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 خبًگیٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثے کے 

ؽعجے هیں کچھ اداسوں کے اًتظبم اوس ضواثظ کو 

 یقیٌی ثٌبیب جبئے گب۔

ؽعجے هیں طجی  خبًگیجیغب کہ عٌذھ صوثے کے 

تعلین دیٌے والے کچھ اداسوں کے اًتظبم اوس ضواثظ 

 ؛کو یقیٌی ثٌبًب ضشوسی ہوگیب ہے

والے  1999اکتوثش  14اعوجلی اوس جیغب کہ صوثبئی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوؽي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

هوجودٍ  اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ 

 ؛صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

 اعالى اوس پشوویضًللہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال 

کے  1999کبًغٹیٹوؽي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  9)تشهین( ٓاسڈس ًوجش  پشوویضًل کبًغٹیٹویؾي 

هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس  علغلے 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوؽی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

طجعی تعلین  خبًگی اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ  (1) .1

 2111ے اداسے )اًتظبم اوس ضواثظ( ٓاسڈیٌٌظ، ک

 کہب جبئے گب۔

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

اط ٓاسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس  .2

 هفہوم کے هتضبد ًہ ہو۔

 تت تک:

(a) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئی “  اتھبسٹی

 ؛گئی هیڈیکل ایجوکیؾي اًغٹیٹیوؽٌض اتھبسٹی

(b) ”؛عٌذھ حکوهتعے هشاد “ حکوهت 

(c) ”ٍعے هشاد کوئی پشائیویٹ اداسٍ کغی ثھی “ اداس

 ؛ًبم عے ہو، جو طجی تعلین دے سہب ہو

(d) ”عے هشاد کغی ہیلتھ عبئٌظ یب ؽعجے “ طجی تعلین

 ؛هیں ڈگشی، ڈپلوهہ، یب عشٹیفکیٹ کے لئے طجی تعلین

(e) ”عے هشاد قواعذ کے هطبثق ثیبى کیب “ ثیبى کیب گیب

 ؛گیب

  (Preamble)توہیذ
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(f) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے “ سجغٹشیؾي اتھبسٹی

 ؛تحت حکوهت کی طشف عے هقشس کشدٍ کوئی عولذاس

(g) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے “ قواعذ

 ؛گئے قواعذ

(h) ”عے هشاد ایک اعکین جیغب کہ ثیبى کی  “اعکین

گئی ہو۔ ایک اداسے کے جبسی سکھٌے کے قیبم یب اط 

ٓاسڈیٌٌظ کے تحت سجغٹش ہوئے اداسے هیں تذسیظ یب 

تشثیت کے ًئے کوسط ؽبهل کشًے کی اجبصت حبصل 

 ؛کشًے کے لئے ہو

حکوهت ایک اتھبسٹی قبئن کشے گی جظ کو ( 1.)3

 ھبسٹی کہب جبئے گب۔ات ظهیڈیکل ایجوکیؾي اًغٹیٹوؽٌ

اتھبسٹی چیئشهیي پش هؾتول ہوگی جغے حکوهت  ( 2)

کیب جبئے گب اوس هٌذسجہ ریل کی طشف عے هقشس 

 :هیوجش اط هیں ؽبهل ہوًگے

(a)  عٌذھ صحت کھبتے کب عیکشیٹشی یب اط کی طشف

عے ًبهضد کیب گیب جو ایڈیؾٌل عیکشیٹشی کے ستجے 

 ؛عے کن ًہ ہو

(b) کبئوًغل کب  ایک ًوبئٌذٍ  بکغتبى هیڈیکل ایٌڈ ڈیٌٹل پ

ثبڈی جغے حکوهت کی طشف  یب هتعلقہ ایکشیڈیٹؾي

 ؛عے هقشس کیب جبئے

(c)  ؛پجلک یوًیوسعٹی کے دو ًوبئٌذے 

(d) ی عے هٌغلک اعکین کے علغلے هیں هیڈیکل فیکلٹ

 ؛پبکغتبى هیڈیکل ایغوعیئؾي کب ایک ًوبئٌذٍ

(e)  هٌغلک اعکین کے علغلے هیں ڈیٌٹل فیکلٹی عے

 ؛پبکغتبى هیڈیکل ایغوعیئؾي کب ایک ًوبئٌذٍ

(f)   حکوهت کی طشف عے طجی ؽعجے عے هتعلقہ

 دو ًبهوس افشاد ًبهضد کئے جبئیں گے۔

 ثغیشکوئی ثھی اداسٍ اط ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئؼ کے.4

