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] ۱۳قتوجؽ[۲۱۱۲ ،
ایکٹ خف کے غؼیؼے قکؽًڈ هیں پبلتوں
خبًوؼں کی طجبثت اوؼ خبًوؼں کی ػلوم کے کے توہیع )(Preamble
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هتؼلك نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو یوًیوؼقٹی پبلتوں خبًوؼں
کی طجبثت اوؼ خبًوؼں کی ػلوم کے کے هتؼلك
لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ قکؽًڈ هیں نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو یوًیوؼقٹی
پبلتوں خبًوؼں کی طجبثت اوؼ خبًوؼں کی ػلوم
کے هتؼلك کب لیبم اوؼ اـ قے هتؼلمہ هؼبهالت
کے لیئے لعم اٹھبًب همًوظ ہے؛
اـ کو اـ طؽذ ثٌب کؽ ػول هیں الیب خبئے گب:
ببة I-
شزوعبتی
PRELIMINARY

۱۔ ( )۱اـ ایکٹ کو نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو یوًیوؼقٹی
آف وٹؽًؽی ایٌڈ ایٌول قبئٌكؿ قکؽًڈ ایکٹ،
 ۲۱۱۲کہب خبئے گب۔
()۲یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
۲۔اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک:
کبوًكل'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی
('' )aاکیڈهک ٔ
کبوًكل؛
کی اکیڈهک ٔ
('' )bالسبق نعٍ کبلح''قے هؽاظ یوًیوؼقٹی
قے السبق نعٍ کبلح لیکي اـ کی طؽف
قے قٌجھبال یب چالیب ًہ خبئے؛
('' )cاتھبؼٹی'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۲۱کے هطبثك
یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ هیں قے کوئی
ایک؛
('' )dچبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب
چبًكلؽ؛
('' )eچیئؽهیي'' قے هؽاظ تعؼیكی نؼجے کب
قؽثؽاٍ؛
('' )fکبلح'' قے هؽاظ ایک تهکیل ظیب گیب کبلح
یب السبق نعٍ کبلح؛
('' )gکویهي'' قے هؽاظ ہبئیؽ ایدوکیهي
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ثبة I-
نؽوػبتی
هطتًؽ ػٌواى اوؼ نؽوػبت
Short
title
and
commencement
تؼؽیف
Definitions

()h
( )i
( )j
()k

( )l
( )m
()n
()o
()p
()q
()r
()s
( )t

کویهي؛
''تهکیل ظیب گیب کبلح'' قے هؽاظ کبلح خو
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے قٌجھبال یب
اًتظبم کیب خبئے؛
''تهکیل ظیب گیب اظاؼٍ'' قے هؽاظ اظاؼٍ خو
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے قٌجھبال یب
اًتظبم کیب خبئے؛
''ڈیي'' قے هؽاظ فیکلٹی کب قؽثؽاٍ؛
''ڈائؽیکٹؽ'' قے هؽاظ تعؼیكی ڈویؿى یب
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے تهکیل ظیئے
گئے اظاؼے کے طوؼ پؽ لبئن کؽظٍ
اظاؼے کب قؽثؽاٍ؛
''تؼلیوی اظاؼٍ'' قے هؽاظ ایک اظاؼٍ خو
فیکلٹی قے هتؼلمہ هضووى یب هضبهیي
هیں تؼلین ظیتب ہو؛
''فیکلٹی'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
فیکلٹی؛
''زکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛
''اػؿاؾی پؽوفیكؽ'' قے هؽاظ ایک
پؽوفیكؽ خو اػؿاؾی ثٌیبظ پؽ تؼلیوی
ضعهت ظیتب ہو؛
''ػولعاؼ'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۸هیں ثیبى
کؽظٍ یوًیوؼقٹی کے ػولعاؼوں هیں قے
کوئی ایک؛
''ثیبى کؽظٍ'' قے هؽاظ لواًیي ضواثظ اوؼ
لواػع هیں ثیبى کؽظٍ؛
''پؽًكپبل'' قے هؽاظ تهکیل ظیئے گئے
یب السبق نعٍ کبلح کب قؽثؽاٍ؛
''پؽو چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب
پؽو چبًكلؽ؛
''پؽوفیكؽ اهیؽیٹف'' قے هؽاظ
یوًیوؼقٹی هیں کبم کؽًے واال ایک
ؼٹبئؽڈ پؽوفیكؽ؛
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()u

()v
()w

()x
()y

()z
()aa
()bb
()cc

()dd

''پؽوفیهٌل کبلح'' قے هؽاظ ایک کبلح خو
ایٌول پؽوڈکهي ،ثؿًف هیٌدوٌٹ،
وٹؽًؽی قبئٌكؿ ،فهؽیؿ اوؼ خٌگلی
زیبت یب ایكے ظوقؽے کكی هضووى یب
هضبهیي هیں تؼلین ظے ؼہب ہو ،خیكے
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
''پؽو وائف چبًكلؽ'' قے هؽاظ
یوًیوؼقٹی کب پؽو وائف چبًكلؽ؛
''ؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹ'' قے هؽاظ
یوًیوؼقٹی کب گؽیدوئیٹ خف کب ًبم
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے ؼکھے گئے
ؼخكٹؽ هیں ظاضل ہو؛
''ؼخكٹؽاؼ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب
ؼخكٹؽاؼ؛
''تسمیمی ػولعاؼ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی
کی طؽف قے تسمیك کے لیئے همؽؼ
کؽظٍ کل ولتی نطى اوؼ خو ؼیٌک هیں
یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کے ثؽاثؽ ہوگب؛
''قیٌیٹ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
قیٌیٹ؛
''لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع'' قے هؽاظ
اـ ایکٹ کی تست تؽتیجواؼ ثٌبئے گئے
لواػع ،ضواثظ اوؼ لواػع؛
''قٌڈیکیٹ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
قٌڈیکیٹ؛
''اقتبظ'' خف هیں نبهل ہیں یوًیوؼقٹی یب
کبلح کی طؽف قے ڈگؽی ،آًؽـ یب
پوقٹ گؽیدوئیٹ کالقؿ کے لیئے کل
ولتی همؽؼ کؽظٍ پؽوفیكؽ ،ایكوقی ایٹ
پؽوفیكؽ ،اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ اوؼ لیکچؽؼ
اوؼ ایكے ظوقؽے افؽاظ خو ضواثظ هیں
اقتبظ کے طوؼ پؽ واضر کیئے خبئیں؛
''تعؼیكی نؼجہ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کی
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ثبة II-
یوًیوؼقٹی
ہیئت
Incorporation

طؽف قے لبئن کؽظٍ اوؼ قٌجھبال گیب یب
پہچبى ظیب گیب تعؼیكی نؼجہ؛
('' )eeیوًیوؼقٹی'' قے هؽاظ اـ ایکٹ کی
تست لبئن کؽظٍ نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو
یوًیوؼقٹی آف وٹؽًؽی ایٌڈ ایٌول قبئٌكؿ
ایٹ قکؽًڈ؛
('' )ffیوًیوؼقٹی اقتبظ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی یوًیوؼقٹی کے اضتیبؼات
Powers
of
کی طؽف قے همؽؼ کؽظٍ یب تٌطواٍ پؽ the
University
ؼکھب گیب کل ولتی اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کی
طؽف قے اـ طؽذ پہچبى ظیب گیب؛ اوؼ
('' )ggوائف چبًكلؽ'' قے هؽاظ یوًیوؼقٹی کب
وائف چبًكلؽ۔
ببة II-
یونیورسٹی
THE UNIVERSITY

۳۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست قکؽًڈ
هیں نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو یوًیوؼقٹی آف وٹؽًؽی ایٌڈ
ایٌول قبئٌكؿ لبئن کی گئی ہے۔
()۲یوًیوؼقٹی ههتول ہوگی:
) (iچبًكلؽ ،پؽو چبًكلؽ؛
) (aهیي کیوپف هیں وائف چبًكلؽ ،ڈیٌف ،کبلدوں
کے پؽًكپبل ،تهکیل ظیئے گئے اظاؼوں کے
ڈائؽیکٹؽـ ،تعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي،
ؼخكٹؽاؼ ،هبلیبت کے ڈائؽیکٹؽ ،اهتسبًبت کب
اکبوًٹٌٹ ،ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ اوؼ
کٌٹؽولؽ ،چیف
ٔ
ظوقؽے ایكے ػولعاؼ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛ اوؼ
)(bاضبفی کیوپف هیں ،پؽو وائف چبًكلؽ ،ڈیٌف،
تعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي اوؼ ایكے ظوقؽے
ػولعاؼ خو چبًكلؽ کی طؽف قے وائف چبًكلؽ
کی قفبؼل پؽ ولتب ً فولتب ً همؽؼ کیئے خبئیں۔
کبوًكل اوؼ
)(iiقیٌیٹ ،قٌڈیکیٹ ،اکیڈهک
ٔ
یوًیوؼقٹی کی ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽ؛
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) (iiiیوًیوؼقٹی کے قبؼے اقبتػٍ؛ اوؼ
) (ivاهیؽیٹف پؽوفیكؽـ؛
ثهؽطیکہ چبًكلؽ ،وائف چبًكلؽ کی قفبؼل ؼپ
یوًیوؼقٹی کے ضبثطے اوؼ ؾیؽ اًتظبم اظاؼے یب
کبلح هیں ثوؼڈ آف گوؼًؽـ تهکیل ظے قکتب ہے،
خف هیں نك ) (iکی غیلی نك ) (bهیں ثیبى کؽظٍ
ػولعاؼ اوؼ هالؾم نبهل ہوں گے۔
()۲یوًیوؼقٹی نہیع ثیٌظیؽ ثھٹو یوًیوؼقٹی آف
وٹؽًؽی ایٌڈ ایٌول قبئٌكؿ ،قکؽًڈ 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۔
()۳یوًیوؼقٹی ظوًوں لكن 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۔
۴۔یوًیوؼقٹی کو هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات ہوں گے:
) (iوٹؽًؽی اوؼ ایٌول قبئٌكؿ ،قونل اوؼ ًیچؽل
قبئٌكؿ ،ہیوهٌٹیؿ اوؼ ایكی ظوقؽی نبضوں هیں
تؼلین فؽاہن کؽًب ،خیكے وٍ هٌبقت قودھےاوؼ
هؼلوهبت کے اضبفے اوؼ تؽلی کے لیئے
گٌدبئهیں ثٌبًب ،خیكے وٍ طے کؽے؛
)(iiیوًیوؼقٹی یب کبلح کی طؽف قے پڑھبئی کو
کوؼـ اوؼ ًًبة ثیبى کؽًب؛
)(iiiظاضال ظیٌب اوؼ اهتسبى لیٌب اوؼ اى لوگوں کو
خٌہوں ًے ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست ظاضال لی ہو
اوؼ اهتسبى پبـ کیئے ہوں اى کو ڈگؽیؿ ،ڈپلوهبؾ،
قؽٹیفکیٹف اوؼ ظوقؽے تؼلیوی اػؿاؾ ظیٌب؛
)(ivاپٌب السبق کؽًب یب ظوقؽے اظاؼوں قے آپف
هیں خوڑًب اوؼ تؼلین کی ثہتؽی کے لیئے اپٌے کبم
اوؼ غهیعاؼیبں اظا کؽًے کے لیئے فیکلٹیؿ اوؼ
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تعؼیكی نؼجے لبئن کؽًب؛
)(vثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے تست زکوهت کی
قفبؼنوں پؽ چبًكلؽ کی هٌظوؼی قے هٌظوؼ نعٍ
افؽاظ کو اػؿاؾی ڈگؽیبں اوؼ اػؿاؾ ظیٌب؛
)(viایكے افؽاظ کو تؼلین ظیٌب اوؼ قؽٹیفکیٹ اوؼ
ڈپلوهبؾ ظیٌب خو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظ ًہ ہوں؛
)(viiایكے افؽاظ کو ڈگؽیبں ظیٌب خٌہوں ًے ثیبى
کؽظٍ نؽائظ کے تست آؾاظاًہ تسمیك کی ہو؛
)(viiiتؼلیوی اظاؼوں کو ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے
تست السبق ظیٌب یب السبق ضتن کؽًب؛
)(ixثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست تؼلیوی اظاؼوں کو
هؽاػبت ظیٌب یب ایكی هؽاػبت کو ضتن کؽًب؛
)(xالسبق نعٍ یب السبق چبہٌے والے کبلدوں یب
ظوقؽے تؼلیوی اظاؼوں کی خبًچ پڑتب کؽًب؛
)(xiظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ یب تؽثیت کی خگہوں پؽ
پبـ کؽظٍ اهتسبًبت یب تعؼیف کے گػاؼے ہوئے
ػؽيے کو یوًیوؼقٹی کے اهتسبًبت کی تعؼیف
کے ػؽيے کے ثؽاثؽ لجول یب ایكی ظؼضواقت
کو ؼظ کؽًب؛
)(xiiظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اتھبؼٹیؿ قے اـ
طؽذ اوؼ ایكے همبيع کے لیئے تؼبوى کؽًب
خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xiiiپؽوفیكؽ نپف ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ نپف،
اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف اوؼ لیکچؽؼ نپف اوؼ
ظوقؽی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلےهیں افؽاظ
همؽؼ کؽًب؛
)(xivتسمیك ،تؽلی ،اًتظبهی اوؼ ظوقؽے هتؼلمہ
همبيع کے لیئے آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ اـ قلكلے
هیں افؽاظ همؽؼ کؽًب؛
)(xvیوًیوؼقٹی کی هؽاػبت هیں ظاضل نعٍ
کبلدوں اوؼ تؼلیوی اظاؼوں کے تعؼیكی ػولے
کے هٌتطت هیوجؽاى کو توثیك ظیٌب یب ایكے
ظوقؽے لوگوں کو یوًیوؼقٹی کے اقتبظ کے طوؼ
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یوًیوؼقٹی کب ظائؽٍ اضتیبؼ
Jurisdiction of the
University

