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 1991ىخريَ  IIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.II OF 1991 

 ايٍڊ يّروالحي „ف اٌصٽيٽيّٽ شٍڌ

 1991 ايڪٽۿ ٽراٌصپالٌٽيظً

THE SINDH INSTITUTE OF 

UROLOGY AND 

TRANSPLANTATION ACT, 1991 

 ]1991اپريم  2[

اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ ايڪٽ حًٍِ ذريػي 

 ٽراٌصپالٌٽيظً كائو ڪيّ ويٍدو.

اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ ٽراٌصپالٌٽيظً كائو حيئً تَ 

ىػاىهً الِء كدم کڻڻ ضروري ٿي پيّ شان الڳاپيم ڪرڻ ۽ ان 

 „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شٍڌ اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 شڏيّ ويٍدو. 1991ايٍڊ ٽراٌصپالٌٽيظً ايڪٽۿ 

 الڳّ ٿيٍدو. کان 1990„ڪٽّةر  22فّري طّر ۽ ُي ( 2) 

ًُ ايڪٽ ۾ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم حي  .2

 ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:

(a) “ىطهب اداري حي اڪيڊىڪ ” اڪيڊىڪ ڪائٌّصم

 ڪائٌّصم؛

(b) “ىطهب اداري حّ ةّرڊ „ف گّرٌرس؛” ةّرڊ 

(c) “ًىطهب ةّرڊ حّ چيئرىيً؛” چيئرىي 
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(d) “ىطهب اداري حّ ڊائريڪٽر؛” ڊائريڪٽر 

(e) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(f) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت كائو ڪيم ” اٌصٽيٽيّٽ

 اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ ٽراٌصپالٌٽيظً؛

(g) “ىطهب ةّرڊ حّ ىييتر؛” ىييتر 

(h) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت حّڙيم ضاةطً ۾ ” ةيان ڪيم

 ةيان ڪيم؛

(i) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت حّڙيم ضاةطا.” ضاةطا 

 يّروالحي ايٍڊ( ادارو حًٍِ کي شٍڌ اٌصٽيٽيّٽ „ف 1. )3

ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج  ٽراٌصپالٌٽيظً شڏيّ ويٍدوۿ حيڪّ

ٻيِر ۽ شّل اشپتال ڪراچي حي يّروالحي ڊپارٽييٍٽ حي 

 ٻيِر اٌتظام ذريػي كائو ڪيّ ويٍدو.حّڙحڪ ۽ 

ۿ حًٍِ کي  اٌصٽيٽيّٽ ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدو( 2)

ىٍلّنَ ۽ غير ىٍلّنَ ٻٍِي كصيً حي ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ 

ٌيڪال ڪرڻ حي اختيار شييت حليلي وارثي ۽ غام رکڻ ۽ 

( ۾ ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس 1ىِر ٌُّديۿ حيڪّ ذيهي دفػَ )

 ڪري شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

 .اٌصٽيٽيّٽ حا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:4

ةڪيً حي خراب ةيياريً ةظيّل  پيظاب شان الڳاپيم( 1)

الج ڪرڻ ۽ ۿ ڊائالشز يا ٽراٌصپالٌٽيظً حيۿ اًٌِ حّ غٿيڻ

اًٌِ حي حاچ حي شهصهي ۾ حديد طتي شِّنتّن حاغم 

 ڪرڻ؛

( ىختهف يّروالحيڪم ةيياريً کي ڳّنڻ الِء طريليڪار 2)

 کي ُٿي وٺرائڻ ۽ طريلً کي ىػياري ةڻائڻ؛

ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج ڪراچي حي ڪهيٍيڪم ةيچز ( 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداري حّ كيام

Establishment of 

the Institute 

 

 

 

 

 

 

 حا ڪواداري 

Functions of the 

Institute 

 

 

 

 



 
6 

۾ يّروالحي ۾ شرحري حي اغّنً حي پڙُائي حّ اٌتظام 

 ڪرڻ؛

گريخّئيٽ ٽيچٍگ پروگراىس حّ اٌتظام ڪرڻ ( پّشٽ 4)

