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 ]9979ىارچ  22[

„رڊيٍٍص جًٍِ ذريؽي ضسڪاري ىالزىً ۽ اًٌِ جي ڪٽٍتً 

 کي ىاني تحفظ ۽ ىرد فساُو ڪئي ويٍري.

ضسڪاري ىالزىً ۽ اًٌِ جي ڪٽٍتً کي ىاني جيئً تَ 

 فساُو ڪسڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي؛ تحفظ ۽ ىرد

جي اؼالن ىّجبۿ كاٌّن  9977جّالِء  5ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ 

جي روشٍي ۾ۿ ضٍڌ  9977)ٌافز ُئڻ وارو تطهطم( حڪوۿ 

 جي گّرٌس ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ „ُي:

„رڊيٍٍص کي ضٍڌ ضّل ضسوٌٽص ويهفيئس فٍڊ ًُ ( 9)  .9

 ضڏيّ ويٍرو. 9979„رڊيٍٍصۿ 

الڳّ ٿيٍرو ۽ اُڙي تاريخ کان جيڪا تي ( ُي فّري طّر 2)

 حڪّىت ان ضهطهي ۾ ىلسر ڪسي.

ةَ گسيڊ جي ( حڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريؽي ڪًٍِ 3)

ضگِي الڳّ ٿيڻ کان ةسي رکي ًُ „رڊيٍٍص جي ىالزم کي 

 ٿي.
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ًُ „رڊيٍٍص ۾ۿ جيطتائيً ىفِّم ڪجَِ ٻيّ ٌَ طهب  .2

يٍري ڪسيۿ ُيٺيً اعِارن جي ىؽٍيٰ اُا ورتي و

 جيڪا ُيٺ تستيتّار ڏٌي وئي „ُي:

(a) “ىطهب ضسڪاري ىالزم جيئً ” ضسڪاري ىالزم

۾ ةيان ڪيّ ويّ  9973ضٍڌ ضّل ضسوٌٽ ايڪٽۿ 

 „ُي؛

(b) “ىطهب ُڪ ضسڪاري ىالزم جّ ” ڪٽٍب

 ڪٽٍبۿ جًٍِ ۾ شاىم „ًُ ًُ جا:

(i)  زال )يا زانّن(ۿ جيڪڏًُ ةيّاَُ )يا ةيّاُّن( يا

 ىڙسۿ جيئً ةَ ىؽاىهّ ُجي؛

(ii) ٻار ةشيّل ويڳا ٻارۿ يؽٍيۿ ؿيس شادي  حليلي

شره ڌيئسۿ ۽ پٽ جيڪي ويَِ ضانً کان وڌيڪ 

ؼيس جا ٌَ ُجًۿ جيڪڏًُ ضاڻص گڏ رٍُرا 

 ُجً ۽ ضڄا ضارا ىٿص ڀاڙيٍرڙ ُجً؛ ۽

(iii)  وانريًۿ ؿيس شادي شره ڀيٍسۿ ٌاةانؾ ڀائس ۽ فّت

ٿي ويم پٽ جا ٻارۿ جيڪڏًُ ضاڻص گڏ رٍُرا 

 ُجً.ُجً ۽ ىڪيم طّر ىٿص ڀاڙيٍرا 

(c) “تحت كائو ڪيم فٍڊ؛ 3ىطهب دفؽَ ” فٍڊ 

(d) “ىطهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(e) “ىطهب كّىي اضڪيم جًٍِ تحت ” گسيڊ

حڪّىت طسفان پگِار جاري  ٿيٍري ُجيۿ جًٍِ 

 ۾ ُڪ ؼِرو يا ؼِرن جّ گسوپ رکيّ ويّ ُجي؛

(f) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍص تحت كاؼرن ” ةيان ڪيم

 ىّجب ةيان ڪيم.

( ُڪ فٍڊ كائو ڪيّ ويٍرو جًٍِ کي ضٍڌ ضّل 9) .3

 وصفّن

Definitions 
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 ضسوٌٽص ويهفيئس فٍڊ ضڏيّ ويٍرو.

( فٍڊ ٻً حصً تي ىشتيم ٌُّروۿ ُڪ ضسڪاري 2)

۽ ان کان ىٿي ٌُّرا ۽ ٻيّ  96ىالزم جيڪي گسيڊ 

۽ ان کان ُيٺ  95ضسڪاري ىالزىً الِء جيڪي گسيڊ 

 ٌُّرا ۽ ُس حصي کي ڌار ڌار رکيّ ۽ ضٍڀانيّ ويٍرو.