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

پؽ زیثیت لجول کؽًب  ،خیكے هٌبقت ہو؛
ایگؿیجیهٌؿ،
اقکبلؽنپف،
)(xviفیلونپف،
ثؽقؽیؿ ،هیڈلف اوؼ اًؼبم پیعا کؽًب اوؼ ظیٌب،
خیكے نؽائظ هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
)(xviiتؽثیت اوؼ تسمیك کی تؽلی کے لیئے
فیکلٹیؿ ،تعؼیكی نؼجے ،تسمیمی اظاؼے ،ہٌؽی
هؽاکؿ ،هیوؾیوف اوؼ ظوقؽے تؽثیت کے هؽاکؿ
لبئن کؽًب اى کی هؽهت ،ظیکھ ثھبل اوؼ چالًے کے
لیئے اًتظبم کؽًب ،خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xviiiیوًیوؼقٹی کی طؽف قے ثٌبئی گئی
زکوت ػولی کے تست یوًیوؼقٹی اوؼ کبلدوں
اوؼ تهکیل ظیئے گئے اظاؼوں کے نبگؽظوں کی
ؼہبئم پؽ ضبثطہ ؼکھٌب؛
)(xixؼہبئم کے ہبلف ثٌبًب اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ
ہبقٹلف اوؼ الخٌگف کو هٌظوؼ کؽًب اوؼ الئكٌف
خبؼی کؽًب؛
)(xxیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی ً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؛
)(xxiایكی فیف اوؼ ظوقؽی چبؼخؿ طلت کؽًب
اوؼ زبيل کؽًب خیكے وٍ طے کؽے؛
)(xxiiتسمیك اوؼ يالزکبؼی ضعهبت کے لیئے
گٌدبئهیں ثٌبًب اوؼ اى همبيع کے لیئے زکوهت،
تٌظیووں ،اظاؼوں ،ثبڈیؿ اوؼ افؽاظ قے ثیبى کؽظٍ
نؽائظ کے تست اًتظبهبت هیں ظاضل ہوًب؛
)(xxiiiٹھیکوں هیں نبهل ہوًب ،خبؼی ؼکھٌب،
تجعیل یب ؼظ کؽًب؛
)(xxivخبئیعاظ زبيل کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب،
یوًیوؼقٹی کو کی گئی گؽاًٹف ،ويیتوں،
ٹؽقٹف ،تسبئف ،ػطیبت ،اًڈوهٌٹف اوؼ ظوقؽے
چٌعوں کو قٌجھبلٌب اوؼ اى کو اـ طؽذ قؽهبیہ

14

یوًیوؼقٹی کی تعؼیف
Teaching
ate
the
University

ثبة III-
یوًیوؼقٹی کے ػولعاؼ
یوًیوؼقٹی کے ػولعاؼ
Officers
of
the
University

چبًكلؽ

Chancellor

کبؼی کؽًب خیكے هٌبقت ہو؛
)(xxvتسمیك اوؼ ظوقؽے کبهوں کی چھپبئی اوؼ
انبػت کب ثٌعوثكت کؽًب؛
)(xxviایكے ظوقؽے العام اٹھبًب اوؼ ػول کؽًب
خو هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات قے هٌكلک ہوں یب
ًہیں ،خیكے یوًیوؼقٹی کے تعؼقی ،تؽثیت اوؼ
تسمیك والے همبيع زبيل کؽًب ضؽوؼی ہوں؛
۵۔( )۱یوًیوؼقٹی زکوهت کی طؽف قے طے
کؽظٍ ػالئمبئی زعوظ اوؼ هػکوؼٍ اظاؼوں کے
قلكلے هیں اـ ایکٹ کے تست قوًپے گئے
اضتیبؼات اقتؼوبل کؽے گی:
ثهؽطیکہ زکوهت یوًیوؼقٹی قے ههوؼے قے
ػبم یب ضبو زکن کے غؼیؼے ایكے اظاؼوں اوؼ
ػالئمبئی زعوظ هیں یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ ثبال
اضتیبؼات هیں تجعیلی ال قکے گی ۔
()۲کوئی ثھی وٹؽًؽی اوؼ ایٌول قبئٌكؿ کب تؼلیوی
اظاؼٍ خو یوًیوؼقٹی کی ػالئمبئی زعوظ هیں والغ
ہو ،یوًیوؼقٹی اوؼ زکوهت کی هٌظوؼی کے
ػالوٍ کكی ظوقؽی یوًیوؼقٹی قے السبق ًہ هؼبئٌہ
کؽے گب یب ظوقؽی یوًیوؼقٹی کی هؽاػبت زبيل Visitation
ًہیں کؽے گب۔
()۳یوًیوؼقٹی ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست ظوقؽی
کكی یوًیوؼقٹی کی ػاللبئی زعوظ هیں آًے والے
کكی تؼلیوی اظاؼے کو اپٌی هؽاػبت هیں ظاضل کؽ
قکتی ہے پھؽ وٍ پبکكتبى کی زعوظ کے اًعؼ یب
ثبہؽ ہو ،ثهؽطیکہ ایكی یوًیوؼقٹی کی پیهگی
هٌظوؼی لی گئی ہو۔
()۴یوًیوؼقٹی قٌعھ يوثہ هیں یب ثبہؽ کیوپكؿ لبئن
کؽ قکتی ہے۔
۶۔ ()۱یوًیوؼقٹی هیں کكی ثھی خٌف یب هػہت،
ً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
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اہل ہوں اوؼ ایكے کكی ثھی نطى کو فمظ خٌف،
هػہتً ،كل ،طجمے ،غات ،ظؼخےیب ؼًگ کی ثٌیبظ
پؽ ظاضال قے هٌغ ًہیں کیب خبئے گب۔
ثهؽطیکہ اـ ظفؼہ کے هطبثك نبگؽظوں کو اپٌے
هػہجی زكبة قے ظی خبًے والی تؼلین قے ًہیں
ؼوکب خبئے گب ،اـ طؽذ ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲تهکیل ظیئے گئے کبلدوں اوؼ تهکیل ظیئے
گئے اظاؼوں هیں اـ ایکٹ کے فوؼی طوؼ پؽ
نؽوع ہوًے کے ثؼع ظاضال والی زکوت ػولی وٍ
ہی ؼہے گی ،خت تک قٌڈیکیٹ کی طؽف قے
تجعیل ًہ کی خبئے۔
۷۔ هطتلف کوؼقؿ هیں قبؼے توثیك ظی گئی اوؼ
هٌظوؼ کؽظٍ تعؼیف یوًیوؼقٹی یب کبلدوں کی
طؽف قے ثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست ظی خبئے
گی اوؼ خف هیں نبهل ہو قکتے ہیں ،لیکچؽـ،
ٹیوٹوؼیلف ،ثسث هجبزثے ،قیویٌبؼ ،تدؽثے ،اـ
کے قبتھ لیجبؼیٹؽیؿ ،وؼکهبپف ،فبؼهف هیں ػولی
کبم اوؼ تؽثیت کے ظوقؽے طؽیمے۔
( )۲توثیك ظی گئی اوؼ هٌظوؼؼ کؽظٍ تعؼیف کے
لیئے اتھبؼٹی غهیعاؼ اـ طؽذ ہوگی ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۳کوؼقؿ اوؼ ًًبة ایكب ہوگب ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو۔
ثهؽطیکہ ثیچلؽـ ڈگؽی کی قطر پؽ قبؼی
فیکلٹیؿ هیں ،ایک ڈقیپلیي خف کو اقالهک اوؼ
پبکكتبى اقٹڈیؿ ڈقیپلیي کہب خبئے گب ،وٍ هكلوبى
نبگؽظوں کے لیئے الؾهی ہوگب اوؼ غیؽ هكلن
نبگؽظوں کے لیئے ایكے ڈقیپلیي کے قلكلے
هیں اضاللیبت اوؼ پبکكتبى اقٹڈیؿ کب آپهي ہوگب۔
ببة III-
یونیورسٹی کے عملدار
۸۔ یوًیوؼقٹی کے هٌعؼخہ غیل ػولعاؼ ہوں گے:
چبًكلؽ؛
( )i
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پؽو چبًكلؽ
Pro Chancellor

وائف چبًكلؽ
Vice Chancellor

وائف چبًكلؽ کے اضتیبؼات
اوؼ غهیعاؼیبں
Powers and duties of
the Vice Chancellor

پؽو چبًكلؽ؛
()ii
وائف چبًكلؽ؛
()iii
پؽو وائف چبًكلؽ؛
()iv
ڈیٌف؛
()v
تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے
()vi
پؽًكپبلف؛
( )viiتعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي؛
( )viiiؼخكٹؽاؼ؛
اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛
()ix
پالًٌگ ایٌڈ ڈولپوٌٹ کب ڈائؽیکٹؽ؛
()x
هبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ؛
()xi
( )xiiالئجؽیؽیي؛
( )xiiiؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ؛
اکبوًٹٌٹ؛
( )xivچیف ٔ
( )xvثؽوقؽ؛ اوؼ
( )xviایكے ظوقؽے افؽاظ خي کو ضواثظ
کے تست یوًیوؼقٹی کے ػولعاؼ کے
طوؼ پؽ ثیبى کیب گیب ہو۔
۹۔ ( )۱قٌعھ کب گوؼًؽ یوًیوؼقٹی کب چبًكلؽ ہوگب۔
()۲چبًكلؽ ،خت هوخوظ ہو ،یوًیوؼقٹی کے
کبًووکیهي کی يعاؼت کؽے گب۔
()۳اگؽ چبًكلؽ هطوئي ہے کہ کكی اتھبؼٹی کی
کبؼؼوایبں اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں ،لواًیي،
ضواثظ یب لواػع کے تست ًہیں ہیں تو ایكی
اتھبؼٹی یب ػولعاؼ کو قجت ثتبًے کے لیئے طلت
کؽًے کے ثؼع کہ کیوں ایكی کبؼؼوایبں یب
ازکبهبت ضتن ًہ کیئے خبئیں ،تسؽیؽی زکن کے
غؼیؼے کبؼؼوایبں ضتن کؽ قکتب ہے۔
()۴ہؽ اػؿاؾی ڈگؽی چبًكلؽ قے تًعیك کے ثؼع
ظی خبئے گی۔
()۵چبًكلؽ کو قیٌیٹ کی طؽف قے خوغ کؽائے
گئے لواًیي کو هٌظوؼ کؽًے کب اضتیبؼ زبيل
ہوگب یب هٌظوؼی ؼوک قکتب ہے یب ظوثبؼٍ غوؼ
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کؽًے کے لیئے واپف قیٌیٹ کو ثھیح قکتب ہے۔
()۶چبًكلؽ کكی ثھی نطى کو کكی اتھبؼٹی کی
هیوجؽ نپ قے ہٹب قکتب ہے ،اگؽ ایكب نطى:
( )aغہٌی تواؾى کھو ثیٹھتب ہے؛ یب
( )bهیوجؽ کے طوؼ پؽ کبم کؽًے قے ًباہل
ہو خبتب ہے؛ یب
( )cخف کو پبکكتبى کی کكی ػعالت کی
طؽف قے اضاللی گكتبضی کے خؽم هیں
قؿا قٌبئی گئی ہو۔
۱۱۔ ( )۱چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کے هؼبهالت قے
هتؼلمہ هكئلے کی خبًچ پڑتبل یب پوچھ گبچھ کؽوا
قکتب ہے اوؼ ولتب ً فولتب ً زکوهت کے ههوؼے قے
ایكب نطى یب انطبو خبًچ پڑتبل کے لئیےهمؽؼ
کؽ قکتب ہے:
یوًیوؼقٹی ،اـ کی ػوبؼتیں،
( )i
لیجبؼیٹؽیؿ ،الئجؽیؽیؿ ،هیوؾیوف،
وؼکهبپف اوؼ اوؾاؼ؛
کوئی اظاؼٍ ،کبلح یب ہبقٹل یوًیوؼقٹی
()ii
کی طؽف قے قٌجھبال گیب یب توثیك
ظیب گیب یب السبق نعٍ؛
تعؼیف اوؼ یوًیوؼقٹی کی طؽف قے
()iii
کیب گیب کوئی ظوقؽا کبم؛ اوؼ
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے هٌؼمع کؽظٍ
()iv
اهتسبى۔
()۲چبًكلؽ هٌعؼخہ ثبال ثیبى کؽظٍ ہؽ کیف کے
قلكلے هیں قٌڈیکیٹ کو خبًچ پڑتبل کؽًے کے
لیئے ًوٹیف ظے قکتب ہے ،اوؼ قٌڈیکیٹ کو وہبں
ًوبئٌعگی کب ظیب خبئے گب۔
()۳چبًكلؽ اـ قلكلے هیں کی گئی خبًچ پڑتبل
کے ًتبئح پؽ قٌڈیکیٹ قے ثبت چیت کؽے گب اوؼ
قٌڈیکیٹ کی طؽف قے ؼائے هلٌے کے ثؼع
قٌڈیکیٹ کو لعم اٹھبًے کے لیئے ههوؼٍ ظے گب۔
()۴قٌڈیکیٹ ایكے لعم کے زوالے قے چبًكلؽ
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پؽو وائف چبًكلؽ
Pro Vice Chancellor