حِڙوڪ يّروالحيۿ ٌيفراالحي يا ٽراٌصپالٌٽيظً ۾ ايو 

ايسۿ ايو ڊيۿ ايف شي پي ايسۿ ايو شي پي ايسۿ ايو فم ۽ 

پي ايڇ ڊي ۽ يّروالحي ۽ ٽراٌصپالٌٽيظً حي ىيدان ۾ ىاُرن 

 حي کّٽ کي گِٽائڻ؛

ٌٽيظً حي ىيدان ۾ ٻٍِي ( يّروالحي ۽ ٽراٌصپال5)

۽ پّشٽ گريخّئيٽس کي ٽيڪٍيظٍز شييت  گريخّئيٽس

 ٌرشٍگ ۽ پيراىيڊيڪم حي ترةيت ڏيڻ؛

يّروالحيڪم ةيياريً ۾ تحليقۿ شرويۿ تخرةً ۽ ( 6)

ىظاُدن کي ُٿي وٺرائڻۿ حيئً اُڙيً ةيياريً کان ةچاُء 

 يا ضاةطّ „ڻي شگِخي؛شگِخي ڪري 

طايع ڪرائڻ ۽ اُڙا ٻيا  ىّاد ىلاالتحليليۿ تدريصي ( 7)

ڪو حيڪي اداري طرفان ىڪيم ڪيا ويا ُخً يا حيڪي 

خٍصيۿ ىلاىي يا شاڳئي كصو حي ٻئي ڪًٍِ اداري يا اي

شان تيار ڪيا وڃًۿ يا ٻي غّرت ۾  پرڏيِي حي تػاون

 حيڪي اداري حي وشيع ىفاد ۾ ُخً؛

كّىي ۽ ةيً االكّاىي ايخٍصيً شان اداري حي شرگرىيً ( 8)

يار ۽ ڪاٌفرٌصّن ىٍػلد ڪرائڻ ۽ تػاون کي ىّحب شيٍي

 ُٿي وٺرائڻ؛

( اُڙيّن شيّريّن شرگرىيّن ڪرڻ ۽ اُڙا ٻيا كدم کڻڻ ۽ 9)

طيّن ڪرڻ حيڪي اداري حا ىلػد حاغم ڪرڻ ۾ 

 ىددگار ُخً.

۽ اٌتظاىيَ ۽ شيّرا ىػاىال ةّرڊ  رُترياداري حي غام . 5
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حيڪّ شٍڀانيٍدوۿ حًٍِ کي ةّرڊ „ف گّرٌرس شڏيّ ويٍدوۿ 

اُڙا اختيار اشتػيال ڪٍدو ۽ اُڙا كدم کڻٍدو ۽ اُڙيّن 

 طيّن ڪٍدوۿ حيڪي اداري طرفان ڪيا ويٍدا.

 

 ( ةّرڊ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:1. )6

 چيئرىيً (شٍڌ حڪّىت حّ غحت وارو وزير1)

( يّروالحي ۽ ٽراٌصپالٌٽيظً حي 2)

 ىريضً حي ڀالئي الِء شّشائٽيَء حّ غدر

وائيس 

 چيئرىيً

 ىييتر (شيڪريٽري غحتۿ حڪّىت شٍڌ3)

 ىييتر (شيڪريٽري ىانياتۿ حڪّىت شٍڌ4)

 ىييتر (ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج حّ پرٌصپال5)

ڪراچي يٌّيّرشٽي حّ ُڪ ٌاىزد (6)

 ڪيم

 ىييتر

( يّروالحي ۽ ٽراٌصپالٌٽيظً حي 7)

ىريضً حي ڀالئي الِء شّشائٽيَء حا ٻَ ٌاىزد 

 ڪيم

 ىييتر

حا ٻَ ٌاىزد ( اڪيڊىڪ ڪائٌّصم 8)

 ڪيم

 ىييتر

( چييتر „ف ڪاىرسۿ ڪراچي حّ 9)

 ُڪ ٌاىزد ڪيم

 ىييتر

(پاڪصتان ىيڊيڪم ايصّشيئيظً 10)

