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 2:83ىذعيَ  XXIIIؼٍڌ „رڊيٍٍػ ٌيتع 

SINDH ORDINANCE NO.XXIII OF 1972 

 ُيٍڊيڪعافٽػ ايٍڊ اٌڊؼٽعيغ ؼيال ؼٍڌ

 2:83 „رڊيٍٍػۿ ڪارپّريـً ڊونپييٍٽ

THE SINDH SMALL INDUSTRIES AND 

HANDICRAFTS DEVELOPMENT 

CORPORATION, ORDINANCE, 1972 

 (CONTENTS) فِعؼت
 ]2:83 ٌّىتع 22[

ؼٍڌ قّةي ۾ ؼيال اٌڊؼٽعيغ ايٍڊ „رڊيٍٍػ دًٍِ ذريُي 

 ُيٍڊيڪعافٽػ ڪارپّريـً كائو ڪئي ويٍطي.

دي اونَِ پاڪؽتان ؼيال اٌڊؼٽعيغ ڪارپّريـً ديئً تَ 

اجاجً ۽ رُتً کي تسّيم ۾ وٺڻ ۽ ؼٍڌ قّةي ۾ ؼيال ۽ 

ڪاٽيخ اٌڊؼٽعيغ دي تعكي کي ُٿي وٺعائڻ الِء ُڪ 

 ڪارپّريـً دّ كيام معوري ٿي پيّ „ُي؛

۽ ديئً تَ قّةائي اؼييتهي دّ ادالس ُهٍطڙ ٌَ „ُي ۽ ؼٍڌ 

دّ گّرٌع ىىيئً „ُي تَ ىّدّده زانتً ۾ ٍُگاىي كطم کڻڻ 

 معوري ٿي پيّ „ُي؛

اڻيۿ تًٍِ ڪعيۿ اؼالىي ديِّريَ پاڪؽتان دي َتّري ُ

( تست ىهيم اصتيارن 2دي ؿق ) 246„ئيً دي „رٽيڪم 

کي اؼتُيال ۾ „ڻيٍطي ؼٍڌ دي گّرٌع ُيٺيّن „رڊيٍٍػ 

 دّڙي ٌافظ ڪعڻ فعىايّ „ُي؛

 -Iةاب 

 ؿعوَاتي
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Chapter-I 

Preliminary 

ؼٍڌ ؼيال اٌڊؼٽعيغ ايٍڊ „رڊيٍٍػ کي ( ًُ 2). 2

 2:83ُيٍڊيڪعافٽػ ڊونپييٍٽ ڪارپّريـً „رڊيٍٍػۿ 

 ؼڎيّ ويٍطو.

 (ًُ دي پّري قّةي ؼٍڌ تائيً تّجيق ڪئي ويٍطي.3)

کان الڳّ  2:83الڳّ ٿيٍطو ۽ پِعيً دّالِء ( ُي فّري وّر 4) 

 ؼيذِيّ ويٍطو.

ائيً ىفِّم ڪذَِ ٻيّ ٌَ ُذي ۾ۿ ديؽتًُ „رڊيٍٍػ . 3

ىٍُيٰ ٌُّطيۿ  ُيٺيً اًِارن کي تعتيتّار ُيٺيً ريت

 دِڏوڪ;

(a) “ىىهب ڪارپّريـً دّ ةّرڊ „ف ڊائعيڪٽعس؛” ةّرڊ 

(b) “ىىهب ڪّ ؿضف يا ؿضكيتّن يا ىاڻًِ ” كعض وٺٍطڙ

دي ةاڊيۿ پِّء اُي ؿيّنيت اصتيار ڪيم ُذً يا ٌَۿ دً کي 

ڪارپّريـً وعفان كعض ڏٌّ ويّ „ُي يا ًُ „رڊيٍٍػ تست 

ڪارپّريـً دي گارٌٽي تي ؿيڊونڊ ةئٍڪ وعفان كعض ڏٌّ 

ويّ „ُي ۽ دًٍِ ۾ ؿاىم „ًُ اُڏي ىاڻِّ يا ىاڻًِ دا وارث 

 عر ڪٍطڙ؛يا ىل

(c) “ًىىهب ةّرڊ دّ چيئعىيً؛” چيئعىي 

(d) “ًىىهب ًُ „رڊيٍٍػ تست كائو ڪيم ” ڪارپّريـ

ؼيال اٌڊؼٽعيغ ايٍڊ ُيٍڊيڪعافٽػ ڊونپييٍٽ 

 ڪارپّريـًۿ ؼٍڌ؛

(e) “ىىهب ُڪ اٌڊؼٽعي ديڪا ” ڪاٽيخ اٌڊؼٽعي

ىڪيم وّر يا ؿعوَاتي وّر ُڪ صاٌطان دي فعدن وعفان 

 ٌڌي دي قّرت ۾ ُالئي وڃي؛ڪم وكتي يا وكتي وّر ڌ
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(f) “ىىهب ةّرڊ دّ ڊائعيڪٽعۿ ۽ ان ۾ ؿاىم ” ڊائعيڪٽع

