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ايڪٽ جوًن ذريعي ڪاهٽريڪٽ ةويادن تي ملرر ڪيم
ڪجًى ڊاڪٽرز جي مالزمت کي مستلم ڪيٌ ويودو.
جيئن تى ڪاهٽريڪٽ ةويادن تي ملرر ڪيم ڪجًى تمًيد )(Preamble
ڊاڪٽرز جي مالزمت کي مستلم ڪرڻ ۽ ان سان الڳاپيم
معاملن الِء كدم کڻڻ ضروري ٿي پيٌ „يي܀
ان کي ين ريت عمم ۾ „هدو ويودو:
 )1( .1ين ايڪٽ کي سوڌ معايدي مطاةق ملرر ڪيم مختصر
ڊاڪٽرن جي مستلليَء ةاةت ايڪٽۿ  2003سڏيٌ شروعات
ويودو.

عوٌان

۽

Short title and

( )2يي فٌري طٌر تي الڳٌ ٿيودو.

commencement

 .2ين ايڪٽ ۾ جيستائين ڪجًى مضمٌن ۽ مفًٌم جي وصفٌن
متضاد هى يجي تيستائين:
Definitions
)“ (aايڪٽ” مطلب سوڌ سرڪاري مالزم ايڪٽۿ 1793܀
)“ (bسرڪاري مالزم” جي ساڳي معويٰ „ييۿ جيڪا ان کي
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ين ايڪٽ ۾ ڏهم „يي܀
)“ (cڪاهٽريڪٽ تي ڊاڪٽر جي ملرري” مطلب
ڪاهٽريڪٽ ةويادن تي مڪمم كاةليت رکودڙ ڊاڪٽر جي
ملرري܀
)“ (dحڪٌمت” مطلب سوڌ حڪٌمت܀ ۽
)“ (eعًدو” مطلب صٌةي جي معاملن سان الڳاپيم حڪٌمت
طرفان جاري ڪيم ڪٌ عًدو پر ان ۾ شامم هى „يي ايڙو
عًدو جيڪٌڪوًن پروجيڪٽ الِء پيدا ڪيٌ ويٌ يجي يا
اڳٌاٽ ايڙي ڪوًن پروجيڪٽ ۾ مٌجٌد يجي.
.3جيستائين ڪجًى ين ايڪٽ يا ان سلسلي ۾ جٌڙيم ڪجًى ڊاڪٽرن جي
كاعدن يا ڪوًن ڊڪري „رڊر يا ڪوًن ڪٌرٽ جي مالزمت جي مستللي
فيصلي جي متضاد هى يجيۿ پر ين ايڪٽ جي ٻين Regularization
گوجائشن مٌجب ڪاهٽريڪٽ ةويادن تي يڪ ڊاڪٽر of services of
ملرر ڪيٌ ويٌ يجي ۽ ايڙي ملرري يڪ سال کان وڌيڪ certain doctors
عرصي الِء رکودڙ يجي ۽ ين ايڪٽ جي شروعات کان
مالزمت تي „ييۿ ان کي ايڙي عًدي تي سرڪاري مالزم طٌر
مستلم ةويادن تي ين ايڪٽ جي شروعات واري تاريخ کان
ملرر سمجًيٌ ويودو:
ةشرطيڪ ايڙي ڊاڪٽر جي مالزمت جيڪٌ عًدي الِء ةيان
ڪيم كاةليت هى رکودو يجيۿ ان کي مستلم هى ڪيٌ ويودو.
هٌٽ -:ايڪٽ جٌ مذڪٌره ترجمٌ عام ماڻًن جي واكفيت
الِء „يي جيڪٌ ڪٌرٽ ۾ استعمال هٿٌ ڪري سگًجي.
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