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 میىیجمىٹ آف ٹیوٹ اوسٹی پبکستبن

 ۳۱۲۱ ایکٹ،
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 ]۲۱۱۱فغوعی  ۲۲[
ایکٹ جؾ کے طعیؼے کغاچی هیں اصاعٍ قبئن کیب 

جبئے گب، جؾ کو پبکـتبى اًـٹی ٹیوٹ آف 

 هیٌیجوٌٹ کہب جبئے گب۔

جیـب کہ کغاچی هیں پبکـتبى اًـٹی ٹیوٹ آف 

هتؼلقہ هیٌیجوٌٹ کے ًبم ؿے اوع اؽ ؿے 

 هؼبهالت کے لیئے اصاعے کب قیبم هقووص ہے؛

 اؽ کو اؽ طغح ػول هیں الیب جبئے گب:

( اؽ ایکٹ کو پبکـتبى اًـٹی ٹیوٹ آف ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۱هیٌیجوٌٹ ایکٹ، 

 (یہ فی الفوع ًبفظ ہوگب۔۲)

۔ اؽ ایکٹ هیں جت تک کچھ هفہوم اوع هضووى ۲

 کے هتضبص ًہ ہو، تت تک:

(a)  کبٔوًـل'' ؿے هغاص اصاعے کی ''اکیڈهک

 اکیڈهک کبٔوًـل؛

(b)  اتھبعٹی'' ؿے هغاص اصاعے کی اتھبعٹیؼ''

 هیں ؿے ایک؛

(c)  ثوعڈ'' ؿے هغاص اصاعے کب ثوعڈ آف''

 گوعًغؽ؛

(d)  کویلي'' ؿے هغاص ہبئغ ایجوکیلي''

 کویلي؛
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(e)  ڈائغیکٹغ'' ؿے هغاص اصاعے کب''

 ڈائغیکٹغ؛

(f) ڈیي'' ؿے هغاص فیکلٹی کب ؿغثغاٍ؛'' 

(g) فیکلٹی'' ؿے هغاص اصاعے کی فیکلٹی؛'' 

(h) دکوهت'' ؿے هغاص دکوهت ؿٌضھ؛'' 

(i)  ؿغثغاٍ'' ؿے هغاص تضعیـی كؼجے کب''

 ؿغثغاٍ؛

(j)  اًـٹی ٹیوٹ'' ؿے هغاص پبکـتبى اًـٹی''

 ٹیوٹ آف هیٌیجوٌٹ؛

(k)  ؿغپغؿت'' ؿے هغاص اصاعے کب''

 ؿغپغؿت؛

(l)  ثیبى کغصٍ'' ؿے هغاص قواًیي، ضواثظ''

 کغصٍ؛ اوع قواػض کے تذت ثیبى

(m)  عجـٹغاع'' ؿے هغاص اصاعے کب''

 عجـٹغاع؛

(n)  قواًیي، ضواثظ اوع قواػض'' ؿے هغاص''

اؽ ایکٹ کے تذت تغتیجواع تلکیل صیئے 

 گئے قواًیي، ضواثظ اوع قواػض؛

(o)  تضعیـی كؼجہ'' ؿے هغاص اصاعے کی''

طغف ؿے قبئن کغصٍ اوع اًتظبم کیب گیب 

 تضعیـی كؼجہ؛

(p)  طغف ؿے ''اؿتبص'' ؿے هغاص اصاعے کی

کل وقتی هقغع کغصٍ پغوفیـغ، ایـوؿی 

ایٹ پغوفیـغ، اؿـٹٌٹ پغوفیـغ اوع 

لیکچغع اوع ایـب كشن جو اؽ ایکٹ 

 کے تذت اؽ طغح اػالى کیب جبئے۔

جؾ کو پبکـتبى ۔ ایک اصاعٍ قبئن کیب جبئے گب، ۳

اًـٹی ٹیوٹ آف هیٌیجوٌٹ کہب جبئے گب، جو 

 هٌضعجہ طیل پغ هلتول ہوگب:

(i)  ،ڈائغیکٹغ، ڈیٌؾ اوع ثوعڈ چیئغهیي

 کے صیگغ ػولضاع؛

(ii)  اصاعے کے اؿبتظٍ اوع طلجہ اوع

 تلکیل صیئے گئے یوًٹؾ؛
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(iii)  ایـی کبٔوًـل، کویٹیؼ اوع صیگغ ثبڈیؼ

کے هیوجغ، جیـے ثوعڈ قبئن کغے؛ 

 اوع

(iv)  ایـے صیگغ ػولضاع اوع ػولے کے

هیوجغاى جیـے ثوعڈ کی طغف ؿے 

 وقتبً فوقتبً ثیبى کیب جبئے۔

بکـتبى اًـٹی ٹیوٹ آف هیٌیجوٌٹ کے (اصاعٍ پ۲)

ًبم ؿے ایک ثبڈی کبعپوعیٹ ہوگب، جؾ کو صوًوں 

اقـبم کی هٌقولہ اوع غیغ هٌقولہ جبئیضاص دبهل 

کغًے، عکھٌے اوع ًیکبل کغًے کی دقیقی وعاثت 

اوع ػبم هہغ ہوگی؛ جو هظکوعٍ ًبم ؿے کیؾ کغ 

 ؿکے گب اوع اؽ پغ کیؾ ہو ؿکے گب۔

هٌضعجہ طیل استیبعات دبهل ( اصاعے کو ۱۔)۴

 ہوں گے:

(a)  ؿیکھٌے کی ایـی كبسوں هیں ہضایبت

اوع تغثیت فغاہن کغًب جیـے وٍ هٌبؿت 

ؿوجھے، اوع تذقیق، هلبہضات، هؼبكغے 

کی سضهبت اوع اى کی تغقی اوع 

هؼلوهبت هیں اضبفہ کے لیئے گٌجبئلیں 

 ثٌبًب، جیـے وٍ طے کغے؛

(b) طلجہ کو صاسلہ صیٌب اوع اهتذبى لیٌب؛ 

(c)  ،اهتذبى هٌؼقض کغاًب اوع اًؼبم، ڈگغیبں

ڈپلوهبػ، ؿغٹیفکیٹؾ  اوع صیگغ تؼلیوی 

اػؼاػ ایـے افغاص کو صیٌب، جي کو صاسلہ 

صی گئی ہو اوع جٌہوں ًے اهتذبى پبؽ 

 کیئے ہوں؛

(d) اًتشبة کغًب اوع فیکلٹی کو فغوؽ صالًب؛ 

(e) اػؼاػی  ڈگغیبں صیٌب؛ 

(f)  اصاعے کی طغف ؿے قبئن کغصٍ تغثیت

هیں تضعیؾ کے کوعؽ ثیبى کی كبسوں 

 کغًب؛

(g) تذقیق کو یقیٌی ثٌبًب؛ 

(h)  تؼلین، تغثیت اوع تذقیق کے لیئے صیگغ

Functions of the 

Institute 
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 ؿہولیبت فغاہن کغًب اوع تؼبوى کغًب؛

(i)  کبم اوع ؿغگغهیبں جبعی عکھٌے کے

هقوض کے لیئے یوًیوعؿٹیوں، تٌظیووں، 

اصاعوں، ثبڈیؼ اوع افغاص ؿے هؼبہضوں، 

 ہوًب؛ اوعٹھیکوں اوع اًتظبهبت هیں صاسل 

(j)  هوثغ تؼلیوی، تغثیتی اوع صیگغ

پغوگغاهوں کے لیئے تضعیؾ کے 

 طغیقے اوع الئذہ ػول طے کغًب؛

( کے تذت استیبعات اوع کبم ۱(طیلی صفؼہ )۲)

