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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  Xىجريَ 2012
SINDH ACT NO.X OF 2012
شيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم
شائٍصز ايڪٽۿ 2012
THE SYED ABDULLAH SHAH
INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES ACT, 2012
] 2اپريم [2012
ايڪٽ جًٍِ ذريػي ادارو كائو ڪيّ ويٍدوۿ جًٍِ کي شيد
غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصزۿ شيُّڻ
شڏيّ ويٍدو܀
جيئً تَ شيُّڻ ۾ اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصز كائو

تيِيد )(Preamble

ڪرڻ ۽ شان الڳاپيم يا جڙيم ىػاىهً الِء كدم کڻڻ ضروري
ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )1(.1ايڪٽ کي شيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف
ىيڊيڪم شائٍصز ايڪٽۿ  2012شڏيّ ويٍدو.
()2اُّ فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍدو.

ىختػر

غٍّان

طروغات
Short title and
commencement
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۽

 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي وغفّن
Definitions

ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:
(” )aاڪيڊىڪ ڪائٌّصم“ ىعهب اداري جي
اڪيڊىڪ ڪائٌّصم܀
(” )bةّرڊ“ ىعهب اداري جّ ةّرڊ „ف گّرٌرز܀
(” )cچيئرپرشً“ ىعهب ةّرڊ جّ چيئرپرشً܀
(”)dڊائريڪٽر“ ىعهب اداري جّ ڊائريڪٽر܀
(” )eحڪّىت“ ىعهب شٍڌ حڪّىت܀
(” )fاٌصٽيٽيّٽ“ ىعهب شيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ
„ف ىيڊيڪم شائٍصز܀
(”)gىييتر“ ىعهب ةّرڊ جّ ىييتر܀
(”)hةيان ڪيم“ ىعهب ضاةعً ىّجب ةيان ڪيم܀
(” )iضاةعا“ ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم ضاةعا܀
(” )jشهيڪظً ةّرڊ“ ىعهب اداري جّ شهيڪظً ةّرڊ܀ ۽
(”)kطاگرد“ ىعهب اداري جّ طاگرد.
 )1(.3ادارو جيڪّ شيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف
ىيڊيڪم شائٍصز ايٽ شيُّڻۿ شڏيّ ويٍدوۿ اُّ تػهلَ
اشپتال شيُّڻۿ رورل ُيهٿ شيٍٽر „راضيۿ رورل ُيهٿ
شيٍٽر ڀانۿ رورل ُيهٿ شيٍٽر جِاٌگارا ۽ تػهلي شيُّڻ
جي شيّرن ةٍيادي غحت ىرڪزن جي ٻيِر جّڙجڪ
ڪري ۽ ٻيِر تٍظيو شازي ڪري كائو ڪيّ ويٍدو.
( )2اٌصٽيٽيّٽ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ جًٍِ کي حليلي
وارثي ۽ غام ىِر ٌُّديۿ ان شان گڏ اُّ ٻٍِي كصو جي
ىتحرڪ ۽ غير ىتحرڪ ىهڪيت حاغم ڪريۿ رکي يا
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اداري جّ كيام
Establishment of
the Institute

ٌيڪال ڪري شگٍِدوۿ ان تي ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس
ڪري شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.
 )1(.4شيّريّن ىهڪيتّنۿ حق ۽ فائداۿ جًٍِ ةَ كصو جا
اشتػيال ڪيا ويا ُجًۿ ىزو ورتّ ويّ ُجيۿ كتضي ۾ رکيا
ويا ُجًۿ ىانڪي ُيٺ ُجً يا طاىم ُجًۿ يا تػهلي
اشپتال شيُّڻۿ رورل ُيهٿ شيٍٽر „راضيۿ رورل ُيهٿ
شيٍٽر ڀانۿ رورل ُيهٿ شيٍٽر جِاٌگارا ۽ ٻيً شيّرن تػهلي
شيُّڻ جي ةٍيادي غحت ىرڪزن ظرفان ٽرشٽ ۾ رکيا ويا
ُجً ۽ شيّريّن رُتّن جيڪي كاٌٌّي ظّر اًٌِ ڏاًٌِ
ُجً اُي اداري ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍديّن.
( )2شيّرا ىاڻِّ جيڪي ذيهي دفػَ ( )1۾ ڄاڻايم اشپتالۿ
ىرڪزن ۽ ةٍيادي غحت ىرڪزن ۾ ىالزىت ڪٍدا ُجًۿ
اُي:
( )iاداري ۾ ىالزىت جي غرغي دوران اداري کان اُڙي
پگِار ۽ االئٌّصز حاغم ڪٍدا جيڪي اًٌِ کي
اًٌِ جي اداري ڏاًٌِ ىٍتلهي کان فّري اڳ ىهي رُيا
ُئاۿ اًٌِ کان گِٽ ٌَ ٌُّدا܀ ۽
( )iiاُڙن ضاةعً تحت ُاليا ويٍداۿ جيڪي اداري ظرفان
جّڙيا وڃً܀ ةظرظيڪ اُڙا ضاةعا اًٌِ جي اداري
ڏاًٌِ ىٍتلهي کان فّري اڳ اًٌِ تي الڳّ كاغدن کان
گِٽ فائدييٍد ٌَ ُجڻ گِرجً.
()3ادارو ذيهي دفػَ ( )1تحت ىٍتلم ڪيم ىاڻًِ جي
شهصهي ۾:
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ىهڪيت ۽ ىاڻِّ
and
persons

