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] ۱۸اکتوثؽ [۲۱۱۸
ایکٹ خف کے غؼیؼے نہیع هستؽهہ ثیٌظیؽ ثھٹو
هیڈیکل یوًیوؼقٹی الڑکبًہ لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ نہیع هستؽهہ ثیٌظیؽ ثھٹو هیڈیکل
یوًیوؼقٹی الڑکبًہ لبئن کؽًب همًوظ ہے؛
اـ کو اـ طؽذ ثٌب کؽ ًبفػ کیب خبئے گب:
ببةI-
شزوعبتی
Chapter-I
Preliminary
۱۔ ( )۱اـ ایکٹ کو نہیع هستؽهہ ثیٌظیؽ ثھٹو
هیڈیکل یوًیوؼقٹی ،الڑکبًہ ایکٹ ۲۱۱۸ ،کہب
خبئے گب۔
()۲یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
۲۔ اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک:
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توہیع )(Preamble

ػٌواى

اوؼ

هطتًؽ
نؽوػبت
Short title and
commencement
تؼؽیف
Definitions

هؽاظ

کبوًكل'' قے
''اکیڈهک
( )i
ٔ
کبوًكل؛
یوًیوؼقٹی کی اکیڈهک ٔ
''السبق نعٍ کبلح'' قے هؽاظ
()ii
یوًیوؼقٹی قے السبق نعٍ کبلح لیکي
اـ کی طؽف قے قٌجھبال یب چالیب ًہ
خبئے؛
''اتھبؼٹی'' قے هؽاظاـ ایکٹ کے
()iii
تست ثیبى کؽظٍ یب تهکیل ظی گئی
یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ هیں قے
کوئی ایک؛
''چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب
()iv
چبًكلؽ؛
''کبلح'' قے هؽاظ ایک تهکیل ظیب گیب
( )v
کبلح یب السبق نعٍ کبلح؛
''کویهي'' قے هؽاظ ہبئیؽ ایدوکیهي
()vi
کویهي؛
('' )viiتهکیل ظیب گیب کبلح'' قے هؽاظ کبلح
خو یوًیوؼقٹی کی طؽف قے قٌجھبال
یب اًتظبم کیب خبئے؛
('' )viiiڈیي'' قے هؽاظ فیکلٹی کب قؽثؽاٍ؛
''نؼجہ'' قے هؽاظ ثیبى کؽظٍ طؽیمہ
()ix
کبؼ کے تست یوًیوؼقٹی کب قٌجھبال
ہوا ،ؾیؽ اًتظبم یب پہچبى ظیب گیب
تعؼیكی نؼجہ؛
''ڈائؽیکٹؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
( )x
طؽف قے تهکیل ظیئے گئے اظاؼے
کے طوؼ پؽ لبئن کؽظٍ اظاؼے کب
قؽثؽاٍ؛
''فیکلٹی'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
()xi
فیکلٹی؛
('' )xiiزکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛
('' )xiiiثیبى کؽظٍ'' قے هؽاظ لواًیي ،ضواثظ
اوؼ لواػع هیں ثیبى کؽظٍ؛
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()xiv
()xv
()xvi
()xvii
()xviii
()xix
()xx
()xxi

()xxii

()xxiii

''پؽًكپبل'' قے هؽاظ کبلح کب قؽثؽاٍ؛
''ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی'' قے هؽاظ اـ
ایکٹ کے تست تهکیل ظی گئی
ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی؛
''ؼیویو پیٌل'' قے هؽاظ اـ ایکٹ کی
گٌدبئهوں کے تست چبًكلؽ کی طؽف
قے تهکیل ظیب گیب ؼیویو پیٌل؛
''خبًچ کویٹی'' قے هؽاظ اـ ایکٹ
کے تست تهکیل ظی گئی خبًچ کویٹی؛
''قیٌیٹ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
قیٌیٹ؛
''لبًوى ،ضواثظ اوؼ لواػع'' قے هؽاظ
اـ ایکٹ کے تست تؽتیجواؼ تهکیل
ظیئے گئے لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع؛
''قٌڈیکیٹ'' قےهؽاظ یوًیوؼقٹی کی
قٌڈیکیٹ؛
''اقتبظ'' خف هیں نبهل ہیں یوًیوؼقٹی
یب کبلح کی طؽف قے ڈگؽی ،آًؽـ
یب پوقٹ گؽیدوئیٹ کالقؿ کے لیئے ہیئت
کل ولتی همؽؼ کؽظٍ پؽوفیكؽIncorporation ،
ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ ،اقكٹٌٹ
پؽوفیكؽ اوؼ لیکچؽؼ اوؼ ایكے
ظوقؽے افؽاظ خو ضواثظ هیں اقتبظ
کے طوؼ پؽ واضر کیئے خبئیں؛
''یوًیوؼقٹی'' قے هؽاظ اـ ایکٹ کے
تست لبئن کؽظٍ نہیع هستؽهہ ثیٌظیؽ
ثھٹو هیڈیکل یوًیوؼقٹی الڑکبًہ اوؼ
ڈگؽ ظیٌے واال اظاؼٍ ہوگی؛
''یوًیوؼقٹی اقتبظ'' قے هؽاظ
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے همؽؼ کؽظٍ
یب تٌطواٍ پے ؼکھب گیب ایک کل ولتی
اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کی طؽف قے
اـ طؽذ پہچبى ظیب گیب؛ اوؼ
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('' )xxivوائف چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی
کب وائف چبًكلؽ۔
ببة II-
یونیورسٹی
Chapter-II
The University
۳۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست نہیع
هستؽهہ ثیٌظیؽ ثھٹو هیڈیکل یوًیوؼقٹی الڑکبًہ
لبئن کی خبئے گی۔
()۲یوًیوؼقٹی ههتول ہوگی:
) (iچبًكلؽ؛
) (iiوائف چبًكلؽ؛
) (iiiقیٌیٹ کے هیوجؽـ؛
) (ivیوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽـ؛
) (vقبؼے یوًیوؼقٹی اقبتػٍ اوؼ نبگؽظ؛ اوؼ
) (viیوًیوؼقٹی کے ػولے کے ظوقؽے قبؼے
ػولعاؼ اوؼ هیوجؽـ۔
()۳یوًیوؼقٹی نہیع هستؽهہ ثیٌظیؽ ثھٹو هیڈیکل
یوًیوؼقٹی الڑکبًہ کے ًبم قے ایک ثبڈی
کبؼپوؼیٹ ہوگی ،خف کو زمیمی واؼثی اوؼ ػبم
هہؽ ہوگی اوؼ هػکوؼٍ ًبم قے کیف کؽ قکے گی
اوؼ اـ پؽ کیف ہو قکے گب۔
()۴یوًیوؼقٹی ظوًو الكبم کی هٌمولہ اوؼ غیؽ
هٌمولہ خبئیعاظ زبيل کؽًے ،لیؿ پؽ لیٌے ،فؽوضت
کؽًے یب ظوقؽی يوؼت هیں کكی هٌمولہ یب غیؽ
هٌمولہ خبئیعاظ کو هٌتمل کؽًے کے لیئے هدبؾ
ہوگی ،خو اـ هیں نبهل ہو یب اـ کی طؽف قے
زبيل کی گئی ہو۔
()۵خت تک کچھ ولتی طوؼ پؽ ًبفػ کكی لبًوى
کے هتضبظ ًہ ہو یوًیوؼقٹی کو اکیڈهک ،هبلیبتی
اوؼ اًتظبهی اضتیبؼات ہوں گے ،ثهوول ایكی یوًیوؼقٹی کے اضتیبؼ
نؽائظ و ضواثظ کے تست ػولعاؼ ،اقتبظ اوؼ اوؼ کبم
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Powers
ظوقؽے هالؾم ثھؽتی کؽًے کے ،اـ ایکٹ کے and
تست یب کویهي کے غؼیؼے خیكے ثیبى کیب گیب ہوfunctions of the ،
ضبو طوؼ پؽ اوؼ یوًیوؼقٹی کو لبًوى کے تست
University
هلے ہوئی اضتیبؼات قے تضبظ کے ػالوٍ زکوهت
یب کوئی اتھبؼٹی یب زکوهت کی طؽف قے همؽؼ
کؽظٍ آڈیٹؽ کو یوًیوؼقٹی کی قبالًہ ثدٹ هیں
قیٌیٹ کی طؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ وقبئل کو
خبؼی کؽًے والی پبلیكی پؽ قوال اٹھبًے کب
اضتیبت ًہیں ہوگب۔
()۳کكی ثھی لكن قبؼی خبئیعاظ ،زك اوؼ واقطے
خو چبًڈکب هیڈیکل کبلح ،الڑکبًہ ،چبًڈکب ڈیٌٹل کبلح
الڑکبًہ ،غالم هسوع هہؽ هیڈیکل کبلح قکھؽ،
گوجٹ اًكٹیٹیوٹ آف هیڈیکل قبئٌكؿ ،گوجٹ اوؼ اى
کی طؽف لبًوًی طوؼ پؽ ثمبیبخبت ثھی
یوًیوؼقٹی کی طؽف هٌتمل ہو خبئیں گی۔
()۱چبًڈکب هیڈیکل کبلح الڑکبًہ ،چبًڈکب ڈیٌٹل کبلح
الڑکبًہ ،غالم هسوع هہؽ هیڈیکل کبلح قکھؽ،
گوجٹ اًكٹیٹیوٹ آف هیڈیکل قبئٌكؿ ،گوجٹ هیں
هالؾهت کؽًے والے قبؼے افؽاظ کكی ثھی
زیثیت هیں ہوں ،اـ ایکٹ کے ًبفػ ہوًے کے
فوؼی ثؼع ،اگؽ کچھ کكی لبًوى اوؼ نؽائظ و
ضواثظ کے ضالف ًہ ہو ،اى کی هالؾهت ایكی
نؽائظ و ضواثظ کے تست هیوًیوؼقٹی کو هٌتمل
ہو خبئے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو:
ثهؽطیکہ ایكے نؽائظ و ضواثظ اى کے تجبظلہ
قے پہلے هلٌے والے نؽائظ و ضواثظ قے کن
فبئعٍ هٌع ًہیں ہوں گے۔
()۸ظفؼہ  ۳کی غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست
یوًیوؼقٹی کی طؽف تجبظلہ کیب گیب کوئی نطى،
ثهوول اـ نطى کے ،خو تجبظلہ کیب گیب ہو لیکي
وٍ یوًیوؼقٹی هیں زبضؽ ًہ ہوا ہو ،وٍ هسکوہ
يست ،زکوهت قٌعھ هیں هالؾهت پؽ تكلین کیب
خبئے گب۔

8

()۹غیلیع فؼہ ( )۸هیں آًے والے آپهي پؽ ػول کیب
خبئے گب اوؼ وٍ یوًیوؼقٹی نؽوع ہوًے کے ًوے
ظى کے اًعؼ زکوهت کو خوغ کؽایب خبئے گب اوؼ
اـ طؽذ ػول هیں الیب گیب آپهي زتوی ہوگب۔
()۱۱غیلی ظفؼہ ( )۹هیں ثیبى کؽظٍ آپهي هلٌے پؽ
زکوهت تجبظلہ کؽ قکتی ہے یب خیكے هؼبهلہ ہو،
اـ هتؼلمہ فؽظ کو هسکوہ يست ،زکوهت قٌعھ
هیں هالؾهت خبؼی ؼکھٌے کی اخبؾت ظے قکتی
ہے۔
۴۔یوًیوؼقٹی کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات اوؼ کبم
زبيل ہوں گے ،خو زکوهت کی طؽف قے ولتب ً
فولتب ً ثیبى کؽظٍ ضبثطے اوؼ ہعایبت کے تست
اقتؼوبل کیئے اوؼ قؽاًدبم ظیئے خبئیں گے:
)(iتعؼیف کی ایكی نبضوں هیں تؼلین فؽاہن کؽًب،
خیكے وٍ هٌبقت قودھے اوؼ هؼلوهبت کے
اضبفے اوؼ تؽلی کے لیئے گٌدبئهیں ثٌبًب ،خیكے
وٍ طے کؽے؛
)(iiپڑھبئی کے کوؼـ ثیبى کؽًب اوؼ تسمیك کؽًب،
خیكے وٍ طے کؽے؛
)(iiiظاضال ظیٌب اوؼ اهتسبى لیٌب اوؼ اى افؽاظ کو
خٌہوں ًے هػکوؼٍ نؽائظ کے تست ظاضال لی ہو
اوؼ اهتسبى پبـ کیئے ہوں اى کو ڈگؽیؿ ،ڈپلوهبؾ،
قؽٹیفکیٹف اوؼ ظوقؽے تؼلیوی اػؿاؾ ظیٌب؛
)(ivیوًیوؼقٹی کے ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کی هالؾهت کے نؽائظ و
ضواثظ ثیبى کؽًب اوؼ ایكے نؽائظ و ضواثظ ثٌبًب
خو ػبم قؽکبؼی هالؾهیي کے لیئے ًبفػ نؽائظ و
ضواثظ قے هطتلف ہوں؛
)(vخہبں ضؽوؼی ہو افؽاظ کو کبًٹؽیکٹ ثٌیبظوں
پؽ هطًوو ػؽيے کے لیئے همؽؼ کؽًب اوؼ
اى کی همؽؼی کے لواػع ثیبى کؽًب؛
)(viهٌظوؼ نعٍ افؽاظ کو اػؿاؾی ڈگؽیبں یب
ظوقؽے اػؿاؾ ظیٌب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
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)(viiایكے افؽاظکو تؼلین ظیٌب اوؼ قؽٹیفکیٹ اوؼ
ڈپلوهبؾ ظیٌب خو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظ ًہ ہوں؛
)(viiiیوًیوؼقٹی کے ظؼهیبں اوؼ ظوقؽی
یوًیوؼقٹیؿ ،تؼلیوی اظاؼوں اوؼ تسمیمی تٌظیووں
کے ظؼهیبں ،هلک کے اًعؼ اوؼ هلک کے ثبہؽ
نبگؽظوں اوؼ اقبتػٍ کے اظال ثعلی کے پؽوگؽام
تهکیل ظیٌب؛
کبوًكلٌگ
)(ixنبگؽظوں اوؼ الوهٌی کو کیؽیئؽ ٔ
اوؼ خبة قؽوقؿ فؽاہن کؽًب؛
)(xالوهٌی قے ؼاثطے ثؽلؽاؼ ؼکھٌب؛
)(xiفٌڈ خوغ کؽًے کے هًٌوثوں کو تؽلی ظالًب
اوؼ ػول ظؼآهع کؽًب؛
)(xiiیوًیوؼقٹی کی فیکلٹی کی تؼلیوی تؽلی کو
فؽوؽ ظالًب اوؼ هعظ کؽًب؛
)(xiiiایكے افؽاظ کو ڈگؽیبں ظیٌب خٌہوں ًے ثیبى
کؽظٍ نؽائظ کے تست آؾاظاًہ تسمیك کی ہو؛
)(xivتؼلیوی اظاؼوں کو ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے
تست السبق ظیٌب یب السبق ضتن کؽًب؛
)(xvالسبق نعٍ یب السبق چبہٌے والے کبلدوں یب
ظوقؽے تؼلیوی اظاؼوں کی خبًچ پڑتبل کؽًب؛
)(xviظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ یب تؽثیت کی خگہوں پؽ
پبـ کؽظٍ اهتسبًبت یب پڑھبئی کے گػاؼے ہوئے
ػؽيہ کو یوًیوؼقٹی کے اهتسبًبت کی پڑھبئی
کے ػؽيہ کے ثؽاثؽ لجول کؽًب یب ایكی هٌظوؼی
کو ؼظ کؽًب؛
)(xviiظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اتھبؼٹیؿ قے اـ
طؽذ اوؼ ایكے همبيع کے لیئے تؼبوى کؽًب
خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xviiiپؽوفیكؽنپف ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽنپف،
اقكٹٌٹ پؽوفیكؽنپف اوؼ لیکچؽؼ نپف اوؼ
ظوقؽی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں
افؽاظ همؽؼ کؽًب؛
)(xixتسمیك ،تؽلی ،اًتظبهی اوؼ ظوقؽے هتؼلمہ