 قبئن یب جبسی ًہیں سکھب جبئے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیؾگی عے هوجود 

اداسے کب قیبم یب جبسی 

 سکھٌے عے هٌع

Prohibition against 

establishing or 

continuing an 

existing institution 

اداسٍ قبئن کشًب یب جبسی 

 سکھٌےکی اجبصت

Permission of 

establishing or 

continuing an 

institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 :ہوسکھتب دلچغپی اگش کوئی ؽخص  (1.)5

(a) اداسٍ قبئن کشًے هیں 

(b)  پہلے عے قبئن ؽذٍ  اداسے چالًے هیں۔ 

(c)  اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت اداسے هیں هطبلعے کب کیب

 ۔ًصبة ؽبهل کشًے یب داخلے کی وععت ثڑھبًب

عکتی  کہہاعکین کے هلٌے پش حکوهت اتھبسٹی کو( 2) 

ہے یب اعکین هیں ثیبى کئے گئے هعبهالت کی جبًچ کش 

عکتی ہے اوس عفبسؽبت کے عبتھ اپٌی سپوسٹ 

 حکوهت کی طشف ثھیج عکتی ہے۔

هیں اعکین هیں ًقص ہے یب  ش اتھبسٹی کے خیبلاگ( 3)

صائذ هعلوهبت یب هطلوة کبغزات کی ضشوست ہے تو 

اتھبسٹی هتعلقہ ؽخص کو ًقص دسعت کشًے کے لئے 

طلت کش عکتی ہے۔ یب جیغب هعبهلہ ہو۔ هطلوثہ 

 عکتی ہے۔ طلت کشهعلوهبت یب کبغزات 

ًے ن هکول ہے، اتھبسٹی ایغی جبًچ کشجہبں  اعکی .6

عوجھے هٌذسجہ ریل هعبهالت کے ثعذ جیغب وٍ هٌبعت 

اپٌی عفبسؽبت حکوهت کو ہوئے کو ًظش هیں سکھتے 

 :ثھیجے گی

(a)  کہ  کیب تجویض کیب گیب پیؾگی هوجود اداسٍ اپٌے قیبم

پبکغتبى  جبسی سکھٌب چبہٌب ہے، جیغب هعبهلہ ہو وٍ 

هیڈیکل ایٌڈ ڈیٌٹل  کبئوًغل یب کغی دوعشے هتعلقہ 

کئے گئے کن اص  ایکشیڈیؾي ثبدی کی طشف عے ثیبى

 ؛طجی تعلین دیٌے کی حبلت هیں ہوئےکن هعیبس کی 

(b)   کیب ایغے اداسے کے پبط اچھے طشیقے عے کبم

کشًے اوس تغلین ؽذٍ هعیبس کے هطبثق تذسیظ اوس 

 ؛ے لئے هبلی وعبئل ہیںتشثیت کے کوسط  چالًے ک

(c)   کیب اعپتبل کی عہولیبت ایغے اداسے هیں پڑھٌے

والے ؽبگشد وں کی تعذاد کے حغبة عے یب تذسیظ یب 

تشثیت کے کوسط کے حوالے عے اعکین هیں ثیبى 

 ؛کئے گئے وقت کے دوساں هہیب کی جبئیں گی

(d)  کیب ثیبى کی گئی قبثلیت سکھٌے واال تذسیغی عوال

گیب ہے یب اعکین هیں ثیبى کشدٍ وقت کے دوساں هہیب کیب 

 ؛هہیب کیب جبئے گب

طلت کشًے اوس اتھبسٹی 

 کی طشف عے عفبسػ

Enquirer by and 

recommendation of 

the Authority 
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(e)  کیب عولہ، ٓاالت، سہبئؼ اوس دوعشی عہولیبت