 „ُي چيئعىيً؛

(g) “ىىهب ؼٍڌ زڪّىت؛” زڪّىت 

(h) “ىىهب جلافتي ؿيّن ۽ پّرُيتً ” ُيٍڊيڪعافٽػ

 وعفان ُٿعادو وعيلي ؼڌيَء ريت ٺاُيم فٍي ٌيٌّا؛

(i) “کاٌؽّاِء ڪاٽيخ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعي ىىهب ” ٻي اٌڊؼٽعي

ٻي اٌڊؼٽعيۿ دًٍِ دي زڪّىت وعفان ىٌٍّري ڏٌي وڃي 

 ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ ۾ دّڙي يا كائو ڪئي وڃي؛

(j) “ىىهب كاَطن ۽ ماةىً ىّدب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(k) “ىىهب ًُ „رڊيٍٍػ تست دّڙيم ماةىا؛” ماةىا 

(l) “ىىهب ًُ „رڊيٍٍػ تست دّڙيم كاَطا؛” كاَطا 

(m) “ىىهب اؼٽيٽ ةئٍڪ „ف پاڪؽتان ” ؿيڊونڊ ةئٍڪ

( دي دفَُ XXXIIIدي ايڪٽ  2:67) 2:67ايڪٽۿ 

( تست دّڙيم ةئٍڪً دي فِعؼت ۾ 2دي ذيهي دفَُ ) 48

 وكتي وّر ؿاىم ڪيم ُڪ ةئٍڪ؛

(n) “ىىهب ڪارپّريـً وعفان ” ؼيال اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ

۽ ؼيالۿ ڪاٽيخ ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ دي كيام ۽ تعكي الِء زىيً 

ؼِّنتً دي فعاُيي الِء كائو ڪيم ۽ اٌتٌام ڪيم ُڪ 

 اؼٽيٽ؛

(o) “ىىهب ُٿ دي ٍُع ۽ ڪٍغيّىع يا ” ؼيال اٌڊؼٽعي

پعوڊيّؿع ؿيً دي ٺاُڻ ۾ رڌل ُڪ اٌڊؼٽعيۿ دًٍِ دي 

ڪم اجاجً دي كييت )ؼّاِء زىيً دي كييت دي( ويَِ نک 

 رپيً کان وڌيڪ ٌَ ُذي؛ ۽

(p) “ىىهب اؼٽيٽ ةئٍڪ „ف پاڪؽتان.” اؼٽيٽ ةئٍڪ 

 -IIةاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 ڪارپّريـً دي دّڙدڪ

Chapter-II 

Constitution of Corporation 

( ًُ „رڊيٍٍػ دي الڳّ ٿيڻ کان فّري پِّء ُڪ 2.)4

ؼيال اٌڊؼٽعيغ “ڪارپّريـً كائو ڪئي ويٍطيۿ دًٍِ کي 

ؼڎيّ ” ايٍڊ ُيٍڊيڪعافٽػ ڊونپييٍٽ ڪارپّريـًۿ ؼٍڌ

 ويٍطو.

(ڪارپّريـً ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّطيۿ دًٍِ کي ًُ 3)

„رڊيٍٍػ دي گٍذائـً ىّدب ٻٍِي كؽو دي ىتسعڪ ۽ 

غيع ىتسعڪ ىهڪيت زاقم ڪعڻ يا رکڻ دّ اصتيار 

زاقم ٌُّطو ۽ زليلي وارجي ۽ َام ىِع ٌُّطي ۽ ڄاڻايم 

ٌاني ؼان ڪيػ ڪعي ؼگٍِطي ۽ ان تي ڪيػ ٿي 

 ؼگٍِطو.

 ڪعاچي ۾ ٌُّطو. ( ڪارپّريـً دّ ُيڊ ڪّارٽع4)

( پٍٍِذا ڪو ةِتع ٌيٌّي ؼعاٌذام ڏيڻ الِء ةّرڊ „ف 2. )5

ڊائعيڪٽعس کي اُي ؼيّرا اصتيار زاقم ٌُّطا ۽ اُي 

ؼيّرا ڪو ڪعي ؼگٍِطو ديڪي ًُ „رڊيٍٍػ دي 

گٍذائـً ىّدب ڪارپّريـً وعفان اؼتُيال ڪيا وڃڻا 

 ٌُّطا يا ڪو ڪيا وڃڻا ٌُّطا.