دکوهت کے ػبم ضبثطہ اوع ہضایبت کے تذت 

 اؿتؼوبل کیئے اوع ؿغاًجبم صیئے جبئیں گے۔

۔اصاعے ؿت افغاص کے لیئے کھال ہوگب پھغ وٍ ۵

ـی ثھی جٌؾ، کـی ثھی هظہت، ًـل، طجقے، ک

عًگ یب ڈوهیـبئل ؿے تؼلق عکھتے ہوں، جو 

پیق کیئے تؼلیوی طوع پغ اصاعے کی طغف ؿے 

گئے کوعؽ هیں صاسلے کے لیئے اہل ہیں، اوع 

ایـے کـی ثھی كشن کو جٌؾ، هظہت، طجقے، 

ًـل، صعجے، عًگ یب ڈوهیـبئل کی ثٌیبص پغ 

 کغے گب۔ ؿہولیبت صیٌے ؿے اًکبع ًہیں

( اصاعے کے تؼلیوی پغوگغام هظکوعٍ طغیقہ ۱۔)۲

 کبع کے تذت چالئے جبئیں گے۔

(اصاعٍ اهتذبى هٌؼقض کغاًے کے لیئے ثبہغ ؿے ۲)

 هوتذي هقغع کغے گب۔

(کوئی  ڈگغی، ڈپلوهہ کب ؿغٹیفکیٹ تت تک  ۳)

جبعی ًہیں کیب جبئے گب، جت تک كبگغص ًے 

اهتذبى پبؽ ًہ اؿالهک اوع پبکـتبى اؿٹڈیؼ هیں 

کیب ہوگب، یب غیغ هـلن كبگغص کی هوعت هیں 

ایتھکؾ اوع پبکـتبى اؿٹڈیؼ کب اهتذبى پبؽ ًہ کیب 

 ہوگب۔

ًوبة، تضعیؾ کے کوعؽ اوع تضعیؾ چالًے (۴)

کے لیئے ہضایبت کے لیئے اصاعٍ دکوهت یب کویلي 

 کی طغف ؿے صی گئی ہضایبت کب پبثٌض ہوگب۔

 ٹیؼ ہوں گی:۔اصاعے کی هٌضعجہ طیل اتھبع۷

Examinations in 
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(a) ثوعڈ؛ 

(b) اکیڈهک کبٔوًـل؛ 

(c) اػلٰی تؼلین اوع تذقیق کب ثوعڈ؛ 

(d) فٌبًؾ اوع پالًٌگ کویٹی؛ 

(e) ؿلیکلي ثوعڈ؛ اوع 

(f)  ثوعڈ کی طغف ؿے تلکیل صی گئی

 صوؿغی کوئی اتھبعٹی۔

 ۔اصاعے کے هٌضعجہ طیل ػولضاع ہوں گے:۸

(a) چیئغهیي؛ 

(b) ڈائغیکٹغ؛ 

(c) ڈیٌؾ؛ 

(d) كؼجے کے ؿغثغاٍ؛ تضعیـی 

(e) عجـٹغاع؛ اوع 

(f) صیگغ افغاص جو ضواثظ هیں  ایـے

ػولضاعوں کے طوع پغ ثیبى کیئے گئے 

 ہوں۔

 ( ؿٌضھ کب گوعًغ اصاعے کب ؿغپغؿت ہوگب۔۱۔)۹

(ؿغپغؿت جت هوجوص ہوگب، اصاعے کے ۲)

 کبًووکیلي کی هضاعت کغے گب۔

(اػؼاػی ڈگغی صیٌے کے لیئے ہغ پیلکق کے ۳)

 لیئے ؿغپغؿت ؿے توضیق کغاًب الػهی ہوگب۔

( ؿغپغؿت اصاعے ؿے هتؼلقہ هؼبهالت ۱۔ )۱۱

کے لیئے جبًچ پڑتبل یب پوچھ گچھ کغا ؿکتب ہے 

اوع وقتبً فوقتبً ایک یب ایک ؿے ػائض افغاص ایـی 

جبًچ پڑتبل یب پوچھ گچھ کے لیئے هقغع کغ ؿکتب 

 ہے۔

i ۔اصاعٍ، اؽ کی ػوبعتیں، لیجبعٹغیؼ، الئجغیغیؼ اوع

 صیگغ ؿہولیبت؛

ii ؿے ؿٌجھبال ہوا کوئی اصاعٍ، ۔اصاعے کی طغف

 كؼجہ یب ہبؿٹل؛

iii۔اصاعے کی هبلی اوع اًـبًی وؿبئل کی هقضاع؛ 

iv ۔تضعیؾ، تذقیق، ًوبة، اهتذبى اوع اصاعے کے

 صیگغ هؼبهالت؛
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v ۔ایـے صیگغ هؼبهالت جو اؽ کی طغف ؿے

 ثیبى کیئے جبًے ہوں۔

(ؿغپغؿت جبًچ پڑتبل اوع پوچھ گچھ کے ًتیجہ ۲)

وعڈ ؿے عاثطہ کغے گب اوع کے دوالے ؿے ث

هضع کب عصػول هؼلوم کغًے کے ثؼض، ثوعڈ کو 

 قضم اٹھبًے کے دوالے ؿے هلوعٍ صے ؿکتب ہے۔

(ثوعڈ، هشووم وقت کے صوعاى ایـے ۳)

اٹھبئے گئے قضم کے دوالے ؿے ؿغپغؿت ؿے 

عاثطہ کغ ؿکتب ہے، اگغ کوئی اٹھبیب گیب ہو، یب جو 

پغ قضم اٹھبًے جبًچ پڑتبل یب پوچھ گچھ کے ًتبئج 

 کے لیئے تجویؼ کیب گیب ہو۔

(جہبں ثوعڈ هشووم وقت کے صوعاى ۴)

ؿغپغؿت کو هطوئي کغًے کے لیئے کوئی قضم 

ًہیں اٹھبتب، ؿغپغؿت ایـی ہضایبت جبعی کغ ؿکتب 

ہے، جیـے وٍ هٌبؿت ؿوجھے اوع ثوعڈ ایـی 

 ہضایبت پغ ػول کغے گب۔

(ؿغپغؿت کو کوئی ثھی قضم اٹھبًے کے لیئے ۵)

هکول استیبع دبهل ہوں گے، جو وٍ اصاعے کے 

سالف هٌبؿت ؿوجھے، ثلوول کغیکٹغ ستن کغًے 

 کے اوع اؽ کو ثٌض کغًے کے۔

صاى  (چیئغهیي ًبهوع ػبلن اوع هٌفغص تؼلین۱۔)۱۱

ہوگب اوع ؿغپغؿت کی طغف ؿے ایـی كغائظ 

اوع ضواثظ کے تذت هقغع کیب جبئے گب، جیـے 

 ؿغپغؿت طے کغے۔

پغؿت کی غیغ هوجوصگی هیں (چیئغهیي ؿغ۲)

 کبًووکیلي کی هضاعت کغے گب۔

(اگغ چیئغهیي هطوئي ہے کہ کـی اتھبعٹی کی ۳)