Property

( )iاُڙا شيّرا اٌتظاىي ۽ ىانياتي اختيار اشتػيال
ڪٍدو جيڪي حڪّىت يا ان جي ىاتحت اختياري
ظرفان اشتػيال الئق ُيا܀
( )iiاُڙي ڪًٍِ طخع خالف اٌتظاىي ڪارروائي
ڪٍدو ۽ اُڙي طخع جّ ىػاىهّ وڌيڪ كدم کڻڻ الِء
حڪّىت ڏاًٌِ ىّڪهيٍدو.
( )4ذيهي دفػَ ( )2تحت ةدني ڪيم ىاڻِّ اًٌِ جي
شيّريً خدىتً الِء حڪّىت کان ىراغتّن حاغم ڪٍداۿ
ةظيّل اداري ُيٺ اًٌِ جي ىالزىتۿ پيٍظً ۽ اًٌِ تي الڳّ
ٿيٍدڙ كاغدن ىّجب پيٍظً جي تتديهي جي ركو ةَ
حڪّىت کان حاغم ڪٍدا.
( )5ذيهي دفػَ ( )2تحت ةدني ڪيم طخع جّ جيع
ڪيم جٍرل پروويڊٌٽ فٍڊ اًٌِ جي پروويڊٌٽ فٍڊ
اڪائٌّٽ ۾ طاىم ٿيڻ جاري رٍُدو:
ةظرظيڪ اُڙي فٍڊ ىان غارضي ايڊواٌصز اًٌِ تي الڳّ
ٿيٍدڙ كاغدن ىّجب اٌصٽيٽيّٽ ىان جاري ڪيا ويٍدا.
.5اٌصٽيٽيّٽ جا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:

اداري جا ڪو

( )iغالج ڪرڻ ۽ ىيڊيڪم شائٍصز جي ىيدان ۾ غام Functions of the
ةيياريً جي جاچ الِء ضروري جديد ظتي شِّنتّن Institute
حاغم ڪرڻ܀
( )iiىختهف غام ةيياريً جي جاچ ۽ غالج الِء ظريلي کي
تركي وٺرائڻ ۽ ٍُر جي ىػيار کي ةِتر ةڻائڻ܀
(ٌ )iiiرشٍگۿ پيراىيڊڪسۿ ىيڊڪس ۽ ةايّ ىيڊڪز تي
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زور ڀريٍدي ىيڊيڪم شائٍصز جي اغّنً ۾ تدريصيۿ
ترةيتي ۽ ريفريظر ڪّرشز ڪرائڻ܀
( )ivپّشٽ گريجّئيٽ تدريصي پروگرام ڪرائڻ
جِڙوڪ پّشٽ گريجّئيٽ ڊپهّىاۿ ىاشٽر „ف
شرجري ۽ ڊاڪٽّريٽ „ف ىيڊيصٍز܀
( )vىيڊيڪم شائٍصز جي ىيدانۿ ةيياريً جي كصوۿ ةچاَء
۽ غالج کي جاري رکڻ ۽ تحليقۿ شرويزۿ تجرةً ۽
ىظاُرن کي ُٿي وٺرائڻ܀
( )viتحليلي پيپرزۿ ىعانػا ۽ اُڙا ٻيا ڪو جيڪي
اٌصٽيٽيّٽ ۾ ىڪيم ڪيا ويا „ًُ يا ڪًٍِ ٻئي
شاڳئي كصو جي اداري يا ىلاىي يا پرڏيِي ايجٍصي ۾
ىڪيم ڪيا ويا „ًُۿ طايع ڪرڻ يا جيڪي ٻي
غّرت ۾ اداري الِء وڏي اُييت وارا „ًُ܀
( )viiشيييٍارز ۽ ڪاٌفرٌصز جّ اٌتظام ڪرڻ ۽ كّىي ۽
ةيً االكّاىي ايجٍصيزۿ تٍظييًۿ ادارن ۽ اداري جي
دائري ۾ ايٍدڙ شرگرىيً ۾ يٌّيّرشٽي شان شِڪار
کي ُٿي وٺرائڻ܀ ۽
( )viiiاُڙيّن ٻيّن شرگرىيّن ڪرڻ ۽ اُڙا ٻيا ڪو ڪرڻ
۽ طيّن ڪرڻ جيڪي اداري جا ىلػد حاغم ڪرڻ
الِء ضروري ُجً.
.6ادارو ڪًٍِ ةَ جٍسۿ ڪًٍِ ةَ ىذُبۿ ٌصمۿ ظتليۿ ذاتۿ ادارو شڀٍي الِء کهيم
رٌگ يا ڊوىيصائيم شان تػهق رکٍدڙ شيّرن ىاڻًِ الِء کهيم ٌُّدو
ٌُّدوۿ جيڪي اداري ظرفان پڙُائي الِء „ڇيم ڪّرشز ۾ Institute open to
داخال الِء تػهييي ظّر كاةهيت رکٍدڙ ُجً ۽ ڪّ ةَ طخع all
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فلط جٍسۿ ىذُبۿ ٌصمۿ ظتليۿ ذاتۿ رٌگ ۽ ڊوىيصائيم جي
ةٍياد تي شِّنت ڏيڻ کان ىٍع ٌَ ڪيّ ويٍدو.
 )1(.7شٍڌ جّ گّرٌر اداري جّ شرپرشت ٌُّدو.
( )2شرپرشت اداري جي ىػاىهً شان الڳاپيم ڪًٍِ ةَ
ىػاىهي جي شهصهي ۾ پاڻيرادو جاچ يا پڇا ڳاڇا ڪرائي
شگِي ٿّ ۽ ڪًٍِ ىاڻِّ يا ىاڻًِ کي وكت ةّكت ُيٺيً
ىػاىهً جي جاچ ڪرڻ يا جاچ جاري رکڻ جي ُدايت
ڪري شگِي ٿّ:
( )aاداروۿ ان جّن غيارتّنۿ نيتاريٽريزۿ الئتريريز ۽ ٻيّن
شِّنتّن܀
()bڪّ اداروۿ کاتّ يا اداري ظرفان شٍڀانيم ُاشٽم܀
( )cاداري جي ىاني ۽ اٌفرادي وشيهً جي گِڻائي܀
()dتدريسۿ تحليقۿ ٌػاب ۽ اداري جا ٻيا تػهييي
ىػاىال܀ ۽
( )eاداري شان الڳاپيم اُڙا ٻيا ىػاىال جيڪي شٍدس
ظرفان ةيان ڪيا ويا ُجً.
( )3شرپرشت ذيهي دفػَ ( )2تحت رپّرٽ ىهڻ تي دوري
جي ٌتيجي جي شهصهي ۾ پٍٍِجي راِء ةاةت ةّرڊ شان
ڳانِائيٍدو ۽ ةّرڊ جا خيال ٻڌڻ کاٌپِّء ةّرڊ کي ان ظرفان كدم
کڻڻ ةاةت ىظّرو ڏيٍدو.
( )4ةّرڊ اُڙي وكت اٌدر جيئً شرپرشت ظرفان ةيان
ڪيّ ويّ ُجي اُڙي كدم ةاةتۿ جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ
جيئً کٍيّ ويّ ُجي يا دوري جي ٌتيجي تي كدم کڻڻ الِء
9

شرپرشت
Patron

تجّيز ڪيّ ويّ ُجيۿ ان ةاةت شرپرشت شان ڳانِائيٍدو.
( )5جتي ةّرڊ ةيان ڪيم وكت اٌدر كدم ٌَ ٿّ کڻي يا
کٍيم كدم شرپرشت کي ىعيئً ٌَ ٿّ ڪري تَ شرپرشت
اُڙيّن ُدايتّن جاري ڪري شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ضروري
شيجِي ۽ چيئرپرشً اُڙيً ُدايتً تي غيم ڪٍدو.
 )1(.8غام ُدايت ۽ اداري جا اٌتظام ۽ ان جا ىػاىال ةّرڊ وٽ
رٍُداۿ جيڪّ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:

اداري جي ىػاىهً جّ
اٌتظام
Administration

)(iغحت وارو وزير يا شٍدس غير چيئرپرشً

of the affairs of

ىّجّدگي ۾ حڪّىت ظرفان ٌاىزد

the Institute

ڪيم طخع܀
)(iiىلاىي غالئلي جّ ايو پي اي܀

وائيس چيئرپرشً

)(iiiشيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ ىييتر
„ف ىيڊيڪم شائٍصز جي پيظٍٽس
ويهفيئر شّشائٽي جّ غدر܀
)(ivڊپٽي ڪيظٍر ڄاىظّرو يا ىييتر
شٍدس ٌاىزد ڪيم܀
)(vشيڪريٽري غحت يا شٍدس ىييتر
ٌاىزد ڪيم܀
) (viشيد غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ ىييتر
„ف ىيڊيڪم شائٍصز جي پيظٍٽس
ويهفيئر شّشائٽي جا ٻَ ٌاىزد ڪيم܀

10

)(viiاڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّ ىييتر
ُڪ ٌاىزد ڪيم܀
)(viiiحڪّىت ظرفان ٌاىزد ڪيم ىييتر
ىيڊيڪم شائٍصز جي ىيدان ۾
ىظِّر ُڪ ىاڻِّ܀
)(ixڊائريڪٽر.

ىييتر/شيڪريٽري

ةظرظيڪ وائيس چيئرپرشً جي غير ىّجّدگيَء ۾ شيد
غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصز جي
پيظٍٽس ويهفيئر شّشائٽي جّ غدر وائيس چيئرپرشً ظّر
ڪو ڪٍدو.
( )2ةّرڊ اُڙا ٻيا ىاُر طاىم ڪري شگِي ٿّۿ جيئً اُّ
ضروري شيجِي.
( )3ايڪس „فيظّ ىييتر کان شّاِء ىييتر ةّرڊ کي نکت
۾ غِدي تان اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ ۽ ان کاٌپِّء غِدو رکي
ٌَ شگٍِدو.
( )4ايڪس „فيظّ ىييتر کاٌصّاِء ىييتر غِدو ٌَ رکي
شگٍِدو جيڪڏًُ اُّ ڪًٍِ جّڳي شتب کاٌصّاِء نڳاتار
ةّرڊ جي ٽً گڏجاڻيً ۾ غير حاضر رُي ٿّ.
()5جيصتائيً ىييتر غِدو ڇڏيۿ ىييتر جي غِدي جي
ىدتۿ شّاِء ايڪس „فيظّ ىييتر جيۿ ٽي شال ٌُّدي.
( )6جڏًُ ڪّ طخع غِدو رکڻ الِء ىييتر ىلرر ڪيّ
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وڃي ٿّۿ اُّ غِدو ڇڏڻ تي ىييتر ٌَ رٍُدو.
 )1(.9ةّرڊ اداري جي شهصهي ۾ اٌتظاىي ۽ ىانياتي اختيار
اشتػيال ڪٍدوۿ جيئً اُّ ان جي ةِتر ۽ ىّثر ٌيٌّي
ڪارڪردگي الِء ضروري شيجِي.