 ڪراچي ةراٌچ حّ ُڪ ٌاىزد ڪيم

 ىييتر

(حڪّىت طرفان ٌاىزد ڪيم ُڪ 11)

 شرگرم غحافي

 ىييتر

ىييتر/  ( ڊائريڪٽر12)

 اٌتظام

Administration 

of the affairs of 

the Institute 

ةّرڊ „ف گّرٌرس حي 

 حّڙحڪ

Constitution of 

the Board of 

Governors 
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 شيڪريٽري

ىيئر ڪراچي ىيٽروپّنيٽً ( 13)

 ڪارپّريظً

 ىييتر

(غّةائي اشييتهي شٍڌ حا ٻَ ىييتر 13)

غّةائي اشييتهي شٍڌ حي اشپيڪر طرفان 

 ٌاىزد ڪيا ويٍدا.

 ىييتر

شگِي ٿّۿ حيڪي اُّ  کڻي(ةّرڊ پاڻ شان اُڙا ٻيا ىاُر 2)

 ضروري شيخِي.

(ايڪس „فيظّ کاٌصّاِء ىييتر پٍٍِخي غِدي تان 3)

ان حڪّىت کي ُٿ نکت ذريػي اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ ۽ 

 کاٌپِّء شٍدس غِدو خاني ٿي ويٍدو.

ىت ىييتر حّ غِدو خاني ٿي وڃي يا حڪّ( حيصتائيً 4)

طرفان اڳ ۾ ُٽايّ وڃيۿ ايڪس „فيظّ ىييترن کاٌصّاِء 

 ىييترن حي غِدي حّ ىدو ٽي شال ٌُّدو.

ىييتر طّر ىلرر خاني ٿيم حاِء تي ( حڏًُ ڪّ ىاڻِّ 5)

ىدي تائيً غِدو ڪيّ وڃي ٿّۿ اُّ اُڙي ىييتر حي رُيم 

 رکي شگٍِدو.

ةّرڊ ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ۽ ضاةطً ىّحبۿ ( 1. )7

اداري حي شهصهي ۾ اٌتظاىي ۽ ىانياتي اختيار اشتػيال 

ڪٍدوۿ حيئً ةِتر ۽ حّڳي ٌيٌّي ڪو ڪرڻ الِء ضروري 

 ُخي.

( خاص طّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم گٍخائظً حي غام حيثيت 2)

 اختيار ٌُّدا: شان تضاد کاٌصّاِءۿ ةّرڊ کي ُيٺيان

(i) ۿ ضاةطّ ري حي ىهڪيتۿ فٍڊس ۽ وشيهً کي شٍڀانڻادا

رکڻ ۽ اٌتظام ڪرڻ ۽ اداري حي ىلػد الِء ركو اڌاري وٺڻ يا 
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 گڏ ڪرڻ؛

(ii) اداري ىٿان ٌظرداري ۽ شيّرو ضاةطّ رکڻ؛ 

(iii)  شانياٌي تحليلي پروگرامۿ شانياٌي رپّرٽً ۽ اداري حي

 س حّ حائزو وٺڻ؛اڪائٌّٽس حي „ڊٽ ڪيم اشٽيٽييٍٽ

(iv) تدريصي ۽ غير تدريصي غيهي حّن  اداري حّن اُڙيّن

حايّن پيدا ڪرڻۿ ىهتّي ڪرڻ يا ختو ڪرڻۿ حيئً 

 ضروري ُخي؛

(v) ڊائريڪٽر ىلرر ڪرڻ؛ 

(vi) دريصي ۽ غير تدريصي ڊائريڪٽر شييت اداري حي ت

 ۽ ضاةطا ةيان ڪرڻ؛ غيهي حا طرط

(vii)  شانياٌي ۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةخيٽ ڪاٿً حّ حائزو وٺڻ ۽