10

قبؼے
یوًیوؼقٹی
ظؼخبت ،طجمبت وغیؽٍ
کے لیئے کھلی ہوگی
University open to
all classes, creeds,
etc

یوًیوؼقٹی هیں تعؼیف
Teaching at the
University

همبيع کے لیئے آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے
هیں افؽاظ همؽؼ کؽًب؛
)(xxیوًیوؼقٹی کی هؽاػبت هیں ظاضل نعٍ
کبلدوں یب تؼلیوی اظاؼوں کے تعؼیكی ػولے کے
هٌتطت هیوجؽاى کو پہچبى ظیٌب یب ایكے ظوقؽے
افؽاظ کو یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کے طوؼ پؽتكلین
کؽًب؛
)(xxiضؽوؼت هٌع نبگؽظوں کو فیلونپف ،اقکبلؽ
نپف ،ایگؿیجیهٌؿ ،ثؽقؽیؿ ،هیڈلف اوؼ اًؼبم پیعا
کؽًب یب ظیٌب ،خیكے نؽائظ هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
) (xxiiتؽثیت اوؼ تسمیك کی تؽلی کے لیئے
تعؼیكی نؼجے ،اقکول ،کبلح ،فیکلٹیؿ ،اظاؼے،
هیوؾیوف اوؼ ظوقؽے تؽثیت کے هؽاکؿ لبئن کؽًب
اوؼ اى کی هؽهت ،ظیکھ ثھبل اوؼ چالًے کب اًتظبم
کؽًب ،خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xxiiiیوًیوؼقٹی اوؼ کبلدوں کے نبگؽظوں اوؼ
هالؾهیي کے لیئے ؼہبئم فؽاہن کؽًب ،ؼہبئم کے
ہبلف ثٌبًب اوؼ ہبقٹلف اوؼ ؼہبئم کی هٌظوؼی ظیٌب
یب الئكٌف ظیٌب؛
)(xxivیوًیوؼقٹی کے کیوپكؿ اوؼ کبلدوں کب
اًتظبمً ،ظن و ضجظ اوؼ قکیوؼٹی قٌجھبلٌب؛
)(xxvیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کے ًظن و ضجظ
کی ًظؽظاؼی کؽًب اوؼ ضبثطہ ؼکھٌب ،نبگؽظوں
کی ایکكٹؽا کیوؼیکولؽ اوؼ تفؽیسی قؽگؽهیوں
کو فؽوؽ ظالًب اوؼ اى کی يست اوؼ ػبم ثہجوظ کو
فؽوؽ ظالًے کے لیئے اًتظبم کؽًب؛
)(xxviایكی فیف اوؼ ظوقؽی چبؼخؿ طلت کؽًب
اوؼ زبيل کؽًب خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xxviiتسمیك اوؼ يالزکبؼی ضعهبت کے لیئے
گٌدبئهیں ثٌبًب اوؼ اى همبيع کے لیئے زکوهت،
تٌظیووں ،اظاؼوں ،ثبڈیؿ اوؼ افؽاظ قے ثیبى کؽظٍ یوًیوؼقٹی کے ػولعاؼ
نؽائظ کے تست اًتظبهبت هیں ظاضل ہوًب؛
Officers of the
)(xxviiiٹھیکوں هیں نبهل ہوًب ،خبؼی ؼکھٌبUniversity ،
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تجعیل کؽًب یب ؼظ کؽًب؛
)(xxixههتؽکہ ٹیچٌگ اقپتبل اوؼ اقپتبل کے
هؼبهالت هیں تعؼیف اوؼ تؽثیت کے فؽوؽ کے
لیئے هیڈیکل اوؼ ہیلتھ قبئٌكؿ کے اًڈؼ گؽیدوئیٹ
اوؼ پوقٹ گؽیدوئیٹ تؼلین کو فؽوؽ ظالًب اوؼ
ًظؽظاؼی کؽًب؛
)(xxxخبئیعاظ زبيل کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب،
یوًیوؼقٹی کو کی گئی گؽاًٹف ،ويیتوں،
ٹؽقٹف ،تسبئف ،ػطیبت ،اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽے چبًكلؽ
چٌعوں کو قٌجھبلٌب اوؼ اى کو اـ طؽذ قؽهبیہ Chancellor
کبؼی کؽًب خیكے هٌبقت ہو؛
)(xxxiتسمیك اوؼ ظوقؽے کبهوں کی پؽًٹٌگ اوؼ
پجلهٌگ کب ثٌعوثكت کؽًب؛ اوؼ
)(xxxiiایكے ظوقؽے قبؼے العام لیٌب اوؼ ػول
کؽًب خو هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات قے هتؼلمہ ہوں یب
ًہ ہوں ،خیكے یوًیوؼقٹی کے تؼلیوی ،تؽثیت اوؼ
تسمیك والی خگہ کی طوؼ پؽ همبيع زبيل کؽًے
کے لیئے ضؽوؼی ہوں؛
۵۔ ( )۱یوًیوؼقٹی کكی ثھی خٌف یب هػہتً ،كل،
طجمے ،ؼًگ یب کكی ثھی ؼہبئهی خگہ قے ہو،
خو یوًیوؼقٹی کی طؽف قے پڑھبئے خبًے
والے کوؼقؿ هیں تؼلین لیٌے کی ظاضال کے لیئے
اہل ہوں اوؼ ایكے کكی ثھی نطى کو فمظ خٌف،
هػہتً ،كل ،طجمے ،غات ،ظؼخے یب ؼًگ کی ثٌیبظ
پؽ ظاضال قے هٌغ ًہیں کیب خبئے گب۔
()۲کكی فی یب چبؼج هیں اضبفہ قبالًہ ثٌیبظوں پؽ
قبالًہ ظـ فیًع قے ؾائع ًہیں ہوگب کہ ایكب
اضبفہ ضبو زبلتوں هیں زکوهت کی هٌظوؼی
کے ػالوٍ ًہیں کیب خبئے گب۔
()۳یوًیوؼقٹی کے ضؽوؼت هٌع نبگؽظوں کے
لیئے هبلی هعظ کب پؽگؽام تهکیل ظے گی ،اـ زع
تک تب کہ قیٌیٹ کی طؽف قے وقبئل فؽاہن کیئے
خبئیں تب کہ یوًیوؼقٹی هیں ظاضال اوؼ اـ تک
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ؼقبئی ظی خب قکے اوؼ اـ قلكلے هیں هطتلف
هوالغ هیؽٹ اوؼ لبثلیت کی ثٌیبظ پؽ ظیئے خبئیں
گے؛
ثهؽطیکہ یوًیوؼقٹی قیلف فٌبًف اقکیویں ثٌب
قکتی ہے خف هیں قبؼے اهیعواؼوں کے ظـ
فیًع قے ؾائع نبهل ًہیں ہوں گے کكی ثھی
کیوپف هیں پڑھبئے خبًے والے یب پڑھبئی کی
تسمیمی ثٌیبظ کے پؽوگؽام نبهل ہوں گے۔
۳۔ ( )۱هطتلف کوؼقؿ هیں قبؼی تكلین نعٍ
تعؼیف یوًیوؼقٹی یب کبلح کی طؽف قے ثیبى
کؽظٍ طؽیمے کے تست ظی خبئے گی اوؼ خف
هیں نبهل ہو قکتے ہیں ،لیکچؽـ ،ٹیوٹوؼیلف،
ثسث هجبزثے ،قیویٌبؼ ،هظبہؽے ،اـ کے قبتھ
قبتھ لیجبؼیٹؽیؿ ،وؼک نبپف ،فبؼهف هیں ػولی
کبم اوؼ تؽثیت کے ظوقؽے طؽیمے۔
()۲تكلین نعٍ تعؼیف کے لیئے غهیعاؼ اتھبؼٹی
ایكی ہوگی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳کوؼقؿ اوؼ ًًبة ایكب ہوگب ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو۔
()۴کلیٌیکل ،ڈائگٌبقٹک اوؼ قپوؼٹٌگ اقپیهلٹیؿ
کب تعؼیكی ػولہ ،یوًیوؼقٹی کے اًڈؼ اوؼ پوقت
گؽیدوئیٹ نبگؽظوں کی تعؼیف اوؼ تؽثیت کے
قبتھ واؼڈوں ،آپؽیهي تھیٹؽؾ هیں هؽیضوں کو
آوٹ
يست کی قہولیبت ثھی فؽاہن کؽیں گے۔ ٔ
پیهٌٹ ڈپبؼٹوٌٹف ،لیجبؼیٹؽیؿ ،ایکف ؼیؿ ؼوهؿ
وغیؽٍ خیكے اـ ایکٹ کے ًبفػ ہوًے قے پہلے
ہوں۔
()۵کلیٌیکل ،ڈائگٌبقتک اوؼ قپوؼٹٌگ اقپیهلٹی
یوًٹف کب تعؼیكی ػولہ اى کی هتؼلمہ فیلڈـ هیں
پیهٌٹ کیئؽ کے غهیعاؼ ہوں گے۔
()۳تعؼیكی ہكپتبلوں کی اًتظبهیہ فیکلٹی کی
ضؽوؼیبت کے تست هؽیضوں کو ہیلتھ کیئؽ
ڈلیوؼی کی ضؽوؼی کے قبؼے اًفؽااقٹؽکچؽ
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قیٌیٹ قے ثؽطؽفی
Removal from the
Senate

