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سندھ ایکٹ نمجزXVIمجزیہ ۲۱۰۲
SINDH ACT NO.XVI OF
2012
حجیت یونیورسٹی ایکٹ۲۱۰۲ ،
THE HABIB UNIVERSITY
ACT, 2012
] ۸اکتوثؽ [۲۱۱۲
ایکٹ خف کے غؼیعے کؽاچی هیں زجیت یوًیوؼقٹی
لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ کؽاچی هیں زجیت یوًیوؼقٹی کب لیبم اوؼ اـ
قے هتعلمہ هعبهالت کے لیئے العاهبت اٹھبًب همًوظ
ہیں؛
خف کو اـ طؽذ ثٌب کؽ عول هیں الیب خبئے گب:
ثبةI-
شزوعبتی

توہیع )(Preamble

ثبة I-
نؽوعبتی
هطتًؽ عٌواى اوؼ
نؽوعبت
Short title and
PRELIMINARY
commencement
تعؽیف
۱۔ ( )1اـ ایکٹ کوزجیت یوًیوؼقٹی ایکٹDefinitions ۲۱۱۲ ،
کہب خبئے گب۔
( )０یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
۲۔ اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک :
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یوًیوؼقٹی کی

)''(aاکیڈهک کب ٔوًكل'' قے هؽاظ
اکیڈهک کب ٔوًكل ؛
)''(bالسبق نعٍ کبلیح'' قے هؽاظ ایک تعلیوی اظاؼٍ خو
یوًیوؼقٹی قے السبق نعٍ ہو لیکي اـ کے ؾیؽ اًتظبم
ًہ ہو؛
)'' (cاتھبؼٹی'' قے هؽاظ ظفعہ  ۱۱هیں ثیبى کؽظٍ
یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹی؛
)''(dثوؼڈ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب ثوؼڈ آف
گوؼًؽـ؛
)''(eچیئؽهیي'' قے هؽاظ تعؼیكے نعجے کب چیئؽهیي؛
)''(fچبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ ؛
)''(gکبلح'' قے هؽاظ ایک کبلح اوؼ خف هیں نبهل ہے
ایک اظاؼٍ خف هیں عبم ،فٌی پیهوؼاًہ تعلین یب ظیگؽ
اعلی تؽثیت اوؼ ظوقؽے هضبهیي هیں تعلین ظی خبئے،
ٰ
خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
)'' (hڈیي'' قے هؽاظ فیکلٹی کب ہیڈ؛
)''(iڈائؽیکٹؽ''قے هؽاظ ایک اظاؼے کے تعؼیكی یب
اًتظبهی ڈویؿى کب قؽثؽاٍ؛
)''(jفیکلٹی'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی هیں ایک یب ایک
قے ؾائع تعؼیكی نعجوں پؽ ههتول اکیڈهک ڈویؿى؛
فبوًڈیهي ،پبکكتبى هیں
''فبوًڈیهي'' قے هؽاظ زجیت ٔ
)ٔ (k
گبؼًٹی اًکبؼپوؼیٹڈ کی طؽف قے کوپٌی لویٹڈ اوؼ خو
کؽاچی هیں ؼخكٹؽڈ اوؼ کوپٌی آؼڈیٌٌف ۱۹۸۱ ،کی
ظفعہ  ۱۲کے تست الئكٌف نعٍ ہو؛
)''(lزکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛
)''(mعولعاؼ'' قے هؽاظ ظفعہ  ۵کے تست یوًیوؼقٹی
کے عولعاؼوں هیں قے کوئی ایک؛
)''(nقؽپؽقت'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب قؽپؽقت؛
)''(oثیبى کؽظٍ'' قے هؽاظ لبًوى ،ضواثظ اوؼ لواعع
هیں ثیبى کؽظٍ؛
)''(pيعؼ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب يعؼ؛
)''(qپؽوفیكؽ اهیؽیٹف'' قے هؽاظ ایک ؼٹبئؽڈ پؽوفیكؽ
خو یوًیوؼقٹی هیں اعؿاؾی طوؼ پؽ کبم کؽ ؼہب ہو؛
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ثبة II-
یوًیوؼقٹی
ہیئت
Incorporation

)''(rپؽووقٹ'' قے هؽاظ ہے یوًیوؼقٹی کب پؽووقٹ؛
)''(sؼخكٹؽاؼ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب ؼخكٹؽاؼ؛
)''(tلواًیي ،ضواثظ اوؼ لواعع'' قے هؽاظ اـ ایکٹ
کے تست تؽتیجواؼ ثٌبئے گئے لواًیي ،ضواثظ اوؼ
لواعع؛
)''(uتعؼیكی نعجہ'' قے هؽاظ ہے یوًیوؼقٹی کب
تعؼیكی نعجہ؛
)''(vاقتبظ'' قے هؽاظ ہے کل ولتی اقتبظ خیكب کہ
پؽوفیكؽ ،ایكوقیئیٹ پؽوفیكؽ ،اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ اوؼ
لیکچؽؼ اوؼ ایكے ظوقؽے لوگ خو اقتبظ کے طوؼ
پؽ همؽؼکیئے خبئیں؛
)''(wیوًیوؼقٹی'' قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ کے تست
لبئن کؽظٍ زجیت یوًیوؼقٹی۔
ثبة II-
کے
یوًیوؼقٹی
یونیورسٹی
اضتیبؼات اوؼ کبم
THE UNIVERSITY
Powers
and
۳۔ ( )۱ایک یوًیوؼقٹی لبئن کی خبئے گی ،خف کو functions of the
زجیت یوًیوؼقٹی کہب خبئے گب ،خو چبًكلؽ ،وائف University
چبًكلؽ ،ڈیٌف ،ٹیچٌ ڈپبؼٹوٌٹف کے چیئؽهیي اوؼ
کبوًكل کے هیوجؽاى اوؼ
ثوؼڈ کے هیوجؽاى اکیڈهک ٔ
ایكے ظیگؽ عولعاؼوں پؽ ههتول ہوگی ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو۔
فبوًڈیهي
()۲یوًیوؼقٹی زجیت یوًیوؼقٹی کے ًبم قے ٔ
کے کٌٹؽول کے تست هیں ایک ثبڈی کبؼپوؼیٹ
ہوگی ،خف کو زمیمی واؼثی اوؼ عبم هہؽ ہوگی اوؼ
هػکوؼٍ ًبم قے کیف کؽ قکے گی اوؼ اـ پؽ کیف ہو
قکے گب۔
()۳یوًیوؼقٹی ظوًوں الكبم کی هٌمولہ اوؼ غیؽ هٌمولہ
خبئیعاظ زبيل کؽًے ،لیؿ پؽ لیٌے ،ثیچٌے 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۔
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()۴یوًیوؼقٹی کكی هػہت تعلك اوؼ خٌف قے تعلمہ
ؼکھٌے والے افؽاظ کے لیئے کھلی ہوگی ،اى کب تعلك
چبہے کكی ثھی خٌف ،کكی ثھی هػہتً ،كل ،طجمے،
ؼً یب کكی ثھی ؼہبئهی خگہ قے ہو ،خو یوًیوؼقٹی
کی طؽف قے پڑھبئے خبًے والے کوؼقؿ هیں تعلین
لیٌے کی ظاضال کے لیئے اہل ہوں اوؼ ایكے کكی ثھی
نطى کو ایكے ثٌیبظ پؽ ظاضال قے هٌع ًہیں کیب خبئے
گب۔
()۵یوًیوؼقٹی کیوپف یب کیوپكؿ ثٌبًے کے لیئے العام
لے گی۔
۴۔ یوًیوؼقٹی ایک ضوظهطتیبؼ ثبڈی ہوگی اوؼ اـ کو
هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات ہوں گے:
)(aتؽثیت کی ایكی نبضوں هیں تعلوین فؽاہن کؽًب،
خیكے وٍ هٌبقت قودھے ،اوؼ هعلوهبت کے اضبفے
اوؼ تؽلی کے لیئے گٌدبئهیں ًکبلٌب،خیكے وٍ طے
کؽے؛ ثهؽطیکہ هیڈیهي کی فیکلٹی پبکكتبى هیڈیکل
کبوًكل کی تمبضبئوں کے هطبثك لبئن کی
ایٌڈ ڈیٌٹل ٔ
خبئے گی؛
)(bاپٌب السبق کؽًب یب ظوقؽے اظاؼوں قے هلٌب اوؼ
تعلین کی ثہتؽی کے لیئے اپٌے کبم اوؼ غهیعاؼیبں اظا
کؽًے کے لیئے فیکلٹیؿ اوؼ ٹیچٌ ڈپبؼٹوٌٹف لبئن
کؽًب؛
)(cتعؼیف کے کوؼـ اوؼ ًًبة ثیبى کؽًب؛
)(dظاضال ظیٌب اوؼ اهتسبى لیٌب اوؼ اى افؽاظ کو خٌہوں
ًے ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست ظاضال لیب ہو اوؼ اهتسبى
پبـ کیئے ہوں اى کو ڈگؽیؿ ،ڈپلوهبؾ ،قؽٹیفکیٹف اوؼ
ظوقؽے تعلیوی اعؿاؾ ظیٌب؛
)(eثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے تست هٌظوؼ نعٍ افؽاظ کو
اعؿاؾی ڈگؽیبں یب اعؿاؾ ظیٌب؛
)(fتؽثیت کے کكی ایک یب قبؼی نبضوں هیں فیکلٹیؿ،
تعؼیكی نعجے ،تسمیمی اظاؼے اوؼ ظوقؽے تؽثیت کے
هؽاکؿ لبئن کؽًب اوؼ ظوقؽی فیکلٹیؿ کو تعلین ،پیهوؼاًہ
تؽثیت اوؼ تسمیك هیں تعبوى کؽًب؛
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)(gتعلیوی اظاؼوں کب السبق کؽًب یب السبق ضتن کؽًب اوؼ
السبق نعٍ یب السبق چبہٌے والے کبلدوں اوؼ ظوقؽے
تعلیوی اظاؼوں کی خبًچ پڑتبل کؽًب؛
)(hظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ پجلک اتھبؼٹیؿ قے ایكے
هعبهلے اوؼ ایكے همبيع کے لیئے تعبوى کؽًب،
خیكے وٍ طے کؽے؛
)(iپؽوفیكؽنپف ،ایكوقیئیٹ پؽوفیكؽنپف ،اقكٹٌٹ
پؽوفیكؽنپف اوؼ لیکچؽؼنپف اوؼ ظوقؽی آقبهیبں
پیعا کؽًب اوؼ افؽاظ همؽؼ کؽ ًب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(jتسمیك ،تؽلی ،اًتظبهی اوؼ ظوقؽی هتعلمہ همبيع
کے لیئے آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں افؽاظ
همؽؼ کؽًب؛
)(kفیلونپف ،اقکبلؽنپف ،ایگؿیجیهٌؿ ثؽقؽیؿ ،هیڈلف
اوؼ اًعبم پیعا کؽًب اوؼ ظیٌب ،خیكے نؽائظ هیں ثیبى کیب
گیب ہو؛
)(lیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی ؼہبئم کب اًتظبم کؽًب،
ؼہبئم کے ہبلف ثٌبًب اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ ہبقٹلف اوؼ
الخٌگف کو هٌظوؼ کؽًب اوؼ الئكٌف ؼهٌظوؼ کؽًب اوؼ
الئكي خبؼی کؽًب؛
)(mیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کے ڈقیپلي پؽ ًظؽظاؼی
کؽًب اوؼ ضبثطہ ؼکھٌب ،نبگؽظوں کی ایکكٹؽا
کیوؼیکولؽ اوؼ تفؽیسی قؽگؽهیوں کو فؽوغ ظالًب اوؼ
اى کی يست اوؼ عبم ثہجوظ کو فؽوغ ظالًے کے لیئے
اًتظبم کؽًب؛
)(nایكی فیف اوؼ ظیگؽ چبؼخؿ طلت کؽًب اوؼ زبيل
کؽًب خیكے وٍ طے کؽے؛
)(oٹھیکوں هیں نبهل ہوًب ،چالًب ،تجعیل کؽًب یب ؼظ
کؽًب؛
)(pخبئیعاظ زبيل کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب ،یوًیوؼقٹی کو کی
گئی گؽاًٹف ،ويیتوں ،ٹؽقٹف ،تسبئف ،عطیبت،
اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽے چٌعوں کو قٌجھبلٌب اوؼ اى کو
اـ طؽذ قؽهبیہ کبؼی کؽًب خیكے هٌبقت ہو؛
) (qتؽثیت کی نبضوں هیں ایكی تسمیك کؽًب تب کہ وٍ
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ثبةIII-
کے
یوًیوؼقٹی
عولعاؼ
Officers of the
University

