کـًب اوؿ ػیٌب ،رینے ىـائظ هیں
ثیبى کیب گیب ہو؛
) (xiiیوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کی ؿہبئو کب اًتظبم
کـًب ،ؿہبئو کے ہبلل ثٌبًب اوؿ ہبمٹلل اوؿ الرٌگل
کو هٌظوؿ کـًب اوؿ الئنٌل ربؿی کـًب؛
) (xiiiیوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کے ًظن و ضجظ پـ
ًظـػاؿی کـًب اوؿ ضبثطہ ؿکھٌب ،ىبگـػوں کی اضبفی
تؼؿیل اوؿ تفـیضی مـگـهیوں کی صوٍلہ افقائی اوؿ
اى کی ٍضت اوؿ عبم ثھالئی کی ہوت افقائی کے لئے مـپـمت کی طـف
مے هعبئٌہ
اًتظبم کـًب؛
The
)(xivاینی فیل اوؿ ػومـی چبؿرق طلت کـًب اوؿ Patron
Visitation
صبٍل کـًب رینب وٍ طے کـے؛
) (xvٹھیکوں هیں ىبهل ہوًب ،چالًب اوؿ تجؼیل کـًب یب
ؿػ کـًب؛
)(xviربئیؼاػ صبٍل کـًب اوؿ مٌجھبلٌب  ،یوًیومٹی کو
کئی گئی گـاًٹل  ،وٍیتیں ٹـمٹ ،تضبئف ،عطیبت،
اًڈوهٌٹل اوؿ ػومـی چٌؼوں کو مٌجھبلٌب اوؿ اى کو
اینے طـیمے مے امتعوبل کـًب رینب هٌبمت
موزھے؛
)(xviiتـثیت کی ىبعوں هیں اینی تضمیك کـًب رینے
وٍ ػومـے تـثیت ػیٌے والے پـ هخجت احـ ڈالے؛
) (xviiiتضمیك اوؿ ػومـے کبهوں کی چھپبئی اوؿ
اىبعت کـًے کی مہولیبت فـاہن کـًب ؛
) (xixهغتلف ثبڈیق اوؿ کویٹیق کے لیئے تؼؿینی اوؿ
اًتظبهی مـگـهیوں کے ملنلے هیں ؿکي همـؿ کـًب
رینے ثوؿڈ طے کـے ؛
)(xxاینے عولؼاؿ اوؿ امٹبف همـؿ کـًب اوؿ اینے
عولؼاؿوں اوؿ امٹبف کے ىـائظ و ضواثظ ،اعتیبؿات
اوؿ ؽهیؼاؿیبں ثیبى کـًب؛
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) (xxiتعلیوی هعیبؿ کی ثہتـی کے لیئے ػومـے
اػاؿوں مے تعلیوی ؿواثظ لبئن کـًب اوؿ تعبوى کی
مـگـهیوں کو تـلی ػالًب؛ اوؿ
)(xxiiاینے توبم الؼام لیٌب اوؿ کـًب رو کہ اك کے
همبٍؼ صبٍل کـًے کے لئے هطلوة ہوں۔
ببة III-
یونیورسٹی کے عملدار
۵۔ هٌؼؿرہ ؽیل یوًیوؿمٹی کے عولؼاؿ ہوں گے:
) (iچبًنلـ؛
) (iiوائل چبًنلـ؛
) (iiiڈیٌل؛
) (ivڈائـیکٹـ؛
) (vتؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي؛
) (viؿرنٹـاؿ؛
) (viiڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل؛
)ً (viiiبظن اهتضبًبت
) (ixؿیقیڈًٹ آڈیٹـ؛
) (xالئجـیـیي؛ اوؿ
) (xiiiاینے ػومـے افـاػ ري کے یوًیوؿمٹی
عولؼاؿ ہوًے کے ثبؿے هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۶۔ ( )۱مٌؼھ کب گوؿًـ یوًیوؿمٹی کب مـپـمت ہوگب۔
( )2مـپـمت رت هوروػ ہو ،یوًیوؿمٹی کے
کبًووکیيٌق کی ٍؼاؿت کـے گب۔
( )3هعبئٌہ:
) (aمـپـمت یوًیوؿمٹی مے هتعلمہ هعبهالت مے
کنی ثھی هنئلے کے ملنلے هیں هعبئٌہ یب ربًچ پڑتبل
کـوا مکتب ہے اوؿ ولتب ً فولتب ً ہؼایت کـے گب اوؿ کوئی
فـػ یب افـاػ هٌؼؿرہ ؽیل هعبهالت کی ربًچ پڑتبل یب
پوچھ گبچھ کے لیئے همـؿ کـ مکتب ہے:
) (iیوًیوؿمٹی ،اك کی عوبؿت ،الئجـیـیق اوؿ ػیگـ
مہولیبت؛
)(iiکوئی اػاؿٍ ،ىعجہ یب یوًیوؿمٹی کے هبتضت ہبمٹل؛
)(iiiهبلی اوؿ افـاػی ومبئل کی هوفوًیت؛
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چبًنلـ
The Chancellor

وائل چبًنلـ
Vice Chancellor

)(ivتؼؿیل ،تضمیكًَ ،بة ،اهتضبى اوؿ ػیگـ
یوًیوؿمٹی کے هعبهالت؛ اوؿ
)(vاینے ػومـے کوئی هعبهالت رینے اك کی
طـف مے ثیبى کیب گیب ہو۔
)(bمـپـمت هتعلمہ ثوؿڈ مے ؿاثطہ کـے گب اوؿ
اپٌے هعبئٌے کے ًتیزے کے صوالے مے اپٌے عیبالت
کب اظہبؿ کـے گب اوؿ هتعلمہ ثوؿڈ کی ؿائے کے ثعؼ
اك ملنلے هیں اك کی طـف مے لؼم لیب ربئے گب۔
) (cهتعلمہ ثوؿڈ اینے ولت کے ػوؿاى رو مـپـمت
کی طـف مے ثیبى کیب گیب ہو ،اك کو اینب لؼم اٹھبًے
کب هيوؿٍ ػے مکتب ہے ،اگـ کوئی ہو ،رو لیب گیب ہو یب
هعبئٌے کے ًتیزے کے ثعؼ لیب ربًب ہو۔
)(dرہبں هتعلمہ ثوؿڈ ثیبى کـػٍ ولت کے ػوؿاى
مـپـمت کو هطوئي کـًے واال کوئی لؼم ًہیں اٹھبئے،
تو مـپـمت اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب ہے رو وٍ
هٌبمت موزھے اوؿ هتعلمہ ثوؿڈ اینی مبؿی ہؼایبت پـ
عول کـے گب۔
)(eمـپـمت کو کوئی ثھی لؼم اٹھبًے کے لیئے اعتیبؿ
صبٍل ہوگب ،رینے وٍ اػاؿے کے عالف هٌبمت
موزھے ،ثيوول اك کے ثٌؼ کـًے کے ،اگـ کنی
عالف وؿفی یب غیـ لبًوًی مـگـهی هیں هلوث ہو۔
۷۔ ( )۱چبًنیلـ ایک ًبهوؿ ىغٌ ہوگب ،رو هعلوهبت
کے هیؼاى هیں هعبىـے کی عؼهبت کے طوؿ پـ ربًب
اعلی اعالق اوؿ علوی ؽوق ؿکھٌے
هبًب ہوگب اوؿ اپٌے
ٰ
کے طوؿ پـ پنٌؼیؼٍ ہوگب:
()۲ؽیلی ػفعہ ( )۱کے تضت چبًنیلـ ٹـمٹ کی طـف
مے همـؿ کیب ربئے گب۔
()۳چبًنلـ ،مـپـمت کی غیـ صبضـی هیں،
یوًیوؿمٹی کے کبًووکیيي کی ٍؼاؿت کـے گب۔
()۴اعقافی ڈگـی ػیٌے کے لیئے ہـ تزویق کی
چبًنلـ مے تَؼیك کـائی ربئے گی۔
( )۵چبًنلـ کنی ىغٌ کو کنی اتھبؿٹی کی ؿکٌیت
مے ہٹب مکتب ہے ،اگـ اینب ىغٌ :
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وائل چبًنیلـ کے
اوؿ
اعتیبؿات
ؽهیؼاؿیبں
Powers
and
duties of the
Vice Chancellor

) (iؽہٌی توافى کھو ثیٹھتب ہے ؛یب
)(iiاینی اتھبؿٹی کے هیوجـ کے طوؿ پـ کبم کـًے
مے ًباہل ہو ربتب ہے؛ یب
)(iiiکنی عؼالت کی طـف مے اعاللی گنتبعی کے
رـم هیں مقا مٌبئی رب چکی ہو۔
()۶اگـ چبًنلـ هطوئي ہے کے کنی اتھبؿٹی کی
کبؿؿوائی اك ایکٹ کی گٌزبئيوں ،لواًیي،ضواثظ یب
لواعؼ کے تضت ًہیں ہے تو و اینی اتھبؿٹی کو ىو کبف
ًوٹیل ربؿی کـًے کے ثعؼ اك کو طلت کـ مکتب ہے
کے کیوں ًہ اینی کبؿؿوایوں کو ؿػ کیب ربئے،
تضـیـی صکن کے ؽؿیعے اینی کبؿؿوایوں کو ؿػ کـ
مکتب ہے۔
( )۷چبًنلـ کی غیـ هوروػگی کی ٍوؿت هیں یب کنی
اوؿ مجت کے ثبعج وائل چبًنلـ اك کی رگہ پـ
فـائض مـاًزبم ػے گب۔
( )۸چبًنلـ یوًیوؿمٹی مے هتعلمہ هعبهالت کی ربًچ
کے لیئے هعبئٌہ کـ امکتب ہے ،اوؿ اینب ىغٌ یب
اىغبً همـؿ کـ مکتب ہے ،رینب کہ همبٍؼ صبٍل
کـًے کے لئے هٌبمت موزھے۔
( )۹چبًنلـ ،ؽیلی ػفعہ ( )۶کے تضت ؿپوؿٹ هلٌے
کے ثعؼ اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتب ہے رینب وٍ
هٌبمت موزھے اوؿ وائل چبًنلـ اینی ہؼایبت پـ ثوؿڈ
کے ؽؿیعے عول کـائے گب۔
۸۔ ( )1وائل چبًنلـ ،چبًنلـ کی طـف مے تیي مبل
کے عـٍے کے لئے همـؿ کیب ربئے گب ،رو چبًنیلـ
کی عوىی مے هقیؼثڑھبیب رب مکتب ہے ،اینی ىـائظ
و ضواثظ پـ رینے چبًنلـ طے کـے۔
()۲کنی ثھی ولت رت وائل چبًنلـ کب عہؼٍ عبلی
ہوگب یب وائل چبًنلـ غیـ صبضـ ہوگب یب کنی ثیوبؿی
کے ثبعج اپٌے ٓافل کے فـائض اًزبم ػیٌے مے
لبٍـ ہوگب یب کنی اوؿ مجت کے ثبعج چبًنلـ وائل
چبًنلـ کی ؽهہ ػاؿیبں ًجھبًے کے لئے اینے
اًتظبهبت کـ مکتب ہے رینب وٍ هٌبمت موزھے۔
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ؿرنٹـاؿ
Registrar

