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سندھ یونیورسٹی اور بورڈس کے
اهتحبنبت (غلط کبریوں کب خبتوہ)
آرڈیننس۹۱۱۱ ،
THE SINDH UNIVERSITY AND
BOARDS EXAMINATIONS
(ERADICATION OF
MALPRACTICES) ORDINANCE,
1999
] ۱۱جٌوسی [۱۱۱۱
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے صوثہ هیں یوًیوسعٹی یب
ثوسڈ کے اهتحبًبت هیں غلظ کبسیوں کب خبتوہ الیب
جبئے گب۔
جیغب کہ صوثہ هیں یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کے اهتحبًبت
هیں غلظ کبسیوں کب خبتوہ الًب هقصود ہے؛
اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب عیشي جبسی ًہیں ہے
اوس عٌذھ کب گوسًش هطلوئي ہے کے هوجودٍ
صوستحبل هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
اة اط لیئے ،اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے
آسٹیکل  ۱۲۱کی شق ( )۱کے تحت هلے ہوئے
اختیبسات کے تحت عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل
آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:
۱۔ ( )۱اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ یوًیوسعٹی اوس ثوسڈط
کے اهتحبًبت (غلظ کبسیوں کب خبتوہ) آسڈیٌٌظ،
 ۱۱۱۱کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط آسڈیٌٌظ هیں ،جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aهذد کشًب'' اط کو وٍ هعٌے ہوگی جو اط
کو پبکغتبى پیٌل کوڈ ۱۱۸۱ ،هیں دی گئی
ہے۔
2