کان امافي وّر ةّرڊ کي  ( ىّدب اصتيارن2(ذيهي دف )3)

 ُي اصتيار زاقم ٌُّطا;

(i)  ڪارپّريـً دي چيف ايگغيڪيّٽّ دي رٍُيائي الِء

 زڪيت َيهيّن دّڙڻ؛

(ii)  رڊيٍٍػ دي گٍذائـً تي َيهطر„ىط کي يليٍي„ ًُ

 ةڻائڻ؛
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(iii).ىانياتي ۽ اٌتٌاىي ماةىّ رکڻ 

( ةّرڊ پٍٍِذا ڪو ؼعاٌذام ڏيٍطي تعكي ۽ ڪيعؿم 4)

زڪّىت وعفان اُڏيً ڪٍؽيڊريـً تي ڪو ڪٍطو ۽ 

ُطايتً ؼان رٍُيائي ڪئي ويٍطيۿ ديئً اُا وكت ةّكت 

 ڏئي.

( ديڪڎًُ ةّرڊ ىٿي ڄاڻايم ڪًٍِ ُطايت تي َيم 5)

ڪعڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ زڪّىت ؼتب نکت ۾ رڪارڊ تي 

ؼگِي ٿي ۽ ديؽتائيً  „ڻيٍطيۿ ڊائعيڪٽعس کي ُٽائي

دي ىتناد ٌَ ُذيۿ اًٌِ دي داِء تي ٻيا ىاڻِّ  6ڪذَِ دفَُ 

ڊائعيڪٽع وّر َارمي ةٍيادن تي ىلعر ڪعي ؼگِي ٿيۿ 

 ديؽتائيً دفَُ دي گٍذائـً ىّدب ٌئّن ةّرڊ دّڙيّ وڃي.

( زڪّىت ةّرڊ دي اُڏي ڪًٍِ ٺِعاَء يا زڪو تي 6)

تّ دي َيهطر„ىط ىهتّي ڪعي ؼگِي ٿيۿ ديڪڎًُ زڪي

( ۾ ڄاڻايم ُطايتً ؼان ٽڪعاَء ۾ ُذي 4صيال ۾ ذيهي دفَُ )

يا ڪّ كطم کڻڻ کان روڪي ؼگِي ٿي يا اُڏي ٺِعاَء يا 

زڪو تست ڪئي ويٍطڙ ڪو کان روڪي ؼگِي ٿي يا 

ديڪڎًُ اُڏو كطم کٍيّ ويّ „ُيۿ ان دي درؼتگيَء دّ 

زڪو ڏئي ؼگِي ٿيۿ اُڏيَء ريت ديئً ةيان ڪيّ ويّ 

 ُذي.

 ّرڊ „ف ڊائعيڪٽعس ُيٺيً تي ىـتيم ٌُّطو;( ة2.)6

 چيئعىيً (قٍتًُ وارو وزيعۿ زڪّىت ؼٍڌ2)

(ؼيڪعيٽعي اٌڊؼٽعيغ ۽ ڊونپييٍٽ 3)

ڊپارٽييٍٽۿ گّرٌييٍٽ „ف ؼٍڌ يا ؼٍطس 

ٌاىغد ڪيم ديڪّ ڊپٽي ؼيڪعيٽعي دي 

 َِطي کان گِٽ ٌَ ُذي.

 ڊائعيڪٽع
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(ٌاڻي کاتي دّ ؼيڪعيٽعيۿ زڪّىت 4)

ٌاىغد ڪيم ديڪّ َِطي ؼٍڌ يا ؼٍطس 

 ۾ ڊپٽي ؼيڪعيٽعي کان گِٽ ٌَ ُذي.

 ڊائعيڪٽع

(ڊونپييٍٽ ڪيـٍعۿ زڪّىت ؼٍڌ يا 5)

ؼٍطس ٌاىغد ڪيم ديڪّ َِطي ۾ ڊپٽي 

 ؼيڪعيٽعي کان گِٽ ٌَ ُذي.

 ڊائعيڪٽع

(ڊائعيڪٽع ؼيال اٌڊؼٽعيغ 6)

 ُيٍڊيڪعافٽػ ڊونپييٍٽ ڪارپّريـً.

 ڊائعيڪٽع

ف (اٌڊؼٽعيم ڊونپييٍٽ ةئٍڪ „7)

پاڪؽتانۿ ايڪؽپّرٽ پعوىّؿً ةيّروۿ 

گّرٌييٍٽ „ف پاڪؽتان ۽ ٽعيڊٌگ 

ڪارپّريـً „ف پاڪؽتان ُع ُڪ ىان 

 ُڪ ٌيائٍطو.