ڈائـیکٹـ ٓاف فٌبًل
Director
of
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ًبظن اهتضبًبت
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of
Examinations
ؿیؾیڈًٹ ٓاڈیٹـ
Resident
Auditor
ڈائـیکٹـ پالًٌگ ایٌڈ
ڈیولپویٌٹ
The Director of
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and
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اتھبؿٹیق
Authorities

۹۔ ( )۱وائل چبًنلـ یوًیوؿمٹی کب اہن تؼؿینی اوؿ
اًتظبهی عولؼاؿ ہوگب اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئيوں،
چبًنلـ کی ہؼایبت ،اوؿ یوًیوؿمٹی کی ہؼایبت پـ عول
ػؿ ٓاهؼ کـًے کب ؽهہ ػاؿ ہوگب اوؿ یوًیوؿمٹی کی پبلینق
اوؿ پـوگـاهق پـ عول ػؿ ٓاهؼ کب ؽهہ ػاؿ ہوگب۔
()۲وائل چبًنلـ ،چبًنیـ کے غیـ هوروػگی هیں،
اتھبؿٹیق کی هیٹٌگل کی ٍؼاؿت کـے گب ،ري کب
چبًنلـ چیئـهیي ہے۔
()۳وائل چبًنلـ ،کنی ہٌگبهی ٍوؿتضبل هیں ،رو
اك کے عیبل هیں فوؿی الؼام لیٌے کی ضـوؿی ہو،
اینب لؼم اٹھب مکتب ہے رینب وٍ ضـوؿی موزھے ،رل
کے ثعؼ رتٌب رلؼ هوکي ہو مکے ،اك الؼام کے ثبؿے
هیں عولؼاؿ ،اتھبؿٹی یب ثبڈی کو ؿپوؿٹ کـے گب،
رل کو عبم ٍوؿتضبل هیں هعبهلے کو صل کـًب تھب؛
()۴عَوٍی طوؿ پـ رت امکے اعتیبؿات هٌؼؿرہ
ثبال کے هٌضـف ًہیں ہیں تو یہ ،وائل چبًنلـ کے
اعتیبؿات ہوًگے؛
)(iاینی عبؿضی ٓامبهیبں پیؼا کـًب اوؿ ثھـتی کـًب ري
کی هؼت چھ هبٍ مے فیبػٍ ًہ ہو؛
)(iiهٌظوؿ کئے گئے ثزٹ هیں فـاہن کیب گیب توبم عـچ
کی هٌظوؿی ػیٌب اوؿ عـچ کے اًہی هیزـ ہیڈف هیں
فٌڈف کی ہیـا پھیـی کـًب؛
)(iiiغیـ هتولع کبم کے لئے ؿلن ایک هؼ هیں مے
ًکبل کـ ػومـے هیں ؿکھٌب رو پچبك ہقاؿ مے فیبػٍ
ًہ ہو ،رنے ثزٹ هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوؿ اك کے
هتعلك ثوؿڈکے آًے والے ارالك هیں ؿپوؿٹ کـے
گب؛
)(ivهتعلمہ اتھبؿٹی مے ًبهوں کے پیٌلق هلٌے کے ثعؼ
یوًیوؿمٹی کے توبم اهتضبًبت کے لئے پیپـمیٹـف اوؿ
هوتضي همـؿ کـًب؛
) (vپیپـف ،هبؿکل ،اوؿ ًتبئذ کی چھبى ثیي کے لئے
اینے اًتظبم کـًب رینب ضـوؿی ہو؛
) (viیوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ ،عولؼاؿوں اوؿ ػومـے
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and
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هالفهیي کو پڑھبئی ،تضمیك ،اهتضبًبت اوؿ اًتظبهبت Board
اوؿ یوًیوؿمٹی کے اینے ػومـے هعبهالت کے
ملنلے هیں اینے کبم کـاًے کی ہؼایبت کـًب  ،رینب
وٍ ضـوؿی موزھے؛
)(viiاینی کیٹگـیق کے لئے هالفم همـؿ کـًب ،ري
کے ملنلے هیں ثوؿڈ کی طـف مے اعتیبؿات هٌتمل
کئے گئے ہوں؛
) (viiiیوًیوؿمٹی کے کنی عولؼاؿ یب هالفهیي کو
اپٌے اعتیبؿات هیں مے کچھ اك ایکٹ کے تضت
هٌتمل کـًب ،اى ىـائظ کے هطبثك  ،اگـ کوئی ہوں؛
) (ixاینے ػومـے اعتیبؿات اوؿ کبم کـًب اوؿ
مـاًزبم ػیٌب  ،رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔ ( )۱ؿرنٹـاؿ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب
اوؿ ثوؿڈ کی طـف مے اینی ىـائظ اوؿ ضواثظ کے
هطبثك همـؿ کیب ربئے گب رینب کہ ثوؿڈ طے کـے۔
()۲ؿرنٹـاؿ یہ کبم کـے گب:
یوًیوؿمٹی کی عبم هہـ اوؿ تعلیوی
( )i
ؿیکبؿڈف کو مٌجھبلے گب؛ اوؿ
ػومـے توبم کبم مـاًزبم ػے گب رو ثیبى
()ii
کئے گئے ہوں۔
۱۱۔ ( )۱ڈائـیکٹـ آف فٌبًل یوًیوؿمٹی کب کل ولتی
عولؼاؿ ہوگب اوؿ چبًنلـ کی طـف مے ثوؿڈ کی
مفبؿه پـ همـؿ کیب ربئے گب۔ اى ىـائظ اوؿ ضواثظ
کے هطبثك رینب کہ ثوؿڈ طے کـے۔
( )2ڈائـیکٹـ فٌبًل یہ کبم کـے گب:
) (iیو ًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ ،هبلیبت اوؿ اًومٹوٌٹ
کے هتعلك اًتظبم کـے گب؛
) (iiیوًیوؿمٹی کی مبالًہ اوؿ ًظـحبًی کئے گئے
ثزٹ کے اکبوًٹل تیبؿ کـے گب اوؿ اى کو فٌبًل
کویٹی اوؿ ثوؿڈ کے مبهٌے پیو کـے گب؛
)(iiiاك ثبت کی یمیي ػہبًی کـوائے گب کہ یوًیوؿمٹی
کے فٌڈف اى ہی همبٍؼ کے لئے عـچ کئے ربؿ ؿہے
ہیں ري همبٍؼ کے لئے اًہیں هہیب کیب گیب ہے؛ اوؿ
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( )ivاینی ػومـی ؽهہ ػاؿیبں مـاًزبم ػے گب رینب کہ
ثیبى کی گئی ہوں۔
۱۲۔ ًبظن اهتضبًبت یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ ہوگب
اوؿ اهتضبًبت مے هتعلمہ توبم هعبهالت کے لئے ؽهہ
ػاؿ ہوگب اوؿ اى ؽهہ ػاؿیوں کو مـاًزبم ػے گب رو
ثیبى کی گئی ہوں۔
۱۳۔ ؿیقیڈیٹ ٓافینـ یوًیوؿمٹی کب کل ولتی عولؼاؿ
ہوگب اوؿ یوًیوؿمٹی کے فٌڈ هیں مے توبم اػائیگیوں
کی پـی ٓاڈٹ کب ؽهہ ػاؿ ہوگب۔
۱۴۔ ڈائـیکٹـهٌَوثہ ثٌؼی اوؿ تـلی یوًیوؿمٹی کب کل
ولتی عولؼاؿ ہوگب اوؿ یوًیوؿمٹی کی هٌَوثہ ثٌؼی
اوؿ تـلی کب ؽهہ ػاؿ ہوگب ،اوؿ ومبئل ،مہولیبت اوؿ
احبحوں کے صوالے مے کن هؼت اوؿ فیبػٍ هؼت کے
تـلیبتی هٌَوثے تیبؿ کـًے کب ثھی ؽهیؼاؿ ہوگب وؿ
اینے کبم مـاًزبم ػے گب رینے ثیبى کئے گئے ہوں۔
ببة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
۱۵۔ یوًیوؿمٹی کی هٌؼؿرہ ؽیل اتھبؿٹیق ہوں گی:
) (iثوؿڈ ٓاف گوؿًـك؛
) (iiاکیڈهک کبوًنل؛
) (iiiثوؿڈ ك ٓاف فیکلٹیق؛
) (ivثوؿڈك ٓاف امٹڈیق؛
) (vملیکيي ثوؿڈ؛
اعلی تعلین اوؿ تضمیمی ثوؿڈ؛
)(vi
ٰ
) (viiفٌبًل ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛
) (viiiڈمپلي کویٹی؛ اوؿ
) (ixاینی ػومـی اتھبؿٹیق  ،رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔ ثوؿڈ کی هیٹٌگ
۱۶۔ ( )۱ثوؿڈ آف گـًـك هٌؼؿرہ ؽیل پـ هيتول ہوگبMeeting of the :
Board
)(iچبًنلـ ،رو اك کب چیئـهیي ہوگب؛
) (iiوائل چبًنلـ؛
) (iiiمٌؼھ ہبئی کوؿٹ کب چیف رنٹل یب اك کی طـف
مے ًبهقػ کیب گیب ہبئی کوؿٹ کب رذ؛
)ٍ(ivوثبئی امیوجلی مٌؼھ کے ػو هیوجـ ٍوثبئی
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امیوجلی مٌؼھ کی طـف مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛
)(vوائل چبًنلـ یب اك کی طـف مے کـاچی
یوًیوؿمٹی اوؿ ایي ای ڈی یوًیوؿمٹی آف اًزٌیئـًگ
ایٌڈ ٹیکٌبالری کـاچے کے ًبهقػ کـػٍ؛
) (viچیئـهیي ،یوًیوؿمٹی گـاًٹل کویيي ،اى کی
طـف مے ًبهقػ کیب گیب کویيي کبکل ولتی هیوجـ؛
)(viiػو ڈیٌل چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی
مفبؿه پـ همـؿ کیئے ربئیں گے؛
) (viiiصکوهت مٌؼھ کب میکـیٹـی ثـائے تعلین یب اك
کی طـف مے ًبهقػ کـػٍ؛
)ٍ (ixؼؿ ،چیوجـ آف کبهـك ایٌڈ اًڈمٹـیق کـاچی؛
) (xثہتـیي هیـٹ کے چبؿ هیوجـك ٹـمٹ کی طـف
مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛
) (xiهغتلف ًظن و ضجظ اوؿ ىعجوں مے چبؿ ًبهوؿ
اىغبً کو چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی
مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئے گب؛
) (xiiؿرنٹـاؿ رو اك کے میکـیٹـی کے طوؿ پـ
کبم کـے گب۔
( )۲ایکل آفیيو هیوجـك کے عالوٍ ثوؿڈ کے هیوجـ
تیي مبلوں کی هؼت کے لئے عہؼٍ ؿکھیں گے اوؿ
ػوثبؿٍ ًبهقػگی کے لئے اہل ہوں گے۔
۱۱۔ ( )۱ثوؿڈ یوًیوؿمٹی کی ایگقیکٹو ثبڈی ہوگب اوؿ
ایکٹ کی گٌزبئو کے هطبثك ،یوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ
کے اًتظبم مویت توبم هعبهالت کی عبم ًظـػاؿی کـے
گب۔
( )۲هٌؼؿرہ ثبال اعتیبؿات کی صیخیت مے تضبػ
کے ثغیـ اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئيوں اوؿ لواًیي کے
تضت ،ثوؿڈ کو هٌؼؿرہ ؽیل اعتیبؿات صبٍل ہوں گے:
( )iیوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ ،فٌڈف ،احبحوں اوؿ ومبئل
کو ؿکھٌب ،ضبثطہ ؿکھٌب اوؿ اًتظبم لجول کـًب؛
فٌبًل اوؿ پالًٌگ کویٹی کے هيوؿے
()ii
مے یوًویـمٹی کے فٌبًل ،اکبوًٹل اوؿ
اًوینٹوٌٹل چالًب اوؿ مٌجھبلٌب اوؿ اك همَؼ کے
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اکیڈهک کبوًنل
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اکیڈهک کبئوًنل کے
اعتیبؿ اوؿ فـائض
Powers
and
duties of the
Academic
Council