یبں یب کـی ػولضاع کے ادکبهبت اؽ ئکبععوا

ایکٹ، قواػض، ضواثظ  یب قواًیي کے تذت ًہیں 

ہیں، تو وٍ ایـی اتھبعٹی یب ػولضاع کو ایـی 

لت یوں یب دکن پغ ؿجت ثتبًے کے لیئے طئکبععوا

کغ ؿکتب ہے کہ کیوں وٍ ستن ًہ کیئے جبئیں، 

تذغیغی طوع پغ دکن کے طعیؼے ایـی 
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 کبععوایبں یب دکن ستن کغ ؿکتب ہے۔

(چیئغهیي کـی كشن کو کـی اتھبعٹی کی ۴)

 هیوجغكپ ؿے ہٹب ؿکتب ہے، اگغ وٍ كشن:

i۔طہٌی تواػى کھو ثیٹھتب ہے؛ یب 

ii۔ایـی اتھبعٹی کے هیوجغ کے طوع پغ کبم کغًے 

 ؿے ًباہل ہو جبتب ہے؛ یب

iii ۔قبًوى کی ػضالت کی طغف ؿے اسالقی جغم

هیں ؿؼا ؿٌبئی گئی ہو یب اصاعے کے هفبص کے 

 سالف کـی ؿغگغهی هیں هلوث پبیب گیب ہو۔

اگغ چیئغهیي غیغ دبضغی یب کـی صوؿغے (۵)

ؿجت کی وجہ ؿے طهیضاعیبں ًجھبًے کے الئق ًہ 

هؼص کغصٍ اؽ کی ہو تو، ڈائغیکٹغ یب چیئغهیي کب ًب

 جگہ پغ کبم کغے گب۔

صاى یب ًبهوع ػبلن ہوگب اوع  (ڈائغیکٹغ تؼلین۱۔)۱۲

ثوعڈ کی طغف ؿے ایـی كغائظ اوع ضواثظ کے 

 تذت هقغع کیب جبئے گب، جیـے ثوعڈ طے کغے۔

(ڈائغیکٹغ اصاعے کب چیف اکیڈهک اوع ۲)

لے پغ ایڈهٌـٹغیٹو آفیـغ ہوگب اوع ثوعڈ کے فیو

صاع ہوگب اوع ثوعڈ ػولضعآهض کغاًے کے لیئے طهہ 

کی طغف ؿے تلکیل صی گئی گبئیڈ الئٌؾ اوع 

پبلیـیؼ کے تذت اصاعے کب پغوگغام چالًے کب 

 طهیضاع ہوگب۔

(ڈائغیکٹغ کو هٌضعجہ طیل استیبعات دبهل ہوں ۳)

 گے:

i ۔اصاعے کے کبم کے هٌووثے اوع ثجٹ تشویٌے

وعی کے لیئے جوغ ثوعڈ کو غوع کغًے اوع هٌظ

 کغاًب؛

ii ۔کویوًٹی کی ہضایبت، تغثیت، تذقیق اوع سضهت

کے لیئے پغوگغام چالًے ؿے هتؼلقہ ؿغگغهیوں 

 کے لیئے ہضایت کغًب؛

iii ۔هٌظوع كضٍ ثجٹ هیں فغاہن کغصٍ سغچ دبهل

کغًب اوع سغچ کے اؿی هیجغ ہیڈ هیں فٌڈؽ کو 

صوثبعٍ تغتیت صیٌب اوع ثوعڈ کو اؽ کی آًے والی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثوعڈ کے استیبعات اوع 

 کبم
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functions of the 

Board 
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 هیٹٌگ هیں عپوعٹ کغًب؛

iv ۔ثجٹ هیں ثیبں ًہیں کیئے گئے کـی آئٹن کے

لیئے عقن هٌظوع کغًب یب صوثبعٍ تغتیت صیٌب، جو 

ایک الکھ عوپے ؿے ػائض ًہ ہو، اوع اؽ کے 

ثبعے هیں ثوعڈ کی آًے والی هیٹٌگ هیں عپوعٹ 

 کغًب؛

v ۔ؿلیکلي ثوعڈ کی ؿفبعكبت پغ اوع ثوعڈ کی

ػولضاع اوع اصاعے کے هٌظوعی ؿے اؿتبص، 

اؿٹبف کے هیوجغ اوع ایـے صوؿغے افغاص هقغع 

کغًب، جو ثوعڈ کی طغف ؿے هٌظوع کغصٍ 

پبلیـیوں اوع طغیقہ کبع کے تذت ضغوعی ہوں، 

جیـے هقغع کغصٍ افغاص هیں اػلٰی هؼبكغتی اوع 

 اسالقی اقضاع کو یقیٌی ثٌبیب جب ؿکے۔

viثوعڈ کو عولؼ آف پغوؿیجغ کے تذت اصاعے ۔

کی ؿغگغهیوں هیں کبم کے هٌووثوں کے دوالے 

 ؿے عپوعٹیں جوغ کغاًب؛

viiهیبں پیضا کغًب، جي کی هضت چھہ ۔ػبعضی آؿب

 ٍ ؿے ػائض ًہ ہو؛ اوعهب

viii ۔ ثوعڈ کی طغف ؿے ؿوًپب گیب کوئی کبم

 کغًب۔

 (ثوعڈ هٌضعجہ طیل پغ هلتول ہوگب:۱۔)۱۳

i۔چیئغهیي؛ 

ii ٍهوثبئی ۔اؿپیکغ کی طغف ؿے ًبهؼص کغص

 اؿیوجلی کے صو هیوجغ؛

iii ۔چیف جـٹؾ کی طغف ؿے ًبهؼص کغصٍ ہبئی

 کوعٹ کب ایک جج؛

iv۔کویلي کب چیئغهیي یب اؽ کب ًبهؼص کغصٍ؛ 

v ۔ؿیکغیٹغی تؼلین یب اؽ کب ًوبئٌضٍ جو ایڈیلٌل

 ؿیکغیٹغی کے ػہضے ؿے کن ًہ ہو؛

vi ۔پجلک ؿیکٹغ هیں یوًیوعؿٹی کب وائؾ چبًـلغ یب

طغف ؿے ًبهؼص کغصٍ ایک ًبهوع چیئغهیي کی 

 ػبلن؛

vii۔ایک هوتبػ و هلہوع هٌؼتکبع؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثوعڈ کی هیٹیٌگؾ

Meetings of the 

Board 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تؼلیوی اوع اًتظبهی ػولہ

Academic and 
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viii۔ ایک هوتبػ و هلہوع ثؼًؾ پغوفیلٌل؛ اوع 

ix ۔ڈائغیکٹغ جو ؿیکغیٹغی کے طوعپغ ثھی کبم

 کغے گب۔

(ایکؾ آفیلو هیوجغاى کے ػالوٍ ثوعڈ کے ۲)

 هیوجغ تیي ؿبل کے لیئے ػہضٍ عکھیں گے۔

کبععوائی ثوعڈ هیں کـی (ثوعڈ کب کوئی قضم یب ۳)

