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 وٺرائڻ ۽ ويڪسينپولٽري ويڪسين جً پيداوار کً هٿً جيئن تى 

ين ويڪسين جً معيار جً سڌاري الِء سائنسً ۽ فنً تحقيق ۽ نئ

 ر الِء پولٽري مرڪز جو قيام ضروري ٿً پيو آهً.جً پيداوا

 ان کً هن ريت عمل ۾ آندوويندو.

 -Iباب

 شروعاتً

هن آرڊيننس کً سنڌ )پولٽري ويڪسين ۽ مفووم جً متضاد  (1.)1

  ستائين(.ينى هجً، ت

(a”)تحت جوڙيل بورڊ. 5مطلب دفعى “بورڊ 

(b”)مطلب بورڊ جو چيئرمين “ چيئرمين 

(c”)فنڊ.جومطلب مرڪز “ فنڊ 

(d”)مطلب سنڌ حڪومت“ حڪومت 

(e”)مطلب بورڊ قاعدن ۽ ضابطن موجب بيان ڪيل.“ ميمبر 

(g”)مطلب هن ايڪٽ تحت جوڙيل ضابطا“ ضابطا 

(h”) قاعدا.قاعدا مطلب هن ايڪٽ تحت جوڙيل 

 -IIباب

 جو قيام مرڪز

ٿً سگوً  جلد هن ايڪٽ جً شروعات کانپوِء جيترو(1.)3

حڪومت سرڪاري گزيٽ ۾ نوٽيفيڪيشن ذريعً هن ايڪٽ جً 

هڪ مرڪز قائم ڪندي جنون کً سنڌپولٽري گنجائشن موجب 

 ويڪسين مرڪز سڏيو ويندو.

هن ايڪٽ جً هوندو، جنون کً  ( مرڪز باڊي ڪارپوريٽ1)

مفقولى ۽ غير منقولى ملڪيت گنجائشن موجب ٻنوً قسم جً 

۽ عام وارثً  حاصل ڪرڻ، رکڻ ۽ نيڪال ڪرڻ سان گڏ حقيقً

مور هوندي، جيڪو ڄاڻايل نالً سان گڏ ڪيس ڪري سگوندو ۽ 
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 ان تً ڪيس ٿً سگوندو.

 ( مرڪز جو هيڊ ڪوارٽر ڪراچً ۾ هوندو، 3)

( مرڪز اهڙن هنڌن تً مقامً آفيسون قائم ڪري سگوً 4)

 سمجوً.ٿو،جيئن اهو ضروري 

(هن ايڪٽ جً گنجائشن موجب مرڪز جً عام هدايت 1.)4

۽انتظا۾ ۽ ان جاسمورا معامال بورڊ جً هٿ هيٺ هوندا، جيڪو 

سمورا اختيار استعمال ڪندو ۽ اهڙا سمورا ڪم ۽ شيون ڪندو 

 جيڪً مرڪز طرفان ٿيڻ گورجن.

پيداوار جً جوڳن ( بورڊ ڪم دوران پولٽري ويڪسين جً 1)

 عمل ڪندو ۽۽ تجارتً گورجن تً اصولن تً عمل ڪندو 

 هدايتن سان رهنمائً ڪئً ويندي. حڪومت طرفان وقت بوقت

معاملو پاليسً جو آهً  ( جيڪڏهن ڪو سوال اٿً ٿو تى ڪو 3)

 نى تى حڪومت جو فيصلو حتمً هوندو.