لیئے اینے ایزٌٹل همـؿ کـًب ،رینے وٍ
ضـوؿی موزھے؛
مبالًہ اوؿ ًظـحبًی ثزٹ تغویٌوں پـ غوؿ
()iii
کـًب اوؿ اك ملنلے هیں فبوًڈیيي کو هيوؿٍ
ػیٌب ،اوؿعـچ کے هیزـ ہیڈ هیں مے ػومـے
ربًت فٌڈك کو تمنین کـًب؛
یوًیوؿمٹی کی طـف مے هٌمولہ اوؿ غیـ
()iv
هٌمولہ ربئیؼاػ کی هٌتملی کـًب اوؿ هٌتملی کو
لجول کـًب؛
یوًیوؿمٹی کی طـف مے ٹھیکے
()v
هٌظوؿ کـًب ،هکول کـواًب ،تجؼیل کـًب یب ؿػ
کـًب؛
یوًیوؿمٹی کی طـف مے صبٍل ىؼٍ
()vi
مبؿی ؿلوم کے اکبوًٹل کے ثہتـ کھبتے ؿکھٌب
اوؿ یوًیوؿمٹی کے احبحوں اوؿ ومبئل کے
کھبتے ؿکھٌب؛
( )viiیوًیوؿمٹی کی طـف مے هٌتمل کی گئی
ربئیؼاػ اوؿ صبٍل کی گئی گـاًٹل ،تضبئف ،لواًیي
عطیبت ،اًڈوهٌٹل اوؿ ػومـی کٌٹـی ثیوىٌق Statutes
صبٍل کـًب اوؿ اًتظبم کـًب؛
( )viiiثیبى کـػٍ همبٍؼ کے لیئے یوًیوؿمٹی
کے ًیکبل کے ولت ؿکھے گئے کنی فٌڈ کب
اًتظبم کـًب؛
طـیمہ کبؿ طے کـًب ،تضویل هیں ػیٌب اوؿ
()ix
یوًیوؿمٹی کی عبم هہـ کو امتعوبل هیں الًب؛
یوًیوؿمٹی کے کبم ربؿی ؿکھٌے کے
()x
لیئے عوبؿتیں ،الئجـیـیق ،اصبطے ،فـًیچـ،
مبهبى ،اوفاؿ اوؿ ػیگـ هطلوثہ چیقیں فـاہن
کـًب؛
ؿہبئو کے ہبلل اوؿ ہبمٹلل لبئن کـًب اوؿ
()xi
مٌجھبلٌب اوؿ ىبگـػوں کی ؿہبئو کے لیئے
ہبمٹلل اوؿ الرٌگل کی هٌظوؿی ػیٌب یب الئنٌل
ربؿی کـًب؛
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( )xiiتعلیی اػاؿوں اوؿ کبلزوں کب الضبق کـًب یب
علضؼٍ کـًب؛
( )xiiiپـوفینـىپل ،اینومیئیٹ پـوفینـ ىپل،
امنٹٌٹ پـوفینـ ىپل ،لکچـؿ ىپل اوؿ ػیگـ
ٹیچٌگ کی آمبهیبں پیؼا کـًب یب اینی آمبهیوں کو
هعطل یب عتن کـًب؛
( )xivاینے اًتظبهی ،تؼؿینی ،تضمیمی یب ػیگـ
عہؼے پیؼا کـًب ،هعطل یب عتن کـًب ،رینے
ضـوؿی ہو؛
( )xvامبتؾٍ ،عولؼاؿوؿں اوؿ اینے ػومـے
کیڈؿ پـ ملیکيي ثوؿڈ کی مفبؿىوں پـ همـؿیبں
کـًب ،رینے ثوؿڈ کی طـف مے طے کیب
ربئے؛
(ً )xviبهوؿ اوؿ هٌفـػ پـوفینـ اینی ىـائظ اوؿ ضواثظ
ضواثظ کے تضت همـؿ کـًب رینے ثیبى کیب گیب Regulations
ہو؛
( )xviiثیبى کـػٍ ىـائظ کے تضت هتعلمہ ىعجے
کے هیؼاى هیں اعقافی ڈگـیبں ػیٌب؛
( )xviiiعولؼاؿوں ،امبتؾٍ اوؿ یوًیوؿمٹی کے
ػومـے الفهیي کی ؽهیؼاؿیبں هتعیي کـًب؛
( )xixعولؼاؿوں (عالوٍ وائل چبًنلـ کے)،
امبتؾٍ اوؿ ػومـے هالفهیي کو ثیبى کـػٍ
طـیمیکبؿ کے تضت هعطل کـًب ،مقا ػیٌب یب
هالفهت مے ثـطـف کـًب؛
( )xxاك ایکٹ کی گٌزبئيوں کے تضت هغتلف
اتھبؿٹیق هیں هیوجـ همـؿ کـًب؛
( )xxiچبًنلـ کو پیو کـاًے کے لیئے
امٹیچوٹل تزویق کـًب؛
( )xxiiاکیڈهک کبوًنل کی طـف مے تيکیل
ػیئے گئے ضواثظ پـ غیـ کـًب اوؿ ًیکبل کـًب،
ثيـطیکہ ثوؿڈ اپٌے طوؿ پـ ایک ضبثطہ ثٌب
مکتب ہے اوؿ اکیڈهک کبوًنل مے هيبوؿت کے
ثعؼ اك کو هٌظوؿ کـ مکتب ہے؛
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( )xxiiiیوًیوؿمٹی مے هتعلمہ ػومـے مبؿے
هعبهالت کو چالًب ،طے کـًب اوؿ اًتظبم کـًب
اوؿ اك ملنلے هیں ػومـے توبم اعتیبؿات
امتعوبل کـًب عبً طوؿ پـ رو اك ایکٹ اوؿ
امٹیٹیوٹل هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛
( )xxivاپٌے کوئی ثھی اعتیبؿات اتھبؿٹی یب آفینـ
یب کویٹی یب ؽیلی کویٹی کو موًپٌب؛ اوؿ
( )xxvاینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رو اك کو
اك ایکٹ کے تضت موًپے گئے ہوں یب رو
امٹیٹیوٹل کے تضت موًپے گئے ہوں۔
۱۸۔ ( )۱ثوؿڈ مبل هیں کن اف کن چبؿ هـتجہ ارالك
ثالئے گب۔اى تبؿیغوں پـ رو وائل چبًنلـ کی طـف
مے طے کی ربئیں گی؛ ثيـطیکہ ایک عبً ارالك
کنی ثھی ولت چبًنلـ کی ہؼایت پـ ثالیب رب مکتب ہے
یب ثوؿڈ کے هیوجـف کی ػؿعوامت پـ ري کی تعؼاػ
چبؿ مے کن ًہ ہو ،اوؿ هعبهالت ضـوؿی ًوعیت کے
ہوں۔
( )۲عبً ارالك کے لئے ػك ػى مے کن ػى کب
ًوٹل ثوؿڈ کے هیوجـف کو ًہیں ػیب ربئے گب ،اوؿ
ارالك کی ایزٌڈا هضؼوػ کی ربئے گی ،اى هعبهالت
کے لئے رل کے لیئے عبً ارالك ثالیب گیب ہے۔
( )۳ثوؿڈ کے ارالك کے لئے کوؿم توبم هیوجـف کے
ایک تہبئی کے ثـاثـ ہوگب ،رل کی ًنجت ایک کے
ثـاثـ ىوبؿ کی ربئے گی۔
( )۴ثوؿڈ کے فیَلے هوروػ هیوجـف کی اکخـیت کی
ثٌیبػ پـ اوؿ ووٹٌگ کے ؽؿیعے کیئے ربئیں گے اوؿ
اگـ هیوجـ ایک رتٌے تمنین ہو ربتے ہیں تو ثوؿڈ کے
چیئـهیي کو ایک کبمٹٌگ ووٹ صبٍل ہوگب ،رو وٍ
امتعوبل کـے گب؛
۱۹۔ ( )۱اکیڈهک کبوًنل هيتول ہوگی؛
( )iوائل چبًنلـ رو چیئـهیي ہوگب؛
ڈیٌل؛
()ii
ڈائـیکٹـف؛
()iii
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لواًیي اوؿ ضواثظ
اوؿ
تـهین
کی
هٌنوعی
Amendment and
repeal of statutes
and regulations