آؿبهی یب اؽ کی تلکیل هیں کـی ًقن کی 

 هوعت هیں غیغ هوثغ ًہیں ہوں گے۔

(ثوعڈ ایـے استیبعات اوع کبم ؿغاًجبم صے ۱۔)۱۴

 گب، جو هٌضعجہ طیل ہوں گے:

i ،۔اصاعے کی جبئیضاص، فٌڈؽ اوع وؿبئل عکھٌب

ؿٌجھبلٌب اوع اًتظبم کغًب اوع اصاعے کے هقبهض 

ے لیئے ایـی ؿکیوعٹی پغ فٌڈؽ دبهل کغًے ک

 اصھبع لیٌب یب جوغ کغًب، جیـے هطلوة ہو؛

ii ،۔اصاعے کی هبلی دیثیت کی طهیضاعی اٹھبًب

ثلوول اؽ کے آپغیلٌؼ کے هوثغ ہوًے کو یقیٌی 

ثٌبًب، اى کو جبعی عکھٌب اوع اصاعے کی آٹوًبهی 

 کو هذفوظ ثٌبًب؛

iii ۔ؿبالًہ عپوعٹ، کبم کے هٌووثے، اکبٔوًٹؾ

اؿٹیٹوٌٹ اوع ؿبالًہ ثجٹ کے تشویٌوں پغ  کے

 غوع کغًب اوع هٌظوعی صیٌب؛

iv ۔اصاعے کی ؿغگغهیوں اوع آپغیلٌؼ کو چالًے

کے لیئے اهول، پبلیـیؼ اوع هٌووثے ثٌبًب اوع 

هٌظوع کغًب، تب کہ تذقیق، تضعیؾ اوع صیگغ 

 تؼلیوی کبم هیں ؿہولت فغاہن کی جب ؿکے؛

vضواثظ کی هٌظوعی  ۔قواًیي ثٌبًب اوع قواػض اوع

 صیٌب؛

vi ۔اصاعے کی ثہتغ اوع هوثغ کبعکغصگی کے لیئے

وقتبً فوقتبً قواػض اوع ضواثظ ثٌبًب اوع ًظغثبًی 

 کغًب؛

vii ،۔ اصاعے کے دوے پیضا کغًب، جیـب کہ

فیکلٹیؼ، اؿکول اوع كؼجے اوع ایـی اؿٹیٌڈًگ 

کویٹیؼ، کبٔوًـلؼ اوع صیگغ اًتظبهی یب تؼلیوی 

 

 

آڈٹ اوع اصاعے کب فٌڈ، 

 اکبٔوًٹؾ

Institute Fund, 

Audit and 
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 اکیڈهک کبٔوًـل
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ثبڈیؼ تلکیل صیٌب، جو وٍ ضغوعی ایڈوائؼعی 

 ؿوجھے اوع اى کے کبم کی ًظغصاعی کغًب؛

viii ۔اصاعے کی ؿغگغهیوں ؿے هتؼلقہ عپوعٹیں

طلت کغًب اوع اى پغ غوع کغًب اوع هٌووثوں کب 

ػولضعآهض جي پغ کبم ہوًب ہے اوع هضع کو ہضایت 

کغًب کے ثوعڈ کی طغف ؿے ثیبى کغصٍ کـی 

 فغاہن کغے؛ هؼبهلے ؿے هتؼلقہ هؼلوهبت

ix ۔ایـے تؼلیوی اوع اًتظبهی ػہضے پیضا کغًب

جیـے وٍ ضغوعی ؿوجھے اوع ڈائغیکٹغ کی 

طغف ؿے ایـے ػہضوں پغ تقغعی کی هٌظوعی 

 صیٌب؛

x ۔اؿبتظٍ اوع هالػهیي کے كغائظ و ضواثظ اوع

 طهیضاعیبں ثیبى کغًب؛

xiایـے ؿبعے اقضام اٹھبًب جیـے وٍ ضغوعی ۔

ثہتغ اوع هوثغ اًتظبهبت  ؿوجھے یب جو اصاعے کی

 اوعکبعکغصگی کے لیئے ضغوعی ہوں؛

xii اوع  ۱۷۔ؿلیکلي ثوعڈ کی ؿفبعف پغ ثی ایؾ

اؽ ؿے اوپغ اؿبتظٍ اوع صیگغ هالػهیي کی تقغعی 

 کغًب؛

xiii ،۔اپٌے کوئی ثھی استیبع ڈائغیکٹغ، اتھبعٹی

ػولضاع یب کویٹی کو ایـی كغائظ کے تذت هٌتقل 

 کغًب چبہے۔کغًب، جیـے وٍ هـلظ 

(ثوعڈ کن اػ کن ؿبل هیں صو هغتجہ ایـی ۱۔)۱۵

تواعیز پغ هیٹٌگ کغے گب جیـے ڈائغیکٹغ 

چیئغهیي کے هلوعے ؿے طے کغے؛ ثلغطیکہ 

ایک سبم هیٹٌگ ڈائغیکٹغ کی طغف ؿے ثوعڈ 

کے هیوجغاى کی طغف ؿے، جو پبًچ ؿے کن ًہ 

ہوں، اى کی صعسواؿت پغ کـی ثھی وقت ثالئی جب 

جیـے کوئی ثھی ہٌگبهی دبلت کب ؿکے گی؛ 

 هؼبهال ػیغ غوع الیب جب ؿکے۔

(سبم هیٹٌگ کی هوعت هیں ثوعڈ کے ۲)

هیوجغاى کو ایک ًوٹؾ صیب جبئے گب، جو صؽ کبم 

والے صى ؿے کن ًہ ہوگب اوع هیٹٌگ کی ایجٌڈٍ 

 

 

 

 

 

 

اکیڈهک کبٔوًـل کے 

 استیبعات اوع طهیضاعیبں

Powers and duties 

of Academic 

Council 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صیگغ اتھبعٹیؼ کی تلکیل، 

 کبم اوع استیبعات

Constitution, 
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هوٌوع ہوگی، جؾ هؼبهلے کے دوالے ؿے سبم 

 هیٹٌگ ثالئی گئی ہے۔

م کل هیوجغاى کے (ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوع۳)

آصھے ثغاثغ ہوگب، جؾ کی ًـجت ایک کے ثغاثغ 

 گٌی جبئے گی۔

ثوعڈ کے فیولے هوجوص هیوجغاى کی اکثغیتی (۴)

عائے اوع ووٹٌگ ؿے کیئے جبئیں گے، اگغ 

هیوجغ ثغاثغ ہو جبئیں تو چیئغهیي کو کبؿٹٌگ 

 ووٹ دبهل ہوگب۔

(اصاعے کب تؼلیوی اوع اًتظبهی ػولہ ثیبى ۱۔)۱۲

یب کقبهض دبهل کغًے کے لیئے هٌتشت کغصٍ ه

 جبئے گب۔

(ایـے ػولے کے اًتشبة کب ثٌیبصی هؼیبع ۲)

هقبثلے، قبثلیت اوع اہلیت  کی اػلٰی هؼیبعوں پغ 

هک اؿٹبف کی هوعت هلتول ہوگب؛ ثلغطیکہ اکیڈ

هیں تؼلیوی قبثلیت اوع فغًج ثیٌیفٹ اؽ ؿے کن 

ًہیں ہوًب چبہئے، جؾ کی کویلي ًے هٌظوعی صی 

 ہو۔

ایک فٌڈ ہوگب، جؾ هیں فیؾ،  ( اصاعے کب۱۔)۱۷

ػطیبت، ٹغؿٹؾ، وهیتوں، اًڈوهٌٹؾ، دووں، 

فغوست، عایلٹیؼ اوع گغاًٹؾ کے ثلوول وٍ عقویں 

جو فبٔوًڈیلي ؿے دبهل ہوں، وٍ جوغ کی جبئیں 

 گی۔

(کوئی ثھی دوہ، چٌضٍ یب گغاًٹ جو اصاعے کی ۲)

