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 0221ىجسيَ  Vضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 2001 

 ۽ )اٌتظام ادارا جا تػهيو طتي داٌگي ضٍڌ

 0221 „رڊيٍٍصۿ ضاةطّ(

THE SINDH PRIVATE MEDICAL 

EDUCATION INSTITUTIONS 

(REGULATION AND CONTROL) 

ORDINANCE, 2001 

 ]0221 جٍّري 02[

عػتي ۾  داٌگيضٍڌ ؼّةي جي „رڊيٍٍص جًٍِ ذريػي 

 ڪجَِ ادارن جي اٌتظام ۽ ضاةطي کي يليٍي ةڻايّ ويٍرو.

طتي تػهيو ڏيٍرڙ عػتي ۾  داٌگيضٍڌ ؼّةي جي جيئً تَ 

ضسوري ةڻائڻ ڪجَِ ادارن جي اٌتظام ۽ ضاةطي کي يليٍي 

 ؛„ُيپيّ ٿي 

 واري اغالن 1999„ڪٽّةس  14۽ جيئً تَ ؼّةائي اضييتهي 

ىّجب ىػطم  1تحت ۽ پسوويشٌم ڪاٌطٽيٽيّعً „رڊر ٌيتس. 

 „ُي؛

گّرٌس ىطيئً „ُي تَ ىّجّده ؼّرتحال ۾ ضٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڙو كرم کڻڻ ضسوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پسوويشٌم 

جّ پسوويشٌم  1999ڪاٌطٽيٽيّعً „رڊر ضان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان ضهطهي ۾ ىهيم 9ڪاٌطٽيٽيّعً )تسىيو( „رڊر ٌيتس. 

ضيّرن ادتيارن کي اضتػيال ۾ „ڻيٍريۿ ضٍڌ جي گّرٌس 
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دّعيَء ضان ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ 

 „ُي:

طتي تػهيو جا  داٌگيضٍڌ کي „رڊيٍٍص ( ًُ 1) .1

 ضڏيّ ويٍرو. 0221ادارا )اٌتظام ۽ ضاةطّ( „رڊيٍٍصۿ 

 .فّري طّر تي الڳّ ٿيٍروُي (0)

 

ًُ „رڊيٍٍص ۾  جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍص تحت جّڙيم ىيڊيڪم ” اٿارٽي

 ايجّڪيغً اٌطٽيٽيّعٍش اٿارٽي؛

(b) “ىطهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(c) “ىطهب ڪّ پسائيّيٽ اداروۿ ڪِڙي ةَ ٌاني ضان ” ادارو

 ُجيۿ جيڪّ طتي تػهيو ڏئي رُيّ ُجي؛

(d) “ىطهب ڪًٍِ ُيهٿ ضائٍص يا عػتي ۾ ” طتي تػهيو

 ڊگسيۿ ڊپهّىا يا ضسٽيفڪيٽ الِء طتي تػهيو؛

(e) “ىطهب كاغرن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(f) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍص تحت ” رجطٽسيغً اٿارٽي

 ىت طسفان ىلسر ڪيم ڪّ غيهرار؛ّحڪ

(g) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍص تحت جّڙيم كاغرا؛” كاغرا 

(h) “ىطهب ُڪ اضڪيو جيئً ةيان ڪيّ ويّ ” اضڪيو

ُجيۿ ُڪ اداري جي جاري رکڻ جي كيام يا ًُ „رڊيٍٍص 

تحت رجطٽس ٿيم اداري ۾ پڙُائي يا تسةيت جّ ٌئّن 

 ڪّرس عاىم جي اجازت حاؼم ڪسڻ الِء ُجي؛

( حڪّىت ُڪ اٿارٽي كائو ڪٍريۿ جًٍِ کي 1.)3

 ٍرو.اٿارٽي ضڏيّ وي صىيڊيڪم ايجّڪيغً اٌطٽيٽيّعٍ
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( اٿارٽي چيئسىيً تي ىغتيم ٌُّري جيڪّ حڪّىت 0)