ؼخكٹؽاؼ
Registrar

هبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ
Director of Finance

قے ؼاثطہ کؽے گی ،اگؽ کوئی ہو ،خیكے لعم
اٹھبیب گیب ہو یب خبًچ پڑتبل کے ًتیدے هیں لعم
اٹھبًے کے لیئے تدویؿ کیب گیب ہو ،ایكے ولت
کے ظوؼاى خیكے چبًكلؽ کی طؽف قے ثیبى گیب
گیب ہو۔
()۵خہبں قٌڈیکیٹ ثیبى کؽظٍ ولت کے ظوؼاى
چبًكلؽ کو هطوئي کؽًے واال لعم ًہیں اٹھبتی ،تو
پھؽ چبًكلؽ قٌڈیکیٹ کی طؽف قے خوغ کؽظٍ
وضبزت یب کكی ؼیپؽیؿًٹیهي کے ثؼع ایكی
ہعایبت خبؼی کؽ قکتب ہے ،خیكے وٍ هٌبقت
قودھے اوؼ وائف چبًكلؽ ایكی ہعایبت پؽ ػول
کؽًے کب پبثٌع ہوگب۔
۱۱۔ ( )۱الئیو اقٹبک اوؼ فهؽیؿ واال وؾیؽ
یوًیوؼقٹی کب پؽو چبًكلؽ ہوگب۔
()۲چبًكلؽ اـ طؽذ ػول کؽًے قے غیؽ زبضؽ
ہو یب کكی ظوقؽے قجت کی وخہ قے تو پؽو
چبًكلؽ ،چبًكلؽ کے قبؼے اضتیبؼات اقتؼوبل
کؽے گب اوؼ اـ کی قبؼی غهیعاؼیبں اظا کؽے گب۔
۱۲۔ ( )۱ایک وائف چبًكلؽ ہوگب خو ًبهوؼ تؼلین
ظاى اوؼ هٌفؽظ هٌتظن ہوگب اوؼ پبکكتبى وٹؽًؽی
کبوًكل کب ؼخكٹؽڈ هیوجؽ ہوگب اوؼ چبًكلؽ
هیڈیکل ٔ
کی طؽف قے زکوهت کے ههوؼے پؽ چبؼ قبل
کے ػؽيے کے لیئے همؽؼ کیب خبئے گب ،خو
ایک هؿیع هعت کے لیئے ایكی نؽائظ و ضواثظ
کے تست ثڑھبیب خب قکتب ہے ،خیكے زکوهت
طے کؽے۔
()۲کكی ثھی ولت خت وائیف چبًكلؽ کب ػہعٍ
ضبلی ہو ،یب وائف چبًكلؽ غیؽ زبضؽ ہے یب
ثیوبؼی کی وخہ قے آفیف کی غهیعاؼیبں ًجھبًے
قے لبيؽ ہے ،یب ظوقؽے کكی قجت کی وخہ
قے تو چبًكلؽ زکوهت کے ههوؼے قے وائف
چبًكلؽ کی غهیعاؼیبں ًجھبًے کے لیئے ایكے
اًتظبم کؽ قکتب ہے۔
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ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ
The Resident Auditor

اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ
Controller
of
Examinations
ڈائؽیکٹؽ پالًٌگ ایٌڈ ڈولپوٌٹ
The Director Planning
and Development

ظوقؽے کل ولتی ػولعاؼ
Other Whole time
Officers

ثبة IV-
یوًیوؼقٹی کی اتھبؼٹیؿ
اتھبؼٹیؿ

Authorities

اػلی تؽیي
۱۳۔ ( )۱وائف چبًكلؽ یوًیوؼقٹی کب
ٰ
تعؼیكی اوؼ اًتظبهی آفیكؽ ہوگب ،اوؼ اـ ایکٹ
کی گٌدبئهوں ،لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع پؽ ػول
کؽتے ہوئے یوًیوؼقٹی کی ػبهل زیثیت اوؼ ثہتؽ
يوؼتسبل کو فؽوؽ ظالئے گب۔ اـ کو یوًیوؼقٹی
کے اًتظبهی ضبثطے کے قویت قبؼے
ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ هالؾهیي پؽ قبؼے
ضؽوؼی اضتیبؼات زبيل ہوں گے۔
()۲وائف چبًكلؽ ،چبًكلؽ اوؼ پؽو چبًكلؽ کی
غیؽ زبضؽی هیں ،یوًیوؼقٹی کے کبًووکیهٌؿ
اوؼ قیٌیٹ کی هیٹٌگف کی يعاؼت کؽے گب اوؼ
اگؽ هوخوظ ہو ،تو اتھبؼٹیؿ کی هیٹٌگف کی
يعاؼت کؽے گب ،خي کب وٍ چیئؽهیي ہے اوؼ قیٌیٹ
Senate
یوًیوؼقٹی کی کكی ظوقؽی اتھبؼٹی یب ثبڈی کی
هیٹٌگ هیں هوخوظ ؼہٌے یب يعاؼت کؽًے کب
هدبؾ ہوگب۔
()۳وائف چبًكلؽ ،کكی ہٌگبهی يوؼتسبل هیں،
خو اـ کے ضیبل هیں فوؼی لعم کی 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
ثبڈی کو ؼپوؼٹ کؽے گب ،خف کو ػبم يوؼت
هیں هؼبهلے کو زل کؽًب تھب۔
()۴وائف چبًكلؽ کو وٍ اضتیبؼات ثھی زبيل ہوں
گے کہ:
ایكی ػبؼضی آقبهیبں پیعا کؽًب اوؼ
( )i
ثھؽتی کؽًب ،خي کی هعت چھہ هبٍ
قے ؾائع ًہ ہو؛
هٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں فؽاہن کؽظٍ
()ii
قبؼے ضؽچہ کی هٌظوؼی ظیٌب اوؼ
ضؽچہ کی اى ہی هیي هعوں هیں فٌڈ
کی ہیؽا پھیؽی کؽًب؛
غیؽ هتولغ کبم کے لیئے ؼلن هٌظوؼ
()iii
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کؽًب خو ایک الکھ ؼوپے قے ؾائع
ًہ ہو یب ظوثبؼٍ تؽتیت ظیٌب ،خو ثدٹ
هیں ثیبى ًہ کیب گیب ہو اوؼ اـ کے
زوالے قے ثوؼڈ کی آًے والی
هیٹٌگ هیں ؼپوؼٹ کؽًب؛
هتؼلمہ اتھبؼٹیؿ کی طؽف قے ًبهوں
()iv
کے پیٌل هلٌے کے ثؼع یوًیوؼقٹی
کے اهتسبًبت کے لیئے پیپؽ قیٹؽـ
اوؼ هوتسي همؽؼ کؽًب؛
پیپؽـ ،هبؼکف اوؼ ًتبئح کی چھبى
()v
ثیي کے لیئے ایكے اًتظبم کؽًب،
خیكے ضؽوؼی ہوں؛
یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ ،ػولعاؼوں اوؼ
()vi
ظوقؽے هالؾهیي کو تعؼیف ،تسمیك،
اهتسبًبت اوؼ اًتظبهبت اوؼ
یوًیوؼقٹی کے ایكے ظوقؽے
هؼبهالت کے قلكلے هیں ایكے کبم
کؽواًے کی ہعایبت کؽًب ،خو وٍ
یوًیوؼقٹی کے همبيع زبيل کؽًے
کے لیئے ضؽوؼی قودھے؛
( )viiیوًیوؼقٹی کے کكی ػولعاؼ یب
هالؾهیي کو ایكی نؽائظ و ضواثظ
کے تست ،اگؽ کوئی ہوں ،اـ ایکٹ
کے تست اپٌے اضتیبؼات هیں قے
کوئی اضتیبؼ هٌتمل کؽًب؛
( )viiiاظائگی کے ثی ایف  ۱۶تک ثٌیبظی
اقکیلف هیں آقبهیوں پؽ تمؽؼیبں
کؽًب؛ اوؼ
ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اوؼ کبم کؽًب
()ix
اوؼ قؽاًدبم ظیٌب ،خیكے ثیبى کیب گیب
ہو۔
۱۴۔ ( )۱چبًكلؽ زکوهت کے ههوؼے پؽ اوؼ
وائف چبًكلؽ قے ههوؼے کے ثؼع هیي کیوپف یب
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قیٌیٹ کے اضتیبؼات اوؼ کبم
Powers and Functions
of the Senate

قٌڈیکیٹ
The Syndicate

اضبفی کیوپف ،اگؽ کوئی ہو ،یب ظوًوں کیوپكؿ
کے لیئے ههتؽکہ طوؼ پؽ یب ػلسعٍ ػلسعٍ ایكی
نؽائظ و ضواثظ کے تست اوؼ ایكے ػؽيے
کے لیئے خو ایک ولت چبؼ قبل قے ؾائع ًہ ہو،
خیكے زکوهت طے کؽے،پؽو وائف چبًكلؽ
همؽؼ کؽ قکتبہے۔
( )۲خہبں غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست پؽو وائف
چبًكلؽ همؽؼ کیب گیب ہے ،وٍ خت تک کچھ اـ
ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو ،ایكے اضتیبؼات اقتؼوبل
کؽ قکتب ہے اوؼ وائف چبًكلؽ کے کبم قؽاًدبم
ظے قکتب ہے یب ایكے ظوقؽے اضتیبؼ یب کبم
کیوپف کے قلكلے هیں اقتؼوبل کؽ قکتب ہے ،خي
کے لیئے وٍ همؽؼ کیب گیب ہے ،خو چبًكلؽ اـ کو
هٌتمل کؽے۔
()۳پؽو وائف چبًكلؽ ،اگؽ همؽؼ کیب گیب ہے،
کبوًكل کب ایکف
قیٌیٹ ،قٌڈیکیٹ اوؼ اکیڈهک ٔ
آفیهو هیوجؽ ہوگب۔
۱۵۔ ( )۱ؼخكٹؽاؼ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی ػولعاؼ
ہوگب اوؼچبًكلؽ کی طؽف قے ایكی نؽائظ و
ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے وٍ
طے کؽے۔
()۲ؼخكٹؽاؼ یہ کبم کؽے گب:
( )aتیي قبل کے ػؽيہ کے لیئے ػہعٍ
ؼکھے گب ،هعت ضتن ہوًے پؽ ظوثبؼٍ
همؽؼی کے لیئے اہل ہوگب؛
( )bیوًیوؼقٹی کی ػبم هہؽ اوؼ تؼلیوی
ؼکبؼڈـ کب قٌجھبلٌے واال ہوگب؛
( )cثیبى کؽظٍ طؽیمے کے تست ؼخكٹؽڈ
گؽیدوئیٹف کب ؼخكٹؽ ثٌبئے گب؛
( )dهطتلف اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽاى کی ثیبى
کؽظٍ طؽیمہ کے تست اًتطبثبت کؽائے
گب؛ اوؼ
( )eایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب،
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خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۶۔ ( )۱ڈائؽیکٹؽ آف فٌبًف یوًیوؼقٹی کب کل
ولتی ػولعاؼ ہوگب اوؼ چبًكلؽ کی طؽف قے
زکوهت کے ههوؼے پؽ ایكی نؽائظ و ضواثظ
کے تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے وٍ طے
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 ،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؛ اوؼ
( )dوٍ ایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظے گب،
خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹٌٹ اوؼ
()۳ڈائؽیکٹؽ فٌبًف کی چیف
ٔ
ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ کی طؽف قے هعظ کی خبئے گی۔
۱۷۔ ( )۱ؼیؿیڈًٹ آفیكؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی
ػولعاؼ ہوگب اوؼ چبًكلؽ کی طؽف قے زکوهت
کے ههوؼے قے ایكی نؽائظ و ضواثظ کے
تست همؽؼ کیب خبئے گب ،خیكے وٍ طے کؽے۔
اکبوًٹف کی
()۲ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ یوًیوؼقٹی کے ٔ
آڈیٹٌگ قے هتؼلمہ قبؼے هؼبهالت کب غهیعاؼ ہوگب
اوؼ ایكی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
۱۸۔ اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ یوًیوؼقٹی کب کل ولتی
ػولعاؼ ہوگب اوؼ چبًكلؽ کی طؽف قے زکوهت
کے ههوؼے قے همؽؼ کیب خبئے گب اوؼ اهتسبًبت
قے هتؼلمہ قبؼے هؼبهالت کب غهیعاؼ ہوگب اوؼ
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قٌڈیکیٹ کے اضتیبؼات اوؼ
غهیعاؼیبں
Powers and duties of
Syndicate

ایكی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب ،خیكے ثیبى کیب
گیب ہو۔
۱۹۔ ڈائؽیکٹؽ پالًٌگ اوؼ ڈولپوٌٹ یوًیوؼقٹی کب
کل ولتی ػولعاؼ ہوگب اوؼ زکوهت کی طؽف قے
ایكی نؽائظ او ضواثظ کے تست همؽؼ کیب خبئے
گب ،خیكے وٍ طے کؽے۔

۲۱۔ ظفؼہ  ۸هیں ثیبى کؽظٍ ظوقؽے قبؼے ػولعاؼ
زکوهت کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے
ػولعاؼ یب ایكی اتھبؼٹی کی طؽف قے ایكی
نؽائظ و ضواثظ کے تست همؽؼ کیئے خبئیں گے،
خیكے وٍ طے کؽے۔ وٍ اپٌی غهیعاؼیبں اظا کؽیں
گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة IV-
یونیورسٹی کی اتھبرٹیز
۲۱۔ یوًیوؼقٹی کی هٌعؼخہ غیل اتھبؼٹیؿ ہوں گی:
قیٌیٹ؛
( )i
قٌڈیکیٹ؛
()ii
کبوًكل؛
()iii
اکیڈهک ٔ
ثوؼڈـ آف فیکلٹیؿ؛
()iv
ثوؼڈـ آف اقٹڈیؿ؛
()v
قلیکهي ثوؼڈ؛
()vi
( )viiایڈواًكڈ اقٹڈیؿ ایٌڈ ؼیكؽچ ثوؼڈ؛
( )viiiفٌبًف ایٌڈ پالًٌگ کویٹی؛
السبق کویٹی؛
()ix
ڈقیپلیي کویٹی؛ اوؼ
()x
اتھبؼٹیؿ،
ظوقؽی
ایكی
()xi
خیكےاقٹیچوٹف هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۲۲۔ ( )۱قیٌیٹ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
چبًكلؽ؛
( )i
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پؽو چبًكلؽ؛
()ii
وائف چبًكلؽ؛
()iii
پؽو وائف چبًكلؽ ،اگؽ کوئی همؽؼ کیب
()iv
گیب ہو؛
قٌڈیکیٹ کے هیوجؽ؛
()v
ڈیٌف؛
()vi
( )viiڈائؽیکٹؽـ؛
( )viiiتهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے
پؽًكپبلف؛
یوًیوؼقٹی پؽوفیكؽـ اوؼ اهیؽیٹف
()ix
پؽوفیكؽـ؛
تعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي؛
()x
نبگؽظوں کے هؼبهالت کب ػولعاؼ یب
()xi
اقتبظ اًچبؼج (کوئی ثھی ػہعٍ کہالیب
خبتب ہو)؛
( )xiiیوًیوؼقٹی کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں آًے
والے ثوؼڈـ آف اًٹؽهیڈیئٹ ایٌڈ
قیکٌڈؼی ایدوکیهي کے چیئؽهیي؛
( )xiiiایک ؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹ ایكے قبؼے
گؽیدوئیٹف کی طؽف قے اى هیں
قے هٌتطت کیب خبئے گب؛
( )xivتؽلی پكٌع الئیو اقٹبک فبؼهؽـ اوؼ
وٹؽًؽی اوؼ ایٌول قبئٌكؿ هیں هبہؽ
ظو افؽاظ چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے؛
( )xvؼخكٹؽاؼ؛
( )xviهبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ؛
( )xviiاهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛ اوؼ
( )xviiiالئجؽیؽیي؛
()۲چبًكلؽ یب اـ کی غیؽ زبضؽی هیں ،پؽو
چبًكلؽ یب ظوًوں کی غیؽ زبضؽی هیں ،وائف
چبًكلؽ قیٌیٹ کب چیئؽهیي ہوگب۔
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کبوًكل
اکیڈهک ٔ
Academic Council

