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 0981ىجريَ  XVIIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XVIII OF 1980 

 0981 „رڊيٍٍسۿ )ترىيو( كاٌّم يٌّيّرشٽي شٍڌ

THE SINDH UNIVERSITY LAWS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1980 

 ]0981ڊشيتر  22[

„رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي يٌّيّرشٽي كاًٌٌّ ۾ ترىيو 

 ڪئي هيٍدي.

ي ٿي ڪرڻ ضرهر كاًٌٌّ ۾ ترىيويٌّيّرشٽي جيئً تَ 

 پئي „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

هاري اعالم ۽ كاًٌٌّ  0977جّالِء  5ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

جي  0977)ٌافذ ُئڻ هاره تصهصم( هاري خڪوۿ 

رهشٍي ۾ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّم „رڊيٍٍسۿ جّڙي ٌافذ 

 ڪرڻ فرىايّ „ُي:

 „رڊيٍٍس کي شٍڌ يٌّيّرشٽي كاٌّم )ترىيو(( ًُ 0). 0

 شڏيّ هيٍده. 0981„رڊيٍٍسۿ 

 الڳّ ٿيٍده.( ُي فّري طّر 2) 

۽ ڪراچي  0972شٍڌ يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ . 2

 ۾: 0972يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ 

(i)  َ۾ۿ شق  2دفع(nn) کي ختو ڪيّ هيٍده؛ 

(ii)  َ(جي ذيهي شق 0(جي شق )2جي ذيهي دفعَ ) 3دفع

(a)  ۽(b)  ختو ” پره هائيس چاٌصيهر“۾ۿ ڪاىا ۽ نفظ

 ڪيا هيٍدا؛

(iii)  الِء نفظ ” „ڊيٽر“۾ۿ نفظ  08۽  06ۿ 9ۿ 3دفعات

 ىتتادك ٿيٍدا؛” ريزيڊٌٽ „ڊيٽر“
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(iv)  َ( ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ 3جي ذيهي دفعَ ) 7دفع

کي ڪّنً شام تتديم ڪيّ هيٍده ۽ ام کاٌپِّء ُيٺيّم 

 :شرطيَ ةيام شاىم ڪيّ هيٍده

ةشرطيڪ ةيچهرز ڊگري جي شطح تي شيّريّم “

فيڪهٽيز ۾ ُڪ ڊشيپهيً ٌُّده جًٍِ کي اشالىڪ ۽ 

پاڪصتام اشٽڊيز ڊشيپهيً  شڏيّ هيٍدهۿ جيڪّ 

ىصهيام شاگردم الِء الزىي ٌُّده ۽ غير ىصهيام 

شاگردم کي اُڙي ڊشيپهيً جي شهصهي ۾  ايٿڪس ۽ 

 ؛”پاڪصتام اشٽڊيز جّ „پشً „ڇيّ هيٍده.

(v)  َ۾ۿ شق  9دفع(iii-a) کي ختو ڪيّ هيٍده؛ 

(vi)  َ14دفع-A کي ختو ڪيّ هيٍده؛ 

(vii)  َ( ۾ شق 0جي ذيهي دفعَ ) 21دفع(iii-a)  کي

 ختو ڪيّ هيٍده؛

(viii)  َ۾: 22دفع 

(a)( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادك ٿيٍده:0ذيهي دفع ) 

 (شٍڊيڪيٽ ىشتيم ٌُّدي:0“)

(i) ّچيئرىيً ٌُّده؛هائيس چاٌصيهرۿ جيڪّ ام ج 

(ii)  ّضّةائي اشييتهي جّ ُڪ ىييترۿ جيڪڏًُ ڪ

 ُجيۿ اشييتهي جي اشپيڪر طرفام ٌاىزد ڪيّ هيٍده؛

(iii) ًيٌّيّرشٽي يا انداق ٿيم ڪانيجً جي ىالزى

کاٌصّاِء شيٍيٽ جا ٻَ ىييتر شيٍيٽ طرفام چٌّڊيا 

 هيٍدا؛

(iv) شٍڌ ُاِء ڪّرٽ جّ چيف جصٽس يا شٍدس

 ُاِء ڪّرٽ جّ جج؛طرفام ٌاىزد ڪيم 

(v) تعهيو کاتيۿ خڪّىت شٍڌ جّ شيڪريٽري؛ 
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(vi) يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييشً جّ ُڪ ٌاىزد