ىٍظّري ڏيڻ ۽ فٍڊس حي ُڪ ىد ىان ٻي ىد ۾ خرچ ڪرڻ 

 ۽ „ڊيٽر ىلرر ڪرڻ؛

(viii)  ًاداري طرفان حاغم ڪيم ۽ خرچ ڪيم شيّري

ركيً ةاةت اڪائٌّٽس حا ڪتاب ٺاُڻ ۽ اداري حي اثاثً ۽ 

 وشيهً الِء ڪتاب ٺاُڻ؛

(ix)  كاغدا حّڙڻ؛ پٍٍِخاالِء طريليڪار 

(x) ضاةطا حّڙڻ؛ 

(xi)  ڪييٽيّن ۽ ذيهي ڪييٽيّن حّڙڻ حيئً ًُ ايڪٽ

 حا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ضروري ُخً؛

(xii)  پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار ڊائريڪٽر حّاني ڪرڻۿ شّاِء

 ةخيٽ ڪاٿا ىٍظّر ڪرڻ وارن اختيارن حي.

چيئرىيًۿ ڪًٍِ ٍُگاىي غّرتحال ۾ۿ حتي شٍدس . 8

خيال ۾ تڪڙو كدم کڻڻ ضروري ُخيۿ اُڙو كدم کڻي شگِي 

ٿّۿ حيئً اُّ ضروري شيخِيۿ ان کاٌپِّء حيترو حهدي ٿي 
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 شگِي ان كدم ةاةت ةّرڊ کي „گاَُ ڪٍدو.

 

حي  ِٽ ۾ ٻَ ڀيرا گِٽ ۾ گِٽ ٽي ىِيًٍةّرڊ شال ۾ گ( 1. )9

وكفي شان اُڙيً تاريخً تي گڏحاڻي ڪٍدو حيڪي 

ڊائريڪٽر طرفان چيئرىيً حي ىظّري شان طئي ڪيّن 

 وڃً.

ةظرطيڪ چيئرىيً ڪًٍِ ةَ وكت گڏحاڻي ڪّٺائي 

 شگِي ٿّ.

 ( چيئرىيً گڏحاڻيَء حي غدارت ڪٍدو.2)

(چيئرىيً حي غير حاضري ۾ۿ گڏحاڻيَء حي غدارت 3)

ير حاضري ۾ۿ ىييتر وائيس چيرىيً ڪٍدو ۽ ٻٍِي حي غ

غدارت ڪٍدوۿ حيڪّ ىّحّد ىييترن طرفان ىلرر ڪيّ 

 ويٍدو.

( گڏحاڻيَء حّ ڪّرم شيّرن ىييترن حي ُڪ ڀاڱي ٽي 4)

ةراةر ٌُّدوۿ حًٍِ حي ٌصتت ُڪ ةراةر ڳڻي ويٍدي پر 

ڪّرم پّرو ٌَ ُئڻ شتب ىهتّي ڪيم گڏحاڻي ڪّٺائڻ الِء 

 ڪّ ةَ ڪّرم ضروري ٌَ ٌُّدو.

ٿيڻ حي غّرت ۾ چيئرىيً کي ُڪ ووٽ (ووٽ ةراةر 5)

 حاغم ٌُّدو.

( ةّرڊ حّ شيڪريٽري گڏحاڻيَء حا ىٍٽ رڪارڊ ڪٍدوۿ 6)

 حيڪي ايٍدڙ گڏحاڻيَء دوران تػديق الِء پيض ڪٍدو.

ڊائريڪٽر ةّرڊ طرفان ةيان ڪيم طرطً ۽ ضاةطً . 10

ىّحب ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ حًٍِ وٽ پاڪصتان حي كاٌّن 

ىّحب كائو ڪيم يٌّيّرشٽي حي ةيان ڪيم كاةهيت رکٍدو 

ُخي يا غانيي شاک رکٍدڙ يٌّيّرشٽي حي كاةهيت رکٍدو 

Power of the 

Chairman 

 ةّرڊ حّن گڏحاڻيّن

Meetings of the 

Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداري حّ ڊائريڪٽر

Director of the 

Institute 
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َُ م شڃاتم يٌّيّرشٽي ۾ گِٽ ۾ گِٽ ڏُخي ۽ وٽس ڄات

