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 9111ىجريَ  Iشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 1999 

 غهط) اىتحان جا ةّرڊن ۽ يٌّيّرشٽي شٍڌ

 9111 „رڊيٍٍسۿ خاتيّ( جّ ڪاريً

THE SINDH UNIVERSITY AND 

BOARDS EXAMINATIONS 

(ERADICATION OF MALPRACTICES) 

ORDINANCE, 1999 

 ]9111جٍّري  96[

غّةي ۾ يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ جي „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 جّ خاتيّ ڪيّ ويٍدو.غهط ڪاريً اىتحاًٌ ۾ 

غهط غّةي ۾ يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ جي اىتحاًٌ ۾ جيئً تَ 

 پيّ „ُي؛ڪرڻ ضروري ٿي جّ خاتيّ ڪاريً 

۽ جيئً تَ شٍڌ اشييتهي جّ شيظً ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ جّ 

گّرٌر ىعئً „ُي تَ ىّجّده غّرتحال ۾ تڪڙو كدم کڻڻ 

 روري „ُي؛ض

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي 

( ىّجب ىهيم اختيارن تحت شٍڌ 9جي طق ) 921„رٽيڪم 

 جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

شٍڌ يٌّيّرشٽي ۽ ةّرڊن جا اىتحان ( ًُ „رڊيٍٍس کي 9. )9

 شڏيّ ويٍدو. 9111جّ خاتيّ( „رڊيٍٍسۿ غهط ڪاريً )

 فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.( ُي 2)
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ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تصتائيً:

(a) “کي اُا ىػٍيٰ ٌُّدي جيڪا ان کي ” واُر ڪرڻ

 ۾ ڏٌم „ُي. 9161پاڪصتان پيٍم ڪّڊۿ 

(b) “ويز جًٍِ ۾ جّاب ىّجّد اىعهب دشت” جّاةي ڪاپي

ُجً يا جّاب جيڪي اىيدوارن ظرفان ُڪ اىتحان دوران 

ڏٌا ةاةت شّانيَ پيپر ۾ ىّجّد شّانً اىتحان جي ىلػد الِء 

 ويا ُجًۿ ۽ ان ۾ طاىم „ُي جّاةي ڪاپي جّ ڪّ حػّ.

(c) “ىعهب ثاٌّي ۽ اغهيٰ ثاٌّي تػهييي ةّرڊ ۽ جًٍِ ۾ ” ةّرڊ

طاىم „ُي كاٌّن ىّجب كائو ڪيم ةّرڊ „ف ٽيڪٍيڪم 

 ايجّڪيظً؛

(d) “درخّاشت ىعهب ُڪ طخع جًٍِ داخال الِء ” اىيدوار

 ُجي يا اىتحان ۾ ويٺّ ُجي؛ڏٌي 

(e) “ىعهب يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ ۾ ىصتلم يا غارضي ” ىالزم

ةٍيادن تي ىالزىت تي رکيم ڪّ  ظّر يا ڪاٌٽريڪٽ

 طخعۿ پِّء اُّ ىفت ۾ ُجي يا ىػاوضي تي ُجي؛

(f) “ڊ ظرفان شرٽيفڪيٽۿ رّىعهب يٌّيّرشٽي يا ة” اىتحان

ڊپهّىا يا ڊگري ڏيڻ الِء اىيدوار جي پرک جي ىلػد الِء 

 اشتػيال ڪيم ظريلّۿ جيئً ىػاىهّ ُجي؛

(g) “ًاًٌ وٺڻ ىعهب يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ ظرفان اىتح” ىيتح

جي ىلػد الِء ىلرر ڪيم طخع ۽ جًٍِ کي اىيدوار جي 

اختيار حاغم ٌُّدو يا اىيدوار چڪاشڻ جّ جّاةي ڪاپي 

جي اُهيت نکت يا زةاٌي اىتحان ذريػي جاچيٍدو ۽ ان 
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 ىيتحًکاٌپِّء ىارڪّن ڏيٍدو ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي اُڙي 

ڪّ ظرفان ىارڪّن ڏيڻ جّ ىػيار چڪاشڻ الِء ىلرر ڪيم 

 طخع؛

(h) “ىعهب يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ ظرفان اىتحان ىٍػلد ” ىرڪز