الضبق
Affiliation

اهیـٹل اوؿ ًبهوؿ پـوفینـف مویت
()iv
یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف؛
تؼؿینی ىعجہ ربت کب چیئـهیي؛
()v
پبًچ ًبهوؿ افـاػ رو عبلوی مطش پـ اپٌے
()vi
هعبىـے کی عؼهت اوؿ ىعجے کی مـثـاہی اوؿ
ػاًيوؿاًہ صیخیت کے مجت ربًے ربتے ہوں ،
چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی مفبؿه
پـ ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛
(ً )viiبظن اهتضبًبت؛
( )viiiالئجـیـیي؛ اوؿ
ؿرنٹـاؿ رو میکـیٹـی کے فـائض
()ix
اًزبم ػے گب۔
(ً )۲بهقػ گی کے ؽؿیعے همـؿ کیئے گئے هیوجـف
تیي مبل کے عـٍے تک عہؼٍ ؿکھ مکیں گے اوؿ
ػوثبؿٍ ًبهقػ ہوًے کے لیئے اہل ہوں گے۔
( )۳اکیڈهک کبوًنل کے ارالك کب کوؿم توبم هیوجـف
کے ایک تہبئی کے ثـاثـ ہوگب ،رل کی ًنجت ایک
کے ثـاثـ ىوبؿ کی ربئے گی۔
۲۱۔ ( )۱اکیڈهک کبوًنل یوًی وؿمٹی کی اعلی تـیي
اکیڈهک ثبڈی ہوگی اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئو اوؿ
لواًیي کے هطبثك ،امے تؼؿیل ،امکبلـىپ ،تضمیك
اوؿ اهتضبًبت کے عبً هعیبؿ کے هطبثك ؿکھٌے
اوؿ چالًے اوؿ یوًیوؿمٹی کی تؼؿینی مـگـهی کی
صوٍلہ افقائی اوؿ هٌظن کـًے کے اعتیبؿات صبٍل
ہوں گے؛
( )۲عبً طوؿ پـ اوؿ هٌؼؿرہ ثبال گٌزبئيوں کی عبم
صیخیت مے تضبػ کے عالوٍ کبوًنل کو هٌؼؿرہ ؽیل
اعتیبؿات صبٍل ہوں گے
( )iثوؿڈ کو تؼؿینی هعبهالت هیں ٍالس هيوؿٍ
ػیٌب؛
طلجبء کی تؼؿیل اوؿ اهتضبًی کوؿمق هیں
()ii
ػاعالئوں پـ ضواثظ ؿکھٌب؛
ثوؿڈ کی فیکلٹیق ،تؼؿینی ىعجوں ،اػاؿوں
()iii
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یوًیوؿمٹی فٌڈ ،آڈٹ
اوؿ اکبوًٹل
The University
Fund, Audit and
Accounts

اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کی تيکیل اوؿ تٌظین کے
لئے تزبویق ػیٌب؛
یوًیوؿمٹی هیں تؼؿیل اوؿ تضمیك کی
()iv
هٌَوثہ ثٌؼی اوؿ تـلی کے لئے تزبویق ػیٌب
اوؿ اى پـ غوؿ کـًب اوؿ ثٌبًب ؛
ثوؿڈ ٓاف فیکلٹیق اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کی
()v
مفبؿىبت پـ ضواثظ ثٌبًب رل هیں تؼؿیل کے
کوؿمق اوؿ یوًیوؿمٹی کے توبم اهتضبًبت کے
لئے ًَبة ثٌبًب ،ثيـطیکہ اگـ ثوؿڈ ٓا ف فیکلٹیق
اوؿ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کی مفبؿىبت ثیبى کی گئی
تبؿیظ تک وٍول ًہ ہوئی ہوتو کبوًنل ثوؿڈ
کی هٌظوؿی مے ٓاًے والے مبل کے لیئے
تؼؿیل کے کوؿمق ربؿی ؿکھے گی رو
پیيگی اهتضبًبت کے لیئے ثیبى کیئے گئے ہیں؛
ػومـی یوًیوؿمٹیق اوؿ اهتضبًی ثبڈیق کے
()vi
اهتضبًبت کو یوًیوؿمٹی کے اهتضبًبت کے ثـاثـ
صیخیت ػیٌب؛
( )viiثوؿڈ کو پیو کـًے کے لئے ضواثظ ثٌبًب؛
( )viiiاك ایکٹ کی گٌزبئو کے هطبثك اتھبؿٹیق
هیں هیوجـ همـؿ کـًب؛
اینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رینبکہ
()ix
لبًوى هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
ببةV -
قوانین ،ضوابط اور قواعد
۲۱۔ ()۱اك ایکٹ کی گٌزبئو کے هطبثك ،چبًنلـ توبم
یب هٌؼؿرہ ؽیل کنی ثھی هعبهلے کو چالًے کے لئے
لبًوى ثٌب کـ ًبفؾ کـ مکتب ہے،یعٌی:
( )iیوًیوؿمٹی کے هالفهیي کی هالفهت کے ىـائظ
اوؿ ضواثظ ثٌبًب ،ثيوول پے امکیل ،پٌيي کی
تيکیل ،اًيوؿًل ،گـیزویٹی ،پـوویڈًٹ فٌڈ،
ثیٌیوولیٌٹ فٌڈ اوؿ ػومـے هتعلمہ لواعؼ کی؛
امبتؾٍ ،هضممیي ،اوؿ عولؼاؿوں کے
()ii
کبًٹـیکٹ پـ همـؿیوں کے ىـائظ و ضواثظ؛
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مے

هالفهت
ؿٹبئـهٌٹ
Retirement from
Services

اًيوؿًل،

پیٌيي،
گـیزوئٹی،
پـوویڈًٹ
ثیٌوولیٌٹ فٌڈ

اوؿ

فیکلٹیق ،تؼؿینی ىعجوں ،اوؿ ػومـی
()iii
اکیڈهک یوًٹل اوؿ ڈویژًل کب لیبم؛
اػاؿوں کب الضبق اوؿ علضؼگی اوؿ امے
()iv
مے هتعلمہ هعبهالت؛
عولؼاؿوں اوؿ امبتؾٍ کے اعتیبؿات اوؿ
()v
ؽهہ ػاؿیبں هتعیي کـًب؛
ىـائظ ري کے تضت یوًیوؿمٹی ػومـے
()vi
پجلک یب پـائیویٹ آؿگٌبئقیيٌق کے مبتھ تؼؿیل،
تضمیك اوؿ ػیگـ عبلوبًہ مـگـهیوں کے
اًتظبهبت هیں ػاعل ہو مکتی ہے؛
پـوفینـف اهیـٹل اوؿ ًبهوؿ پـوفینـف
()vii
کی همـؿی کے ىـائظ طے کـًب؛
( )viiiاعقافی ڈگـیبں ػیٌب؛
یوًیوؿمٹی کے هالفهیي کی ٍالصیت
()ix
کے تغویٌے کے لیئے هعیبؿ اوؿ اى کے عالف
اًتظبهی کبؿؿوائی کـًب؛
یوًیوؿمٹی کی ربئیؼاػ کب اًتظبم کـًب اوؿ
()x
مـهبیہ کبؿی کـًب اوؿ ؛
ػومـے توبم هعبهالت رو اك ایکٹ کے
()xi
تضت ثیبى کیئے ربًے ہیں یب لبًوى کے تضت
چالئے ربًے ہیں۔
( )۲لواًیي کب ڈؿافٹ ثوؿڈ کی طـف مے چبًنلـ کی
هٌظوؿی کے لئے تزویق کیب ربئے گب۔
( )۳چبًنلـ کو هٌظوؿی کے لئے ثھیزے گئے لواًیي
کو لجول کـًے یب امے ثوؿڈ کی طـف ًظـحبًی کے
لئے واپل ثھیزٌے کب اعتیبؿ ہوگب۔
( )۴کوئی ثھی لبًوى هوحـ ًہیں ہوگب رت تک کہ
چبًنلـ کی طـف مے هٌظوؿ ًہ کیب ربئے۔
۲۲۔ ( )۱اك ایکٹ کی گٌزبئيوں اوؿ لبًوى کے
هطبثك هٌؼؿرہ ؽیل توبم یب اى هیں مے کچھ هعبهالت
کے لئے ضواثظ ثٌبئے ربئیں گے۔
( )iیوًیوؿمٹی کی ڈگـیق ،ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل
کے لیئے کوؿمق آف امٹڈیق؛
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Pension,
insurance,
gratuity,
provident
and
benevolent fund
اتھبؿٹیق کے هیوجـف
کے عہؼے کی هؼت
کی ىـوعبت
Commencement
of term of office
of members of
Authorities
اتھبؿٹیق هیں عجوؿی
ٓامبهیوں پـ ثھـتی
Filling of casual
vacancies
in
authorities

کی
کے

اتھبؿٹیق
هوجـىپل
هتعلك تٌبفعہ
Disputes about
memberships of
authorities

یوًیوؿمٹی هیں ىبگـػوں کی ػاعال؛
()ii
ىـائظ ري کے تضت ىبگـػوں کو ػاعال
()iii
ػی ربًی ہے اوؿ ري کے تضت وٍ ڈگـیق،
ڈپلوهبف اوؿ مـٹیفکیٹل هلٌے کے اہل ہوں گے؛
اهتضبى هٌعمؼ کـًب ؛
()iv
فیل اوؿ ػیگـ چبؿرق رو کہ ىبگـػو ں
()v
کی طـف مے یوًیوؿمٹی کے کوؿمق آف
امٹڈی هیں ػاعال اوؿ اهتضبًبت کے لیئے اػا
کـًے ہیں؛
یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کبچبل چلي اوؿ
()vi
ًظن و ضجظ؛
( )viiیوًیوؿمٹی یب کبلزوں کے ىبگـػوں کی
ؿہبئو کی ىـائظ ،ثيووہل ؿہبئو کے ہبلل اوؿ
ہبمٹلل هیں ؿہبئو کی فیل کے؛
( )viiiہبمٹلل اوؿ الرٌگل کی هٌظوؿی اوؿ
الئنٌل ربؿی کـًب؛
ىـائظ ري کے تضت ایک ىغٌ ڈگـی
()ix
صبٍل کـًے کے لیئے آفاػاًہ تضمیك ربؿی ؿکھ
مکے گب؛
فیلوىپل ،امکبلـىپل ،اًعبم ،هیڈلق اوؿ
()x
اعقاف ػیٌب ؛
وظبئظ ػیٌب اوؿ فـی اوؿ ہبف فـی
()xi
امنٹٌٹ ىپل ػیٌب؛
( )xiiاکیڈهک کبمٹیوهل؛
( )xiiiالئجـیـی کب امتعوبل؛
( )xivٹیچٌگ ڈپبؿٹویٌٹل اوؿ ثوؿڈك آف امٹڈیق
تيکیل ػیٌب؛
( )xvػومـے توبم تعلیوی هعبهالت رو اك
ایکٹ یب لواًیي کے ؽؿیعے یب ضواثظ کے
هطبثك ثیبى کیئے ربًے ہیں۔
( )۲اکیڈهک کبوًنل کی طـف مے ضواثظ تیبؿ کیئے
ربئیں گے اوؿ ثوؿڈ کو پیو کیئے ربئیں گے رو اى
کو هٌظوؿ کـ مکتب ہے یب ؿػ کـ مکتب ہے یب واپل
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ػیگـ اتھبؿٹیق کی
تيکیل ،کبم اوؿ
اعتیبؿات
Constitution,
Functions and
powers of other
Authorities
اتھبؿٹی کی طـف
مے کویٹی کی
تمـؿی
Appointment of
Committee by
the Authority
ؿکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of
difficulties
کی
اتھبؿٹیق
کبؿؿوایبں آمبهیوں
کی ورہ مے غیـ
هوحـ ًہیں ہوں گی
Proceedings of
Authorities not
invalidated by
vacancies
کبؿوائی پـ پبثٌؼی
Bar
of
jurisdiction

