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 9993ىجريَ  Iشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.I OF 1993 

 9991 ايڪٽۿ فائٌّڊيظً ُيهٿ شٍڌ

THE SINDH HEALTH 

FOUNDATION ACT, 1992 
 ]9993فيتروري  96[

شٍڌ غّةي ۾ ُيهٿ فائٌّڊيظً كائو ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 ڪئي ويٍدي.

شِّنتً شٍڌ غّةي خاص ظّر تي پٺتي پيم ۽ گِٽ جيئً تَ 

وارن غالئلً ۽ ٻِراڙي وارن غالئلً ۾ غحت جي طػتي کي 

ُٿي وٺرائڻۿ تركي وٺرائڻ ۽ ىاني ىدد ۽ ان شان الڳاپيم 

ىػاىهً الِء ُيهٿ شيٍٽرجي كيام الِء گٍجائظّن جّڙڻ 

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شٍڌ ُيهٿ فائٌّڊيظً ايڪٽۿ کي ( ًُ ايڪٽ 9) .9

 ويٍدو. شڏيّ 9991

 .الڳّ ٿيٍدو( ُي فّري ظّر 1) 

 

جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي  ًُ ايڪٽ ۾.1

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم ةّرڊ؛” ةّرڊ 

(b) “ىعهب فائٌّڊيظً جي ڪيائي ۽ خرچ جّ ” ةجيٽ

 شانياٌّ شرڪاري اشٽيٽييٍٽ؛
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(c) “ًىعهب ةّرڊ جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(d) “ًىعهب شٍڌ ُيهٿ فائٌّڊيظً؛”  فائٌّڊيظ 

(e) “ىعهب فائٌّڊيظً جّ فٍڊ؛” فٍڊ 

(f) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(g) “ىعهب فائٌّڊيظً جّ ” ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر

 ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر؛

(h) “ىعهب ةّرڊ جّ ىييتر؛” ىييتر 

(i) “ىعهب كاغدن يا ضاةعً ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(j) “ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم ضاةعا؛” ضاةعا 

(k) “ايڪٽ تحت جّڙيم كاغدا.” كاغدا ًُ 

(حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريػي 9). 3

فائٌّڊيظً كائو ڪري شگِي ٿيۿ جًٍِ کي شٍڌ ُيهٿ 

 فائٌّڊيظً شڏيّ ويٍدو.

فائٌّڊيظً ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدي جًٍِ کي ًُ ( 1)

جي ىٍلّنَ ۽ غير ايڪٽ جي گٍجائظً ىّجب ٻٍِي كصيً 

ىٍلّنَ ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ شان گڏ 

حليلي وارثي ۽ غام ىِر ٌُّدي ۽ ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس 

 ڪري شگٍِدي ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

 فائٌّڊيظً جّ ُيڊڪّارٽر ڪراچيَء ۾ ٌُّدو.( 3)

فائٌّڊيظً اُڙا شيّرا اپاَء وٺٍدي جيڪي غّةي ( 9. )4

تركي يافتَ ۽ گِٽ شِّنتً وارن ۽ خاص ظّر تي گِٽ 

ُٿي وٺرائڻۿ  يٻِراڙي وارن غالئلً ۾ غحت جي خدىتً ک

 تركي وٺرائڻ ۽ ىاني ىدد الِء ضروري ُجً.

( ۾ ڄاڻايم ڪيً جي غام حيثيت شان 9(ذيهي دفػَ )1)

 تضاد کاٌصّاِءۿ فائٌّڊيظً:
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(a)  غحت جا ادارا ۽ اُڙا الڳاپيم پروجيڪٽ كائو ڪري