ہ هبلی دیثیت پغ فوعی طوع پغ یب ؿلـلیواع واؿط

یب ثال واؿطہ كبهل ہو یب جو ایـی ؿغگغهی هیں 

كبل ہو جو وقتی طوع پغ اؽ کے پغوگغاهوں هیں 

كبهل ہو، اؽ کو ثوعڈ کی پیلگی هٌظوعی کے 

 ػالوٍ قجول ًہیں کیب جبئے گب۔

(اصاعے کے اکبٔوًٹؾ اؽ طغح اوع اؽ طغیقے ۳)

ؿے عکھے جبئیں گے، جیـے قواػض هیں ثیبى کیب 

 گیب ہو؛

ے اکبٔوًٹؾ ہغ ؿبل هبلی ؿبل ستن (اصاعے ک۴)

Functions and 

Powers of other 

Authorities 
اتھبعٹیؼ کی طغف ؿے 

 کویٹیؼ کی تقغعی

Appointment of 

Committees by 

Authorities 
 قواػض

Rules 
 

 ػبم گٌجبئلیں

General Provisions 
 

 

 

 

 

 
 تلغیذبت

Interpretations 
 

 عکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 

difficulties 
 پہال قبًوى

First Statute 
 

 
 پہلے قواًیي

First Statutes 
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ہوًے کے چبع هبٍ کے اًضع ثوعڈ کی طغف ؿے 

هقغع کغصٍ چبعٹغڈ اکبٔوًٹٌٹ کی طغف ؿے آڈٹ 

 کیئے جبئیں گے؛

(آڈیٹغ کی عپوعٹ کے ؿویت اکبٔوًٹؾ ثوعڈ کو ۵)

 هٌظوعی کے لیئے جوغ کغائے جبئیں گے؛

(آڈیٹغ کی عپوعٹ توضیق کغے گی کے آڈیٹغ ۲)

هؼیبعوں پغ ػول کیب ہے اوع اًـٹی ًے آڈٹ کے 

ٹیوٹ آف صی چبعٹغڈ اکبٔوًٹٌٹؾ آف پبکـتبى کی 

 طغف ؿے توضیق کی گئی ہے۔

 (اکیڈهک کبٔوًـل هلتول ہوگی:۱۔)۱۸

i۔ڈائغیکٹغ جو چیئغهیي ہوگب؛ 

ii۔ؿبعے ڈیٌؾ؛ 

iii۔تضعیـی كؼجوں کے ؿبعے ؿغثغاٍ؛ 

iv ۔ؿیکغیٹغی تؼلین کب ایک ًبهؼص کغصٍ جو ڈپٹی

 ؿیکغیٹغی کے ػہضے ؿے کن ًہ ہوگب؛

v۔ایگؼیکٹو ڈؿٹغکٹ ثوعڈ آفیـغ )تؼلین(؛ 

vi ۔صو اؿـٹٌٹ پغوفیـغؽ اوع صو لیکچغعػ ثوعڈ

 کی طغف ؿے ًبهؼص کیئے جبئیں گے؛

vii ۔آعٹؾ، ؿبئٌـؼ اوع صیگغ كؼجوں هیں ًبهوع تیي

افغاص ہغ ایک کیٹیگغی هیں ؿے ایک ثوعڈ کی 

 وعطغف ؿے ًبهؼص کیب جبئے گب؛ ا

viii ۔عجـٹغاع، جو اؽ کے ؿیکغیٹغی کے طوع

 پغ کبم کغے گب۔

(ًبهؼصگی کے طعیؼے هقغع کغصٍ هیوجغ جت ۲)

تک پہلے ہٹبئے ًہ جبئیں تیي ؿبل کے ػغهے 

 تک ػہضٍ عکھیں گے۔

(اکیڈهک کبٔوًـل کی هیٹٌگ کب کوعم کل ۳)

هیوجغاى کے ایک تہبئی ثغاثغ ہوگب، جؾ کی ًـجت 

 ایک کے ثغاثغ ہوگی۔

(اکیڈهک کبٔوًـل اصاعے کی اکیڈهک ثبڈی ۱۔ )۱۹

ہوگی، اوع اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں اوع قواًیي 

کے تذت اؽ کو ہضایت، تذقیق، اكبػت، اهتذبًبت 

اوع اصاعے کی ؿغگغهیوں کو فغوؽ صالًے کب 

 فیکلٹیؼ

Faculties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثوعڈ آف فیکلٹیؼ

Board of Faculties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثوعڈ آف فیکلٹیؼ کے کبم

Functions of Board 
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 استیبع دبهل ہوگب۔

(سبم طوع پغ اوع هٌضعجہ ثبال گٌجبئلوں کی ۲)

یڈهک کبٔوًـل ػبم دیثیت ؿے تضبص کے ػالوٍ، اک

 کو هٌضعجہ طیل استیبعات دبهل ہوں گے:

i۔ثوعڈ کو تضعیـی هؼبهالت هیں هلوعٍ صیٌب؛ 

ii ۔تضعیؾ، تذقیق، اكبػت اوع اهتذبًبت کب اًتظبم

 کغًب؛

iiiطلجبء کو اصاعے کی تضعیؾ کے کوعؿؼ اوع ۔

اهتذبًبت هیں ثیٹھٌے کے لیئے صاسلے کب اًتظبم 

 کغًب؛

iv اوع ًظن و ضجظ طلجبء کب چبل چلي ۔اصاعے کے

 کب سیبل کغًب؛

vثوعڈ کو فیکلٹیؼ اوع تضعیـی كؼجے تلکیل ۔

صیٌے اوع اًتظبم کغًے کے لیئے اؿکین تجویؼ 

 کغًب؛

vi ۔اصاعے هیں تضعیؾ اوع تذقیق کی هٌووثبثٌضی

اوع تغقی کے لیئے پیلکق پغ غوع کغًب اوع 

 پیلکق تلکیل صیٌب؛

vii كبهل ہوں گے کوعؽ ۔ ضواثظ ثٌبًب جؾ هیں

آف اؿٹڈیؼ، ًوبة اوع ؿبعے اهتذبًبت کے لیئے 

ٹیـٹ کے آٔوٹ الئٌؾ اوع وٍ ہی ثوعڈ کی 

 هٌظوعی کے لیئے جوغ کغاًب؛

viiiاوع  ؼ۔ اؿٹوڈًٹ كپؾ، اؿکبلغ كپؾ، هیڈل

 اًؼبهبت کب اًتظبم کغًب؛

ix ۔اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں کے تذت هشتلف

 ًبهؼص کغًب؛ اوعاتھبعٹیؼ هیں هیوجغ هقغع کغًب یب 

x ۔ایـے صوؿغے کبم ؿغاًجبم صیٌب جیـے قواًیي

 هیں ثیبى کیئے گئے ہوں۔

۔اتھبعٹیؼ کی تلکیل، کبم اوع استیبع جي کے ۲۱

لیئے اؽ ایکٹ هیں کوئی سبم گٌجبئق تلکیل ًہ 

صی گئی ہو، وٍ ایـے ہوں گے جیـے قواًیي هیں 

 ثیبى کیب گیب ہو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضعیـی كؼجہ اوع 