اکیڈهک کبوًنل کو ػوثبؿٍ غوؿ کـًے کے لیئے ثھیذ ضوبًت
Indemnity
مکتب ہے۔
( )۳اکیڈهک کبوًنل کی طـف مے تیبؿ کیب گیب کوئی
ثھی ضبثطہ تت تک هوحـ ًہیں ہوگب ،رت تک ثوؿڈ کی
طـف مے هٌظوؿی ًہ ػی ربئے۔
۲۳۔ لواًیي اوؿ ضواثظ هیں اضبفہ کـًے ،تـهین کـًے فیکلٹیق
یب هٌنوط کـًے کب طـیمیکبؿ تـتیجواؿ وٍ ہی ہوگب رو Faculties
لواًیي اوؿ ضواثظ تـتیت یب تيکیل ػیٌے کے لیئے
ثیبى کیب گیب ہے۔
( )۱اتھبؿٹیق اوؿ یوًیوؿمٹی کی ػومـی ثبڈیق اك
ایکٹ ،امٹیچوٹل اوؿ ضواثظ کے تضت اى کے کبم
کبد اوؿ هیٹٌگ کے ولت اوؿ رگہ اوؿ هتعلمہ هعبهالت
کے لیئے لواعؼ تيکیل ػے مکتی ہیں؛
)(iثيـطیکہ ثوؿڈ اتھبؿٹی یب ثبڈی کی طـف مے اك
ػفعہ کے تضت کنی ثھی لواعؼ هیں تـهین کـًے یب
اى کو عتن کـًے کی ہؼایت کـمکتب ہے۔
)(iiثيـطیکہ هقیؼ ثـ ٓاى کہ اگـ اینی اتھبؿٹی یب ثبڈی
اینی ہؼایبت مے هطوئي ًہیں ہے تو چبًنلـ کو اپیل
کی رب مکتی ہے ،رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔
( )۲ثوؿڈ یوًیوؿمٹی کے کنی هعبهلےکے هتعلك
لواعؼ ثٌب مکتب ہے ،رو اك ایکٹ کے تضت عبً طوؿ
پـ لواعؼ اوؿ ضواثظ هیں ثیبى ًہ کئے گئے ہوں۔
ببة VI-
تعلیمی اداروں کب یونیورسٹی سے الحبق
۲۴۔ ( )۱یوًیوؿمٹی هیں الضبق چبہٌے واال تعلیوی
اػاؿٍ هطوئي کـًے کے لیئے یوًیوؿمٹی کو ػؿعوامت
ػے گب کہ:
تعلیوی اػاؿٍ صکوهت کے اًتظبم هیں یب
( )i
هنتمل ثٌیبػوں پـ تيکیل ػی گئی گوؿًٌگ
ثبڈی ہے؛
تعلیوی اػاؿے کے هبلی ومبئل اػاؿے کی
()ii
هـهت اوؿ ثہتـ طـیمے کبم ربؿی ؿکھٌے
کے لیئے کبفی ہیں؛

23

تعلیوی اػاؿے کے پڑھبًے والے اوؿ
()iii
ػومـے امٹبف کی لوت اوؿ تعلیوی لبثلیت
اوؿ هالفهت کے ىـائظ و ضواثظ ثیبى
کیئے گئے کوؿمق آف امٹڈیق اوؿ تعلیوی
اػاؿے کی تـثیت کے همَؼ کے لیئے
هطوئي کـًے الئك ہیں؛
تعلیوی اػاؿے کو اپٌے هالفهیي کے کبم
()iv
کبد اوؿ ًظن و ضجظ کو مٌجھبلٌے کے
لیئے هٌبمت لواعؼ ہیں؛
عوبؿت رل رگہ پـ تعلیوی اػاؿٍ لبئن ہوًب
()v
ہے ،وٍ هوفوں ہے اوؿ گٌزبئيیں لواًیي
اوؿ لواعؼ کے هطبثك تيکیل ػی ربئیں
گی؛ اوؿ
الئجـیـی ،لیجبؿیٹـیق اوؿ اینی ػیگـ
()vi
پڑھبئی اوؿ تضمیك کی عؼهبت وافـ اًؼاف
هیں فـاہن کی گئی ہیں ،رو اػاؿے هیں
پڑھبئی اوؿ تضمیك کے هعیبؿوں کے لیئے
ضـوؿی ہیں۔
()۲ایک تعلیوی اػاؿے کے الضبق کے صوالے مے
ػؿعوامت کے ًیکبل کب طـیمیکبؿ یب اًکبؿ یب الضبق عتن
کـًے کب طـیمہ اك طـس ہوگب ،رینے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳ثوؿڈ ربًچ پڑتبل اوؿ اکیڈهک کبوًنل مے فیکلٹی کب ثوؿڈ
هيبوؿت کے ثعؼ ،الضبق عتن کـًے کب ًوٹیل ػے گبThe Board of ،
اگـ وٍ هطوئي ہے کہ تعلیوی اػاؿٍ کنی هولعہ پـ Faculty
الضبق کی ضـوؿیبت پوؿی کـًے هیں ًبکبم ہوا ہے یب
الضبق کی ىـائظ هیں مے کنی ایک پـ عول کـًے
هیں ًبکبم ہوا ہے۔
()۴الضبق مے تت تک اًکبؿ ًہیں کیب ربئے گب یب عتن
ًہیں کیب ربئے گب رت تک تعلیوی اػاؿے کو مٌٌے کب
هولعہ فـاہن ًہ کیب ربئے۔
ثبةVII-
یونیورسٹی فنڈ
۲۵۔ ( )۱یوًیوؿمٹی کب ایک فٌڈ ہوگب ،رل هیں اك کی
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فیل ،عطیبت ،ٹـمٹل ،تضبئف ،اًڈوهیٌٹل ،گـاًٹل
اوؿ ػومـے ومبئل مے هلی ہوئی ؿلن روع کی ربئے
گی۔
( )۲یوًیوؿمٹی کب کیپٹل اوؿ کـًٹ عـچ اوؿ اك کی
کوبئی اوؿ فبوًڈیيي کی طـف مے کی گئی هؼػ اوؿ
کنی ػومـے ومیلے ،ثيوول ػومـی فبوًڈیيٌق،
یوًیوؿمٹیق اوؿ افـاػ کے اینے ومیلوں مے صبٍل
کی گئی ؿلن هیں مے کیب ربئے گب۔
( )۳کوئی ثھی هؼػ ،چٌؼٍ یب گـاًٹ رو وامطہ یب
ثبلوامطہ فوؿی طوؿ پـ یب رل کے ًتیزے هیں
یوًیوؿمٹی پـ هبلی ؽهہ ػاؿی ہو ،یب رو ولتی طوؿ پـ
پـوگـام مے ثبہـ مـگـهیوں هیں ىبهل ہو ،اینی ؿلن
ثوؿڈ کی پیيگی هٌظوؿی کے مواء لجول ًہیں ربئے
گی۔
()۴یوًیوؿمٹی کے اکبوًل اك طـس مٌجھبلے ربئیں
گے رینے ثوؿڈ طے کـے اوؿ ہـ مبل یوًیوؿمٹی کب
هبلی مبل عتن ہوًے مے چبؿ هبٍ پہلے اى کی آڈٹ
ثوؿڈ کی طـف مے همـؿ کـػٍ چبؿٹـڈ اکبوًٹٌٹ کی
طـف مے کی ربئے گی۔
( )۵اکبئوًٹلٓ ،اڈیٹـ کی ؿپوؿٹ کے مبتھ ثوؿڈ کی
هٌظوؿی کے لئے پیو کئے ربئیں گے۔
(ٓ )۶اڈیٹـ کی ؿپوؿٹ اك ثبت کی تَؼیك کـے گی
کہ ٓاڈیٹـ ؿپوؿٹ چبؿٹـڈ اکبوًٹٌٹل ٓاف پبکنتبى کے
اػاؿے کے هعیبؿ کے هطبثك ثٌبئی گئی ہے۔
ببة VIII-
عبم گنجبئیشیں
۲۶۔ یوًیوؿمٹی کب کوئی هالفم ،هالفهت مے ؿٹبئـ
ہوگب:
)(iاك تبؿیظ پـ رت اك کی هالفهت کو پچیل
مبل هکول ہوئے ہو ،اك کے ثعؼ وٍ پٌيي یب ؿٹبئـهٌٹ
کے ػومـے لواعؼ کے لئے اہل ہوگب ،رینب اتھبؿٹی
طئے کـے۔
ثيـطیکہ کنی ثھی هالفم کو ولت مے پہلے تت
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ڈیٌل
Deans