عویت ضشوسی عہولیبت اداسے کو ثہتش ًووًے کبم 

تشثیت کشًے کے لئے هہیب کیب جبئے گب۔ یب تذسیظ اوس 

کے ًئے کوسط کی حوصلہ افضائی کب صیبدٍ داخلہ کی 

جھبلٌے کی قوت ہوگی یب اعکین هیں ثیبى گٌجبئؼ کو عٌ

 ؛کشدٍ وقت کے دوساں هہیب کی جبئے گی

(f)  جو ضشوسی ہو یب ثیبى کیب کوئی دوعشا هعبهلہ ،

 گیب ہو۔

کے ثعذ اوس حکوهت اعکین پش غوس کشًے   (1.)7

 اتھبسٹی کی عفبسؽبت پش اوس حبصل کشًے کے ثعذ

جہبں ضشوسی ہو ایغے دوعشے تفصیل اوس ایغی 

جبًچ کشاًے کے ثعذ جیغب کہ هتعلقہ ؽخص عے 

ضشوسی عوجھے حکن کے رسیعے ایغی ؽشائظ کی 

هٌظوسی دیٌب جیغب وٍ ضشوسی عوجھے  یب اعکین کو 

 :ًبهٌظوس کشے

ثؾشطیکہ کوئی ثھی اعکین تت تک ًبهٌظوس ًہیں کی 

کب هوقعہ  جبئے گی جت تک هتعلقہ ؽخص  کو عٌٌے

 فشاہن ًہ کیب جبئے۔

حت حکن کی ًقل سجغٹشیؾي ( کے ت1ریلی دفعہ )( 2)

ٓاگبٍ کشًے کے ثعذ هتعلقہ ؽخص کو دی اتھبسٹی کو

 جبئے گی۔

جہبں اعکین کی هٌظوسی ًہیں  دی گئی  اعکین ( 3)

تعلقہ ؽخص  هپچبط فیصذ  کے عبتھ جوع کیب گیب فٌڈ کب 

 کو  واپظ کیب جبئے گب۔

جہبں کوئی اعکین قبئن کشًی ہے یب کوئی اداسٍ ( 1. )8

سجغٹشیؾي  جبسی سکھٌے کی هٌظوسی هل چکی ہے 

اتھبسٹی  ثیبى کئے گئے طشیقہ کبس هیں اداسے کو 

کے تحت جبسی کئے  7سجغٹش کشے گی اوس دفعہ 

کے هطبثق گئے حکن هیں ثیبى  کی گئی ؽشائظ 

 عشٹیفکیٹ جبسی کشے گی۔

جبسی کیب گیب ہے وٍ  ٍ ؽخص جظ کو عشٹیکفیٹو( 2)

اط ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئؼ قواعذ اوس عشٹیکفیٹ  کی 

 ؽشائظ اوس ضواثظ پش عول دسٓاهذ کب پبثٌذ ہوگب۔

 

 

 

 

 

 

اداسے کب قیبم اوس  خبًگی

 جبسی سکھٌب

Establishment and 

continuance of 

private institution 

 

 

 

 

 

 

 

ًئی تذسیظ یب تشیجت کے 

 کوسط کی ؽشوعبت

Opening of new 

Course of Study or 

Training 

 

 

 

عشٹیفکیٹ کی هعطلی یب 

 سد کشًب

Suspension or 

cancellation of 

Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اپیل



 
7 

اداسٍ جو اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگوہوًے عے  ( 1. )9

پہلے هوجود ًہ ہو، وٍ تت  ہی قبئن ہو عکتب ہے  جت 

 کے تحت عشٹیفکیٹ جبسی کیب جبئے۔ 7دفعہ 

پہلے عے هوجود ہو، جظ علغلے هیں اداسٍ جو  ( 2)

اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو کے ًوے دى کے  اًذس اعکین 

دی گئی ہو۔ وٍ اعکین کے ختن ہوًے تک کبم جبسی 

سکھ عکتب ہے لیکي اگش اعکین هٌظوس ًہ کی جبتی تو 

 وٍ فوسی طوس پش کبم ثٌذ کشے گب۔

پہلے عے هوجود  اداسٍ جظ علغلے هیں کوئی ( 3)

ٌظ کے الگو ہوًے کے ًوے دى کے اعکین اط ٓاسڈیٌ

اًذس جوع ًہیں کشائی گئی۔ وٍ عشصہ پوسا ہوًے کے 

 ثعذ جبسی ًہیں سکھ پبئے گب۔

 

