
 
1 

 ۴۹۹۱مجزیہ  XVسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XV OF 1994 

 اور )رجسٹزیشن ادارے تزبیتی کے اسبتذہ خبنگی سندھ

 ۴۹۹۱ ایکٹ، ضببطہ(

THE SINDH PRIVATE TEACHERS TRAINING 

INSTITUTIONS (REGISTRATION AND 

CONTROL) ACT, 1994 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیض

  (Sections) صفعبت
 ۔ هشتصغ عٌواى اوع شغوعبت۱

Short title and commencement 
 ۔ تعغیف۲

Definition 
 کے سالف هٌع ًبهہ یب عجـٹغیشي کے عالوٍ اصاعٍ جبعی عکھٌے ۔ قیبم ۳

Prohibition against establishing or continuing institution 

without registration 
 ۔ عجـٹغیشي وغیغٍ کے لیئے صعسواؿت۴

Application for registration etc 
 ۔ سبًگی اصاعے کب قیبم اوع جبعی عکھٌب۵

Establishment and continuance of private institution  
 کغًب یب هٌـور کغًب۔ ؿغٹیفکیٹ هلتوی ۶

Suspension or cancellation of certificate 
 ۔ اپیل۷

Appeal 



 
2 

 ۔ جغهبًہ۸

Penalty 
 ۔ جغم پغ کبععوائی کب استیبع۹

Cognizance of offence 
 ۔ اثغاًضاػ ہوًب۱۱

Overriding effect 
 ۔ ضوبًت۱۱

Indemnity 
 ۔ قواعض ثٌبًے کب استیبع۱۲

Power to make rules 
 ۔ هٌـوسی۱۳

Repeal 

 

 

 

 

 

 

 ۴۹۹۱مجزیہ  XVسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XV OF 1994 

 ادارے تزبیتی کے اسبتذہ خبنگی سندھ

 ۴۹۹۱ ایکٹ، ضببطہ( اور )رجسٹزیشن

THE SINDH PRIVATE TEACHERS 

TRAINING INSTITUTIONS 

(REGISTRATION AND CONTROL) 

ACT, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 ]۱۹۹۱جوالئی  ۲۷[
ایکٹ جؾ کی توؿظ ؿے صوثہ ؿٌضھ هیں سبًگی 

اؿبتظٍ کے تغثیتی اصاعوں کے کبم کو ثبقبعضٍ ثٌبیب 

 جبئے گب۔

جیـب کہ صوثہ ؿٌضھ هیں سبًگی اؿبتظٍ کے تغثیتی 

ًظغصاعی  اؽ پغ اصاعوں کے کبم کو ثبقبعضٍ ثٌبًے اوع

کغًے کے ؿلـلے هیں ایـے اصاعوں کی عجـٹغیشي 

 کغًب هقصوص ہے؛ 

 اؽ طغح عول هیں الیب جبئے گب:اؽ کو 

( اؽ ایکٹ کو ؿٌضھ سبًگی اؿبتظٍ کے تغثیتی ۱۔ )۱

کہب  ۱۹۹۱اصاعے )عجـٹغیشي اوع ضبثطہ( ایکٹ، 

 جبئے گب۔

(یہ فی الفوع ًبفظ ہوگب اوع عہتی گٌجبئشیں ایـی ۲)

ی، جیـے دکوهت ؿغکبعی گتبعیز ؿے ًبفظ ہوں 

 گؼیٹ هیں واضخ کغے۔

کچھ هضووى اوع هفہوم ۔ اؽ ایکٹ هیں، جت تک ۲

 کے هتضبص ًہ ہو، تت تک:

(a)  ؿغٹیفکیٹ'' هطلت اؽ ایکٹ کے تذت''

 جبعی کغصٍ عجـٹغیشي کب ؿغٹیفکیٹ؛

(b) دکوهت'' هطلت دکوهت ؿٌضھ؛'' 

