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سندھ ایکٹ نمبس  Vمجسیہ ۶۹۹۱
SINDH ACT NO.V OF 1996
بالول انسٹیٹیوٹ آف ہسٹبزیکل زیسسچ
ایکٹ۶۹۹۱ ،
THE BILAWAL INSTITUTE OF
HISTORICAL RESEARCH ACT,
1995
] ۱فشوسی [۱۹۹۶
ایکٹ خظ کی توعظ عے خظوطی طوس پش عٌذھ
طوثہ کی تبسیخ کے هطبلؼے اوس اط پش تحقیق
کشًے کو فشوؽ دیٌے کے لیئے اداسٍ قبئن کیب خبئے
گب۔
خیغب کہ خظوطی طوس پش عٌذھ طوثہ کی تبسیخ
کے هطبلؼے اوس اط پش تحقیق کشًے کو فشوؽ دیٌے
کے لیئے اداسٍ قبئن کشًب هقظود ہے ،خو اط طشذ
ہوگب؛
اط کو اط طشذ ػول هیں الیب خبئے گب:
ببة I-
شسوعبتی
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو ثالول اًغٹیٹیوٹ آف ہغٹبسیکل
سیغشچ ایکٹ ۱۹۹۵ ،کہب خبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں ،خت تک کچھ هضووى یب هفہوم کے
هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
''ثوسڈ'' کب هطلت ہے دفؼہ  ۶کے تحت
( )i
تشکیل دیب گیب ثوسڈ؛
''چیئشهیي'' کب هطلت ہے ثوسڈ کب
()ii
چیئشهیي؛
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توہیذ )(Preamble

هختظش ػٌواى اوس
ششوػبت
Short title and
commencement
تؼشیف
Definitions

''ڈائشیکٹش خٌشل'' کب هطلت ہے اداسے کب
()iii
ڈائشیکٹش خٌشل؛
''فٌڈ'' کب هطلت ہے اداسےکب فٌڈ؛
()iv
''حکوهت'' کب هطلت ہے حکوهت عٌذھ؛
()v
''اداسٍ'' کب هطلت ہے ثالول اًغٹیٹیوٹ آف
()vi
ہغٹبسیکل سیغشچ؛
('' )viiهیوجش'' کب هطلت ہے ثوسڈ کب هیوجش؛
('' )viiiثیبى کشدٍ'' کب هطلت ہے قواػذ یب
ضواثظ کے تحت ثیبى کشدٍ؛
''ضواثظ'' کب هطلت ہے اط ایکٹ کے
()ix
تحت ثٌبئے گئے ضواثظ؛
''قواػذ'' کب هطلت ہے اط ایکٹ کے تحت
()x
ثٌبئے گئے قواػذ۔
ببة II-
ادازے کب قیبم
۳۔ ( )۱اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے
ایک اداسٍ قبئن کیب خبئے گب ،خظ کو ثالول اًغٹیٹیوٹ
آف ہغٹبسیکل سیغشچ کہب خبئے گب۔
()۲اداسٍ ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب ،خظ کو اط ایکٹ
کی گٌدبئشوں کے تحت دوًوں اقغبم کی هٌقولہ اوس
غیش هٌقولہ خبئیذاد حبطل کشًے اوس سکھٌے کی
حقیقی واسثی اوس ػبم هہش ہوگی اوس اعی ًبم عے
کیظ کش عکے گب اوس اط پش کیظ ہو عکے گب۔
()۳اداسے کب ہیڈ کواسٹش ًواثشبٍ هیں ہوگب۔
۴۔ ( )۱اداسے کی ػبم سہٌوبئی اوس اًتظبهیہ اوس اط
کے هؼبهالت ثوسڈ کے هبتحت ہوں گے ،خو عبسے
اختیبسات اعتؼوبل کش عکتب ہے اوس وٍ عبسے کبم کش
عکتب ہے خو اداسی کی طشف عے کیئے خبًے
چبہیئیں۔
()۲ثوسڈ اپٌے کبم کشًے کے لیئے اط ایکٹ کے
هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے هٌبعت اطولوں پش
ػول کشے گب اوس پبلیغی هؼبهالت کے حوالے عے
عوالوں پش وقتي فوقتي حکوهت کی طشف عے
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اداسے کب قیبم
Establishment
of the Institute

