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PRESS RELEASE  

 
PMC Medical and Dental Undergraduate Education Regulations 2021 

 

 

[Islamabad, 21st June 2021]: A press release issued by an association of certain medical and dental colleges 

has been brought to the notice of the Pakistan Medical Commission (PMC) wherein it has been alleged that 

medical and dental colleges will not abide by the PMC Medical and Dental Undergraduate Education 

(Admission, Curriculum and Conduct) Regulations 2021 and that colleges will not undertake admissions in 

protest while also rejecting the enforcement of accreditation standards of colleges and teaching hospitals.  

  
The Commission wishes to clarify that no direct written communication has been received from any private 
medical or dental college registered with PMC regarding their intent not to abide by the regulations, their 
refusal to undertake admissions or their refusal to accept the accreditation standards which are currently 
under consideration with the Academic Board; a Board which has Vice Chancellors, Deans, senior Faculty 
of both Public and Private Medical and Dental colleges, HEC and CPSP as its members. 
  
PMC recognizes individual medical and dental colleges which it has inspected and accredited and shall only 
be communicating with colleges individually. Although PMC’s doors are always open for any of its registered 
and accredited colleges to share their individual views that will always be responded to as part of a standard 
dialogue between a regulator and its registered entities, any college which does not wish to recognize PMC 
or its regulations or standards would in essence seek disaffiliation of its recognition with PMC and that is the 
right of any private business. 
  
PMC is determined to continue its work towards improving the educational standards of medical and dental 
programs in Pakistan with the singular objective of educating and licensing competent and properly qualified 
doctors and dentists. These steps are necessary to ensure that only the highest standards of healthcare are 
made available to all the citizens of Pakistan, which are in-line with global best practices. While PMC will 
work with existing colleges to improve their standards, if any college fails to proactively improve its standards 
and deliver the quality of education required, PMC will not hesitate to take necessary action. 
  
Thousands of students pay millions of rupees to private colleges in consideration of receiving promised 
quality education and it is PMC’s responsibility to ensure these students and their right to quality education 
is protected and delivered. Any college which does not wish to meet the educational accreditation standards 
or undertake transparent merit-based admissions giving an equal opportunity to all would be seen as violating 
not only the terms of its accreditation and recognition with PMC but also violating its obligation towards its 
students.  
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 پی ایم سی میڈیکل اور ڈینٹل انڈرگریجوی ٹ ایجوکی شن ریگولیشن 2021

 
 اسالم آباد :کچھ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کی  ایک تنظیم کی جانب سے جاری کی  گئی پریس ریلیز پاکستان میڈیکل کمشی ن پی  ایم سی 
 کے علم میں الئی گئی ہے۔ جس میں یہ مؤقف اختیار ک یا گ یا  ہے کہ میڈی کل اور ڈینٹل کالجوں کی جانب سے  پی ایم سی میڈیکل اور
 ڈینٹل تعلیم (داخلہ، نصاب اور طرز   عمل )ضابطہ 2021 کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ مزید  یہ کہ احتجاجا   کالیجوں میں داخلہ کا عمل 
 شروع نہیں کیا جائے گا، جبکہ کالجوں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے معیار کے مطابق ہونے کی منظوری دینے کے عمل کو بھی مسترد 

  کیا گیا ہے۔
 

 کمیشن اس سے متعلق وضاحت  دینا چاہتا ہے کہ کسی بھی میڈ ی کل یا ڈینٹل کالج، جو کہ پی ایم  سی سے رجسٹرڈ ہو، وہاں سے تحریری 
 مواصالت موصول نہیں ہوئی ہے جس میں ضابطے کی پیرو ی نا کرنے  کا کہا گ یا ہو؛ اور نا ہی داخلہ شروع نہ کرنے یا ان کی جانب
 سے معیار کے مطابق ہونے ک ی منظوری  کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا گ یا ہو جوکہ تعلی می بورڈ کے زیر   غور  ہے؛ ایسا 
 بورڈ جس میں وائس چانسلرز، ڈین، سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کی سین یئر  فیکلٹی، ایچ ای سی اور سی پی اسی پی

  کے ممران شامل ہیں۔
 

 پی ایم سی ان انفراد ی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کو تسلیم کرتا  ہے جہاں پر پی ایم سی نے معائنہ کرکے تسلیم شدہ قرار دیا ہو اور ان 
 کالجوں سے پی ایم سی کا انفرادی طور پر رابطہ قائم رہے گا۔ اگرچہ پی ایم سی سے رجسٹرڈ اور تسلیم شدہ کسی بھی کالج کے لیے
 پی ایم سی کے دروازے ہمیشہ ُکھلے ہ یں جہاں وہ اپنے  انفرادی خیاالت پیش کر سکتے ہ یں اور ان کا جواب بھی دیا جائے گا جو ایک 
 ریگ یول یٹر اور اس سے رجسٹرڈ اداروں میں معیار کے مطابق  مکالمہ ہونا ضروری ہے۔ کوئ ی بھی ایسا کالج جو پی ا یم سی یا اس کے 
 ضابطے یا معیار کو تسلیم کرنے کا انکاری ہو، اسے پی ایم سی سے اپنی وابستگ ی ختم کرنے چاہیے جوکہ کسی بھی نجی کاروبار کا 

  حق بنتا ہے۔
 

 پی ایم سی اپنے  کام کو جاری رکھنے  کے حوالے سے پُرعزم ہے، جس سے  پاکستان میں میڈیکل اور ڈی نٹل پروگراموں کے تعلی می
 معیارات کو بہتر بنایا جائے اور قابل اور مناسب طور پر اہل ڈاکٹروں اور دانتوں کے ڈاکٹروں کی تعلیم اور الئسنسنگ واحد مقصد ہو۔
 یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ  ہیلتھ ک یئر کے صرف اعلی   تری ن معیار، تمام پاکستانی شہریوں کو میسر
 ہوں، جوکہ عالمی بہترین طری قوں ک مطابق ہیں۔ جبکہ پی ا یم سی موجودہ کالجوں ک معیار کو بہتر بنانے ک یلئے ان کے ساتھ کام
 کرے گا اور اگر کوئی کالیج فعال طور پر اپنے معیار کو بہتر کرنے اور ضروری مع یاری  تعلیم مہ یا کرنے م یں ناکام رہتا  ہے تو پی

  ایم سی ضروری اقدامات اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔
 

 ہزاروں طلباء نجی کالجوں کو الکھوں روپے ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو وعدے کے مطابق معیاری تعلیم ملے ؛ اور یہ پی ا یم سی کی
 ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے طلباء کو مع یاری تعلیم مہیا کروانے اور ان کے حق کی حفاظت کرنا یق ینی بنائے۔ کوئی بھ ی کالج جو 
 تعلیمی معیار کی منظوری کو پورا نا کرنے یا شفاف م یرٹ پر مبنی داخلہ، جس سے سب کو مساوی مواقع فراہم کرنے کا ارادہ نہ 
 رکھتا ہو، ایسے  کالجوں کو ان کی منظوری اور پی ایم سے کے ساتھ تسلیم شدہ ہونے  کی خالف ورزی کے طور پر دیکھا  جائے گا۔

 بلکہ ان کے  طلباء کی طرف غیر ذمہ داری  کے طور پر بھ ی دیکھا جائے گا۔ 
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