تؼؿینی ىعجہ
Teaching
Department

ثوؿڈ آف امٹڈیق
Board of Studies

تک ؿٹبئـ ًہیں کیب ربئے گب رت تک امے ہٹبًے والے
الؼام کی صمیمتوں مے ٓاگبٍ ًہ کیب ربئے ،اوؿ اك کو
اك الؼام کے عالف مجت ثیبى کـًے کب هوفوں هولعہ
ًہ ػیب ربئے ؛ یب
)(iiرہبں هٌؼؿرہ ثبال ىك) (iکے هطبثك ہؼایت ًہ کی
گئی ہو ،کہ مبٹھ مبل کی عوـ کے هکول ہوًے پـ
ؿٹبئـ کـے گب۔
( )۲عالوٍ اك کے کہ کوئی عولؼاؿ ،امتبػ یب
یوًیوؿمٹی کب کوئی ػومـا هالفم رو هنتمل عہؼٍ
ؿکھتب ہو ،اك کب عہؼٍ کن ًہیں کیب ربئے گب یب ثـطـف
یب الفهی طوؿ پـ مے هالفهت هیں مے ؿٹبئـ ًہیں کیب
ربئے گب ،رت تک کہ امے اك الؼام کے عالف مجت
ثتبًے کب هوفوں هولعہ فـاہن ًہ کیب ربئے ۔
( )۳رہبں یوًیوؿمٹی کے کنی هالفم کو مقا کب صکن
ربؿی کیب گیب ہو( ،موائے وائل چبًنلـ کے) یب اك کی
هالفهت کی ثیبى کی گئی ىـائظ اوؿ ضواثظ کے
هطبثك کو تجؼیل کیب ربئے یب اك کے ًمَبى کی
تـروبًی کی ربئے ،امے رہبں صکن وائل چبًنلـ کی
طـف مے ربؿی کیب گیب ہو یب کنی ػومـے عولؼاؿ یب
یوًیوؿمٹی کے امتبػ کی طـف مے ربؿی کیب گیب ہو،
اینے صکن کے عالف ثوؿڈ کو اپیل کـًے کب صك
صبٍل ہوگب ،رہبں صکن ثوؿڈ کی طـف مے ربؿی
کیب گیب ہو ،اك کو اك اتھبؿٹی کو صکن پـ ًظـحبًی
کـًے کے لئے ػؿعوامت کـًے کب صك صبٍل ہوگب۔
(ً )۴ظـحبًی کے لئے اپیل یب ػؿعوامت وائل چبًنلـ
کو روع کـائی ربئے گی ،رو اك کی اپٌی ؿائے اوؿ
کیل کے ؿیکبؿڈ کے مبتھ ثوؿڈ کے مبهٌے ؿکھے
گب۔
( )۵اپیل اوؿ ًظـحبًی پـ کوئی ثھی صکن ربؿی ًہیں
کیب ربئے گب ،رت تک کہ اپیل کـًے واال یب ػؿعوامت
گؾاؿ کو ،رینب هعبهلہ ہو ،موبعت کب هولعہ فـاہن ًہ
کیب ربئے۔
۲۷۔ ( )۱یوًیوؿمٹی هالفهیي کی ثھالئی کے لیئے
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اعلی تعلین اوؿ تضمیك
ٰ
کب ثوؿڈ
The Board of
Advance Studies
and Research

اوؿ ىـائظ کے هطبثك رینب ثیبى کیب گیب ہو ،اى کے
لیئے پٌيي ،اًيوؿًل ،گـیزوئٹی ،پـوویڈًٹ فٌڈ اوؿ ملیکيي ثوؿڈ
ثیٌوولیٌٹ فٌڈ لبئن کـے گی رینب وٍ هٌبمت موزھے۔ The Selection
()۲رہبں کوئی پـوویڈًٹ فٌڈ اك ایکٹ کے تضت لبئن Board
کیب گیب ہو ،تو پـوویڈًٹ فٌڈف ایکٹ 1221 ،کی
گٌزبئیيیں اینے فٌڈ پـ الگو ہوں گی۔
۲۸۔ رت ًئی ثٌبئی گئی اتھبؿٹی کب کوئی هیوجـ همـؿ یب
ًبهقػ کیب گیب ہو ،اك کی هالفهت کے ىـائظ رو اك
ایکٹ کے تضت طے کئے گئے ہوں ،اك تبؿیظ مے
الگو ہوں گے ،رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

۲۹۔ ( )۱کنی اتھبؿٹی کے همـؿ کئے گئے یب ًبهقػ
کئے گئے هیوجـف هیں کنی عبؿضی ٓامبهی کو:
اك ىغٌ یب ثبڈی کی طـف مے رل ًے اك هیوجـ
کو همـؿ یب ًبهقػ کیب ہو ،رتٌب رلؼ هوکي ہو مکے پـ
کیب ربئے گب۔ اوؿ آمبهی پـ همـؿ کیب گیب یب ًبهقػ کیب گیب
ىغٌ اك اتھبؿٹی کے ثمبیب هؼت کے لئے هیوجـ
ہوگب اك ىغٌ کی رگہ پـ رل کی رگہ پـ وٍ
اتھبؿٹی کب هیوجـ ثٌب ہے:
()۲ثيـطیکہ رہبں اتھبؿٹی هیں کو ٓامبهی ہو ،موائے
ثوؿڈ کے ،وٍ اك مجت کی ورہ مے پـ ًہیں کی ربئے
گی کہ هیوجـ ایکل ٓافیيو تھب اوؿ آمبهی عتن کی گئی
ہو ،یب تٌظین ،اػاؿٍ یب کوئی ػومـی ثبڈی موائے یو
ًیوؿمٹی کے عتن کی گئی ہو یب کبم کـًے مے ؿوک
ػیب گیب ہو ،یب کنی اوؿ مجت کے غیـ افعبل ہوگئی ہو،
اك ٓامبهی کو اك طـس پـ کیب ربئے گب رینب کہ
چبًنلـ ثوؿڈ کی مفبؿه پـ ہؼایت کـے۔
(ً)۳بهقػ کیئے گئے هیوجـ کب عہؼٍ عبلی ہو ربئے گب
امتعفی ػے یب ثغیـ هٌبمت مجت ثتبًے کے یب
اوؿ وٍ
ٰ
چھٹی کی ػؿعوامت ػیٌے کے اتھبؿٹی کی هنلنل تیي هبلیبت
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هیٹٌگل اٹیٌڈ کـًے هیں ًبکبم ہو ربئے یب اك کی هٌَوثبثٌؼی کویٹی
ًبهقػگی ًبهقػ کـًے والی اتھبؿٹی کی طـف مے The Finance and
Planning
تجؼیل کی گئی ہے۔
۳۱۔ ( )۱رت تک کچھ اك ایکٹ کے هتضبػ ًہ ہو Committee
کنی اتھبؿٹی هیں ًبهقػ کیب گیب یب همـؿ کیب گیب کوئی
ىغٌ کنی اتھبؿتی کب هیوجـ ًہیں ؿہے گب،اگـ اك
اینی صیخیت کب غلظ امتعوبل کیب ہو رہبں اوؿ رل کے
لئے امے ًبهقػ یب همـؿ کیب گیب ہو۔
( )۲اگـ کنی ىغٌ کے اتھبؿٹی کب هیوجـ ہوًے پـ
کوئی موال اٹھبیب ربتب ہے تو هعبهلہ چبًنلـ ،چیف
رنٹل مٌؼھ ہبئی کوؿٹ یب ہبئی کوؿٹ کے رذ ،رو
ثوؿڈ کے هیوجـ ہوں اوؿ چبًنلـ کی ًبهقػ کی گئی
کویٹی کی طـف ثھیزب ربئے گب اوؿ کویٹی کب فیَلہ
صتوی ہوگب۔
۳۱۔ ػومـی اتھبؿٹیق کی تيکیل ،کبم کبد اوؿ اعتیبؿ
ري کے لیئے عبً گٌزبئو ًہیں یب اك ایکٹ کے
تضت ًبهکول گٌزبئو ہے ،وٍ اینے ہوگی رینے
امٹیچوٹل هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
الضبق کویٹی
Affiliation
۳۲۔ ثوؿڈ ،اکیڈهک کبوًنل ،کبوًنل یب ػومـی Committee
اتھبؿٹیق اینی امٹٌڈًگ ،امپیيل یب ایڈوائقؿی کویٹیق
همـؿ کـ مکتی ہیں ،رینے وٍ اى کی کبؿکـػگی کو
ثہتـ ثٌبًے کے لیئے ضـوؿی موزھیں۔
۳۳۔ رت تک کچھ اك ایکٹ کے هتضبػ ًہ ہو ،ىیڈول
هیں ثٌبئے گئے امٹیچوٹل اینے موزھے ربئیں گے
رینے ػفعہ  ۲۱کے تضت امٹیچوٹل ثٌبئے گئے ہیں
اوؿ تت تک ًبفؾ ؿہیں گے رت تک اى هیں تـهین ًہ
کی ربئے یب اى کو اك ایکٹ کے تضت تيکیل ػیئے ڈمیپلیي کویٹی اوؿ
اك کے کبم
گئےًئے امٹیچوٹل کے مبتھ تجؼیل ًہ کیب ربئے۔
۳۴۔ اگـ کنی اتھبؿٹی کی پہلی تيکیل یب ػوثبؿٍ تيکیل Discipline
کے اك ایکٹ کے تضت ًبفؾ ہوًے هیں کوئی ؿکبویٹ Committee
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پیو آئے یب ػومـی ٍوؿت هیں اك ایکٹ کی کنی
گٌزبئو کے عول ػؿآهؼ هیں کوئی ؿکبوٹ پیو آئے،
چبًنلـ اینی ؿکبوٹ ہٹبًے کے لیئے عبً ہؼایبت
ربؿی کـ مکتب ہے۔
۳۵۔ کنی اتھبؿٹی کب کوئی الؼام ،کبؿوائی ،لـاؿػاػ یب
فیَلہ فمظ کنی آمبهی یب تيکیل هیں کنی ًمٌ یب
اتھبؿٹی کے هیوجـ کی همـؿی اوؿ ًبهقػگی هیں کنی
ًمٌ کی ٍوؿت هیں غیـ هوحـ ًہ ہوگب۔