توہیذ )(Preamble

هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
Definitions

()b

()c
()d
()e

()f

()g

''جواثی کبپی'' هطلت دعتبویض جظ هیں
جواة هوجود ہوں یب جواة جو اهیذواسوں
کی طشف عے ایک اهتحبى کے دوساى
عوالیہ پیپش هیں هوجود عوالوں کے دیئے
گئے ہوں ،اهتحبى کے هقصذ کے لیئے اوس
اط هیں شبهل ہے جواثی کبپی کب کوئی
حصہ۔
اعلی ثبًوی تعلیوی
''ثوسڈ'' هطلت ثبًوی اوس
ٰ
ثوسڈ اوس جظ هیں شبهل ہے قبًوى کے تحت
قبئن کشدٍ ثوسڈ آف ٹیکٌیکل ایجوکیشي؛
''اهیذواس'' هطلت ایک شخص جظ ًے
اهتحبى هیں داخال کے لیئے اپالئی کیب ہو یب
اهتحبى هیں ثیٹھب ہو؛
''هالصم'' هطلت یوًیوسعٹی یب ثوسد هیں
هغتقل یب عبسضی طوس پش یب کبًٹشیکٹ
ثٌیبدوں پش هالصهت پش سکھب ہوا کوئی
شخص ،پھش وٍ هفت هیں ہو یب هعبوضہ پش
ہو؛
''اهتحبى'' هطلت یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی
طشف عے عشٹیفکیٹ ،ڈپلوهب یب ڈگشی دیٌے
کے لیئے اهیذواس کو پشکھٌے کے هقصذ
کے لیئے اعتعوبل کیب گیب طشیقہ ،جیغے
هعبهلہ ہو؛
''هوتحي'' هطلت یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی
طشف عے اهتحبى لیٌے کے هقصذ کے
لیئے هقشس کشدٍ شخص یب جظ کو اهیذواس
کی جواثی کبپی کی چکبط کشًے کب اختیبس
حبصل ہوگب یب اهیذواسی کی اہلیت تحشیشی یب
صثبًی اهتحبى کے رسیعے عے پتب لگبئے گب غلظ کبسی کی عضا
اوس اط کے ثعذ هبسکظ دے گب اوس جظ هیں Punishment for
شبهل ہے ایغے هوتحي کی طشف عے malpractice
هبسکظ دیٌے کب هعیبس تعیي کشًے کے لیئے
هقشس کشدٍ ایک شخص؛
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('' )hهشکض'' هطلت یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی طشف
عے اهتحبى هٌعقذ کشًے کے لیئے ثیبى کشدٍ
جگہ یب جواثی کبپیوں کی چکبط کی جگہ،
جیغے ثھی هعبهلہ ہو؛
('' )iوقت عے پہلے عوال یب عوالی پشچہ ظبہش
ہو جبًب'' هطلت ثیبى کشدٍ طشیقیکبس کے
تحت اهیذواس کو هلٌے والے عوالی پشچہ
هیں عے کوئی عوال ظبہش ہو جبًب؛
('' )jعوالی پشچہ'' هطلت دعتبویض جظ هیں
عوال هوجود ہوں یب اهتحبى کے عوال جي
کب اهیذواس کو جواة دیٌب ہے؛
('' )kعپش وائیضسی اعٹبف''هطلت یوًیوسعٹی یب
ثوسڈ ،جیغے ثھی هعبهلہ ہو ،اى کی طشف
عے اهتحبًبت کے علغلے هیں هقشس کشدٍ
اعٹبف؛
('' )lیوًیوسعٹی'' هطلت قبًوى کے تحت قبئن
کشدٍ یوًیوسعٹی۔
۳۔ جو ثھی هجشم ہوگب:
وقت عے پہلے عوال یب عوالی پشچہ کو
( )i
ظبہش کشًے یب اط علغلے هیں کوئی
کالعیفبئیڈ هعلوهبت کہ ایغب عوال یب
عوالی پشچہ تحشیشی یب صثبًی اهتحبى
کے لیئے تیبس ہوًب ہے یب تیبس کیب گیب ہے،
یب
داخال فبسم هیں غلظ هعلوهبت فشاہن کشًے
()ii
یب اهتحبى عے هتعلقہ کغی دوعشے کبغز
هیں غلظ هعلوهبت دیٌب؛ یب
عوالی پشچہ کب کوئی ثھی حصہ حل
()iii
کشًے هیں هذد کشًب یب کوئی هذد حبصل
کشًب یب کغی دوعشے اهیذواس کو اپٌی
جواثی کبپی هیں عے ًقل کشًے کی
اجبصت دیٌب یب خود ایغے کشًب؛ یب
اهیذواس کو طے کشدٍ وقت پوسا ہوًے
()iv
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کے ثعذ کوئی عوال یب عوالی پشچہ حل
کشًے کی اجبصت دیٌب؛
غیش قبًوًی طوس پش عبسی جواثی کبپی یب
()v
کبپی کب کوئی حصہ اهتحبًی هشکض عے
ثبہش لے جبًب؛ یب
اهتحبًی کبپی یب اط کے کغی حصہ کی
()vi
ادال ثذلی کشًب؛
( )viiکغی اهیذواس کو هوتحي کی طشف عے
ثذدیبًتی عے صیبدٍ یب کن هبسکظ دیٌب؛
( )viiiکغی اهیذواس کو هوتحي کی طشف عی
دی گئی هبسکظ هیں ثذدیبًتی عے کغی
دعتبویض هیں صیبدٍ یب کن هبسکظ دیٌب ،اگش
ایغب کشًے واال شخص هوتحي کے عالوٍ
کوئی اوس ہے؛ یب
کغی اهیذواس کو اهتحبى کے دوساى
()ix
عوالی پشچہ هیں شبهل کغی عوال کب
جواة فشاہن کشًب یب اهتحبى کے دوسال جو