کبوًكل کے اضتیبؼات
اکیڈهک ٔ
اوؼ غهیعاؼیبں
Powers and duties of

()۳ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ قیٌیٹ کے
هیوجؽ تیي قبل کے ػؽيے کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں
گے اوؼ اگؽ ایكے هیوجؽ کب ػہعٍ ایكی هعت هکول
ہوًے قے پہلے ضبلی ہوتب ہے تو ایكی آقبهی
غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست پؽ کی خبئے گی اوؼ
ایكی آقبهی پؽ همؽؼ کؽظٍ هیوجؽ ؼہتی هعت کے
لیئے ػہعٍ قٌجھبلے گب۔
()۴قیٌیٹ ہؽ قبل کن اؾ کن ظو هؽتجہ هیٹٌگ کؽے
گی ایكی تواؼیص پؽ خو وائف چبًكلؽ کی طؽف
قے چبًكلؽ کی هٌظوؼی قے طے کی خبئیں۔
()۵قیٌیٹ کی هیٹٌگ کب کوؼم قبؼے هیوجؽاى کی
ایک تہبئی ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت ایک کے
ثؽاثؽ گٌی خبئے گی۔
۲۳۔اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست قیٌیٹ کو
هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
( )aقٌڈیکیٹ کی طؽف قے تدویؿ کؽظٍ
لواًیي کے ڈؼافٹف کو تكلین کؽًب اوؼ
ظفؼہ  ۳۱کی غیلی ظفؼہ ( )۲هیں ثیبى
کؽظٍ طؽیمہ کے تست اى کو ًیکبل کؽًب؛
اکبوًٹف کے قبالًہ
( )bقبالًہ ؼپوؼٹ،
ٔ
اقٹیٹوٌٹ اوؼ قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ
ثدٹ تطویٌوں پؽ غوؼ کؽًب اوؼ لؽاظاظ
هٌظوؼ کؽًب؛
( )cاـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
قیٌڈیکیٹ اوؼ ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کے
هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛
( )dاپٌے کوئی ثھی اضتیبؼات اتھبؼٹی یب
ػولعاؼ یب کویٹی یب غیلی کویٹی کے
زوالے کؽًب؛ اوؼ
( )eایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو
لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۲۴۔ ( )۱قٌڈیکیٹ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
وائف چبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )i
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the Academic Council

پؽو وائف چبًكلؽ ،اگؽ همؽؼ کیب گیب
()ii
ہو؛
يوثبئی اقیوجلی کب ایک هیوجؽ
()iii
يوثبئی اقیوجلی کے اقپیکؽ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
قیٌیٹ کے ظو هیوجؽ قیٌیٹ کی طؽف
()iv
قے هٌتطت کیئے خبئیں گے؛
چیف خكٹف کی طؽف قے ًبهؿظ
()v
کؽظٍ ہبئی کوؼٹ کب ایک خح؛
الئیو اقٹبک اوؼ فهؽیؿ ڈپبؼٹوٌٹ،
()vi
زکوهت قٌعھ کب قیکؽیٹؽی یب اـ کی
طؽف قے ًبهؿظ کؽظٍ خو ایڈیهٌل
قیکؽیٹؽی کی ؼیٌک قے کن ًہ ہو؛
( )viiہبئیؽ ایدوکیهي کویهي کب ایک ًبهؿظ
کؽظٍ؛
( )viiiایک ڈیي چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب خبئے
گب؛
ایک پؽوفیكؽ یوًیوؼقٹی کے
()ix
پؽوفیكؽوں کی طؽف قے اى هیں
قے هٌتطت کیب خبئے گب؛
ایک ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ
()x
یوًیوؼقٹی کے ایكوقی ایٹ
پؽوفیكؽوں کی طؽف قے اى هیں
قے هٌتطت کیب خبئے گب؛
اقكٹٌٹ پؽوقؽوں کی طؽف قے
()xi
یوًویؽقٹی کب ایک اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ
اى هیں قے هٌتطت کیب خبئے گب؛
( )xiiایک لیکچؽؼ خف کو هالؾهت کب کن
اؾ کن ظو قبل کب تدؽثہ ہو یوًیوؼقٹی
کے لیکچؽؼوں کی طؽف قے اى
هیں قے هٌتطت کیب خبئے گب؛
( )xiiiتؽلی پكٌع الئیو اقٹبک فبؼهؽـ اوؼ
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ظوقؽی اتھبؼٹیؿ کی تهکیل،
کبم اوؼ اضتیبؼات
Constitution,
functions and powers
of other Authorities

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

ثبة V-
لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع
اقٹیچوٹف
Statutes

وٹؽًؽی اوؼ ایٌول قبئٌكؿ هیں هبہؽ
ظو افؽاظ چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے؛
( )xivالسبق نعٍ کبلح کب ایک پؽًكپبل ،اگؽ
کوئی ہو اوؼ تهکیل ظیئے گئے
کبلدوں کے پؽًكپبلف؛ اوؼ
( )xvایک ػبلن اوؼ ایک ػوؼت خو کكی
تؼلیوی اظاؼے هیں هالؾهت ًہ کؽتے
ہوں چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ قٌڈیکیٹ کے
هیوجؽ تیي قبل کے ػؽيے کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں
گے اوؼ اگؽ ایكے هیوجؽ کب ػہعٍ ایكی هعت هکول
ہوًے قے پہلے ضبلی ہوتب ہے تو ایكی آقبهی ۳۱۔ ضواثظ
غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست پؽ کی خبئے گی اوؼ Regulations
ایكی آقبهی پؽ همؽؼ کؽظٍ هیوجؽ ؼہتی هعت کے
لیئے ػہعٍ قٌجھبلے گب۔
()۳قٌڈیکیٹ کی هیٹٌگ کب کوؼم کل هیوجؽاى کی
آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف کی ًكجت ایک کے ثؽاثؽ
گٌی خبئے گی۔
۲۵۔()۱قٌڈیکیٹ یوًیوؼقٹی کی ایگؿیکٹو ثبڈی
ہوگی اوؼ 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:
( )aطؽیمہ طے کؽًب ،تسویل هیں ظیٌب اوؼ
یوًیوؼقٹی کی ػبم هہؽ اقتؼوبل هیں
الًب؛
( )bتعؼیف ،تسمیك اوؼانبػت کے هؼیبؼوں
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()c

()d

()e

()f

()g
()h

( )i

کو تؽلی ظالًے کے لیئے هوثؽ العام
اٹھبًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے کكی ثھی
قلكلے هیں هٌمولہ یب غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ
ؼکھٌب ،قٌجھبلٌب ،لیٌب ،زبيل کؽًب یب
فؽوضت یب ظوقؽے کكی طؽیمے هٌتمل
کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے فٌڈـ ؼکھٌب،
اًتظبم کؽًب اوؼ ضبثطہ ؼکھٌب اوؼ فٌبًف
اوؼ پالًٌگ کویٹیؿ کے ههوؼے کو هبى
ظیتے ہوئے ایكے فٌڈـ گوؼًوٌٹ
قکیوؼٹیؿ اوؼ ایكی ظوقؽی قکیوؼٹیؿ
هیں قؽهبیہ کبؼی کؽًب خیكے ثیبى کیب
گیب ہو؛
قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ تطویٌوں پؽ
غوؼ کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں قیٌیٹ کو
ههوؼٍ ظیٌب ،اوؼ ضؽچہ کے هیدؽ ہیڈ هیں
قے ظوقؽے کی طؽف فٌڈـ کو ظوثبؼٍ
تمكین کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے زبيل کؽظٍ
یب اقتؼوبل کؽظٍ قبؼے ؼلوم کے
اکبوًٹف اوؼ یوًیوؼقٹی کے اثبثوں اوؼ
ٔ
وقبئل کے زكبة کتبة تیبؼ کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کی طؽف قے ٹھیکے
هٌظوؼ کؽًب ،هکول کؽًب اوؼ تجعیل کؽًب
یب ؼظ کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کے لیئے هطلوة ػوبؼتیں
اوؼ ظوقؽے ازبطے ،الئجؽیؽیؿ،
فؽًیچؽ ،قبهبى ،اوؾاؼ اوؼ ایكی ظوقؽی
چیؿیں فؽاہن کؽًب؛
ؼہبئم کے ہبلف اوؼ ہبقٹلف لبئن کؽًب
اوؼ قٌجھبلٌب اوؼ نبگؽظوں کی ؼہبئم
کے لیئے ہبقٹلف یب الخٌگف کی
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اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ کی
تؽهین اوؼ هٌكوضی
Amendment
and
repeal of statutes and
regulations
لواػع
Rules

( )j
()k
( )l
( )m
()n

()o
()p
()q

()r
()s
( )t

هٌظوؼی ظیٌب یب الئكٌف خبؼی کؽًب؛
کبلدوں کو السبق ظیٌب اوؼ السبق ضتن
کؽًب؛
تؼلیوی اظاؼوں کو یوًیوؼقٹی کی
ایكی هؽاػبت ضتن
هؽاػبت ظیٌب یب
کؽًب؛
کبلدوں اوؼ تعؼیكی نؼجوں کی خبًچ
پڑتبل کؽواًب؛
ایكے اًتظبهی ،تعؼیكی ،تسمیمی یب
ظوقؽے ػہعوں کو پیعا کؽًب ،قكپٌڈ کؽًب
یب ضتن کؽًب ،خیكے ضؽوؼی ہو؛
پؽوفیكؽ نپف ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ
نپف ،اقكٹٌٹ پؽوفیكؽ نپف ،لیکچؽؼ
نپف اوؼ ظوقؽی تعؼیف کی آقبهیبں پیعا
کؽًب یب ایكی آقبهیوں کو قكپٌڈیب ضتن
کؽًب؛
قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ ثی ایف ۱۷
اوؼ اـ قے اوپؽ آقبهیوں پؽ یوًیوؼقٹی
کے اقتبظ یب هالؾم همؽؼ کؽًب؛
ًبهوؼ اوؼ هٌفؽظ پؽوفیكؽ ایكی نؽائظ و
ضواثظ کے تست همؽؼ کؽًب ،خیكے
ثیبى کیب گیب ہو؛
ػولعاؼوں (هبقوائے وائف چبًكلؽ کے)،
اقبتػٍ اوؼ ظوقؽے هالؾهیي کو ثیبى
کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے تست قكپٌڈ کؽًب،
قؿا ظیٌب اوؼ هالؾهیت قے ثؽطؽف
کؽًب؛
اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
هطتلف اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛
ثیبى کؽظٍ نؽائظ کے تست چبًكلؽ کی
هٌظوؼی قے اػؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛
قیٌیٹ کو خوغ کؽاًے کے لیئے
اقٹیچوٹف کے ڈؼافٹف تدویؿ کؽًب؛
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ثبة VI-
تؼلیوی اظاؼوں کب یوًیوؼقٹی
قے السبق
السبق
Affiliation

( )uظفؼہ  ۲۸کی غیلی ظفؼہ ( )۲هیں ثیبى
کبوًكل
کؽظٍ طؽیمے کے تست اکیڈهک ٔ
کی طؽف قے تهکیل ظیئے گئے ضواثظ
کے تست غوؼ کؽًب اوؼ ڈیل کؽًب؛
ثهؽطیکہ قٌڈیکیٹ اپٌی ضؽوؼت کے
تست ضواثظ ثٌب قکتی ہے اوؼ اکیڈهک
کبوًكل کے ههوؼے کے ثؼع اى کی
ٔ
هٌظوؼی ظے قکتی ہے؛
( )vقیٌیٹ کی طؽف قے طلت کیئے گئے
کكی هؼبهلے پؽ ؼپوؼٹ خوغ کؽاًب؛
( )wیوًیوؼقٹی قے هتؼلمہ ظوقؽے قبؼے
هؼبهالت کو چالًب ،طے کؽًب اوؼ اًتظبم
کؽًب ،اوؼ اـ قلكل هیں ظوقؽے قبؼے
اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًب؛
( )xیوًیوؼقٹی کے ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کی غهیعاؼیبں ثیبى
کؽًب؛
( )yاپٌے اضتیبؼات کكی اتھبؼٹی یب ػولعاؼ یب
کویٹی یب غیلی کویٹی کو هٌتمل کؽًب؛
( )zایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ
ایکٹ کی ظوقؽی گٌدبئهوں کے تست
قوًپے گئے ہوں یب لواًیي کے تست
قوًپے خب قکتے ہیں۔
کبوًكل ههتول ہوگی:
۲۶۔ ( )۱اکیڈهک ٔ
وائف چبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )i
پؽو وائف چبًكلؽ ،اگؽهمؽؼ کیب گیب
()ii
ہو؛
ڈیٌف،
()iii
اظاؼوں کے ڈائؽیکٹؽـ؛
()iv
تهکیل ظیئے گئے کبلدوں کے
()v
پؽًكپبلف؛
پؽوفیكؽ اهیؽیٹف کے قبتھ
()vi
یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽـ؛
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السبق نعٍ اظاؼوں کی طؽف
قے کوؼقؿ کب اضبفہ
Addition of courses by
affiliated educational
institutions
السبق نعٍ تؼلیوی اظاؼوں کی
طؽف قے ؼپوؼٹف
Reports from affiliated
educational
institutions