 ( بورڊ مشتمل هوندو.1.)5

(i) ڊپارٽمنٽاسٽاڪ  الئيو فشريز اينڊ يسٽ،رسيڪريٽري فا  

 )چئيرمين (

(ii)  آفشيل   فشريز ڊيپارٽمنٽاينڊڊائريڪٽر جنرل، الئيواسٽاڪ(

 ميمبر(

(iiiًڊپٽ) آفيسرسيڪشن  يا )ٽيڪنيڪل( سيڪريٽري 

جيئن  اسٽاڪ ڊپارٽمنٽ، فشيريز اينڊ الئيو فاريسٽ، )ٽيڪنيڪل(

 )آفشيل ميمبر(  .وڃن ڪيا کاتً جً سيڪريٽري طرفان نامزد 

(iv) ،ڪراچً  ريسرچ سنڌ پولٽري پروڊڪشن اينڊ ڊائريڪٽر

 )آفشيل ميمبر(

(v)  آفشيل ڊائريڪٽر، پولٽري ويڪسين پروڊڪشن مرڪز(

 ميمبر(

the Board 

. چيئرمين ۽ ميمبرن 6

 جون ذميداريون ۽ ڪم 

Duties and 

functions of 

Chairman and 

Members 

 . بورڊ جً گڏجاڻ7ً

Meeting of the 

Board 

 . مرڪز جا ڪم 8

Functions of the 

Centre 

. مرڪز جااختيار ۽ 9

 ذميداريون 

Powers and 
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.ڪميٽً جً 11

 جوڙجڪ 

Constitution of 

the Committee 

. صالحڪارن، 11

وغيره جً عملدارن 

 مقرري

Appointment of 

advisors officers 

etc 

 . فنڊ11

Fund 

 .بجيٽ 13

Budget 

. اڪاؤئنٽس ۽ آڊٽ 14

 جو رڪارڊ رکڻ 
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(vi) ٽمنٽ آف فزيوالجً، يونيورسٽً آف رچيئرمين آف دي ڊپا

 ان جو نامزد ڪيل )نان آفشيل ميمبر( ڪراچً يا

(vii)K&N’s  ايگزيڪيوٽو )نان بريڊنگ فارمس ڪراچً جو چيف

 آفشيل ميمبر(

(viii)  چيئرمين آف دي پاڪستان پولٽري ايسوسئيشن سنڌ زون

 )نان آفشيل ميمبر(

( ڊائريڪٽرپولٽري ويڪسين مرڪز بورڊ جو سيڪريٽري پڻ 1)

 هوندو.

صوص عرصً الِء مخ الِء يا مقصد( چيئرمين ڪنون خاص 3)

 ڪري سگوً ٿو. ڪنون ماڻوو کً ميمبرمقرر

 ميمبرچيئرمين جً خوشً سان آفيس رکً سگوندو.( 4)

ً  ياستع چيئرمين ڏانون پنوجً آکرينميمبرهٿ  (5)  اماڻً سگوً  ف

 ٿو.

مرڪز غيرسرڪاري ميمبرن کً اهڙو معاوضو ادا ڪندو  (6)

 جيئن اهو بورڊ جً منظوري سان طئً ڪري.

ڪاروائً ان ۾ موجود ڪنون آسامً يا  ( بورڊ جو ڪو قدم يا7)

۾ غيرموثر نى  وڙجڪ ۾ ڪنون مقصد جً صورت بورڊ جً ج

 هوندا.

۽ اهڙاڪم ميمبراهڙيون ذمى داريون ادا ڪندا چيئرمين ۽(1.)6

 ڪنداجيئن انون کً هن ايڪٽ تحت سونپيا وڃن 

هدايتن ( جيستائين بورڊ جوڙيو وڃً، تيستائين چيئرمين اهڙين 1)

 بورڊ جا اهڙا اختيار استعمال ڪندو يموجب جيڪً حڪومت ڏ

 ڏيندو.  ڪم سرانجام ۽ اهڙا اهڙيون ذميداريون نڀائيندو ۽

ان ڪيل بورڊ جو سمورو واپار وڌايو ويندو ۽ ضابطن ۾ بي (1.)7

 ًَء ۾ پيش ڪيو ويندو.طريقً موجب بورڊ جً گڏ جاڻ

Maintenance of 

Accounts and 

audit 

 . رهتن جً اوڳاڙي15

Recovery of 

dues 

.ريٽرنس،اسٽيٽمنٽ 16

 وغيره

Returns, 

statement etc 

. اختيارن جً 17

 منتقلً 

Delegation of 

Powers 

 .پبلڪ سرونٽ 18

Public Servant 
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جيئن   ( بورڊ جً گڏجاڻً اهڙي وقت ۽ هنڌ تً ڪو ٺائً ويندي1)

ضابطن ۾ بيان ڪيو ويو هجً، بشرطيڪى جيستائين ضابطا ٺاهن 

جوڙياويا، گڏجاڻً ائين ڪو ٺائً ويندي جيئن  چيئرمين هدايت 

 ڪري.