 ڪيم؛

(vii) ُڪ ڊيً چاٌصيهر طرفام هائيس چاٌصيهر جي

 شفارشً تي ٌاىزد ڪيّ هيٍده؛

(viii)  ُڪ پرهفيصر ۽ ُڪ ايصّشيئيٽ پرهفيصر ۽

ُڪ اشصٽٍٽ پرهفيصر يا يٌّيّرشٽي جّ نيڪچرر 

چاٌصيهر طرفام هائيس چاٌصيهر جي شفارشً تي ٌاىزد 

 ڪيّ هيٍده؛

(ix) ٽي ٌاىيارا ىاڻِّ چاٌصيهر طرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا؛ 

(x)  انداق ٿيم ڪانيج جّ ُڪ پرٌصپاك چاٌصيهر

 طرفام ٌاىزد ڪيّ هيٍده؛

(xi) يٌّيّرشٽي اشٽّڊٌٽس يٌّيً جّ ضدر؛ ۽ 

(xii)  انداق ٿيم ڪانيجً جي شاگرد يٌّيً جّ ُڪ

ٌيائٍده شيّرم انداق ٿيم ڪانيجً جي شاگرد 

 ؛”يٌّيٍس طرفام چٌّڊيّ هيٍده.

(b) ( َ۾ۿ نفظ 2ذيهي دفع )“ىتتادك ٿيٍده؛” ٻَ“الِء نفظ ” ٽي 

(ix)  َ36دفع-A ( َ۾ شق 3جي ذيهي دفع )(iii)  کي

 ختو ڪيّ هيٍده؛

(x) َ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 38دفع

 ٿيٍده:

(. ڪّ ةَ خرچ يٌّيّرشٽي جي فٍڊس ىام ٌَ ڪيّ 2“)

هيٍدهۿ جيصتائيً ادائگي جّ ةم كاًٌٌّ ىّجب ٌَ ُجيۿ 

ضّةائي „ڊٽ ڊپارٽييٍٽ طرفام ىلرر ڪيم ريزيڊٌٽ 

„ڊيٽر طرفام „ڊٽ ٌَ ڪيّ هيّ ُجي ۽ ادائگي 

 ”.ٌيّرشٽي جي ىٍظّر ٿيم ةجيٽ ۾ شاىم „ُي.يّ
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(xi)  َکاٌپِّء ُيٺيً دفعَ شاىم ڪئي هيٍدي: 52دفع 

)ڪًٍِ ةَ خڪّىت يا تٍظيو ۾ خدىت شراٌجال 

ڏيٍدڙ عيهدارمۿ اشتادم يا ىالزىً کي طهب ڪرڻ جّ 

جيصتائيً ڪجَِ ًُ ايڪٽ جي . 53“اختيار( 

 ىتضاد ٌَ ُجي:

(a) يٌّيّرشٽي جّ ٻيّ ىالزلۿ ڪّ عيهدارۿ اشتاد يا

جيئً چاٌصيهر ُدايت ڪريۿ هفاكي خڪّىت يا 

ا ڪارپّريشً يا ضّةائي خڪّىت يا نّڪم اٿارٽيۿ ي

رفام كائو ڪيم ةاڊي يا اُڙي ڪًٍِ خڪّىت ط

پاڪصتام ۾ ڪًٍِ يٌّيّرشٽيۿ يا تدليلي تٍظيو 

اُڙي عرضي الِء خدىت جي ُٿ ُيٺ عِدي تي 

 ؛يشراٌجال ڏيٍده جيئً طئي ڪيّ هڃ

(b)  چاٌصيهر هائيس چاٌصيهر شام ىشاهرت ةعد

يٌّيّرشٽي ۾ ڪًٍِ „شاىي تي پاڪصتام جي 

ىالزىت ۾ ڪًٍِ شخص کي ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ يا 

عيهدارۿ اشتاد يا پاڪصتام ۾ ڪًٍِ ٻي يٌّيّرشٽي 

جي ٻئي ىالزلۿ يا نّڪم اٿارٽي يا ڪارپّريشً يا 

هفاكي يا ضّةائي خڪّىت طرفام جّڙيم ةاڊي جي 

 الزل کي ىلرر ڪري شگِي ٿّ.ى

(جتي ڪا ىلرري يا ةدني ًُ دفعَ تدت ڪئي هئي 2)

„ُيۿ ىلرر ڪيم يا ةدني ڪيم جي ىالزىت جا شرط ۽ 

 ي يا ةدني کام اڳ ام کي ڏٌا هيٍدڙضاةطا اُڙي ىلرر

 ؛ ۽”شرط ۽ ضاةطً کام گِٽ فائدييٍد ٌَ ٌُّدا.