 ڊائعيڪٽعس

(ٽي غيع ؼعڪاري ڊائعيڪٽعس 8)

زڪيّت وعفان چيئعىيً دي ؼفارش 

تي ىلعر ڪيا ويٍطاۿ ديڪي ٽً ؼانً الِء 

َِطو رکٍطا ۽ ان کاٌپِّء ةَ ىلعر ٿي 

ًِ دي ىطت ٽي ؼانً کان ؼگٍِطاۿ دٍ

 وڌيڪ ٌَ ٌُّطي.

 

(ڊائعيڪٽع ؼيال اٌڊؼٽعيغ ايٍڊ ُيٍڊيڪعافٽػ 3)

 ڪاپّريـً ُيٺيان ڪو ڪعي ؼگٍِطو;

(a) ّڪارپّريـً دّ ڪم وكتي َيهطار ۽ چيف ايگغيڪيّٽ

 ٌُّطو؛

(b) ةّرڊ دّ ؼيڪعيٽعي ٌُّطو؛ 

(c)  اُڏي ذىيّاري ؼعاٌذام ڏيٍطو ديئً ماةىً ۾ ةيان
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يا ديئً ةّرڊ وعفان کيػ ؼٌّپي وئي  ڪئي وئي ُذي

 ُذي؛

(d)  اُڏي پگِار ۽ االئٌّؽغ کڻٍطو ديئً زڪّىت وئي

 ڪعي؛

(e) ًالِء َِطو رکٍطو ۽ ان کاٌپِّء ةَ وڌيڪ ٽً ؼانً  ٽً ؼان

 الِء ىلعر ٿي ؼگٍِطو.

ُع ڊائعيڪٽع ٻي ڪًٍِ ڪارپّريـًۿ ڪيپٍي يا . 7

تان ُٿ الڳاپيم اداري ۾ ڪًٍِ ڊائعيڪٽع ؿپ يا فائطي 

کڻي ؼگِي ٿّ؛ ةـعويڪ ًُ ؿق ۾ ڪذَِ ةَ ڊائعيڪٽع کي 

ڊائعيڪٽع وّر ىلعري کان اڳ ڪًٍِ پتهڪ ڪيپٍي ۾ 

زاقم ڪيم ؿيئعز رکڻ کان ٌٿّ روڪي يا ڊائعيڪٽع دي 

َِطي دي ىطي دوران زاقم ڪعڻ کان ٌٿّ روڪيۿ ڪًٍِ 

 پتهڪ ڪيپٍي ۾ ديڪّ كعض ٌَ „ُي.

ىلعر ٌَ ڪيّ ويٍطو يا  . ڪّ ةَ ىاڻِّ ڊائعيڪٽع يا چيئعىي8ً

 داري ٌَ رکي ؼگٍِطوۿ ديڪّ;

(a) ّڪًٍِ ةَ وكت تي ةطاصالكي دي ڏوَُ دي انغام ُيٺ „ي

 ياُذي؛

(b) ڪًٍِ ةَ وكت تي ٌااُم كعار ڏٌّ ويّ ُذي؛ يا 

(c)  ذٍُي ىعيل ٿي وڃي ٿّ يا دىاغي تّازن وڃائي ويِي ٿّ؛

 يا

(d)  ڪًٍِ ةَ وكت تي پاڪؽتان دي ىالزىت ىان ٌااُم كعار

 ڏٌّ ويّ „ُي يا ىالزىت تان ةعوعف ڪيّ ويّ „ُي؛ يا

(e) ايڪّيَِ ؼانً کان گِٽ َيع دّ „ُي؛ يا 

(f) .پاڪؽتان دّ ؿِعي ٌَ „ُي 

. زڪّىت نکت ۾ زڪو ذريُي چيئعىيً يا ڊائعيڪٽع 9
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 کي ُٽائي ؼگِي ٿيۿ ديڪڎًُ اُّ;

(a)ئڻ کان اٌڪار ڪعي ٿّ يا ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ذىيّاريّن ٌڀا