(c)  سبًگی اصاعٍ، جؾ ثھی ًبم  وٍ''اصاعٍ'' هطلت

اؿتبص کے  کہب جبئے، جو شبگغصوں کوؿے 

ے لیئے تعلین اوع ًے کغطوع پغ هقغع ک

 عہب ہو؛ تغثیت صے

(d)  ثیبى کغصٍ'' هطلت قواعض کے تذت ثیبى''

 کغصٍ؛

(e)  عجـٹغیشي اتھبعٹی'' هطلت ڈائغیکٹغ، ثوعڈ''

آف کیوعیکولن ایٌڈ ایکـٹیٌشي وًگ، ؿٌضھ 

جبهشوعو اوع جؾ هیں شبهل ہے کوئی 

ششص جو اؽ ایکٹ کے تذت عجـٹغیشي 

اتھبعٹی کی طهیضاعیبں ًجھبًے کے لیئے 

 هقغع کیب گیب ہو؛

(f) ''هطلت اؽ ایکٹ کے تذت ثٌبئے  ''قواعض
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 گئے قواعض۔

۔ اؽ ایکٹ کی گٌجبئشوں کے عالوٍ کوئی ثھی اصاعٍ ۳

 قبئن کیب یب چالیب ًہیں جبئے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

( کوئی ششص جو اصاعٍ قبئن کغًے کب سواہشوٌض ۱۔ )۴

ہو اوع کوئی ششص جو پہلے ؿے هوجوص اصاعے کو 

اؽ طغح جبعی عکھٌے کب سواہشوٌض ہو، وٍ 

عجـٹغیشي اتھبعٹی کو ثیبى کغصٍ طغیقیکبع کے تذت 

عجـٹغیشي فی اوع کبغظات کے ؿبتھ صعسواؿت صے 

 ؿکتب ہے۔

(عجـٹغیشي اتھبعٹی، صعسواؿت هلٌے پغ، اؽ کی ۲)

طغف ؿے هقغع کغصٍ ایک جبًچ آفیـغ یب جبًچ کویٹی 

کے طعیعے جبًچ کغائے گی، اؽ ؿلـلے هیں سوص کو 

 هطوئي کغًے کے لیئے کہ:

(a) بعتیں اوع ادبطے صذت ؿے هتعلقہ عو

 ؿبعی ؿہولیبت فغاہن کغیں گے؛

(b)  اؿٹبف ثیبى کغصٍ تعلیوی قبثلیت عکھے گب اوع

کبفی ہوگب اوع اى کو هٌبؿت اصا ئگی کی 

 جبئے گی۔

(c)  وصول کغصٍ فیؾ فغاہن کغصٍ ؿہولیبت کے

 هتضبص ًہ ہوں گی؛

(d)  ٍیہ هبًٌے کب کوئی ثھی ؿجت ًہیں کہ اصاع

چالیب جبئے غیغ پـٌضیضٍ طغیقیکبع کے تذت 

گب یب غیغ هوػوں افغاص کی طغف ؿے چالیب 

 جبئے گب؛

(e) یہ کہ فغًیچغ اوع ؿبهبى هوػوں ہیں؛ اوع 

against 

establishing or 

continuing 

institution 

without 

registration 
عجـٹغیشي وغیغٍ 

 لیئے صعسواؿتکے 

Application for 

registration etc 
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(f)  صاسالٔوں اوع تغثیتی پغوگغام کی ضغوعیبت

اى اوع شغائظ ثشوول پڑھبئی کے کوعؿؼ، 

، پڑھبئی جیـے عجـٹغیشي  پغ عولضعٓاهض

طئے کی اتھبعتی کی طغف ؿے وقت ثوقت 

جبئی گی، اؽ پغ عول کیب جبئے گب اوع اؽ 

 ؛کو هکول کیب جبئے گب
(جبًچ آفیـغ یب جبًچ کویٹی کی طغف ؿے عپوعٹ ۳)

( هیں ۲هلٌے پغ، اگغ عجـٹغیشي اتھبعٹی، طیلی صفعہ )