اًتظبهیہ
Management

ثوسڈکی تشکیل
Constitution of
the Board

سہٌوبئی حبطل ہوگی۔
()۳اگش کوئی عوال اٹھتب ہے کے کوئی هؼبهلہ پبلیغی
هؼبهلہ ہے یب ًہیں تو ،حکوهت کب فیظلہ حتوی ہوگب۔
وصیشاػلی
۵۔ ()۱ثوسڈ چیئشهیي پش هشتول ہوگب خو
ٰ
ہوگب اوس ایغے عشکبسی هیوجش خو پبًچ عے صائذ ًہ
ہوں اوس غیش عشکبسی هیوجش خو دط عے صائذ ًہ
ہوں ،خیغے حکوهت کی طشف عے هقشس کیئے
خبئیں۔
لی کی غیش هوخودگی هیں چیف
()۲وصیشاػ ٰ
عیکشیٹشی چیئشهیي کی رهیذاسیبں ًجھبئے گب۔
()۳هیوجش ،ػالوٍ ایکظ آفیشو هیوجشاى کے ،خت تک
حکوهت ہذایت ًہ کشے ،تیي عبل کے ػشطہ تک
ػہذٍ سکھ عکیں گے۔
()۴کوئی هیوجش ثوسڈ کے هیوجش کے طوس پش هذت
پوسی ہوًے پش دوثبسٍ تیي عبل کی هذت کے لیئے
هیوجش هٌتخت ہوًے کے اہل ہوگب یب ایغے تھوڑے
ػشطے کے لیئے خیغے حکوهت طے کشے۔
()۵ثوسڈ کب کوئی قذم یب کبسسوائی ثوسڈ هیں کغی
آعبهی یب ثوسڈ کی تشکیل هیں کغی ًقض کی طوست
هیں غیش هوثش ًہیں ہوگب۔
()۶کوئی ثھی هیوجش ػالوٍ ایکظ آفیشو هیوجش کے،
ہبتھ عے تحشیش کشدٍ دسخواعت حکوهت کو دے کش
اعتؼیفی ثھیح عکتب ہے۔
ػہذے عے
ٰ
()۷ثوسڈ کغی شخض کو کغی خبص هقظذ یب
هخظوص ػشطہ کے لیئے هیوجش هقشس کش عکتب ہے۔
()۸ڈائشیکٹش خٌشل ثوسڈ کب هیوجش/عیکشیٹشی ہوگب۔
۶۔ ( )۱چیئشهیي اوس هیوجش ایغی رهیذاسیبں ًجھبئیں
گے اوس ایغے کبم کشیں گے خیغے اى کو اط ایکٹ
کے تحت عوًپے خبئیں گے۔
( )۲خت تک ثوسڈ هکول طوس پش تشکیل ًہ دیب خبئے،
چیئشهیي ،ثوسڈ کی رهیذاسیبں ًجھبئے گب اوس کبم
عشاًدبم دے گب اوس اختیبسات اعتؼوبل کشے گب۔
۷۔ ثوسڈ کی هیٹیٌگظ ایغے وقتوں اوس ایغی خگہوں
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چیئشهیي اوس هیوجشاى
کی رهیذاسیبں اوس کبم
Duties
and
functions
of
Chairman and
members
ثوسڈ کی هیٹٌگظ
Meetings of the
Board