جہبں کغی اداسے کی تذسیظ اوس تشثیت کے ًئے . 11

کوسعض کھولٌے کی اجبصت دی گئی ہے یب اى کے 

داخلہ کی گٌجبئؼ ثڑھبًے کی اجبصت دی گئی ہے تو 

اداسے اط علغلے هیں تت تک کوئی قذم ًہیں لے گب 

اتھبسٹی اداسے کی جبًچ پڑتبل جت تک سجغٹشیؾي 

کے هطبثق  کشے اوس خود کو هطلوثہ ضشوسیبت 

ًہ کشے اوس داخلہ کی ؽشائظ اوس تذسیظ کے  طوئي ه

کوسعض ثؾوول تشثیت کے هکول ًہ ہوں، جظ هیں 

 ًبکبم ہوًے پش اجبصت ختن کی جبئے گی۔

جہبں سجغٹشیؾي اتھبسٹی ؽکبیت هلٌے پش یب . 11

چھ ت هیں، ایغی جبًچ پڑتبل یب پوچھ گبدوعشی صوس

کشًے کے ثعذ جیغب وٍ هٌبعت عوجھے هطئوي ہے تو 

بں اط ٓاسڈیٌٌظ کی کغی ثھی گٌجبئؼ یب قواعذ یب یہ

عشٹیفکیٹ کی ؽشائظ اوس ضواثظ کی خالف وسصی 

ہوئی ہے، تو وٍ تحشیشی حکن کے رسیعے عشٹیفکیٹ 

 کو هعطل یب سد کش عکتی ہے۔

 ثؾشطیکہ اگش ًقص دسعتگی کے الئق ہے تو هتعلقہ 

ؽخص کو اعے دسعت کشًے کے لئے کہب جب عکتب 

ًقص ثیبى کئے گئے وقت کے   ہے۔ اوس جہبں وٍ

تو عشٹیفکیٹ سد ًہیں کیب  ہے دوساں دسعت کیب جبتب 

Appeal 

 

 

 

 

 

 

 

 جشهبًہ

Penalty 

 

 

 

 جشم پش دائشٍ اختیبس

Cognizance of 

Offence 

 

 

 

 اثشاًذاص ہوًب

Overriding effect 

 

 

 ضوبًت

Indemnity 

 

 

 قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make rules 
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 جبئے گب۔

ثؾشطیکہ هضیذ ثشٓاں کہ عشٹیفکیٹ  هتعلقہ افشاد کو 

عٌٌے کب هوقعہ دیٌے کے عواء هعطل یب سد ًہیں کیب 

 جبئے گب۔

اگش حکوهت کوئی اعکین ًبهٌظوس کشتی ہے یب . 12

عشٹیکفیٹ  هعطل یب سد سجغٹشیؾي اتھبسٹی کوئی 

کشتی ہے تو هتعلقہ  ؽخص یب عشٹیفکیٹ سکھٌے واال 

جو حکوهت یب سجغٹشیؾي اتھبسٹی کے حکن عے هتبثش 

ہوا ہب۔ وٍ ایغے حکن کی تبسیخ عے تیظ دى کے اًذس 

حکوهت کو ًظشثبًی کی پٹیؾي یب اپیل داخل کشعکتب 

حکوهت کی طشف عے جبسی  ہے، جیغب هعبهلہ ہو اوس

حکن  حتوی ہوگب اوس سجغٹشیؾي اتھبسٹی کی  کیب گیب

 طشف عے اط پش فوسی طوس پش عول کیب جبئے گب۔

 

جو ثھی سجغٹشیؾي کے عالوٍ اداسٍ چالتب ہے تو . 13

اعے قیذ کی عضا دی جبئے گی۔ جغے ایک عبل تک 

ثڑھبیب جب عکتب ہے یب جشهبًہ جو پچبط ہضاس سوپے 

 تک ثڑھ عکتب ہے یب دوًوں عبتھ۔

 

کغی ثھی عذالت کو اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت کغی .14

ثھی جشم کبسوائی کب دائشٍ اختیبس ًہ ہوگب جت تک 

اتھبسٹی یب اط علغلے هیں اط کی طشف سجغٹشیؾي 

عے هجبص عولذاس کی طشف عے اط علغلے هیں 

 ؽکبیت داخل کی جبئے۔

 

اط ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئؾیں الگو ہوگی جت تک  . 15

یب کغی هعبہذے کی  بًوى کچھ وقتی طوس الگو کغی ق

کے  دعتبویض ، تٌظین کے هتي، دیڈ یب کغی اداسے 

 دوعشی  دعتبویض کے هتضبد  ًہ ہوں۔

کوئی ثھی هقذهہ یب  قبًوًی کبسوائی اط ٓاسڈیٌٌظ . 16

کے تحت اچھی ًیت عے کئے گئے کغی کبم یب کغی 

کبم کے اسادے پش حکوهت، اتھبسٹی، سجغٹشیؾي 

ؽخص کے خالف ًہیں اتھبسٹی یب کغی دوعشے 



 
9 

 ہوًگے۔

حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقبصذ حبصل کشًے . 17

 کے لئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب

 