قؽپؽقت
The Patron
خبًچ پڑتبل
Visitation

ظوقؽے تؽثیت ظیٌے والے پؽ هثجت اثؽ ڈالے؛
)(rتسمیك اوؼ ظوقؽے کبهوں کی چھپبئی اوؼ انبعت
کب ثٌعوثكت کؽًب؛
)(sتعلیوی اوؼ اًتظبهی قؽگؽهیوں کے لیئے هطتلف
ثبڈیؿ اوؼ کویٹیؿ کے لیئے هیوجؽ همؽؼ کؽًب خیكے
ثوؼڈ طے کؽے؛
)(tایكے عولعاؼ اوؼ اقٹبف همؽؼ کؽًب اوؼ ایكے چبًكلؽ
عولعاؼوں اوؼ اقٹبف کے نؽائظ و ضواثظ ،اضتیبؼات The Chancellor
اوؼ غهیعاؼیبں هتعیي کؽًب؛
)(uتعلیوی هعیبؼوں کی ثہتؽی کے لیئے ظوقؽے
اظاؼوں قے تعلیوی ؼاثظ لبئن کؽًب اوؼ تعبوى کی
قؽگؽهیوں کی فؽوغ ظالًب؛ اوؼ
)(vایكے ظوقؽے قبؼے العام اٹھبًب اوؼ عول کؽًب خو
اـ کے همًع زبيل کؽًے لیئے لیئے ضؽوؼی ہوں۔
ثبة III-
یونیورسٹی کے عملدار
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

۵۔ یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ غیل عولعاؼ ہوں گے:
( )aقؽپؽقت؛
( )bيعؼ؛
( )cپؽووقٹ؛
( )dڈیٌف؛
( )eڈائؽیکٹؽـ؛
( )fتعؼیكی نعجوں کب چیئؽهیي؛
( )gؼخكٹؽاؼ؛
( )hهبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ؛
( )iاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛
( )jاًٹؽًل آڈیٹؽ؛
( )kالئجؽیؽیي؛ اوؼ
( )lایكے ظوقؽے لوگ خي کو یوًیوؼقٹی کے
عولعاؼ کے طوؼ پؽ ثیبى کیب گیب ہو۔
۶۔ ( )۱قٌعھ کب گوؼًؽ یوًیوؼقٹی کب قؽپؽقت ہوگب۔
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()۲قؽپؽقت ،اگؽ هوخوظ ہوگب ،یوًیوؼقٹی کے
کبًووکیهي کی يعاؼت کؽے گب۔
۱۔ ( )۱قؽپؽقت یوًیوؼقٹی قے هتعلمہ هعبهالت قے
کكی ثھی هكئلے کے قلكلے هیں هعبئٌہ یب خبًچ پڑتبل
کؽوا قکتب ہے اوؼ ولتب ً فولتب ً ہعایت کؽے گب اوؼ کوئی
نطى یب انطبو هٌعؼخہ غیل هعبهالت کی خبًچ
پڑتبل کے لیئے همؽؼ کؽ قکتب ہے:
( )aیوًیوؼقٹی ،اـ کی عوبؼت ،الئجؽیؽیؿ اوؼ
ظوقؽی قہولیبت؛
( )bکوئی اظاؼٍ ،نعجہ یب یوًیوؼقٹی کے ؾیؽ
ظقت ہبقٹل؛
( )cهبلی اوؼ افؽاظی وقبئل کی هوؾوًیت؛
( )dتعؼیف ،تسمیكًً ،بة ،اهتسبى اوؼ ظوقؽے
یوًیوؼقٹی کے هعبهالت؛ اوؼ
( )eایكے ظوقؽے کوئی هعبهبت خیكے اـ کی
طؽف قے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲قؽپؽقت ضیبل ثبًٹے گب اوؼ هتعلمہ ثوؼڈ کی ؼائے
کے ثعع ،اـ قلكلے هیں اـ کی طؽف قے لعم اٹھبیب
خبئے گب۔
()۳ثوؼڈ ،اـ ولت پؽ  ،خو قؽپؽقت کی طؽف قے
ثیبى کیب گیب ہو ،اـ کو ایكے لعم اٹھبًے کب ههوؼٍ ظے
قکتب ہے ،اگؽ کوئی ہو ،خو اٹھبیب گیب ہو یب هعبئٌے کے
ًتیدے کے ثعع اٹھبیب خبًب ہو۔
()۱خہبں ثوؼڈ ثیبى کؽظٍ ولت کے ظوؼاى قؽپؽقت کو
هطوئي کؽًے واال کوئی لعم ًہ اٹھبئے ،تو قؽپؽقت
ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے ،خو وٍ هٌبقت قودھے اوؼ
هتعلمہ ثوؼڈ ایكی قبؼی ہعایبت پؽ عول کؽے گب۔
۸۔ ( )۱چبًكلؽ ایک ًبهوؼ نطى ہوگب ،خو علن کے
هیعاى هیں اوؼ هعبنؽے کی ضعهبت کے طوؼ پؽ خبًب
اعلی اضالق اوؼ علوی قبضت
هبًب ہوگب اوؼ اپٌے
ٰ
ؼکھٌے کے طوؼ پؽ پكٌعیعٍ نطًیت ثي چکب ہوگب؛
فبوًڈیهي کب چیئؽهیي
()۲غیلی ظفعہ ( )۱کے تست ٔ
فبوًڈیهي کی طؽف
یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ ہوگب ،خو ٔ
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يعؼ
President

يعؼ کے اضتیبؼات
اوؼ غهیعاؼیبں
Powers
and
duties of the
President

قے چبؼ قبل کے عؽيے کے لیئے ایكی نؽائظ اوؼ
ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے وٍ طے
کؽے۔
()۳چبًكلؽ قؽپؽقت کی غیؽ هوخوظگی هیں
یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهي کی يعاؼت کؽے گب۔
()۱اعؿاؾی ڈگؽی ظیٌے کے لیئے ہؽ تدویؿ چبًكلؽ
قے تًعیك کؽائی خبئے گی۔
()۵چبًكلؽ کكی نطى کو کكی اتھبؼٹی کی هیوجؽنپ
قے ہٹب قکتب ہے ،اگؽ ایكب نطى:
( )aغہٌی تواؾى کھو ثیٹھتب ہے؛ یب
( )bهیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم کؽًے قے ًباہل ہو
خبتبہے؛ یب
( )cخف کو پبکكتبى کی کكی ععالت کی طؽف
قے اضاللی گكتبضی کے خؽم هیں قؿا قٌبئی
گئی ہو۔
()۶اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے کہ کكی اتھبؼٹی کی
کبؼؼوایبں اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں ،لواًیي ،ضواثظ یب
لواعع کے هطبثك ًہیں ہیں تو ،وٍ اـ اتھبؼٹی کو قجت
ثتبًے کے لیئے طلت کؽ قکتب ہے کہ کیوں ًہ ایكی
کبؼؼوایوں کو ضتن کیب خبئے ،تسؽیؽی زکن کے
غؼیعے ایكی کبؼؼوائی کو ضتن کؽ قکتب ہے۔
()۱چبًكلؽ کی غیؽ هوخوظگی کی يوؼت هیں یب کكی
ظوقؽے قجت کی وخہ قے ،يعؼ یب ثوؼڈ کی طؽف
قے ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب کوئی نطى چبًكلؽ کے قبؼے
کبم قؽاًدبم ظے گب۔
()۸چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کے هعبهالت قے هتعلمہ
هكئلے کی خبًچ پڑتبل کے لیئے هعبئٌہ کؽ قکتب ہے
اوؼ ایكب نطى یب انطبو همؽؼ کؽ قکتب ہے ،خیكے
همًع زبيل کؽًے کے لیئے هٌبقت قودھے۔
()۹چبًكلؽ ،غیلی ظفعہ ( )۶کے تست ؼپوؼٹ هلٌے کے
ثعع ایكی ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے ،خیكے وٍ هٌبقت
قودھے اوؼ يعؼ ایكی ہعایبت پؽ ثوؼڈ کے توقظ
قے عول کؽے گب۔
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پؽووقٹ
Provost

