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1976 

سندھ یونیورسٹیز )تزمیم( ایکٹ، 

۶۷۹۱ 

THE SINDH UNIVERSITIES 

(AMENDMENT) ACT, 1976 

 ]۱۷۹۱اپطیل  ۱۱[
ایکٹ جػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ یوًیوؼٹیع ایکٹ، 

هیں  ۱۷۹۲اوض کطاچی یوًیوضؼٹی  ایکٹ،  ۱۷۹۲

 هعیس تطهین کی جبئے گی۔

اوض کطاچی  ۱۷۹۲ؼٹیع ایکٹ، جیؽب کہ ؼٌسھ یوًیو

هیں هعیس تطهین کطًب  ۱۷۹۲یوًیوضؼٹی  ایکٹ، 

 هقظوز ہے، جو اغ ططح ہوگی؛

 جػ کو اغ ططح عول هیں الیب جبئے گب:

( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ یوًیوضؼٹیع )تطهین( ایکٹ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۱

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)
 

اوض کطاچی  ۱۷۹۲۔ ؼٌسھ یوًیوضؼٹی ایکٹ، ۲

 :اؼٹیٹیوٹػ هیں ےهیں پہل ۱۷۹۲یوًیوضؼٹی ایکٹ، 

(i)  ،لفع ''ذعاًچی'' کے لیئے، جہبں ثھی آئے

لفع ''ڈائطیکٹط آف فٌبًػ'' ؼے وہبں 

 هتجبزل ثٌبیب جبئے گب؛

(ii)  هیں، شق  ۲زفعہ(n)  کے ثعس، هٌسضجہ

 شیل ًئی شق شبهل کی جبئے گی:

''(nn) ‘هطلت یوًیوضؼٹی کب پطو ’ پطو وائیػ چبًؽیلط

 وائیػ چبًؽیلط؛''؛

(iii)  هیں: ۳زفعہ 

(a) ( هیں، فل اؼٹبپ ؼے پہلے ۱شیلی زفعہ )

الفبظ ''پط حکوهت کو یوًیوضؼٹی کے هبتحت 
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کؽی جگہ پط اضبفی کیوپػ ثٌبًے یب کؽی 

تعلیوی ازاضے کو کیوپػ هیں تجسیل کطًے یب 

کے تحت یوًیوضؼٹی کے  A-36زفعہ 

اًتضبم اوض ضبثطے هیں کؽی کبلیج کو 

کیوپػ هیں تجسیل کطًے کب اذتیبضحبطل 

 وگب'' شبهل کیئے جبئے گے۔ہ

(b) ( هیں:۲شیلی زفعہ ) 

(i)  شق(i)  کے لیئے، هٌسضجہ شیل ططیقے

 ؼے هتجبزل ثٌبیب جبئے گب:

''(i) :چبًؽیلط اوض پطو چبًؽیلط؛ اوض 

(a) و وائیػ هیي کیوپػ هیں، وائیػ چبًؽیلط، پط

، ڈائطیکٹطغ، چبًؽیلط، ڈیٌػ، پطًؽیپبل

ضجؽٹطاض، ڈائطیکٹط آف فٌبًػ، اهتحبًبت کب 

، طکٌٹطولط، الئجطیطیي، چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثطؼ

آڈیٹط اوض ایؽے زیگط عولساض جیؽے ثھی 

 ثتبیب گیب ہو؛

(b)  ،اضبفی کیوپػ هیں، پطو وائیػ چبًؽیلط

ڈیٌػ، ٹیچٌگ ڈپبضٹوٌٹػ کے چیئطهیي اوض 

ایؽے زیگط عولساض،  جو وقت ثوقت چبًؽیلط 

 کے ططف ؼے هقطض کیئے جبئیں۔''؛

(ii)  شق(iv) و کولي ؼے هیں، فل اؼٹبپ ک

تجسیل کیب جبئے گب اوض اغ کے ثعس 

هٌسضجہ شیل شططیہ ثیبى کب اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''ثشططیکہ چبًؽیلط، کؽی تعلیوی ازاضے هیں اضبفی 