ةّرڊ جا اختيار ۽ ڪو
and

Powers

functions of the

( )2خاص ظّر تي ۽ ڄاڻايم گٍجائظً جي غام حيثيت شان Board
تضاد کاٌصّاِءۿ ةّرڊ کي اختيار ٌُّدا:
( )iاداري جي ىهڪيتۿ فٍڊز ۽ وشيال رکڻۿ شٍڀانڻ ۽
اٌتظام ڪرڻ ۽ اداري جي ىلػد الِء ركو اڌاري وٺڻ يا
جيع ڪرڻ܀
( )iiاداري جي ٌگراٌي ڪرڻ ۽ شيّرو ضاةعّ رکڻ܀
( )iiiشانياٌي تحليلي پروگرام شانياٌي رپّرٽس ۽ اداري
جي اڪائٌّٽ جي „ڊٽ اشٽيٽييٍٽس تي غّر ڪرڻ
۽ ىٍظّري ڏيڻ܀
( )ivاداري جي اُڙي تدريصي ۽ غير تدريصي غيهي جا
غِدا پيدا ڪرڻۿ ىػعم ڪرڻ ۽ ختو ڪرڻۿ جيئً
اُّ ضروري شيجِي܀
( )vاداري جي تدريصي ۽ غير تدريصي غيهي کي ىلرر
ڪرڻ ۽ اًٌِ جي ىالزىت جا طرط ۽ ضاةعا ةيان
ڪرڻ܀
( )viپروفيصر طپسۿ ايصّشيئيٽ پروفيصر طپسۿ
اشصٽٍٽ پروفيصر طپسۿ شيٍئر رجصٽرارطپ ۽
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نيڪچرر طپس ۽ ڪي ٻيا غِدا جّڙڻ܀
( )viiشانياٌي ۽ ٌظرثاٌي ٿيم ةجيٽ ڪاٿً تي غّر ڪرڻ
۽ ىٍظّري ڏيڻ ۽ خرچ جي ُڪ ىيجر ُيڊ ىان ٻئي ۾
فٍڊز کي اشتػيال ڪرڻ ۽ „ڊيٽرز ىلرر ڪرڻ܀
( )viiiاداري ظرفان حاغم ڪيم ۽ خرچ ڪيم شيّرن
ركيً ۽ اداري جي اثاثً ۽ رُتً الِء اڪائٌّٽس جا
جّڳا ڪتاب رکڻ جّ اٌتظام ڪرڻ܀
( )ixظريليڪار جا پٍٍِجا كاغدا جّڙڻ܀
( )xضاةعا جّڙڻ܀
( ًُ )xiايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ڪييٽيز يا
ذيهي ڪييٽيز ىلرر ڪرڻۿ جيئً ضروري شيجِي܀ ۽
( )xiiةجيٽري ڪاٿً جي ىٍظّري کاٌصّاِء پٍٍِجا ڪي ةَ
اختيار ڊائريڪٽر کي ىٍتلم ڪرڻ.
 )1(.10ةّرڊ گِٽ ۾ گِٽ ٻَ ڀيرا شال ۾ گِٽ ۾ گِٽ ٽي
ىِيًٍ جي وكفي شان اُڙيً تاريخً تي گڏجاڻي ڪٍدوۿ ةّرڊ جّن گڏجاڻيّن
جيڪي چيئرپرشً جي ىظاورت شان ڊائريڪٽر ظرفان Meetings of the
Board

ظئي ڪيّن ويٍديّن.
ةظرظيڪ چيئرپرشً ڪًٍِ ةَ وكت گڏجاڻي ڪّٺائي
شگِي ٿّ.
()2چيئرپرشً گڏجاڻيَء جي غدارت ڪٍدو.
( )3چيئرپرشً جي غير حاضري ۾ۿ گڏجاڻيَء جي
13

غدارت وائيس چيئرپرشً ڪٍدو ۽ ٻٍِي جي غير حاضري
۾ۿ ىّجّد ىييترن ظرفان ىلرر ڪيم ىييتر غدارت ڪٍدو.
( )4گڏجاڻيَء الِء ڪّرم ڪم ىييترز جي ُڪ ڀاڱي ٽي
ٌُّدوۿ جًٍِ جي ٌصتت ُڪ ڳڻي ويٍدي پر ڪّرم جي
گِرج الِء ىهتّي ڪيم گڏجاڻيَء جي شهصهي ۾ ڪّرم
ضروري ٌَ ٌُّدو.
( )5چيئرپرشً کي ووٽ ةراةر ٿيڻ جي غّرت ۾ ووٽ
حاغم ٌُّدو.
()6ڊائريڪٽر ةّرڊ جّ شيڪريٽري ٌُّدي گڏجاڻيَء جا
ىٍٽس رڪارڊ ڪٍدوۿ جيڪي اُّ تػديق ايٍدڙ گڏجاڻيَء
۾ جيع ڪرائيٍدو.
 .11ڊائريڪٽر ةيان ڪيم طرظً ۽ ضاةعً تحت ةّرڊ
ظرفان ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ جيڪّ كاٌّن تحت پاڪصتان ۾ اداري جّ ڊائريڪٽر
كائو ڪيم يٌّيّرشٽي ظرفان يا غانيي شاک رکٍدڙ Director of the
يٌّيّرشٽي ظرفان ةيان ڪيم كاةهيت رکٍدڙ ٌُّدو ۽ ان کي Institute
ىيڊيڪم شائٍصز اٌصٽيٽيّطٍز جي ىئٍيجييٍٽ جي ىيدان
۾ گِٽ ۾ گِٽ ڏَُ شانً جّ تجرةّ ٌُّدو:
ةظرظيڪ ًُ ايڪٽ جي طروغات کان فّري اڳ تػهلي
اشپتال شيُّڻ جي ىيڊيڪم شپرٌٽيٍڊٌٽ جّ غِدو رکٍدڙ
طخع اداري جّ پِريّن ڊائريڪٽر ٌُّدو.
 )1(.12ڊائريڪٽر اداري جّ تػهييي ۽ ايگزيڪيّٽّ
شرةراَُ ٌُّدو ۽ ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً ۽ ضاةعً تحت ڊائريڪٽر جا اختيار
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اداري جا ىػاىال ُالئيٍدو ۽ شٍدس ُيٺيان اختيار ۽ ڪو of
Director

