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 9995ىجريَ  Vشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.V OF 1995 

 9995 ايڪٽۿ (ىرڪز ويڪصيً )پّنٽري شٍڌ

THE SINDH (POULTRY VACCINE 

CENTRE) ACT, 1995 

 ]9995شيپٽيتر  27[

غّةي شٍڌ ۾ پّنٽري ويڪصيً ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 كائو ڪيّ ويٍدو. ىرڪز

پّنٽري ويڪصيً جي پيداوار کي ُٿي وٺرائڻ ۽ جيئً تَ 

ويڪصيٍز جي ىػيار جي شڌاري الِء شائٍصي ۽ فٍي تحليق 

۽ ٌئيً ويڪصيً جي پيداوار الِء پّنٽري ىرڪز جّ كيام  

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

 -Iةاب 

 طروغاتي

( ىرڪزشٍڌ )پّنٽري ويڪصيً کي ( ًُ ايڪٽ 9)  .9

 شڏيّ ويٍدو. 9995ايڪٽۿ 

 الڳّ ٿيٍدو.( ُي فّري طّر تي 2) 

ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 :ۿ تيصتائيًىتضاد ٌَ ُجي

(a) “جّڙيم ةّرڊ؛تحت  5هب دفػَ ىط” ةّرڊ 

(b) “ًىطهب ةّرڊ جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 
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(c) “ىطهب ىرڪز جّ فٍڊ؛” فٍڊ 

(d) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(e) “ىطهب ةّرڊ جّ ىييتر؛” ىييتر 

(f) “ىطهب كاغدن ۽ ضاةطً ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(g) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم ضاةطا؛” ضاةطا 

(h) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاغدا.” كاغدا 

 -IIةاب

 ىرڪز جّ كيام

( ًُ ايڪٽ جي طروغات کاٌپِّء جيترو جهد ٿي 9.)3

شگِي حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريػي 

ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً ىّجب ُڪ ىرڪز كائو ڪٍدي 

 شڏيّ ويٍدو. ىرڪزجًٍِ کي شٍڌ پّنٽري ويڪصيً 

ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ جًٍِ کي ًُ ايڪٽ  ىرڪز( 2)

جي گٍجائظً ىّجب ٻٍِي كصو جي ىٍلّنَ ۽ غير ىٍلّنَ 

شان گڏ ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ 

حليلي وارثي ۽ غام ىِر ٌُّديۿ جيڪّ ڄاڻايم ٌاني شان 

 ڪيس ڪري شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

 جّ ُيڊ ڪّارٽر ڪراچي ۾ ٌُّدو. ىرڪز(3)

اُڙن ٍُڌن تي ىلاىي „فيصّن كائو ڪري  ىرڪز( 4)

 شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ضروري شيجِي.

جي غام  ىرڪزًُ ايڪٽ جي گٍجائظً ىّجب ( 9.)4

جي ُٿ ُيٺ  اٌتظام ۽ ان جا شيّرا ىػاىال ةّرڊُدايت ۽ 

شيّرا اختيار اشتػيال ڪٍدو ۽ اُڙا شيّرا ٌُّداۿ جيڪّ 

 طرفان ٿيڻ گِرجً. ىرڪزڪو ۽ طيّن ڪٍدو جيڪي 

داوار جي يپان پّنٽري ويڪصيً جي ةّرڊ ڪو دور( 2)
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تي غيم  تجارتي گِرجًجّڳً اغّنً تي غيم ڪٍدو ۽ 

ڪٍدو ۽ حڪّىت طرفان وكت ةّكت ُدايتً شان رٍُيائي 

 ڪئي ويٍدي.

(جيڪڏًُ ڪّ شّال اٿي ٿّ تَ ڪّ ىػاىهّ پانيصي جّ 3)

 „ُي يا ٌَ تَ حڪّىت جّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.