 IIIباب 

 ذميداريون  ۽ اختيار جا مرڪز ۽ ڪميٽز

 . مرڪز هً ڪم ڪندو.8

(a)ڪسين جً پيداوار وڌائيندو ۽ ان سلسلً ۾ منصوبى پولٽري وي

 وٺرائڻ وارن پروجيڪٽس جو ذميوار هوندو.بندي ۽ هٿً 

(b) ًالءِ پيداوار ويڪسنز جً معيار جً بوتري ۽ نين ويڪسنز ج 

سائنسً ۽ فنً تحقيق ڪرائيندو ۽ اهڙي ويڪسنز جً استعمال ۽ 

 ڪرائيندو. شايع اهڙي تحقيق جا نتيجا اهڙي عام معلومات الءِ 

(c) جوڙا پولٽري ويڪسنز جً ميدان ۾ آسانً سان عمل ڪرڻ

 تربيتً پروگرام ڪرائيندو.

(d)بوتري الِء گڏجً ڪم ڪرڻ جً  پولٽري ويڪسين جً معيار

 پڪارن سان گڏ.طور تً پر ڏيوً سيڙکً هٿً وٺرائڻ خاص 

(f اهڙاقدم کڻڻ جيڪً ان جا مقصد حاصل ڪرڻ الِء ضروري يا)

 فائديمند هجن .

 . مرڪز کً اختيارهوندو تى.9

(aمنقولى ۽ غير منقولى ملڪيت)  ًحاصل ڪرڻ انون ت

 ضابطورکڻ ۽ انتظام ڪرڻ .

(b.ڪنون ملڪيت جو نيڪال) 

(c هن ايڪٽ جا مقصد حاصل ڪرڻ الِء ڪا اسڪيم جوڙڻ ۽)

 .الڳوڪرڻ

(d.هن ايڪٽ جا مقصد حاصل ڪرڻ الِء ڪو خرچ ڪرڻ ) 
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(e سمورن ٽيڪن ۾ داخل ٿيڻ ۽ ڪم ڪرڻ جئين اهو ضروري)

 سمجوً.

. مرڪز اهڙي جوڙجڪ ۽ ڪمن سان فنً ۽ مشاورتً 11

۽ جوڙي سگوً ٿو، جيئن ضابطن ۾ بيان ڪيو ويو هجً ڪميٽيون 

يئرمين اهڙين ڪميٽيز جً جيستائين ضابطا جوڙيا وڃن،چ

 ڪ ۽ ڪم  بيان ڪندو.ججوڙ

. مرڪز پنوجً جوڳً ڪارڪردگً الِء اهڙا صالحڪار، 11

۽ ٽيڪنيڪل اسٽاف اهڙين پروفيشنل، ٻيو   ڪنسلٽنٽن،عملدار ۽

وارو مقرر ڪري سگوً ٿو ۽ اهڙين منسٽريل اهليت ۽ تجربً 

 شرطن ۽ ضابطن موجب جيئن ضابطن ۾ بيان ڪيو ويو هجً.

 IVباب 

 فنانس،آڊٽ ۽ آڪاؤنٽس

فنڊ  ڌار( مرڪز هڪ سيلف فنانسنگ باڊي هوندو ۽ هڪ 1.)11

 ويندو.سڏيو جنون کً پولٽري ويڪسين مرڪز فنڊ  رکندو،

 مل هوندو.( فنڊمشت1)

(aپولٽري ويڪسنز) پولٽري بايوالجيڪل  سيل پروسيڊس ٻيا جا

 ملڪيتون.  ٻيون  جون  مرڪز پراڊڪٽس يا

(bحڪومت طرفان ڪيل يا) .حڪومت کان حاصل ڪيل قرض 

(c) .ڪنون شخص يا باڊي طرفان ڪيل گرانٽس 

(d)  ڪنون بى وسيلً کان حاصل ٿيل حڪومت جً منظوري سان

 قرض.