السبق ضتن کؽًب
Withdrawal
of
affiliation

( )viiتعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي؛
( )viiiالسبق نعٍ کبلدوں کے قبؼے
پؽًكپبلف ،اگؽ کوئی ہوں؛
ؼخكٹؽاؼ؛
()ix
الئجؽیؽیي؛
()x
اهتسبًبت کب کٌٹؽولؽ؛
()xi
( )xiiظو وٹؽًؽی ایٌول قبئٌكعاى چبًكلؽ
کی طؽف قے وائف چبًكلؽ کی
قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
کبوًكل کب
( )xiiiپبکكتبى وٹؽًؽی هیڈیکل ٔ
ایک ًبهؿظ کؽظٍ۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ همؽؼ کؽظٍ
هیوجؽ تیي قبل کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں گے اوؼ اگؽ
ایكے کكی هیوجؽ کب ػہعٍ هعت ضتن ہوًے قے
پہلے ضبلی ہوتب ہے تو ایكی آقبهی غیلی ظفؼہ ()۱
کے تست ثھؽی خبئے گی اوؼ همؽؼ کؽظٍ هیوجؽ
ایكی آقبهی پؽ ؼہتی هعت تک ؼٍ قکے گب۔
کبوًكل کی هیٹٌگ کب کوؼم کل
()۳اکیڈهک ٔ
هیوجؽاى کی ایک تہبئی کے ثؽاثؽ ہوگب۔
کبوًكل یوًیوؼقٹی کی اکیڈهک
۲۷۔ ( )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
کبوًكل کو
ػبم زیثیت قے تضبظ کے ػالؤٍ ،
هٌعؼخہ غیل اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
( )aقٌڈیکیٹ کو تعؼیكی هؼبهالت هیں
ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bتعؼیف ،تسمیك اوؼ اهتسبًبت کب اًتظبم
کؽًب؛
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السبق قے اًکبؼ یب ضتن کؽًے
کے ضالف اپیل
Appeal against refusal
or
withdrawal
of
affiliation

ثبة VII-
یوًیوؼقٹی فٌڈ
یوًیوؼقٹی فٌڈ
University Fund
اکبوًٹف
آڈٹ اوؼ ٔ
Audit and Accounts

ثبة VIII-
ػبم گٌدبئهیں

()c
()d
()e
()f
()g
()h

( )i
( )j
()k

( )l

نبگؽظوں کو پڑھبئی کے کوؼقؿ اوؼ
اهتسبًبت هیں ثیٹھٌے کے لیئے ظاضال
ظیٌب؛
اقٹوڈًٹ نپف ،اقکبلؽ نپف ،هیڈلف اوؼ
اًؼبهبت کب اًتظبم کؽًب؛
یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کی چبل چلت
اوؼ ًظن و ضجظ کب ضیبل کؽًب؛
قٌڈیکیٹ کو فیکلٹیؿ ،تعؼیكی نؼجوں اوؼ
ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ثٌبًے اوؼ اًتظبم کؽًے
کی تدویؿ ظیٌب؛
قٌڈیکیٹ کے غوؼ اوؼ هٌظوؼی کے
لیئے ضواثظ تیبؼ کؽًب؛
ثوؼڈ آف فیکلٹیؿ اوؼ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی
قفبؼنوں 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 قفبؼنبت
ثیبى کؽظٍ تبؼیص تک ويول ًہیں ہوتی،
کبوًكل ،قٌڈیکیٹ کی هٌظوؼی
اکیڈهک ٔ
قے ،آًے والے قبل کی تعؼیف کے
ثوؼـ خبؼی ؼکھے گی ،خو پیهگی
اهتسبًبت کے لیئے ثیبى کیئے گئے ہیں:
ظوقؽی یوًیوؼقٹیؿ اوؼ اهتسبًی ثبڈیؿ
کے اهتسبًبت کو یوًیوؼقٹی کے
اهتسبًبت کے ثؽاثؽ توثیك کؽًب؛
اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
هطتلف اتھبؼٹیؿ هیں هیوجؽ همؽؼ کؽًب؛
یوًیوؼقٹی هیں تعؼیف اوؼ تسمیك کی
هًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی کے لیئے
تدویؿات پؽ غوؼ کؽًب اوؼ تدبویؿ
تهکیل ظیٌب؛
هلک اوؼ ثیؽو هلک چھوٹی هعت اوؼ
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هالؾهت قے ؼٹبئؽهٌٹ
Retirement
from
Service

قجت ثتبًے کب هولؼہ
Opportunity to show
case
اپیل یب ًظؽثبًی
Appeal or review

ثڑی هعت والے تؽثیتی پؽوگؽاهوں اوؼ
کوؼقؿ کب اًتظبم کؽًب؛ خیكے لواػع هیں
ثیبى کیب گیب ہو؛ اوؼ
( )mایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۲۸۔ اتھبؼٹیؿ کی تهکیل ،کبم اوؼ اضتیبؼات خي
کے لیئے اـ ایکٹ هیں کوئی ضبو گٌدبئم ًہیں
تهکیل ظی گئی ہو ،وٍ ایكے ہوں گے خیكے
لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

۲۹۔ کوئی اتھبؼٹی ،ولتب ً فولتب ً ایكی اقٹیٌڈًگ،
اقپیهل یب ایڈوائؿؼی کویٹیبں ثٌب قکتی ہے ،خیكے
وٍ هٌبقت قودھے اوؼ افؽاظ کویٹی کے هیوجؽ کے
طوؼ پؽ همؽؼ کؽ قکتی ہے ،خو ایكی اضتیبؼیوں
کے هیوجؽ ًہ ہوں۔
ببة V-
اسٹیچوٹس ،ضوابط اور قواعد
۳۱۔ ( )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:
( )aیوًیوؼقٹی کے هالؾهیي کی هالؾهت
کے نؽائظ و ضواثظ ثٌبًب ،ثهوول پے
اقکیل ،پیٌهي کی تهکیل ،اًهوؼًف،
گؽیچوئٹی ،پؽوویڈًٹ فٌڈ ،ثیٌیوولٌٹ فٌڈ
اوؼ ظوقؽے هتؼلمہ فوائع کے لیئے؛
( )bتؼلیوی اظاؼوں کب السبق اوؼ السبق نتن
کؽًب اوؼ هتؼلمہ هؼبهالت؛
( )cؼخكٹؽڈ گؽیدوئیٹف کب ؼکبؼڈ تیبؼ
کؽًب؛
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پیٌهي ،اًهوؼًف ،گؽیچوئٹی،
پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ ثیٌیوولٌٹ
فٌڈ
Pension,
insurance,
Gratuity,
Provident
Fund and Benevolent
Fund

اتھبؼٹیؿ کے هیوجؽؾ کے
ػہعے کی هعت کی نؽوػبت
Commencement
of
term of office of
members
of
Authorities

اتھبؼٹیؿ هیں ػبؼضی آقبهیوں
پؽ ثھؽتی
Filling
of
Casual
Vacancies
in
authorities

اتھبؼٹیؿ

کی

تهکیل

هیں

( )dفیکلٹیؿ ،تعؼیكی نؼجے اوؼ ظوقؽے
اکیڈهک یوًٹف اوؼ ڈویؿًف کب لیبم؛
( )eػولعاؼوں اوؼ اقبتػٍ کے اضتیبؼات اوؼ
غهیعاؼیبں:
( )fتعؼیف اوؼ تسمیك کی اقکیویں ،ثهوول
کوؼقؿ کے ػؽيے ،هضبهیي کے ػعظ
اوؼ اهتسبًبت کے پیپؽـ کے؛
( )gنؽائظ خي کے تست یوًیوؼقٹی ظوقؽے
پجلک یب پؽائیویٹ آؼگٌبئیؿیهٌؿ کے قبتھ
تعؼیف ،تسمیك اوؼ ظوقؽی ػبلوبًہ
قؽگؽهیوں کے اًتظبهبت هیں ظاضل ہو
قکتی ہے؛
( )hپؽوفیكؽؾ اهیؽیٹف کی همؽؼی کے
نؽائظ اوؼ اػؿاؾی ڈگؽیبں ظیٌب؛
( )iیوًیوؼقٹی ے هالؾهیي کی يالزیت
اوؼ ًظن و ضجظ؛
( )jکوؼقؿ کے ػؽيے اوؼ هضبهیي کے
ػعظ اوؼ اهتسبًبت کے لیئے پیپؽـ کے
قویت تعؼیف کی ػبم اقکیویں؛
( )kیوًیوؼقٹی کی خبئیعاظ اوؼ قؽهبیہ کبؼی
زبيل کؽًب اوؼ اًتظبم کؽًب؛ اوؼ
( )lاـ ایکٹ کے تست ظوقؽے قبؼے
هؼبهالت خو لواًیي کے تست ثیبى کؽًے
یب چالًے ہیں۔
( )۲قٌڈیکیٹ کي ثھی لواًیي کے لیئے تدبویؿ ثٌب
کؽ قیٌیٹ کو پیم کؽے گی ،خو تدبویؿ 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۔
()۳کوئی ثھی لبًوى هوثؽ ًہیں ہوگب ،خت تک
چبًكلؽ کی طؽف قے هٌظوؼ ًہ کیب خبئے۔
۳۱۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ لواًیي کے
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گٌدبئهیں
Voids
in
the
constitution
of
Authorities

اتھبؼٹیؿ کی هیوجؽنپ کے
زوالے قے تکؽاؼ
Disputes
about
membership
of
Authorities
کبؼؼوایبں
کی
اتھبؼٹیؿ
آقبهیوں کی وخہ قے غیؽ
هوثؽ ہوًب
Proceedings of the
Authorities
and
invalidated
by
vacancies
فؽقٹ اقٹیچوٹف
First Statutes

ظائؽٍ اضتیبؼ پؽ پبثٌعی
Bar of Jurisdiction
ضوبًت
Indemnity

تست هٌعؼخہ غیل قبؼے یب اى هیں قے کچھ
هؼبهالت کے لیئے ضواثظ ثٌبئے خبئیں گے،
یؼٌی:
( )aیوًیوؼقٹی کی ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ
قؽٹیفکیٹوں کے لیئے ًًبة اوؼ
کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ اوؼ تسمیمی پؽوگؽام؛
( )bیوًیوؼقٹی هیں نبگؽظوں کی ظاضال؛
( )cاهتسبى هٌؼمع کؽًب اوؼ ًظؽظاؼی کؽًب،
هوتسي کی همؽؼی ،چھبى ثیي ،ٹیجولیهي
اوؼ ًتبئح کب اػالى کؽًب؛
( )dنؽائظ خي کے تست نبگؽظوں کو
یوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ اوؼ اهتسبًبت
کے لیئے ظاضال ظی خبئے گی اوؼ خو
ڈگؽیوں ،ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹوں کے
لیئے اہل ہوں گے؛
( )eهطتلف کوؼقؿ هیں ظاضال ،اهتسبًبت اوؼ
ہبقٹلف کے لیئے فیف طے کؽًب اوؼ اى
کی ويولی کؽًب؛
( )fنبگؽظوں اوؼ تسمیمی ػبلووں کے لیئے
فیلونپف ،اقکبلؽ نپف ،اًؼبم اوؼ
هیڈلف ،اػؿاؾیہ اوؼ ظوقؽی هبلی هعظ
فؽاہن کؽًب؛
( )gیوًیوؼقٹی کے کوؼقؿ آف اقٹڈی اوؼ
اهتسبًبت هیں ظاضال کے لیئے نبگؽظوں
کی طؽف قے فیف اوؼ ظوقؽی اظائگیبں
خو کی خبئیں گی؛
( )hیوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں کب ًظن و
ضجظ؛
( )iیوًیوؼقٹی یب کبلدوں کے نبگؽظوں کی
ؼہبئم کے نؽائظ ،ثهوول ؼہبئم کے
ہبلف اوؼ ہبقٹلف هیں ؼہبئم کے لیئے
فیف لگبًے کے؛
( )jنؽائظ خي کے تست کوئی نطى ڈگؽی
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ػولعاؼوں ،اقبتػٍ یب هالؾهیي
کو کكی زکوهت یب تٌظین کے
ؾیؽ ظقت کبم کؽًے کے لیئے
طلت کؽًب
Power
to
require
officers, teachers or
employees to serve
under
any
Government
or
Organizations