اداسے کب کبم
Functions
of
Institute

پش اوس اط طشذ ہوں گی ،خیغے ضواثظ هیں ثیبى کیب
گیب ہو۔
ثششطیکہ خت تک اط علغلے هیں ضواثظ ثٌبئے
خبئیں ،ثوسڈ کی هیٹٌگظ تت ثالئی خبئیں گی ،خت
چیئشهیي چبہے۔
ببة III-
ادازے کے کبم ،اختیبزات اوز ذمیدازیبں
۸۔ اداسے کے کبم هٌذسخہ ریل طشیقے عے ہوں گے:
)(iتبسیخ کے هطبلؼے کو فشوؽ دیٌے اوس اط علغلے
هیں هؼلوهبت کو تشقی اوس فشوؽ دالًے کے لیئے
تبسیخ کی تحقیق کے لیئے گٌدبئشیں ثٌبًب ،خیغے اداسے کے اختیبسات
هٌبعت ہو؛
Powers of the
) (iiدوعشے اعی قغن کے اداسوں عے خود کو Institute
هٌغلک کشًب اوس تبسیخ کی تؼلین کی ثہتشی اوس فشوؽ
دیٌے کے لیئے فیکلٹیض قبئن کشًب اوس اط کے کبم اوس
رهیذاسیبں عشاًدبم دیٌب؛
) (iiiتبسیخ هیں تحقیق اوس پیشیوساًہ تشثیت کے لیئے
دوعشی فیکلٹیض کو هذد فشاہن کشًب؛
) (ivتحقیق کے لیئے تبسیخی هواد حبطل کشًب اوس
هحفوظ کشًب؛
) (vڈکشٌشیض ،اًغبئیکلوپیڈیب اوس دوعشی تبسیخ پش
حواالخبتی کتت ثشوول دًیب خبص طوس پش پبکغتبى
اوس عٌذھ کی شخظیبت کی ثبیوگشافیض اوس
آٹوثبیوگشافیض کی تیبسی/چھپبئی کشاًب ؛
) (viهختلف صثبًوں هیں تبسیخی اوس قوهی اہویت کے
هواد کے تشخوہ اوس چھپبئی کب اًتظبم کشًب؛
) (viiتبسیخ خبص طوس پش عٌذھ عے هتؼلقہ ہیوهٌٹیض
کے حوالے عے علغلہ واس تبسیخی خشًلظ کب اخشاع
کشًب؛
) (viiiعٌذھ کی عوشو – کلچشل تبسیخ تیبس کشًب؛
) (ixپبکغتبى خبص طوس پش عٌذھ کی تبسیخ هیں عے
هتبثش کي کہبًیبں تیبس کشًب اوس شبیغ کشواًب؛
) (xپبکغتبى خبص طوس پش عٌذھ کی تبسیخ کے
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هطبلؼے اوس تحقیق کے حوالے عے عیویٌبس اوس
لیکچش هٌؼقذ کشًب اوس اط حوالے عے عٌدیذٍ اوس ڈائشیکٹش خٌشل
ثبهقظذ اقذام اٹھبًب؛
Director
)(xiدًیب خبص طوس پش پبکغتبى اوس عٌذھ کی تبسیخ General
کے اعالهی تبسیخ کی سوشٌی هیں هطبلؼے اوس تحقیق
پش لکھبسیوں اوس ػبلووں هیں اًؼبم اوس ایواسڈ تقغین
کشًب اوس اعکبلش شپظ دیٌب۔
۹۔ ()۱اط ایکٹ کی دوعشی گٌدبئشوں کے تحت،
اداسٍ ایغے اقذام اٹھب عکتب ہے اوس ایغے اختیبسات
اعتؼوبل کش عکتب ہے خو اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل
کشًے کے لیئے ضشوسی ہوں۔
()۲ریلی دفؼہ ( )۱کے تحت هلے ہوئے اختیبسات کی
ػبم حیثیت عے تضبد کے ثغیش  ،اداسے کو هٌذسخہ
ریل اختیبسات حبطل ہوں گے۔
( )aثدٹ هیں هٌظوس شذٍ خشچہ کشًب ،خو اط
ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے
ضشوسی ہو؛
( )bاداسے کی خبئیذاد اوس فٌڈط حبطل کشًب،
سکھٌب ،ضبثطہ سکھٌب ،عٌجھبلٌب اوس ًیکبل
کشًب؛
فیظ هالصهوں کی
( )cایغے توبم تش ٹھیکوں هیں داخل ہوًب خي هیں هالصهت کے لیئے
وٍ ضشوسی عودھے؛
ثھشتی کی ششائظ
( )dکغی اعکیووں کی تیبسی یب اعکین کے لیئے وغیشٍ
هٌظوثہ ثٌبًے کے لیئے کغی ایدٌغی عے
Recruitment
هشوسٍ یب هذد حبطل کشًب اوس ایغی ایدٌغی
conditions
اداسے کو هطلوة هشوسٍ یب هذد اپٌی حیثیت of
service
 ،هؼلوهبت اوس فیظلے عے دے گی ،اوس for
کوئی خشچہ اگش ایغے هشوسے یب هذد office servants,
کشًے پش آئی تو وٍ اداسٍ ثشداشت کشے گب۔ etc
اکبوًٹظ کی آڈٹ کب اًتظبم کشًب؛
( )eاداسے کے ٔ
( )fحکوهت عے تحشیشی طوس پش پیشگی
هٌظوسی عے فٌڈط خوغ کشًب اوس سقن ادھبس فٌڈ
لیٌب ایغی ششائظ پش ،خیغے حکوهت کی
Fund
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طشف عے هٌظوسی دی خبئے؛ اوس
( )gدوعشا کوئی کبم هکول کشًب خو ضشوسی ہو
یب اداسے کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے
الصهی ہو۔
ببة IV-
قیبم
۱۱۔ ( )۱حکوهت کل وقتی ڈائشیکٹش خٌشل ایغی
تؼلیوی قبثلیت اوس ایغی ششائظ و ضواثظ پش هقشس
کشے گی ،خیغے وٍ طے کشے۔
( )۲ڈائشکٹش خٌشل ثوسڈ کب چیف صیگضیکٹو ہوگب اوس
هوثش ضبثطہ سکھے گب اوس ثوسڈ کی ہذایت اوس
ًظشداسی کے سوص هشٍ کے هؼبهالت کی ثہتش ًووًے
کبم کشًے کب رهیذاس ہوگب۔
( )۳خبص طوس پش پہلے عے هلے ہوئے اختیبسات
کی ػبم حیثیت عے تضبد کے ػالوٍ ،ڈائشیکٹش خٌشل:
)(aاداسے کی اعکیووں پش ًظشداسی کشًب اوس اى پش
ثہتش طشیقے ػولذسآهذ کشاًے کے لیئے رهیذاس ہوگب
اوس اط کو اى هؼبهالت پش اختیبس حبطل ہوگب؛
) (bاداسے کے هالصهیي پش اًتظبهی ضبثطہ سکھے
گب؛
) (cاداسے کے علغلے هیں ،ایغے اًتظبهی اوس
هبلیبتی اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گب ،خیغے
ضشوسی عودھے۔
) (dثوسڈ کو عبالًہ ثدیٹ کی پشوپوصلظ پیش کشے
گب؛
) (eثوسڈ کے لیئے اداسے کی عبالًہ سپوسٹ تیبس
کشے گب؛ اوس
) (fکغی ہٌگبهی طوست هیں اداسے کی طشف عے
کبم کشے گب اوس کوئی ثھی قذم اٹھبًے کے حوالے
عے آًے والی هیٹٌگ هیں اط کے حوالے عے آگبٍ
کشے گب اوس اط طشذ اٹھبئے گئے کغی قذم کی ثوسڈ
عے توثیق حبطل کشے گب۔
۱۱۔ ( )۱اداسٍ ثہتش کبسکشدگی کے لیئے ایغی تؼلیوی
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ثدٹ
Budget
اکبوًٹ
ٔ
Account
آڈٹ
Audit