(xii) :فرشٽ اشٽيچّٽس ۾ 

(a) ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2۾ۿ شق ) 2اشٽيچّٽ
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 ٿيٍده:

( ُر فيڪهٽي جّ ڊيً چاٌصيهر طرفام هائيس 2“)

چاٌصيهر جي شفارشً تي فيڪهٽي ۾ ىّجّد پرهفيصرم 

 ؛ ۽”ىٍجِام ىلرر ڪيّ هيٍده.

(b) ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2۾ۿ شق ) 3اشٽيچّٽ

 ٿيٍده:

تدريصي شعتي جّ چيئرىيً يا اداري جّ ( 2“)

ائريڪٽر شٍڊيڪيٽ طرفام هائيس چاٌصيهر جي ڊ

 ؛”شفارشً تي ىلرر ڪيّ هيٍده.

(c)  ( جي ذيهي شق 0جي شق ) 8اشٽيچّٽ(a)  ۽(b) 

الِء نفظ ” پره هائيس چاٌصيهر“۾ۿ نفظً  (i)جي داخال 

 ىتتادك ٿيٍدا.” هائيس چاٌصيهر“

. ايً اي ڊي يٌّيّرشٽي „ف اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ 3

ىِراڻ يٌّيّرشٽي „ف ۿ 0977ٽيڪٍاالجي ايڪٽۿ 

۽ شٍڌ  0977اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالجي ايڪٽۿ 

 ۾: 0977ايگريڪهچر يٌّيّرشٽي ايڪٽۿ 

(i)  َ( ۾ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ 3جي ذيهي دفعَ ) 7دفع

کي ڪّنً شام تتديم ڪيّ هيٍده ۽ ام کاٌپِّء ُيٺيّم 

 شرطيَ ةيام شاىم ڪيّ هيٍده:

شيّريّم ةشرطيڪ ةيچهرز ڊگري جي شطح تي “

فيڪهٽيز ۾ ُڪ ڊشيپهيً ٌُّده جًٍِ کي اشالىڪ ۽ 

پاڪصتام اشٽڊيز ڊشيپهيً  شڏيّ هيٍدهۿ جيڪّ 

ىصهيام شاگردم الِء الزىي ٌُّده ۽ غير ىصهيام 

شاگردم کي اُڙي ڊشيپهيً جي شهصهي ۾  ايٿڪس ۽ 

 ؛”پاڪصتام اشٽڊيز جّ „پشً „ڇيّ هيٍده.
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(ii) َ۾: 05دفع 

(a)( َالِء 0ذيهي دفع ):ُيٺيً ريت ىتتادك ٿيٍده 

 (شٍڊيڪيٽ ىشتيم ٌُّدي:0“)

(i)هائيس چاٌصيهرۿ جيڪّ ام جّ چيئرىيً ٌُّده؛ 

(ii)  ّضّةائي اشييتهي جّ ُڪ ىييترۿ جيڪڏًُ ڪ

 ُجيۿ اشييتهي جي اشپيڪر طرفام ٌاىزد ڪيّ هيٍده؛

(iii) ًيٌّيّرشٽي يا انداق ٿيم ڪانيجً جي ىالزى

ٍيٽ طرفام چٌّڊيا کاٌصّاِء شيٍيٽ جا ٻَ ىييتر شي

 هيٍدا؛

(iv) شٍڌ ُاِء ڪّرٽ جّ چيف جصٽس يا شٍدس

 طرفام ٌاىزد ڪيم ُاِء ڪّرٽ جّ جج؛

(v) تعهيو کاتيۿ خڪّىت شٍڌ جّ شيڪريٽري؛ 

(vi) يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييشً جّ ُڪ ٌاىزد

 ڪيم؛

(vii) ُڪ ڊيً چاٌصيهر طرفام هائيس چاٌصيهر جي

 شفارشً تي ٌاىزد ڪيّ هيٍده؛

(viii) ُ ڪ پرهفيصر ۽ ُڪ ايصّشيئيٽ پرهفيصر ۽

ُڪ اشصٽٍٽ پرهفيصر يا يٌّيّرشٽي جّ نيڪچرر 

چاٌصيهر طرفام هائيس چاٌصيهر جي شفارشً تي ٌاىزد 

 ڪيّ هيٍده؛

(ix) ٽي ٌاىيارا ىاڻِّ چاٌصيهر طرفام ٌاىزد ڪيا هيٍدا؛ 

(x) ۿ جيڪڏًُ انداق ٿيم ڪانيج جّ ُڪ پرٌصپاك

پرٌصپاك  ڪّ ُجي ۽ جّڙيم ڪانيج  جّ ُڪ

چاٌصيهر طرفام ٌاىزد ڪيّ  جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ

 ۽ هيٍده؛
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(xi) يٌّيّرشٽي اشٽّڊٌٽس يٌّيً جّ ضدر.”. 