ؼخكٹؽاؼ
Registrar

هبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ
Director
of
Finance

۹۔ ( )۱يعؼ ،چبًكلؽ کی طؽف قے ثوؼڈ کی قفبؼل
پؽ چبؼ قبل کے عؽيے کے لیئے همؽؼ کیب خبئے گب،
هعت چبًكلؽ کی يواثعیع پؽ هؿیع ثڑھ قکتب ہے،
ایكی نؽائظ و ضواثظ کے تست خیكے چبًكلؽ طے
کؽے۔
()۲کكی ثھی ولت خت يعؼ کب عہعٍ ضبلی ہوگب ،یب
يعؼ غیؽ زبضؽ ہوگب یب ثیوبؼی کی وخہ قے اپٌی
آفیف کے کبم کؽًے کے الئك ًہیں ہوگب یب ظوقؽے
کكی قجت کی وخہ قے تو چبًكلؽ يعؼ کی غهیعاؼیبں
ًجھبًے کے لیئے ایكے اًتظبم کؽے گب خیكے وٍ
هٌبقت قودھے۔
اعلی تؽیي تعؼیكی اوؼ
۱۱۔ ( )۱يعؼ یوًیوؼقٹی کب
ٰ
اًتظبهی آفیكؽ ہوگب اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں،
چبًكلؽ کی ہعایبت ،یوًیوؼقٹی کی ہعایبت پؽ ثہتؽ
ًووًے عول ظؼآهع کؽاًے کب غهیعاؼ ہوگب اوؼ
یوًیوؼقٹی کی زکوت عولیوں اوؼ پؽوگؽاهوں پؽ عول
ظؼآهع کؽًے کب غهیعاؼ ہوگب۔
()۲يعؼ ،چبًكلیؽ کی غیؽ زبضؽی هیں ،ایكی
اتھبؼٹیؿ کی هیٹٌگف کی يعاؼت کؽے گب خي کب
چبًكلؽ چیئؽهیي ہے۔
()۳يعؼ ،کكی ہٌگبهی يوؼتسبل هیں ،خو اـ کے
ضیبل هیں فوؼی لعم کی زبهل ہو ،ایكب لعم اٹھب قکتب
ہے ،خیكے وٍ ضؽوؼی قودھے ،خف کے ثعع ختٌب
خلعی هوکي ہو قکے ،اـ کے لعم کے زوالے قے
عولعاؼ ،اتھبؼٹی یب ثبڈی کو ؼپوؼٹ کؽے گب ،خف کو
عبم يوؼت هیں هعبهلے کو زل کؽًب تھب۔
()۱ضبو طوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی عبم
زیثیت قے تضبڈ هیں آًے کے عالوٍ ،يعؼ کو یہ
اضتیبؼات زبيل ہوں گے کہ:
( )aایكی عبؼضی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ ثھؽتی
کؽًب ،خي کی هعت چھہ هبٍ قے ؾائع ًہ ہو؛
( )bهٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں فؽاہن کؽظٍ قبؼے
ضؽچہ کی هٌظوؼی ظیٌب اوؼ ضؽچہ کے اى ہی
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اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ
Controller
of
Examinations
اًٹؽًل آڈیٹؽ
Internal Auditor
ثبة IV-
یوًیوؼقٹی
اتھبؼٹیؿ
اتھبؼٹیؿ
Authorities

کی

ثوؼڈ آف گوؼًؽـ
Board
of
Governors

هیدؽ ہیڈـ هیں فٌڈ کی ؼی ایؽوپؽیئهي
کؽًب؛
( )cغیؽ هتولع کبم کے لیئے ؼلن هٌظوؼ کؽًب یب
ظوثبؼٍ ؼی ایؽو پؽیئهي کؽًب ،خیكے ثوؼڈ
کی طؽف قے طے کی یب ظوثبؼٍ ًظؽثبًی
کی گئی ہو ،خو ثدٹ هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو
اوؼ اـ کے زوالے قے آًے والی هیٹٌ
هیں ؼپوؼٹ کؽًب؛
( )dپیپؽـ ،گؽیڈـ اوؼ ًتبئح کی خبًچ پڑتبل کے
لیئے ایكے اًتظبم کؽًب خیكے وٍ ضؽوؼی
قودھے؛
( )eیوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ ،عولعاؼوں اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کو تعؼیف ،تسمیك،
اهتسبًبت اوؼ اًتظبهبت اوؼ یوًیوؼقٹی کے
ایكے ظوقؽے هعبهالت کے قلكلے هیں
ایكے کبم کؽاًے کی ہعایت کؽًب ،خو
ضؽوؼی قودھے؛
( )fایكی کیٹیگؽیؿ کے لیئے هالؾم همؽؼ کؽًب،
خي کے قلكلے هیں ثوؼڈ کی طؽف قے
اضتیبؼات هٌتمل کیئے گئے ہوں؛
( )gیوًیوؼقٹی کے کكی عولعاؼ یب هالؾهیي کو
ایكی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے تست ،اگؽ کوئی
ہوں ،اـ ایکٹ کے تست اپٌے اضتیبؼات هیں
قے کوئی اضتیبؼ هٌتمل کؽًب؛ اوؼ
( )hایكے ظوقؽے اضتیبؼات اوؼ کبم کؽًب اوؼ
قؽاًدبم ظیٌب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔ ( )۱پؽووقٹ اکیڈهک اوؼ تسمیمی پؽوگؽام کی
قبؼی غهیعاؼی کے قبتھ یوًیوؼقٹی کب چیف اکیڈهک
آفیكؽ ہوگب اوؼ ثوؼڈ کی طؽف قے ایكی نؽائظ و
ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے ثوؼڈ طے
کؽے۔
()۲پؽووقٹ کو اقٹیچوٹف ،ضواثظ اوؼ لواعع کے
تست هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات ہوں گے:
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ثوؼڈ کے اضتیبؼات
اوؼ غهیعاؼیبں
Powers
and
duties of the
Board

( )aہعایبت ،تؽثیت ،تسمیك ،ههبہعے اوؼ ضعهت
کے پؽوگؽاهوں کو هکول کؽًے کے هتعلك
قؽگؽهیوں کو چالًب؛ اوؼ
( )bتعؼیف ،تسمیك اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ
ایكے اقبئٌوٌٹف کؽًے کے لیئے اقبتػٍ
کوہعایت کؽًب؛
( )cهتعلمہ اتھبؼٹیؿقے ًبهوں کے پیٌلف هل
خبًے کے ثعع یوًیوؼقٹی کے قبؼے
اهتسبًبت کے لیئے پیپؽ قیٹؽـ اوؼ هوتسي
همؽؼ کؽًب؛ اوؼ
( )dایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب اوؼ ایكے
ظوقؽے اضتیبؼات اقتعوبل کؽًب ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
۱۲۔ ( )۱ؼخكٹؽاؼ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ہوگب
اوؼ ثوؼڈ کی طؽف قے ایكے نؽائظ و ضواثظ کے
تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے ثوؼڈ طے کؽے۔
()۲ؼخكٹؽاؼ هٌعؼخہ غیل کبم کؽے گب:
( )aیوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ اوؼ تعلیوی ؼکبؼڈـ
کب قٌجھبلٌب؛
( )bایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب،
خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
۱۳۔ ( )۱ڈائؽیکٹؽ آف فٌبًف یوًیوؼقٹی کب کل ولتی
عولعاؼ ہوگب اوؼ ثوؼڈ کی طؽف قے ایكی نؽائظ و
ضواثظ کے تست همؽؼ کب خبئے گب ،خیكے ثوؼڈطے
کؽے۔
()۲ڈائؽیکٹؽ آف فٌبًف یہ کبم کؽے گب:
( )aیوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ ،هبلیبت اوؼ قؽهبیہ
کبؼی قٌجھبلے گب؛
( )bیوًیوؼقٹی کی قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ
کے تطویٌے تیبؼ کؽے گب اوؼ اى کو هبلیبت
کویٹی اوؼ ثوؼڈ کے قبهٌے پیم کؽے گب؛
( )cیہ یمیي ظہبًی کؽے گب کہ یوًیوؼقٹی کے
فٌڈـ اى همبيع کے لیئے اقتعوبل ہو ؼہے
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ہیں ،خي کے لیئے وٍ خبؼی کیئے گئے ہیں؛
اوؼ
( )dوٍ ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظے گب،
خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔ اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی
عولعاؼ ہوگب اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ قبؼے هعبهالت
کے لیئے غهیعاؼ ہوگب اوؼ ایكی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے
ثوؼڈ کی هیٹٌگف
گب خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۵۔ اًٹؽًل آڈیٹؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی عولعاؼ ہوگب Meetings of the
اوؼ یوًیوؼقٹی کے فٌڈ هیں قے قبؼی اظائگیوں کی Board
اًٹؽًل آڈٹ کب غهیعاؼ ہوگب۔
ثبة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

۱۶۔ یوًیوؼقٹی کی هٌعؼخہ غیل اتھبؼٹیؿ ہوں گی:
( )aثوؼڈ آف گوؼًؽـ؛
کبوًكل؛
( )bاکیڈهک ٔ
( )cثوؼڈـ آف فیکلٹیؿ؛
( )dثوؼڈ آف اقٹڈیؿ؛
( )eقلیکهي ثوؼڈ؛
اعلی تعلین اوؼ تسمیك کب ثوؼڈ؛
()f
ٰ
( )gفٌبًف ایٌڈ پالًٌ کویٹی؛
( )hڈقیپلي کویٹی؛
اکیڈهک کبئوًكل
( )iالسبق کویٹی؛ اوؼ
( )jایكی ظوقؽی اتھبؼٹیؿ ،خیكے اقٹیچوٹف هیں Academic
Council
ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔ ( )۱ثوؼڈ آف گوؼًؽـ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول
ہوگب:
( )aچبًكلؽ ،خو اـ کب چیئؽهیي ہوگب؛
( )bيعؼ؛
( )cقٌعھ ہبئی کوؼٹ کب چیف خكٹف یب اـ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیب گیب ہبئی کوؼٹ کب خح؛
16