 ٌُّدو:ةّرڊ ىظتيم ( 9.)5

(i)  شيڪريٽري فظريز ايٍڊ الئيّ اشٽاڪ ڊپارٽييٍٽ

 )چيئرىيً(

(ii)  ڊائريڪٽر جٍرلۿ الئيّ اشٽاڪ ايٍڊ فظريز ڊپارٽييٍٽ

 )„فيظم ىييتر(

(iii)  ڊپٽي شيڪريٽري(Tech)  يا شيڪظً „فيصر

(Tech)  فظريز ايٍڊ الئيّ اشٽاڪ ڊپارٽييٍٽۿ جيئً کاتي

 جي شيڪريٽري طرفان ٌاىزد ڪيا وڃً )„فيظم ىييتر(

(iv)  ڊائريڪٽرۿ پّنٽري پروڊڪظً ايٍڊ ريصرچ شٍڌ

 ڪراچي )„فيظم ىييتر(

(v)  ًىرڪزڊائريڪٽرۿ پّنٽري ويڪصيً پروڊڪظ 

 )„فيظم ىييتر(

(vi)  چيئرىيً „ف دي ڊپارٽييٍٽ „ف فزيّالجيۿ

يٌّيّرشٽي „ف ڪراچي يا ان جّ ٌاىزد ڪيم )ٌان „فيظم 

 ىييتر(

(vii) K & N’s  ةريڊٌگ فارىس ڪراچي جّ چيف

 ايگزيڪيّٽّ )ٌان „فيظم ىييتر(

(viii)  ًچيئرىيً „ف دي پاڪصتان پّنٽري ايصّشيئيظ

 شٍڌ زون )ٌان „فيظم ىييتر(

ةّرڊ جّ  ىرڪزويڪصيً ( ڊائريڪٽر پّنٽري 2)
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 شيڪريٽري پڻ ٌُّدو.

( چيئرىيً ڪًٍِ خاص ىلػد الِء يا ىخػّص غرغي 3)

 الِء ڪًٍِ ىاڻِّ کي ىييتر ىلرر ڪري شگِي ٿّ.

 ( ىييتر چيئرىيً جي خّطي شان „فيس رکي شگٍِدو.4)

( ىييتر ُٿ اکريً چيئرىيً ڏاًٌِ پٍٍِجي اشتػيفيٰ 5)

 اىاڻي شگِي ٿّ.

غير شرڪاري ىييترن کي اُڙو ىػاوضّ ادا  ىرڪز( 6)

 ڪٍدو جيئً اُّ ةّرڊ جي ىٍظّري شان طئي ڪري.

ةّرڊ جّ ڪّ كدم يا ڪا ڪارروائي ان ۾ ىّجّد ڪًٍِ ( 7)

ٌلع جي غّرت ۾  „شاىي يا ةّرڊ جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ

 .غير ىّثر ٌَ ٌُّدا

( چيئرىيً ۽ ىييتر اُڙيّن ذىيداريّن ادا ڪٍدا ۽ اُڙا 9.)6

 جيئً اًٌِ کي ًُ ايڪٽ تحت شٌّپيا وڃً.ڪو ڪٍدا 

( جيصتائيً ةّرڊ جّڙيّ وڃيۿ تيصتائيً چيئرىيً اُڙيً 2)

ُدايتً ىّجب جيڪي حڪّىت ڏئيۿ ةّرڊ جا اُڙا اختيار 

اشتػيال ڪٍدو ۽ اُڙيّن ذىيداريّن ٌڀائيٍدو  ۽ اُڙا ڪو 

 شراٌجام ڏيٍدو.

 ( ةّرڊ جّ شيّرو واپار وڌايّ ويٍدو ۽ ضاةطً ۾ ةيان9.)7

 يم طريلي ىّجب ةّرڊ جي گڏجاڻيَء ۾ پيض ڪيّ ويٍدو.ڪ

( ةّرڊ جي گڏجاڻي اُڙي وكت ۽ ٍُڌ تي ڪّٺائي ويٍدي 2)

جيئً ضاةطً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجيۿ ةظرطيڪ جيصتائيً 

ضاةطا ٌاًُ جّڙيا وياۿ گڏجاڻي ايئً ڪّٺائي ويٍدي جيئً 

 چيئرىيً ُدايت ڪري.

 -IIIةاب 

 ۽ ڪييٽيز جا اختيار ۽ ذىيّاريّن ىرڪز
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 ڪٍدو: ُي ڪو ىرڪز. 8

(a)  پّنٽري ويڪصيً جي پيداوار وڌائيٍدو ۽ ان شهصهي ۾

ىٍػّةاةٍدي ۽ ُٿي وٺرائڻ وارن پروجيڪٽس جّ ذىيّار 

 ٌُّدو؛

(b)  ويڪصيٍز جي ىػيار جي ةِتري ۽ ٌيً ويڪصيٍز جي

اُڙي ۽ فٍي تحليق ڪرائيٍدو ۽  يپيداوار الِء شائٍص

ويڪصيٍز جي اشتػيال ۽ اُڙي غام ىػهّىات الِء اُڙي 

 تحليق جا ٌتيجا طايع ڪرائيٍدو.