ٌُّدا:
( )iاداري جّ رڪارڊ ۽ ىِر تحّيم ۾ رکڻ܀
( )iiاداري ۾ ڪو ڪٍدڙ ىالزىً يا ىاڻًِ جي ىاُّار
پگِارن ۽ االئٌّصز جي ادائگي ڪٍدو܀
( )iiiىيڊيڪم ڪيئر جي فراُيي الِء اداري جي تػهييي ۽
تحليلي شرگرىيً الِء ذىيدار ٌُّدو ۽ ان ڳانَِ کي
يليٍي ةڻائيٍدو تَ ايڪٽ جي گٍجائظً ۽ ضاةعً
جّ ايياٌداري شان خيال رکيّ پيّ وڃي܀
( )ivةجيٽ ۾ ٌَ فراُو ڪيم ڪًٍِ اڻ ڄاڻايم „ئٽو الِء
ىاني شال دوران ركو ىٍظّر ڪرڻ يا ٻيِر ترتيب ڏيڻ
جيڪا ُڪ ٻَ نک (ٻَ شئّ ُزار) رپيً کان گِٽ ٌَ
ٌُّدي ۽ ان شهصهي ۾ ةجيٽ ڪاٿا ۽ شپهيييٍٽري
ةجيٽ ڪاٿا تيار ڪرڻ الِء ايٍدڙ گڏجاڻيَء ۾ رپّرٽ
جيع ڪرائڻ ۽ شاڳيا ىٍظّري الِء ةّرڊ جي شاىِّن
رکڻ܀
( )vىڪيم ظّر ىٍظّر ڪيم ۽ ةااختيار ةڻايم ڪًٍِ ةَ
ةجيٽ جي ُيڊ ىان ةهز جي ادائگي ىٍظّر ڪرڻ܀
( )viةّرڊ جي شيڪريٽري ظّر ڪو ڪرڻ ۽ چيئرپرشً
جي ىظاورت شان ةّرڊ ۽ ان جي ڪييٽيز جي
گڏجاڻيً جا ٌّٽيصز جاري ڪرڻ ۽ گڏجاڻيً جا
ىٍٽس ۽ رڪارڊ ۽ ڪارروايّن شٍڀانڻ܀
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Powers

( )viiةّرڊ جي فيػهً تي غيهدر„ىد الِء كدم کڻڻ܀
( )viiiاداري جي شيّري خط و ڪتاةت ڪرڻ܀
( )ixتدريصي ۽ غير تدريصي غِدا پيدا ڪرڻ ۽ غارضي
ةٍيادن تي ڀرڻۿ جً جّ غرغّ ڇَِ ىِيًٍ کان وڌيڪ
ٌَ ُجي܀
( )xةّرڊ جي ةدران ڊيڊز ۽ دشتاويز تيار ڪرڻ܀ ۽
( )xiاُڙيّن ٻيّن ذىيداريّن شراٌجام ڏيڻ جيڪي ان کي
ةّرڊ ظرفان شٌّپيّن ويّن ُجً.
( )2ڊائريڪٽر ُر ىػاىهي ۾ ةّرڊ جي اڳّاٽ ىٍظّري
کاٌصّاِء يا جيصتائيً ةجيٽ ۾ اڳّاٽ ىٍظّر ٿيم ٌَ ُجيۿ
شّل ڪيً جي „ئٽيزۿ ىک خرچ جي اوزارن يا گاڏيً تي
خرچ جي اجازت ٌَ ڏيٍدو.
( )3ڊائريڪٽر ةّرڊ ظرفان جّڙيم ڪييٽي يا ذيهي
ڪييٽي جّ ايڪس „فيظّ ىييتر ٌُّدو ۽ اُڙيً ڪييٽيز
جي گڏجاڻيً جي غدارت ڪٍدو.
( )4جيڪڏًُ ڊائريڪٽر ىعيئً „ُي تَ شهيڪظً
ةّرڊ يا اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جي ڪا ڪارروائي ًُ
ايڪٽ جي گٍجائظً ىّجب ٌَ „ُي تَ اُّ ىػاىهي ةاةت
ةّرڊ کي رپّرٽ ڪٍدوۿ جًٍِ جّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.
( )5ڊائريڪٽر پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار شّاِء کيس شٌّپيم
اختيار جي اداري جي ڪًٍِ غيهدار يا ڪييٽي کي اُڙيً
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طرظً تحت شٌّپي شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ىٍاشب شيجِي.
 )1(.13اداري وٽ ُڪ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ٌُّدي
جيڪا اُڙا ڪو شراٌجام ڏيٍدي جيڪي ان کي ًُ
ايڪٽ يا ضاةعً تحت ةّرڊ ظرفان شٌّپيا ويا ٌُّدا.