( )dچیئؽهیي ،ہبئیؽ ایدوکیهي کویهي ،یب اـ کی
طؽف قے ًبهؿظ کؽظٍ کویهي کب کل ولتی
هیوجؽ؛
( )eپؽووقٹ؛
( )fهسکوہ تعلین ،زکوهت قٌعھ کب قیکؽیٹؽی یب
اـ کی طؽف قے ًبهؿظ کؽظٍ؛
فبوًڈیهي کی طؽف قے چبؼ ثہتؽیي هیؽٹ
(ٔ )g
ؼکھٌے والے افؽاظ همؽؼ کیئے خبئیں گے؛
( )hهطتلف ًظن و ضجظ اوؼ نعجوں قے تعلك
ؼکھٌے والے چبؼ ًبهوؼ افؽاظ کو چبًكلؽ کی
طؽف قے يعؼ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب
خبئے گب؛
()۲ؼخكٹؽاؼ ثوؼڈ کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ
غهیعاؼیبں ًجھبئے گب۔
(ً )۳بهؿظ کؽظٍ هیوجؽ تیي قبل کی هعت کے لیئے عہعٍ
ؼکھہ قکے گب ،اوؼ هعت ضتن ہوًے پؽ ظوثبؼٍ ًبهؿظگی
کے لیئے اہل ہوگب۔
(ً)۱بهؿظ کؽظٍ هیوجؽ کب عہعٍ ضبلی ہو خبئے گب ،اگؽ وٍ
اقتعیفی ظیتب ہے یب ثٌب قجت ثتبًےثغیؽ یب ثوؼڈ کی
ٰ
هكلكل تیي هیٹٌگف هیں غیؽ زبضؽ ؼہتب ہے یب اـ کی
ًبهؿظگی ًبهؿظ کؽًے والے اتھبؼٹی کی طؽف قے
تجعیل کی خبتی ہے۔
۱۸۔ ( )۱ثوؼڈ یوًیوؼقٹی کی ایگؿیکٹو اوؼ گوؼًٌٌ
ثبڈی ہوگب اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ اقٹیچوٹف
کے تست یوًیوؼقٹی کے اًتظبم کے قبتھ قبؼے
هعبهالت کی عبم ًظؽظاؼی کؽے گب۔
()۲هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی عبم زیثیت اوؼ اـ ایکٹ
اوؼ لواًیي کی گٌدبئهوں قے تضبظ کے عالوٍ ،ثوؼڈ
کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
( )aیوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ ،فٌڈـ پؽ ضبثطہ
ؼکھٌب اوؼ اًتظبم کؽًب؛
( )bهتعلمہ کویٹیؿ کے ههوؼے پؽ فٌبًكؿ،
اکبوًٹف اوؼ یوًیوؼقٹی کی قؽهبیہ کبؼی کو
ٔ
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اکیڈهک کبئوًكل کے
اضتیبؼ اوؼ غهیعاؼیبں
Powers
and
duties of the
Academic
Council

()c

()d
()e
()f

()g

()h
( )i
( )j

()k

قٌجھبلٌب اوؼ چالًب اوؼ اـ همًع کے لیئے
ایكے ایدٌٹف همؽؼ کؽًب ،خیكے وٍ هٌبقت
قودھے؛
قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ تطویٌوں پؽ
فبوًڈیهي کو
غوؼ کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں ٔ
ههوؼٍ ظیٌب ،اوؼ ضؽچہ کے هیدؽ ہیڈ هیں
قے ظوقؽے ھیڈهیں فٌڈـ کو ظوثبؼٍ تمكین
کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے هٌمولہ اوؼ غیؽ
هٌمولہ خبئیعاظ کی هٌتملی کؽًب اوؼ هٌتملی کو
لجول کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے ٹھیکے هٌظوؼ
کؽًب ،هکول کؽًب ،تجعیل کؽًب یب ؼظ کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے زبيل کؽظٍ یب
اکبوًٹف اوؼ
ضؽچ کؽظٍ قبؼی ؼلوم کے ٔ
یوًیوؼقٹی کے اثبثوں اوؼ وقبئل کب زكبة
کتبة تیبؼ کؽًب؛
کوئی خبئیعاظ زبيل کؽًب یب خبئیعاظ کی هٌتملی
کب اًتظبم کؽًب اوؼ یوًیوؼقٹی کو هلی ہوئی
گؽاًٹف ،تسبئف ،عطیبت ،اًڈوهٌٹف اوؼ
ظوقؽے زًوں کب اًتظبم کؽًب؛
هػکوؼٍ همبيع کے لیئے یوًیوؼقٹی کے
فٌڈـ کب اًتظبم کؽًب؛
طؽیمہ طے کؽًب ،تسویل هیں ظیٌب اوؼ
یوًیوؼقٹی کی عبم هہؽ کو اقتعوبل هیں الًب؛
یوًیوؼقٹی کے کبم خبؼی ؼکھٌے کے لیئے
عوبؼات ،الئجؽیؽیؿ ،ازبطے ،فؽًیچؽ،
قبهبى ،اوؾاؼ اوؼ ظوقؽی هطلوثہ چیؿیں
فؽاہن کؽًب؛
ؼہبئم کے ہبلف اوؼ ہبقٹلف لبئن کؽًب اوؼ
قٌجھبلٌب اوؼ نبگؽظوں کی ؼہبئم کے لیئے
ہبقٹلف یب الخٌگف کی هٌظوؼی ظیٌب یب
الئكٌف خبؼی کؽًب؛

18

ثبة V-
لواًیي ،ضواثظ اوؼ
لواعع
اقٹیچوٹف
Statutes

( )l

( )m
()n

()o
()p
()q
()r

()s
( )t
()u

()v

پؽوفیكؽنپف ،ایكوقیئیٹ پؽوفیكؽ نپف،
اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف ،لیکچؽؼ نپف اوؼ
ظیگؽ ٹیچٌ کی آقبهیبں پیعا کؽًب یب ایكی
ضواثظ
آقبهیوں کو قكپٌڈ یب ضتن کؽًب؛
ایكے اًتظبهی ،تعؼیكی ،تسمیمی یب ظوقؽے Regulation
عہعوں کو پیعا کؽًب ،قكپٌڈ یب ضتن کؽًب،
خیكے ضؽوؼی ہو؛
اقبتػٍ ،عولعاؼوں اوؼ ایكے ظوقؽے کیڈؼوں
پؽ قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼنبت پؽ تمؽؼیبں
کؽًب ،خیكے ثوؼڈ کی طؽف قے طے کیب
گیبہو؛
ًبهوؼ اوؼ هٌفؽظ پؽوفیكؽ ایكی نؽائظ و
ضواثظ کے تست همؽؼ کؽًب ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو؛
کبوًكل
ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست اکیڈهک ٔ
کی قفبؼنبت پؽ اعؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛
عولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ یوًیوؼقٹی کے
ظوقؽے هالؾهیي کی غهیعاؼیبں هتعیي کؽًب؛
عولعاؼوں (هبقوائے يعؼ کے) ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کو هػکوؼٍ طؽیمہ کبؼ کے
تست قكپٌڈ کؽًب ،قؿا ظیٌب اوؼ هالؾهت قے
ثؽطؽف کؽًب؛
اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست هطتلف
اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛
چبًكلؽ کو پیم کؽًے کے لیئے اقٹیچوٹف
تدویؿ کؽًب؛
کبوًكل کی طؽف قے ثٌبئے گئے
اکیڈهک ٔ
ضواثظ پؽ غوؼ کؽًب اوؼ ًیکبل کؽًب؛
ثهؽطیکہ ثوؼڈ اپٌے طوؼ پؽ ایک ضبثطہ ثٌب
کبوًكل قے ههوؼے
قکتب ہے اوؼ اکیڈهک ٔ
کے ثعع اـ کی هٌظوؼی ظے قکتب ہے؛
یوًیوؼقٹی قے هتعلمہ ظوقؽے قبؼے
هعبهالت کو چالًب ،طے کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب ،لواًیي اوؼ ضواثظ
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اوؼ اـ قلكلے هیں ظوقؽے قبؼے اضتیبؼات
اقتعوبل کؽًب ،ضبو طوؼ پؽ خو اـ ایکٹ
اوؼ اقٹیچوٹف هیں ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں؛
( )wاپٌب کوئی ثھی اضتیبؼ اتھبؼٹی یب آفیكؽ یب
کویٹی یب غیلی کویٹی کو قوًپٌب؛ اوؼ
( )xایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو
اـ ایکٹ کے تست قوًپے گئے ہوں یب خو
اقٹیچوٹف کے تست قوًپے خبئیں۔
۱۹۔ ( )۱ثوؼڈ قبل هیں کن اؾ کن تیي هؽتجہ اخالـ
کؽے گب ،ایكی تواؼیص پؽ خو يعؼ کی طؽف قے
طے کی خبئیں گی؛ ثهؽطیکہ ضؽوؼی ًوعیت کب
هعبهلہ قودھ کؽ ایک ضبو هیٹٌ کكی ثھی ولت
چبًكلؽ کی ہعایت پؽ ثالئی خب قکتی ہے یب ثوؼڈ کے
هیوجؽاى کی ظؼضواقت پؽ خو چبؼ قے کن ًہ ہوں ،۔
( )۲ضبو هیٹٌ کے لیئے ًوٹف ظـ ظى قے کن ًہ
ہوگبً ،وٹف ثوؼڈ کے هیوجؽاى کو ظیب خبئے گب اوؼ
هیٹٌ کی ایدٌڈا هسعوظ کی خبئے گی فمظ اـ هعبهلے
کے لیئے خف کے لیئے ضبو هیٹٌ ثالئی گئی ہے۔
()۳ثوؼڈ کی هیٹٌ کے لیئے کوؼم قت هیوؽاى کے
آظھے تععاظ کے ثؽاثؽ ہوگب ،ووٹ کی ًكجت ایک کے
ثؽاثؽ گٌی خبئے گی۔
()۱ثوؼڈ کے فیًلے زبضؽ هیوجؽاى کی اکثؽیت کی
ثٌیبظ پؽ اوؼ ووٹٌ کے غؼیعے کیئے خبئیں گے اوؼ
اگؽ هیوجؽ ایک ختٌے تمكین ہو خبئیں تو ثوؼڈ کے
چیئؽهیي کو ایک کبقٹٌ ووٹ زبيل ہوگب ،خو
اقتعوبل کؽے گب۔
()۵غیلی ظفعہ ( )۳کے تست ثوؼڈ کے هیوجؽ ثوؼڈ کی
هیٹٌ هیں کكی ؼاثطے کے اوؾاؼ کے غؼیعے زًہ
لے قکتے ہیں اوؼ هیوجؽ هیٹٌ هیں نؽیک قودھے
خبئے گب۔
()۶ثوؼڈ کے هیوجؽاى کی اکثؽیت کی طؽف قے
ظقتطظ کؽظٍ تسؽیؽی لؽاؼظاظ کبؼگؽ اوؼ هوثؽ قودھی
خبئے گی ،خیكے وٍ هکول طوؼ پؽ ثالئی گئی یب
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اوؼ

تؽهین
کی
هٌكوضی
Amendment and
repeal of statutes
and regulations
لواعع
Rules

ثبة VI-
یوًیوؼقٹی فٌڈ
یوًیوؼقٹی فٌڈ ،آڈٹ
اکبوًٹف
اوؼ ٔ
The University
Fund, Audit and
Accounts