 :ان ۾ عاىم ٌُّرا طسفان ىلسر ڪيّ ويٍرو ۽ ُيٺيان ىييتس

(a)  ضٍڌ ؼحت کاتي جّ ضيڪسيٽسي يا ضٍرس طسفان ٌاىشد

ڪيم جيڪّ ايڊيغٍم ضيڪسيٽسي جي رتتي کان گِٽ ٌَ 

 ُجي؛

(b)  پاڪطتان ىيڊيڪم ايٍڊ ڊيٍٽم ڪائٌّطم جّ ُڪ

ٌيائٍرو يا الڳاپيم ايڪسيڊيٽيغً ةاڊي جيئً حڪّىت 

 طسفان ىلسر ڪيّ وڃي؛

(c) پتهڪ يٌّيّرضٽي جا ٻَ ٌيائٍرا؛ 

(d)  ىيڊيڪم فيڪهٽي ضان الڳاپيم اضڪيو جي ضهطهي ۾

 پاڪطتان ىيڊيڪم ايطّضيئيغً جّ ُڪ ٌيائٍرو؛

(e) يم اضڪيو جي ضهطهي ۾ ڊيٍٽم فيڪهٽي ضان الڳاپ

 پاڪطتان ڊيٍٽم ايطّضيئيغً جّ ُڪ ٌيائٍرو؛

(f)  ِّحڪّىت طسفان طتي عػتي ضان الڳاپيم ٻَ ٌاىيارا ىاڻ

 ٌاىشد ڪيا ويٍرا.

.ڪّ ةَ ادارو ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائغً کاٌطّاِء كائو يا 4

 جاري ٌَ رکيّ ويٍرو.

 

 

 

 

 

 

 

 (ڪّ عذػ جيڪّ دنچطپي رکٍرو ُجي:1.)5
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(a) كائو ڪسڻ ۾:ادارو 

(b) اڳّاٽ ىّجّد ڪّ ادارو جاري رکڻ ۾؛ 

(c) م اداري ۾ پڙُائي جي ٌّن ًُ „رڊيٍٍص تحت رجطٽس ٿي

 يا دادال جي گٍجائظ وڌائڻ. اضافّ ڪسڻ ڪّرضً جّ

ةيان ڪيم في ۽ ڪاغزن ضان گڏ اضڪيو حڪّىت تَ اُّ  

 کي جيع ڪسائيٍرو.

ضگِي  چئياضڪيو جي ىهڻ تي حڪّىت اٿارٽي کي ( 0)

ٿي يا اضڪيو ۾ ةيان ڪيم ىػاىهً جي جاچ ڪسي ضگِي 

رپّرٽ حڪّىت ڏاًٌِ  ذاٌگيٿي ۽ ضفارعً ضان گڏ پٍِ

 اىاڻي ضگِي ٿي.

۾ اضڪيو ۾ ٌلػ „ُي يا ( جيڪڏًُ اٿارٽي جي ديال 3)

ًۿ تَ اٿارٽي الڳاپيم ات يا ڪاغز گِسةم „ُوڌيڪ ىػهّى

درضت ڪسڻ الِء طهب ڪسي ضگِي ٿي يا  عذػ کي ٌلػ

ڪسي وٺي ئً ىػاىهّ ُجيۿ گِسةم ىػهّىات يا ڪاغز جي

 ضگِي ٿي.

 ىڪيم „ُيۿ اٿارٽي اُڙي جاچ ڪسي .جتي اضڪيو6

کاٌپِّءۿ جيئً اُا ىٍاضب ضيجِيۿ ُيٺيً ىػاىهً کي ٌظس ۾ 

 رکٍري پٍٍِجّن ضفارعّن حڪّىت کي اىاڻيٍري:

(a)  ڇا تجّيش ڪيم يا اڳّاٽ ىّجّد ادارو پٍٍِجّ كيام يا

جاري رکڻ چاُي ٿّۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ اُّ پاڪطتان 