اڪيڊىڪ ڪائٌّصم
Academic
Council

( )2اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ڊائريڪٽر جيڪّ چيئرپرشً
ٌُّدو ۽ اداري جي شيّرن پروفيصرز ۽ ايصّشيئيٽ
پروفيصرز تي ىظتيم ٌُّدي.
( )3اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ُيهٿ شائٍصز شان الڳاپيم
اُڙا ٻيا ىاُر پاڻ شان جّڙي شگِي ٿيۿ جيئً اُا ضروري
شيجِي.
( )4اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّن گڏجاڻيّن ايترو „زاداڻي
ظّر ڪّٺايّن ويٍديّنۿ جيترو ىيڪً ٿي شگِيۿ پر شال ۾
چئً دفػً کان گِٽ ٌَ ٌُّديّن.
( )5گڏجاڻيَء جّ ڪّرم اڪيدىڪ ڪائٌّصم جي ڪم
ىييترز جي اڌ ةراةر ٌُّدوۿ جًٍِ جي ٌصتت ُڪ ةراةر
ڳڻتي ويٍدي.
 .14ادارو پٍٍِجي ڪيً جي ىّثر ڪارڪردگي الِء اُڙا
غيهدار ۽ غيهّ ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ جًٍِ وٽ اُڙي
پروفيظٍمۿ ٽيڪٍيڪم يا ىٍصٽيريم كاةهيت ۽ تجرةّ ُجي
۽ اُڙي ظريلي ۽ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً تحتۿ جيئً ةيان
ڪيّ ويّ ُجي.

اداري جي غيهدارن ۽
غيهي جي ىلرري ۽
طرط ۽ ضاةعا
Appointments
and terms and
of

conditions

officers and staff
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of the Institute
ُ )1(.15ڪ شهيڪظً ةّرڊ ٌُّدوۿ جيڪّ ڊائريڪٽر ۽ شهيڪظً ةّرڊ
اُڙن ٻيً ىييترن تي ىظتيم ٌُّدوۿ جيئً ةّرڊ ىلرر ڪريSelection Board .
( )2ڊائريڪٽر شهيڪظً ةّرڊ جّ چيئرپرشً ٌُّدو.
( )3شهيڪظً ةّرڊ جي گڏجاڻيَء الِء ڪّرم ان جي
ىييترز جي ٻَ ڀاڱي ٽي کان گِٽ ٌَ ٌُّدو.
( )4ايڪس „فيظّ ىييتر کاٌصّاِء شهيڪظً ةّرڊ جّ
ىييتر ٻً شانً الِء غِدو رکٍدو.
( )5شهيڪظً ةّرڊ جّ ڪّ ىييتر جيڪّ ڪًٍِ غِدي
الِء اىيدوار „ُيۿ جًٍِ الِء ىلرري ٿيڻي „ُيۿ اُّ شهيڪظً
ةّرڊ جي اُڙي ڪارروائي ۾ حػّ ٌَ وٺٍدو.
 )1(.16اداري جّ ُڪ انڳ فٍڊ ٌُّدوۿ جًٍِ کي شيد
غتداهلل طاَُ اٌصٽيٽيّٽ „ف ىيڊيڪم شائٍصز فٍڊ شڏيّ
ويٍدو.
( )2فٍڊ ىظتيم ٌُّدو:
( )aوفاكيۿ غّةائي ۽ ىڪاٌي حڪّىتً کان حاغم
ڪيم گراٌٽس ۽ شتصڊي܀
()bچٍداۿ اوكاف ۽ ذخيرا܀
( )cشيڙپڪاري ۽ ذخيرن ىان ڪيائي܀
()dاداري ظرفان گڏ ڪيم كرض يا حاغم ڪيم اىداد܀
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فٍڊ
Fund