تهکیل ظی گئی هیٹٌ هیں پبـ کی گئی ہو۔
کبوًكل ههتول ہوگی:
۲۱۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
( )aيعؼ خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )bپؽووقٹ؛
( )cڈیٌف؛
( )dاهیؽیٹف اوؼ ًبهوؼ پؽوفیكؽـ یوًیوؼقٹی
کے پؽوفیكؽـ کے قبتھ؛
( )eتعؼیكی نعجوں کے چیئؽهیي؛
( )fتیي ًبهوؼ افؽاظ خو عبلوی قطر پؽ اپٌے
هعبنؽے کی ضعهت یب نعجے کی ؼہٌوبئی هیي
ظاًهوؼاًہ زیثیت کے طوؼ پؽ خبًے هبًے
ہوں گے ،وٍ چبًكلؽ کی طؽف قے ثوؼڈ کی
قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
( )gاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛
( )hؼخكٹؽاؼ خو قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ کبم
کؽے گب۔
(ً)۲بهؿظ کؽظٍ هیوجؽ تیي قبل کے عؽيے تک عہعٍ
ؼکھ قکیں گے اوؼ ظوثبؼٍ ًبهؿظ ہوًے کے لیئے اہل
ہوں گے۔
(ً)۳بهؿظ کؽظٍ هیوجؽ کب عہعٍ ضبلی ہو خبئے گب اگؽ وٍ
اقتعیفی ظیتب ہے یب اتھبؼٹی کی هكلكل تیي هیٹٌگف هیں
ٰ
هوؾوں قجت ثتبًے یب غیؽ زبضؽی کی چھٹی کے
عالوٍ غیؽ زبضؽ ؼہتب ہے ،یب اـ کی ًبهؿظگی ًبهؿظ
کؽًے والی اتھبؼتی کی طؽف قے تجعیل کی گئی ہے۔
کب کوؼم قبؼے
کبوًكل کی هیٹٌ
()۱اکیڈهک ٔ
هیوجؽاى کے ایک تہبئی ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت
ایک کے ثؽاثؽ قودھی خبئے گی۔
اعلی تؽیي
کبوًكل یوًیوؼقٹی کی
ٰ
۲۱۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
اکیڈهک ثبڈی ہوگی ،اوؼ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ
لواًیي کے تست ،تعؼیف ،اقکبلؽ نپ ،تسمیك اوؼ
اهتسبًبت کے ضبو هعیبؼوں کے تست ؼکھٌے اوؼ
چالًے اوؼ یوًیوؼقٹی کی تعؼیكی قؽگؽهیوں کو
فؽوغ ظالًے کب اضتیبؼ زبيل ہوگب۔
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ثبة VII-
عبم گٌدبئهیں
قے
هالؾهت
ؼٹبئؽهٌٹ
Retirement from
Services
پیٌهي ،اًهوؼًف،
گؽیدوئٹی،
اوؼ
پؽوویڈًٹ
ثیٌوولیٌٹ فٌڈ
Pension,
insurance,
gratuity,
provident
and
benevolent fund
اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽؾ
کے عہعے کی هعت
Term of office
of members of
Authorities
اتھبؼٹیؿ هیں عجوؼی
ٓاقبهیوں پؽ ثھؽتی
Filling of casual
vacancies
in
authorities

()۲ضبو طوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال گٌدبئهوں کی عبم
کبوًكل کو هٌعؼخہ غیل
زیثیت قے تضبظ کے عالؤٍ ،
اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
( )aثوؼڈ کو تعؼیكی هعبهالت هیں ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bنبگؽظوں کے تعؼیف کے کوؼقؿ اوؼ
اهتسبًبت هیں ثیٹھٌے کے لیئے ظاضلے ظیٌب؛
( )cثوؼڈ کو فیکلٹیؿ ،تعؼیكی نعجوں ،اظاؼوں اوؼ
ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی تهکیل اوؼ تٌظین قبؾی
کے لیئے اقکیویں پیم کؽًب؛
( )dیوًیوؼقٹی هیں تعؼیف اوؼ تسمیك کی پالًٌ
اوؼ ڈولپوٌٹ کے لیئے پیهکم پؽ غوؼ کؽًب
اوؼ پیم کؽًب؛
( )eثوؼڈ آف فیکلٹیؿ اوؼ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی
قفبؼنبت پؽ ضواثظ ثٌبًب ،خف هیں تعؼیف
کے کوؼقؿ اوؼ یوًیوؼقٹی کے قبؼے
اهتسبًبت کے لیئے ًًبة ثھی ہوگب؛
ثهؽطیکہ اگؽ ثوؼڈـ آف فیکلٹیؿ اوؼ ثوؼڈـ
آف اقٹڈیؿ کی قفبؼنیں ثیبى کؽظٍ تبؼیص تک
کبوًكل ،ثوؼڈ کی
هويول ًہیں ہوتیٔ ،
هٌظوؼی قے ،آًے والے قبل کے لیئے
تعؼیف کے کوؼـ خبؼی ؼکھے گی خو
قبثمہ اهتسبًبت کے لیئے ثیبى کیئے گئے ہیں۔
( )fظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اهتسبًی ثبڈیؿ کے
اهتسبًبت کو یوًیوؼقٹی کے اهتسبًبت کے
ثؽاثؽ توثیك کؽًب؛
( )gثوؼڈ کو پیم کؽًے کے لیئے ضواثظ ثٌبًب؛
( )hایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے لواًیي
هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
ثبة V-
اسٹیچوٹس ،ضواثط اور قواعد

کی
کے

اتھبؼٹیؿ
هوجؽنپف
هتعلك تٌبؾعبت
Disputes about
memberships of
authorities

ظیگؽ اتھبؼٹیؿ کی
تهکیل ،کبم اوؼ
اضتیبؼات
Constitution,
Functions and
Powers of other
Authorities
اتھبؼٹی کی طؽف
قے کویٹی کی
همؽؼی
Appointment of
Committee by
the Authority
فؽقٹ اقٹیچوٹف
First Statutes

ؼکبوٹیں ہٹبًب
STATUTES, REGULATIONS AND RULES
Removal
of
۲۲۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست چبًكلؽdifficulties ،
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هٌعؼخہ غیل ثیبى کؽظٍ قبؼے هعبهالت یب اى هیں قے
کی
کكی ایک کے لیئے اقٹیچوٹف ثٌب کؽً/بفػ کؽ قکتب اتھبؼٹیؿ
کبؼؼوایبں آقبهیوں
ہے ،یعٌی:
( )aیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی هالؾهت کے کی ثٌب پؽ غیؽ هوثؽ
نؽائظ و ضواثظ ثٌبًب ،ثهوول پے اقکیل ،ہوًب
پیٌهي کی تهکیل ،اًهوؼًف ،گؽیچوئٹیProceedings of ،
پؽوویڈًٹ فٌڈ ،ثیٌیوولیٌٹ فٌڈ اوؼ ظوقؽے the Authorities
invalidated by
هتعلمہ فواعع کے لیئے؛
( )bاقبتػٍ ،هسمموں اوؼ عولعاؼوں کی کبًٹؽیکٹ vacancies
کبؼوائی پؽ پبثٌعی
پؽ تمؽؼیوں کے نؽائظ و ضواثظ؛
Bar
( )cفیکلٹیؿ ،تعؼیكی نعجوں اوؼ ظوقؽے اکیڈهک of
jurisdiction
یوًٹف اوؼ ڈویؿًف کب لیبم؛
( )dعولعاؼوں اوؼ اقبتػٍ کے اضتیبؼات اوؼ
ضوبًت
غهیعاؼیبں:
( )eنؽائظ خي کے تست یوًیوؼقٹی ظوقؽے Indemnity
پجلک یب پؽائیویٹ تٌظیووں کے قبتھ تعؼیف،
تسمیك اوؼ ظوقؽی عبلوبًہ قؽگؽهیوں کے
فؽقٹ اقٹیچوٹف
اًتظبهبت هیں ظاضل ہو قکتی ہے؛
( )fپؽوفیكؽؾ اهیؽیٹف اوؼ ًبهوؼ پؽوفیكؽؾ کی (هالزظہ کؽیں ظفعہ
)۴۵
همؽؼی کے نؽائظ؛
فیکلٹیؿ
( )gاعؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛
( )hیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی يالزیت کے Faculties
خبًچ پڑتبل اوؼ اى کے ضالف اًتظبهی
کبؼؼوائی کے لیئے هعیبؼ؛
( )iیوًیوؼقٹی کے لئے خبئیعاظ اوؼ قؽهبیہ
کبؼی زبيل کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب؛ اوؼ
( )jاـ ایکٹ کے تست ظوقؽے قبؼےهعبهالت
خو لواًیي کے تست ثیبى کؽًے یب چالًے ہیں۔
()۲لواًیي کب ڈؼافٹ ثوؼڈ کی طؽف قے چبًكلؽ کی
هٌظوؼی کے لیئے پیم کیب خبئے گب ،خو ثوؼڈ کو
ظوثبؼٍ غوؼ کے لیئے واپف ثھیح قکتب ہے۔
()۳چبًكلؽ کو هٌظوؼی کے لیئے ثھیدے گئے لواًیي
کو لجول کؽًے کب اضتیبؼ ہوگب۔
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()۱کوئی ثھی لبًوى هوثؽ ًہیں ہوگب ،خت تک چبًكلؽ
کی طؽف قے هٌظوؼ ًہ کیب خبئے۔
۲۳۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي کے تست
هٌعؼخہ غیل قبؼے یب اى هیں قے کچھ هعبهالت کے
لیئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں گے ،یعٌی:
( )aیوًیوؼقٹی کی ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ
قؽٹیفکیٹوں کے لیئے کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ؛
( )bیوًیوؼقٹی هیں نبگؽظوں کی ظاضال؛
( )cنؽائظ خي کے تست نبگؽظوں کو ظاضال ظی
خبئے گی اوؼ ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ
قؽٹیفکیٹوں کے لیئے اہل ہوں گے؛
( )dاهتسبى هٌعمع کؽًب؛
( )eیوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ آف اقٹڈی اوؼ
اهتسبًبت کے لیئے نبگؽظوں کی طؽف قے
اظا ہوًے والی فیف اوؼ ظیگؽ اضؽاخبت؛
( )fیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی چبل چلت اوؼ
ًظن و ضجظ؛
( )gیوًیوؼقٹی یب کبلدوں کے نبگؽظوں کی
ؼہبئم کے نؽائظ ،ثهوول ؼہبئم کے ہبلف
اوؼ ہبقٹلف هیں ؼہبئم کے لیئے فیف ويول
کؽًے کے؛
( )hہبقٹلف اوؼ الخٌگف کی هٌظوؼی اوؼ
الئكٌف خبؼی کؽًب؛
( )iنؽائظ خي کے تست کكی نطى کو ڈگؽی
زبيل کؽًے کے لیئے آؾاظ تسمیك خبؼی
ؼکھٌےکی اخبؾت ظی خبئے گی؛
( )jفیلونپف ،اقکبلؽ نپف ،ایگؿیجیهٌؿ ،هیڈلؿ
اوؼ اًعبم ظیٌب؛
( )kوظبئظ اوؼ فؽی اوؼ ہبف فؽی اقكٹٌٹ نپف
ظیٌب؛
( )lاکیڈهک کبقٹیوهف؛
( )mالئجؽیؽی کب اقتعوبل؛
( )nتعؼیكی نعجوں اوؼ ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ کی
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ثوؼڈ آف فیکلٹیؿ
Board
of
Faculties