۳۶۔ اك ایکٹ کے تضت کنی اچھی ًیت مے کئے
گئے کنی کبم یب کچھ کـًے پـ اؿاػے پـ کنی عؼالت
کو فیـ غوؿ الًے ،کبؿوائی کـًے یب کوئی صکن
ربؿی کـًے کب اعتیبؿ صبٍل ًہیں ہوگب۔
۳۷۔ اك ایکٹ کے تضت اچھی ًیت مے کئے کنی کبم
یب کچھ کـًےپـ اؿاػے صکوهت ،یوًیوؿمٹی یب کنی
اتھبؿٹی یب صکوهت کے هالفم یب یوًیوؿمٹی یب کنی
ىغٌ کے عالف کوئی همؼهہ یب لبًوًی کبؿوائی ًہیں
ہوگی۔
فزسٹ اسٹیچوٹس
(دیکھیں دفعہ )۲۳
۱۔ ()۱یوًیوؿمٹی هیں هٌؼؿرہ ؽیل فیکلٹیق ىبهل
ہوًگی:
۱۔ کوپیوٹـ مبئٌل کی فیکلٹی؛
۲۔ اًفبؿهیيي ٹیکٌبالری کی فکلٹی؛
۳۔اًزٌیئـًگ کی فیکلٹی؛
۱۔ ۳کوپیوٹـ اًزٌیئـًگ
۲۔ ۳الیکٹـیکل اًزٌیئـًگ
۳۔ ۳هکیٌیکل اًزٌیئـًگ
۴۔ ۳مول اًزٌیئـًگ
۵۔ ۳اًڈمٹـیل اًزٌیـًگ
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۶۔ ۳هیٹلـریکل اًزٌیئـًگ
۷۔ ۳الیکٹـاًک اًزٌیئـًگ
۸۔ ۳پیٹـولین اًزٌیئـًگ
۹۔ ۳هٌـل اًزٌیئـًگ
۱۱۔ ۳ٹیلیکبم اًزٌیئـًگ
۴۔ٹیکٌبالری کی فیکلٹی
۱۔ ۴کوپیوٹـ ٹیکٌبالری
۲۔ ۴الیکٹـیکل ٹیکٌبالری
۳۔ ۴هکیٌیکل ٹیکٌبالری
۴۔ ۴مول ٹیکٌبالری
۵۔ ۴اًڈمٹـیل ٹیکٌبالری
۶۔ ۴هیٹلـریکل ٹیکٌبالری
۷۔ ۴الیکٹـاًک ٹیکٌبالری
۸۔ ۴پیٹـولین ٹیکٌبالری
۹۔ ۴هٌـل ٹیکٌبالری
۱۱۔ ۴ٹیکٌبالری ٹیکٌبالری
۱۱۔ ۴پالمٹک ٹیکٌبالری
۱۲۔ ۴ٹیکنٹبئیل ٹیکٌبالری
۵۔ثقًل ایڈهٌنٹـیيي کی فیکلٹی
۶۔ کبهـك کی فیکلٹی
۷۔ٹیکنٹبئیل مبئٌنق کی فیکلٹی
۸۔فبئیي آؿٹل کی فیکلٹی
۹۔آؿکیٹیکچـل مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۱۔ لبًوى کی فیکلٹی
۱۱۔ ہبمپیٹل مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۲۔ ہوٹل اوؿ ٹوئـفم مبئنٌق کی فیکلٹی
۱۳۔ فوڈ مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۴۔ ثبیوهیڈیکل مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۵۔ اًوائـهیٌٹل مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۶۔ پجلک ایڈهٌنٹـیيي کی فیکلٹی
۱۷۔ الئجـیـی مبئٌنق کی فیکلٹی
۱۸۔ اپالئیڈ مبئنٌق کی فیکلٹی
۱۹۔ ایگـیکلچـل مبئٌنق کی فیکلٹی
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۲۱۔ لیٌگویذ ایٌڈ کلچـ کی فیکلٹی
۲۱۔ اػویبت کی فیکلٹی
۲۲۔ امالهک امٹڈیق کی فیکلٹی
۲۳۔ ہوهٌٹیق ایٌڈ موىل مبئٌنق کی فیکلٹی
۲۴۔ فبؿهینی کی فیکلٹی
۲۵۔ ہـ فیکلٹی هیں اینب اػاؿٍ ،تؼؿینی ىعجہ ،هـکق یب
ػیگـ تؼؿینی اوؿ تضمیمی یوًٹل ىبهل ہوں گے،
رینے اػاؿے ًے ثیبى کیئے ہوں۔
۲۔ ( )۱ہـ فیکلٹی کب ایک ثوؿڈ ہوگب رو هيتول ہوگب:
) (iڈیي؛
)(iiپـوفینـف ،ڈائـیکٹـك اوؿ فیکلٹی هیں ىبهل
تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي؛ اوؿ
) (iiiتیي امبتؾٍ کو وائل چبًنلـ کی طـف مے اى
کے هضبهیي هیں عبً هہبؿت کی ثٌیبػ پـ ًبهقػ کیب
ربئے گب ،رو فیکلٹی کے صوالے ًہیں ہوں گے۔
( )۲ؽیلی ىك ( )iiiهیں ثیبى کئے گئے هیوجـف تیي
مبلوں تک عہؼٍ ؿکھیں گے۔
( )۳فیکلٹی کے ثوؿڈ کے ارالك کب کوؿم اك کے کل
هیوجـف کے ًَف کے ثـاثـ ہوگب  ،رل کی ًنجت
ایک کے ثـاثـ ىوبؿ ہوگی۔
( )۴ہـ فیکلٹی کب ثوؿڈ اکیڈهک کبوًنل کے عبم
ضبثطے هیں ہوگب اوؿ ثوؿڈ کو اعتیبؿات صبٍل ہوں
گے:
)(iفیکلٹی کو موًپے گئے هضبهیں کی تؼؿیل اوؿ
تضمیك کے هتعلك هـثوط کـًب؛
) (iiفیکلٹی هیں ىبهل ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کی طـف مے
تزویق کـػٍ کوؿمق اوؿ ًَبة کی چھبى ثیي کـًب اوؿ
اى کو اپٌے هيبہؼات کے مبتھ اکیڈهک کبئوًنل کی
طـف ثھیزٌب؛
) (iiiفیکلٹی هیں ىبهل ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق کی مفبؿىبت
کی چھبى ثیي کـًب ،پیپـ میٹـف اوؿ هوتضي کی همـؿی
کے ،موائے ؿینـچ اوؿ ڈگـی هوتضي کے ،ري کی
ربًچ پڑتبل وائل چبًنلـ کـے گب ؛
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)(ivفیکلٹی مے هتعلمہ کنی ػیگـ تعلیوی هعبهلے پـ
غوؿ کـًب اوؿ اك کے صوالے مے اکیڈهک کبوًنل کو
ؿپوؿٹ کـًب؛ اوؿ
)(vاینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رینب کہ ثیبى کیب
گیب ہو۔
۳۔ ( )۱ہـ فیکلٹی کب ڈیي ہوگب رو ثوؿڈ آف فیکلٹی کب
چیئـیي اوؿ کٌویٌـ ہوگب۔
()۲ہـ فیکلٹی کب ڈیي چبًنلـ کی طـف مے وائل
چبًنلـ کی مفبؿه پـ فیکلٹی هیں مے میٌیئـ تیي
پـوفینـف هیں مے تیي مبل کی هؼت کے ًبهقػ کیب
ربئے گب اوؿ ػومـی هؼت کے لیئے ثھی اہل ہوگب۔
( )۳ڈیي فیکلٹی هیں ٓاًے والے کوؿمق کی ڈگـیق
هیں ،موائے اعقافی ڈگـیق کی ػاعلہ کے لئے
اهیؼواؿ پیو کـے گب۔
( )۴ڈیي اینے ػومـے اعتیبؿات امتعوبل کـے گب اوؿ
اینی ػومـی ؽهہ ػاؿیبں مـاًزبم ػے گب ،رینب کہ ثیبى
کیب گیب ہو۔
۴۔ ( )۱ہـ هضووى یب هتعلمہ هضبهیي کے گـوپ کے
لئے ایک تؼؿینی ىعجہ ہوگب ،رنے هٌظوؿ کیب گیب ہوا
اوؿ ہـ تؼؿینی ىعجے کب ایک چیئـهیي مـپـمت ہوگب۔
()۲تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي ثوؿڈ کی طـف مے
وائل چبًنلـ کی مفبؿً پـ تیي مت مے میٌئـ
پـوفینـوں هیں مے همـؿ کیب ربئے گب اوؿ ىعجے
کے تیي مت مے میٌئـ اینومی ایٹ پـوفینـ تیي مبل
کے لیئے همـؿ کیئے ربئیں گے۔
()۳ىعجے کب چیئـهیي ڈپبؿٹویٌٹ کے کبم کب هٌَوثہ
ثٌبئے گب،اًتظبم کـے گب اوؿ ًظـػاؿی کـے گب اوؿ
ڈپبؿٹویٌٹ کے کبم کے لیئے فیکلٹی کے ڈیي کو رواثؼٍ
ہوگب۔
۵۔ ( )۱ہـ هضووى یب هضبهیي کے لیئے ایک الگ
ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق ہوگب ،رینب کہ ضواثظ هیں ثیبى کیب
گیب ہو۔
( )۲ہـ ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق هيتول ہوگب:
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)(iڈپبؿٹوٌٹ کب چیئـهیي رواك کے چیئـهیي اوؿ
کٌویٌـ کے طوؿ پـ کبم کـے گب؛
) (iiڈیپبؿٹوٌٹ یب اػاؿے کے توبم پـوفینـف اوؿ
اینومیئٹ پـوفینـف؛
) (iiiیوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ کے عالوٍ تیي امبتؾٍ
فیکلٹی ثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے،
تعؼاػ فیکلٹی ثوؿڈ کی طـف مے ثوؿڈ کی ضـوؿیبت
کی هٌبمجت مے طے کی ربئے گی؛ اوؿ
)(ivتیي هبہـ ،عالوٍ یوًیوؿمٹی کے امبتؾٍ کے،
وائل چبًنلـ کی طـف مے همـؿ کیئے ربئیں گے۔
( )۳موائے ایکل ٓافیيو هیوجـف کے ثوؿڈ ٓاف امٹیڈیق
کے هیوجـف کے ٓافل کی هؼت تیي مبل ہوگی۔
()۴ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کے ارالك کب کوؿم هیوجـف کی
کل تعؼاػ کے ًَف ہوگب ،رل کی ًنجت ایک کے
ثـاثـ ىوبؿ ہوگی۔
( )۵ثوؿڈ ٓاف امٹڈیق کے هٌؼؿرہ ؽیل کبم ہوں گے:
)(iاتھبؿٹیق کو هتعلمہ هضووى یب هضبهیي هیں تؼؿیل،
تضمیك اوؿ اهتضبًبت مے هتعلمہ توبم هعبهالت کے
هتعلمہ ٍالس هيوؿٍ ػیٌب؛
) (iiهضووى یب هتعلمہ هضبهیي هیں توبم ڈگـیق ڈپلوهہ
اوؿ مـٹیفکیٹ کوؿمق کے کوؿك اوؿ ًَبة تزویق
کـًب؛
)(iiiهضووى یب هتعلمہ هضبهیي هیں پیپـ میٹـف اوؿ
هوتضي کے ًبهوں کب پیٌل تزویق کـًب؛ اوؿ
) (ivػومـے اینے کبم مـاًزبم ػیٌب رینب کہ ضواثظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
اعلی تعلین اوؿ تضمیك کب ثوؿڈ ہوگب رو
۶۔ ( )۱ایک
ٰ
هيتول ہوگب:
) (iوائل چبًنلـ ،رو چیئـهیي ہوگب؛
) (iiڈیٌل؛
)(iiiتیي یوًیوؿمٹی کے پـوفینـف موائے ڈیٌل کے،
ثوؿڈ ا کی طـف مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛
اعلی تعلین
)(ivتیي ًبهوؿ عبلن اك فیلڈ هیں رل کی
ٰ
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اوؿ تضمیك کے ثوؿڈ هیں ًوبئٌؼگی ًہ ہو اى کو وائل
چبًنلـ کی طـف مے اکیڈهک کبوًنل کی مفبؿه پـ
ًبهقػ کیب ربئے گب؛
اعلی تعلین اوؿ
( )۲ایکل ٓافیيو هیوجـف کے عالوٍ
ٰ
تضمیك ثوؿڈ کے هیوجـف کی ٓافیل کی هؼت تیي مبل
ہوگی؛
اعلی تعلین اوؿ تضمیك ثوؿڈ کے ارالك کب کوؿم
( )۳
ٰ
کل هیوجـف کی تعؼاػ کب ًَف ثـاثـ ہوگب ،رل کی
ًنجت ایک کے ثـاثـ ہوگی۔
اعلی تعلین اوؿ تضمیك ثوؿڈ کے کبم هٌؼؿد ؽیل
( )۴
ٰ
ہوًگے:
اعلی تعلین اوؿ تضمیك کی صوٍلہ
)(iیوًیوؿمٹی هیں
ٰ
افقائی کـًب اوؿ هتعلمہ توبم هعبهالت پـ اتھبؿٹیق کو
ٍالس هيوؿٍ ػیٌب؛
)(iiیوًیوؿمٹی هیں تضمیك کی ڈگـی ػیٌے پـ غوؿ
کـًب اوؿ اتھبؿٹیق کو ؿپوؿٹ کـًب؛
) (iiiتضمیمی تعلیوبت کے لیئے مپـوائیقؿك همـؿ
کـًب؛
)(ivتضمیمی ڈگـی ػیٌے کے لیئے ضواثظ تزویق کـًب؛
اوؿ
)(vتضمیمی ڈگـیق کے لیئے هوتضي کے ًبهوں کی
مفبؿه کـًب۔
۷۔ ( )۱ایک ملیکيي ثوؿڈ ہوگب ،رو هٌؼؿرہ ؽیل پـ
هيتول ہوگب:
) (iوائل چبًنلـ رو چیئـهیي ہوگب؛
) (iiثوؿڈ کب ایک هیوجـ اوؿ ػو ًبهوؿ ىغَیبت ثوؿڈ
کی طـف مے ًبهقػ کی ربئیں گی؛ ثيـطیکہ اى هیں
مے کوئی ثھی یوًیوؿمٹی کب هالفم ًہیں ہوگب۔
) (iiiهتعلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛
) (ivهتعلمہ تؼؿینی ىعجے کب چیئـهیي؛ اوؿ
) (vٹـمٹ کی طـف مے ًبهقػ کیب گیب ایک ىغٌ۔
( )۲ایکل ٓافیيو هیوجـف کے موا ملیکيي ثوؿڈ کے
هیوجـف کی ٓافل کی هؼت تیي مبل ہوگی۔
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( )۳ملیکيي ثوؿڈ کب کوؿم پبًچ هیوجـف پـ هيتول
ہوگب۔
( )۴ملیکيي ثوؿڈ کب کوئی ثھی هیوجـ رو رل ٓامبهی
پـ همـؿی کے لئے اهیؼواؿ ہے ،وٍ ملیکيي ثوؿڈ کی
کبؿوائی هیں صَہ ًہیں لے مکے گب۔
( )۵پـوفینـف اوؿ اینومیئٹ پـوفینـف کے عہؼوں
پـ اهیؼواؿ کے اًتغبة هیں ،ملیکيي ثوؿڈ تیي هبہـیي
کو همـؿ کـے گب یب اى مے هيبوؿت کـے گب اوؿ
هٌتغت کـًے هیں ،هتعلمہ هضووى هیں ػو هبہـیي
وائل چبًنلـ کی طـف مے ًبهقػ کئے ربئیں
گے۔ملیکيي ثوؿڈ کی مفبؿه پـ ثوؿڈ کی طـف مے
هٌظوؿ کئے گئے ہـ هضووى کے هبہـیي کی فہـمت
پـ ولتب ً فولتب ً ًظـحبًی کی ربئے گی۔
()۶ملیکيي ثوؿڈ کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں گے:
)(iملیکيي ثوؿڈ اىتہبؿ کے ًتیزے هیں مبؿی تؼؿینی
اوؿ ػومـی آمبهیوں پـ وٍول ہوًے والی
ػؿعوامتوں پـ غوؿ کـے گب اوؿ اینی آمبهیوں پـ
هوفوں اهیؼواؿوں کے ًبم همـؿی کے لیئے ثوؿڈ کو
تزویق کـے گب۔
( )iiملیکيي ثوؿڈ هوفوں کیل هیں مجت ؿیکبؿڈ
اعلی ثٌیبػی تٌغواٍ ػیٌے کی
کـتے ہوئے ثوؿڈ کو
ٰ
مفبؿه کـ مکتب ہے۔
( )iiiملیکيي ثوؿڈ اعلیٰ تعلین یبفتہ ىغٌ کو
یوًیوؿمٹی هیں عہؼے پـ همـؿی کے لئے ىـائظ اوؿ
ضواثظ کے هطبثك ثوؿڈ کو مفبؿه کـ مکتب ہے ،
رینب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )ivملیکيي ثوؿڈ یوًیوؿمٹی کے توبم عولؼاؿوں کی
تـلیوں کے توبم کیل فیـ غوؿ الئے گب اوؿ هوفوں
اهیؼواؿ الئے گب اوؿ هوفوں اهیؼواؿں کے اینی
تـلیوں کے لئے ًبم ثوؿڈ کو ثھیزے گب۔
( )vملیکيي ثوؿڈ اوؿ ثوؿڈ کی ؿائے هیں اعتالف
ؿائے کب هنئلہ صل ًہ ہوًے پـ ،هعبهلہ چبًنلـ کی
طـف ثھیزب ربئے گب ،رل کب فیَلہ صتوی ہوگب۔
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کویٹی ہوگی رو