( )eفيسۿ اداري جي اطاغتً تي رايهٽيز ۽ اداري ظرفان
فراُو ڪيم خدىتً الِء ٻيّن چارجز܀
( )fڪًٍِ پاڪصتان يا پرڏيِي ڊوٌر ايجٍصي کان
حاغم ڪيم شيّريّن ركيّن.
 .17فٍڊ ۾ جيع ڪيم ركيّن ةّرڊ ظرفان ىٍظّر ڪيم
ڪًٍِ طيڊونڊ ةئٍڪ ۾ رکيّن ويٍديّن.

فٍڊز جيع ڪرڻ
Crediting of the
funds
فٍڊز جي شيڙپڪاري

 .18ةّرڊ وفاكي حڪّىت يا غّةائي حڪّىت جي ڪًِ ۽ اشتػيال
شڪيّرٽي يا حڪّىت ظرفان ىٍظّر ڪيم ڪًٍِ ٻي Investment and
شڪيّرٽي ۾ پٍٍِجي فٍڊ جي شيڙپڪاري ڪٍدو.

utilization of the
Funds
اڪائٌّٽس شٍڀانڻ ۽

 )1(.19ةّرڊ اداري جا اڪائٌّٽس اُڙي ظريلي ۽ اُڙيَء اڪائٌّٽس جي „ڊٽ
ريت شٍڀانيٍدوۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
Maintenance of
accounts

( )2اڪائٌّٽ شال ۾ ُڪ دفػّ ةّرڊ ظرفان ىلرر ڪيم and
audit of accounts
„ڊيٽر ظرفان „ڊٽ ڪيّ ويٍدو.
( )3اڪائٌّٽس جّ شانياٌّ ةيان ۽ ان شهصهي ۾ „ڊٽ
رپّرٽ „ڊيٽر ظرفان ةّرڊ جي غّر ڪرڻ الِء اُڙو كدم کڻڻ الِء
جيع ڪرائي ويٍديۿ جيڪّ ضروري ُجي.

شانياٌيّن رپّرٽس ۽

 .20ڊائريڪٽر ةّرڊ جي ىٍظّري شان اُڙا وكتي ريٽرٌسۿ پيرياڊيڪم ريٽرٌس
شانياٌا اڪائٌّٽس جا ةيان ۽ تفػيم يا ىػهّىات حڪّىت Annual reports
کي جيع ڪرائيٍدوۿ جيڪي حڪّىت ظرفان گِرةم ُجًperiodical .
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and

returns
 .21جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً جي پِريً
غيهدر„ىد ۾ ڪا رٌڊڪ پيض اچيۿ تَ حڪّىت چيئرپرشً
جي شفارش تي يا ٻي غّرت ۾ۿ اُڙي رٌڊڪ ُٽائڻ الِء

رٌڊڪّن ُٽائڻ
of

Removal

difficulties

جّڳي ُدايت ڏيٍدي.
 .22ڪًٍِ ةَ غدانت کي ًُ ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان
ڪجَِ ڪرڻ يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي يا ڪجَِ ڪرڻ
جي ڪّطض تي ڪا ڪارروائي ڪرڻۿ ڪّ فيػهّ ٻڌائڻ

دائره اختيار تي پاةٍدي
of

Bar

Jurisdiction

يا ڪّ حڪو جاري ڪرڻ جّ دائره اختيار ٌَ ٌُّدو.
 ًُ .23ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان ڪجَِ ڪرڻ يا
ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي يا ڪجَِ ڪرڻ جي ڪّطض تي

ڇّٽ
Indemnity

حڪّىتۿ ةّرڊ يا ڪًٍِ طخع خالف ڪّ ىلدىّ يا ڪا
كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ڪئي ويٍدي.
 .24حڪّىت جي ىٍظّري شانۿ ةّرڊ شرڪاري گزيٽ ۾ ضاةعا جّڙڻ جّ اختيار
ٌّٽيفڪيظً ذريػي ضاةعا جّڙي شگِي ٿّۿ جيڪي ًُ Power to make
ايڪٽ جي گٍجائظً شان تضاد ۾ ٌَ ُجًۿ جيڪي ًُ regulations
ايڪٽ جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ضروري ُجً.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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