 ڪرڻ جّ شتب ةڻجي شگِي ٿي؛ شگِي ٿي يا كائو

(b)  ًغير ڪاروةاري ادارن کي زىيً جي خريداريۿ غيارت

جي تػييرۿ شاىانۿ فرٌيچر جي خريداري ۽ ٻيً الڳاپيم 

 پروجيڪٽس الِء گراٌٽس ڏيٍدي؛

(c)  غحت جي ادارن کي كرض ڏيڻ ۽ ڊاڪٽرن کي

ڪهيٍڪًۿ ڊشپيٍصريًۿ غحت ىرڪزن ۽ اشپتانً کّنڻ 

 الِء كرض ڏيڻ؛

(d)  غحت جي ادارن ۽ ڊاڪٽرن کي طيڊول ةئٍڪ ۽

 ىانياتي ادارن کان كرض حاغم ڪرڻ ۾ ىدد ڪرڻ؛

(e)  دنصچي رکٍدڙ ىاڻًِ يا ىاڻًِ جي ةاڊي جي غحت جي

ادارن کي حڪّىتۿ ڊونپييٍٽ اٿارٽيز ۽ حڪّىت جي ُٿ 

ُيٺ ُائّشٍگ ايجٍصيز کان غحت جي خدىتً جي 

 وڪرو ڪرڻ؛ىلػد الِء پالٽ يا زىيً نيز تي وٺڻ يا 

(f)  پاپّنيظً ويهفيئر پروگراىً الِء ضروري شِّنتّن فراُو

 ڪرڻ الِء ٌجي شيڪٽر جي ىدد ڪرڻ؛

(g)  اُڙا ٻيا ڪو شراٌجام ڏيڻ جيڪي حڪّىت ظرفان

 شٌّپيا وڃً؛

(h)  غام ظّر تي اُڙا كدم يا طيّن جاري رکٍدوۿ ڪٍدو ۽ ادا

ڪٍدوۿ جيڪي ىٿي ڄاڻايم پروجيڪٽً کي ىڪيم ڪرڻ 

 ضروري ۽ فائدييٍد ُجً.الِء 

فائٌّڊيظً حڪّىت جي اڳّاٽ اجازت شان ۽ „ئيً ( 3)

ىّجبۿ ىاڻًِ جي غحت جي شڌاري جي ىلػد الِء 

پروجيڪٽً الِء گِرةم كرضً ۽ گراٌٽس الِء كّىي ۽ ةيً 

 ّاىي ايجٍصيً تائيً پِچ نڳائيٍدي.االك
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ئٌّڊيظً جي غام ُدايت ۽ اٌتظام ةّرڊ جي ُٿ فا( 9. )5

جيڪّ شيّرا اختيار اشتػيال ڪٍدو ۽ شيّرا  ُيٺ ٌُّداۿ

كدم کڻٍدو ۽ طيّن ڪٍدوۿ جيڪي فائٌّڊيظً ظرفان ڪرڻ 

 الئق ُجً.

ةّرڊ ُيهٿ شيڪٽر کي ُٿي وٺرائڻۿ تركي وٺرائڻ ۽ ىاني ( 1)

اُڙيً ُدايتً ىدد وارن ىضتّط اغّنً تي غيم ڪٍدو ۽ 

 شان رٍُيائي ڪئي ويٍدي جيئً حڪّىت وكت ةّكت ڏئي.

ً ڪّ شّال اٿي تَ ڪّ ىػاىهّ پانيصي جّ ( جيڪڏ3ُ)

 „ُي يا ٌَ تَ حڪّىت جّ ان شهصهي ۾ فيػهّ حتيي ٌُّدو.

ةّرڊ اُڙن شرڪاري ۽ غير شرڪاري ىييترن تي ( 9. )6

ىظتيم ٌُّدوۿ جًٍِ ۾ چيئرىيً ةَ طاىم ٌُّدوۿ جيڪي 

 حڪّىت ظرفان ىلرر ڪيا وڃً.

 ايڪس „فيظّ کاٌصّاِء ٻيّ ڪّ ىييترۿ ٽً شانً جي(1)

غرغي الِء غِدو رکٍدو ۽ اُڙي غرغي الِء ٻيِر ىلرري الِء اُم 

 ٌُّدوۿ جيڪّ ُڪ وكت ٽً شانً کان وڌيڪ ٌَ ُجي.

ةي حڪّىت ُڪ غير شرڪاري ىييتر کي ٌااُهي يا ( 3)

جي ةٍياد تي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ کاٌپِّء ةرظرف ضاةعگي 

 ڪري شگِي ٿي.

(غير شرڪاري ىييتر ڪًٍِ ةَ وكت تي حڪّىت کي 4)

 خط ذريػي پٍٍِجي ىييترطپ تان اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.

ةّرڊ اُڙيّن ىانياتيۿ فٍي ۽ غالحڪاري ڪييٽيّن . 7

جّڙي شگِي ٿّۿ جيڪي اُّ ًُ ايڪٽ جا ىلػد حاغم 

 ڪرڻ الِء ضروري شيجِي.

ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن ۽ ڪاروٍُّار اُڙيَء ريت ُاليّ ( 9. )8

يۿ ۽ يٌّدو ۽ اُڙي ظريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُج

فائٌّڊيظً جي 

 اٌتظاىيَ

Administration 

of the 

Foundation 
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جيصتائيً اُي ىػاىال ةيان ڪيا وڃًۿ ايئً جيئً ةّرڊ 

 ظرفان ظئي ڪيّ وڃي.

ڊ جّ ڪّ كدم يا ڪارروائي ةّرڊ ۾ ڪًٍِ „شاىي رّة( 1)

جي ةٍياد  تي يا ةّرڊ جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع جي ةٍياد

 تي غّر ىّثر ٌَ ٿيٍدا.

ةّرڊ غام يا خاص حڪو ذريػي ۽ اُڙيً طرظً ىّجب . 9

ڏٌم اختيارن ىّجب ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽرۿ جيئً اُّ ان کي 

ڪًٍِ ىييتر يا فائٌّڊيظً جي غيهدار تي ىڙُيۿ ىٍتلم 

 ڪري.