(e) وياج.  يا منافعو فنڊس جمع ڪرڻ تً  اڌوان جً و 

(f.مرڪز جً طرفان حاصل ڪرڻ الئق ٻيون سموريون رقمون) 

طرفان منظور ڪيل ڪنون  فنڊ ۾ جمع ٿيل رقم بورڊ جً (.3)

 شيڊولڊ بينڪ ۾ رکً ويندي.
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ل هن آرڊيننس جً مقصدن کً حاصل ڪرڻ الِءاستعما (فنڊ4)

پڳوارون ۽ هن آرڊيننس جً تحت ادائگً الئق بشمول ڪيو ويندو، 

 ٻين مراعتون سان.

اضافً فنڊوفاقً حڪومت يا صوبائً حڪومت  (مرڪز پنوجا5)

ورٽً ۾ ياڪنون ٻئً سيڪيورٽً يا حڪومت يجً ڪنون سيڪ

 ر ڪيل اسڪيم ۾ لگائيندو.منظوجً طرفان 

. مرڪز جو ساليانو بجيٽ اهڙي طرح تيار ڪيو ۽ منظور  13

 جيئن بيان ڪيو ويو هجً.ويندو، ڪيو 

ٽس رکندو ۽ ان طريقً ن( مرڪز مڪمل ۽ درست اڪاؤئ1.)14

 هجً. سان قاعدن ۾ بيان ڪيو ويو

بورڊ جً طرفان منظور ڪيل چارٽرڊ جا اڪاؤئنٽس (  مرڪز 1)

 هر سال آڊٽ ڪيا ويندا.اڪاؤئنٽس جً طرفان 

. ڪنون شخص باڊي ياتنظيم جً طرفان مرڪز جً طرفان 15

سڄً رقمون ريو نيو جً رهتن جً مطابق وصولً واجب االدا 

 الئق هونديون.

 Vباب 

 متفرقات

حڪومت مرڪز کان مرڪز سان متعلقى ڪنون معاملً جً .16

حوالً سان ڪادستاويز، ريٽرن، اسٽيٽمنٽ،اسٽيٽڪس يا ٻئً ڪا 

گوً ٿً ۽ مرڪز اهڙي درخواست تً سمعلومات طلب ڪري 

 ل ڪندو،عم

موجب ۽ اهڙين شرطن (مرڪز عام يا خاص حڪم ذريعً 1.)17

هن ايڪٽ يا ان سلسلً ۾ قاعدن ۽ ضابطن تحت پنوجً 

۽ ڪمن مان ڪً بى چئيرمين،ميمبرن يا اختيارن،ذميوارين 

 کً منتقل ڪري سگوً ٿو.عملدارن 
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اختيارن مان ڪً بى ڪنون ( چئيرمين، هن ايڪٽ تحت پنوجً 1)

کً سونپً سگوً ٿو، سواِء انون عملدار يا مرڪز جً مالزم 

 وياهجن. (جً تحت کيس سونپيا1جً جيڪً ذيلً دفعى ) اختيارن

نس يامرڪز جامالزم ٽنسلڪار،ڪصالحچيئرمين، ميمبر، 18.

،جڏهن هنن ضابطن يا قاعدن موجب عمل ڪري رهياهجن، اهً 

موجب پبلڪ سروٽس  11پاڪستان پينل ڪوڊ جً دفعى 

 سمجوياويندا.

اعدن ياضابطن موجب سٺً نيت سان ڪيل . هن ايڪٽ، ق19

ڪنون ڪم يا ڪجوى ڪرڻ جً ارادي تً ڪو مقدمو، ڪيس 

ياٻً ڪا قانونً ڪاروائً مرڪز ،يامرڪز جً عملدار خالف نى 

 ٿيندي.

. حڪومت هن ايڪٽ جا مقصد حاصل ڪرڻ الِء قاعداجوڙي 11

 سگوً ٿً.

 

. مرڪز ٻين سمورن معاملن الِء ضابطا جوڙي سگوً ٿو، 11

قاعدن ۾ بيان نى ڪياوياهجن ۽ جنون جً الِء هن ايڪٽ ۽  جيڪً

 قاعدن جا مقصدحاصل ڪرڻ الِءگنجائش ضروري آهً.

  

 

 

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً  جو  آرڊيننس نوٽ:

واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري 

 سگوجً.
 