جي چڪاس جّ ڪاپيً ڪرڻ الِء ةيان ڪيم ٍُڌ يا جّاةي 

 ٍُڌۿ جيئً ةَ ىػاىهّ ُجي؛

(i) “ّىعهب ” وكت کان اڳ پڌرو ٿيم شّال يا شّاني پرچ

ڄاڻايم ظريليڪار ىّجب اىيدوار کي ىهٍدڙ شّاني پرچي 

 ؛ىان ڪّ شّال يا ڪي شّال پڌرا ٿيڻ

(j) “ّىعهب دشتاويز جًٍِ ۾ شّال ىّجّد ُجً ” شّاني پرچ

 يا اىتحان جا شّال جً جّ اىيدوار کي جّاب ڏيڻّ „ُي؛

(k) “ىعهب يٌّيّرشٽي يا ةّرڊۿ جيئً ” شپروائيزري اشٽاف

ىػاىهّ ُجيۿ اًٌِ ظرفان اىتحاًٌ جي شهصهي ۾ ىلرر ڪيم 

 اشٽاف؛

(l) “ىعهب كاٌّن تحت كائو ڪيم يٌّيّرشٽي.”يٌّيّرشٽي 

 . جيڪّ ةَ ڏوُي ٌُّدو:3

(i)  وكت کان اڳ شّال يا شّاني پرچي جي پڌرو ٿيڻ جي يا

ان شهصهي ۾ ڪا ڪالشيفائيڊ ىػهّىات تَ اُڙو شّال يا 

شّاني پرچّ نکت يا زةاٌي اىتحان الِء تيار ٿيڻّ „ُي يا تيار 

 ڪيّ ويّ „ُي؛ يا

(ii)  فارم ۾ غهط ڄاڻ فراُو ڪرڻ يا اىتحان شان داخال

 الڳاپيم ڪًٍِ ٻئي ڪاغذ ۾ غهط ڄاڻ ڏيڻ؛ يا

(iii)  شّاني پرچي جّ ڪّ ةَ حػّ حم ڪرڻ ۾ ىدد ڪرڻ

يا ڪا ىدد حاغم ڪرڻ يا ڪًٍِ ٻئي اىيدوار کي پٍٍِجي 

جّاةي ڪاپي ىان ٌلم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ يا پاڻ ايئً 
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 ڪرڻ؛ يا

(iv)  اىيدوار کي ظئي ٿيم وكت پّرو ٿيڻ کاٌپِّء ةَ ڪّ شّال

 يا شّاني پرچّ حم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ؛

(v)  ّغير كاٌٌّي ظّر تي شڄي جّاةي ڪاپي يا ڪاپي ج

 ڪّ حػّ اىتحاٌي ىرڪز کان ٻاُر کڻي وڃڻ؛ يا

(vi)  اىتحاٌي ڪاپي يا ان جي ڪًٍِ حػي جي ىٽا شٽا

 ڪرڻ؛

(vii)  ياٌتي شان ظرفان ةدد ىيتحًڪًٍِ اىيدوار کي

 وڌيڪ يا گِٽ ىارڪّن ڏيڻۿ 

(viii)  ظرفان ڏٌم ىارڪً ۾  ىيتحًڪًٍِ اىيدوار کي

ةدٌياٌتي شان ڪًٍِ دشتاويز ۾ وڌيڪ يا گِٽ ىارڪّن 

کاٌصّاِء ڪّ  ىيتحًڏيڻۿ جيڪڏًُ ايئً ڪٍدڙ طخع 

 ٻيّ „ُي؛ يا

(ix)  ڪًٍِ اىيدوار کي اىتحان دوران شّاني پرچي ۾ طاىم

جّ جّاب فراُو ڪرڻ يا اىتحان دوران  ڪًٍِ شّال

 جيڪّ شّال رکيّ ويّ ُجي يا رکيّ وڃڻّ ُجي؛ يا

(x)  ڪًٍِ شرٽيفڪيٽ يا يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ جي

ٽيتّنيظًۿ رجصٽر يا ٻئي ڪاغذ يا رڪارڊ ۾ ڦير ڦار ڪرڻۿ 

تتديهي ڪرڻۿ ىٽا شٽا ڪرڻ يا ڊاَُ ڊوَُ ڪرڻۿ يا ڪًٍِ 

ةَ ظريلي شرٽيفڪيٽۿ ڪاغذ يا رڪارڊ اشتػيال ڪرڻ يا 

اشتػيال ڪرڻ جّ شتب ةڻجڻۿ ڄاڻيٍدي تَ ان ۾ ايئً ڦير 

ئيۿ ىٽا شٽا ڪئي يا ڊاَُ ڊوَُ ڪئي ڦار ڪئيۿ تتديهي ڪ

 وئي „ُي؛ يا

(xi)  ۿ اىتحان ىيتحًاىتحاٌي پرچًۿ اىتحاٌي ڪاپيًۿ

ىٍػلد ڪرڻۿ فرضي رول ٌيترنۿ اىتحاًٌ جي ٌتيجً يا ان 
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 شان الڳاپيم ڪا ٻي ىػهّىات ڏيڻ يا حاغم ڪرڻ؛

(xii)  شرڪاري اىتحاٌي ٌتيجً کي اىتحاٌي ڪاپيً جي

شان غهط ڪرڻ يا يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ ةدنيۿ ڦير ڦارۿ ىٽا شٽا 