حڪّىت ُڪ طخع کي ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر ( 9. )91

ىلرر ڪٍدي جًٍِ کي اُڙي كاةهيت ٌُّدي ۽ اُڙيً طرظً 

 ۽ ضاةعً ىّجبۿ جيئً حڪّىت ظرفان ظئي ڪيّ وڃي.

ىدو ٽي شال ٌُّدوۿ ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر جي غِدي جّ ( 1)

جيڪّ ُڪ وكت وڌيڪ ُڪ شال جي غرغي تائيً وڌائي 

شگِجي ٿّ پر ڪّ ةَ طخع پٍجً شانً جي غرغي تائيً 

 غِدو ٌَ رکٍدو.

حڪّىت ٌااُهي ۽ ةي ضاةعگيً جي ةٍياد تي ( 3)

ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ کاٌپِّء ُٽائي 

 شگِي ٿي.

ىئٍيجٍگ ڊائريڪٽر فائٌّڊيظً جّ چيف ( 4)

 اُڙا ڪو ۽ ذىيّاريّن شراٌجامايگزيڪيّٽّ ٌُّدو ۽ 

 ڏيٍدوۿ جيئً کيس ةّرڊ ظرفان شٌّپيا وڃً.

زم الاُڙا غالحڪارۿ ىظيرۿ غيهدار ۽ ى فائٌّڊيظً( 9. )99

ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ جيڪي اُا پٍٍِجي ڪيً جي ةِتر 

ڪارڪردگيَء الِء ضروري شيجِي اُڙيَء ريت ۽ اُڙيً 
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 طرظً ۽ ضاةعً ىّجب جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

(غالحڪارۿ ىظيرۿ غيهدار ۽ فائٌّڊيظً جا ىالزم اُڙي 1)

اٌتظاىي كدم جا اُم ٌُّدا ۽ اُڙي ظريلي جيئً ةيان ڪيّ 

 ويّ ُجي.

شڏيّ ” فائٌّڊيظً فٍڊ“ُڪ فٍڊ ٌُّدو جًٍِ کي  (9). 91

 ويٍدوۿ جيڪّ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:

(a)  يا ىڪاٌي ةاڊيز ظرفان چٍدا ۽ وفاكيۿ غّةائي حڪّىت

 گراٌٽس؛

(b)  فائٌّڊيظً ظرفان ڪيم شيڙپڪاريً ذريػي حاغم

 ڪيم ركو؛

(c) تحفاۿ غعيات ۽ خيراتّن؛ 

(d) اشتػيال  حڪّىت ظرفان فائٌّڊيظً وٽ رکيم فٍڊس

 ڪرڻ؛

(e) .ڪًٍِ ٻئي وشيهي کان حاغم ڪيم ركو 

فٍڊ ًُ فائٌّڊيظً جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ُاليّ ۽ ( 1)

اشتػيال ڪيّ ويٍدو ۽ اُڙيَء ريت ُاليّ ويٍدوۿ جيئً ةيان 

 ڪيّ ويّ ُجي.

ڊ ةئٍڪ ۾ رکيّ فٍڊ حڪّىت ظرفان ىلرر ڪيم طيڊون( 3)

 ويٍدو.

ڪئي ويٍدي ۽ ان جا ( ةجيٽ تيار ڪئي ۽ ىٍظّر 9). 93

اڪائٌّٽس اُڙيَء ريت رکيا ويٍدا جيئً ةيان ڪيّ ويّ 

 ُجي.

فائٌّڊيظً جي اڪائٌّٽس جي شانياٌّ اُڙيَء ريت „ڊٽ ( 1)

ڪئي ويٍدي جيئً „ڊيٽر جٍرل „ف پاڪصتان جي 

 ىظاورت شان ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
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فيتروري کان دير ٌَ ُجيۿ ان جي  95.فائٌّڊيظً ُر شال 94

ىػاىهً جي ڪاروٍُّار ةاةت شانياٌي رپّرت شال جي 

 حّىت کي جيع ڪرائيٍدي.

ًُ ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا . 95

ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ڪّ ةَ ڪيس يا كاٌٌّي 

ڪارروائي حڪّىتۿ فائٌّڊيظً يا ڪًٍِ طخع خالف ٌَ 

 ٿيٍدي.

. حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء كاغدا 96

 .جّڙي شگِي ٿي

. ًُ ايڪٽ ۽ كاغدن ىّجبۿ ةّرڊ حڪّىت جي 97

ىٍظّري شان اًٌِ شيّرن ىػاىهً الِء جيڪي كاغدن ۾ ةيان 

ٌَ ڪيا ويا ُجًۿ ضاةعا جّڙي شگِي ٿّۿ جًٍِ الِء ًُ 

 ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء گٍجائض ضروري ُجي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 شانياٌي رپّرٽ
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