وائف چبًكلؽ
Vice Chancellor

کی گٌدبئهوں کے لیئے غهیعاؼ ہوگی۔
()۱ٹیچٌگ ہكپتبلوں هیں فیکلٹی هیں قبؼے
اًفؽااقٹؽکچؽ اوؼ ٹیچٌگ ایڈـ کے لیئے کلیٌیکل،
ڈائگٌبقٹک اوؼ قپوؼٹٌگ اقپیهلٹیؿ هیں اًڈؼ اوؼ
پوقٹ گؽیدوئیٹ تؽثیتی پؽوگؽام چالًے کے
لیئے یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ غهیعاؼ ہوں گی۔
()۸ٹیچٌگ ہكپتبلوں کے ازبطوں هیں آفیكیں،
تدؽثہ گبہیں اوؼ ظوقؽی تعؼیف کی خگہیں اـ
ایکٹ کے ًبفػ ہوًے قے پہلے کی طؽذ فؼبل
ؼہیں گی۔ زکوهت ولت گػؼًے قے ایكی تعؼیف
کی خگوں کو ثڑھب اوؼ تدؽثہ گبہوں کو
یوًیوؼقٹی کی تعؼیكی اوؼ تؽثیتی پؽوگؽاهوں کی
ضؽوؼیبت کے تست ثڑھب قکتی ہے۔
()۹قیٌیٹ قٌڈیکیٹ کی قفبؼنوں پؽ یوًیوؼقٹی
کی تعؼیف اوؼ تؽثیتی ضؽوؼیبت اوؼ ٹیچٌگ
ہكپتبل کی ضعهبت کی فؽاہوی والی ضؽوؼیبت
کے تست قبؼے فیکلٹی هیوجؽاى کے لیئے کبم
طے کؽے گی۔
ببةIII-
یونیورسٹی کے عملدار
Chapter-III
Officers of the University
۷۔ یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ غیل ػولعاؼ ہوں گے:
چبًكلؽ؛
( )i
وائف چبًكلؽ؛
()ii
ڈیٌف؛
()iii
تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے
()iv
پؽًكپبلف؛
تعؼیكی نؼجوں کے چیئؽپؽقٌف؛
( )v
ؼخكٹؽاؼ؛
()vi
( )viiضؿاًچی؛
( )viiiاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛ اوؼ
ایكے ظوقؽے افؽاظ خیكے ضواثظ
()ix
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کے تست ثیبى کیب گیب ہو۔
۸۔ ( )۱قٌعھ کب گوؼًؽ یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ اوؼ
قیٌیٹ کب چیئؽپؽقي ہوگب۔
()۲چبًكلؽ ،خت هوخوظ ہو ،یوًیوؼقٹی کے
کبًووکیهي اوؼ قیٌیٹ کی هیٹٌگف کی يعاؼت
کؽے گب۔ چبًكلؽ کی غیؽ زبضؽی هیں قیٌیٹ
یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهي کی يعاؼت کے لیئے
ًبهوؼ فؽظ کو يعاؼت کی ظؼضواقت کؽے گی۔
()۳قیٌیٹ کے هیوجؽ چبًكلؽ کی طؽف قے
زکوهت کے تدویؿ کؽظٍ افؽاظ هیں قے هٌتطت
کیئے خبئیں گے یب ایکٹ یب لواًیي کے تست
زکوهت کی طؽف قے تهکیل ظی گئی
ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی ،خیكے هؼبهلہ ہو ،اى هٌتطت
کؽظٍ کے قبتھ۔
()۴ہؽ اػؿاؾی ڈگؽی زکوهت کی قفبؼل پؽ
چبًكلؽ قے تًعیك کے ثؼع ظی خبئے گی۔
()۵اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے کہ یوًیوؼقٹی کے
هؼبهالت هیں کوئی قٌدیعٍ اللبًوًیت یب ثعاًتظبهی
ہوئی ہے تو وٍ زکوهت کو هطلغ کؽ قکتب ہے اوؼ
زکوهت:
 (aقیٌیٹ کی کبؼؼوایوں کے تست ،هطًوو
کبؼؼوایوں پؽ غوؼ کؽًے کی ہعایت کؽ قکتی ہے
اوؼ خبؼی کؽظٍ ہعایبت کے ایک هبٍ کے اًعؼ
ضبو لعم اٹھبیب خبئے گب:
ثهؽطیکہ اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے کہ یب ظوثبؼٍ
غوؼ ًہیں کیب گیب یب هتؼلمہ ثیبى کؽظٍ کو هلٌے هیں
ؼی کٌكیڈؼیهي ًبکبم ہوئی ہے تو زکوهت قیٌیٹ
قے تسؽیؽی طوؼ پؽ قجت طلت کؽ قکتی ہے،
خبًچ پڑتبل کؽًے کے لیئے پبًچ هیوجؽاى پؽ ههتل
ؼیویو پیٌل همؽؼ کؽ قکتی ہے اوؼ قیٌیٹ کی
کبؼکؽظگی کے زوالے قے زکوهت کو ؼپوؼٹ
کؽ قکتی ہے۔ ؼیویو پیٌل کی ؼپوؼٹ ایكے ولت
کے ظوؼاى خوغ کؽائی خبئے گی خیكے زکوهت
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وائف چبًكلؽ کی تمؽؼی
اوؼ ثؽطؽفی
Appointment and
removal of the
Vice Chancellor

کی طؽف قے ثیبى کیب گیب ہو۔ ؼیویو پیٌل تؼلیوی
اکبوًٹٌكی اوؼ اًتظبهی هؼبهالت کے
اوؼ لبًوىٔ ،
هیعاى هیں ًبهوؼ افؽاظ پؽ ههتول ہوگی؛ اوؼ
 (bکكی اتھبؼٹی کی کبؼؼوائی کے قلكلے هیں یب
قیٌیٹ کے ػالوٍ کكی ظوقؽی اتھبؼٹی کے ظائؽٍ
اضتیبؼ هیں ،ظفؼہ  ۱۱کے تست قیٌیٹ کو اضتیبؼ
اقتؼوبل کؽًے کی ہعایت کؽ قکتی ہے۔
۹۔ ( )۱چبًكلؽ ؼیویو پیٌل کی قفبؼل پؽ کكی
ثھی نطى کو قیٌیٹ کی هیوجؽنپ قے ہٹب قکتب
ہے ،اگؽ ایكب نطى:
)(aغہٌی تواؾى کھو ثیٹھتب ہے؛ یب
)(bقیٌیٹ کے هیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم کؽًے قے
ًباہل ہو خبتب ہے؛ یب
)(cخكے لبًوى کی کكی ػعالت کی طؽف قے
اضاللی گكتبضی کے خؽم هیں قؿا قٌبئی گئی ہو؛
یب
)(dزمیمی قجت کے ػالوٍ هكلكل ظو هیٹٌگف هیں
غیؽ زبضؽ ؼہب ہو؛ یب
)(eثعػٌواى کب هدؽم ہو ،ثهوول کكی ثھی لكن
کے غاتی فبئعے کے لیئے زیثیت کب اقتؼوبل یب
کبهوں کی اظائگی هیں قكتی کی ہو۔
()۲چبًكلؽ کی قهطى کو قیٌیٹ کی هیوجؽنپ
قے قیٌیٹ کی هیوجؽنپ کے کن اؾ کن تیي ثٹب چبؼ
کی زوبیت والی لؽاؼظاظ قے ہٹب قکتب ہے:
ثهؽطیکہ ایكی لؽاؼظاظ پبـ کؽًے قے پہلے
قیٌیٹ هتؼلمہ هیوجؽ کو هًٌفبًہ طؽیمے قٌٌے کب
هولؼہ فؽاہن کؽے گی؛
ثهؽطیکہ هؿیع کہ اـ ظفؼہ کی گٌدبئهیں قیٌیٹ
کے هیوجؽ کی زیثیت قے وائف چبًكلؽ پؽ ًبفػ
ًہیں ہوں گی۔
۱۱۔ ( )۱ایک وائف چبًكلؽ ہوگب ،خو ًبهوؼ تؼلین
ظاى اوؼ هٌفؽظ ایڈهٌكٹؽیٹؽ ہوگب اوؼ چبًكلؽ کی
طؽف قے زکوهت کے ههوؼے پؽ همؽؼ کیب
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ؼخكٹؽاؼ
Registrar

ضؿاًچی
Treasurer

خبئے گب۔
اػلی تؽیي تعؼیكی
()۲وائف چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کب
ٰ
اوؼ اًتظبهی آفیكؽ ہوگب ،اوؼ اـ ایکٹ کی
گٌدبئهوں ،لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع پؽ ػول
کؽتے ہوئے یوًیوؼقٹی کی ػبم زیثیت اوؼ ثہتؽ
يوؼتسبل کو فؽوؽ ظالئے گب۔ اـ کو یوًیوؼقٹی
کے اًتظبهی ضبثطہ کے قبتھ قبؼے ػولعاؼوں،
اقبتػٍ اوؼ هالؾهیي پؽ قبؼے ضؽوؼی اضتیبؼات
زبيل ہوں گے۔
()۳وائف چبًكلؽ اگؽ هوخوظ ہو ،یوًیوؼقٹی کی
کكی ثھی اتھبؼٹی یب ثبڈی کی هیٹٌگ هیں نؽکت
کؽ قکتب ہے۔
()۴وائف چبًكلؽ ،کكی ہٌگبهی يوؼتسبل هیں،
اگؽ اـ کے ضیبل هیں ہٌگبهی لعم هطلوة ہو ،ایكب
لعم اٹھب قکتب ہے ،خیكے وٍ ضؽوؼی قودھے،
خف کے ثؼع ختٌب خلعی هوکي ہو قکے ،اـ کے
لعم کے زوالے قے ػولعاؼ ،اتھبؼٹی یب ثبڈو کو
ؼپوؼٹ کؽے گب ،خف کو ػبم يوؼت هیں
هؼبهلے کو زل کؽًب تھب۔
()۵وائف چبًكلؽ کو وٍ اضتیبؼات ثھی زبيل ہوں
گے کہ:
 (aیوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ ،ػولعاؼوں اوؼ ظوقؽے
هالؾهیي کو اهتسبًبت ،اًتظبهبت اوؼ یوًیوؼقٹی
کی ایكی ظوقؽی قؽگؽهیوں قے هتؼلمہ ایكے
کبم کؽًے کی ہعایت کؽًب خیكے وٍ یوًیوؼقٹی
کے همبيع زبيل کؽًے کے لیئے ضؽوؼی
قودھے؛
 (bغیؽ هتولغ کبم کے لیئے ؼلن هٌظوؼ کؽًب خو
قیٌیٹ کی طؽف قے ثیبى کؽظٍ ؼلن قے ؾائع ًہ
ہو یب ؼلن کو ایک ہیڈ قے ًکبل کؽ ظوقؽے ہیڈ
هیں ؼکھٌب خو ثدیٹ هیں ثیبى کیب گیب ًہ ہو اوؼ اـ
کے زوالے قے قیٌیٹ کی آًے والی هیٹٌگ هیں
ؼپوؼٹ کؽًب؛
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اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ
Controller
of
Examinations

