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ظٍڌ ايڪٽ ٌيتص  XVىجصيَ 4994
SINDH ACT NO.XV OF 1994
ظٍڌ ٌجي اظتادن جا تصةيتي ادارا
(رجعٽصيشً ۽ ضاةعّ) ايڪٽۿ 4994
THE SINDH PRIVATE TEACHERS
TRAINING INSTITUTIONS
)(REGISTRATION AND CONTROL
ACT, 1994
] 27جّالِء [4994
ايڪٽ جًٍِ ذريػي ضّةي ظٍڌ ۾ ٌجي اظتادن جي تصةيتي
ادارن جي ڪو کي ةاكاغسه ةڻايّ ويٍسو.
جيئً تَ ضّةي ظٍڌ ۾ ٌجي اظتادن جي تصةيتي ادارن جي تيِيس )(Preamble
ڪو کي ةاكاغسه ةڻائڻ ۽ اًٌِ تي ٌظصداري ڪصڻ جي
ظهعهي ۾ اُڙن ادارن جي رجعٽصيشً ڪصڻ ضصوري ٿي پيّ
„ُي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌسو ويٍسو:

ىزتطص

غٍّان

۽

 ًُ )4( .4ايڪٽ کي ظٍڌ ٌجي اظتادن جا تصةيتي ادارا شصوغات
(رجعٽصيشً ۽ ضاةعّ) ايڪٽۿ  4994ظڏيّ ويٍسوShort title and .
(ُ )2ي فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍسو ۽ رُيم گٍجائشّن commencement
اُڙي تاريذ کان الڳّ ٿيٍسيّنۿ جيئً خڪّىت
ظصڪاري گضيٽ ۾ واضح ڪصي.

وضفّن

3

 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ جيعتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي Definition
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:
)“ (aظصٽيفڪيٽ” ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جاري ڪيم
رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ܀
)“ (bخڪّىت” ىعهب ظٍڌ خڪّىت܀
)“ (cادارو” ىعهب اُّ ٌجي اداروۿ جًٍِ ةَ ٌاني ظان ظڏيّ
وڃيۿ جيڪّ شاگصدن کي اظتاد ظّر ىلصري الِء تػهيو ۽
تصةيت ڏئي رُيّ ُجي܀
)“ (dةيان ڪيم” ىعهب كاغسن ىّجب ةيان ڪيم܀
)“ (eرجعٽصيشً اٿارٽي” ىعهب ڊائصيڪٽصۿ ةيّرو „ف
ڪيّريڪّنو ايٍڊ ايڪعٽيٍشً وٌگۿ ظٍڌ ڄاىشّرو ۽
جًٍِ ۾ شاىم „ُي ڪّ شزص جيڪّ ًُ ايڪٽ تدت
رجعٽصيشً اٿارٽي جّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ الِء ىلصر ڪيّ ويّ
ُجي܀
)“ (fكاغسا” ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم كاغسا.
 ًُ .3ايڪٽ جي گٍجائشً کاٌعّاِء ڪّ ةَ ادارو كائو كائو ڪصڻ رالف ىٍع
ٌاىّ يا رجعٽصيشً

ڪيّ يا ُاليّ ٌَ ويٍسو.