تضعیـے كؼجوں کے 

 ؿغثغاٍ

Teaching 

Department and 

heads of teaching 

department 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 
 

ع صیگغ اتھبعٹیؼ، کبٔوًـل او ۔ ثوعڈ، اکیڈهی ۲۱

وقتبً فوقتبً ایـی اؿٹیڈًگ، اؿپیلل یب ایڈوائؼعی 

کویٹیؼ ثٌب ؿکتی ہیں، جیـے وٍ هٌبؿت ؿوجھیں 

اوع افغاص کویٹی کے هیوجغ کے طوع پغ هقغع کغ 

 ؿکتی ہیں، جو ایـی اتھبعٹیؼ کے هیوجغ ًہ ہوں۔
 

۔ اتھبعٹیؼ اوع اصاعے کی صیگغ ثبڈیؼ ثوعڈ کی ۲۲

ایکٹ، قواًیي اوع ضواثظ کے هٌظوعی ؿے اؽ 

تذت قواػض ثٌب ؿکتی ہیں، تب کہ اصاعے کے 

 هؼبهالت ؿے هتؼلقہ کوئی هؼبهلہ چالیب جب ؿکے۔

(اصاعٍ دکوهت کی طغف ؿے وقتبً فوقتبً ۱۔)۲۳

تلکیل صی گئی تؼلیوی پبلیـی اوع صوؿغے قبًوى 

 یب پبلیـی کے فغین وعک کے تذت کبم کغے گب۔

(تؼلیوی قبثلیت، تٌشواہیں اوع اکیڈهک اؿٹبف ۲)

کے صوؿغے فوائض هوثہ هیں پجلک یوًیوعؿٹیؼ 

هیں ایـے اؿٹبف کو هلٌے والے ؿے کن ًہ ہوں 

 گے۔

(ؿبالًہ هبًیٹغًگ چبعجؼ جیـے دکوهت کی ۳)

طغف ؿے وقتبً فوقتبً طے کی جبئیں اصاعے کی 

طغف ؿے ؿیکغیٹغی تؼلین، دکوهت ؿٌضھ کے 

ٹ یٹغیآعڈع کے طعیؼے گوعًغؽ ؿیکغًبم پغ پے 

کے ػیغ اًتظبم یوًیوعؿٹی کے لیئے اصا کی جبئیں 

 گی۔

۔ اگغ اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں پغ کوئی ثھی ۲۴

ؿوال اٹھتب ہے تو، وٍ هؼبهلہ ؿغپغؿت کے 

ؿبهٌے عکھب جبئے گب اوع اؽ ؿلـلے هیں اؽ کب 

 فیولہ دتوی ہوگب۔

غ ۔اگغ اؽ ایکٹ کی کـی ثھی گٌجبئق کو هوث۲۵

ثٌبًے هیں کوئی عکبوٹ پیق آتی ہے، چیئغهیي 

ایـب دکن جبعی کغے گب، جو اؽ ایکٹ کی 

گٌجبئلوں ؿے ٹکغأو هیں ًہ ہو، جو ایـی عکبوٹ 

 کو ہٹبًے کے لیئے ضغوعی ؿوجھے۔

 

 

 

 

 

 

اػلٰی هطبلؼوں اوع تذقیق 

 کب ثوعڈ

Board of 

Advanced studies 

and Research 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اػلٰی هطبلؼوں اوع تذقیق 

 کے ثوعڈ کے کبم

Functions of Board 

of Advanced 

studies and 

Research 
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۔جت تک کچھ اؽ ایکٹ کے هتضبص ًہ ہو، ۲۲

فغؿٹ اؿٹیٹیوٹ کو اؽ ایکٹ کے تذت تلکیل صیب 

اوع تت تک ًبفظ عہے گیب قبًوى ؿوجھب جبئے گب 

گب جت تک اؽ هیں تغهین کی جبئے، اؽ کو 

هٌـور کیب جبئے یب اؽ ایکٹ کی گٌجبئلوں کے 

 تذت ًئے قواًیي تلکیل صیئے جبئیں۔

 پہلے قواویه

 (۳۲)مالحظہ کزیں دفعہ 

۔اصاعے هیں هٌضعجہ طیل فیکلٹیؼ كبهل ہوں گی ۱

 اوع ایـی صیگغ فیکلٹیؼ جیـے ثیبى کیب گیب ہو:

 ؛ال (ثؼًؾ ایڈهٌـٹغیلي کی فیکلٹی۱)

 ؛اکٌبهکؾ (پجلک ایڈهٌـٹغیلي کی فیکلٹ۲)

 (کوپیوٹغ ؿبئٌؾ کی فیکلٹی؛۳)

 (اًفبعهیلي ٹیکٌبالجی کی فیکلٹی؛۴)

 (ثؼًؾ ال کی فیکلٹی؛۵)

 (اکبًبهکؾ کی فیکلٹی؛۲)

 (ثؼًؾ ؿبئیکبالجی کی فیکلٹی؛۷)

 (عیبضی کی فیکلٹی؛ اوع۸)

 بالجی کی فیکلٹی۔ی(ؿوك۹)

(ہغ فیکلٹی کب ایک ثوعڈ ہوگب، جو هلتول ۱۔)۲

 ہوگب:

i۔فیکلٹی کب ڈیي؛ 

ii۔تضعیـی كؼجوں کے پغوفیـغ اوع ؿغثغاٍ؛ 

iii ۔ڈیي کے ػالوٍ ایک هیوجغ اوع ہغ تضعیـی

كؼجے کب ہیڈ ؿغثغاٍ کی طغف ؿے ًبهؼص کیب 

 جبئے گب؛

iv ٔل کی طغف ؿے اى ًـ۔تیي اؿبتظٍ اکیڈهک کبو

هبت کی ثٌیبص پغ ًبهؼص کی هضووى هیں سبم هؼلو

کیئے جبئیں گے، چبہے وٍ هضووى فیکلٹی هیں ًہ 

پڑھبئے جبتے ہوں، اى کو اکیڈهک کبٔوًـل کے 

سیبل هیں، فیکلٹی هیں پڑھبًے والے هضبهیي پغ 

 سبم هہبعت ہو۔

v ۔اصاعے ؿے ثبہغ هتؼلقہ هیضاى هیں صو هبہغ ثوعڈ

 

 

 

 

 ؿلیکلي ثوعڈ
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 کی طغف ؿے هقغع کیئے جبئیں گے؛ اوع

vi ڈائغیکٹغ کی طغف ؿے ًبهؼص کیب ۔ایک هیوجغ

 جبئے گب۔

(ایکؾ آفیلو هیوجغاى کے ػالوٍ هیوجغ جت تک ۲)

پہلے ہٹبئے ًہ جبئیں، تیي ؿبل کے ػغهے تک 

 ػہضٍ عکھ ؿکیں گے۔

(فیکلٹی کی ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوعم اؽ کو کل ۳)