عوال سکھب گیب ہو یب سکھب جبًب ہو؛ یب
کغی عشٹیفکیٹ یب یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی
()x
ٹیجولیشي ،سجغٹش یب دوعشے کبغز یب
سکبسڈ هیں پھیش پھبس کشًب ،تجذیلی کشًب،
ادال ثذلی کشًب یب هٹب دیٌب یب کغی ثھی
طشیقے عشٹیفکیٹ ،کبغز یب سکبسڈ
اعتعوبل کشًب یب اعتعوبل کشًے کب عجت
ثٌٌب ،جبًتے ہوئے کہ اط هیں ایغے پھیش
پھبس ،تجذیلی ،ادال ثذلی یب هٹبیب گیب ہے؛ یب
اهتحبًی پشچوں ،اهتحبًی کبپیوں ،هوتحي،
()xi
اهتحبى هٌعقذ کشًے ،فشضی سول
ًوجشوں ،اهتحبًبت کے ًتیجوں یب اى عے
هتعلقہ کوئی دوعشی هعلوهبت دیٌب یب
حبصل کشًب؛
( )xiiعشکبسی اهتحبًی ًتبئج کو اهتحبًی کبپیوں
کی ثذلی ،پھش پھبس ،ادال ثذلی عے غلظ
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کشًب یب یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی طشف عے
سکھے ہوئے سکبسڈ کو غلظ کشًب؛ یب
( )xiiiاهتحبًی هشکض پش اهتحبًبت یب اهتحبًی
کبپیبں ثبًٹٌے هیں کغی ثھی طشیقے عے
سکبوٹ ڈالٌب؛ یب
( )xivکغی اهتحبًی هشکض کے اًچبسج کغی
شخص پش حوال کشًب یب دھوکیبں دیٌب یب
اهتحبًبت عے هتعلقہ کغی دوعشے
شخص پش حوال کشًب یب دھوکیبں دیٌب،
اهتحبًبت کے علغلے هیں کوئی فبئذٍ
حبصل کشًے کے لیئے ،یب
( )xvکغی اهتحبى کے دوساى ،اهتحبى کے
ًتبئج کب اعالهیہ یب پیپشط کی هبسکظ ،یب
اهتحبًبت عے هتعلقہ خفیہ هعلوهبت کے
لیئے کغی هالصم تک کشپشي یب ثذدیبًتی
کے لیئے سعبئی حبصل کشًب یب اثشاًذاص
ہوًب؛
ٹکشاو هیں
( )xviهزکوسٍ طشیقیکبس عے
ٔ
اهتحبًی ڈیوٹی ًجھبًے کے لیئے
عپشوائیضسی اعٹبف کے طوس پش هقشسی
کشًب یب تقشسی کشاًب؛
( )xviiاهتحبى کے دوساى حقیقی اهیذواس کی
جگہ اهیذواس کے طوس پش حصہ لیٌب؛
( )xviiiکغی غلظ هقصذ کے لیئے یوًیوسعٹی یب
ثوسڈ کی طشف عے االٹ کشدٍ هشکض
کے ثذلے کغی دوعشے هشکض پش اهتحبى
لیٌب؛ یب
( )xixهٌذسجہ ثبال کبهوں هیں عے کوئی ثھی
کبم کشًب یب اط کے لیئے اکغبًب؛
اط پش قیذ کی عضا دی جبئے گی ،جظ کی هذت تیي
عبل تک ثڑھ عکتی ہے یب جشهبًہ جو ایک عو ہضاس
سوپے تک ثڑھ عکتب ہے یب دوًوں عبتھ؛ ثششطیکہ
جہبں جشم کشًے واال اهیذواس ہے تو اط کو قیذ کی
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عضا دی جبئے گی ،جو ایک عے عے صائذ ًہ ہوگی یب
جشهبًہ کی عضا جو پچبط ہضاس سوپے عے صائذ ًہ
ہوگی یب دوًوں عبتھ۔
۴۔ جزائن کی شکبیت
اط آسڈیٌٌظ کے تحت کوئی جشم فقظ پولیظ کے
دائشٍ اختیبس هیں ہوگب ،سپوسٹ ہوًے پش ،یب
یوًیوسعٹی کے علغلے هیں یوًیوسعٹی کے سجغٹشاس
یب اط کی طشف عے تحشیشی طوس پش اط علغلے
هیں ثباختیبس ثٌبئے گئے یوًیوسعٹی کے کغی عولذاس
کی طشف عے ،اوس ثوسڈ کے علغلے هیں جشم کی
صوست هیں ثوسڈ کے چیئشهیي یب ایغے دوعشے
عولذاس کی طشف عے جو اط کی طشف عے
تحشیشی طوس پش ایغے جشم کے لیئے ثباختیبس ثٌبیب
گیب ہو اوس ایغب جشم قبثل ضوبًت ہوگب۔
۵۔ غیش شبیع کیب ہوا سکبسڈ هشاعت یبفتہ دعتبویض ہوں
گے
کوئی ثھی هالصم یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کے غیش هشتجوا
سکبسڈ عے هتعلقہ کغی حقیقت کی گواہی ًہیں دے گب
یب ایغی یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کے هعبهالت عے هتعلقہ
کوئی ثھی کبغز پیش ًہیں کشے گب ،عالوٍ یوًیوسعٹی
سکبسڈط کی صوست هیں وائیظ چبًغیلش عے پیشگی
تحشیشی هٌظوسی کے یب یوًیوسعٹی کے سجغٹشاس
اوس ثوسڈ کے سکبسڈط کی صوست هیں چیئشهیي،
جیغے هعبهلہ ہو ،دے گب یب اى کو اط علغلے هیں
اجبصت کی صواثذیذ حبصل ہوگی۔
نوٹ :آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی
واقفیت کے لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں
کیب جب سکتب۔
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