فؽقٹ اقٹیچوٹف
The First Statutes
(هالزظہ کؽیں ظفؼہ )۱۵
فیکلٹیؿ
Faculties

زبيل کؽًے کے لیئے کوئی نطى
آؾاظاًہ تسمیك خبؼی ؼکھ قکتب ہے؛
( )kوظبئف اوؼ فؽی اوؼ ہبف فؽی اقٹوڈًٹ
نپف ظیٌب؛
( )lاکیڈهک کبقٹیوم؛
( )mالئجؽیؽی کب اقتؼوبل؛
( )nتعؼیكی نؼجوں اوؼ ثوؼڈـ آف
اقٹڈیؿکی تهکیل؛ اوؼ
( )oظوقؽے قبؼے هؼبهالت خو اـ ایکٹ
یب لواًیي کے غؼیؼے یب ضواثظ کے تست
ثیبى کیئے خبًے ہیں۔
( )۲قٌڈیکیٹ کو اـ کو خوغ کؽائے گئے ضواثظ
هٌظوؼ کؽًے یب ظوثبؼٍ غوؼ کؽًے کے لیئے
کبوًكل کو واپف ثھیدٌے کب اضتیبؼ
اکیڈهک ٔ
زبيل ہوگب۔
()۳کوئی ثھی ضبثطہ تت تک هوثؽ ًہیں ہوگب خت
تک اـ کی قٌڈیکیٹ کی طؽف قے هٌظوؼی ًہ
ظی خبئے۔
۳۲۔ لواًیي اوؼ ضواثظ هیں اضبفے ،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۔
۳۳۔ ( )۱اضتیبؼیبں اوؼ یوًیوؼقٹی کی ظوقؽی
ثبڈیؿ اـ ایکٹ ،اقٹیچوٹف اوؼ ضواثظ کے تست
اى کے کبؼوثبؼ اوؼ هیٹٌگ کے ولت اوؼ خگہ
اوؼ هتؼلمہ هؼبهالت کے لیئے لواػع ثٌب قکتی ہیں؛
ثهؽطیکہ قٌڈیکیٹ کے ػالوٍ قیٌیٹ کی ظوقؽی
ڈیي
کكی اضتیبؼی یب ثبڈی کی طؽف قے اـ ظفؼہ کے
Dean
تست تهکیل ظیئے گئے کكی ثھی لواػع هیں تؽهین
کؽًے یب اى کو ضتن کؽًے کے ہعایت کؽ قکتی
ہے؛
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ثهؽطیکہ هؿیع کہ اگؽ ایكی اضتیبؼی یب ثبڈی ایكی
ہعایبت قے هطوئي ًہیں ہے تو وٍ قیٌیٹ کو اپیل
کؽ قکتی ہے ،خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔
()۲قٌڈیکیٹ یوًیوؼقٹی قے هتؼلمی کكے
هؼبهلے کے زوالے قے لواػع ثٌب قکتی ہے ،خو
ضبو طوؼ پؽ اـ ایکٹ ،لواًیي اوؼ ضواثظ هیں
ثیبى ًہ کیئے گئے ہوں۔
ببة VI-
تعلیمی اداروں کب یونیورسٹی میں الحبق
۳۴۔( )۱یوًیوؼقٹی قے السبق چبہٌے واال تؼلیوی
اظاؼٍ هطوئي کؽًے کے لیئے یوًیوؼقٹی کو
ظؼضواقت ظے گب کہ:
تؼلیوی اظاؼٍ زکوهت کے ؾیؽ اًتظبم
( )i
ہے یب اـ کے لیئے هكتمل ثٌیبظ پؽ
تهکیل ظی گئی گوؼًٌگ ثبڈی ہے؛
تؼلیوی اظاؼے کے هبلی وقبئل اظاؼے
()ii
کی هؽهت اوؼ ثہتؽ طؽیمےکبم خبؼی
ؼکھٌے کے لیئے کبفی ہیں؛
تؼلیوی اظاؼے کے پڑھبًے والے اوؼ
()iii
ظوقؽے اقٹبف کی لوت ،تؼلیوی
لبثلیت اوؼ هالؾهت کے نؽائظ و
ضواثظ ثیبى کؽظٍ کوؼقؿ آف اقٹڈیؿ
اوؼ تؼلیوی اظاؼے کی تؽثیت کے
همًع کے لیئے هطوئي کؽًے والے
ہیں:
تؼلیوی اظاؼے کو اپٌے هالؾهیي کے
()iv
کبم کبج اوؼ ًظن و ضجظ کو قٌجھبلٌے
کے لیئے هوؾوں لواػع ہیں؛
ػوبؼت خف خگہ پؽ تؼلیوی اظاؼٍ لبئن
()v
ہوًب ہے ،وٍ هوؾوں ہے اوؼ لواًیي
اوؼ لواػع کے تست نبگؽظوں کی
ؼہبئم کے لیئے گٌدبئهیں ثٌبئی
خبئیں گی ،خو اپٌے والعیي یب قٌجھبلے
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تعؼیكی نؼجہ
Teaching Department

ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ
Board of Studies

والے کے قبتھ تؼلیوی اظاؼے یب
ہبقٹیلف یب اـ کی طؽف قے هٌظوؼ
کؽظٍ ؼہبئم کی خگہوں هیں ًہیں ؼٍ
قکتے ہوں گےً ،ظؽظاؼی اوؼ
نبگؽظوں کی طجی اوؼ ػبم ثہجوظ کے
قلكلے هیں؛
الئجؽیؽی اوؼ الئجؽیؽی کے ؾیبظی
()vi
اًعاؾ هیں ضعهبت کے لیئے گٌدبئهیں
ثٌبئی گئی ہیں؛
( )viiخہبں تدؽثبتی قبئٌكؿ کی کكی نبش
هیں السبق هطلوة ہو ،وہبں اـ
قبئٌف کی نبش هیں تؼلین کے لیئے
هکول ثھؽی ہوئی لیجبؼیٹؽی ،هیوؾین
اوؼ ظیگؽ ػولی کبم کی خگہوں کے
قبتھ تؼلین کے لیئے اًتظبم کیئے گئے
ہیں؛
( )viiiضؽوؼی گٌدبئم ،خیكے زبالت
اخبؾت ظیں ،پؽًكپبل کی ؼہبئم اوؼ
تعؼیكی ػولے کے هیوجؽاى کی
ؼہبئم کے لیئے کبلح هیں یب کبلح کے
قبتھ یب نبگؽظوں کے ؼہبئم کے
لیئے فؽاہن کؽظٍ خگہ کے قبتھ ثٌبئی
خبئے گی؛ اوؼ
تؼلیوی اظاؼے کب السبق ،گٌدبئم کے
()ix
تست قبتھ هیں هوخوظ کكی ظوقؽے
تؼلیوی اظاؼے کے نبگؽظوں کی تؼلین
یب ًظن و ضجظ کے هفبظ کے لیئے
ًمًبًکبؼ ًہیں ہوگب۔
(ً )۲فبغ هیں هؿیع یہ نبهل ہوگب کہ تؼلیوی اظاؼے
کے السبق کے ثؼع کوئی هٌتملی ،کوئی اًتظبهی
اوؼ تعؼیكی ػولے هیں تجعیلیبں الئی گئی ہیں اى
کے زوالے قے یوًیوؼقٹی کو ؼپوؼٹ کیب خبئے
گب اوؼ تجعیل کؽظٍ ًیب تعؼیكی ػولہ ایكی لبثلیت
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اػلیٰ هطبلؼوں اوؼ تسمیك کب
ثوؼڈ
Board of Advanced
studies and Research

ؼکھے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہے یب خیكے ثیبى
کیب خبئے۔
قلیکهي ثوؼڈ
()۳ایک تؼلیوی اظاؼے کے السبق کے زوالے
Selection Board
قے ظؼضواقت کے ًیکبل کب طؽیمہ کبؼ اـ طؽذ
ہوگب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۴قیٌڈیکیٹ السبق کویٹی کی قفبؼل پؽ تؼلیوی
اظاؼے کو السبق ظےیب السبق قے اًکبؼ کؽ قکتی
ہے۔
ثهؽطیکہ السبق قے تت تک اًکبؼ ًہیں کیب خبئے
گب یب ضتن ًہیں کیب خبئے گب خت تک تدویؿ کؽظٍ
فیًلے کے ضالف اظاؼے کو ؼیپؽیؿًٹیهي پیم
کؽًے کب هولؼہ ًہ فؽاہن کیب خبئے۔
۳۵۔ خہبں کوئی تؼلیوی اظاؼٍ تعؼیف کے کوؼقؿ
هیں نبهل کؽًے کی ضواہم کؽتب ہے ،خف کے
قلكلے هیں اـ کو السبق ظیب گیب ہے تو ظفؼہ ۳۴
کی غیلی ظفؼہ ( )۳هیں ثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ پؽ
ػول کیب خبئے گب۔

۳۶۔ ( )۱یوًیوؼقٹی هیں السبق نعٍ ہؽ تؼلیوی
اظاؼٍ ایكی ؼپوؼٹیں ،ؼیٹؽًف اوؼ ظوقؽی
هؼلوهبت فؽاہن کؽے گب خو یوًیؽقٹی اـ کی
يالزیت اوؼ تؼلیوی اظاؼی کی اہلیت کے زوالے قلیکهي ثوؼڈ کے کبم
Functions of Selection
قے هؼلوهبت کے لئے طلت کؽے۔
()۲یوًیوؼقٹی السبق نعٍ کكی تؼلیوی اظاؼے کو Board
هطًوو ػؽيے کے ظوؼاى ایكب لعم اٹھبًے
کے لیئے کہہ قکتی ہے ،خو یوًیوؼقٹی ظفؼہ ۳۴
کی غیلی ظفؼہ ( )۱هیں ثیبى کؽظٍ کكی هؼبهلے
کے لیئے ضؽوؼی قودھے۔
۳۷۔ ( )۱اگؽ یوًیوؼقٹی قے السبق نعٍ تؼلیوی
اظاؼٍ کكی ثھی ولت اـ ایکٹ هیں ثیبى کؽظٍ
ضؽوؼیبت پؽ پوؼٍ اتؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب
اظاؼٍ اپٌے السبق کی کكی نؽط پؽ پوؼٍ اتؽًے
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هیں ًبکبم ہوتب ہے یب اـ کے هؼبهالت اـ طؽذ
چالئے خبتے ہیں خو تؼلین کے هفبظ هیں ًہ ہوں تو
قٌڈیکیٹ السبق کویٹی کی قفبؼل پؽ اوؼ تؼلیوی
اظاؼے کی طؽف قے ایكی ػؽضعانت پؽ غوؼ
کؽًے کے ثؼع تؼلیوی اظاؼے کو السبق کے
غؼیؼے ظیئے گئے قبؼے زموق یب کچھ زًہ ضتن
کؽ قکتی ہے یب ایكے زموق کو ظوثبؼٍ تؽتیت ظے
قکتی ہے۔
()۲السبق ضتن کؽًے کے لیئے ایكب طؽیمہ اضتیبؼ
کیب خبئے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۳۸۔ کكی اظاؼے کب السبق ضتن کؽًے والے
قٌڈیکیٹ کے فیًلے ،تؼلیوی اظاؼے کو السبق
کے غؼیؼے ظیئے گئے قبؼے زمیك یب کچھ زًہ
ضتن کؽًے کے ضالف قیٌیٹ هیں اپیل کی خب
قکتی ہے۔

ببة VII-
یونیورسٹی فنڈ
۳۹۔ یوًیوؼقٹی کو ایک فٌڈ ہوگب ،خف کو
یوًیوؼقٹی فٌڈ کہب خبئے گب ،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
۴۱۔( )۱یوًیوؼقٹی کے ٔ
اـ طؽیمے قے ؼکھے خبئیں گے ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔۔
()۲کوئی ثھی ضؽچہ یوًیوؼقٹی کے فٌڈـ هیں
قے ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک اـ کی اظائگی کب
ثل لواًیي کے تست ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ کی طؽف قے
آڈٹ ًہ کیب گیب ہو اوؼ اظائگی یوًیوؼقٹی کی
هٌظوؼ نعٍ ثدٹ هیں نبهل ًہ ہو۔
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هبلیبت اوؼ هًٌوثہ ثٌعی
کویٹی
The
finance
and
Planning Committee

هبلیبت اوؼ هًٌوثہ ثٌعی
کویٹی کے کبم
Functions
of
the
Finance and Planning
Committee

اکبوًٹف قبل هیں ایک هؽتجہ
()۳یوًیوؼقٹی کے ٔ
لواًیي ،ضواثظ اوؼ لواػع کے تست زکوهت کی
طؽف قے اـ قلكلے هیں همؽؼ کؽظٍ آڈیٹؽ کی
طؽف قے آڈٹ کیئے خبئیں گے۔
اکبوًٹف ڈائؽیکٹؽ آف فٌبًف
()۴یوًیوؼقٹی کے ٔ
اوؼ ؼیؿیڈًٹ آڈیٹؽ کی ظقتطظ کے قبتھ هبلی قبل
ضتن ہوًے کے چھہ هبٍ کے اًعؼ زکوهت کو خوغ
کؽائے خبیں گے۔
اکبوًٹف آڈٹ اػتؽاضبت کے
()۵یوًیوؼقٹی کے ٔ
قبتھ ،اگؽ کوئی ہو اوؼ آڈیٹؽ اوؼ ڈائؽیکٹؽ فٌبًف
کے ضعنبت کے قبتھ ثیبى کؽظٍ طؽیمہ کبؼ کے
تست قیٌیٹ هیں پیم کیئے خبئیں گے۔
ببة VIII-
عبم گنجبئشیں
۴۱۔ یوًیوؼقٹی کب کوئی ػولعاؼ ،اقتبظ یب ظوقؽا
کوئی هالؾم یوًیوؼقٹی هالؾهت قے ؼٹبئؽ ًہیں
کؽے گب:
)(iایكی تبؼیص پؽ ،خت اـ ًے هالؾهت کے
پچیف قبل هکول کیئے ہوں ،اـ کے ثؼع وٍ پیٌهي
یب ظوقؽے ؼٹبئؽهٌٹ کے فواػع کے لیئے اہل
ہوگب ،خیكے هدبؾ اضتیبؼی ہعایت کؽے؛
ثهؽطیکہ کكی ثھی هالؾم کو تت تک ؼٹبئؽ ًہیں
کیب خبئے گب ،خت تک اـ کو ایكے لعم اٹھبًے
کے زمبئك قے هطلغ ًہ کیب خبئے اوؼ اـ کو اـ
لعم کے ضالف قجت ثتبًے کب هوؾوں هولؼہ ًہ ظیب
خبئے؛ یب
)(iiخہبں نك ) (iکے تست کوئی ہعایت ًہ کی گئی
ہے ،تو قبٹھ قبل ػوؽ هکول ہوًے پؽ ؼٹبئؽ کؽے
گب۔
وضبزت :اـ ظفؼہ هیں ''هدبؾ اتھبؼٹی'' قے هؽاظ
همؽؼ کؽظٍ اتھبؼٹی یب نطى خو همؽؼ کؽظٍ
اتھبؼٹی کی طؽف قے اـ قلكل هیں ثباضتیبؼ ثٌبیب
گیب ہو ،خو هتؼلمہ ػولعاؼ ،اقتبظ یب ظوقؽے هالؾم
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السبق کویٹی
Affiliation Committee