اتھبؼٹیؿ
Authorities

 (cیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی ایكی کیٹیگؽیؿ
هیں تمؽؼیبں کؽًب اوؼ ایكے طؽیمے قے خیكے
لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
 (dثیبى کئے گئے طؽیمہ کبؼ کے تست
ػولعاؼوں ،اقبتػٍ یب یوًیوؼقٹی کے ظوقؽے
الؾهیي کے ػالوٍ قیٌیٹ کی طؽف قے همؽؼ
کؽظٍ یب قیٌیٹ کی هٌظوؼی قے همؽؼ کؽظٍ کے
اى کو هؼطل کؽًب ،قؿا ظیٌب یب ثؽطؽف کؽًب؛
(eیوًیوؼقٹی کے کكی ػولعاؼ یب هالؾهیي کو
ایكی نؽائظ و ضواثظ کے تست اگؽ کوئی ہوں،
اـ آؼڈیٌٌف کے تست اپٌے اضتیبؼات هیں قے
کوئی اضتیبؼ هٌتمل کؽًب؛ اوؼ
 (fایكے ظوقؽے اضتیبؼات اوؼ کبم کؽًب اوؼ
قؽاًدبم ظیٌب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳وائف چبًكلؽ چبًكلؽ کی غیؽ زبضؽی هیں
یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهي کے يعاؼت کؽے گب۔ قیٌیٹ
()۱وائف چبًكلؽ تؼلیوی قبل پوؼا ہوًے کے تیي Senate
هبٍ کے اًعؼ قیٌیٹ کے قبهٌے قبالًہ ؼپوؼٹ
پیم کؽے گب۔ قبالًہ ؼپوؼٹ هیں ؾیؽ غوؼ تؼلیوی
قبل کے زوالے قے ایكی هؼلوهبت پیم کی
خبئے گی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،خف هیں
هٌعؼخہ غیل هؼبهالت قے هتؼلمہ قبؼے زمبئك
نبهل ہوں گے:
 (aاکیڈهکف؛
 (bتسمیك؛
 (cایڈهٌكٹؽیهي؛ اوؼ
 (dهبلیبت۔
()۸وائف چبًكلؽ کی قبالًہ ؼپوؼٹ قیٌیٹ هیں
پیم کؽًے قے پہلے قبؼے ػولعاؼوں اوؼ
یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ کو ظقتیبة کی خبئے گی
اوؼ اتٌی تؼعاظ هیں نبیغ کؽائی خبئے گی تب کہ اـ
کی وقیغ قؽکیولیهي کو یمیٌی ثٌبیب خب قکے۔
۱۱۔ ( )۱وائف چبًكلؽ چبًكلؽ کی طؽف قے
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زکوهت کی قفبؼل کی ثٌیبظ پؽ همؽؼ کیب خبئے
گب۔
ثهؽطیکہ پہال وائف چبًكلؽ ،چبًكلؽ کی طؽف
قے زکوهت کی قفبؼل کی ثٌیبظ پؽ همؽؼ کیب
خبئے گب۔
()۲وائف چبًكلؽ کی تمؽؼی کے لیئے هوؾوں
افؽاظ کی قفبؼل کے لیئے زکوهت کی طؽف
قے لواًیي هیں ثیبى کؽظٍ تبؼیص اوؼ طؽیمہ کبؼ
کے تست قؽچ کویٹی تهکیل ظی خبئے گی ،خو
زکوهت کی طؽف قے ًبهؿظ کؽظٍ قوقبئٹی کے
ظو ًبهوؼ هیوجؽاى پؽ ههتول ہوگی ،خي هیں قے
ایک کو کٌویٌؽ همؽؼ کیب خبئے گب ،قیٌیٹ کے ظو
هیوجؽ،ظو یوًیوؼقٹی کے هٌفؽظ اقبتػٍ خو قیٌیٹ
کےهیوجؽ ًہیں ہوں گے۔ ظو هٌفؽظ یوًیوؼقٹی کے
اقبتػٍ قیٌیٹ کی طؽف قے اـ طؽذ هٌتطت
کیئے خبئیں گے خیكے قیٌیٹ کی طؽف قے
ثیبى کیب گیب ہو ،قؽچ کویٹی ایكے ولت تک
هوخوظ ؼہے گی خت تک چبًكلؽ کی طؽف قے
ظوقؽا وائف چبًكلؽ همؽؼ ًہ کیب خبئے۔
()۳قؽچ کویتی کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کے
طوؼ پؽ تمؽؼی کے لیئے تدویؿ کؽظٍ افؽاظ پؽ
غوؼ کیب خبئے گب اوؼ زکوهت کی طؽف قے
چبًكلؽ کو قفبؼل کی خبئے گی۔
()۴وائف چبًكلؽ ظوثبؼٍ اضبفہ الئك هعت کے
لیئے چبًكلؽ کی طؽف قے زکوهت کی
قفبؼنوں پؽ پبًچ قبل کی هعت کے لیئے ایكی
نؽائظ و ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے گب،
خیكے زکوهت طے کؽے اوؼ زکوهت کی
ؼضبهٌعی قے ػہعٍ ؼکھہ قکے گب۔
()۵قیٌیٹ اـ کی هیوجؽنپ کے تیي ثٹب چبؼ کی
طؽف قے اـ قلكلے هیں لؽاؼظاظ کے غؼیؼے
چبًكلؽ کی ًباہلی ،ثعاضاللی یب طجی یب غہٌی
هؼػوؼی یب ثڑی ثعػٌواًی ،ثهوول کكی کكی کے
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غاتی فبئعے کے لیئے زیثیت کے غلظ اقتؼوبل
کے وائف چبًكلؽ کے ہٹبئے کے لیئے قفبؼل کؽ
قکتی ہے۔
ثهؽطیکہ چبًكلؽ ًباہلی ،ثعاضاللی یب طجؼی یب غہٌی
هؼػوؼی یب ثڑی ثعػٌواًی ،ثهوول کكی لكن کے
غاتی فبئعے کے لیئے زیثیت کے غلظ اقتؼوبل
والے والؼبت کے لیئے قیٌیٹ کو ؼیفؽًف ظاضل
کؽ قکتب ہے۔ ؼیفؽًف پؽ غوؼ کؽًے کے ثؼع
قیٌیٹ اـ کی هیوجؽنپ کے ظو تہبئی کی طؽف
قے اـ قلكلے هیں هٌظوؼ کؽظٍ لؽاؼظاظ کے
تست چبًكلؽ کو وائف چبًكلؽ کی ثؽطؽفی کی
قفبؼل کؽ قکتی ہے۔
ثهؽطیکہ هؿیع کہ وائف چبًكلؽ کے ضالف
ثؽطؽفی کی لؽاؼظاظ پؽ ؼائے نوبؼی قے پہلے
وائف چبًكلؽ کو قٌٌے کب هولؼہ فؽاہن کیب خبئے
گب۔
()۳وائف چبًكلؽ کی ثؽطؽفی کی قفبؼل کی
لؽاؼظاظ چبًكلؽ کو زکوهت کے غؼیؼے خوغ
کؽائی خبئے گی۔ چبًكلؽ زکوهت کے ههوؼے پؽ
لعم اٹھبئے گب۔
()۱کكی ثھی ولت خت وائف چبًكلؽ کب ػہعٍ ضبلی
ہوگب یب وائف چبًكلؽ غیؽ زبضؽ ہے ،یب ثیوبؼی یب
کكی ظوقؽے قجت کی وخہ قے اپٌے کبم
قؽاًدبم ظیٌے کے الئك ًہیں ہے تو قیٌیٹ وائف
چبًكلؽ کی غهیعاؼیبں اظا کؽًے کے لیئے ایكے
اًتظبهبت کؽے گی ،خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔
۱۲۔ ( )۱یوًیوؼقٹی کب ایک ؼخكٹؽاؼ ہوگب ،خو
قیٌیٹ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ
ایكی نؽائظ و ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے
گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
ثهؽطیکہ یوًیوؼقٹی کب ؼخكٹؽاؼ وائف چبًكلؽ
کی طؽف قے همؽؼ کیب خبئے گب۔
()۲ؼخكٹؽاؼ کے ػہعے پؽ تمؽؼی کے لیئے
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قیٌیٹ کے اضتیبؼات اوؼ
کبم
Powers
and
Functions of the
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تدؽثے کے قبتھ پیهوؼاًہ اوؼ تؼلیوی لبثلیت اـ
طؽذ ہوگی خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳ؼخكٹؽاؼ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی ػولعاؼ ہوگب
اوؼ یہ کبم کؽ قکے گب:
)(aیوًیوؼقٹی کی قیکؽیٹؽیٹ کب اًتظبهی قؽثؽاٍ
ہوگب اوؼ یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ کو قیکؽیٹؽیٹ
قپوؼٹ کی فؽاہوی کب غهیعاؼ ہوگب؛
)(bیوًیوؼقٹی کی ػبم هہؽ اوؼ تؼلیوی ؼکبؼڈـ
کب قٌجھبلٌے واال ہوگب؛
)(cثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست ؼخكٹؽڈ
گؽیدوئیٹ کب ؼخكٹؽ ثٌبئے گب؛
)(dهطتلف اتھبؼٹیؿ اوؼ ظوقؽی ثبڈیؿ هیں ثیبى
کؽظٍ طؽیمے کے تست هیوجؽاى کب اًتطبة ،تمؽؼی
یب ًبهؿظگی کی ًظؽظاؼی کؽے گب؛ اوؼ
)(eایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب،
خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
()۴ؼخكٹؽاؼ کے ػہعے کی هعت ظوثبؼٍ ًئی
ہوًے الئك تیي قبل ہوگی:
ثهؽطیکہ قیٌیٹ وائف چبًكلؽ کے ههوؼے پؽ
ًباہلی یب ثعػٌواًی کے ثٌیبظ پؽ ثیبى کؽظٍ طؽیمہ
کبؼ کے تست تمؽؼی ضتن کؽ قکتی ہے۔
۱۳۔ ()۱یوًیوؼقٹی کب ضؿاًچی قیٌیٹ کی طؽف
قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ همؽؼ کیب خبئے
گب ،ایكی نؽائظ و ضواثظ کے تست خیكے ثیبى
کیب گیب ہو:
()۲ضؿاًچی کے ػہعے پؽ تمؽؼی کے لیئے
تدؽثہ اوؼ پیهوؼاًہ اوؼ تؼلیوی لبثلیت اـ طؽذ
ہوں گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳ضؿاًچی یوًیوؼقٹی کب هبلیبت واال ػولعاؼ ہوگب
اوؼ وٍ هٌعؼخہ غیل کبم کؽ قکے گب:
)(aیوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ ،هبلیبت اوؼ قؽهبیہ
کبؼی قٌجھبلے گب؛
)(bیوًیوؼقٹی کی قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ
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کے تطویٌے تیبؼ کؽے گب اوؼ اى کو هبلیبت
کویٹی ،قٌڈیکیٹ اوؼ قیٌیٹ کے قبهٌے پیم
کؽے گب؛
)(cیہ یمیي ظیہبًی کؽے گب کہ یوًیوؼقٹی کے
فٌڈـ اى همبيع کے لیئے اقتؼوبل ہو ؼہے ہیں،
خي کے لیئے وٍ خبؼی کیئے گئے ہیں؛
اکبوًٹف قبالًہ آڈٹ کؽائے گب
)(dیوًیوؼقٹی کے ٔ
تب کہ هبلی قبل ضتن ہوًے کے چھہ هبٍ کے اًعؼ
قیٌیٹ کو خوغ کؽائے خب قکیں؛ اوؼ
)(eوٍ ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظے گب خیكے
ثیبى کیب گیب ہو۔
()۴ضؿاًچی کے ػہعے کی هعت ظوثبؼٍ ًئی ہوًے
الئك تیي قبل ہوگی:
ثهؽطیکہ قیٌیٹ وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ
ًباہلی یب ثعػٌواًی کے ثٌیبظ پؽ ثیبى کؽظٍ طؽیمے
کے تست تمؽؼی ضتن کؽ قکتی ہے۔
۱۴۔ ( )۱اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ قیٌیٹ کی طؽف
قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ همؽؼ کیب خبئے
گب ،ایكی نؽائظ و ضواثظ کے تست خیكے ثیبى
کیب گیب ہو:
ثهؽطیکہ اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ وائف چبًكلؽ کی
طؽف قے همؽؼ کیب خبئے گب۔
()۲اهتسبًبت کے کٌٹؽولؽ کی تمؽؼی کے لیئے کن
اؾ کن هطلوة لیبلت اـ طؽذ ہوگی خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۳اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی
ػولعاؼ ہوگب اوؼ هتؼلمہ اًڈؼ گؽیدوئیٹ اوؼ پوقٹ
گؽیدوئیٹ اهتسبى هٌؼمع کؽاًے کب غهیعاؼ ہوگب اوؼ
ایكی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو۔
()۴اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ ظوثبؼٍ ًئی ہوًے الئك تیي
قبل کی هعت کے لیئے همؽؼ کیب خبئے گب:
ثهؽطیکہ قیٌیٹ وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ
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هؼبئٌہ
Visitation
قٌڈیکیٹ
The Syndicate

قٌڈیکیٹ کے اضتیبؼات
اوؼ غهیعاؼیبں
Powers and duties
of Syndicate

ًباہلی یب ثعػٌواًی کی ثٌیبظ پؽ ثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ
کے تست اهتسبًبت کے کٌٹؽولؽ کی تمؽؼی ضتن
کؽ قکتی ہے۔
ببة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
Chapter-IV
Authorities of the University
۱۵۔ ( )۱یوًیوؼقٹی کی هٌعؼخہ غیل اتھبؼٹیؿ ہوں
گی:
)(aایکٹ کے غؼیؼے لبئن کؽظٍ اتھبؼٹیؿ:
)(iقیٌیٹ؛
)(iiقٌڈیکیٹ؛
کبوًكل؛
)(iiiاکیڈهک ٔ
)(bلواًیي کے غؼیؼے لبئن کؽظٍ اتھبؼٹیؿ:
کبوًكل؛
)(iگؽیدوئیٹ اوؼ ؼیكؽچ هیٌیدٌٹ ٔ
)(iiنؼجے ،فیکلٹییب یوًیوؼقٹی کی قطر پؽ اقبتػٍ
اوؼ ظوقؽے ػولے کی تمؽؼی ،تؽلی ،اویلوئیهي
اوؼ پؽوهوني کویٹیبں؛
)(iiiہؽ فیکلٹی کی کیؽیئؽ پلیكوٌٹ اوؼ اًٹؽًهپ
کویٹی؛
)(ivوائف چبًكلؽ کی تمؽؼی کے لیئے قؽچ
کویٹی؛
کبوًكل کی
)(vقیٌیٹ ،قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
تمؽؼی کی لیئے ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹیؿ؛
کبوًكل؛ اوؼ
)(viفیکلٹی ٔ
کبوًكل۔
)(viiڈپبؼٹوٌٹل ٔ
کبوًكل کكی
()۲قیٌیٹ ،قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
ثھی ًبم قے ایكی کویٹیبں اوؼ غیلی کویٹیبں ثٌب
قکتی ہیں ،خیكے لواًیي یب ضواثظ کے تست
هطلوة ہوں۔ ایكی کویٹیبں یب غیلی کویٹیبں اـ
ایکٹ کے همبيع کے لیئے یوًیوؼقٹیؿ کی
اتھبؼٹیؿ ہوں گی۔
۱۳۔ ( )۱یوًیوؼقٹی کو چبالًے کے لیئے غهیعاؼ
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ثبڈی کو قیٌیٹ کہب خبئے گب ،خو هٌعؼخہ غیل پؽ
ههتول ہوگی:
)(aچبًكلؽ خو قیٌیٹ کب چیئؽپؽقي ہوگب؛
)(bوائف چبًكلؽ؛
)(cقؽکبؼ کب ایک هیوجؽ خو قٌعھ زکوهت کے
هسکوہ يست کے ایڈیهٌل قیکؽیٹؽی کے ػہعے
قے کن ًہ ہوگب یب ظوقؽا کوئی هتؼلمہ هسکوہ خو
یوًیوؼقٹی کے ظھیبى کب هؽکؿ ہو؛
)(dایڈهٌكٹؽیهي ،هیٌیدوٌٹ ،تؼلین ،اکیڈهکف،
اکبوًٹٌكی ،اظویبت ،فبئي آؼٹف ،آؼکیٹکچؽ،
لبًوىٔ ،
ؾؼاػت ،قبئٌف ،ٹیکٌبالخی اوؼ اًدٌیئؽًگ کے
کبوًكل
نؼجوں هیں هٌفؽظ هؼبنؽے هیں قے چبؼ افؽاظ ،اکیڈهک ٔ
ایكے افؽاظ کی همؽؼی هطتلف نؼجوں هیں تواؾى Academic Council
کی ًوبئٌعگی کؽے۔
ثهؽطیکہ یوًیوؼقٹی پؽ ظھیبى یب اـ کب السبق اـ
طؽذ کیب خبئے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،خف
کی خھلک اى افؽاظ کی تؼعاظ هیں قے هسكوـ
ہو ،خو یوًیوؼقٹی کے اغؽاٌ و همبيع اوؼ
کبؼکؽظگی کے هبہؽ ہوں اوؼ خي کو قیٌیٹ پؽ
همؽؼ کیب گیب ہے۔
)(eیوًیوؼقٹی کی الوهٌی هیں قے ایک فؽظ؛
)(fپؽوفیكؽ یب کبلح کے پؽًكپبل کی قطر پؽ هلک
کی اکیڈهک کویوًٹی کے ظو فؽظ ،ػالوٍ
یوًیوؼقٹی هالؾهیي کے؛
)(gچبؼ یوًیوؼقٹی اقبتػٍ؛ اوؼ
)(hکویهي کی طؽف قے ًبهؿظ کؽظٍ ایک فؽظ۔
()۲غیلی ظفؼہ ( )۱کی نموں ) (eقے ) (hتک ثیبى
کؽظٍ قیٌیٹ کے هیوجؽاى کی تؼعاظ قیٌیٹ کی
طؽف قے لواًیي کے تست ثڑھبئی خب قکتی ہے
لیکي قیٌیٹ کے کل هیوجؽنپ اکیف قے ًہیں
ثڑھٌی چبہیئے ،خف هیں ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ
یوًیوؼقتی کے پبًچ اقبتػٍ ہوں اوؼ اضبفہ ختٌب
هوکي ہو قکے غیلی ظفؼہ ( )۱کی ثیبى کؽظٍ
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هطتلف کیٹیگؽیؿ هیں قے هتواؾى ہو۔
()۳قیٌیٹ هیں قبؼی تمؽؼیبں چبًكلؽ کی طؽف
قے زکوهت کی قفبؼنوں پؽ کی خبئیں گی۔ غیلی
ظفؼہ ( )۱کی نموں ) (eاوؼ ) (fتک هیں ثیبى کؽظٍ
افؽاظ کی تمؽؼیبں ہؽ آقبهی کے لیئے ظفؼہ  ۲۳کی
نؽائظ کے تست تهکیل ظی گئی ؼیپؽیؿًٹیهي
کویٹی کی قفبؼل پؽ تیي ًبم کے پیٌل هیں قے
کی خبئیں گی اوؼ اـ طؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو:
ثهؽطیکہ هؼیبؼ اوؼلبثلیت پؽ قودھوتہ کؽًے کے
ػالوٍ قیٌیٹ هیں ػوؼتوں کو هوؾوں ًوبئٌعگی ظی
خبئے گی۔
ثهؽطیکہ هؿیع یہ کہ غیلی ظفؼہ ( )۱کی نك )(g
هیں ثیبى کؽظٍ یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کے قلكلے هیں
قیٌیٹ ایک طؽیمہ کبؼ ثیبى کؽے گی خف کے
تست یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی هطتلف کیٹیگؽیؿ هیں
قے ووٹٌگ کے ثٌیبظ پؽ اًتطبثبت کے غؼیؼے
تمؽؼی کی خبئے گی۔
ثهؽطیکہ قیٌیٹ هتجبظل طوؼ پؽ ثیبى کؽ قکتی
ہے کہ قیٌیٹ هیں یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی تمؽؼی
اـ طؽذ ثھی ہو قکتی ہے خیكے اـ غیلی ظفؼہ
کی طؽف قے غیلی ظفؼہ ( )۱کی نموں ) (eقے
) (fتک هیں ثیبى کؽظٍ افؽاظ کے لیئے ثیبى کیب گیب
ہے۔
()۴ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ قیٌیٹ کے
هیوجؽ ،تیي قبل کے لیئے ػہعٍ ؼکھہ قکیں گے۔
ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ پہلی ظفؼہ ظوثبؼٍ
تهکیل ظیئے گئے قیٌیٹ کے هیوجؽاى کی ایک
تہبئی ،الٹ کے غؼیؼے طے کیب خبئے گب ،چبًكلؽ
کی طؽف قے تمؽؼی والی تبؼیص قے ایک قبل
همؽؼ ہوًے پؽ ػہعے قے ؼٹبئؽ ہوں گے ،ؼہتے
هیوجؽاى هیں قے آظھے ،ایکف آفیكو هیوجؽاى کے
ػالوٍ ،پہلی ظفؼہ ظوثبؼٍ تهکیل ظی گئی قیٌیٹ
هیں قے ،الٹ کی غؼیؼے قے طے کیئے خبئیں
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کے