ڈیٌف

تهکیل؛
( )oظوقؽے قبؼے هعبهالت خو اـ ایکٹ ،یب
لواًیي کے غؼیعے یب ضواثظ کے تست ثیبى
ہوًے ہیں۔
کبوًكل کی طؽف قے ضواثظ ثٌبئے
()۲اکیڈهک ٔ
خبئیں گے اوؼ وٍ ثوؼڈ کو پیم کیئے خبئیں گے خو اى
کو هٌظوؼ کؽے گب یب هٌظوؼی کے عالوٍ یب اى کو
کبوًكل کی طؽف ظوثبؼٍ غوؼکؽًے
واپف اکیڈهک ٔ
کے لیئے ثھیدے گب۔
()۳کوئی ثھی ضبثطہ تت تک هوثؽ ًہیں ہوگب خت تک
اـ کی ثوؼڈ کی طؽف قے هٌظوؼی ًہ ظی خبئے۔
۲۱۔ لواًیي اوؼ ضواثظ هیں اضبفے ،تؽهین کؽًے یب
هٌكوش کؽًے کب طؽیمہ کبؼ وٍ ہی ہوگب خو لواًیي اوؼ
ضواثظ ثٌبًے اوؼ تهکیل ظیٌے کے لیئے تؽتیجواؼ ثیبى
کؽظٍ ہے۔
۲۵۔ ( )۱اتھبؼٹیؿ اوؼ یوًیوؼقٹی کی ظوقؽی ثبڈیؿ اـ
ایکٹ ،اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ کے تست اى کے
کبؼوثبؼ اوؼ هیٹٌگف کے ولت اوؼ خگہ اوؼ هتعلمہ
هعبهالت کے لیئے لواعع ثٌب قکتی ہیں؛
ثهؽطیکہ ثوؼڈ ظوقؽی کكی اتھبؼٹی یب ثبڈی کی
طؽف قے اـ ظفعہ کے تست ثٌبئے گئی لواعع هیں
تؽهین کؽًے یب اى کو ضتن کؽًے کی ہعایت کؽ قکتب
ہے؛
ثهؽطیکہ هؿیع یہ کہ اگؽ ایكی اتھبؼٹی یب ثبڈی ایكی
فبوًڈیهي کو اپیل کؽ
ہعایبت قے هطوئي ًہیں ہے تو وٍ ٔ
قکتی ہے ،خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔
()۲ثوؼڈ یوًیوؼقٹی قے هتعلمی کكی هعبهلے کے
زوالے قے لواعع ثٌب قکتب ہے ،خو اـ ایکٹ کے
تست ،ضبو طوؼ پؽ لواًیي اوؼ ضواثظ هیں ثیبى ًہ
کیئے گئے ہوں۔
ثبة VI-
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Deans

تعؼیكی نعجہ
Teaching
Department

ثوؼڈ ـ آف اقٹڈیؿ
Boards
of
Studies

یونیورسٹی فنڈ
THE UNIVERSITY FUND

اعلی هطبلعوں اوؼ
ٰ
تسمیك کب ثوؼڈ
Board
of
Advanced
studies
and
research

۲۶۔ یوًیوؼقٹی کو ایک فٌڈ ہوگب ،خف هیں اـ کی
فیف ،عطیبت ،ٹؽقٹف ،تسبئف ،اًڈوهٌٹف ،گؽاًٹف اوؼ
ظوقؽے قبؼے وقبئل قے هلی ؼلن خوع کی خبئے
گی۔
()۲یوًیوؼقٹی ثٌیبظی اوؼ اکثؽ ضؽچ اـ کی کوبئی
فبوًڈیهي کی طؽف قے کی گئی هعظ اوؼ کكی
اوؼ ٔ
فبوًڈیهٌؿ،
ظوقؽے وقیلے ،ثهوول ظوقؽی
ٔ
یوًیوؼقٹیؿ اوؼ افؽاظ کے اوؼ ایكے وقیلے قے
زبيل کی گئی ؼلن کے غؼیعے ضؽچہ چالیب خبئےگب۔
()۳کوئی ثھی هعظ ،چٌعٍ یب گؽاًٹ خو واقطہ یب ثال
واقطہ کوئی فوؼی طوؼ یب اـ کے ًتیدے هیں
یوًیوؼقٹی پؽ هبلی غهیعاؼی ڈالے ،یب خو ولتی طوؼ پؽ
پؽوگؽاهوں قے ثبہؽ قؽگؽهیوں هیں نبهل ہو ایكی
ؼلن ثوؼڈ کی پیهگی هٌظوؼی کے عالوٍ لجول ًہیں کی
خبئے گی۔
اکبوًٹف اـ طؽذ قٌجھبلے خبئیں
( )۱یوًیوؼقٹی کے ٔ
گے خیكے ثوؼڈ طے کؽے اوؼ ہؽ قبل یوًیوؼقٹی کب
هبلی قبل ضتن ہوًے قے چبؼ هبٍ پہلے اى کی آڈٹ
اکبوًٹٌٹ کی
ثوؼڈ کی طؽف قے همؽؼ کؽظٍ چبؼٹؽڈ ٔ
طؽف قے کی خبئے گی۔
)اکبوًٹف ،آڈیٹؽ کی ؼپوؼٹ کے قبتھ ،ثوؼڈ کو
(ٔ ۵
هٌظوؼی کے لیئے پیم کیئے خبئیں گے۔
()۶آڈیٹؽ کی ؼپوؼٹ تًعیك کؽے گی کہ آڈیٹؽ ًے
اکبوًٹٌٹف آف پبکكتب ى کے اظاؼے ؼپوؼٹ
آڈٹ
ٔ
قلیکهي ثوؼڈ
چبؼٹؽڈ کی هعیبؼ کے تست ثٌبئی ہے۔
Selection Board
ثبة VII-
عبم گنجبئشیں
GENERAL PROVISIONS

۲۱۔ یوًیوؼقٹی کب کوئی هالؾم هالؾهت قے ایكی
26

عوؽ هیں ؼٹبئؽ کؽے گب خیكے اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۲۸۔ ( )۱یوًیوؼقٹی هالؾهیي کی ثہجوظ کے لیئے اوؼ
نؽائظ کے تست خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،ایكی پیٌهي،
اًكوؼًف ،گؽیچوئٹی ،پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ ثیٌیولٌٹ فٌڈ
لبئن کؽے گی ،خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔
()۲خہبں کوئی پؽوویڈًٹ فٌڈ اـ ایکٹ کے تست لبئن
کیب گیب ہو ،تو پؽوویڈًٹ فٌڈـ ایکٹ ۱۹۲۵ ،کی
گٌدبئهیں ایكے فٌڈ پؽ ًبفػ ہوں گی۔
۲۹۔اگؽ ًئی تهکیل ظی گئی اتھبؼٹی کب کوئی هیوجؽ
همؽؼ یب ًبهؿظ کیب گیب ہے ،اـ کی هالؾهت کے نؽائظ،
خیكے اـ ایکٹ کے تست طے کیئے گئے ہیں ،ایكی
تبؼیص قے ًبفػ ہوں گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۳۱۔ ( )۱کكی اتھبؼٹی کے همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ کؽظٍ
هیوجؽاى هیں کكی عبؼضی آقبهی کو؛ اـ نطى یب
ثبڈی کی طؽف قے خف ًے اـ هیوجؽ کو همؽؼ یب
ًبهؿظ کیب تھب ،ختٌب خلع ہو قکے گب پؽ کیب خبئے گب،
اوؼ آقبهی پؽ همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ کؽظٍ نطى ایكی
اتھبؼٹی کب ؼہتی هعت کے لیئے هیوجؽ ہوگب ،خف
نطى کی خگہ پؽ وٍ اتھبؼٹی کب هیوجؽ ہوا ہے۔
ثهؽطیکہ خہبں اتھبؼٹی هیں کوئی آقبهی ہو،هبقوائے
ثوؼڈ کے ،وٍ اـ قجت کی وخہ قے پؽ ًہیں کی خبئے
گی کہ هیوجؽ ایکف آفیهو تھب ،اوؼ آقبهی ضتن کی گئی
ہو ،یب تٌظین ،اظاؼٍ یب کوئی ظوقؽی ثبڈی ،هبقوائے
یوًیوؼقٹی کے ضتن کی گئی ہو یب کبم قے ؼوکب گیب ہو،
یب کكی ظوقؽے قجت کی وخہ قے وٍ غیؽ فعبل ہو
گئی ہو ،ایكی آقبهی اـ طؽذ پؽ کی خبئے گی،
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فٌبًف ایٌڈ پالًٌ
کویٹی
The Finance and
Planning
Committee