ًظن و ضجظ کویٹی
Discipline Committee

کی ؼیٌک قے کن ًہ ہو۔
۴۲۔ هبقوائے اـ کے کہ ،کوئی ػولعاؼ ،اقتبظ یب
یوًیوؼقٹی کب ظوقؽا کوئی هالؾم خو هكتمل ػہعٍ
ؼکھتب ہو ،اـ کی ؼیٌک کن ًہ کی خبئے گی یب
ثؽطؽف یب الؾهی طوؼ پؽ هالؾهت قے ؼٹبئؽ
ًہیں کیب خبئے گب ،خت تک اـ کو ایكب لعم اٹھبًے
کے ضالف قجت ثتبًے کب هوؾوں هولؼہ فؽاہن ًہ
کیب خبئے۔
۴۳۔ ( )۱خہبں کكی ػولعاؼ (هبقوائے وائف
چبًكلؽ کے) ،اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کے ظوقؽے
کكی هالؾم کو قؿا کب زکن خبؼی کیب گیب ہے یب
اـ کی هالؾهت کے ثیبى کؽظٍ نؽائظ و ضواثظ
کے تست تجعیل کیب خبئے یب اـ کے ًمًبى کی
تؽخوبًی کؽے ،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
قٌڈیکیٹ کی طؽف قے خبؼی کیب گیب ہو ،اـ کو
قٌڈیکیٹ کو زکن پؽ ًظؽثبًی کؽًے کے لیئے
ظؼضواقت کؽًے کب زك زبيل ہوگب۔
(ً)۲ظؽثبًی کے لیئے اپیل یب ظؼضواقت وائف
چبًكلؽ کو خوغ کؽائی خبئے گی ،خو اـ کو اپٌی
ؼائے اوؼ کیف کے ؼکبؼڈ کے قبتھ قٌڈیکیٹ کے
قبهٌے ؼکھے گب۔
( )۳اپیل اوؼ ًظؽثبًی پؽ کوئی ثھی زکن خبؼی ًہ
کیب خبئے گب ،خت تک اپیل کؽًے واال یب
ظؼضواقت گػاؼ ،خیكے هؼبهلہ ہو ،اـ کو قٌٌے
کب هولؼہ ًہ فؽاہن کیب خبئے۔
۴۴۔( )۱یوًیوؼقٹی اپٌے ػولعاؼوں ،اقبتػٍ اوؼ
ظوقؽے هالؾهیي کے ثہجوظ کے لیئے اوؼ نؽائظ
کے تست خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،ایكی پیٌهي،
اًهوؼًف ،گؽیچوئٹی ،پؽوویڈًٹ فٌڈ اوؼ ثیٌیوولٌٹ
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فٌڈ لبئن کؽے گی ،خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔
()۲خہبں کوئی پؽوویڈًٹ فٌڈ اـ ایکٹ کے تست
لبئن کیب گیب ہو ،پؽوویڈًٹ فٌڈـ ایکٹ۱۹۲۵ ،
( ۱۹۲۵کب ایکٹ  )XIXکی گٌدبئهیں ایكے فٌڈ پؽ
ًبفػ ہوں گی۔
۴۵۔ ( )۱خت ًئی تهکیل ظی گئی اتھبؼٹی کب کوئی
هیوجؽ هٌتطت کیب ،همؽؼ یب ًبهؿظ کیب گیب ہے ،اـ
کی هالؾهت کے نؽائظ ،خیكے اـ ایکٹ هیں
طے کیئے گئے ہیں ،ایكی تبؼیص قے ًبفػ ہوں
گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲غیلی ظفؼہ ( )۱هیں نبهل کچھ ثھی ظفؼہ  ۴۳پؽ
اثؽاًعاؾ ًہیں ہوگب۔
()۳خہبں کكی اتھبؼٹی هیں ًبهؿظ کؽظٍ یب هٌتطت
هیوجؽ هكلكل تیي هیٹٌگف هیں زبضؽ ہوًے هیں
ًبکبم ہوتب ہے تو وٍ هیوجؽ ًہیں ؼہے گب۔
()۴کوئی هیوجؽ خف ًے کوئی اقبئٌوٌٹ لجول کی
ہو یب ظوقؽے کكی قجت کی وخہ قے یوًیوؼقٹی
قے ایكے ػؽيہ کے لیئے غیؽ زبضؽ ؼہتب ہے،
اقتؼیفی ظیب
خو چھہ هبٍ قے کن ًہ ہو تو اـ کو
ٰ
گیب قودھب خبئے گب اوؼ اـ کی قیٹ ضبلی
قودھی خبئے گی۔
۴۶۔ کكی اتھبؼٹی کے هٌتطت ،همؽؼ کؽظٍ یب ًبهؿظ
کؽظٍ هیوجؽاى هیں کكی ػبؼضی آقبهی کو اـ
نطى ،انطبو یب ثبڈی کی طؽف قے خف ًے
اى کو هیوجؽ هٌتطت ،همؽؼ یب ًبهؿظ کیب تھب ،ختٌب
خلعی ہو قکے 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۔
۴۷۔خہبں اـ ایکٹ کے تست تهکیل ظی گئی
اتھبؼٹی هیں کوئی آقبهی ہو ،کیوں کہ زکوهت یب
تٌظین ،اظاؼے یب یوًیوؼقٹی قے ثبہؽ کكی
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ظوقؽی ثبڈی کے غؼیؼے ضتن کی گئی ہو یب کبم
قے ؼوکی گئی ہو ،یب کكی ظوقؽے قجت کی
وخہ قے وٍ غیؽ فؼبل ہو گئی ہو ،ایكی آقبهی اـ
طؽذ پؽ کی خبئے گی ،خیكے چبًكلؽ ہعایت
کؽے۔
۴۸۔اگؽ کكی هیوجؽ کی کكی اتھبؼٹی هیں هیوجؽ
کے طوؼ پؽ همؽؼی پؽ کوئی قوال اٹھتب ہے تو وٍ
هؼبهلہ وائف چبًكلؽ اوؼ ہبئی کوؼٹ کے خح اوؼ
قت قے ؾیبظٍ قیٌئؽ ڈیي پؽ ههتول کویٹی کی
طؽف ثھیدب خبئے گب ،خو قٌڈیکیٹ کے هیوجؽ ہیں
اوؼ کویٹی کب فیًلہ زتوی ہوگب۔
۴۹۔ کكی اتھبؼٹی کب کوئی لعم ،کبؼؼوائی،
لؽاؼظاظ یب فیًلہ کؽًے واال ،پبـ کؽًے واال یب
خبؼی کؽًے والی اتھبؼٹی هیں هوخوظ کكی آقبهی
کی وخہ قے غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب یب اتھبؼٹی هیں
کكی ڈی فیکٹوهیوجؽ کے اًتطبة ،تمؽؼی یب
ًبهؿظگی هیں لبثلیت یب غیؽ هوخوظگی کی وخہ
قے غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب ،پھؽ وٍ زبضؽ ہو یب غیؽ
زبضؽ ہو۔
۵۱۔ خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو ،اـ
ایکٹ کے نیڈول هیں ثیبى کؽظٍ لواًیي ظفؼہ ۳۱
کے تست ثٌبئے گئے لواًیي قودھے خبئیں گے
اوؼ تت تک خبؼی ؼہیں گے خت تک اى هیں
تؽهین ًہ کی خبئے یب خت تک اى کو اـ ایکٹ کی
گٌدبئهوں کے تست ثٌبئے گئے ًئے لواًیي قے
تجعیل ًہ کیب خبئے۔
۵۱۔ اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے
گئے کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ کكی
ػعالت کو ؾیؽ غوؼ الًے ،کبؼؼوائی کؽًے یب
کوئی زکن خبؼی کؽًے کب اضتیبؼ زبيل ًہ ہوگب۔
۵۲۔ اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے
گئے کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ
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زکوهت ،یوًیوؼقٹی یب کكی اضتیبؼی یب زکوهت
کے هالؾم یب یوًیوؼقٹی یب کكی نطى کے
ضالف کوئی همعهہ یب لبًوًی کبؼؼوائی ًہیں ہوگی۔
۵۳۔( )۱خت تک کچھ اـ قے پہلے هوخوظ ًہ ہو،
تت تک:
)(aکوئی ػولعاؼ ،اقتبظ یب یوًیوؼقٹی کب ظوقؽا
کوئی هالؾم خیكے چبًكلؽ ػواهی هفبظ هیں اوؼ
گوؼًؽ کے ههوؼے قے ہعایت کؽے ،کكی
قؽکبؼی ػہعے یب کكی ظوقؽی یوًیوؼقٹی یب
تؼلیوی یب تسمیمی اظاؼے هیں ضعهت قؽاًدبم ظے
قکتب ہے:
ثهؽطیکہ اقتبظ کی يوؼت هیں ،زکن خبؼی
کؽًے قے پہلے قٌڈیکیٹ قے ههوؼٍ کیب خبئے
گب؛
)(bچبًكلؽ ػواهی هفبظ هیں اوؼ قؽکبؼ قے
ههوؼے کے ثؼع یوًیوؼقٹی هیں کكی ثھی ػہعے
پؽ کوئی ثھی قؽکبؼی هالؾم یب ظوقؽی کكی
یوًیوؼقٹی یب تؼلیوی اوؼ تسمیمی اظاؼے کب هالؾم
ثھؽتی کؽ قکتب ہے؛
ثهؽطیکہ اقتبظ کی يوؼت هیں ،زکن خبؼی
کؽے قے پہلے قٌڈیکیٹ قے ههوؼٍ کیب خبئے
گب۔
()۲خہبں اـ ظفؼہ کے تست کوئی همؽؼی یب ثعلی
کی خبتی ہے ،همؽؼ ہوًے والے یب تجبظلہ ہوًے
والے کی هالؾهت کے نؽائظ و ضواثظ اـ کی
تمؽؼی یب تجبظلے قے پہلے اـ کو هلٌے والے
نؽائظ گػنتہ هالؾهت کے فوائع قے کن ًہیں ہوں
گے۔
شیڈول
پہلے قوانین
(مالحظہ کزیں دفعہ )۰۱
۱۔ ( )۱یوًیوؼقٹی هیں هٌعؼخہ غیل فیکلٹیؿ نبهل
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ہوں گی:
( )i
()ii
()iii