 ثیبى کغصٍ هعبهالت کے ؿلـلے هیں:

(a) ٍهظکوعٍ طغیقیکبع کے  هطوئي ہے کہ و

تذت ؿغٹیفکیٹ جبعی کغے گی، ایـی 

شغائظ اوع ضواثظ کے تذت جیـے وٍ ًبفظ 

کغًب چبہے اوع هظکوعٍ طغیقیکبع کے تذت 

''سبًگی اؿبتظٍ کب تغثیتی اصاعٍ''  اصاعے کو

عجـٹغ کغے گی، جؾ کے  کے طوع پغ

ؿلـلے هیں صعسواؿت کی گئی ہے،  اوع 

یقت کی ؿغٹیفکیٹ پغ عجـٹغیشي کی دق

 توثیق کغے گی؛

(b)  اگغ هطوئي ًہیں ہے تو،  وٍ ؿغٹیفکیٹ ؿے

کغے گی، ثشغطیکہ یہ کہ اگغ هعوولی اًکبع 

 وٍ کوی ستن کی جب ؿکتی ہے، تویب  کوی ہے

ؿغٹیفکیٹ  جبعی کغًے ؿے تت تک اًکبع 

ًہیں کیب جبئے گب جت تک صعسواؿت گظاع 

کو هٌبؿت وقت کے صوعاى کوی پوعی 

کغًے کے لیئے تذغیغی طوع پغ ًوٹیؾ 

جبعی ًہیں کیب جبتب اوع جت تک وٍ اؽ 

 ًوٹیؾ پغ عول کغًے هیں ًبکبم ًہیں ہوتب۔

(عجـٹغیشي اتھبعٹی ؿغٹیفکیٹ جبعی کغًے یب ۴)

ؿغٹیفکیٹ ؿے اًکبع کغًے کے اؿجبة عکبعڈ هیں 

 عکھے گی۔

(وٍ ششص جؾ کو ؿغٹیفکیٹ جبعی کیب گیب ہے، ۲)

وٍ اؽ ایکٹ کی گٌجبئشوں، قواعض اوع ضواثظ پغ 

عول کغًے کب پبثٌض ہوگب، اگغ کوئی ہوں، جي کے 
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 تذت ؿغٹیفکیٹ جبعی کیب گیب ہے۔

ہ ( اصاعٍ جو پہلے ؿے هوجوص ًہ ہو وٍ فقظ صفع۱۔ )۵

( کے تذت ؿغٹیفکیٹ جبعی ہوًے ۳کی طیلی صفعہ ) ۴

 کے ثعض قبئن کیب جبئے گب۔

(پہلے ؿے هوجوص اصاعٍ جؾ ًے اؽ ؿلـلے هیں ۲)

 ۴اؽ ایکٹ کے ًبفظ ہوًے کے تیؾ صى کے اًضع صفعہ 

( کے تذت صعسواؿت کی ہے، وٍ ۱کی طیلی صفعہ )

صعسواؿت کے التوٰی هیں ہوًے تک جبعی عکھ ؿکے 

ٹیفکیٹ ؿے اًکبع ہوًے پغ فوع طوع پغ گب، لیکي ؿغ

 ثٌض کیب جبئے گب۔

(اصاعٍ جو پہلے ؿے هوجوص ہو، جؾ ًے اؽ ایکٹ ۳)

کی  ۴کے ًبفظ ہوًے کے تیؾ صى کے صوعاى صفعہ 

( کے تذت کوئی صعسواؿت ًہیں صی، وٍ ۱طیلی صفعہ )