زڪيّت دي صيال ۾ ًُ „رڊيٍٍػ تست ذىيّاريً ٌڀائڻ 

 کان ٌااُم „ُي؛ يا

(b)ت دي صيال ۾ چيئعىيً يا ڊائعيڪٽع دي زڪّى

 زيحيت کي صعاب ڪيّ اٿئيً؛ يا

(c)  ڄاڻي واڻي ةٍا زڪّىت کان نکت ۾ ادازت وٺڻ دي

ذريُي ؿيئع زاقم  ؼڌيَء ريت يا اڻ ؼڌيَء ريت يا ڀائيّار

ڪعي ٿّ يا پاڻ وٽ رکي ٿّ يا ڪًٍِ ڪاٌٽعيٽ ذريُي يا 

ىالزىت ذريُي ڪّ فائطو کڻي ٿّ ڪارپّريـً دي وعفان يا 

ڪًٍِ ىهڪيت ۾ۿ ديڪّ ؼٍطس ڄاڻ ىّدب ان کي فائطو 

ڏيٍطو يا ڪارپّريـً دي اپعيـٍغ دي ٌتيذي ۾ ان کي فائطو 

 ڏٌّ „ُي؛ يا

(d)  َُ۾ ڄاڻايم ايياٌطاري ۽  22زڪّىت دي صيال ۾ دف

 رازداري رکڻ واري اَالن دي ڀڃڪڏي ڪئي اٿئيً؛ يا

(e)  ًزڪّىت کان ةٍا ىّڪم دي ةّرڊ دي نڳاتار ٽ

گڎداڻيً ۾ غيع زامع رُيّ „ُيۿ چيئعىيً دي قّرت ۾ ۽ 

 چيئعىيً کان ىّڪم کاٌؽّاِء ڊائعيڪٽع دي قّرت ۾.

ػ دي ىتناد ٌَ ُذيۿ .ديؽتائيً ڪذَِ ًُ „رڊيٍٍ:

چيئعىيً يا ڊائعيڪٽع ىطو پّرو ٿيڻ کان اڳ ڪًٍِ ةَ وكت 

ٽً ىِيًٍ دي ٌّٽيػ تي َِطي تان اؼتُيفيٰ ڏئي ؼگِي ٿّ 

يا ؼاڳئي كؽو دي ٌّٽيػ تي زڪّىت وعفان ُٽائي 

 ؼگِذي ٿّ.

(ڪارپّريـً زڪّىت دي اُڏن َام يا صاص 2.)21

زڪيً تيۿ ديڪي وكت ةّكت ڏئيۿ اُڏا َيطالرۿ 

ڊائعيڪٽعس دي 

 ةعوعفي

Removal of 

Chairman and 

Directors 
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قالزڪار ۽ ىالزم ىلعر ڪعي ؼگِي ٿيۿ ديئً اُا 

پٍٍِذي ةِتع ڪارڪعدگي ۽ ڪو ؼعاٌذام ڏيڻ الِء معوري 

ؼيذِيۿ اُڏيً ؿعوً ۽ ماةىً ىّدب ديئً كاَطن ۾ ةيان 

 ڪيّ ويّ ُذي.

يهطارنۿ ىاُعنۿ قالزڪارنۿ ( ڪارپّريـً اُڏن 3َ)

ڪٍؽهٽٍٽػ ۽ ٻيً ىاڻًِ کي ىالزىت تي رکي ؼگِي ٿيۿ 

ّىت وعفان ان ڏاًٌِ ةطني ڪيا وڃًۿ اُڏيً ڪديڪي ز

 ؿعوً ۽ ماةىً ىّدب ديئً زڪّىت وئي ڪعي.

( چيف ايگغيڪيّٽّ ٍُگاىي زانتً ۾ چيئعىيً دي 4)

ىٌٍّري ؼان اُڏا َيهطارۿ قالزڪارۿ ڪٍؽهٽٍٽػ ۽ ٻيا 

 ىلعر ڪعي ؼگِي ٿّۿ ديئً معوري ُذي.ىالزم 

ةـعويڪ ًُ ذيهي دفَُ تست ڪيم اُڏي ُع ىلعري ةاةت 

ةٍا ڪًٍِ ديع دي ةّرڊ کي „گاَُ ڪيّ ويٍطو ۽ ڇَِ ىِيًٍ 

کان وڌيڪ تائيً داري ٌَ رکيّ ويٍطوۿ ديؽتائيً ةّرڊ 

 ىٍىّري ڏئي.

( ڪارپّريـً دّ ُع ڊائعيڪٽعۿ قالزڪار يا 2. )22

ىالزم پٍٍِذي ذىيطاريً ۾ داصم ٿيڻ کان َيهطار يا ٻيّ ڪّ 

اڳ اُڏو ايياٌطاري ۽ رازداري رکڻ دّ ىُاُطو ڪٍطوۿ ديئً 

 ماةىً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُذي.

(ڪارپّريـً دّ ڪّ قالزڪارۿ َيهطار يا ٻيّ ڪّ 3)

ىالزمۿ زڪّىت دي صيال ۾ يا زڪّىت وعفان ان ؼهؽهي 

( 2۾ ةااصتيار ةڻايم ڪًٍِ ؿضف دي صيال ۾ۿ ذيهي دفَُ )

تست ايياٌطاري ۽ رازداري رکڻ واري ىُاُطي دي ڀڃڪڏي 

ڪعي ٿّ تَ اُّ تذّيغ ڪيم كطم کڻڻ صالف ىّزون ؼتب 

ڄاڻائڻ دّ ىّكُّ ڏيڻ ةُط ان صالف كطم کٍيّ ويٍطوۿ دٍَ 

Appointment of 

Officers etc 
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Declaration of 
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 کاٌپِّء ان کي َِطي تان ُٽايّ ويٍطو.