(b) ( َ۾ۿ نفظ 2ذيهي دفع )“ىتتادك ٿيٍده؛” ٻَ“الِء نفظ ” ٽي 

(iii)  َ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 0۾ۿ ذيهي دفعَ ) 32دفع

 ٿيٍده:

عيهدار (ريزيڊٌٽ „ڊيٽرۿ يٌّيّرشٽي جّ ڪم هكتي 0“)

ٌُّده ۽ ضّةائي „ڊپٽ ڊپارٽييٍٽ طرفام اُڙيً شرطً 

۽ ضاةطً تدت ىلرر ڪيّ هيٍدهۿ جيئً اُّ طئي 

 ؛”ڪري.

(iv)  َ۾: 34دفع 

(a)( َ۾ۿ نفظ ۽ ڪاىا 0ذيهي دفع )“۽ نفظ ” پاڪصتامۿ

شاىم ڪيا ” يا ُڪ تدليلي تٍظيو“هچ ۾ نفظ ” ۽“

 هيٍدا؛

(b)( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2ذيهي دفع ):ٿيٍده 

چاٌصيهر هائيس چاٌصيهر شام ىشاهرت ةعد ( 2“)

يٌّيّرشٽي ۾ ڪًٍِ „شاىي تي پاڪصتام جي 

ىالزىت ۾ ڪًٍِ شخص کي ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ يا 

عيهدارۿ اشتاد يا پاڪصتام ۾ ڪًٍِ ٻي يٌّيّرشٽي 

جي ٻئي ىالزلۿ يا نّڪم اٿارٽي يا ڪارپّريشً يا 

جي  هفاكي يا ضّةائي خڪّىت طرفام جّڙيم ةاڊي

ىالزل کي ىلرر ڪري شگِي ٿّ ۽ ام جي ىالزىت جا 

شرطّم ۽ ضاةطا يٌّيّرشٽي ۾ ىلرري کام اڳ ىهٍدڙ 

 ؛”شرطً ۽ ضاةطً کام گِٽ فائدييٍد ٌَ ٌُّدا.

(v) َ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2۾ۿ ذيهي دفعَ ) 39دفع

 ٿيٍده:

(. ڪّ ةَ خرچ يٌّيّرشٽي جي فٍڊس ىام ٌَ ڪيّ 2“)
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ئگي جّ ةم كاًٌٌّ ىّجب ٌَ ُجيۿ هيٍدهۿ جيصتائيً ادا

ضّةائي „ڊٽ ڊپارٽييٍٽ طرفام ىلرر ڪيم ريزيڊٌٽ 

„ڊيٽر طرفام „ڊٽ ٌَ ڪيّ هيّ ُجي ۽ ادائگي 

 ”.يٌّيّرشٽي جي ىٍظّر ٿيم ةجيٽ ۾ شاىم „ُي.

(vi)  ايً اي ڊي اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالجي

يٌّيّرشٽيۿ ىِرام اٌجٍيئرٌگ ايٍڊ ٽيڪٍاالجي 

گريڪهچر يٌّيّرشٽي جي فرشٽ يٌّيّرشٽي ۽ شٍڌ اي

 اشٽيچّٽ ۾:

(a) ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 2۾ۿ شق ) 3اشٽيچّٽ

 ٿيٍده:

( تدريصي شعتي جّ چيئرىيً يا اداري جّ 2“)

ڊائريڪٽر شٍڊيڪيٽ طرفام هائيس چاٌصيهر جي 

 ؛”شفارشً تي ىلرر ڪيّ هيٍده.

(b) ( الِء ُيٺيً ريت ىتتادك 0۾ۿ شق ) 6اشٽيچّٽ

 ٿيٍده:

فيڪهٽي جّ ڊيً چاٌصيهر طرفام هائيس  ( ُر0“)

چاٌصيهر جي شفارشً تي يٌّيّرشٽي ۾ ىّجّد 

 ”.پرهفيصرم ىٍجِام ىلرر ڪيّ هيٍده.

 

ىذڪّرن ترجيّ عال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعياك ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