کی

حکوهت
دسخواعت
Requisition of
Government
عبالًہ سپوسٹظ
Annual Reports
عشکبسی هالصم
Public Servant
کبسسوائی پش پبثٌذی
Jurisdiction
barred
ضوبًت
Indemnity
قواػذ
Rules

قبثلیت اوس تدشثہ سکھے والے ػولذاس اوس دوعشا
اعٹبف ایغی ششائظ اوس ضواثظ کے تحت هقشس کش
عکتب ہے ،ثشوول پشوویڈًٹ ،ثیٌیوولٌٹ فٌڈ اوس گشوپ
اًشوسًظ فٌڈ کی تشکیل اوس اًتظبم کی ،خیغے
ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ریلی دفؼہ ( )۱کے تحت هقشس کشدٍ ػولذاس اوس
اعٹبف عبیغی اًتظبهی کبسسوائی کب هغتحق ہوگب اوس
ایغے طشیقے عے خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة V-
مبلیبت
۱۲۔ اداسے کب ایک ػلحذٍ فٌڈ ہوگب خو حکوهتی
گشاًٹظ ،ڈوًیشٌض ،هٌقولہ یب غیش هٌقولہ خبئیذاد کی
عیل پشوعیڈط پش هشتول ہوگب ،ثشوول اداسے کے
ثکظ اوس پجلیکیشٌض کے اوس اداسے کی طشف عے
حبطل کشًے الئق دوعشی سقووں اوس حبطل کشدٍ
دوعشے قشضوں کے۔
۱۳۔ ثدٹ اط طشیقے تیبس کی اوس هٌظوس کی خبئے
گی خیغے ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۴۔ ) (iفٌڈط گوسًوٌٹ ٹشیضسی هیں سکھے خبئیں
گے۔
اکبوًٹظ هشتشکہ طوس پش ڈائشیکٹش
) (iiاداسے کے ٔ
خٌشل اوس ایک هیوجش یب ثوسڈ کی طشف عے ثباختیبس
ثٌبئے گئے ػولذاس کی طشف عے عٌجھبلے خبئیں
گے۔
اکبوًٹظ اط طشیقے اوس اط
۱۵۔ ) (iاداسے کے ٔ
طشذ عٌجھبلے خبئیں گے ،خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹظ کی آڈیٹش خٌشل پبکغتبى کی طشف عے
)ٔ (ii
آڈٹ کی خبئے گی۔
ببة VI-
متفسقبت
۱۶۔ حکوهت اداسے عے کوئی هؼلوهبت،سیٹشى
اعٹیٹوٌٹ یب اداسے عے هتؼلقہ کغی هؼبهلے کے
حوالے عے شوبسات طلت کش عکتی ہے اوس اداسٍ
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ایغی دسخواعت پش ػول کشے گب۔
۱۷۔ اداسٍ ہش هبلی عبل کے اختتبم پش اط کے کبم کبج
اوس کبسکشدگی کے حوالے عے عبالًہ سپوسٹ تیبس
کشے گب اوس شبیغ کشے گب اوس اط کے شبیغ ہوًے
کے پٌذسٍ دى کے اًذس حکوهت کو پیش کشے گب۔
۱۸۔ عبسے افشاد خو اط ایکٹ کی گٌدبئشوں کے
ٰ
دػوی کش سہے ہوں
تحت کبم کش سہے ہوں یب کبم کی
وٍ پبکغتبى پیٌل کوڈ کی دفؼہ  ۲۱کے تحت عشکبسی
هالصم عودھے خبئیں گے۔
۱۹۔ کغی ثھی ػذالت کو اط ایکٹ کے تحت کیئے
گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کوئی
ہذایت خبسی کشًے یب کوئی حکن خبسی کشًے یب کوئی
کبسسوائی کشًے کب اختیبس ًہیں ہوگب۔
۲۱۔ کوئی هقذهہ یب قبًہٌو کبسسوائی ،حکوهت یب اداس یب
کغی اوس شخض کے خالف اط ایکٹ کے تحت کیئے
گئے کبم یب کچھ کشًے کے اسادٍ پش ًہیں ہوگب۔
۲۱۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقظذ حبطل کشًے
کےلیئے قواػذ ثٌب عکتی ہے۔
۲۲۔ اط ایکٹ کی گٌدبئشوں اوس قواػذ کے تحت
اداسا اط ایکٹ کے هقظذ حبطل کشًے کے لیئے
ضوثظ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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