کبوًكل
اکیڈهک
ٔ
اضتیبؼات اوؼ کبم
Powers
and
functions of the
Academic Council

گے ،تمؽؼی والی تبؼیص قے ظو قبل پوؼے ہوًے
پؽ ػہعے قے ؼٹبئؽ ہوں گے اوؼ ثبللی ؼہتے هیں
قے آظھے ،قوائے ایکف آفیهو هیوجؽاى کے،
تیكؽا قبل پوؼا ہوًے پؽ ػہعے قے ؼٹبئؽ ہو
خبئیں گے۔
ثهؽطیکہ ایکف آفیهو هیوجؽ کے ػالوٍ کوئی ثھی
فؽظ ظو لگبتبؼ هعتوں قے ؾائع قیٌیٹ هیں ضعهبت
قؽاًدبم ًہیں ظے قکے گب۔
ثهؽطیکہ هؿیع کہ قیٌیٹ هیں همؽؼ یوًیوؼقٹی
اقتبظ ظو لگبتبؼ هعتوں قے ؾائع ضعهت قؽاًدبم
ًہیں ظے قکیں گے۔
()۵قیٌیٹ قبل کے ظوؼاى کن اؾ کن ظو هؽتجہ
هیٹٌگ کؽے گی۔
()۳قیٌیٹ هیں هالؾهت ػبؼضی ثٌیبظوں پؽ ہوگی:
ثهؽطیکہ زمیمی ضؽچہ اـ طؽذ ويول کیب خبئے
گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۱ؼخكٹؽاؼ قیٌیٹ کب قیکؽیٹؽی ہوگب۔
()۸چبًكلؽ کی غیؽ زبضؽی هیں ،قیٌیٹ کی
هیٹٌگ کی يعاؼت ایكے هیوجؽ کی طؽف قے
کی خبئے گی ،خو یوًیوؼقٹی کب هالؾم یب
قؽکبؼی هالؾم ًہیں ہوگب ،خیكے چبًكلؽ ولتب ً
فولتب ً ًبهؿظ کؽے۔ اـ طؽذ ًبهؿظ کؽظٍ هیوجؽ
قیٌیٹ کب کٌویٌؽ ہوگب۔
()۹خت تک ظوقؽی يوؼت هیں اـ ایکٹ کے
تست ثیبى ًہ کیب گیب ہو ،قیٌیٹ کے قبؼے فیًلے
هوخوظ هیوجؽاى کی اکثؽیت ؼائے کی ثٌیبظ پؽ
کیئے خبئیں گے۔ کكی هؼبهلے پؽ هیوجؽ ثؽاثؽ
تمكین ہو خبًے پؽ هیٹٌگ کی يعاؼت کؽًے والے
کو ایک کبقٹٌگ ووٹ زبيل ہوگب۔
()۱۱قیٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوؼم اـ کی هیوجؽ نپ
کے ظو تہبئی ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت ایک کے
ثؽاثؽ گٌی خبئے گی۔
۱۱۔ ( )۱قیٌیٹ کو یوًیوؼقٹی کی هدووػی
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ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹیؿ
Representation
Committees

کچھ اتھبؼٹیؿ کی طؽف
قے کویٹیوں کی تمؽؼی
Appointment
of
committees
by

ًظؽظاؼی کے اضتبؼ زبيل ہوں گے اوؼ وائف certain Authorities
چبًكلؽ اوؼ اتھبؼٹیؿ کو یوًیوؼقٹی کے قبؼے
کبهوں کے لیئے خواثعٍ ؼکھے گی۔ قیٌیٹ کو
یوًیوؼقٹی کے وٍ قبؼے اضتیبؼات ثھی زبيل
ہوں گے خو کكی اتھبؼٹی یب ػولعاؼ کے لیئے اـ
ایکٹ کے تست ثیبى ًھ کیئے گئے ہوں اوؼ وٍ
ظوقؽے اضتیبؼات ثھی زبيل ہوں گے خو اـ
ایکٹ کے تست ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں لیکي اقٹیچوٹف
یوًیوؼقٹی کے کبهوں کی کبؼکؽظگی کے لیئے Statutes
ضؽوؼی ہوں۔
()۲هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی ػبم زیثیت قے
تضبظ کے ػالوٍ قیٌیٹ کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات
زبيل ہوں گے:
)(aکبم کے تدویؿ کؽظٍ قبالًہ هًٌوثے ،قبالًہ
اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ ،قبالًہ ؼپوؼٹ اوؼ
اکبوًٹف کے قبالًہ اقٹیٹوٌٹ کی هٌظوؼی ظیٌب؛
ٔ
)(bیوًیوؼقٹی خبئیعاظ ،فٌڈـ اوؼ قؽهبیہ کبؼی
کو ؼکھٌب ،ضبثطہ ؼکھٌب اوؼ اًتظبم کے لیئے
زکوت ػولی ثٌبًب ،ثهوول غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ کے
فؽوضت اوؼ ضؽیعاؼی یب طلجی کی هٌظوؼی کے؛
) (cیوًیوؼقٹی کے تؼلیوی پؽوگؽاهوں کے هؼیبؼ
هیں تؼلمی کی ًظؽظاؼی کؽًب اوؼ یوًیوؼقٹی کے
ػبم تؼلیوی هؼبهالت پؽ ًظؽ ؼکھٌب؛
)(dڈیٌف ،پؽوفیكؽوں ،ایكوقی ایٹ پؽوفكیكؽوں
اوؼ ایكے ظوقؽے فیکلٹی اوؼ ایڈهٌكٹؽیٹؽوں کی
همؽؼی کی هٌظوؼی ظیٌب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(eیوًیوؼقٹی کے قبؼے ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کی تمؽؼی کے نؽائظ و ضواثظ
کے لیئے اقکیویں ،ہعایبت اوؼ ؼہٌوبئی ثٌبًب؛
)(fاقٹؽیٹدک پالًف کی هٌظوؼی ظیٌب؛
)(gیوًیوؼقٹی کے فٌبًهل ؼیكوؼـ ڈولپوٌٹ
پالًف کی هٌظوؼی ظیٌب؛
کبوًكل ،خیكے هؼبهلہ
)(hقٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
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ہو ،کی طؽف قے تدویؿ کؽظٍ ڈؼافٹف ،لواًیي
اوؼ ضواثظ پؽ غوؼ کؽًب اوؼ ظفؼہ  ۲۵اوؼ ۲۳
هیں ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست اى کو زل کؽًب؛
ثهؽطکیہ قیٌیٹ اؾضوظ لبًوى یب ضواثظ ثٌب قکتی
کبوًكل،خیكے
ہے اوؼ قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
هؼبهلہ ہو ،اى قے ههوؼا لیٌے کے ثؼع هٌظوؼی
ظی قکتی ہے۔
)(iکكی اتھبؼٹی یب ػولعاؼ کی کبؼؼوایبں اگؽ
قیٌیٹ هطوئي ہے کہ ایكی کبؼؼوایبں ایکٹ کی
گٌدبئهوں ،لواًیي یب ضواثظ کے تست ًہیں ہیں،
ایكی اتھبؼٹی یب ػولعاؼ قے قجت هؼلوم کؽًے
کے ثؼع کہ کیوں ایكی کبؼؼوایبں ضتن ًہ کی ضواثظ
خبئیں ،تسؽیؽی زکن کے غؼیؼے ضتن کؽًب؛
Regulations
)(jاـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست چبًكلؽ کو
قیٌیٹ کے کكی هیوجؽ کو ثؽطؽف کؽًے کی
قفبؼل کؽًب؛
)(kاـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست ایکف آفیهو
هیوجؽاى کے ػالوٍ قٌڈیکیٹ کے هیوجؽ همؽؼ
کؽًب؛
)(lاـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست ایکف آفیهو
کبوًكل کے هیوجؽ
هیوجؽاى کے ػالوٍ اکیڈهک ٔ
همؽؼ کؽًب؛
)ً(mبهوؼ پؽوفیكؽ ایكی نؽائظ و ضواثظ کے
تست همؽؼ کؽًب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(nکكی نطى کو کكی اتھبؼٹی کی هیوجؽنپ
قے ہٹبًب ،اگؽ ایكب نطى:
)(iظهبغی تواؾى کھو ثیٹھے؛ یب
)(iiایكی اتھبؼٹی کے هیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم
کؽًے قے ًباہل ہو خبئے؛ یب
)(iiiلبًوى کی کكی ػعالت کی طؽف قے
ثعاضاللی کے خؽم هیں قؿا قٌبئی گئی ہو؛
)(oیوًیوؼقٹی کی ػبم هہؽ کی تسویل اوؼ اـ
کے اقتؼوبل کب طؽیمہ طے کؽًب۔
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()۳قیٌیٹ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست اپٌے
قبؼے یب کوئی ثھی اضتیبؼات یب کبم کكی اتھبؼٹی،
ػولعاؼ یب یوًیوؼقٹی کے هیي کیوپف کے هالؾم،
یب اـ کے اضبفی کیوپف کی کكی اتھبؼٹی،
کویٹی ،ػولعاؼ یب هالؾم کو ایكی اضبفی کیوپف
کے کبهوں کی ثہتؽ کبؼکؽظگی کے همًع کے
لیئے هٌتمل کؽًب اوؼ اـ همًع کے لیئے قیٌیٹ
ایڈیهٌل کیوپف هیں ًئے ػہعے یب آقبهیبں پیعا کؽ
قکتی ہے۔
۱۸۔ قیٌیٹ نؽائظ اوؼ طؽیمہ کبؼ کے تست
خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،یوًیوؼقٹی قے هتؼلمہ
هؼبهالت کی هؼبئٌہ کؽا قکتی ہے۔
۱۹۔ ()۱یوًیوؼقٹی کی قٌڈیکیٹ ہوگی ،خو
هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
)(aوائف چبًكلؽ ،خو اـ کب چیئؽپؽقي ہوگب؛
)(bیوًیوؼقٹی کی فیکلٹیؿ کے ڈیٌف؛
)(cهطتلف نؼجوں هیں قے تیي پؽوفیكؽؾ ،خو
قیٌیٹ کے هیوجؽ ًہیں ہیں ،یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ
کی طؽف قے قیٌیٹ کی طؽف قے ثیبى کؽظٍ
طؽیمہ کبؼ کے تست هٌتطت کیئے خبئیں گے؛
)(dتهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے پؽًكپبل؛
)(eؼخكٹؽاؼ؛
)(fضؿاًچی؛ اوؼ
) (gاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ قٌڈیکیٹ کے
هیوجؽ تیي قبل کے ػؽيے کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں
گے۔
()۳غیلی ظفؼہ ( )۱کی نك ) (cهیں ثیبى کؽظٍ تیي
اقبتػٍ کے قلكلے هیں ،قیٌیٹ اًتطبثبت کے
هتجبظل کے طوؼ پؽ ظفؼہ  ۲۳کی نؽائظ کے
هطبثك تهکیل ظی گئی ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی کی
طؽف قے ًبهوں کے پیٌل کے تدویؿ کؽًے کے
لیئے طؽیمہ ثیبى کؽ قکتی ہے۔ ؼیپؽیؿًٹیهي
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اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ
کی تؽهین اوؼ هٌكوضی
Amendment and
repeal of statutes
and regulations
لواػع
Rules