ىيڊيڪم ايٍڊ ڊيٍٽم ڪائٌّطم يا ڪًٍِ ٻي الڳاپيم 

ايڪسيڊيٽيغً ةاڊي طسفان ةيان ڪيم گِٽ ۾ گِٽ ىػيار 

 ؛جي طتي تػهيو ڏيڻ جي حانت ۾ „ُي

(b) سڻ ۽ تطهيو ڇا اُڙي اداري وٽ ضٺي طسيلي ڪو ڪ

ڪيم ىػيار ىّجب پڙُائي ۽ تسةيت جا ڪّرس ُالئڻ  الِء 

 جاري رکڻ جي اجازت

Permission of 

establishing or 

continuing an 

institution 
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 جّڳا ىاني وضيال „ًُ؛

(c)  ضِّنتّنۿ اُڙي اداري ۾ پڙٍُرڙ  جّڳيّن ڇا اضپتال جّن

اٌگ جي حطاب ضان يا پڙُائي يا تسةيت جي  يعاگسدن ج

ايم وكت دوران ىِيا ڪّرس جي حّاني ضان اضڪيو ۾ ڄاڻ

 ڪيّن ويٍريّن؛

(d)  ڇا ةيان ڪيم نياكت رکٍرڙ جّڳّ ٽيچٍگ اضٽاف ىِيا

ڪيّ ويّ „ُي يا اضڪيو ۾ ةيان ڪيم وكت دوران ىِيا 

 ڪيّ ويٍرو؛

(e)  ڇا اضٽافۿ اوزارنۿ رُائظ ۽ ٻيً ضِّنتً ضييت ضسوري

ضِّنتّن اداري جي ةِتس ٌيٌّي ڪو ڪسڻ الِء ىِيا ڪيّن 

ويٍريّن يا پڙُائي ۽ تسةيت جي ٌئيً ڪّرس کي ُٿي 

ائڻ يا وڌاوارو دادال جي گٍجائظ کي ضٍڀانڻ جي ضگَِ وٺس

 ضڪيو ۾ ڄاڻايم وكت دوران ىِيا ڪيّنٌُّري يا ا

 ؛ّنويٍري

(f)  ّڪّ ٻيّ ىػاىهّۿ جيڪّ ضسوري ُجي يا ةيان ڪيّ وي

 ُجي.

حڪّىت اضڪيو تي غّر ڪسڻ کاٌپِّء ۽ اٿارٽي جي  (1.)7

حاؼم ڪسڻ کاٌپِّءۿ جتي ضسوري ُجي اُڙا ضفارعً تي ۽ 

يا تفؽيم ۽ اُڙي جاچ ڪسائڻ کاٌپِّءۿ جيئً الڳاپيم ٻ

سطً اُڙي ععذػ کان ضسوري ضيجِيۿ حڪو ذريػي 

جي ىٍظّري ڏيڻ جيئً اُّ ضسوري ضيجِي يا اضڪيو کي 

 ٌاىٍظّر ڪسي:

ةغسطيڪ ڪا ةَ اضڪيو تيطتائيً ٌاىٍظّر ٌَ ڪئي 

ويٍري جيطتائيً الڳاپيم عذػ کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ فساُو ٌَ 

 ڪيّ وڃي.
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( تحت حڪو جي ٌلم رجطٽسيغً اٿارٽي 1ذيهي دفػَ )( 0)

 کي „گاُي ةػر الڳاپيم ىاڻِّ کي ڏٌي ويٍري.

 ( جتي اضڪيو جي ىٍظّري ٌاُي ڏٌي وئيۿ اضڪيو ضان3)

الڳاپيم ىاڻِّ کي پٍجاَُ ضيڪڙو فٍڊ ىان ڪيم گڏ جيع 

 .واپص ڪيّ ويٍرو

جتي ڪا اضڪيو كائو ڪسڻي „ُي يا ڪّ ادارو ( 1. )8

ڻ جي ىٍظّري ىهي چڪي „ُيۿ رجطٽسيغً جاري رک

اٿارٽي ڄاڻايم طسيليڪار ۾ اداري کي رجطٽس ڪٍري ۽ دفػَ 

تحت جاري ڪيم حڪو ۾ ةيان ڪيم عسطً ىّجب  7

 ضسٽيفڪيٽ جاري ڪٍري.

