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 ]۱۹۹۲دعوجش  ۱[
ایکٹ خظ کی توعؾ عے طوثہ عٌذھ هیں ایدوکیشي 

 فبٔوًڈیشي قبئن کی خبئے گی۔

خیغب کہ طوثہ عٌذھ هیں تعلین کو فشوغ دالًے اوس 

تشقی دالًے کے لیئے اوس هتعلقہ قغن کے هعبهالت 

کو چالًے کے لیئے ایدوکیشي فبٔوًڈیشي کے قیبم 

 لیئے گٌدبئشیں ثٌبًب هقظود ہے؛کے 

( اط ایکٹ کو عٌذھ ایدوکیشي فبٔوًڈیشي ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۹۲ایکٹ، 

(اط کی پوسے طوثہ عٌذھ تک توثیق کی خبئے ۲)

 گی۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)

۔اط ایکٹ هیں خت تک کچھ هؼووى اوس هفہوم ۲

 کے هتؼبد ًہ ہو، تت تک:

(a)  تحت قبئن کشدٍ کے  ۵''ثوسڈ'' هطلت دفعہ

 ثوسڈ؛

(b)  ثدٹ'' هطلت فبٔوًڈیشي کی عبالًہ کوبئی''

 اوس خشچہ کب عشکبسی اعٹیٹوٌٹ؛

(c) چیئشهیي'' هطلت فبٔوًڈیشي کب چیئشهیي؛'' 

(d)  تعلیوی اداسٍ'' هطلت پشائوشی، هڈل''

عیکٌڈسی یب ہبئیش عیکٌڈسی اداسٍ یب کبلح 

ثشوول ٹیکٌبالخی کب کبلح یب ٹیکٌیکل یب 

هحتبج اوس هعزوس افشاد کے لیئے خبص 

اداسٍ یب پولی ٹیکٌیک یب اعبتزٍ کی تشثیت یب 

 کوپیوٹش کی تشثیت کب اداسٍ؛

(e)  فبٔوًڈیشي'' هطلت عٌذھ ایدوکیشي''

 فبٔوًڈیشي؛

(f) فٌڈ'' هطلت فبٔوًڈیشي کے فٌڈط؛'' 

(g) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(h)  هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش'' هطلت فبٔوًڈیشي کب''

 هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش؛

(i) هیوجش'' هطلت فبٔوًڈیشي کب هیوجش؛'' 

(j)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ یب ػواثؾ هیں''

  (Preamble)توہیذ
 

 

هختظش عٌواى اوس 
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 ثیبى کشدٍ؛

(k)  ػواثؾ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت تشکیل''

 ػواثؾ؛دیئے گئے 

(l)  قواعذ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت تشکیل''

 دیئے گئے قواعذ؛

(m)  وائظ چیئشهیي'' هطلت فبٔوًڈیشي کب وائظ''

 چیئشهیي۔

حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے فبٔوًڈیشي قبئن ( ۱۔ )۳

کش عکتی ہے، خظ کو عٌذھ ایدوکیشي فبٔوًڈیشي کہب 

 خبئے گب۔

ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی خظ کو اط (فبٔوًڈیشي ۲)

کی گٌدبئشوں کے تحت دوًوں اقغبم هٌقولہ ایکٹ 

اوس غیش هٌقولہ خبئیذاد حبطل کشًے، سکھٌے اوس 

ًیکبل کشًے کے اختیبس کے عبتھ حقیقی واسثی اوس 

 عبم هہش ہوگی۔

 (فبٔوًڈیشي کب ہیڈ کواسٹش کشاچی هیں ہوگب۔۳)

اوس اًتظبم ثوسڈ  سہٌوبئیفبٔوًڈیشي کی عبم ( ۱۔ )۴

کے پبط ہوگب، خو عبسے اختیبس اعتعوبل کش عکتب 

ہے اوس عبسے اقذام لے عکتب ہے اوس عبسی چیضیں 

 کش عکتب ہے خو فبٔوًڈیشي کش عکتی ہے۔

(ثوسڈ تعلین کو فشوغ دالًے اوس تشقی دالًے کی ۲)

هوصوں اطولوں پش عول کشے گب اوس اط کی وقتبً 

گئی ہذایبت کے فوقتبً حکوهت کی ؽشف عے دی 

 تحت سہٌوبئی کی خبئے گی۔

(اگش کوئی عوال اٹھتب ہے کہ هعبهلہ پبلیغی کب ہے ۳)