ٽيچٍگ صپالٌٽيظً شان الڳاپيم شانً حّ يّروالحي ۽ ٽراٌ

 تخرةّ ُخي:ڪّرشز پڙُائڻ حّ 

ةظرطيڪ شٍڌ اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ 

حّ شٍڌ „رڊيٍٍس  1990) 1990ٽراٌصپالٌٽيظً „رڊيٍٍسۿ 

ڳ ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج ۾ الڳّ ٿيڻ کان ا (IIIٌيتر 

۽ ٽراٌصپالٌٽيظً ڊپارٽييٍٽ حي پروفيصر حّ  يّروالحي

 ٌّدو.غِدو رکٍدڙ طخع اداري حّ پِريّن ڊائريڪٽر ُ

ڊائريڪٽر اداري حّ تػهييي ۽ ايگزيڪيّٽّ ُيڊ ( 1. )11

ٌُّدو ۽ اُّ ًُ ايڪٽ حي گٍخائظً ۽ ضاةطً ىّحب 

اداري حا ىػاىال ُالئيٍدو ۽ ان کي ُيٺيان اختيار حاغم 

 شگٍِدو:ٌُّدا ۽ ُيٺيان ڪو ڪري 

(i) اداري حا رڪارڊ ۽ ىِر حّ كتضّ رکڻ؛ 

(ii)  اداري ۾ ڪو ڪٍدڙ ىالزىً حي ىاُّار پگِارن ۽

 االئٌّصز حي ادائگي الِء ةااختيار ةڻائڻ؛

(iii)  ةخيٽ ڪاٿا ۽ شپهيييٽري ةخيٽ ڪاٿا تيار ڪرڻ ۽

 اُي شاڳيا ةّرڊ حي شاىِّن ىٍظّري الِء رکڻ؛

(iv)  ةخيٽ حي ىد ۾ ىٍظّر ٿيم ۽ ةااختيار ةڻايم ةهس حي

 ادائگي حي ىٍظّري ڏيڻ؛

(v)  ةّرڊ حي شيڪريٽري طّر ڪو ڪرڻ ۽ ةّرڊ ۽ ان حي

ڪييٽيً حي گڏحاڻيً حا چيئرىيً حي ىظاورت شان 

۽ رڪارڊ ۽  سٌّٽيس حاري ڪرڻ ۽ گڏحاڻيً حا ىٍٽ

 ڪارروايّن شٍڀانڻ؛

(vi) ةّرڊ حي فيػهً تي غيهدر„ىد الِء كدم کڻڻ؛ 

(vii) شانياٌي ةخيٽ تيار ڪرڻ ۽ پيض ڪرڻ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڊائريڪٽر حا اختيار

Powers of the 

Director 
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(viii) اداري حي شيّري ذىيّاري کڻڻ؛ 

(ix)  ۽ شٍڀانڻ؛ دشتاويز۽  ىػاُداةّرڊ حي طرفان شيّرا 

(x)  ٻيّن ذىيّاريّن ادا ڪرڻۿ حيڪي ةّرڊ طرفان کيس

 شٌّپّيّن وڃً.

حّڙيم ڪييٽي يا ذيهي ڪييٽي ( ڊائريڪٽر ةّرڊ طرفان 2)

 حّ ايڪس „فيظّ ىييتر ٌُّدو.

( ڊائريڪٽر ُر ڪًٍِ ڪيس ۾ يا گِٽ ۾ گِٽ اڳ ۾ 3)

ةخيٽ ۾ ىٍظّر ٿيم اشيً کاٌصّاِء شّل ورڪ حي يا شاز و 

شاىان يا „ٽّ ىّةائيم تي ٿيٍدڙ ڪيپيٽم ايڪصپيٍڊيچر تي 

خرچ حي وڌيڪ احازت ٌَ ڏيٍدوۿ حًٍِ تي اڳ ۾ ةّرڊ 

 ي „ُي.ىٍظّري ڏٌ

( ڊائريڪٽر پٍٍِخا ڪي ةَ اختيار ڪًٍِ ٻئي غيهدار يا 4)

اداري حي ڪييٽي کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿّۿ حيئً اُّ 

 ىٍاشب شيخِي.