یوًیوؼقٹی فٌڈ
University Fund
اکبوًٹف
آڈٹ اوؼ ٔ
Audit
and
Accounts

کویٹی کی طؽف قے تدویؿ کؽظٍ افؽاظ کی تمؽؼی
قیٌیٹ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ
کی خبئے گی۔
()۴قٌڈیکیٹ کی هیٹٌگ کب کوؼم کل هیوجؽاى کے
آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت ایک کے ثؽاثؽ
گٌی خبئے گی۔
()۵قیٌیٹ قبل کی ہؽ قہ هبہی هیں کن اؾ کن ایک
هؽتجہ هیٹٌگ کؽے گی۔
۲۱۔ ( )۱قٌڈیکیٹ یوًیوؼقٹی کی ایگؿیکٹو ثبڈی
ہوگی اوؼ خف کو اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ
لواًیي کے تست یوًیوؼقٹی کے هؼبهالت اوؼ
خبئیعاظ کے اًتظبم پؽ ػبم ًظؽظاؼی ہوگی۔
()۲هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی ػبم زیثیت قے
تضبظ کے ػالوٍ قٌڈیکیٹ کو هٌعؼخہ غیل
اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
)(aقبالًہ ؼپوؼٹ اوؼ قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ
ثدٹ تطویٌوں پؽ غوؼ کؽًب اوؼ وٍ قیٌیٹ کو خوغ
کؽاًب؛
)(bیوًیوؼقٹی کی طؽف قے هٌمولہ خبئیعاظ کی
هٌتملی اوؼ هٌتملی لجہل کؽًب؛
)(cیوًیوؼقٹی کی طؽف قے ٹھیکے هٌظوؼ
کؽًب ،هکول کؽًب اوؼ تجعیل کؽًب یب ؼظ کؽًب؛
)(dیوًیوؼقٹی کی طؽف قے زبيل کؽظٍ یب
اکبوًٹف اوؼ
ضؽچ کؽظٍ قبؼی ؼلوم کے
ٔ
یوًیوؼقٹی کے اثبثوں اوؼ وقبئل کے کتبة تیبؼ
کؽًب؛
)(eکكی ًہ اقتؼوبل ہوئی ؼلن کے قبتھ یوًیوؼقٹی
قے هتؼملہ کوئی ؼلن ٹؽقٹف ایکٹ۱۸۸۲ ،
( ۱۸۸۲کب ایکٹ  )IIکی ظفؼہ  ۲۱هیں ثیبى کؽظٍ
کي قکیوؼٹیؿ هیں لگبًے اوؼ غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ
ضؽیع کؽًے هیں یب ایكے ظوقؽے کكی طؽیمے،
خیكے وٍ طے کؽے ،ایكی قؽهبیہ کبؼیوں کے
قلكلےهیں هلے ہوئے اضتیبؼات کے قلكلے هیں؛
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)(fیوًیوؼقٹی کو هٌتمل کؽظل کكی خبئیعاظ یب
کیئے گئے گؽاًٹف ،تسبئف ،ػطیبت ،اًڈوهٌٹف
اوؼ ظوقؽے تؼبوى کو زبيل کؽًب اوؼ اًتظبم
کؽًب؛
)(gیوًیوؼقٹی کے يواثعیع پؽ ؼکھے گئے کي
فٌڈـ کو هطًوو همبيع کے لیئے اًتظبم کؽًب؛
)(hیوًیوؼقٹی کے لیئے هطلوة ػوبؼات،
الئجؽیؽیؿ ،ازبطے ،فؽًیچؽ ،قبهبى ،اوؾاؼ اوؼ
ایكی ظوقؽی هطلوثہ انیبء یوًیوؼقٹی کے کبم
خبؼی ؼکھٌے کے لیئے فؽاہن کؽًب؛
)(iؼہبئم کے ہبلف اوؼ ہبقٹلف لبئن کؽًب اوؼ
قٌجھبلٌب اوؼ نبگؽظوں کی ؼہبئم کے لیئے ہبقٹلف
یب الخٌگف کی هٌظوؼی ظیٌب یب الئكٌف خبؼی
کؽًب؛
)(jقیٌیٹ کو کبلدوں کو السبق ظیٌے اوؼ السبق
ضتن کؽًے کی قفبؼل کؽًب؛
)(kقیٌیٹ کو تؼلیوی اظاؼوں کو یوًیوؼقٹی کی
هؽاػبت هیں ظاضل کؽًب یب ایكی هؽاػبت ضتن
کؽًے کی قفبؼل کؽًب؛
)(lکبلدوں اوؼ تعؼیكی نؼجوں کی خبًچ پڑتبل
کؽاًب؛
)(mپؽوفیكؽنپف ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽنپف،
اقكٹٌٹ پؽوفیكؽنپف ،لیکچؽؼنپف اوؼ ظوقؽی
تعؼیف کی آقبهیبں پیعا کؽًب یب ایكی آقبهیوں کو
قكپٌڈ کؽًب؛
) (nایكی اًتظبهی یب ظوقؽی آقبهیبں پیعا کؽًب،
قكپٌڈ یب ضتن کؽًب؛
)(oیوًیوؼقٹی کی ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ ظوقؽے
هالؾهیي کی ؾهیعاؼیبں ثیبى کؽًب؛
)(pاى هؼبهالت پؽ قیٌیٹ کو ؼپوؼٹ کؽًب خي
هؼبهالت پؽ ؼپوؼٹ کؽًے کے لیئے کہب گیب ہو؛
) (qاـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست هطتلف
اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛
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قجت ثتبًے کب هولؼہ
Opportunity
to
show case
قٌڈیکیٹ کو اپیل اوؼ اـ
کی طؽف قے ًظؽثبًی
Appeal to and
review by the
Syndicate