کاٌعّاِء ادارو جاري
رکڻ
Prohibition
against
or

establishing

continuing
institution
without
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registration
 )4( .4ڪّ شزص جيڪّ ادارو كائو ڪصڻ جّ رّاُشيٍس رجعٽصيشً وغيصه الِء
ُجي ۽ ڪّ شزص جيڪّ اڳّاٽ ىّجّد اداري کي اُڙيَء دررّاظت
ريت جاري رکڻ جّ رّاُشيٍس ُجيۿ اُّ رجعٽصيشً اٿارٽي Application for
کي ڄاڻايم ظصيليڪار ىّجب ةيان ڪيم رجعٽصيشً في ۽ registration etc
ڪاغشن ظان گڏ دررّاظت ڏئي ظگِي ٿّ.
( )2رجعٽصيشً اٿارٽيۿ دررّاظت ىهڻ تيۿ ان ظصفان ىلصر
ڪيم ُڪ جاچ „فيعص يا جاچ ڪييٽي ذريػي جاچ
ڪصائيٍسيۿ ان ظهعهي ۾ پٍٍِجّ پاڻ کي ىعيئً ڪصڻ الِء
تَ:
) (aغيارتّن ۽ اخاظا ضدت ظان الڳاپيم ظيّريّن
ظِّنتّن ىِيا ڪٍسا܀
) (bاظٽاف ةيان تػهييي كاةهيت رکٍسو ۽ ڪافي ٌُّسو ۽ ان
کي ىٍاظب ادائگي ڪئي ويٍسي܀
) (cاوڳاڙيّن ويٍسڙ فيط فصاُو ڪيم ظِّنتً جي اةتڙ ٌَ
ٌُّسيّن܀
) (dاُّ ىڃڻ جّ ڪّ ةَ ظتب ٌاُي تَ ادارو اڻّڻٍسڙ
ظصيليڪار ىّجب ُاليّ ويٍسو يا غيص ىّزون ىاڻًِ ظصفان
ُاليّ ويٍسو܀
) (eاُّ تَ فصٌيچص ۽ ظاىان ىّزون „ًُ܀ ۽
) (fدارالئً ۽ تصةيتي پصوگصام جّن گِصجّن ۽ شصظّن
ةشيّل پڙُائي جا ڪّرظضۿ اًٌِ تي در„ىسۿ پڙُائي جيئً
رجعٽصيشً اٿارٽي ظصفان وكت ةّكت ظئي ڪئي وڃيۿ ان
تي غيم ڪيّ ويٍسو ۽ ان جّ پّرائّ ڪيّ ويٍسو܀
( )3جاچ „فيعص يا جاچ ڪييٽي ظصفان رپّرٽ ىهڻ تيۿ
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جيڪڏًُ رجعٽصيشً اٿارٽيۿ ذيهي دفػَ ( )2۾ ڄاڻايم
ىػاىهً جي ظهعهي ۾:
) (aىعيئً „ُي تَۿ اُا ڄاڻايم ظصيليڪار ىّجب
ظصٽيفڪيٽ جاري ڪٍسيۿ اُڙيً شصظً ۽ ضاةعً ىّجب
جيئً اُا الڳّ ڪصڻ چاُي ۽ ڄاڻايم ظصيليڪار ىّجب
اداري کي”ٌجي اظتادن جّ تصةيتي ادارو“ ظّرۿ رجعٽص
ڪٍسيۿ جًٍِ جي ظهعهي ۾ دررّاظت ڪئي وئي „ُيۿ ۽
ظصٽيفڪيٽ تي رجعٽصيشً جي خليلت جي تّثيق
ڪٍسي܀
) (bجيڪڏًُ ىعيئً ٌَ „ُي تَۿ اُا ظصٽيفڪيٽ کان
اٌڪار ڪٍسي܀ ةشصظيڪ اُّ تَ جيڪڏًُ کّٽ ٿّري „ُي
يا رتو ڪصي ظگِجي ٿيۿ ظصٽيفڪيٽ جاري ڪصڻ کان
تيعتائيً اٌڪار ٌَ ڪيّ ويٍسو جيعتائيً دررّاظت گشار
کي ىٍاظب وكت دوران کّٽ پّري ڪصڻ الِء نکت ۾ ٌّٽيط
ٌَ جاري ڪيّ وڃي ۽ جيعتائيً اُّ ان ٌّٽيط تي غيم
ڪصڻ ۾ ٌاڪام ٌٿّ ٿئي.
( )4رجعٽصيشً اٿارٽي ظصٽيفڪيٽ جاري ڪصڻ يا
ظصٽيفڪيٽ کان اٌڪار ڪصڻ جا ظتب رڪارڊ ۾ رکٍسي.
( )5اُّ شزص جًٍِ کي ظصٽيفڪيٽ جاري ڪيّ ويّ
„ُيۿ اُّ ًُ ايڪٽ جي گٍجائشًۿ كاغسن ۽ ضاةعً تي
غيم ڪصڻ جّ پاةٍس ٌُّسوۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ جً
تدت ظصٽيفڪيٽ جاري ڪيّ ويّ „ُي.
 )4( .5ادارو جيڪّ اڳّاٽ ىّجّد ٌَ ُجي اُّ فلط دفػَ  4جي ٌجي اداري جّ كيام ۽
ذيهي دفػَ ( )3تدت ظصٽيفڪيٽ جاري ٿيڻ کاٌپِّء كائو جاري رکڻ
Establishment

ڪيّ ويٍسو.
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( )2اڳّاٽ ىّجّد ادارو جًٍِ ان ظهعهي ۾ ًُ ايڪٽ جي and continuance
الڳّ ٿيڻ جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌسر دفػَ  4جي ذيهي دفػَ (private )4

of

تدت دررّاظت ڪئي „ُيۿ اُّ دررّاظت جي انتّيٰ ۾ institution
ُجڻ تائيً جاري رکي ظگٍِسوۿ پص ظصٽيفڪيٽ کان
اٌڪار ٿيڻ تي فّري ظّر ةٍس ڪيّ ويٍسو.
( )3ادارو جيڪّ اڳّاٽ ىّجّد ُجيۿ جًٍِ ًُ ايڪٽ جي
الڳّ ٿيڻ جي ٽيًِ ڏيًٍِ دوران دفػَ  4جي ذيهي دفػَ ()4
تدت ڪا دررّاظت ٌَ ڏٌي ُجيۿ اُّ اُڙو غصضّ رتو ٿيڻ
ةػس جاري ٌَ رُي ظگٍِسو.
 .6دفػَ  4جي ذيهي دفػَ ( )3تدت جاري ڪيم ظصٽيفڪيٽ ظصٽيفڪيٽ