( اداري کي ُڪ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ٌُّدي 1. )12

حيڪا اُڙا ڪو شراٌخام ڏيٍدي حيڪي ًُ ايڪٽ يا 

 ضاةطً تحت حّڙيم ةّرڊ طرفان ان کي شٌّپيا وڃً.

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدي:( 2)

(i) چيئرىيً ڊائريڪٽر 

(ii) ىييتر ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج حّ پرٌصپال 

(iii)  اداري حا شيّرا پروفيصرس ۽

 ايصّشيئيٽ پروفيصرس

 ىييتر

شگِي  کڻي( اڪيڊىڪ ڪائٌّصم اُڙا ٻيا ىاُر پاڻ شان 3)

 ٿيۿ حيئً اُا ضروري شيخِي.

گڏحاڻيّن حيترو ىٍاشب ٿي شگِي  ن( ڪائٌّصم ح4ّ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم
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۾ چار دفػا کان  ي ٌيٌّي ڪّٺايّن ويٍديّنۿ پر شال„زاداڻ

 گِٽ ٌَ.

( گڏحاڻيَء حّ ڪّرم اڪيڊىڪ ڪائٌّصم حي ڪم 5)

ىييترز حي اڌ ةراةر ٌُّدوۿ حًٍِ حي ٌصتت ُڪ ةراةر ڳڻي 

 ويٍدي.

( شٍڌ اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ ٽراٌصپالٌٽيظً 1. )13

( الڳّ IIIحّ شٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر  1990) 1990„رڊيٍٍسۿ 

ٿيڻ کان فّري اڳ ڊائّ ىيڊيڪم ڪانيج حي يّروالحي 

ڊپارٽييٍٽ ۾ شرڪاري ىالزم طّر ڪو ڪٍدڙ شيّرن 

 اًٌِ ةدني ٿي ويٍدي.ڏىاڻًِ حي ىالزىت حي اداري 

 ةظرطيڪ اُڙا ىاڻِّ:

(i)شرڪاري ىالزم رٍُدا؛ 

(ii)  الِء پگِار ۽ اداري طرفان اداري تحت خدىت حي غرغي

االئٌّس حاغم ڪٍداۿ حيڪا اًٌِ کي اداري ڏاًٌِ ةدني 

 کان اڳ ىهٍدڙ کان گِٽ ٌَ ٌُّدي؛

(iii)  اُڙن ضاةطً تحت ُاليا ويٍداۿ حيئً اداري حڪّىت

حي ىٍظّري شان حّڙي؛ ةظرطيڪ اُي ضاةطا اًٌِ حي 

اداري ڏاًٌِ ةدني کان اڳ وارن ضاةطً کان گِٽ فائدييٍد 

 ٌَ ٌُّدا.

( تحت ةدني ٿيم ىاڻًِ حي ىالزىت 1اداروۿ ذيهي دفػَ )( 2)

 حي شهصهي ۾:

(i)  اُڙا شيّرا اٌتظاىي ۽ ىانياتي اختيار اشتػيال ڪٍدو

حيڪي حڪّىت طرفان اشتػيال الئق ُخً يا حڪّىت 

 الئق ُخً؛ ۽ اشتػيالحي ىاتحت ڪًٍِ اٿارٽي حي 

(ii)  ڪًٍِ اُڙي طخع خالف اٌتظاىي ڪارروائي ڪٍدو

 

 

 

 

 

اداري ۾ ڪو ڪٍدڙ 

شرڪاري ىالزىً حي 

۽  ىالزىت حا طرط

 ضاةطا وغيره

Terms and 

conditions of 

service, etc, of 

Government 

servants working 

in the Institute 
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طخع خالف ىػاىهّ وڌيڪ كدم کڻڻ الِء حڪّىت ۽ اُڙي 

 ڏاًٌِ اىاڻيٍدو.