۸۔ ( )۱ایک فٌبًل اوؿ پالًٌگ
هٌؼؿرہ ؽیل پـ هيتول ہوگی:
) (iوائل چبًنلـ ،رو چیئـهیي ہوگب؛
)(iiٹـمٹ کے ًبهقػ کئے گئے ػو افـاػ؛
) (iiiثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ کیب گیب ایک فـػ؛
) (ivفٌبًل اوؿ پالًٌگ کے هیؼاى هیں هبہـ تیي افـاػ
چبًنلـ کی طـف مے ًبهقػ کئے ربئیں گے؛
) (vایک ڈیي چبًنلـ کی طـف مے وائل چبًنلـ کی
مفبؿه پـ ًبهقػ کیب ربئے گب؛ اوؿ
) (viڈائـیکٹـ فٌبًل رو اك کے میکـیٹـی کے طوؿ
پـ کبم کـے گب۔
( )۲فٌبًل اوؿ پالًٌگ کویٹی کے ارالك کب کوؿم
چبؿ هیوجـف پـ هيتول ہوگب؛
( )۳فٌبًل اوؿ پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں
گے:
)(iمبالًہ اکبئوًٹ امٹیٹوٌٹ پـ غوؿ کـًب اوؿ مبالًہ
اوؿ ًظـحبًی کئے گئے ثزٹ پـ غوؿ کـًب اوؿ ثوؿڈ
اك ملنلے هیں ٍالس هيوؿٍ ػیٌب؛
) (iiیوًیوؿمٹی کی هبلی صیخیت کب ملنلہ واؿ ربئقٍ
لیٌب؛
) (iiiثوؿڈ کی پالًٌگ ڈیولپوٌٹ  ،فٌبًل اًوینٹوٌٹ
اوؿ یوًیوؿمٹی کے اکبوًٹل مے هتعلمہ توبم هعبهالت
پـ ٍالس هيوؿٍ ػیٌب؛
) (ivکن هؼت اوؿ فیبػٍ هؼت والے تـلیبتی هٌَوثے
تیبؿ کـًب؛
) (vؿینوؿك ڈیولپوٌٹ هٌَوثے تیبؿ کـًب؛ اوؿ
) (viاینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب ،رو لبًوى هیں
ثیبى کئے گئے ہوں۔
۹۔ ( )۱ایک الضبق ػیٌے والی کویٹی ہوگی رو هٌؼؿرہ
ؽیل پـ هيتول ہوگی:
)(iوائل چبًنلـ ،رو چیئـهیي ہوگب؛
) (iiثوؿڈ کب ایک هیوجـ رو ثوؿڈ کی طـف مے ًبهقػ
کیب ربئے گب؛
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) (iiiػو پـوفینـ اکیڈهک کبوًنل کی طـف مے
ًبهقػ کئے ربئیں گے؛
( )۲ایکل ٓافیيو هیوجـف کے موا کویٹی کے هیوجـف
کی ٓافل کی هؼت ػو مبل ہوگی؛
( )۳ایفیليي کویٹی هبہـیي همـؿ کـے گی ،رو تیي
مے فیبػٍ ًہ ہوں گے۔
( )۴ایفیليي کویٹی کے ارالك یب ربًچ پڑتبل کب کوؿم
تیي هیوجـ ہوں گے۔
( )۵یوًیوؿمٹی کب ایک عولؼاؿ وائل چبًنلـ کی طـف
مے کویٹی کب مکـیٹـی همـؿ کیب ربئے گب۔
۱۱۔ ڈمپلي کویٹی هٌؼؿرہ ؽیل پـ هيتول ہوگی:
وائل چبًنلـ یب اك کب ًبهقػ کیب گیب؛
( )i
ػو پـوفینـف اکیڈهک کبوًنل کی طـف
()ii
مے ًبهقػ کیئے ربئیں گے؛
ایک هیوجـ فبوًڈیيي کی طـف مے ًبهقػ
()iii
کیب ربئے گب؛ اوؿ
ىبگـػوں کے هعبهالت کب ایک امتبػ
()iv
یبآفینـ اًچبؿد کنی ثھی ًبم مے ہو رو
هیوجـ میکـیٹـی کے طوؿ پـ کبم کـے
گب۔
()۲ایکل آفیيو هیوجـاى کے عالوٍ ڈمپلي کویٹی کے
هیوجـاى کے آفیل کی هؼت ػو مبل ہوگی؛
()۳ڈمپلي کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؿم تیي هیوجـ ہوگب۔
()۴ڈمپلي کویٹی کے کبم هٌؼؿرہ ؽیل ہوں گے:
)(iاکیڈهک کبوًنل کو یوًیوؿمٹی کے ىبگـػوں کے
چبل چليً ،ظن و ضجظ اوؿ ثؼاعاللی کے کینوں مے
ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تزویق کـًب؛ اوؿ
) (iiاینے ػومـے کبم مـاًزبم ػیٌب رو اك کو لواًیي
اوؿ ضواثظ کے تضت موًپے گئے ہوں۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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