یوًیوؼقٹی کی هالؾهت
Service of the
university

فوائع اوؼ اًهوؼًف
Benefits
and

)(rقیٌیٹ کو خوغ کؽاًے کے لیئے اقٹیچوٹف insurance
کے ڈؼافٹف تدویؿ کؽًب؛
)(sیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی چبل چلت اوؼ
ًظن و ضجظ کو قٌجھبلٌب؛
)(tیوًیوؼقٹی کے ثہتؽاًتظبم کے لیئے ضؽوؼی
لعم اٹھبًب اوؼ ایكے قبؼے اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًب
خیكے ضؽوؼی ہوں؛
اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽؾ کے
)(uاپٌے کوئی ثھی اضتیبؼات کكی اتھبؼٹی یب ػہعے کی هعت کی
ػولعاؼ یب کویٹی کے زوالے کؽًب؛ اوؼ
نؽوػبت
)(vایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ ایکٹ Commencement
کی ظوقؽی گٌدبئهوں کے تست قوًپے گئے ہوں
of term of office of
یب لواًیي کے تست قوًپے خب قکتے ہوں۔
members
۲۱۔ ( )۱یوًیوؼقٹی کی اکیڈهک کبوًكل ہوگیof ،
ٔ
Authorities
خو هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
)(aوائف چبًكلؽ خو چیئؽپؽقي ہوگب؛
)(bفیکلٹیؿ کے ڈیٌف یب نؼجوں کے چیئؽهیي یب
اتھبؼٹیؿ هیں ػبؼضی
قؽثؽاٍ؛
آقبهیوں پؽ ثھؽتی
)(cنؼجوں ،اظاؼوں اوؼ تهکیل ظیئے گئے کبلدوں
کی ًوبئٌعگی کؽًے والے پبًچ هیوجؽ قیٌیٹ کی Filling of Casual
Vacancies
طؽف قے ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست هٌتطت in
کیئے خبئیں گے؛
authorities
)(dالسبق نعٍ کبلدوں کے ظو پؽًكپبل؛
اتھبؼٹیؿ کی تهکیل هیں
)(eاهیؽیٹف پؽوفیكؽـ کے قبتھ پبًچ ضبهیبں
پؽوفیكؽـ؛
Flaws
in
the
)(fؼخكٹؽاؼ؛
constitution
of
)(gاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛
Authorities
)(hیوًیوؼقٹی ہبقپیٹل یب چبًڈکب هیڈیکل کبلح
ہبقپیٹل کے هیڈیکل قپؽًٹٌڈًٹف؛ اوؼ
)(iالئجؽیؽیي۔
()۲قیٌیٹ ایکف آفیهو اوؼ هٌتطت هیوجؽاى کے اتھبؼتیؿ کی کبؼؼوایبں
کبوًكل کے هیوجؽ همؽؼ کؽے گی آقبهیوں کی وخہ قے
ػالوٍ اکیڈهک ٔ
اوؼ وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ هیوجؽ همؽؼ غیؽ هوثؽ ہوًب
کؽے گی؛
Proceedings of the
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Authorities
ثهؽطیکہ پبًچ پؽوفیكؽوں اوؼ نؼجوں ،اظاؼوں and
invalidated
اوؼ تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کی ًوبئٌعگی کؽًے by
والے هیوجؽاى کے قلكلے هیں قیٌیٹ هتجبظل
vacancies
اًتطبة کے طوؼ ؼپ ظفؼہ  ۲۳کی نؽائظ کے
تست تهکیل ظی گئی ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی کی
فؽقٹ اقٹیچوٹف اوؼ
طؽف قے ًبهوں کے پیٌل تدویؿ کؽًے کے لیئے
ضواثظ
طؽیمہ ثیبى کؽ قکتی ہے۔ ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی کی
طؽف قے تدؼؿٍ کؽظٍ افؽاظ کی تمؽؼی قیٌیٹ First Statutes and
کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ کی regulations
خبئے گی۔
کبوًكل کے هیوجؽ تیي قبل کے لیئے
()۳اکیڈهک ٔ
ػہعٍ ؼکھہ قکیں گے۔
کبوًكل ہؽ قہ هبہی هیں کن اؾ کن ای ؼکبوٹیں ہٹبًب
()۴اکیڈهک ٔ
Removal
of
هؽتجہ هیٹٌگ کؽے گی۔
کبوًكل کی هیٹٌگ کب کوؼل کل difficulties
()۵اکیڈهک ٔ
هیوجؽاى کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت
ایک کے ثؽاثؽ گٌی خبئے گی۔
کبوًكل یوًیوؼقٹی کی اکیڈهک
۲۲۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
ثبڈی ہوگی اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي
کے تست تعؼیف ،اقکبلؽ نپ ،تسمیك اوؼ
اهتسبًبت کے ضبو هؼیبؼوں کے تست ؼکھٌے
اوؼ چالًے اوؼ یوًیوؼقٹی اوؼ کبلدوں کی
تعؼیكی قؽگؽهیوں کو فؽوؽ ظالًے کب اضتیبؼ
زبيل ہوگب۔
()۲ضبو طوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال گٌدبئهوں کی ضوبًت
ػبم زیثیت قے تضبظ کے ػالوٍ ٔ
کبوًكل کو Indemnity
هٌعؼخہ غیل اضتیبؼ زبيل ہوں گے:
)(aتؼلیوی پؽوگؽاهوں کے هؼیبؼ قے هتؼلمہ
زکوت ػولیوں اوؼ طؽیموں کی هٌظوؼی ظیٌب؛
ظوقؽی
قؽکبؼ،
)(bتؼلیوی پؽوگؽاهوں کی هٌظوؼی ظیٌب؛
یوًیوؼقٹیؿ یب تؼلیوی اوؼ
)(cنبگؽظوں کے کبهوں ثهوول ظاضلوںً ،یکبلی،
تسمیمی اظاؼوں کے
قؿا ،اهتسبًبت اوؼ قؽٹیفکیٹ ظیٌے قے هتؼلمہ
هالؾهیي کی یوًیوؼقٹی
هؼبهالت کے لیئے زکوت ػولیوں اوؼ طؽیموں
هیں تمؽؼی کی اخبؾت کب
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کی هٌظوؼی ظیٌب؛
)(dتعؼیف اوؼ تسمیك کے هؼیبؼ کو یمیٌی ثٌبًے
کے لیئے زکوت ػولیوں اوؼ طؽیموں کی
هٌظوؼی ظیٌب؛
)(eظوقؽے تؼلیوی اظاؼوں کے السبق کے لیئے
زکوت ػولیوں اوؼ طؽیموں کی قفبؼل کؽًب؛
)(fقٌڈیکیٹ کو فیکلٹیؿ ،تعؼیكی نؼجوں اوؼ
ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ کی تهکیل اوؼ اًتظبم کے لیئے
اقکیویں تدویؿ کؽًب؛
)(gهتؼلمہ اتھبؼٹیؿ کی طؽف قے ًبهوں کے پیٌل
هلٌے کے ثؼع یوًیوؼقٹی کے قبؼے اهتسبًبت
کے لیئے پیپؽ قیٹؽؾ اوؼ هوتسي همؽؼ کؽًب؛
)(hہؽ قطر پؽ یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی هكلكل
پؽوفیهٌل تؽلی کے لیئے پؽوگؽام تهکیل ظیٌب؛
)(iظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اهتسبًی ثبڈیؿ کے
اهتسبًبت کو یوًیوؼقٹی کے اهتسبًبت ثؽاثؽ توثیك
ظیٌب؛
)(jاقٹوڈًٹ نپف ،اقکبلؽ نپف ،هیڈلف اوؼ
اًؼبهبت کب اًتظبم کؽًب؛
)(kقیٌیٹ کو پیم کؽاًے کے لیئے ضواثظ
تهکیل ظیٌب؛
)(lیوًیوؼقٹی کی تؼلیوی کبؼکؽظگی پؽ قبالًہ
ؼپوؼٹ تیبؼ کؽًب؛ اوؼ
) (mایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
ضواثظ هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۲۳۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ قیٌیٹ،
کبوًكل هیں افؽاظ کی
قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
تمؽؼی کے لیئے قفبؼل کؽًے کے لیئے قیٌیٹ
کی طؽف قے ایک ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی تهکیل
ظی خبئے گی۔
()۲قیٌیٹ هیں تمؽؼیوں کے لیئے ؼیپؽیؿًٹیهي
کویٹی کے هیوجؽ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوں گے:
)(aقیٌیٹ کے تیي هیوجؽ خو یوًیوؼقٹی کے
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اقبتػٍ ًہ ہوں؛
)(bثیبى کؽفہ طؽیمے کے تست یوًیوؼقٹی اقبتػٍ
کی طؽف قے اى هیں قے ًبهؿظ کؽظٍ ظو افؽاظ؛
)(cاکیڈهک کویوًٹی هیں قے ایک فؽظ ،خو
یوًیوؼقٹی کب هالؾم ًہ ہو ،پؽوفیكؽ یب کبلح
پؽًكپبل کی قطر پؽ یوًیوؼقٹی اقبتػٍ کی طؽف
قے ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست ًبهؿظ کیب خبئے
گب؛ اوؼ
اکبوًٹٌكی هیں
)(dقطبوت ،تؽلیبتی کبم ،لبًوى یب ٔ
تدؽثہ ؼکھٌے واال ایک ًبهوؼ نہؽی قیٌیٹ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیب خبئے گب۔
کبوًكل هیں تمؽؼیوں
()۳قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
کے لیئے ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی هٌعؼخہ غیل پؽ
ههتول ہوگی:
)(aقیٌیٹ کے ظو هیوجؽ خو یوًیوؼقٹی اقبتػٍ ًہ
ہوں۔
)(bثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست یوًیوؼقٹی اقبتػٍ
کی طؽف قے اى هیں قے ًبهؿظ کؽظٍ تیي افؽاظ؛
()۴ؼیپؽیؿیٌٹیهي کویٹی کی هعت تیي قبل ہوگی؛
ثهؽطیکہ هیوجؽ هكلكل ظو هعتوں تک ضعهت
قؽاًدبم ظی قکے گب۔
()۵ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی کے طؽیمے اـ طؽذ ہوں
گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۳ظوقؽی کي اتھبؼٹیؿ کی طؽف قے ایكی
ظوقؽی ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹیؿ تهکیل کی خب قکتی
ہیں ،خیكے یوًیوؼقٹی کی هطتلف اتھبؼٹیؿ اوؼ
ظوقؽی ثبڈیؿ هیں افؽاظ کی تمؽؼیوں کی قفبؼل
کے لیئے ضؽوؼی ہوں۔
کبوًكل اوؼ
۲۴۔ ( )۱قیٌیٹ ،قٌڈیکیٹ ،اکیڈهک ٔ
ظوقؽی اتھبؼٹیؿ ،ولتب ً فولتب ً ایكی اقٹیٌڈًگ،
اقپیهل یب ایڈوائؿؼی کویٹیبں تهکیل ظے قکتی
ہیں ،خیكے وٍ هٌبقت قودھیں اوؼ افؽاظ کویٹی
کے هیوجؽ کے طوؼ پؽ همؽؼ کؽ قکتی ہیں ،خو
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ایكی اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽ ًہ ہوں۔
()۲اتھبؼٹیؿ کی تهکیل ،کبم اوؼ اضتیبؼات خي کے
لیئے اـ ایکٹ هیں ضبو گٌدبئم ًہیں اـ طؽذ
ہوں گے خیكے لواًیي اوؼ ضواثظ هیں ثیبى کیب
گیب ہو۔
ببةV-
اسٹیچوٹس ،ضوابط اور قواعد
Chapter-V
Statutes, Regulations and Rules
۲۵۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
هٌعؼخہ غیل ثیبى کؽظٍ قبؼے هؼبهالت یب اى هیں
قے کكی ایک کے لیئے اقٹیچوٹف تهکیل ظیئے
خب قکتے ہیں:
)(aهواظ اوؼ طؽیمہ خف کے تست قبالًہ ؼپوؼٹ
وائف چبًكلؽ کی طؽف قے قیٌیٹ کو پیم کؽًے
کے لیئے تیبؼ کی خبئے گی؛
)(bیوًیوؼقٹی فیف اوؼ ظوقؽی چبؼخؿ؛
)(cیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی پیٌهي ،اًهوؼًف،
گؽیچوئٹی ،پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ ثیٌوویلٌٹ فٌڈ کی
تهکیل؛
)(dیوًیوؼقٹی کے ػولعاؼ ،اقبتػٍ اوؼ ظوقؽے
هالؾهیي کی هالؾهت کے پے اقکیل اوؼ ظوقؽے
نؽائظ و ضواثظ؛
)(eؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹف کب ؼخكٹؽ تیبؼ کؽًب؛
)(fتؼلیوی اظاؼوں کب السبق کؽًباوؼ السبق ضتن
کؽًب اوؼ هتؼلمہ هؼبهالت؛
)(gتؼلیوی اظاؼے کی یوًیوؼقٹی کی هؽاػبت هیں
ظاضال یب ایكی هؽاػبت کو ضتن کؽًب؛
)(hفیکلٹیؿ ،اظاؼوں اوؼ کبلدوں اوؼ ظوقؽی
اکیڈهک ڈویؿًف کب لیبم؛
)(iػولعاؼوں اوؼ اقبتػٍ کب اضتیبؼ اوؼ غهیعاؼیبں؛
)(jنؽائظ خي کے تست یوًیوؼقٹی ظوقؽے
اظاؼوں یب پجلک ثبڈیؿ قے تسمیك اوؼ يالزکبؼی
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ضعهبت کے اًتظبهبت هیں ظاضل ہو قکتی ہے؛
)(kاهیؽیٹف پؽوفیكؽؾ کی تمؽؼی کے نؽائظ اوؼ
اػؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛
)(lیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی يالزیت اوؼ ًظن
و ضجظ؛
)(mاـ ایکٹ کی نؽائظ کے تست کبم خبؼی
ؼکھٌے کے لیئے ؼیپؽیؿًٹیهي کویٹی کی تهکیل
اوؼ اـ کے کبم کب طؽیمہ؛
)(nقؽچ کویٹی کی تهکیل اوؼ طؽیمہ خف کے
تست وائف چبًكلؽ کی تمؽؼی کی خبئے گی؛
) (oاتھبؼٹیؿ کی تهکیل ،کبم اوؼ اضتیبؼات؛ اوؼ
)(pاـ ایکٹ کے تست ظوقؽے قبؼے هؼبهالت
خو لواًیي کے تست ثیبى کؽًے یب چالًے ہیں۔
()۲قٌڈیکیٹ لواًیي کب ڈؼافٹ قیٌیٹ کو پیم کؽے
گی ،خو تدویؿات پؽ غوؼ کؽًے کے ثؼع تجعیلیوں
کے قبتھ یب ثغیؽ تجعیلیوں کے هٌظوؼ کؽ قکتی
ہے یب ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے کے لیئے قٌڈیکیٹ کی
طؽف واپف ثھیح قکتی ہے:
ثهؽطیکہ غیلی ظفؼہ ( )۱کی نموں ) (aاوؼ ()۱
هیں ثیبى کؽظٍ کكی هؼبهلے قے هتؼلمہ لبًوى
قٌڈیکیٹ کی ؼائے لیٌے کے ثؼع قیٌیٹ کی
طؽف قے طے کیئے اوؼ هٌظوؼ کیئے خبئیں
گے:
ثهؽطکیہ هؿیع یہ کہ قٌڈیکیٹ اپٌے اضتیبؼ هیں
آًے والے کكی هؼبهلے کے قلكلے هیں لبًوى
طے کؽ قکتی ہے یب ایکٹ کے نؽائظ کے تست
تهکیل ظیئے گئے لبًوى کے قلكلے هیں اوؼ
ایكے لبًوى کی قٌڈیکیٹ کے ؼائے زبيل کؽًے
کے ثؼع هٌظوؼی ظی قکتی ہے۔
۲۳۔ ()۱اـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں اوؼ لبًوى کے
کبوًكل هٌعؼخہ غیل قبؼے یب اى
تست اکیڈهک ٔ
هیں قے کي ثھی هؼبهالت کے لیئے ضواثظ ثٌب
قکتی ہے ،خو قؽکبؼی گؿیٹ هیں نبهل کیئے
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خبئیں گے:
)(aیوًیوؼقٹی کی ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ
قؽٹیفکیٹوں کے لیئے کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ؛
)(bطؽیمہ خف کے تست ظفؼہ  ۳کی غیلی ظفؼہ
( )۱هیں ثیبى کؽظٍ تعؼیف کب اًتظبم کیب اوؼ فؽاہن
کیب خبئے گب؛
)(cنبگؽظوں کی یوًیوؼقٹی هیں ظاضال اوؼ
یوًیوؼقٹی قی ًیکبلی؛
)(dنؽائظ خي کے تست قبگؽظوں کو یوًیوؼقٹی
کے کوؼقؿ اوؼ اهتسبًبت کے لیئے ظاضال ظی
خبئے گی اوؼ خو ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ
قؽٹیفکیٹوں کے لیئے اہل ہوں گے؛