اُّ ىاڻِّ جًٍِ کي ضسٽيفڪيٽ جاري ڪيّ ويّ „ُي ( 0)

اُّ ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائغًۿ كاغرن ۽ ضسٽيفڪيٽ جي 

 غيهرر„ىر جّ پاةٍر ٌُّرو. عسطً ۽ ضاةطً تي

ادارو جيڪّ ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ کان اڳّاٽ ( 1. )9

 7ىّجّد ٌَ ُجيۿ اُّ تڏًُ ئي كائو ٿي ضگٍِرو جڏًُ دفػَ 

 تحت ضسٽيفڪيٽ جاري ڪيّ وڃي.

ًُ ( ادارو جيڪّ اڳّاٽ ىّجّد ُجيۿ جًٍِ ضهطهي ۾ 0)

ڏٌي اضڪيو „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ کان ٌّي ڏيًٍِ اٌرر 

جاري ڪو ُجيۿ اُّ اضڪيو جي ٌيڪال ٿيڻ تائيً وئي 

پس جيڪڏًُ اضڪيو ىٍظّر ٌَ ٿي ڪئي رکي ضگٍِروۿ 

 وڃي تَ اُّ فّري طّر ڪو ةٍر ڪٍرو.

اڳّاٽ ىّجّد اداروۿ جًٍِ جي ضهطهي ۾ ڪا اضڪيو ( 3)

ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ جي ٌّي ڏيًٍِ دوران جيع ٌاُي 

ِّء جاري ٌَ رکي ڪسائي وئيۿ اُّ غسؼّ پّرو ٿيڻ کان پ

 ضگٍِرو.

 

 

 

 

 

رجطٽسيغً 

 ضسٽيفڪيٽ

Registration 

Certificate 

 

 

 

 

اداري جّ كيام  داٌگي

 ۽ جاري رکڻ

Establishment 

and continuance 

of private 

institution 

 

 

 

 

 

 



 
9 

جتي ڪًٍِ اداري کي پڙُائي ۽ تسةيت جا ٌّان . 12

ڪّرضش کّنڻ جي اجازت ڏٌي وئي „ُي يا ان جي دادال جي 

گٍجائظ وڌائڻ جي اجازت ڏٌي وئي „ُي تَ ادارو ان ضهطهي 

۾ تيطتائيً ڪّ كرم ٌَ کڻٍرو جيطتائيً رجطٽسيغً اٿارٽي 

ِسجً ىطاةق ىطيئً اداري جي جاچ پڙتال ڪسي ۽ پاڻ کي گ

ٌَ ڪسي ۽ دادال جّن عسطّن ۽ پڙُائي جا ڪّرس ةغيّل 

تسةيت جي ىڪيم ٌَ ٿيًۿ جًٍِ ۾ ٌاڪام ٿيڻ تيۿ اجازت 

 دتو ڪئي ويٍري.

جتي رجطٽسيغً اٿارٽي عڪايت ىهڻ تي يا ٻي ؼّرت . 11

۾ۿ اُڙي جاچ پڙتال يا پڇا ڳاڇا ڪسڻ کاٌپِّءۿ جيئً اُا 

ُتي ًُ „رڊيٍٍص جي ىٍاضب ضيجِي ىطيئً „ُي تَ 

ڪًٍِ ةَ گٍجائظۿ يا كاغرن يا ضسٽيفڪيٽ جي عسطً ۽ 

ضاةطً جي ڀڃڪڙي ٿي „ُيۿ تَ اُا نکت ۾ حڪو ذريػي 

 ضسٽيفڪيٽ کي ىػطم يا رد ڪسي ضگِي ٿي.