(c) شاٌي شان غيم ڪرڻ پّنٽري ويڪصيٍز جي ىيدان ۾„

 ترةيتي پروگرام ڪرائيٍدو؛جِڙا 

(d)  کي  گڏجي ڪو ڪرڻپّنٽري ويڪصيً جي ىػيار الِء

 ُٿي وٺرائڻ خاص طّر تي پرڏيِي شيڙپڪارن شان گڏ؛

(e) گڏجي ڪو ري ويڪصيً جي ىػيار جي ةِتري الِء پّنٽ

کي ُٿي وٺرائڻ خاص طّر تي پرڏيِي شيڙپڪارن ڪرڻ 

 شان گڏ؛

(f)  اُڙا كدم کڻڻ جيڪي ان جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء

 ضروري يا فائدييٍد ُجً.

 .ىرڪز کي اختيار ٌُّدو تَ:9

(a) اًٌِ تي ىٍلّنَ ۽ غير ىٍلّنَ ىهڪيت حاغم ڪرڻۿ

 ڪرڻ؛ رکڻ ۽ اٌتظامضاةطّ 

(b) ڪًٍِ ىهڪيت جّ ٌيڪال؛ 

(c)  ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ڪا اشڪيو ًُ

 جّڙڻ ۽ الڳّ ڪرڻ؛

(d)  ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ڪّ خرچ ًُ

 ڪرڻ؛

 ڪوىرڪز جا 

Functions of the 

Centre 
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(e)  ُّشيّرن ٺيڪً ۾ داخم ٿيڻ ۽ ڪو ڪرڻۿ جيئً ا

 ضروري شيجِي.

اُڙي جّڙجڪ ۽ ڪيً شان فٍي ۽ ىظاورتي  ىرڪز. 91

ڪييٽيّن جّڙي شگِي ٿّۿ جيئً ضاةطً ۾ ةيان ڪيّ ويّ 

ُجي ۽ جيصتائيً ضاةطا جّڙيا وڃًۿ چيئرىيً اُڙيً 

 ڪييٽيز جي جّڙجڪ ۽ ڪو ةيان ڪٍدو.

پٍٍِجي جّڳي ڪارڪردگي الِء اُڙا  ىرڪز. 99

غالحڪارۿ ڪٍصهٽٍٽسۿ غيهدار ۽ ٻيّ اشٽاف اُڙيً 

ٽيڪٍيڪم ۽ ىٍصٽيريم اُهيت ۽ تجرةي وارو پروفيظٍمۿ 

ىلرر ڪري شگِي ٿّ ۽ اُڙيً طرطً ۽ ضاةطً ىّجب 

 جيئً ضاةطً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 -IVةاب 

 فٍاٌسۿ „ڊٽ ۽ اڪائٌّٽس

ُڪ شيهف فٍاٌصٍگ ةاڊي ٌُّدو ۽ ُڪ  ىرڪز( 9. )92

فٍڊ  ىرڪزڌار فٍڊ رکٍدوۿ جًٍِ کي پّنٽري ويڪصيً 

 شڏيّ ويٍدو.

 ىظتيم ٌُّدو:(فٍڊ 2)

(a)  پّنٽري ويڪصيٍز جا شيم پروشيڊس ٻيا پّنٽري

 جّن ٻيّن ىهڪيتّن؛ ىرڪزةايّالجيڪم پراڊڪٽس يا 

(b)  حڪّىت طرفان ڪيم گراٌٽس يا حڪّىت کان

 حاغم ڪيم كرض؛

(c) ڪًٍِ طخع يا ةاڊي طرفان ڪيم گراٌٽس؛ 

(d)  حڪّىت جي ىٍظّري شان ڪًٍِ ةَ وشيهي کان

 حاغم ڪيم كرض؛

(e)  فٍڊس جيع ڪرڻ تي ىٍافػّ يا وياج؛واڌو ان جي 
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(f) طرفان حاغم ڪرڻ الئق ٻيّن شيّريّن ركيّن. ىرڪز 

(فٍڊ ۾ گڏ ڪيم ركو ةّرڊ طرفان ىٍظّر ڪيم ڪًٍِ 3)

 ويٍدي.رکي طيڊونڊ ةئٍڪ ۾ 

(فٍڊ ًُ ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء اشتػيال 4)

ڪيّ ويٍدوۿ ةظيّل پگِارن ۽ ًُ ايڪٽ تحت ادائگي 

 الئق ٻيً ىراغتً جي.

اكي حڪّىت يا غّةائي پٍٍِجا اضافي فٍڊ وف ىرڪز( 5)

حڪّىت جي ڪًٍِ شڪيّرٽي ۾ يا ٻي ڪًٍِ 

شڪيّرٽي يا حڪّىت طرفان ىٍظّر ڪيم اشڪيو ۾ 

 شيڙائيٍدو.