وٹؽًؽی قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛
ثبیو قبئٌكؿ کی فیکلٹی؛
ایٌول پؽوڈکهي اوؼ ٹیکٌبالخی کی
فیکلٹی؛
الئیو اقٹبک ثؿًف هیٌدوٌٹ کی
()iv
فیکلٹی؛
فهؽیؿ اوؼ وائلڈ الئف کی فیکلٹی؛
()v
اًفبؼهیهي ٹیکٌبالخی کی فیکلٹی؛
()vi
( )viiایكی ظوقؽی کوئی فیکلٹیؿ خیكے
لواًیي هیں ثیبى کی گئی ہوں۔
()۲ہؽ فیکلٹی هیں نبهل ہوں گے ایكے اظاؼے،
تعؼیكی نؼجے ،هؽاکؿ یب ظوقؽے تعؼیف اوؼ
تسمیك کے یوًٹف ،خیكے لواًیي هیں ثیبى کیب گیب
ہو۔
()۳ہؽ فیکلٹی کب ایک ثوؼڈ ہوگب ،خو ههتول ہوگب:
)(aڈیي؛
)(bپؽوفیكؽـ ،ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ اوؼ
فیکلٹی هیں نبهل تعؼیكی نؼجوں کے چیئؽهیي؛
)(cفیکلٹی هیں نبهل ہؽ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کب ایک
هیوجؽ هتؼلمہ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی طؽف قے ًبهؿظ
کیب خبئے گب؛ اوؼ
کبوًكل کی طؽف قے اى
)(dتیي اقبتػٍ اکیڈهک ٔ
کی هضووى هیں ضبو هؼلوهبت کے ثٌیبظ پؽ
ًبهؿظ کیئے خبئیں گے ،خو گؽچہ فیکلٹی هیں وٍ
ًہیں پڑھبتے ہوًگے لیکي خي کو اکیڈهک
کبوًكل کے ضیبل هیں فیکلٹی کو قوًپے گئے
ٔ
هضبهیي پؽ ضبو ػجوؼ ہوگب۔
()۴غیلی ظفؼہ ( )۳کی نموں ) (cاوؼ ) (dهیں ثیبى
کؽظٍ هیوجؽ تیي قبل کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں گے۔
()۵فیکلٹی کے ثوؼڈ کی هیٹٌگ کب کوؼم اـ کے
کل هیوجؽاى کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خو ایک کی
ًكجت قے گٌب خبئے گب۔
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کبوًكل اوؼ
()۶ہؽ فیکلٹی کے ثوؼڈ کو اکیڈهک ٔ
ثوؼڈ کے ػبم ضواثظ کے تست ،اضتیبؼات زبيل
ہوں گے:
( )aفیکلٹی کو قوًپے ہوئے 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 چھبى ثیي کؽًب اوؼ اى کو اپٌی
کبوًكل کو
ؼائے کے قبتھ اکیڈهک ٔ
ثھیدٌب؛
( )cفیکلٹی هیں نبهل ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی
قفبؼنبت کی چھبى ثیي کؽًب ،پیپؽ قیٹؽؾ
اوؼ ایگؿیویٌؽـ کی همؽؼی پؽ،
هبقوائے ؼیكؽچ هوتسي کے ،خي کو
وائف چبًكلؽ کی طؽف ثھیدب خبئے گب؛
اوؼ
( )dایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
ثیبى کیب گیب ہو۔
۲۔ ( )۱ہؽ فیکلٹی کب ڈیي ہوگب ،خو ثوؼڈ آف فیکلٹی
کب چیئؽهیي اوؼ کٌویٌؽ ہوگب۔
()۲ہؽ فیکلٹی کب ڈیي چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ فیکلٹی هیں قت قے قیٌئؽ
تیي پؽوفیكؽوں هیں قے تیي قبل کے لیئے ًبهؿظ
کیب خبئے گب۔
()۳ڈیي فیکلٹی هیں آًے والے کوؼقؿ کی ڈگؽیؿ
هیں ،هبقوائے اػؿاؾی ڈگؽیؿ کے ،ظاضال کے
لیئے اهیعواؼ پیم کؽے گب۔
()۴ڈیي ایكے ظوقؽے اضتیبؼات اقتؼوبل کؽے گب
اوؼ ایكی ظوقؽی غهیعاؼیبں قؽاًدبم ظے گب،
خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۳۔ ( )۱ہؽ هضووى یب هتؼلمہ هضبهیي کے گؽوپ
کے لیئے ایک تعؼیكی نؼجہ ہوگب ،خیكے هٌظوؼ
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کیب گیب ہو اوؼ ہؽ تعؼیكی نؼجے کب ایک چیئؽهیي
قؽثؽاٍ ہوگب۔
()۲تعؼیكی نؼجے کب چیئؽهیي قٌڈیکیٹ کی طؽف
قے وائف چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ نؼجے کے
قیٌئؽ اقبتػٍ هیں قے تیي قبل کے لیئے همؽؼ کیب
خبئے گب۔
()۳تعؼیكی نؼجے کب چیئؽهیي اـ ایکٹ کی
گٌدبئهوں کے تست ڈپبؼٹوٌٹ کے کبم کب هًٌوثہ
ثٌبئے گب ،اًتظبم کؽے گب اوؼ ًظؽظاؼی کؽے گب
اوؼ اپٌے ڈپبؼٹوٌٹ هیں کیئے گئے کبم کے
زوالے قے فیکلٹی کے ڈیي کو خواثعٍ ہوگب۔
۴۔( )۱ہؽ هضووى یب هضبهیي کے گؽوپ کے
لیئے ایک ػلسعٍ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ہوگب ،خیكے
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ہؽ ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ ههتول ہوگب:
( )aتعؼیكی نؼجے کب چیئؽهیي؛
( )bهتؼلمہ تعؼیكی نؼجے کے قبؼے
پؽوفیكؽ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽ؛
( )cظو یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ ،هبقوائے
پؽوفیكؽؾ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽؾ
کبوًكل کی طؽف قے
کے ،اکیڈهک ٔ
همؽؼ کیئے خبئیں گے؛
( )dتیي هبہؽ ،هبقوائے یوًیوؼقٹی کے
اقبتػٍ کے ،وائف چبًكلؽ کی طؽف قے
همؽؼ کیئے خبئیں گے۔
()۳هبقوائے ایکف آفیهو هیوجؽؾ کے ثوؼظ آف
اقٹڈیؿ کے هیوجؽؾ کی آفیف کی هعت تیي قبل
ہوگی۔
()۴ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی هیٹٌگ کب کوؼم هیوجؽؾ
کی کل تؼعاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگی ،خف کی
ًكجت ایک کے ثؽاثؽ ہوگی؛
()۵هتؼلمہ تعؼیكی نؼجے کب چیئؽهیي ثوؼڈ آف
اقٹڈیؿ کب چیئؽهیي اوؼ کٌویٌؽ ہوگب۔
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()۶ثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کے کبم اـ طؽذ ہوں گے:
( )aاتھبؼٹیؿ کو هتؼلمہ هضبهیي هیں تعؼیف،
تسمیك اوؼ اهتسبًبت قے هتؼلمہ قبؼے
تؼلیوی هؼبهالت کے زوالے قے ههوؼٍ
ظیٌب؛
( )bهضووى یب هتؼلمہ هضبهیي هیں قبؼی
ڈگؽیؿ ،ڈپلوهبؾ اوؼ قؽٹیفکیٹ کوؼقؿ
کے لیئے کوؼـ اوؼ ًًبة تدویؿ کؽًب؛
( )cهضووى یب هتؼلمی هضبهیي هیں پیپؽ
قیٹؽـ اوؼ هوتسي کے ًبهوں کب پیٌل
تدویؿ کؽًب؛ اوؼ
( )dایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب ،خیكے
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
اػلی تؼلین اوؼ تسمیك کب ثوؼڈ ہوگب،
۵۔ ( )۱ایک
ٰ
خو ههتول ہوگب:
وائف چبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )i
ڈیٌف؛
()ii
تیي یوًیوؼقٹی کے پؽوفیكؽؾ،
()iii
هبقوائے ڈیٌف کے ،قٌڈیکیٹ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
تیي یوًیوؼقٹی کے اقبتػٍ خي کے
()iv
پبـ لبثلیت اوؼ تدؽثہ ہو اکیڈهک
کبوًكل کی طؽف قے همؽؼ کیئے
ٔ
خبئیں گے؛ اوؼ
اهیؽیٹف پؽوفیكؽـ۔
()v
اػلی تؼلین اوؼ
()۲ایکف آفیهو هیوجؽـ کے ػالوٍ
ٰ
تسمیك ثوؼڈ کے هیوجؽؾ کی آفیف کی هعت تیي
قبل ہوگی۔
)اػلی تؼلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کی هیٹٌگ کب کوؼم
(۳
ٰ
کل هیوجؽؾ کی تؼعاظ کے آظھے ثؽاثؽ ہوگب ،خف
کی ًكجت ایک ثؽاثؽ ہوگی۔
)اػلی تؼلین اوؼ تسمیك ثوؼڈ کے کبم هٌعؼخہ
(۴
ٰ
غیل ہوں گے:
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اػلی تؼلین اوؼ تسمیك کو
( )aیوًیوؼقٹی هیں
ٰ
فؽوؽ ظالًے قے هتؼلمہ قبؼے هؼبهالت
پؽ اتھبؼٹیؿ کو ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bیوًیوؼقٹی هیں تسمیمی ڈگؽیبى ظیٌے پؽ
غوؼ کؽًب اوؼ اتھبؼٹیؿ کو ؼپوؼٹ ظیٌب؛
( )cتسمیمی ڈگؽی ظیٌے کے لیئے ضواثظ
تدویؿ کؽًب؛
( )dتسمیك کے نبگؽظوں کے لیئے قپؽ
وائیؿؼـ همؽؼ کؽًب اوؼ اى کے تھیكؿ
کے هضبهیي طے کؽًب؛
( )eثوؼڈ آف اقٹڈیؿ کی تدبویؿ پؽ غوؼ
کؽًے کے ثؼع تسمیمی اهتسبًبت کے
لیئے پیپؽ قیٹؽـ اوؼ هوتسي کے ًبهوں
کے پیٌلف تدویؿ کؽًب؛ اوؼ
( )fایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
ثیبى کیب گیب ہو۔
۶۔ ( )۱قلیکهي ثوؼڈ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگب:
وائف چبًكلؽ خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )i
چیئؽهیي یب قٌعھ پجلک قؽوـ کویهي
()ii
کب ایک هیوجؽ چیئؽهیي کی طؽف قے
ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
ظو ًبهوؼ افؽاظ قٌڈیکیٹ کی طؽف
()iii
قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
ثهؽطیکہ اى هیں قے کوئی ثھی
یوًیوؼقٹی کب هالؾم ًہیں ہوگب؛
هتؼلمہ فیکلٹی کب ڈیي؛
()iv
هتؼلمہ تعؼیكی نؼجے کب چیئؽهیي۔
()v
()۲ثیبى کؽظٍ هیوجؽ غیلی ظفؼہ ( )۱کی غیلی نك
) (iiiکے تست ظو قبل کے لیئے ػہعٍ ؼکھہ قکیں
گے۔
()۳قلیکهي ثوؼڈ کی هیٹٌگ کب کوؼم چبؼ هیوجؽ
ہوگب۔
()۴قلیکهي ثوؼڈ کب کوئی ثھی هیوجؽ خو خف
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آقبهی پؽ تمؽؼی کے لیئے اهیعواؼ ہے ،وٍ
قلیکهي ثوؼڈ کی کبؼؼوائی هیں زًہ ًہیں لے
قکے گب۔
()۵پؽوفیكؽـ اوؼ ایكوقی ایٹ پؽوفیكؽـ کے
ػہعوں پؽ اهیعواؼوں کے اًتطبة هیں ،قلیکهي
ثوؼڈ تیي هبہؽیي کو همؽؼ کؽے گب یب اى قے
ههوؼٍ کؽے گب اوؼ ظوقؽی ٹیچٌگ پوقٹف پؽ
اهیعواؼ هٌتطت کؽًے هیں ،هتؼلمہ هضووى هیں ظو
هبہؽ وائف چبًكلؽ کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے ،قلیکهي ثوؼڈ کی قفبؼل پؽ ثوؼڈ کی
طؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ ہؽ هضووى کے هبہؽیي
کی فہؽقت هیں قے اوؼ ولتب ً فولتب ً ًظؽثبًی کی
خبئے گی۔
۷۔ ( )۱قلیکهي ثوؼڈ انتہبؼ کے ًتیدے هیں
قبؼی تعؼیكی اوؼ ظوقؽی آقبهیوں پؽ ويول
ہوًے والی ظؼضواقتوں پؽ غوؼ کؽے گب اوؼ ایكی
آقبهیوں پؽ هوؾوں اهیعواؼوں کے ًبم تمؽؼی کے
لیئے قٌڈیکیٹ کو تدویؿ کؽے گب۔
()۲قلیکهي ثوؼڈ هوؾوں کیف هیں قجت ؼکبؼڈ
کؽاًے کے لیئے قٌڈیکیٹ کو اػلیٰ ثٌیبظی تٌطواٍ
خبؼی کؽًے کی قفبؼل کؽ قکتب ہے۔
اػلی تؼلیوی یبفتہ نطى کو
()۳قلیکهي ثوؼڈ
ٰ
یوًیوؼقٹی هیں ػہعے پؽ تمؽؼی کے لیئے نؽائظ
و ضواثظ کے تست قٌڈیکیٹ کو قفبؼل کؽ قکتب
ہے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۴قلیکهي ثوؼڈ یوًیوؼقٹی کے قبؼے
ػولعاؼوں کی تؽلیوں کے قبؼے کیف ؾیؽ غوؼ
الئے گب اوؼ هوؾوں اهیعواؼوں کے ایكی تؽلیوں
کے لیئے ًبم قٌڈیکیٹ کو ثھیدے گب ،خیكے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۵قلیکهي ثوؼڈ اوؼ قٌڈیکیٹ کی ؼائے هیں
فؽق کب هكئلہ زل ًہ ہوًے پؽ ،هؼبهلہ چبًكلؽ کی
طؽف ثھیدب خبئے گب ،خف کب فیًلہ زتوی ہوگب۔
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۸۔ ( )۱ایک فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی ہوگی ،خو
هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول ہوگی:
( )aوائف چبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
( )bقیٌیٹ کے ظو ًبهؿظ کؽظٍ؛
( )cقٌڈیکیٹ کب ایک ًبهؿظ کؽظٍ؛
( )dفٌبًف اوؼ پالًٌگ کے هیعاى هیں هبہؽ ظو
افؽاظ چبًكلؽ کی طؽف قے ًبهؿظ کیئے
خبئیں گے؛
( )eایک ڈیي چبًكلؽ کی طؽف قے وائف
چبًكلؽ کی قفبؼل پؽ ًبهؿظ کیب خبئے
گب؛
( )fهبلیبت کب ڈائؽیکٹؽ؛
( )gهًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی کب ڈائؽیکٹؽ؛ اوؼ
( )hہبئیؽ ایدوکیهي کویهي کب ایک ًبهؿظ
کؽظٍ۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ فٌبًف اوؼ
پالًٌگ کویٹی کے هیوجؽاى کے ػہعے کی هعت
تیي قبل ہوگی۔
()۳فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؼم
تیي هیوجؽ ہوگب۔
۹۔فٌبًف اوؼ پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل
ہوں گے:
اکبوًٹ کے اقٹیٹوٌٹ پؽ غوؼ
( )aقبالًہ
ٔ
کؽًب اوؼ قبالًہ اوؼ ًظؽثبًی نعٍ ثدٹ
کے تطویٌوں پؽ غوؼ کؽًب اوؼ قٌڈیکیٹ
کو اـ قلكلے هیں ههوؼٍ ظیٌب؛
( )bیوًیوؼقٹی کی هبلی زیثیت کب قلكلہ واؼ
خبئؿٍ لیٌب؛
( )cقٌڈیکیٹ کو پالًٌگ ،ڈولپوٌٹ ،فٌبًف،
اکبوًٹف
اًویكٹوٌٹ اوؼ یوًیوؼقٹی کے ٔ
قے هتؼلمہ قبؼے هؼبهالت پؽ ههوؼٍ
ظیٌب؛
( )dچھوٹی هعت اوؼ طویل هعت والے
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تؽلیبتی هًٌوثے تیبؼ کؽًب؛ اوؼ
( )eایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب ،خو
لواًیي هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔
۱۱۔ ( )۱ایک السبق کویٹی ہوگی ،خو هٌعؼخہ غیل
پؽ ههتول ہوگی:
) (iوائف چبًكلؽ ،خو چیئؽهیي ہوگب؛
)(iiقیٌڈیکیٹ کب ایک هیوجؽ خو قٌڈیکیٹ کی
طؽف قے ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
کبوًكل کی طؽف قے
) (iiiظو پؽوفیكؽ اکیڈهک ٔ
ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ کویٹی کے
هیوجؽاى کے آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛
()۳السبق کویٹی هبہؽ همؽؼ کؽے گی ،خو تیي قے
ؾائع ًہ ہوں گے۔
()۴السبق کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؼم تیي هیوجؽ
ہوگب۔
()۵یوًیوؼقٹی کب ایک ػولعاؼ وائف چبًكلؽ کی
طؽف قے کویٹی کے قیکؽیٹؽی کے طوؼ پؽ
همؽؼ کیب خبئے گب۔
()۶السبق کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:
( )aالسبق چبہٌے والے یب یوًیوؼقٹی کی
هؽاػبت هیں ظاضال چبہٌے والے تؼلیوی
اظاؼے کی خبًچ پڑتبل کؽًب اوؼ اـ
کبوًكل کو ههوؼٍ
قلكلے هیں اکیڈهک ٔ
ظیٌب؛
( )bالسبق نعٍ کبلدوں کی طؽف قے السبق
کی نؽائظ کی ضالف وؼؾی کی نکبیبت
پؽ خبًچ پڑتبل کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں
کبوًكل کو ههوؼٍ ظیٌب؛ اوؼ
اکیڈهک ٔ
( )cایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خیكے
لواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔ ( )۱ڈقیپلي کویٹی هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول
ہوگی:
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( )aوائف چبًكلؽ یب اـ کب ًبهؿظ کؽظٍ؛
کبوًكل کی طؽف
( )bظو پؽوفیكؽ اکیڈهک ٔ
قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
( )cایک هیوجؽ قٌڈیکیٹ کی طؽف قے
ًبهؿظ کیب خبئے گب؛
( )dنبگؽظوں کے هؼبهالت کب ایک اقتبظ یب
آفیكؽ اًچبؼج کكی ثھی ًبم قے ہو خو
(هیوجؽ قیکؽیٹؽی) کے طوؼ پؽ کبم
کؽے گب۔
()۲ایکف آفیهو هیوجؽاى کے ػالوٍ ڈقیپلي کویٹی
کے هیوجؽاى کی آفیف کی هعت ظو قبل ہوگی؛
()۳ڈقیپلي کویٹی کی هیٹٌگ کب کوؼم چبؼ هیوجؽ
ہوگب۔
()۴ڈقیپلي کویٹی کے کبم هٌعؼخہ غیل ہوں گے:
کبوًكل کو یوًیوؼقٹی کے نبگؽظوں
)(iاکیڈهک ٔ
کی چبل چلتً ،ظن و ضجظ اوؼ ثعاضاللی کے
کوقوں قے ًوٹٌے کے لیئے ضواثظ تدویؿ کؽًب؛
اوؼ
)(iiایكے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب خو اـ کو
لواًیي اوؼ ضواثظ کے تست قوًپے خبئیں۔

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