( 1( اُّ طخع حًٍِ حي ىالزىت اداري ڏاًٌِ ذيهي دفػَ )3)

تحت ىٍتلم ڪئي وئي „ُيۿ ان کي حڪّىت طرفان 

ىالزىت حّن ىهٍدڙ شيّريّن شِّنتّنۿ ةظيّل اداري تحت 

خدىت حيۿ پيٍظً ۽ ان تي الڳّ ٿيٍدڙ كاغدن ىّحب پيٍظً 

 ركو:حي 

ادارو اُڙي ُر طخع الِء حڪّىت کي اُڙي ركو ةظرطيڪ 

ةراةر ركو ادا ڪٍدوۿ حيڪا ان طخع حي اداري ۾ ىالزىت 

 غيّض ٽّٽم ركو حي ةراةر ٌُّدي.

( پيٍظً ۽ پيٍظً حي ڪييّطً حي ركو اداري حي اُڙي 4)

غيهدار طرفان ىٍظّر ڪئي ويٍديۿ حيڪّ ان شهصهي ۾ 

 يّ ُخي:حڪّىت طرفان ةااختيار ةڻايّ و

ةظرطيڪ حيڪڏًُ پيٍظً گِٽائي وڃڻي „ُي تَ اُڙي 

پيٍظً حاري ڪرڻ کان اڳ اُڙو غيهدار حڪّىت کان 

 زةاٌي حڪو وٺٍدو.

اُڙن ىاڻًِ حا حٍرل پروويڊٌٽ فٍڊ اڪيّىيّنيظٍز حً ( 5)

( تحت اداري ڏاًٌِ ةدني 1حي ىالزىت حي ذيهي دفػَ )

پروويڊٌٽ ڪئي وئي „ُي حڪّىت وٽ ئي رٍُدا ۽ اُي 

 فٍڊ اڪائٌّٽ ڏاًٌِ حػّ وحِڻ حاري رکٍدا:

ي ايڊواٌس اداري طرفان اًٌِ اُڙي فٍڊ ىان غارضةظرطيڪ 

 تي الڳّ كاغدن ىّحب حاري ڪيا ويٍدا.

( ادارو پٍٍِخي ڪيً حي ةِتر ادائگيَء الِء اُڙا 1). 14

غيهدار ۽ غيهّ اُڙي پروفيظٍمۿ ٽيڪٍيڪم يا ىٍصٽيريم 

ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ اُڙي طريلي ۽ كاةهيت ۽ تخرةّ رکٍدڙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيهدارن ۽ اداري حي 

اشٽاف حي ىلرري ۽ 

 ۽ ضاةطا طرط
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 اُڙن طرطً ۽ ضاةطً ىّحب حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

حا ىصتحق  ڪارروائيَء( غيهدار ۽ غيهّ اُڙي اٌتظاىي 2)

 ٌُّدا ۽ اُڙي طريلي حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

 

 

( اداري حّ ُڪ ڌار فٍڊ ٌُّدوۿ حًٍِ کي شٍڌ 1. )15

ٽراٌصپالٌٽيظً فٍڊ شڏيّ اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ 

 ويٍدو.

 ( فٍڊ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:2)

(a)  وفاكي ۽ غّةائي حڪّىتً طرفان حاغم ڪيم گراٌٽس

 ۽ شتصڊي؛

(b) غطيا ۽ اٌڊوىيٍٽس؛ 

(c) شيڙپڪاري ۽ ڊپازٽس ذريػي ڪيائي؛ 

(d) اداري طرفان گڏ ڪيم كرض يا حاغم ڪيم اىداد؛ 

(e)  ۽ اداري طرفان ڏٌي اداري حي اطاغتً تي فيسۿ رائهٽيز

 ويٍدڙ خدىتً تي ٻيّن چارحز؛

(f) ڪًٍِ ىلاىي اٿارٽي طرفان حاري ڪيم گراٌٽس؛ ۽ 

(g)  پاڪصتان حي ڪًٍِ ڊوٌر ايخٍصي يا پرڏيِي شاک

 حي ڊوٌر ايخٍصي کان حاغم ڪيم شيّريّن ركيّن.