خیكے چبًكلؽ ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ ہعایت کؽے۔
(ً)۲بهؿظ کؽظٍ هیوجؽ کب عہعٍ ضبلی ہو خبئے گب ،اگؽ وٍ
اقتعیفی ظیتب ہے یب اتھبؼٹی کی هكلكل تیي هیٹٌگف هیں
ٰ
هوؾوں قجت ثتبًے یب غیؽ زبضؽی کی چھٹی کےثغیؽ
عالوٍ غیؽ زبضؽ ؼہتب ہے ،یب اـ کی ًبهؿظگی ًبهؿظ
کؽًے والی اتھبؼٹی کی طؽف قے تجعیل کی گئی ہے۔
۳۱۔ ( )۱خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ
ہو،کكی اتھبؼٹی هیں ًبهؿظ کؽظٍ یب همؽؼ کؽظٍ کوئی
نطى کكی اتھبؼٹی کبهیوجؽ ًہیں ؼہے گب ،اگؽ اـ
ًے اپٌی زیثیت کب خف کے لیئے وٍ ًبهؿظ یب همؽؼ کیب
گیب ہو ،غلظ اقتعوبل کیب ہو ۔
()۲اگؽ کكی نطى کے اتھبؼٹی کے هیوجؽ ہوًے پؽ
کوئی قوال اٹھبیب خبتب ہے ،تو هعبهلہ چبًكلؽ ،چیف
خكٹف قٌعھ ہبئی کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ کب خح ،خو
ثوؼڈ کب هیوجؽ اوؼ چبًكلؽ کے ًبهؿظ کؽظٍ فؽظ پؽ
ههتول کویٹی کی طؽف ثھیدے گب اوؼ کویٹی کب فیًلہ
زتوی ہوگب۔
۳۲۔ ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کی تهکیل ،کبم کبج اوؼ
اضتیبؼات خي کے لیئے ضبو گٌدبئم ًہیں یب اـ
ایکٹ کے تست ًبهکول گٌدبئم ہے ،وٍ ایكے ہوگی
خیكے اقٹیچوٹف هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

ڈقیپلي کویٹی اوؼ
اـ کے کبم
Discipline
Committee and
its Functions

کبوًكل یب ظوقؽی
کبوًكلٔ ،
۳۳۔ ثوؼڈ ،اکیڈهک ٔ
اتھبؼٹیؿ ایكی اقٹیٌڈً  ،اقپیهل یب ایڈوائیؿؼی کویٹیؿ
همؽؼ کؽ قکتے ہیں ،خیكے وٍ اى کی کبؼکؽظگی کو
ثہتؽ ثٌبًے کے لیئے ضؽوؼی قودھیں۔
السبق کویٹی
۳۱۔ خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو ،نیڈول Affiliation
هیں ثٌبئے گئے اقٹیچوٹف اـ طؽذ قودھے خبئیں Committee
گے خیكے ظفعہ  ۲۲کے تست اقٹیچوٹف ثٌبئے گئے
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ہیں اوؼ تت تک ًبفػ ؼہیں گے خت تک اى هیں تؽهین
ًہ کی خبئے یب اى کو اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے گئے
ًئے اقٹیچوٹف کے قبتھ تجعیل ًہ کیب خبئے۔
۳۵۔اگؽ کكی اتھبؼٹی کی پہلی تهکیل یب ظوثبؼٍ تهکیل
اـ ایکٹ کے تست ًبفػ ہوًے هیں کوئی ؼکبوٹ پیم
آئے یب ظوقؽی يوؼت هیں اـ ایکٹ کی کكی
گٌدبئم کے عول ظؼآهع ہوًے هیں کوئی ؼکبوٹ پیم
آئے ،چبًكلؽ ایكی ؼکبوٹ ہٹبًے کے لیئے ضبو
ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے۔
۳۶۔ کكی اتھبؼٹی کب کوئی لعم ،کبؼؼوائی ،لؽاؼظاظ یب
فیًلہ فمظ کكی آقبهی یب تهکیل هیں ًمى یب اتھبؼٹی
کے هیوجؽ کی همؽؼی یب ًبهؿظگی هیں کكی ًمى کی
يوؼت هیں غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب۔

۳۱۔ اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے گئے
کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ کكی ععالت کو
ؾیؽ غوؼ الًے ،کبؼؼوائی کؽًے یب کوئی زکن خبؼی
کؽًے کب اضتیبؼ زبيل ًہیں ہوگب۔
۳۸۔ اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے گئے
کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ زکوهت،
یوًیوؼقٹی یب کكی اضتیبؼی یب زکوهت کے هالؾم یب
یوًیوؼقٹی یب کكی نطى کے ضالف کوئی همعهہ یب
لبًوًی کبؼؼوائی ًہیں ہوگی۔
شیڈول
پہلے قوانین
(مالحظہ کزیں دفعہ )۴۳
۱۔ ( )۱یوًیوؼقٹی هیں هٌعؼخہ غیل فیکلٹیؿ نبهل ہوں
گی:
( )aقبئٌف کی فیکلٹی؛
( )bہیلتھ اوؼ هیڈکل قبئٌف کی فیکلٹی؛
( )cاًدٌیئؽً کی فیکلٹی؛
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( )dاًفبؼهیهي ٹیکٌبالخی کی فیکلٹی؛
( )eآؼٹف کی فیکلٹی؛
( )fؾؼاعت اوؼ ؾؼعی اًدٌیئؽً کی فیکلٹی؛
( )gوٹؽًؽی هیڈیکل قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛
( )hهیٌیدوٌٹ قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛
( )iلبًوى کی فیکلٹی؛
( )jفبؼهیكی کی فیکلٹی؛
( )kفیهي ڈؾائٌٌ کی فیکلٹی؛
( )lہیوهٌٹیؿ اوؼ قونل قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛
( )mهبـ کویوًیکیهي کی فیکلٹی؛
( )nهتجبظل تواًبئی کی فیکلٹی؛
( )oظوقؽی کوئی فیکلٹی خیكے اقٹیچوٹف هیں
ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ہؽ فیکلٹی هیں ایكب اظاؼٍ ،تعؼیكی نعجہ ،هؽکؿ یب
ظوقؽے تعؼیكی اوؼ تسمیمی یوًٹف نبهل ہوں گے،
خیكے اظاؼے کی طؽف قے ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۲۔ ( )۱ہؽ فیکلٹی کب ایک ثوؼڈ ہوگب ،خو ههتول ہوگب:
( )aڈیٌف؛
( )bپؽوفیكؽـ ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ اوؼ
فیکلٹی هیں نبهل تعؼیكی نعجوں کے
چیئؽهیي؛
( )cفیکلٹی هیں نبهل ہؽ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کب ایک
هیوجؽ ،هتعلمہ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی طؽف قے
ًبهؿظ کیب خبئے گب؛ اوؼ
کبوًكل کی طؽف قے اى
( )dتیي اقبتػٍ اکیڈهک ٔ
کی هضووى هیں ضبو هعلوهبت کی ثٌیبظ پؽ
ًبهؿظ کیئے خبئیں گے ،خو اگؽچہ فیکلٹی
کے زوالے ًہیں کیئے خبئیں گے ،خي کو
کبوًكل کے ضیبل هیں فیکلٹی کے
اکیڈهک ٔ
زوالے کیئے گئے هضبهیي پؽ ضبو عجوؼ
زبيل ہوگب۔
()۲نموں ) (cاوؼ ) (dکی غیلی نك ( )۱هیں ثیبى کؽظٍ
هیوجؽـ تیي قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھیں گے۔
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()۳فیکلٹی کے ثوؼڈ کی هیٹٌ کب کوؼم اى کے کل
هیوجؽاى کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خو ایک کی ًكجت قے
گٌب خبئے گب۔
کبوًكل اوؼ ثوؼڈ
()۱ہؽ فیکلٹی کے ثوؼڈ کو اکیڈهک ٔ
کے عبم ضواثظ کے تست ،اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
( )aفیکلٹی کو قوًپے گئے هضبهیي کی تعؼیف
اوؼ تسمیك کے زوالے قے هؽثوط کؽًب؛
( )bفیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی طؽف
قے تدویؿ کؽظٍ کوؼقؿ اوؼ ًًبة کی خبًچ
پڑتبل کؽًب اوؼ اى کو اپٌے ههبہعے کے قبتھ
کبوًكل کی طؽف ثھیدٌب؛
اکیڈهک ٔ
( )cفیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی
قفبؼنبت کی خبًچ پڑتبل کؽًب ،پیپؽ قیٹؽؾ
اوؼ هوتسي کی همؽؼی پؽ ،هبقوائے ؼیكؽچ
اوؼ ڈگؽی هوتسي کے ،خي کی خبًچ پڑتبل
يعؼ کؽے گب؛
( )dایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے لواًیي
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۳۔ ( )۱ہؽ فیکلٹی کب ڈیي ہوگب خو ثوؼڈ آف فیکلٹی کب
چیئؽهیي ہوگب اوؼ يعؼ کی طؽف قے پؽووقٹ کی
قفبؼل پؽ همؽؼ کیب خبئے گب۔
()۲ڈیي تیي قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھے گب۔
()۳ڈیي فیکلٹی هیں پڑھب ئے خبًے والے کوؼقؿ کی
ڈگؽیؿ هیں ،هبقوائے اعؿاؾی ڈگؽیؿ کے ،ظاضال کے
لیئے اهیعواؼ چبًكلؽ کو پیم کؽے گب۔
()۱ڈیي ایكے ظوقؽے اضتیبؼ اقتعوبل کؽے گب اوؼ
ایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
۱۔ ( )۱ہؽ هضووى یب هتعلمہ هضبهیي کے گؽوپ کے
لیئے ایک تعؼیكی نعجہ ہوگب ،خیكے هٌظوؼ کیب گیب ہو
اوؼ ہؽ تعؼیكی نعجے کب ایک چیئؽهیي قؽثؽاٍ ہوگب۔
()۲تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي يعؼ کی طؽف قے
پؽووقٹ کی قفبؼل پؽ همؽؼ کیب خبئے گب۔
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()۳تعؼیهی نعجے کب چیئؽهیي اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں
کے تست ڈپبؼٹویٌٹ کے کبم کب هًٌوثہ ثٌبئے گب،
اًتظبم کؽے گب اوؼ ًظؽظاؼی کؽے گب اوؼ اپٌے
ڈپبؼٹویٌٹ هیں کیئے گئے کبم کے زوالے قے فیکلٹی
کے ڈیي کو خواثعٍ ہوگب۔
۵۔ ( )۱ہؽ هضووى یب هضبهیي کے گؽوپ کے لیئے
ایک علسعٍ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ہوگب ،خیكے ضواثظ هیں
ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ہؽثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ههتول ہوگب:
( )aهتعلمہ تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي؛
( )bهتعلمہ تعؼیكی نعجے هیں قبؼے پؽوفیكؽ
اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ؛
( )cایكے یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ ،هبقوائے
پؽوفیكؽؾ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ کے
کبوًكل کی طؽف قے همؽؼ کیئے
اکیڈهک ٔ
خبئیں گے۔
( )dتیي هبہؽ ،هبقوائے یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ
کے ،پؽووقٹ کی طؽف قے همؽؼ کیئے
خبئیں گے۔
()۳هبقوائے ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ
کے هیوجؽاى کے آفیف کی هعت تیي قبل ہوگی۔
()۱ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی هیٹٌ کب کوؼم هیوجؽؾ کے
کل تععاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت ایک
کے ثؽاثؽ ہوگی۔
()۵ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:
( )aاتھبؼٹیؿ کو هتعلمہ هضبهیي هیں تعؼیف،
تسمیك اوؼ اهتسبًبت قے هتعلمہ قبؼے
هعبهالت کے زوالے قے ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bهضووى یب هتعلمہ هضبهیي هیں قبؼی ڈگؽیؿ،
ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹ کوؼقؿ کے لیئے
کوؼـ اوؼ ًًبة تدویؿ کؽًب؛
( )cهتعلمہ هضبهیي هیں پیپؽ قیٹؽـ اوؼ هوتسي
کے ًبهوں کب پیٌل تدویؿ کؽًب؛ اوؼ
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( )dایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
اعلی تعلین اوؼ تسمیك کب ثوؼڈ ہوگب ،خو
۶۔ ( )۱ایک
ٰ
ههتول ہوگب:
( )aپؽووقٹ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )bڈیٌف؛
( )cتیي یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽؾ ،هبقوائے
ڈیٌف کے ،ثوؼڈ کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے؛
( )dتیي یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ خي کو تسمیك هیں
کبوًكل کی
لیبلت هیں تدؽثہ ہو ،اکیڈهک ٔ
طؽف قے همؽؼ کیئے خبئیں گے؛ اوؼ
( )eپؽوفیكؽـ اهیؽیٹف۔
اعلی تعلین اوؼ
()۲ایکف آفیهو هیوجؽـ کے عالوٍ
ٰ
تسمیك ثوؼڈ کے هیوجؽـ کی آفیف کی هعت تیي قبل
ہوگی۔
)اعلی تعلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کی هیٹٌ کب کوؼم کل
(۳
ٰ
هیوجؽـ کی تععاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی
ًكجت ایک کے ثؽاثؽ ہوگی۔
)اعلی تعلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کے کبم هٌعؼخہ غیل
(۱
ٰ
ہوں گے:
اعلی تعلین اوؼ تسمیك کو
( )aیوًیوؼقٹی هیں
ٰ
فؽوغ ظالًے قے هتعلمہ قبؼے هعبهالت پؽ
اتھبؼٹیؿ کو ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bتسمیمی ڈگؽی ظیٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ
کؽًب؛
( )cتسمیك کے نبگؽظوں کے لیئے اى کی تھیكؿ
کب هضووى طے کؽًے کے لیئے
قپؽوائیؿؼـ همؽؼ کؽًب؛
( )dثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی تدویؿوں پؽ غوؼ کے
ثعع تسمیمی اهتسبًبت کے لیئے پیپؽ قیٹؽـ
اوؼ هوتسي کے ًبم تدویؿ کؽًب؛ اوؼ
( )eایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے

33

اقٹیچوٹف هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۔ ( )۱ایک قلیکهي ثوؼڈ ہوگب ،خو هٌعؼخہ غیل پؽ
ههتول ہوگب:
( )aيعؼ خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )bثوؼڈ کب ایک هیوجؽ چبًكلؽ کی طؽف قے
ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
( )cظو ًبهوؼ افؽاظ ثوؼڈ کی طؽف قے ًبهؿظ
کیئے خبئیں گے ،ثهؽطیکہ اى هیں قے کوئی
ثھی یوًیوؼقٹی کب هالؾم ًہیں ہوگب۔
( )dپؽووقٹ،
( )eهتعلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛
( )fهتعلمہ تعؼیكی نعجے کب چیئؽهیي۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽـ کے عالوٍ نلیکهي ثوؼڈ کے
هیوجؽؾ کی آفیف کی هعت تیي قبل ہوگی۔
()۳قلیکهي ثوؼڈ کب کوؼم چبؼ هیوجؽ ہوگب۔
()۱قلیکهي ثوؼڈ کب کوئی ثھی هیوجؽ خو خف آقبهی
پؽ همؽؼی کے لیئے اهیعواؼ ہے ،وٍ قلیکهي ثوؼڈ کی
کبؼؼوائی هیں زًہ ًہیں لےقکے گب۔
()۵پؽوفیكؽـ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ کے
عہعوں پؽ اهیعواؼوں کے اًتطبة هیں ،قلیکهي ثوؼڈ
تیي هبہؽیي کو همؽؼ کؽے گب یب اى قے ههوؼٍ کؽے
گب اوؼ ظوقؽی ٹیچٌ پوقٹف پؽ اهیعواؼ هٌتطت
کؽًے هیں ،هتعلمہ هضووى هیں ظو هبہؽیں يعؼ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے ،قلیکهي ثوؼڈ کی
قفبؼل پؽ ثوؼڈ کی طؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ ہؽ
هضووى کے هبہؽیي کی فہؽقت پؽ ولتب ً فولتب ً ًظؽثبًی
کی خبئے گی۔
()۶قلیکهي ثوؼڈ کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:
( )aقلیکهي ثوؼڈ انتہبؼ کے ًتیدے هیں قبؼی
تعؼیكی اوؼ ظوقؽی آقبهیوں پؽ ويول
ہوًے والے ظؼضواقتوں پؽ غوؼ کؽے گب اوؼ
ایكی آقبهیوں پؽ هوؾوں اهیعواؼوں کے ًبم
همؽؼی کے لیئے ثوؼڈ کو تدویؿ کؽے گب۔
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( )bنلیکهي ثوؼڈ هوؾوں کیف هیں قجت ؼکبؼڈ
اعلی ثٌیبظی تٌطواٍ
کؽتے ہوئے ثوؼڈ کو
ٰ
ظیٌے کی قفبؼل کؽ قکتب ہے۔
( )cقلیکهي ثوؼڈ اعلیٰ تعلیوی یبفتہ نطى کو
یوًیوؼقٹی هیں عہعے پؽ تمؽؼی کے لیئے
نؽائظ و ضواثظ کے تست ثوؼڈ کو قفبؼل
کؽ قکتب ہے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
( )dقلیکهي ثوؼڈ یوًیوؼقٹی کے قبؼے
عولعاؼوں کی تؽلیوں کے قبؼے کیف ؾیؽ
غوؼ الئے گب اوؼ هوؾوں اهیعواؼوں کے
ایكی تؽلیوں کے لیئے ًبم ثوؼڈ کو ثھیدے
گب۔
( )eقلیکهي ثوؼڈ اوؼ ثوؼڈ کی ؼائے هیں
اضتالف کب هكئلہ زل ًہ ہوًے پؽ ،هعبهلہ
چبًكلؽ کی طؽف ثھیدب خبئے گب ،خف کب
فیًلہ زتوی ہوگب۔
۸۔ ( )۱ایک فٌبًف اوؼ پالًٌ کویٹی ہوگی ،خو
هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
( )aچبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )bيعؼ؛
( )cثوؼڈ کے چبؼ هیوجؽ ،خي هیں قے کن اؾ کن
فبوًڈیهي کے ًبهؿظ کؽظٍ ہوں گے؛
ظو ٔ
فٌبًف
ڈائؽیکٹؽ
کب
( )dیوًیوؼقٹی
هیوجؽ/قیکؽیٹؽی ہوگب؛
( )۲فٌبًف اوؼ پالًٌ کویٹی کی هیٹٌ کب کوؼم تیي
هیوجؽـ ہوگب؛
()۳فٌبًف اوؼ پالًٌ کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں
گے:
اکبوًٹ کے اقٹیٹوٌٹ پؽ غوؼ کؽًب اوؼ
( )aقبالًہ ٔ
قبالًہ اوؼ ًثؽثبًی نعٍ ثدٹ تطویٌوں پؽ غوؼ
کؽًب اوؼ ثوؼڈ کو اـ قلكلے هیں ههوؼٍ
ظیٌب؛
( )bیوًیوؼقٹی کی هبلی زیثیت کب قلكلہ واؼ
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خبئؿٍ لیٌب؛
( )cثوؼڈ کو پالًٌ  ،ڈولپوٌٹ ،فٌبًف ،اًویكٹوٌٹ
اکبوًٹف قے هتعلمہ
اوؼ یوًیوؼقٹی کے
ٔ
قبؼے هعبهالت پؽ ههوؼٍ ظیٌب؛
( )dچھوٹی هعت اوؼ طویل هعت والے تؽلیبتی
هًٌوثے تیبؼ کؽًب؛
( )eاقٹبف اوؼ ؼیكوؼـ ڈولپوٌٹ هًٌوثے تیبؼ
کؽًب؛
( )fایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب ،خو لواًیي
هیں ثیبى کؽظٍ ہوں۔
۹۔ ( )۱ڈقیپلي کویٹی هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
( )aيعؼ یب اـ کب ًبهؿظ کؽظٍ؛
( )bپؽووقٹ؛
کبوًكل کی طؽف قے
( )cظو پؽوفیكؽ اکیڈهک ٔ
ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
فبوًڈیهي کی طؽف قے ًبهؿظ کیب
( )dایک هیوجؽ ٔ
خبئے گب؛ اوؼ
( )eنبگؽظوں کے هعبهالت ًوٹبًے ایک اقتبظ یب
آفیكؽ اًچبؼج کكی ثھی ًبم قے ہو ،خو هیوجؽ
قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ کبم کؽے گب۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ ڈقیپلي کویٹی کے
هیوجؽاى کے آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛
()۳ڈقیپلي کویٹی کی هیٹٌ کب کوؼم تیي هیوجؽ ہوگب۔
()۱ڈقیپلي کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:
کبوًكل کو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں
( )aاکیڈهک ٔ
کی چبل چلتً ،ظن و ضجظ اوؼ ثعاضاللی کے
کیكوں قے ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ
کؽًب؛ اوؼ
( )bایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو
لواًیي اوؼ ضواثظ کے تست قوًپے خبئیں۔
۱۱۔ ( )۱ایک السبق کویٹی ہوگی ،خو هٌعؼخہ غیل پؽ
ههتول ہوگی:
( )aيعؼ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
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( )bپؽووقٹ؛
( )cثوؼڈ کب ایک هیوجؽ خو ثوؼڈ کی طؽف قے
ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
کبوًكل کی طؽف قے
( )dظو پؽوفیكؽ اکیڈهک ٔ
ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے عالوٍ کویٹی کے هیوجؽاى
کی آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛
()۳السبق کویٹی هبہؽ همؽؼ کؽے گی ،خو تیي قے
ؾائع ًہیں ہوں گے۔
()۱السبق کویٹی کی هیٹٌ هیوجؽ ہوگب۔
()۵یوًیوؼقٹی کبایک عولعاؼ يعؼ کی طؽف قے
کویٹی کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ همؽؼ کیب خبئے گب۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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