ؿکے  ھایـب عغصہ ستن ہوًے کے ثعض جبعی ًہیں ع

 گب۔

( کے تذت جبعی کغصٍ ۳)کی طیلی صفعہ  ۴۔ صفعہ ۶

ؿغٹیفکیٹ عجـٹغیشي اتھبعٹی کی طغف ؿے ایـی 

جبًچ یب پوچھ گبچھ کے ثعض هلتوی یب عص کیب جب ؿکتب 

ہے، جیـے وٍ هٌبؿت ؿوجھے، وٍ هطوئي ہے کہ 

کچھ اؽ ایکٹ کی گٌجبئشوں یب قواعض یب  شغائظ اوع 

ضواثظ کے ٹکغأو هیں ہے: ثشغطیکہ ؿغٹیفکیٹ 

ٌٌے کب هوقعہ صیٌے کے عالوٍ هتعلقہ افغاص کو ؿ

 هلتوی یب عص ًہیں کیب جبئے گب۔

( ۳کی طیلی صفعہ ) ۴۔ اگغ عجـٹغیشي اتھبعٹی صفعہ ۷

کے تذت ؿغٹیفکیٹ جبعی کغًے ؿے اًکبع کغتی 

ہے، یب اؽ طغح جبعی کغصٍ ؿغٹیفکیٹ هلتوی یب عص 

کغتی ہے، صعسواؿت گظاع یب ؿغٹیفکیٹ عکھٌے واال 

کن والی تبعیز کے تیؾ صى عجـٹغیشي اتھبعٹی کے د

کے صوعاى دکوهت کو اپیل کغ ؿکتب ہے اوع اؽ 

ؿلـلے هیں دکوهت کی طغف ؿے جبعی کغصٍ دکن 

دتوی ہوگب اوع عجـٹغیشي اتھبعٹی کی طغف ؿے 

 اؽ پغ عول کیب جبئے گب۔

۔ جو ثھی کوئی ثھی اصاعٍ ثٌب عجـٹغیشي کے چالتب ۸
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ؿبل تک ہے وٍ قیض کی ؿؼا کب هـتذق ہوگب جو ایک 

ثڑھ ؿکتی ہے یب جغهبًہ جو پچبؽ ہؼاع عوپے تک 

 ثڑھ ؿکتب ہے یب صوًوں ؿبتھ۔

۔ کـی ثھی عضالت کو اؽ ایکٹ کے تذت کـی جغم ۹

پغ کبععوائی کب استیبع ًہیں ہوگب عالوٍ اؽ کے کہ 

عجـٹغیشي اتھبعٹی یب اؽ کی طغف ؿے اؽ ؿلـلے 

هیں ثباستیبع ثٌبئے گئے کـی عولضاع کی طغف ؿے 

ی جبئے اوع کوئی ثھی یغی طوع پغ شکبیت ًہ کتذغ

جـٹغیٹ ؿے کن عضالت ایـے جغم پغ فغؿٹ کالؽ ه

 کبععاوئی ًہیں کغے گی۔

۔ اؽ ایکٹ کی گٌجبئشیں وقتی طوع پغ ًبفظ کـی ۱۱

، اًـٹغوهٌٹ، آعٹیکلؾ آف هعبہضےصوؿغے قبًوى یب 

ایـوؿی ایشي، ڈیڈ یب کـی صوؿغے صؿتبویؼ پغ 

 گی۔اثغاًضاػ  ًہیں ہوں 

۔ اؽ ایکٹ کے تذت اچھی ًیت ؿے کیئے گئے ۱۱

کـی کبم یب کچھ کغًے کے اعاصے کے ؿلـلے هیں 

دکوهت، عجـٹغیشي اتھبعٹی یب اؽ ؿلـلے هیں کـی 

صوؿغے ششص کے سالف کوئی کیؾ یب کوئی قبًوًی 

 کبععوائی ًہیں ہوگی۔

۔ دکوهت ؿغکبعی گؼیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۲

صل کغًے کے لیئے طعیعے اؽ ایکٹ کے هقبصض دب

 قواعض ثٌب ؿکتی ہے۔
 

ٌگ اًـٹیٹیوشٌؼ ً۔ ؿٌضھ پغائیویٹ ٹیچغؽ ٹغ۱۳

کو هٌـور  ۱۹۹۴)عجـٹغیشي ایٌڈ کٌٹغول( آعڈیٌٌؾ، 

 کیب جبتب ہے۔
 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