. ةّرڊ اُڏيّن ىانياتيۿ فٍي ۽ ىـاورتي ڪييٽيّن دّڙي 23

„رڊيٍٍػ دا ىلكط زاقم ڪعڻ الِء ؼگِي ٿّۿ ديڪي ًُ 

 معوري ؼيذِي.

 

 

 

( ُع ڊائعيڪٽعۿ قالزڪارۿ َيهطار يا ڪارپّريـً 2. )24

 ذىيّاريّن ٌڀائڻ دوران ڪيم ؼيّرندي ىالزم کي پٍٍِذّن 

ٌلكاًٌ ۽ صعچً تي ڪارپّريـً وعفان ڇّٽ زاقم 

 ٌُّطيۿ ؼّاِء ڄاڻي واڻي ڪيم ڪيً ۽ غهىيً دي.

ڊائعيڪٽعۿ يا قالزڪارۿ ( ڊائعيڪٽع ٻئي ڪًٍِ 3)

َيهطارۿ يا ڪارپّريـً دي ىالزم دي َيهً دّ ذاتي وّر 

ذىيّار ٌَ ٌُّطوۿ ديڪي اُّ پٍٍِذا اصتيار اؼتُيال ڪٍطي 

يا ًُ „رڊيٍٍػ تست يا كاَطن ۽ ماةىً ىّدب ڪو 

ؼعاٌذام ڏيٍطي روڪي ٌَ ؼگِيۿ ڪارپّريـً کي ڪًٍِ 

يا  ٌلكان يا صعچ ديڪّ ڪًٍِ ىهڪيت دي ىهَِ ۾ کّٽ

گِٽتائي ؼتب ٿيّ ُذي يا ڪارپّريـً وعفان ديڪا 

ؼڪيّرٽي زاقم ڪئي يا ورتي وئي ُذيۿ ؼٺي ٌيت ؼان 

ڪارپّريـً دي ٌاني تي ڪًٍِ ؿضف وعفان ڪيم غهه 

َيم يا پٍٍِذي „فيػ دّن ذىيّاريّن ؼٍڀانيٍطي ؼٺي ٌيت 

 ؼان ڪيم ڪًٍِ ديم تي ڊائعيڪٽع ذىيّار ٌَ ٌُّطو.

و ذريُي ًُ „رڊيٍٍػۿ كاَطن ۽ .ةّرڊ َام يا صاص زڪ25

ماةىً ىّدب پٍٍِذا ڪي ةَ اصتيارۿ ذىيّاريّن يا ڪو 

چيئعىيًۿ ڊائعيڪٽعۿ َيهطار يا ڪارپّريـً دي ڪًٍِ 
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ىالزم کي ىٍتلم ڪعي ؼگِي ٿّۿ اُڏيً ؿعوً ىّدب ديئً 

 اُّ ىڏُڻ الِء معوري ؼيذِي.

ةّرڊ دّن گڎداڻيّن ٽً ىِيًٍ ۾ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ ( 2.)26

 چي ۾ ڪّٺايّن ويٍطيّن.ڀيعو ڪعا

( ةّرڊ دي گڎداڻيَء الِء گِعةم ڪّرم ٽي ٌُّطوۿ 3)

ديڪڎًُ ةّرڊ پٍخ يا وڌيڪ ڊائعيڪٽعز تي ىـتيم ُذي 

 ۽ ٻَ ديڪڎًُ اٌگ گِٽ ُذي.

( ُع ُڪ ڊائعيڪٽعۿ ةـيّل چيئعىيً ؼڀٍي کي ُڪ 4)

ووٽ زاقم ٌُّطوۿ پع ووٽ ةعاةع ٿيڻ دي قّرت ۾ چيئعىيً 

 ٽ زاقم ٌُّطو.کي ٻيّ يا ڪاؼٽٍگ وو

(ةّرڊ دي گڎداڻيَء دي قطارت چيئعىيً ڪٍطو ۽ 5)

ؼٍطس غيع زامعي ۾ گڎداڻيَء ۾ ىّدّد ؼڀ کان ؼيٍئع 

 ڊائعيڪٽع قطارت ڪٍطو.

( ةّرڊ دّ ڪّ َيم يا ڪا ڪارروائي ڪًٍِ „ؼاىي دي 6)

ةٍياد تي يا ةّرڊ دي دّڙدڪ ۾ ٌلف دي ةٍياد تي غيع ىّجع 

 ٌَ ٿيٍطي.