جي شانياٌي ةجيٽ اُڙيَء ريت تيار ڪئي ۽  ىرڪز. 93

 ىٍظّر ڪئي ويٍديۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

اڪائٌّٽس شان ىڪيم ۽ درشت طريلي  ىرڪز( 9). 94

جيئً كاغدن ۾ ةيان ڪيّ ىّجب شٍڀانيٍدو ۽ اُڙي طريلي 

 ويّ ُجي.

جا اڪائٌّٽس ةّرڊ طرفان ىٍظّر ڪيم چارٽرڊ  ىرڪز( 2)

 اڪائٌّٽٍٽس طرفان ُر شال „ڊٽ ڪيا ويٍدا.

ڏاًٌِ  ىرڪز. ڪًٍِ طخعۿ ةاڊي يا تٍظيو طرفان 95

 ىّجبواجب االدا شيّريّن ركيّن نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً 

 وغّني الئق ٌُّديّن.

 -Vةاب 

 ىتفركات

ً شان الڳاپيم ڪٍِ ىرڪزکان  ىرڪز. حڪّىت 96

ىػاىهي ةاةت ڪي ڪاغذ ريٽرنۿ اشٽيٽييٍٽۿ 

اشٽيٽصٽڪس يا ٻي ڪا ىػهّىات طهب ڪري شگِي ٿي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةجيٽ

Budget 

جّ اڪائٌّٽس ۽ „ڊٽ 

 رڪارڊ رکڻ

Maintenance of 

Accounts and audit 

 

 رُتً جي اوڳاڙي

Recovery of dues 

 

 

 

 ريٽرٌسۿ اشٽيٽييٍٽ وغيره

Returns, statement 

etc 
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 اُڙي درخّاشت تي غيم ڪٍدو. ىرڪز۽ 

اُڙيً طرطً غام يا خاص حڪو ذريػي ۽  ىرڪز(9. )97

ىّجب ًُ ايڪٽۿ يا ان شهصهي ۾ كاغدن ۽ ضاةطً تحت 

پٍٍِجي اختيارنۿ ذىيداريً ۽ ڪيً ىان ڪي ةَ چيئرىيًۿ 

 ىييترن يا غيهدارن کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿّ.

(چيئرىيًۿ ًُ ايڪٽ تحت پٍٍِجي اختيارن ىان ڪي 2)

جي ىالزم کي شٌّپي شگِي ٿّۿ  ىرڪزةَ ڪًٍِ غيهدار يا 

( تحت کيس 9شّاِء اًٌِ اختيارن جي جيڪي ذيهي دفػَ )

 شٌّپيا ويا ُجً.

 ىرڪز. چيئرىيًۿ ىييترۿ غالحڪارۿ ڪٍصهٽٍٽس يا 98

جا ىالزم جڏًُ ًٍُ ضاةطً يا كاغدن ىّجب غيم ڪري 

ىّجب  29رُيا ُجًۿ اُي پاڪصتان پيٍم ڪّڊ جي دفػَ 

 .پتهڪ شروٌٽس شيجِيا ويٍدا

. ًُ ايڪٽۿ كاغدن يا ضاةطً ىّجب شٺي ٌيت شان 99

ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ڪّ 

ۿ ىرڪزىلدىّۿ ڪيس يا ٻي ڪا كاٌٌّي ڪارروائي 

س يا ييترن يا ڪًٍِ غالحڪارۿ ڪٍصهٽٍٽچيئرىيً ى

 جي غيهدار خالف ٌَ ٿيٍدي. ىرڪز

ت ًُ ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء كاغدا ىّ. حڪ21

 ي ٿي.جّڙي شگِ

ۿ ٻيً شيّرن ىػاىهً الِء ضاةطا جّڙي شگِي ٿّۿ ىرڪز. 29

جيڪي كاغدن ۾ ةيان ٌَ ڪيا ويا ُجً ۽ جًٍِ جي الِء ًُ 

ايڪٽ ۽ كاغدن جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء گٍجائض 

 ضروري „ُي.

کي  9995( „رڊيٍٍسۿ ىرڪز. شٍڌ )پّنٽري ويڪصيً 22

 

 اختيارن جي ىٍتلهي

Delegation of 

Powers 

 

 

 

 

 

 پتهڪ شروٌٽ

Public Servant 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 

 جّڙڻ جا اختياركاغدا 

Powers to make rules 

 ضاةطا جّڙڻ جا اختيار

Powers to make 

regulations 

 

 ىٍصّخي
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 ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

Repeal 
 

 

 