ىهتّي

رجعٽصيشً اٿارٽي ظصفان اُڙي جاچ يا پڇا ڳاڇا ةػس ىهتّي ٿيڻ يا رد ٿيڻ
يا رد ڪصي ظگِجي ٿّۿ جيئً اُا ىٍاظب ظيجِيۿ اُا or

Suspension

ىعيئً „ُي تَ ڪجَِ ًُ ايڪٽ جي گٍجائشً يا كاغسن يا of

cancellation

شصظً ۽ ضاةعً جي ٽڪصاَء ۾ „ُي :ةشصظيڪ certificate
ظصٽيفڪيٽ الڳاپيم ىاڻًِ کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ کاٌعّاِء
ىهتّي يا رد ٌَ ڪيّ ويٍسو.
 .7جيڪڏًُ رجعٽصيشً اٿارٽي دفػَ  4جي ذيهي دفػَ ( )3اپيم
تدت ظصٽيفڪيٽ جاري ڪصڻ کان اٌڪار ڪصي ٿيۿ يا Appeal
اُڙيَء ريت جاري ڪيم ظصٽيفڪيٽ ىهتّي يا رد ڪصي
ٿيۿ دررّاظت گشار يا ظصٽيفڪيٽ رکٍسڙ رجعٽصيشً
اٿارٽي جي خڪو واري تاريذ جي ٽيًِ ڏيًٍِ دوران
خڪّىت کي اپيم ڪصي ظگِي ٿّ ۽ ان ظهعهي ۾
خڪّىت ظصفان جاري ڪيم خڪو ختيي ٌُّسو ۽
رجعٽصيشً اٿارٽي ظصفان ان تي غيم ڪيّ ويٍسو.
 .8جيڪّ ةَ ڪّ ةَ ادارو ةٍا رجعٽصيشً جي ُالئي ٿّ اُّ ڏٌڊ
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كيس جي ظضا جّ ىعتدق ٌُّسو جيڪا ُڪ ظال تائيً وڌي Penalty
ظگِي ٿي يا ڏٌڊ جيڪّ پٍجاَُ ُضار رپيً تائيً وڌي ظگِي
ٿّ يا ٻئي گڏ.
 .9ڪًٍِ ةَ غسانت کي ًُ ايڪٽ تدت ڪًٍِ ڏوَُ تي ڏوَُ تي ڪارروائي جّ
ڪارروائي جّ ارتيار ٌَ ٌُّسو ظّاِء ان جي تَ رجعٽصيشً ارتيار
اٿارٽي يا ان ظصفان ان ظهعهي ۾ ةاارتيار ةڻايم ڪًٍِ of

Cognizance

غيهسار ظصفان نکت ۾ شڪايت ٌَ ڪئي وڃي ۽ ڪا ةَ offence
فصظٽ ڪالس ىئجعٽصيٽ کان گِٽ غسانت اُڙي ڏوَُ تي
ڪارروائي ٌَ ڪٍسي.
 ًُ .41ايڪٽ جّن گٍجائشّن وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي اثصاٌساز ٿيڻ
كاٌّن يا ڪًٍِ ىػاُسيۿ اٌعٽصوىيٍٽۿ „رٽيڪهط „ف Overriding effect
ايعّظيئيشًۿ ڊيڊ يا ڪًٍِ ٻئي دظتاويض تي اثصاٌساز ٌَ
ٿيٍسيّن.
 ًُ .44ايڪٽ تدت ظٺي ٌيت ظان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ضياٌت
ڪجَِ ڪصڻ جي ارادي جي ظهعهي ۾ خڪّىتۿ Indemnity
رجعٽصيشً اٿارٽي يا ان ظهعهي ۾ ڪًٍِ ٻئي شزص
رالف ڪّ ڪيط يا ڪا كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿيٍسي.
 .42خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ًُ كاغسا جّڙڻ جّ ارتيار
ايڪٽ جا ىلطس خاضم ڪصڻ الِء كاغسا جّڙي ظگِي ٿي.

Power to make
rules

 .43ظٍڌ پصائيّيٽ ٽيچصس ٽصيٍٍگ اٌعٽيٽيّشٍض ىٍعّري
(رجعٽصيشً ايٍڊ ڪٍٽصول) „رڊيٍٍطۿ  4994کي ىٍعّخ Repeal
ڪيّ وڃي ٿّ.
ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىشڪّره تصجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتػيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
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