)(eاهتسبى هٌؼمع کؽًب؛
)(fیوًیوؼقٹی کے هطتلف کوؼقؿ اوؼ اهتسبًبت
هیں ظاضال کے لیئے فیف اوؼ ظوقؽی ويولیبت
خو نبگؽظوں کی طؽف قے اظا کی خبئیں گی؛
)(gنؽائظ خي کے تست کوئی نطى ڈگؽی
زبيل کؽًے کے لیئے آؾاظاًہ تسمیك خبؼی ؼکھہ
قکتب ہے؛
)(hالئجؽیؽی کب اقتؼوبل؛
)(iفیکلٹیؿ ،نؼجوں اوؼ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی
تهکیل؛ اوؼ
)(jظوقؽے قبؼے هؼبهالت خو اـ ایکٹ ،یب
لواًیي کے غؼیؼے یب ضواثظ کے تست ثیبى ہوًے
ہیں۔
کبوًكل کی طؽف قے تهکیل
()۲ضواثظ اکیڈهک ٔ
ظیئے خبئیں گے اوؼ هٌظوؼی کے لیئے قٌڈیکیٹ
کو پیم کیئے خبئیں گے ،خو اـ کو خوغ کؽائے
گئے ضواثظ هٌظوؼ کؽ کے یب هٌظوؼی ؼوک کؽ
کبوًكل
یب ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے کے لیئے اکیڈهک ٔ
کبوًكل کی
کو واپف ثھیح قکتی ہے۔ اکیڈهک ٔ
طؽف قے تهکیل ظیب گیب کوئی ثھی ضبثطہ تت
تک هوثؽ ًہیں ہوگب خت تک اـ کی قٌڈیکیٹ کی
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طؽف قے هٌظوؼی ًہ ظی خبئے۔
()۳غیلی نموں ) (gاوؼ )(iقے ہن ٓاہٌگی
ؼکھٌب،ضواثظ اوؼ هؼبهالت قٌڈیکیٹ کی پیهگی
هٌظوؼی کے ػالوٍ قیٌیٹ کو خوغ ًہیں کؽائے
خبئیں گے۔
۲۱۔لواًیي اوؼ ضواثظ هیں اضبفہ ،تؽهین کؽًے یب
هٌكوش کؽًے کب طؽیمہ کبؼ وٍ ہی ہوگب خو لواًیي
اوؼ ضواثظ کے تهکیل ظیٌے اوؼ ثٌبًے کے لیئے
تؽتیجواؼ ثیبى کیب گیب ہے۔
۲۸۔ ( )۱اتھبؼٹیؿ اوؼ یوًیوؼقٹی کی ظوقؽی
ثبڈیؿ اـ ایکٹ ،اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ کے تست
قؽکبؼی گؿیٹ هیں نبیغ کؽًے کے لیئے لواػع
تهکیل ظے قکتی ہیں ،یوًیوؼقٹی کے هؼبهالت
کے زوالے قے خي کے لیئے ایکٹ هیں ثیبى
ًہیں کیب گیب یب لواًیي اوؼ ضواثظ هیں ثیبى ًہیں کیب
گیب ،ثهوول کبؼوثبؼ چالًے اوؼ هیٹٌگ کب ولت
اوؼ خگہ طے کؽًے کے قبتھ هتؼلمہ هؼبهالت
کے لیئے لواػع ثٌبًے کے۔
()۲لواػع قٌڈیکیٹ کی هٌظوؼی قے هوثؽ ہو
خبئیں گے۔
ببةVI-
یونیورسٹی فنڈ
Chapter-VI
University Fund
۲۹۔ یوًیوؼقٹی کو ایک فٌڈ ہوگب ،خف هیں اـ کی
فیف ،ػطیبت ،ٹؽقٹف ،تسبئف ،اًڈوهٌٹف ،گؽاًٹف
اوؼ ظوقؽے قبؼے وقبئل قے هلی ہوئی ؼلن
خوغ کی خبئے گی۔
اکبوًٹف اـ طؽذ اوؼ
۳۱۔ ()۱یوًیوؼقٹے کے ٔ
اـ طؽیمے قے ؼکھے خبئیں گے ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
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()۲تعؼیكی نؼجے ،تهکیل ظیئے گئے کبلح،
اظاؼے اوؼ قٌڈیکیٹ کے طؽف قے اـ طؽذ
تهکیل ظی گئی قبؼی ثبڈیؿ لبًوى کے تست
یوًیوؼقٹی کے آؾاظهٌتظن ہوں گے ہؽ هٌتظن کے
ہیڈ کو اـ کو خبؼی کؽظٍ ثدٹ هیں قے ضؽچہ
خبؼی کؽًے کب اضتیبؼ زبيل ہوگب:
ثهؽطیکہ ضؽچہ کی ایک هع هیں قے ظوقؽی هع
هیں تؽتیت ظیٌے کے لیئے ہیڈ آف هٌتظن کی طؽف
قے لبًوى کے تست ؼی ایپؽو پؽیهي کی خبئے
گی۔
()۳تعؼیكی نؼجوں ،تهکیل ظئے گئے کبلدوں اوؼ
یوًیوؼقٹی کے ظوقؽے یوًٹ کی طؽف قے
کٌكلٹٌكی ،تسمیك یب ظوقؽی ضعهبت کے ػیوٌ
خوغ کؽظے قبؼے فٌڈـ ظوقؽی يوؼت هیں
ثدیٹ هیں ظؼخہ کی گئی ؼلن قے تضبظ کے
ػالوٍ ظقتیبة ثٌبئے خبئیں گے ،هؿیع کؽظٍ
ضؽچوں کی کٹوتی اوؼ لبًوًی طؽیمہ کے ثؼع
تعؼیكی نؼجے ،تهکیل ظیئے گئے کبلح یب ظوقؽے
یوًٹ کی اپٌی تؽلی پؽ ضؽچ کیئے خبئیں گے۔اـ
طؽذ خوغ کؽظٍ فٌڈـ کب ایک زًہ یوًیوؼقٹی
اقبتػٍ یب کٌكلٹٌكی ،ؼیكؽچ اوؼ لبًوى کے تست
ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست هتؼلمہ ضعهت هیں
تسمیك کؽًے والوں کے لیئے ؼکھب خبئے گب۔
()۱کوئی ثھی ضؽچہ یوًیوؼقٹی کے فٌڈـ هیں
قے ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک اـ کی اظائگی
کے لیئے هتؼلمہ ہیڈ آف کوقٹ کی طؽف قے
هتؼلمہ هٌتظن کے قؽثؽاٍ لبًوى کے تست ثل ًہ
خبؼی کیب خبئے اوؼ ضؿاًچی تًعیك کؽے کہ
اظائگی هٌتظن کی هٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں قے کی
گئی ہے ،اوؼ اگؽ کوئی ایک ہیڈ قے ظوقؽی ہیڈ
هیں ضؽچ کیب گیب ہے تو اـ کب اتھبؼٹی کواضتیبؼ
تھب؛
()۵یوًیوؼقٹی کی هبلیبت کی ظاضلی آڈٹ کے
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لیئے گٌدبئم تهکیل ظی خبئے گی۔
()۶ولتی طوؼ پؽ ًبفػ کكی ظوقؽے لبًوى کی
گٌدبئهوں کے تست زکوهت کی طؽف قے همؽؼ
کؽظٍ آڈیٹؽ کی طؽف قے هطلوثہ آڈٹ کی
تمبضبئوں کی تضبظ کے ػالوٍ ،یوًیوؼقٹی کے
اکبوًٹف کب قبالًہ آڈٹ اکبئوًٹٌگ کی هبًے
ٔ
ہوئےػبم ايولوں ) (GAAPکے تست چبؼٹؽڈ
اکبوًٹٌٹف کی زیثیت ؼکھٌے والی فؽم کی طؽف
ٔ
قے تیبؼ کیب خبئے گب اوؼ ضؿاًطی کی طؽف قے
اکبوًٹف
ظقتطظ کی خبئے گی۔ اـ طؽذ تیبؼ کؽظٍ ٔ
کب قبالًہ آڈٹ کؽظٍ اقٹیٹوٌٹ ضؿاًچی اپٌی ظقتطظ
قے آڈیٹؽ خٌؽل آف پبکكتبى کو اپٌی ؼائی ظیٌے
کے لئے خوغ کؽایب خبئے گب۔
()۱آڈیٹؽ خٌؽل آف پبکكتبى کے اػتؽاٌ ،اگؽ
کوئی ہوں ،ظؼقتگیوں کے قبتھ خیكے ضؿاًطی
کؽے ،قٌڈیکیٹ کی طؽف قے ؾیؽ غوؼ الئے
خبئیں گے اوؼ هبلی قبل پوؼا ہوًے کے چھہ هبٍ
کے اًعؼ قیٌیٹ کے قبهٌے پیم کیئے خبئیں گے۔
ببةVII-
عبم گنجبئشیں
Chapter-VII
General Provisions
۳۱۔ هبقوائے اـ کے کہ ،کوئی ػولعاؼ ،اقتبظ یب
یوًیوؼقٹی کب ظوقؽا کوئی هالؾم خو هكتمل ػہعٍ
ؼکھتب ہو ،اـ کب ؼتجہ کن ًہیں کیب خبئے گب
ثؽطؽف یب الؾهی طوؼ پؽ هالؾهت قے ؼٹبئؽ
ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک اـ کو ایكے لعم کے
ضالف قجت ثتبًے کب هوؾوں هولؼہ فؽاہن ًہ کیب
خبئے۔
۳۲۔ خہبں کكی ػولعاؼ (قوائے وائف چبًكلؽ
کے) ،اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کے ظوقؽے هالؾم کو
قؿا کب زکن خبؼی کیب گیب ہے یب اـ کی هالؾهت
کی ثیبى کؽظٍ نؽائظ و ضواثظ کے تست تجعیل کیب
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خبئے یب اـ کے ًمًبى پہٌچبئے اـ کو ،خہبں
زکن وائف چبًكلؽ کی طؽف قے خبؼی کیب گیب ہو
یب کكی ظوقؽے ػولعاؼ یب یوًیوؼقٹی کے اقتبظ
کی طؽف قے خبؼی کیب گیب ہو ،ایكے زکن کے
ضالف قٌڈیکیٹ کو اپیل کؽًے کب زك زبيل
ہوگب ،خہبں زکن وائف چبًكلؽ کی طؽف قے
خبؼی کیب گیب ہو ،اـ کو قیٌیٹ کو اپیل کؽًے کب
زك زبيل ہوگب۔
۳۳۔ ()۱اقالهی خوہوؼیہ پبکكتبى کے آئیي،
 ۱۹۷۳کے آؼٹیکل  ۲۱۲کے نؽائظ کے تست
تهکیل ظی گئی کكی ػعالت یب ٹؽثیوًل کے همًع
کے لیئے یوًیوؼقٹی کی طؽف قے لبًوى کے
تست ثیبى کؽظٍ هالؾهت کے نؽائظ و ضواثظ کے
تست هالؾهت پؽ ؼکھے گئے قبؼے افؽاظ پبکكتبى
کی هالؾهت هیں ہوں گے:
ثهؽطیکہ پبکكتبى کی هالؾهت هیں قبؼے افؽاظ
کے نؽائظ و ضواثظ کے قلكلے هیں کوئی
گٌدبئم ػبم یب همبثلے الئك هالؾهت کے قلكلے
هیں خت تک افؽاظ کی هالؾهت یوًیوؼقٹی کی
طؽف قے ظی گئی ہو اـ طؽذ چالئی خبئے گی
خیكے هتؼلمہ لواًیي هیں ثیبى کؽظٍ نؽائظ و
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲یوًیوؼقٹی کب کوئی ػولعاؼ ،اقتبظ یب ظوقؽا
کوئی هالؾم ایكی ػوؽ پؽ یب هالؾهت کی هعت
هکول کؽًے پؽ ؼٹبئؽ کؽے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب
ہو۔
()۳ایکٹ کے ًبفػ ہوًے کے ولت یوًیوؼقٹی
اقتبظ کے نؽائظ ضواثظ کے هطبلف کوئی تجعیلی
ًہیں کی خبئے گی۔
۳۱۔ ()۱یوًیوؼقٹی اپٌے ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کی ثہجوظ کے لیئے اقکیویں
تهکیل ظے گی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،هالؾهت
کے ثؼع فوائع ظیٌے کے قلكلے هیں اـ کے قبتھ
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قبتھ هالؾهت کے ظوؼاى يست اوؼ الئیف
اًهوؼًف کی قہولیبت ظیٌے کے قلكلے هیں
اقکیویں تهکیل ظے گی۔
()۲خہبں کوئی پؽوویفٌڈ فٌڈ اـ ایکٹ کے تست
لبئن کیب گیب ہو ،پؽوویڈًٹ فٌڈـ ایکٹ ۱۹۲۵ ،کی
گٌدبئهیں ایكے فٌڈ پؽ ًبفػ ہوں گی ،خیكے وٍ
گوؼًوٌٹ پؽوویڈًٹ فٌڈ ہو۔
۳۵۔ ( )۱خت ًئی تهکیل ظی گئی اتھبؼٹی کب هیوجؽ
هٌتطت ،همؽؼ کیب یب ًبهؿظ کیب گیب ہو ،اـ کے
ػہعے کی هعت اتٌی ہوگی خیكے اـ ایکٹ هیں
طے کیب گیب ہو ،ایكی تبؼیص قے نؽوع ہوگی
خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲کوئی هیوجؽ خف ًے کوئی اقبئٌووٌٹ لجوہل
کی ہو یب ظوقؽے قجت کی وخہ قے یوًیوؼقٹی
قے ایكے ػؽيہ کے لیئے غیؽ زبضؽ ؼہتب ہے،
خو چھہ هبٍ قے کن ًہ ہو تہ اـ کو هكتؼفی
قودھب خبئے گب اوؼ اـ کی قیٹ ضبلی قودھی
خبئے گی۔
۳۶۔ کكی اتھبؼٹی کے هٌتطت ،همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ
کؽظٍ هیوجؽاى هیں قے کكی ػبؼضی آقبهی کو
اـ نطى ،انطبو یب ثبڈی کی طؽف قے خف
ًے اـ هیوجؽ کو هٌتطت کیب ،همؽؼ کیب یب ًبهؿظ کیب
تھب ،ختٌب خلع ہو قکے پؽ کیب خبئے گب اوؼ آقبهی
پؽ همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ کؽظٍ نطى ایكی اتھبؼٹی
کے ؼہتے ػؽيے کے لیئے هیوجؽ ہوگب ،خف
نطى کی خگہ پؽ وٍ اتھبؼٹی کب هیوجؽا ہوا ہے۔
۳۷۔ خہبں اـ ایکٹ کے تست تهکیل ظی گئی
اتھبؼٹی هیں کوئی ضبهی ہو ،کیوں کے زکوهت یب
تٌظین ،اظاؼے یب یوًیوؼقٹی کے ثبہؽ کكی ثبڈی
کے غؼیؼے ضتن کی گئی ہو یب کبم کؽًے قے
ؼوکی گئی ہو ،یب کكی ظوقؽے قجت کی وخہ قے
وٍ غیؽ فؼبل ہو گئی ہو ،ایكی ضبهی اـ طؽذ ضتن
کی خبئے گی ،خیكے قیٌیٹ ہعایت کؽے۔
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۳۸۔کكی اتھبؼٹی کب کوئی لعم ،کبؼؼوائی ،لؽاؼظاظ
یب فیًلہ کؽًے والے ،پبـ کؽًے والی یب خبؼی
کؽًے والی اتھبؼٹی هیں هوخوظ کكی آقبهی کی
وخہ قے غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب یب اتھبؼٹی هیں کكی
ظی فیکٹو هیوجؽ کے اًتطبة ،تمؽؼی یب ًبهؿظگی
هیں لبثلیت یب غیؽ هوخوظگی قجت غیؽ هوثؽ ًہیں
ہوگب ،پھؽ ہو زبضؽ ہو یب غیؽ زبضؽ ہو۔
۳۹۔خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو،
قٌعھ کب گوؼًؽ پہلے لواًیي اوؼ ضواثظ ًبفػ کؽ
قکتب ہے ،خو ظفؼبت  ۲۵اوؼ  ۲۶کے تست تهکیل
ظیئے گئے لواًیي اوؼ ضواثظ قودھے خبئیں گے
اوؼ تت تک ًبفػ ؼہیں گے خت تک هیں هیں تؽهین
ًہ کی خبئے یب اى کو تجعیل ًہ کیب خبئے یب ایكے
ولت تک خت تک ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
ًئی لواًیي اوؼ ضواثظ تهکیل ًہ ظیئے خبئیں۔
۱۱۔ ()۱اگؽ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے ًبفػ
ہوًے کے قلكلے هیں کوئی قوال اٹھتب ہے تو وٍ
چبًكلؽ کے قبهٌے ؼکھب خبئے گب ،خف کب اـ
قلكلے هیں فیًلہ زتوی ہوگب۔
()۲خت اـ ایکٹ کی گٌدبئهیں ًبفػ ہوًے هیں
کوئی ؼکبوٹ پیم آتی ہے توچبًكلؽ قیٌیٹ کی
ؼائے زبيل کؽًے کے ثؼع ایكب زکن خبؼی کؽ
ٹکؽاو هیں
قکتب ہے خو ایکٹ کی گٌدبئهوں قے
ٔ
ًہ ہو ،خو ؼکبوٹ ہٹبًے کے لیئے ضؽوؼی
قودھے۔
()۳خہبں ایکٹ هیں کچھ کؽًے کے لیئے گٌدبئم
ًہ ثٌبئی خبئے لیکي کوئی گٌدبئم یب ثہتؽ
گٌدبئهیں اـ قلكلے هیں ًہیں تهکیل ظی خبئی تو
کف اتھبؼتی کی طؽف قے یب کف ولت پؽ یب کف
طؽیمے وٍ کبم کیب خبئے تو وٍ اـ طؽذ ایكی
اتھبؼٹی کی طؽف قے اوؼ ایكے ولت پؽ یب ایكے
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طؽیمے قے کیب خبئے گب ،خیكے چبًكلؽ قیٌیٹ
کی ؼائے زبيل کؽًے کے ثؼع ہعایت کؽے۔
۱۱۔ اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے
گئے کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ
زکوهت ،یوًیوؼقٹی یب کكی اتھبؼٹی یب زکوهت
کے هالؾم یب یوًیوؼقٹی یب کكی نطى کے
ضالف کوئی همعهہ یب لبًوًی کبؼؼوائی ًہیں ہوگی۔
۱۲۔ ( )۱خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو
قیٌیٹ قٌڈیکیٹ کے ههوؼے پؽ یوًیوؼقٹی هیں
کكی آقبهی پؽ زکوهت کے هالؾم یب ظوقؽی
کكی یوًیوؼقٹی یب تؼلیوی یب تسمیمی اظاؼے کے
هالؾم کے غؼیؼے ثھؽتی کی اخبؾت ظے قکتی
ہے ،ایكی نؽائظ پؽ خیكے قیٌیٹ ثیبى کؽے۔
()۲خہبں کوئی تمؽؼی اـ ظفؼہ کے تست کی گئی
ہے تو ایكے همؽؼ کؽظٍ کی هالؾهت کے نؽائظ
و ضواثظ اـ کو ایكی تمؽؼی قے پہلے ظیئے
خبًے والے نؽائظ و ضواثظ قے کن فبئعٍ هٌع
ًہیں ہوں گے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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