هیوجغاى کے آصھے ثغاثغ ہوگب، جو ایک کی ًـجت 

 ؿے گٌب جبئے گب۔

کب ثوعڈ اکیڈهک کبٔوًـل کے ػبم  (ہغ فیکلٹی۱۔)۳

ضبثطہ هیں ہوگب اوع ثوعڈ کو هٌضعجہ طیل 

 استیبعات دبهل ہوں گے:

i ۔فیکلٹی کو ؿوًپے گئے هضبهیي کی تضعیؾ اوع

 تذقیق کے دوالے ؿے کو آعڈیٌیٹ کغًب؛

ii ۔فیکلٹی کے ؿلـلے هیں گغیجوئٹ اوع پوؿٹ

گغیجوئٹ اهتذبًبت کے لیئے پیپغ ؿیٹغػ اوع 

تقغعی کے لیئے ثوعڈ آف اؿٹڈیؼ کی  هوتذي کی

ؿفبعكبت کی چھبى ثیي کغًب اوع ہغ اهتذبى کے 

غػ اوع هوتذي کے پیٌلؾ لیئے هٌبؿت پیپغ ؿیٹ

 ثھیجٌب؛ ڈائغیکٹغ کو

iii ۔فیکلٹی ؿے هتؼلقہ صوؿغے کـی تؼلیوی

هؼبهلے پغ غوع کغًب اوع اؽ ؿلـلے هیں اکیڈهک 

 کبٔوًـل کو عپوعٹ کغًب؛

ivل کو پیق کغًے کے لیئے ۔اکیڈهک کبٔوًـ

فیکلٹی هیں كبهل ہغ كؼجے کی کبعکغصگی کے 

 ؿلـلے هیں ایک جبهغ عپوعٹ تیبع کغًب؛ اوع

v ۔ایـے صیگغ کبم ؿغاًجبم صیٌب جیـے ثیبى کیب گیب

 ہو۔

(ہغ فیکلٹی کب ڈیي ہوگب جو ثوعڈ آف فیکلٹی کب ۱۔)۴

 ہیڈ اوع کٌویٌغ ہوگب۔

ؿت  (ڈیي ثوعڈ کی طغف ؿے فیکلٹی کے تیي۲)

ؿے ؿیٌئغ پغوفیـغػ هیں ؿے ڈائغیکٹغ کی 

ؿفبعف پغ هقغع کیب جبئے گب اوع تیي ؿبل کے 

 فٌبًؾ اوع پالًٌگ کویٹی

The finance and 

Planning 

Committee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٌبًؾ اوع پالًٌگ کویٹی 

 کے کبم
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Planning 

Committee 
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ػغهے کے لیئے ػہضٍ عکھے گب اوع صوثبعٍ 

 تقغعی کے لیئے اہل ہوگب؛

(ڈیي کو ایـے استیبع دبهل ہوں گے اوع ایـی ۳)

طهیضاعیبں ؿغاًجبم صے گب جیـے ڈائغیکٹغ کی 

ى کی گئی ؿفبعكبت پغ ثوعڈ کی طغف ؿے ثیب

 ہوں۔

(ہغ هضووى یب هضبهیي کے گغوپ کے لیئے ۱۔)۵

ایک ٹیچٌگ ڈپبعٹوٌٹ ہوگب، جیـے ضواثظ هیں 

ثیبى کیب گیب ہو اوع ہغ ڈپبعٹوٌٹ کب ایک ؿغثغاٍ 

 ہوگب۔

وعڈ کی طغف ؿے ث (تضعیـی كؼجے کب ہیڈ۲)

ڈائغیکٹغ کی ؿفبعكبت پغ تیي ؿت ؿے ؿیٌئغ 

ؿـٹٌٹ پغوفیـغػ، ایـوؿی ایٹ پغوفیـغػ یب ا

پغوفیـغػ هبؿوائے پغوفیـغ جو پہلے ؿے ڈیي 

کے طوع پغ کبم کغ عہب ہو، اى هیں ؿے تیي ؿبل 

کے ػغهے کے لیئے هقغع کیب جبئے گب اوع 

 صوثبعٍ تقغعی کے لیئے اہل ہوگب؛

ثلغطیکہ جت ڈپبعٹوٌٹ هیں کوئی پغوفیـغ یب 

ایـوؿی ایٹ پغوفیـغ یب اؿـٹٌٹ پغوفیـغ ًہیں 

ھی تقغعی ًہیں کی جبئے گی ہے تو ایـی کوئی ث

اوع ڈپبعٹوٌٹ فیکلٹی کے ڈیي کی طغف ؿے 

ڈپبعٹوٌٹ کے ؿت ؿے ؿیٌئغ اؿتبص کی هضص ؿے 

 ؿٌجھبال جبئے گب۔

 (ڈپبعٹوٌٹ کب ؿغثغاٍ کغ ؿکے گب:۳)

i ،۔ڈپبعٹوٌٹ کے کبم کب هٌووثہ تلکیل صے گب

اًتظبم کغے گب اوع ًظغصاعی کغے گب اوع اپٌے 

کبم کے دوالے ؿے ڈیي  ڈپبعٹوٌٹ هیں کیئے گئے

 ؛کو جواثضٍ ہوگب

ii ۔ڈائغیکٹغ اوع ڈیي کی ػبم ًظغصاعی هیں ؿبعے

اًتظبهی، هبلیبتی اوع تؼلیوی استیبعات اؿتؼوبل 

کغے گب اوع ایـی صوؿغی طهیضاعیبں ؿغاًجبم صے 

گب اوع استیبعات اؿتؼوبل کغے گب، جو اؽ کو 

 ؿوًپے گئے ہوں؛ اوع
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Iiiٹ ؿطخ پغ ۔گغیجوئٹ اوع پوؿٹ گغیجوئ

ڈپبعٹوٌٹ کی کبعکغصگی اوع فیکلٹی عیـغچ  اوع 

ڈولپوٌٹ کے دوالے ؿے جبهغ ؿبالًہ عپوعٹ 

تیبع کغًب اوع اؽ کو ًظغثبًی کے لیئے فیکلٹی 

 کے ڈیي کو ثھیجٌب۔

(ایک اػلٰی هطبلؼوں اوع تذقیق کب ثوعڈ ۱۔ )۲

 ہوگب، جو هلتول ہوگب:

i۔ڈائغیکٹغ، جو چیئغهیي ہوگب؛ 

ii۔ؿبعے ڈیٌؾ؛ 

iii ۔ہغ فیکلٹی هیں ؿے هتؼلقہ هیضاى هیں تذقیق کب

اکیڈهک کبٔوًـل تجغثہ عکھٌے واال ایک پغوفیـغ 

 کی طغف ؿے هقغع کیب جبئے گب؛

iv ۔ہغ فیکلٹی هیں ؿے ایک پغوفیـغ هبؿوائے ڈیي

 کے ثوعڈ کی طغف ؿے هقغع کیب جبئے گب؛

v ۔ایک هیوجغ ڈائغیکٹغ کی طغف ؿے ًبهؼص کیب

 جبئے گب؛

vi ۔تذقیق کے هتؼلقہ هیضاى، تٌظیووں اوع ؿغکبعی

كؼجوں هیں ؿے تیي هیوجغ ثوعڈ کی طغف ؿے 

 ًبهؼص کیئے جبئیں گے؛ اوع

vii ۔عجـٹغاع جو اؽ کے ؿیکغیٹغی کے طوع پغ

 کبم کغے گب۔

(ایکؾ آفیـغ هیوجغؽ کے ػالوٍ اػلٰی تؼلین ۲)

اوع تذقیق ثوعڈ کے هیوجغػ کی آفیؾ کی هضت تیي 

 ؿبل ہوگی۔

(اػلٰی تؼلین اوع تذقیق ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوعم ۳)

کل هیوجغاى کی تؼضاص کے آصھے ثغاثغ ہوگب، جؾ 

 کی ًـجت ایک کے ثغاثغ ہوگی؛

۔اػلٰی تؼلین اوع تذقیق ثوعڈ کے کبم هٌضعجہ طیل ۷

 ہوں گے:

(a)  اصاعے هیں اػلٰی تؼلین اوع تذقیق کو

فغوؽ صالًب، تذقیق اوع اكبػت ؿے 

پغ اتھبعٹیؼ کو هتؼلقہ ؿبعے هؼبهالت 

 هلوعٍ صیٌب؛
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(b)  تذقیقی ڈگغیبں صیٌے پغ غوع کغًب اوع

 اتھبعٹیؼ کو عپوعٹ کغًب؛

(c)  تذقیقی ڈگغیبں صیٌے ؿے هتؼلق ضواثظ

 تجویؼ کغًب؛

(d)  تذقیق کے طلجبء کو اى کی تذقیق کے

هقبلے کب ػٌواى یب هضووى طے کغًے 

 کے لیئے ؿپغوائؼع هقغع کغًب؛

(e)  اى کی تذقیقی تھیـؼ اوع صوؿغے تذقیقی

اهتذبًبت کے لیئے هوتذي کے ًبهوں کب 

 پیٌل تجویؼ کغًب؛ اوع 

(f)  ایـے صوؿغے کبم ؿغاًجبم صیٌب جیـے

 قواًیي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 (ؿلیکلي ثوعڈ هٌضعجہ طیل پغ هلتول ہوگب:۱۔)۸

i۔ڈائغیکٹغ جو چیئغهیي ہوگب؛ 

ii۔هتؼلقہ فیکلٹی کب ڈیي؛ 

iii۔هتؼلقہ تضعیـی كؼجے کب ؿغثغاٍ؛ 

iv ۔ثوعڈ کب ایک هیوجغ ثوعڈ کی طغف ؿے ًبهؼص

 کیب جبئے گب؛

v ۔ایک ًبهوع ػبلن ثوعڈ کی طغف ؿے ًبهؼص کیب

 جبئے گب؛ اوع

vi ۔ایک هضووى کب هبہغ ثوعڈ کی طغف ؿے

 ًبهؼص کیب جبئے گب۔

 (عجـٹغاع ؿلیکلي ثوعڈ کب ؿیکغیٹغی ہوگب۔۲)

ہے ؿلیکلي ٍ هیوجغؽ کے ػالو(ایکؾ آفیلو ۳)

ثوعڈ کے هیوجغؽ کی آفیؾ کی هضت تیي ؿبل 

 ہوگی۔

(ؿلیکلي ثوعڈ کی هیٹٌگ کب کوعم چبع هیوجغ ۴)

 ہوگب۔

(ؿلیکلي ثوعڈ کب کوئی ثھی هیوجغ جو جؾ ۵)

آؿبهی پغ تقغعی کے لیئے اهیضواع ہے، وٍ 

ؿلیکلي ثوعڈ کی کبععوائی هیں دوہ ًہیں لے 

 ؿکے گب۔

اوع ایـوؿی ایٹ پغوفیـغؽ کے  ػ(پغوفیـغ۲)
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ػہضوں پغ اهیضواعوں کے اًتشبة هیں، ؿلیکلي 

ثوعڈ تیي هبہغیي کو هقغع کغے گب یب اى ؿے 

هلوعٍ کغے گب اوع صیگغ تضعیؾ والی آؿبهیوں پغ 

اهیضواع هٌتشت کغًے هیں، هتؼلقہ هضووى هیں صو 

هبہغ وائؾ چبًـلغ کی طغف ؿے ًبهؼص کیئے 

کی ؿفبعف پغ ثوعڈ کی  جبئیں گے، ؿلیکلي ثوعڈ

کغصٍ ہغ طغف ؿے هٌظوع کغصٍ ہغ هضووى 

هضووى کے هبہغیي کی فہغؿت هیں ؿے اوع وقتبً 

 فوقتبً ًظغثبًی کی جبئے گی۔

(ؿلیکلي ثوعڈ ٹیچٌگ اوع صیگغ آؿبهیوں پغ ۱۔ )۹

وهول ہوًے والی صعسواؿتوں پغ غوع کغے گب 

اوع ایـی آؿبهیوں پغ هوػوں اهیضواعوں کے ًبم 

کے لیئے ثوعڈ کو تجویؼ کغے گب اوع  تقغعی

هتؼلقہ افغاص کی هوػوں تٌشواٍ کی ؿفبعف کغے 

 گب۔

(ؿلیکلي ثوعڈ یوًیوعؿٹی کے ؿبعے ۲)

ػولضاعوں کی تغقیوں یب اًتشبة کے ؿبعے کیؾ 

ػیغ غوع الئے گب اوع هوػوں اهیضواعوں کے 

ایـی تغقیوں یب اًتشبة کے لیئے ًبم ثوعڈ کو 

 ثھیجے گب۔

وعڈ اوع ثوعڈ کی عائے هیں تفغیق (ؿلیکلي ث۳)

کب هـئلہ دل ًہ ہوًے پغ، ثوعڈ کب فیولہ دتوی 

 ہوگب۔

ایک فٌبًؾ اوع پالًٌگ کویٹی هٌضعجہ طیل (۱۔)۱۱

 پغ هلتول ہوگی:

i۔ڈائغیکٹغ جو چیئغهیي ہوگب؛ 

Ii؛توبم  ڈیٌؼ۔ 

iii ۔ثوعڈ کب ایک هیوجغ ثوعڈ کی طغف ؿے ًبهؼص

 کیب جبئے گب؛

iv کب ایک هیوجغ اکیڈهک  اکیڈهک کبٔوًـل۔

 کبٔوًـل کی طغف ؿے ًبهؼص کیب جبئے گب؛

v ۔تؼلین اوع هبلیبت هذکوبت ہغ ایک هیں ؿے ایک

ًوبئٌضٍ، جو ڈپٹی ؿیکغیٹغی کے ػہضے ؿے کن ًہ 
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 ہو؛ اوع

vi ۔سؼاًچی جو ؿیکغیٹغی کے طوع پغ کبم کغے

 گب۔

(ًبهؼص کغصٍ هیوجغاى کے ػہضے کی هضت تیي ۲)

 ؿبل ہوگی۔

اوع پالًٌگ کویٹی کی هیٹٌگ کب کوعم  (فٌبًؾ۳)

 پبًچ هیوجغؽ ہوگب۔

۔فٌبًؾ اوع پالًٌگ کویٹی کے کبم هٌضعجہ طیل ۱۱

 ہوں گے:

i ۔ؿبالًہ اکبٔوًٹ اؿٹیٹوٌٹ پغ غوع کغًب اوع ؿبالًہ

اوع ًظغثبًی كضٍ ثجٹ تشویٌوں پغ غوع کغًب اوع 

 ثوعڈ کو اؽ ؿلـلے هیں هلوعٍ صیٌب؛

iiؿلـلہ واع جبئؼٍ لیٌب؛ ۔اصاعے کی هبلی دیثیت کب 

iii ۔ثوعڈ کو فٌبًؾ اًویـٹوٌٹ اوع اصاعے کے

اکبٔوًٹؾ ؿے هتؼلقہ ؿبعے هؼبهالت پغ هلوعٍ 

 صیٌب؛

Iv ۔ایـے صوؿغے کبم ؿغاًجبم صیٌب، جو قواًیي هیں

 ثیبى کغصٍ ہوں۔

 

کب مذکوري تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹووٹ: 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل وہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