ُع گڎداڻيَء دا ىٍٽػۿ ٻيً ىُاىهً ؼييت دً ۾ ىذّد ( 7)

ڊائعيڪٽعس دا ٌاال ٌُّطاۿ نکيا ويٍطا ۽ ُڪ ڪتاب ۾ 

رڪارڊ ڪيا ويٍطا ان ىلكط الِء رکيا ويٍطا ۽ گڎداڻيَء دي 

قطارت ڪٍطڙ ؿضف وعفان ان تي قسير ڪئي ويٍطيۿ 

۽ اُڏو ڪتاب ُع ىّزون وكت تي ةٍا چارج دي ڪًٍِ داچ 

ةڻايم ةااصتيار ا ان وعفان ان ؼهؽهي ۾ الِء ڊائعيڪٽع ي

 ڪًٍِ ؿضف وعفان کّنيّ ويٍطو.

(ديڪڎًُ ڪًٍِ ىُاىهي ۾ زڪّىت ايئً ُطايت 8)

ڪعي تَۿ چيئعىيً ةّرڊ دي گڎداڻيَء ۾ غّر الِء رکيم ؼيّرن 
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 ڪاغظن دّ ٌلم ان ڏاًٌِ اىاڻيٍطو.

 (زڪّىت چيئعىيً کان وهب ڪعي ؼگِي ٿي;9)

(a)  ڪّ  ريٽعنۿ اؼٽيٽييٍٽۿ ڪاٿّۿ تفكيم يا ٻي ڪا

ىُهّىات ڪًٍِ ىُاىهي دي زّاني ؼان ديڪا 

 ڪارپّريـً دي ُٿ ُيٺ ُذي.

(b) اُڏي ڪًٍِ ىُاىهي تي رپّرٽ؛ يا 

(c).چيئعىيً دي ماةىي ُيٺ ڪًٍِ دؼتاويغ دّ ٌلم 

چيئعىيً اُڏي ڪًٍِ درصّاؼت تي ةٍا ڪًٍِ ديع دي 

 َيم ڪٍطو.

„رڊيٍٍػ دي گٍذائـً ىّدب ىلكط  ( ةّرڊ 2ًُ. )27

زاقم ڪعڻ الِء ڪًٍِ ؿضف کي اُڏي وعيليۿ اُڏيً 

ؿعوً ۽ اُڏي وكت الِء ىطد يا قالح الِء پاڻ ؼان دّڙي 

 ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ معوري ؼيذِي.

( تست پاڻ ؼان دّڙيم 2( ڪًٍِ ىلكط الِء ذيهي دفَُ )3)

ؿضف کي ان ىلكط ؼان الڳاپيم ةّرڊ دي ڪًٍِ ةسث ۾ 

وٺڻ دّ زق زاقم ٌُّطو پع ان کي ووٽ دّ زق زاقم  زكّ

ٌَ ٌُّطو ۽ ڪًٍِ ٻئي ىلكط الِء ان کي ڊائعيڪٽع ٌَ 

 ؼيذِيّ ويٍطو.

 -IIIةاب 

 ڪارپّريـً دا اصتيارۿ ذىيطاريّن ۽ ڪو

Chapter-III 

Powers, Duties and Functions of the 

Corporation 

( ًُ „رڊيٍٍػ دي گٍذائـً ىّدب ڪارپّريـً 2. )28

اُڏا اپاَء وٺي ؼگِي ٿيۿ ديڪي اُا ڪاٽيخۿ ؼيال ۽ ٻيً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٻيً ىاڻًِ دي ىطد الِء 
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 اٌڊؼٽعيغ دي كيام ۽ تعكي ۾ ىطد الِء معوري ؼيذِي.

( صاص وّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اصتيارن دي زيحيت ؼان 3)

تناد کاٌؽّاِءۿ ڪارپّريـً ًُ „رڊيٍٍػ دا ىلكط زاقم 

 ئڻ الِء;۽ ُٿي وٺعاڪعڻ 

(a)  ؼيالۿ ڪاٽيخ ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ الِء كعض وٺٍطڙن کي

 كعض ڏيڻ الِء فٍڊ كائو ڪعڻ؛

(b)  اٌڊؼٽعيغ دي تعكي الِء كعض وٺٍطڙن کي كعمً دي ٻيِع

ادائگي الِء ؿيڊونڊ ةئٍڪ کي گارٌٽي ڏيڻ ۽ صعاب فكم نِڻ 

ڪً وچ ۾ ٿيم ىُاُطي تست ٍتي ڪارپّريـً ۽ اًٌِ ةئ

 ٌلكان ۾ زكّ ڏيڻ؛

تست کٍيم  (b)تست ڏٌم كعض يا ؿق  (a)ةـعويڪ ؿق 

ويَِ ؼانً گارٌٽي ٻيِع ادائگي الئق ٌُّطيۿ دًٍِ دّ َعقّ 

 کان وڌيڪ ٌَ ُئڻ گِعدي.