 ظرفان شٍڀانيم رڪارڊ کي غهط ڪرڻ؛ يا

(xiii)  اىتحاٌي ىرڪز تي اىتحاًٌ يا اىتحاٌي ڪاپيّن

 ورُائڻ ۾  ڪًٍِ ةَ ظريلي رڪاوٽ وجِڻ؛ يا

(xiv)  ڪًٍِ اىتحاٌي ىرڪز جي اٌچارج ڪًٍِ طخع

تي حيهّ ڪرڻ يا ڌىڪيّن ڏيڻ يا اىتحاًٌ شان الڳاپيم 

ڪًٍِ ٻئي طخع تي حيهّ ڪرڻ يا ڌىڪيّن ڏيڻۿ 

 اىتحاًٌ جي شهصهي ۾ ڪّ فائدو حاغم ڪرڻ الِء؛ يا

(xv)  ڪًٍِ اىتحان دورانۿ اىتحان جي ٌتيجً جي پڌرائي

الڳاپيم ڳجِي  يا پيپرن جي ىارڪًۿ يا اىتحاًٌ شان

شان ىػهّىات الِء ڪًٍِ ىالزم کي ڪرپظً ۽ ةددياٌتي 

 يا اثراٌداز ٿيڻۿ رشائي ڪرڻ 

(xvi)  ڄاڻايم ظريليڪار شان ٽڪراَء ۾ اىتحاٌي ڊيّٽي ٌڀائڻ

 الِء شپروائيزري اشٽاف ظّر ىلرري ڪرڻ يا ىلرري ڪرائڻ؛

(xvii)  اىيدوار ظّر  ةدراناىتحان دوران حليلي اىيدوار جي

 حػّ وٺڻ؛

(xviii)  ًٍِِءۿ يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ ظرفان الىلػد غهط ڪ

االٽ ڪيم ىرڪز ةدران ڪًٍِ ٻيئ ىرڪز تي اىتحان 

 وٺڻ؛ يا

(xix)  ىٿي ڄاڻايم ڪيً ىان ڪّ ةَ ڪو ڪرڻ يا ان الِء

 ؛واُر ڪرڻ

كيد جي شزا ڏٌي ويٍديۿ جًٍِ جّ ىدو ٽً شانً تائيً ان تي 

وڌي شگِي ٿّ يا ڏٌڊ جيڪّ ُڪ شئّ ُزار رپيً تائيً وڌي 
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جتي ڏوَُ ڪٍدڙ اىيدوار پر جيڪڏًُ شگِي ٿّ يا ٻئي گڏ؛ 

„ُي تَ ان کي كيد جي شزا ڏٌي ويٍدي جيڪا ُڪ شال کان 

وڌيڪ ٌَ ٌُّدي يا ڏٌڊ جي شزا جيڪا پجاَُ ُزار رپيً کان 

 ڪ ٌَ ٌُّدي يا ٻئي گڏ.وڌي

 ڏوًُ جي طڪايت .4

فلط پّنيس  رپّرٽ ٿيڻ تيۿًُ „رڊيٍٍس تحت ڪّ ڏوَُ 

ظرفان ازاني الئق ٌُّدوۿ يا يٌّيّرشٽي جي شهصهي ۾ 

يٌّيّرشٽي جي رجصٽرار يا شٍدس ظرفان نکت ۾ ان 

ار شهصهي ۾ ةااختيار ةڻايم يٌّيّرشٽي جي ٻئي ڪًٍِ غيهد

جي غّرت ۾ ةّرڊ جي  ظرفانۿ۽ ةّرڊ جي شهصهي ۾ ڏوَُ

چيئرىيً يا اُڙي ٻئي غيهدار ظرفان جيڪّ ان ظرفان نکت 

۾ اُڙي ڏوَُ الِء ةااختيار ةڻايّ ويّ ُجي ۽ اُڙو ڏوَُ كاةم 

 ضياٌت ٌُّدو.

 اڻ طايع ٿيم رڪارڊ ىراغت يافتَ دشتاويز ٌُّدا .5

زم يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ جي اڻ طايع ٿيم رڪارڊ ڪّ ةَ ىال

ڙي ُحليلت جي طاُدي ٌَ ڏيٍدو يا اشان الڳاپيم ڪًٍِ 

يٌّيّرشٽي يا ةّرڊ جي ىػاىهً شان الڳاپيم ڪّ ةَ ڪاغذ 

س جي غّرت ۾ ض ٌَ ڪٍدوۿ شّاِء يٌّيّرشٽي رڪارڊپي

وائيس چاٌصيهر کان اڳّاٽ نکت ىٍظّري جي يا يٌّيّرشٽي 

ي غّرت ۾ چيئرىيًۿ ججي رجصٽرار ۽ ةّرڊ جي رڪارڊس 

کي ان شهصهي ۾ اجازت جي جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ڏيٍدو يا ان 

 غّاةديد حاغم ٌُّدي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