 یب ًہیں تو حکوهت کب فیظلہ حتوی ہوگب۔

( ثوسڈ هشتول ہوگب چیئشهیي پش، خو چیف ۱۔ )۵

هٌغٹش ہوگب، وائظ چیئشهیي پش خو تعلین کب وصیش ہوگب 

 اوس دوعشے عشکبسی اوس غیش عشکبسی هیوجش خي

 کو وقتبً فوقتبً عشکبس هقشس کشے گی۔

( هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش ایکظ آفیشو هیوجش ہوگب اوس ۲)

 ثوسڈ کب عیکشیٹشی ہوگب۔

(هقشس کشدٍ عشکبسی هیوجش عہذٍ چھوڑًے پش ۳)
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 هیوجش ًہیں سہے گب۔

(غیش عشکبسی هیوجش حکوهت کی خوشی عے ۴)

عہذٍ سکھے گب لیکي کغی ثھی وقت حکوهت کو خؾ 

 ششپ عے اعتعیفٰی دے عکتب ہے۔لکھ کش هیوج

کغی ثھی فشد کو هیوجش کے ؽوس پش (چیئشهیي ۵)

 هقشس کش عکتب ہے۔

( حکوهت ایک  فشد هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش کے ۱۔ )۶

ؽوس پش هقشس کشے گی، خظ کے پبط ایغی قبثلیت 

ہوگی اوس ایغی ششائؾ و ػواثؾ کے تحت خیغے 

 وٍ ؽے کشے۔

چیف ایگضیکٹو (هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش فبٔوًڈیشي کب ۲)

ہوگب اوس وٍ عبسی رهیذاسیبں عشاًدبى دے گب، خو 

ثوسڈ یب چیئشهیي کی ؽشف عے ثیبى کی یب عوًپی 

 گئی ہوں۔

(حکوهت هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش کے عٌٌے کب هوقعہ ۳)

دیٌے کے ثعذ ًباہلی یب ثذدیبًتی کی ثٌیبد پش ہٹب عکتی 

 ہے۔

( فبٔوًڈیشي اپٌی ثہتش کبسکشدگی کے لیئے ۱۔ )۷

ے هشیش اوس عولذاس اوس دوعشا عولہ هقشس کش ایغ

عکتی ہے، خو پشوفیشٌل، ٹیکٌیکل، هٌغٹیشیل یب 

عیکشیٹیشیل لیبقت اوس تدشثہ سکھٌے والے ہوں اوس 

ایغی ششائؾ و ػواثؾ کے تحت خیغے ثیبى کیب گیب 

 ہو۔

(فبٔوًڈیشي کے هشیش، عولذاس، هالصم اوس عولہ ۲)

گب اوس اط ایغی اًتظبهی کبسسوائی کب هغتحق ہو

 ؽشذ خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

۔ ثوسڈ اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے ۸

لیئے هبلیبتی، فٌی یب هشبوستی کویٹیبں تشکیل دے 

 عکتب ہے، خیغے ػشوسی عودھے۔
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 گے:

(a)  ایغے اقذام اٹھبًب خو تعلیوی عہولیبت کی

 ػشوسی ہوں؛تشقی کے لیئے 

(b)  تعلیوی اداسوں کے قیبم خبص ؽوس پش

پغوبًذٍ یب کن عہولیبت والے عالقوں هیں 

تعلیوی اداسوں کے قیبم کے لیئے 

 پشوخیکٹ تیبس کشًب؛

(c)  ،صهیي، عوبستوں کی تعویش، فشًیچش، آالت

کتبثوں اوس تعلیوی عبهبى ثشوول اعٹیشٌشی 

کے خشیذ کے لیئے ٹوٹل خشچہ کے ایک 

ششائؾ و ػواثؾ کے تحت  تہبئی ثشاثش ًشم

 هبلی هذد یب گشاًٹ دیٌب؛

(d)  ایغے اداسوں کو راتی فٌڈ هیں عے ثٌب ویبج

دیٌب یب شیڈولڈ ثیٌکوں هیں عے کے قشػہ 

 قشػہ لیٌے هیں اى کی هذد کشًب؛

(e)  تعلیوی اداسوں کی تعلیوی هقبطذ کے لیئے

هختلف ہبٔوعٌگ اوس ڈولپوٌٹ اعکیووں هیں 

حبطل کشًے خیشاتی پالٹوں کی االٹوٌٹ 

 هیں هذد کشًب؛

(f)  ،تحقیق یب عشوی هٌعقذ کشًب یب وسکشبپظ

کبًفشًظ، تعلیوی ًظبم کی اعٹڈی کے لیئے 

عوپوصین هٌعقذ کشًب، ًظبم کی کویوں اوس 

کوضوسیوں کی ًشبًذہی کشًب اوس اى کے 

لیئے تدویضیں دیٌب اوس اى کی تشقی کے 

 لیئے اقذام لیٌب؛

(g) اًذگی تعلین کے هعیبس کو ثڑھبًے اوس خو

کی ششذ کی تشقی کے لیئے پشوگشام تیبس 

 کشًب؛

(h)  تعلیوی کبسکشدگی اوس هعیبس کی تشقی کے

لیئے پجلک اوس پشائیویٹ عیکٹشط هیں 

تعلیوی اداسوں کے دسهیبں تعلیوی هقبثلوں 

 کب اًتظبم کشًب؛

(i)  رہٌی هشیغ اوس هعزوس ثچوں کے لیئے

Terms and 

Conditions of 

Foundation 
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 هٌظوثے اوس اعکیویں تیبس کشًب؛

(j)  هتعلقہ عولے کی اعبتزٍ اوس دوعشے

کبسکشدگی ثہتش ثٌبًے کے لیئے تشثیتی 

 وسکشبپظ یب شبسٹ کوسط هٌعقذ کشًب؛

(k)  تقبػبٔوں کے هطبثق هزہجی اوس اعالهی

 ؛تشکیل دیٌبپڑھبئی کے کوسط اوس ًظبة 

(l)  کن تشقی یبفتہ اوس کن عہولیبت والے

عالقوں هیں اداسے قبئن کشًب یب قیبم هیں هذد 

 کشًب؛

(m) اٹھبًب یب چیضیں کشًب  عبم ؽوس پش ایغے قذم

خو هٌذسخہ ثبال هقبطذ حبطل کشًے کے 

 لیئے ػشوسی یب فبئذٍ هٌذ ہوں۔

( فبٔوًڈیشي کو فبٔوًڈیشي کب فٌڈ اعتعوبل ۱۔ )۱۱

کشًے، ًبفز کشًے اوس اعتوبل کشًے کب هکول اختیبس 

اوس طواثذیذ ہوگب، اط ؽشذ خیغے عہ هٌبعت 

 عودھے۔

ؼبد کے (اى اختیبسات کی عبم حیثیت عے ت۲)

 عالوٍ، فبٔوًڈیشي:

(i)  ،خشیذ کشًب، فشوخت کشًب، هٌظوس کشًب

هٌتقل کشًب، هزاکشات کشًب یب دوعشی 

طوست هیں حکوهت کی عکیوسٹیض هیں 

کشًب اوس کغی دوعشی ًوعیت  هعبہذٍ

 کشًب؛هعبہذٍ کی عکیوسٹیض عے 

(ii)  اپٌی هختلف اًٹشپشائیضص اوس خبسی

کبهوں کے لیئے قشػہ خوع کشًب، اط 

لیئے، واعذٍ کشًب، صثبًی  هقظذ کے

ؽے کشًب یب دوعشی طوست هیں 

 فبٔوًڈیشي کی خبئیذاد پش وطولی کشًب؛

(iii)  ،اًتظبهبت هیں داخل کبم کبجٹھیکوں ،

 ہوًب اوس ػشوسی دعتبویض تیبس کشًب؛

(iv)  ،کغی ثیٌک یب ثیٌکوں عے کشًٹ، فکغڈ

اووس ڈسافٹ، لوى، کیش کشیڈٹ اوس 

دوعشے اکبٔوًٹظ کھولٌب، خیغے 
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و اوس ایغے اکبٔوًٹظ هیں سقن ػشوسی ہ

 خوع کشًب اوس سقن ًکلواًب؛

(v)  ،عبسے چیک، عبهبى ثھشًے کے ثلظ

احکبهبت، ادال ثذلی کے ثلظ، گوسًوٌٹ 

عکیوسٹیض، پشوهیضسی ًوٹظ اوس 

دوعشے هزاکشات الئق دعتبویضات ثٌبًب، 

ًکبلٌب، توثیق کشًب، دعتخؾ کشًب، قجول 

 کشًب یب هزاکشات کشًب؛ اوس

(vi) ں هیں سقن لگبًب یب دوعشی طٌعتی کبهو

طوست هیں سقن ایغی خگہ لگبًب خظ 

 عے فبٔوًڈیشي کو فبئذٍ ہو۔

۔ فبٔوًڈیشي عبم یب خبص احکبهبت کے رسیعے ۱۱

اوس ایغی ششائؾ کے تحت خیغے وٍ هغلؾ کشًب 

چبہے، اپٌے کوئی ثھی اختیبس هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش، 

 کغی هیوجش، عولذاس یب فبٔوًڈیشي کے هالصم کو عوًپ

 عکتی ہے۔

 
 