ةغسطيڪ جيڪڏًُ ٌلػ درضتگي الئق „ُي تَ الڳاپيم 

عذػ کي ان کي درضت ڪسڻ الِء چئي ضگِجي ٿّ ۽ جتي 

دوران درضت ڪيّ وڃي ٿّ تَ  اُّ ٌلػ ڄاڻايم وكت

 ضسٽيفڪيٽ رد ٌَ ڪيّ ويٍرو.

ةغسطيڪ وڌيڪ تَ ضسٽيفڪيٽ الڳاپيم ىاڻًِ کي ٻڌڻ جّ 

 ىّكػّ ڏيڻ کاٌطّاِء ىػطم يا رد ٌَ ڪيّ ويٍرو.

. جيڪڏًُ حڪّىت ڪا اضڪيو ٌاىٍظّر ڪسي ٿي 10

يا رجطٽسيغً اٿارٽي ڪّ ضسٽيفڪيٽ ىػطم يا رد ڪسي 

ٿي تَ الڳاپيم عذػ يا ضسٽيفڪيٽ رکٍرڙ جيڪّ 

حڪّىت يا رجطٽسيغً اٿارٽي جي حڪو ضان ىتاثس ٿيّ 

ُجيۿ اُّ اُڙي حڪو جي تاريخ کان ٽيًِ ڏيًٍِ اٌرر 

ٌئيً پڙُائي يا تسةيت 

جي ڪّرس جي 

 عسوغات

Opening of new 

Course of Study 

or Training 

 

 

ضسٽيفڪيٽ جي 

 يا رد ڪسڻىػطهي 

Suspension or 

cancellation of 

Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 اپيم

Appeal 
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ادم ڪسي حڪّىت کي ٌظسثاٌي جي پٽيغً يا اپيم د

ضگِي ٿّۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ۽ حڪّىت طسفان جاري 

ڪيم حڪو حتيي ٌُّرو ۽ رجطٽسيغً اٿارٽي طسفان ان 

 تي فّري طّر غيم ڪيّ ويٍرو.

جيڪّ ةَ رجطٽسيغً کاٌطّاِء ادارو ُالئي ٿّ ان کي كير . 13

جي ضشا ڏٌي ويٍري جيڪا ُڪ ضال تائيً وڌي ضگِي ٿي 

تائيً وڌي ضگِي ٿّ يا ٻئي  يا ڏٌڊ جيڪّ پٍجاَُ ُشار رپيً

 گڏ.

ڪًٍِ ةَ غرانت کي ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪًٍِ ةَ ڏوَُ . 14

دالف ڪارروائي جّ دائسه ادتيار ٌَ ٌُّرو جيطتائيً 

رجطٽسيغً اٿارٽي يا ان ضهطهي ۾ ان طسفان ىجاز غيهرار 

 طسفان ان ضهطهي ۾ عڪايت دادم ڪئي وڃي.

جيطتائيً ً „رڊيٍٍص جّن گٍجائغّن الڳّ ٿيٍريّن . 15ُ

ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن  يا ڪًٍِ ىػاُري 

جي دضتاويشۿ تٍظيو جي ىّل ىتًۿ ڊيڊ يا ڪًٍِ اداري جي 

 ٻئي دضتاويش جي ىتضاد ٌَ ُجي.

. ڪّ ةَ ىلرىّ يا كاٌٌّي ڪارروائي ًُ „رڊيٍٍص تحت 16

ضٺي ٌيت ضان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪًٍِ ڪو جي 

يغً اٿارٽي يا ڪًٍِ ارادي تي حڪّىتۿ اٿارٽيۿ رجطٽس

 ٻئي عذػ دالف ٌَ ٿيٍرا.

. حڪّىت ًُ „رڊيٍٍص جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء 17

 كاغرا جّڙي ضگِي ٿي.

 

ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍص  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي

 

 

 

 

 ڏٌڊ

Penalty 

 

 

 ڏوَُ تي دائسه ادتيار

Cognizance of 

Offence 

 

 اثساٌراز ٿيڻ

Overriding effect 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 كاغرا جّڙڻ جّ ادتيار

Power to make 

rules 

 

 