. فٍڊ ۾ حيع ڪيم ركيّن ةّرڊ طرفان ىٍظّر ٿيم ڪًٍِ 16

 ويٍديّن.طيڊول ةئٍڪ ۾ حيع ڪيّن 

 

ةّرڊ پٍٍِخا فٍڊس وفاكي حڪّىت يا غّةائي . 17

حڪّىت حي ڪًٍِ شڪيّرٽي ۾ شيڙائيٍدو يا حڪيّت 

 طرفان ىٍظّري ڏٌم ٻي ڪًٍِ شڪيّرٽي ۾ شيڙائيٍدو.

Appointments 

and terms and 

conditions of 

Officers and staff 

of the Institute 

 فٍڊ

Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٍڊس حيع ڪرڻ

Crediting of the 

Funds 

فٍڊس حي شيڙپڪاري 

 ۽ اشتػيال

Investment and 
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ةّرڊ اداري حا اڪائٌّٽس اُڙيَء ريت ُالئيٍدو ( 1). 18

 حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.

 ٍٽچارٽرڊ اڪائٌّٽاڪائٌّٽس ةّرڊ طرفان ىلرر ڪيم ( 2)

 طرفان شال ۾ ُڪ دفػّ „ڊٽ ڪيا ويٍدا.

( اڪائٌّٽس حّ شانياٌّ اشٽيٽييٍٽ ۽ ان شهصهي ۾ „ڊٽ 3)

حيع ڪرائي ويٍديۿ  رٽ „ڊيٽر طرفان غّر الِء ةّرڊ کيرپّ

 اُڙي كدم الِء حيئً اُّ ضروري شيخِي.

. ڊائريڪٽر حڪّىت کي اُڙا شهصهيّار ريٽرٌسۿ 19

ٌّٽسۿ اشٽيٽييٍٽ اشٽيٽصٽڪس يا شانياٌي رپّرٽّنۿ اڪائ

ىػهّىات حيع ڪرائيٍدوۿ حيڪا حڪّىت طرفان طهب 

 ڪئي وڃي.

 

. حيڪڏًُ ًُ „رڊيٍٍس حي گٍخائظً حي طروغاتي 20

طّر الڳّ ٿيڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيض اچيۿ حڪّىت ڊائريڪٽر 

حي شفارش تي يا ٻي غّرت ۾ اُڙي رٌڊڪ ُٽائڻ الِء خاص 

 ُدايت حاري ڪري شگِي ٿي.

 

 

ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ًُ . 21

ڪخَِ ڪرڻ حي ارادي تي ڪًٍِ غدانت کي ڪا 

ڪارروائي ُالئڻۿ ڪّ فيػهّ ٻڌائڻ يا ڪّ حڪو حاري 

 ڪرڻ حّ دائره اختيار ٌَ ٌُّدو.

.ًُ ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا 22

Utilization of the 

Funds 

اڪائٌّٽس شٍڀانڻ ۽ 

 اڪائٌّٽس حي „ڊٽ

Maintenance of 

Accounts and 

audit of accounts 

 

 

رپّرٽس ريٽرٌس وغيره 

 حيع ڪرائڻ

Submission of 

reports returns 

etc 

ايڪٽ الڳّ ڪرڻ ۾ 

 رٌڊڪّن ُٽائڻ

Removal of 

difficulties at the 

commencement 

of the Act 

 دائره اختيار تي پاةٍدي

Bar on 

Jurisdiction 

 

 ةّرڊ ضياٌت
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ڪخَِ ڪرڻ حي ارادي تي ڪّ ىلدىّ يا ڪا كاٌٌّي 

يا ڪًٍِ طخع خالف ٌَ ڪارروائي حڪّىتۿ ةّرڊ 

 ٿيٍدي.

. ةّرڊ حڪّىت کان شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً 23

ػد حاغم اڳّاٽ ىٍظّري ةػدۿ ًُ ايڪٽ حا ىلذريػي 

 ڪرڻ الِء ًُ ايڪٽ شان الڳاپيم ضاةطا حّڙي شگِي ٿّ.

. شٍڌ اٌصٽيٽيّٽ „ف يّروالحي ايٍڊ ٽراٌصپالٌٽيظً 24

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 1990„رڊيٍٍسۿ 

 

ىذڪّره ترحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت الِء  حّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِخي.

Board Indemnity 
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