 ٍڊ جي ُس حصي ۾ شاىم ٌُّرا:( ف3)

(a)  َگسيڊ ۽ ان کان ىٿي جي ىالزىً طسفان  96تحت  4دفؽ

گسيڊ ۽ ان کان ُيٺ  95جي صّرت ۾ ۽  Iڏٌم ركو حصي 

 جي صّرت ۾؛ IIىالزىً پاران حصي 

(b) حڪّىت طسفان ڏٌم ركو؛ 

(c) .فٍڊ جي ركو تي حاصم ٿيٍرڙ ىٍافؽّ ۽ وياج 

ةئٍڪً ۾ رکيّن ويٍريّنۿ  فٍڊ جّن ركيّن اُڙي ةئٍڪ يا( 4)

 جيئً حڪّىت ُرايت ڪسي.

ضسڪاري ىالزم فٍڊ ۾ ڏٌم ركو ىّجب اُڙيَء ( 9) .4

ادائگي جّ ىطتحق ٌُّروۿ جيئً ةيان ڪيم ُجيۿ ۽ 

اُڙي ركو جيتسي ىيڪً ُجي ضٍرس پگِار ىان 

 ڪاٽي ويٍري ۽ فٍڊ ۾ جيػ ڪئي ويٍري.

( جتي ركو ڪًٍِ ضتب جي ڪسي ضسڪاري 2)

ىان ٌَ ڪاٽي وڃيۿ ُي واجب االدا ىالزم جي پگِار 

 ركو ةيان ڪيم ؼيهرار کي ادا ڪٍرو.

( جتي ركو ضسڪاري ىالزم جي ٌااُهي يا ةي ڌياٌي 3)

ضتب جيػ ٌَ ٿئيۿ يا اُڙي ڪًٍِ ٻئي ضتب جي 

ڪسيۿ تَ پِّء اُا ركو کاٌئص وياج ضييت اوڳاڙي الئق 

 ٌُّري.

فٍڊ ضّل ضسوٌٽ جي اٌشّرٌص جي ادائگي الِء . 5

Welfare Fund 
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ص ڪيپٍي يا ٻئي ڪًٍِ اٌشّئسر کي فساُو اٌشّرٌ

ڪيّ ويٍرو ۽ اُڙي ڪيپٍي يا اٌشّئسر جي دسچً 

ضييتۿ ۽ ان کاٌپِّء جيڪڏًُ ڪا ركو فٍڊ ۾ ةچي ٿيۿ 

اُا ضّل ضسوٌٽ جي اُڙي ڀالئي يا ضِّنتً الِء 

 اضتؽيال ڪئي ويٍري جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

يۿ حڪّىت فٍڊ جي اٌتغام الِء ٻَ ةّرڊ جّڙيٍر( 9. )6

 9صّةائي ويهفيئس ةّرڊ ٌيتس  Iفٍڊ جّ ُڪ يا حصّ 

صّةائي ويهفيئس  IIطّر ڄاتّ ويٍرو ۽ ٻيّ فٍڊ جّ حصّ 

 طّر ڄاتّ ويٍرو. 2ةّرڊ ٌيتس 

۽ فٍڊ  9صّةائي ويهفيئس ةّرڊ ٌيتس  Iفٍڊ جّ حصّ ( 2)

 ۾ وڌو ويٍرو. 2صّةائي ويفيئس ةّرڊ ٌيتس  IIجّ حصّ 

ىّجب ۽ حڪّىت ( ًُ „رڊيٍٍص جي اُڙن كاؼرن 3)

جي وكت ةّكت جاري ٿيٍرڙ اُڙيً ُرايتً ىّجبۿ 

 صّةائي ويهفيئس ةّرڊ:

(a)  ضّل ضسوٌٽ جي اٌشّرٌص جّ اٌتغام ڪٍري

جًٍِ ضان اُڙو ةّرڊ الڳاپيم ٌُّروۿ شيڊول ۾ ڄاڻايم 

ركيً جي ضهطهي ۾ۿ يا وكت ةّكت حڪّىت اپاران 

ڄاڻايم ركيً جي ضهطهي ۾ۿ اُڙي اٌشّرٌص ڪيپٍي 

 ئسر ضانۿ جيئً ةّرڊ ىٍاضب ضيجِي؛ّاٌش يا ٻئي

(b) يم حصي جي اٌتغام ۽ ىؽاىهً تي فٍڊ جي الڳاپ

„يم دسچ جاري ڪسڻ جّ ادتيار ٌُّروۿ جًٍِ ضان 

 ةّرڊ الڳاپيم „ُي؛ ۽

(c)  ڪسي ضگِي ٿّ يا اُڙيً ٻيً شيً ٿيڻ جّ ضتب

ةڻجي ضگِي ٿّ جيڪي ىٿي ڄاڻايم ادتيارن ضان 

جڙيم ۽ الڳاپيم ُجً يا فٍڊن جي ىلصرن حاصم 

Utilization of 

fund 
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 ڪسڻ الِء ضسوري ُجً.

الِء ُڪ ڊويشٌم ويهفيئس ةّرڊ . حڪّىت ُس ڊويشن 7

ڪسي ضگِي ٿي ۽ جيڪڏًُ اُڙو ةّرڊ كائو  كائو

دتيار اضتؽيال ڪٍرو ۽ تَ اُّ اُڙا اڪيّ ويّ „ُيۿ 

ضان جڙيم  IIاُڙا ڪو ضساٌجام ڏيٍرو فٍڊ جي حصي 

جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي يا جيئً ةّرڊ کي صّةائي 

 طسفان ىٍتلم ڪيّ ويّ ُجي. 2ويهفيئس ةّرڊ ٌيتس 

. جتي اٌشّرٌص ڪيپٍي يا ڪًٍِ ٻئي اٌشّئسر ضان 8

ىّجب اٌتغام  (a)جي شق  (3)جي ذيهي دفؽَ  6دفؽَ 

ڪيّ ويّ „ُيۿ ركو جًٍِ ۾ ضّل ضسوٌٽ اٌشّئسڊ 

 „ُيۿ ان جي فّتگي تي ادا ڪئي ويٍري:

(a)  ًضٍرس ڪٽٍب جي اُڙي فسد يا فسدن کي جيئ

ضٍرس پاران ٌاىشد ڪيا ويا „ًُۿ اُڙن حصً ۾ جيئً 

فّت ٿي ويم ضّل ضسٌٽ پاران ٌاىشدگي ڪسڻ وكت 

 ڄاڻايّ ويّ ُجي؛ يا

(b) ي وكت ضٍرس ڪٽٍب ۾ ڪا جتي ضٍرس فّتگ

ڪارگس ٌاىشدگي ىّجّد ٌَ ُجيۿ ۽ ڪٽٍب جي ؿيس 

ىّجّدگي جي صّرت ۾ۿ ضٍرس ىتاثس ىائٽًۿ 

جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ اُڙي طسيلي ۽ اُڙن حصً ۾ 

جيئً پيٍشً رونش ىّجب فّت ٿي ويم ضّل ضسوٌٽ 

 جي گسيچّئٽي ُجي؛ يا

(c)  ًشل(a)  ۽(b)  ىّجّدگي  ؼرم۾ ڄاڻايم ىاڻًِ جي

۾ۿ حر جي ؼرانت ۾ حاصم ڪيم ضڪطيشً 

 ضسٽيفڪيٽ رکٍرڙ کي ڏٌي ويٍري.

. حڪّىت ًُ „رڊيٍٍص جا ىلصر پّرا ڪسڻ الِء 9
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 كاؼرا جّڙي ضگِي ٿي.

. ضٍڌ گّرٌييٍٽ اييپالئيش ويهفيئس فٍڊ „رڊيٍٍصۿ 91

 کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 9969

 شيڊول

 (6)ڏضّ دفؽَ 

ضسوٌٽص اٌشّئس ڪيا ركيّن جً ۾ ىذتهف گسيڊس جا ضّل 

 ويٍرا:

 اشّئس ڪيم ركو ضّل ضسوٌٽص

9 2 

 ويَِ ُشار رپيا ۽ ان کان ىٿي 97گسيڊ 

 پٍررًٌِ ُشار رپيا ۾ 96گسيڊ 

تئيً ةشيّل  95کان  3گسيڊ 

 پّنيص ڪاٌطٽيتهص جي

 پٍج ُشار رپيا

ۿ ضّاِء پّنيص 2۽  9گسيڊ 

 ڪاٌطٽيتهص

 ٽي ُشار رپيا

 

ىزڪّره تسجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍص  -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتؽيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

Rules 

 ىٍطّدي

Repeal 

 
 

 

 