یب یوًیوضؼٹی کے کیوپػ ثٌبًے کی طوضت هیں 

کی شیلی شق  (i)شق ضبثطے یب اًتظبم هیں کبلیج هیں، 

(b)  هیں هصکوضٍ عولساضوں اوض هالظهیي کے ؼلؽلے

ثوضڈ آف گوضًطظ قبئن کط کے تحت  A-36زفعہ هیں 

 ۔''؛ؼکتب ہے

(iv) هیں: ۷زفعہ 

(a)  شق(iii)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل شق شبهل کی

 جبئے گی:
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(b)  شق(x)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل ًئی شقیں

 شبهل کی جبئیں گی:

''(x-a) چیف اکبٔوًٹٌٹ؛ 

(x-b) ثطؼط؛ 

(x-c) آڈیٹط؛''؛ 

(v) ( کے ثعس، هٌسضجہ شیل ۱هیں، شیلی زفعہ ) ۱۱زفعہ

 ططیقے ؼے اضبفہ کیب جبئے گب:

( چبًؽیلط، اغ ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت، اوض ۹'')

حکوهت کے عبم یب ذبص احکبهبت ؼے، یوًیوضؼٹی 

کے هیي کیوپػ کی کؽی اذتیبضی، عولساض یب هالظم 

ؽی اذتیبضی، کے اذتیبض اوض کبم اضبفی کیوپػ کی ک

عولساض، هالظم یب کؽی زوؼطے شرض کو اضبفی 

کیوپػ هیں ایؽے اذتیبض اؼتعوبل کطًے یب ایؽے کبم 

 ؼطاًجبم زیٌے کے لیے زے ؼکتب ہے۔''؛

(vi)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل ًئی زفعہ شبهل  ۱۱زفعہ

 کی جبئے گی:

 )پطو وائیػ چبًؽیلط(

''14-A( ۱۔ ) پطو وائیػ چبًؽیلط چبض ؼبلوں کے

عططے کے لیئے چبًؽیلط کی ططف ؼے وائیػ 

چبًؽیلط ؼے هشوضے کے ثعس ایؽی شطائظ اوض 

ضواثظ کے تحت هقطض کیب جبئے گب، جیؽے چبًؽیلط 

طے کطے، اوض تت تک آفیػ ضکھ ؼکے گب، جت تک 

 چبًؽیلط چبہے۔

(پطو وائیػ چبًؽیلط کو ڈائطیکٹط فٌبًػ، ضجؽٹطاض، ۲)

ی کے زیگط اهتحبًبت کے کٌٹطولط اوض یوًیوضؼٹ

اًتظبهی کبهوں پط وائیػ چبًؽیلط کی ًگطاًی هیں 

ؼبضا ضبثطہ اوض ًظطزاضی ہوگی؛ ثشططیکہ اضبفی 

کیوپػ کب پطو وائیػ چبًؽیلط اغ کیوپػ کے ؼلؽلے 

هیں یوًیوضؼٹی کی کؽی اذتیبضی، عولساض یب هالظم 

کے ایؽے اذتیبض اؼتعوبل اوض ایؽے کبم ؼطاًجبم زے 

ؽیلط کے ططف ؼے زیئے ؼکے گب، جو اغ کو چبً

 جبئیں۔''؛

(vii)  ( کے ۱کو اغ زفعہ کی شیلی زفعہ ) ۱۱زفعہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

طوض پط ًوجط زیب جبئے گب اوض اغ کے ثعس هٌسضجہ 

 شیل شیلی زفعہ شبهل کی جبئے گی:

( ڈائطیکٹط فٌبًػ کے چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثطؼط اوض ۲'')

 آڈیٹط کی ططف ؼے هسز کی جبئے گی۔''؛

(viii)  هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے  کے لیئے ۱۱زفعہ

 هتجبزل ثٌبیب جبئے گب:

 )چیف اکبٔوًٹٌٹ، ثطؼط اوض آڈیٹط(

طؼط اوض آڈیٹط یوًیوضؼٹی کے ۔ چیف اکبٔوًٹٌٹ، ث۱۱''

 عولساض ہوں گے۔''؛ کل وقتی

(ix)  ( هیں، شق ۱کی شیلی زفعہ ) ۲۱زفعہ(iii)  کے

 ثعس، هٌسضجہ شیل شق شبهل کی جبئے گی:

''(iii-a) پطو وائیػ چبًؽیلط؛''؛ 

(x)  ( هیں، شق ۱کی شیلی زفعہ ) ۲۲زفعہ(i)  ،کے ثعس

 هٌسضجہ شیل شق شبهل کی جبئے گی:

''(i-a) پطو وائیػ چبًؽیلط؛''؛ 

(xi)  ( کے زوؼطے شططیہ ۲کی شیلی زفعہ ) ۲۱زفعہ

ثیبى کے ثعس، هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے تیؽطے 

 شططیہ ثیبى کب اضبفہ کیب جبئے گب:

هیں ثتبئے گئے  (k)( کی شق ۱''ثشططیکہ شیلی زفعہ )

کؽی هعبهلے ؼے هتعلقہ قواعس، چبًؽیلط کی ططف 

 ؼے ثٌبئے جبئیں گے۔''؛

(xii)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل زفعہ ثڑھبئی  ۳۱زفعہ

 جبئے گی:

''36-A ۔(a)  چبًؽیلط کؽی هتعلقہ ازاضے یب کبلیج کی

کب ضبثطہ زضذواؼت پط، ایؽے تعلیوی ازاضے یب کبلیج 

 اوض اًتظبم یوًیوضؼٹی کی ططف ؼے ؼٌجھبلے جبئیں۔

چبًؽیلط، ایؽے تعلیوی ازاضے یب کبلیج کی هوثط (۲)

اًتظبهیہ اوض ضبثطے کے لیئے ثوضڈ آف گوضًطغ 

 قبئن کط ؼکتب ہے۔

 (ثوضڈ آف گوضًطظ هشتول ہوگب:۳)

(i)        چیئطهیي؛        پطو چبًؽیلط 

(ii)      وائیػ چبًؽیلط؛ پطو چبًؽیلط 

(iii)  هیوجط/ؼیکطیٹطی؛             پطو وائیػ چبًؽیلط 
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(iv) ایؽے زیگط هیوجط جو چبًؽیلط کی ططف ؼے

 هقطض کیئے جبئیں۔

(چبًؽیلط کی عبم یب ذبص ہسایت کے تحت ثوضڈ آف ۱)

گوضًطظ ایؽے ازاضے یب کبلیج هیں ایؽی عبم ًگطاًی 

ہے جیؽے یب ایؽے هعبهالت کب ضبثطہ ؼٌجھبل ؼکتب 

ہسایت کی جبئے اوض ایؽے اذتیبضات کی عبم حیثیت 

 ؼے ثال تعظت:

(a)  یوًیوضؼٹی کی ططف ؼے وقت ثوقت ازاضے

یب کبلیج چالًے کے لیئے جبضی کطزٍ 

 ثٌبًب؛ حکوت عولی ضہٌوبئی کی ضوشٌی هیں 

(b)  ازاضے یب کبلیج کی جبئیساز کب ضبثطہ اوض

 اًتظبم؛

(c)  ،اثبثوں ، هبلیبتازاضے یب کبلیج کے فٌڈغ

اوض اًویؽٹوٌٹػ کب حؽبة کتبة ؼٌجھبلٌب اوض 

 چالًب؛

(d)  ازاضے یب کبلیج کے اکبٔوًٹػ هصکوضٍ ططیقے

ؼٌجھبلٌے اوض هصکوضٍ ططیقے  کے هطبثق

 ایؽے اکبٔوًٹػ کی آڈٹ کطًب؛ اوض کؽے 

(e)  ازاضے اوض کبلیج کے اؼبتعٍ اوض زیگط

هالظهیي هقطض کطًب اوض اى کے ذالف 

 تیبض ضکھٌب۔''؛اًتظبهی کبضضوائی کب اذ

(xiii)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے  ۱۱زفعہ

 کے طوض پط اضبفہ کیب جبئے گب: ۱۱زفعہ 

''4-A ۔ یوًیوضؼٹی کب ایک عولساض، اؼتبز یب زوؼطا

کوئی هالظم ؼطوغ ؼے هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے 

 ضٹبئط ہوگب:

 )ؼپط ایٌوئیشي کی عوط(

(i)  کے هالظهت ایؽی تبضید پط، جػ کے ثعس اغ ًے

پچیػ ؼبل پوضے کیئے ہیں، وٍ پیٌشي اوض زیگط 

ضٹبئطهٌٹ کے فوائس کب اہل ہوگب،   جیؽے هجبظ 

 اذتیبضی ہسایت کطے؛ یب

(ii)  جہبں شق(i)  ،کے تحت کوئی ہسایت ًہیں زی گئی

ؼبٹھ ثطغ اوض ثبقی کیؽع هیں اؼتبز کی طوضت هیں 
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 ہوگی۔اٹھبوى ؼبل عوط 

هطلت تقطضی اذتیبضی''  وضبحت: اغ زفعہ هیں ''هجبظ

کطًے والی اذتیبضی  یب تقطضی کطًے والی اذتیبضی 

کی ططف ؼے اغ ؼلؽلے هیں هکول طوض پط هجبظ 

ثٌبیب گیب شرض، اغ عولساض، اؼتبز یب زوؼطے هتعلقہ 

 شرض ؼے عہسے هیں کن ًہیں ہوًب چبہئے۔''؛

(xiii)  کے ثعس، هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے  ۱۱زفعہ

 اضبفہ کیب جبئے گب:

 )عسالتی کبضضوائی پط پبثٌسی(

۔ کؽی عسالت کو اغ ایکٹ کے تحت کیئے گئے ۱۱''

کؽی کبم یب کؽی کبم کطًے کے اضازی یب کوئی کبم 

اغ ؼلؽلے هیں کطًے کی ؼوچ پط کؽی کبضضوائی یب 

کوئی حکن جبضی کطًے، عسالتی کبضضوائی چالًے 

 یبهٌع ًبهہ جبضی کطًے کب اذتیبض ًہیں ہوگب۔

 )ضوبًت(

کوئی ثھی قبًوًی کبضضوائی حکوهت، یوًیوضؼٹی  ۔۱۲

یب کؽی اذتیبضی، عولساض یب یوًیوضؼٹی کے ؼطکبضی 

هالظم کے ذالف ًہیں ہوگی، اگط اًہوں ًے اغ ایکٹ 

کے تحت کوئی کبم کیب ہوگب یب کبم کطًے کب اضازا کیب 

 ہوگب یب کوئی کبم کط چکے ہوں گے۔''؛

(xv)  ( هیں:۱کی شق ) ۱پہلے قواعس هیں، پیطاگطاف 

(i)  شق(i)  کے لیئے هٌسضجہ شیل ططیقے

 ؼے تجسیلی کی جبئے گی:

''(a) :هیي کیوپػ کی طوضت هیي 

(i) وائیػ چبًؽیلط )چیئطهیي(؛''؛ پطو 

(ii)  شیلی شق(v)  هیں، لفع ''اوض'' جو آذط

 هیں آتب ہے اغ کو ذتن کیب جبئے گب۔

(iii)  شیلی شق(vi)  هیں، آذط هیں آًے والے

فل اؼٹبپ کو ؼیوی کولي ؼے تجسیل کیب 

جبئے گب اوض لفع ''اوض'' اوض اغ کے ثعس 

هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''(vii)  ًبهعز کیب یوًیوضؼٹی گطاًٹػ کویشي کب ایک
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 ۔''؛گیب

(b) :اضبفی کیوپػ کی طوضت هیي 

(i) پطو وائیػ چبًؽیلط )چیئطهیي(؛ 

(ii)  پطو وائیػ چبًؽیلط کی ططف ؼے ٹیچٌگ

ڈپبضٹوٌٹػ کے لیئے زو چیئطهیي ًبهعز کیئے جبئیں 

گے یب جہبں ایؽے ثوضڈ کی ططف ؼے وہبں کوئی 

 ثوضڈ آف گوضًطظ ہو؛

(iii) ؛ًبهعز کیب گیبچبًؽیلط کب ایک 

(iv) ؛ًبهعز کیب گیبیوًیوضؼٹی گطاًٹػ کویشي کب ایک 

(v)ڈائطیکٹط، فٌبًػ۔''۔ 

کو هٌؽوخ  ۱۷۹۱وًیوضؼٹیع )تطهین( آضڈیٌٌػ، ۔ ی۳

 کیب جبتب ہے۔

 

 

نوٹ: آرڈیننس کو مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