 ( چیئشهیي:۱۔ )۱۲

(i)  اط ایکٹ کے تحت ایغے کبم عشاًدبم

 دے گب، خو اط کو عوًپے خبئیں؛

(ii) ایغی  ثوسڈ کی هیٹٌگظ ایغے اوقبت اوس

خگہوں پش ثالئے گب، خیغے وٍ ثوسڈ کب 

کبسوثبس چالًے کے لیئے ػشوسی 

 عودھے۔

(iii)  خت تک دوعشی طوست هیں اط کی

ؽشف عے ہذایت ًہ کی خبئے، ثوسڈ 

عبسی هیٹٌگظ کی طذاست کشے کی 

 گب؛

(iv)  لیٹشط، حکن، ہذایبت اوس تدویضات دیٌے

 کب اختیبس ہوگب؛

(v)  ثوسڈ کی ؽشف عے عوًپے گئے

 اختیبسات اعتعوبل کشے گب؛

(vi)  حکوت یہ یقیٌی ثٌبًب کہ ثوسڈ کی عبسی

 تحلیل

Dissolution 
 

کے عٌذھ  ۱۹۹۲

کی  IIIآسڈیٌٌظ ًوجش 

 هٌغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance No.III 

of 1992 
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اوس فیظلوں پش عول دسآهذ ہوا عولیبں 

 ہے۔

(چیئشهیي اپٌے اختیبسات هبعوائے عوًپے گئے ۲)

کے، وائظ چیئشهیي یب دوعشے کغی هیوجش یب اختیبس 

 ثوسڈ کے عولذاس کو هٌتقل کش عکتب ہے۔

( ثوسڈ کی هیٹٌگظ اط ؽشذ ثالئی اوس ۱۔ )۱۳

کبسوثبس اط ؽشذ چالیب خبئے گب، خیغے ثیبى کیب گیب 

ہو اوس خت تک وٍ هعبهالت ثیبى کیئے گئے ہیں، 

 خیغے ثوسڈ ؽے کشے۔

(ثوسڈ کی کوئی ثھی کبسسوائی ثوسڈ هیں کغی ۲)

تشکیل هیں کغی ًقض کی ثٌیبد پش آعبهی یب ثوسڈ کی 

 غیش هوثش ًہیں ہوگی۔

( ایک فٌڈ ہوگب خظ کو ''فبٔوًڈیشي فٌڈ'' کہب ۱۔ )۱۴

 خبئے گب، خو هٌذسخہ ریل پش هشتول ہوگب:

(i)  وفبقی، طوثبئی حکوهتوں یب لوکل ثبڈیض

 گشاًٹظ؛کی ؽشف عے کی گئی هذد یب 

(ii)  ٍعشهبیہ کبسیوں هیں عے حبطل شذ

 سقن؛

(iii) تحبئف اوس عطیبت؛ 

(iv)  حکوهت کی ؽشف عے فبٔوًڈیشي کے

ًیکبل کے لیئے سکھب گیب فٌڈ اعتعوبل 

 کشًب؛

(v)  ٍکغی دوعشے وعیلی عے حبطل شذ

 سقن؛

(فٌڈ فبٔوًڈیشي کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے ۲)

 اعتعوبل کیب خبئے گب۔

شذٍ شیڈولڈ  (فٌڈ حکوهت کی ؽشف عے هٌظوس۳)

 ثیٌک هیں سکھب خبئے گب۔

( ثدٹ هٌظوس کی خبئے گی اوس اط کے ۱۔ )۱۵

اکبٔوًٹظ اط ؽشذ چالئے خبئیں گے اوس اط 

 ؽشیقے عے خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

(فبٔوًڈیشي کے اکبٔوًٹظ عبالًہ اط ؽشذ آڈٹ ۲)

کیئے خبئیں گے، یغے آڈیٹشخٌشل آف پبکغتبى کی 
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 هشبوست عے ثیبى کیب گیب ہو۔

۔ حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے اط ایکٹ کے ۱۶

 هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

۔ اط ایکٹ اوس قواعذ کے تحت، فبٔوًڈیشي ۱۷

حکوهت کی هٌظوسی عے قواعذ هیں ثیبى ًہیں کیئے 

 بهالت کے لیئے ػواثؾ ثٌب عکتی ہے۔گئے هع

۔ حکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے فبٔوًڈیشي کو ۱۸

عکتی ہے اوس ایغے هتعلقہ اوس ًتبئح خیض  تحلیل کش

حکن خبسی کش عکتی ہے، خو هقظذ حبطل کشًے 

 کے لیئے ػشوسی ہوں۔

کو  ۱۹۹۲۔ عٌذھ ایدوکیشي فبٔوًڈیشي آسڈیٌٌظ، ۱۹

 هٌغوخ کیب خبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