ومازت; ڪارپّريـً وعفان ڏٌم كعض ڪيؾ دي قّرت 

۾ يا َيارتۿ ؼيال اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ ۾ زىيً دي ؼڌاريم 

يا صعيطاري دي پالٽً يا ىـيٍعي ۽ نيغ تي ؼاىان يا ڀاڙي تي 

 ةٍيادن تي ٿي ؼگِي ٿّ.

ڪارپّريـً وعفان ڪّ ةَ كعض ٌَ ڏٌّ ويٍطو ديؽتائيً . 29

ان کي زهفۿ گعويۿ ىفعومي يا اُڏي ىهڪيت  ىتسعڪ يا 

غيع ىتسعڪ دي زّانگي ۽ اُڏي ىهَِ دي ٌؽتت ؼان 

ديڪّ كعض ةعاةع ُذيۿ ان ؼان ىسفّظ ٌَ ةڻايّ وڃيۿ ديئً 

 ڪارپّريـً ىٍاؼب ؼيذِي.

دڎًُ ڪًٍِ فعد وازط کي كعض ڏٌّ ويّ „ُي ۽ ةـعويڪ 

گِٽ ۾ گِٽ ٻً ۽ ديڪّ ويَِ ُغار رپيً دي ڪاٿي 

 ۿ کان وڌيڪ ٌَ ُذي.ؼاکائتي مياٌتً دي ىهَِ ةعاةع ُذي

Corporation 
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ڪارپّريـً وعفان ڏٌم كعمً تي اوڳاڙي الئق وياج .:2

 ويٍطو.ڄاڻايّ وكت ةّكت زڪّىت وعفان وئي ڪيّ ۽ 

اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ کان ٻاُع واكٍ ڪارپّريـً ؼيال ( 2.)31

ؼيال يا ڪاٽيخ اٌڊؼٽعيغ کي كعض يا چٍطو يا ڪا مياٌت 

ٌَ ٿي ڏئي ؼگِيۿ ُيٺ ڄاڻايم امافّ ڪيم زطن دي 

 ؼهؽهي ۾ۿ يٍُي;

(a)  رپيا 6111.11ۿ61دڎًُ ڪًٍِ فعد وازط کي  ُذيۿ 

(b)  3دڎًُ فعد وازط کاٌؽّاِء اڌار وٺٍطڙ کي ڪيّ وڃيۿ 

 نک رپيا.

ڪارپّريـً زڪّىت وعفان وكت ةّكت اُڏيً وڌايم ( 3)

قٍُتً دي زطن ؼييت ؼيال اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ ۾ واكٍ 

 قّرت ۾ كعض ٌَ ۽ گارٌٽيغ ٌَ ڏيٍطي.

.زڪّىت وكت ةّكت ڪارپّريـً دي ؼفارش تي دفَُ 32

تست كعمًۿ چٍطن ۽ گارٌٽيغ دي ڪم زط ۾ رَايت ڏئي  31

 ؼگِي ٿي.

كت ڪارپّريـً اُڏا ڪًٍِ ڏيتي نيتي ۾ داصم ٿيڻ و. 33

ؿعط ىڏُي ؼگِي ٿي ديئً اُا پٍٍِذي ىفاد ۾ معوري 

ؼيذِي ۽ كعض زاقم ڪعڻ الِءۿ نکت ۾ يا ٻي اىطاد ذريُي 

 ةِتعيً اؼتُيال ۾ „ڻي ؼگِي ٿي.

( ديؽتائيً ڪذَِ ڪًٍِ ىُاُطي يا ڪًٍِ كاٌّن 2). 34

 ;ديڪڎًُدي ىتناد ُذيۿ 

(a) وٺٍطڙ ديڪڎًُ اُّ ىهي تَ زاقم ڪيم كعض اڌار

وعفان ڪّڙي ىُهّىات فعاُو ڪعي ورتّ ويّ „ُي يا 

 ڪًٍِ صاص ىّاد ۾ غهه رٍُيائي ڪئي وئي „ُي؛ يا

(b) كعض يا ان دّ ڪّ زكّ ىُهّم ٿئي تَ دًٍِ ىلكط الِء

 كعمً تي وياج

Interest of loans 

 كعمً دي زط

Limit of loans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كعمً دي رَايت

Relaxation of 
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 ؿعط ىڏُڻ دّ اصتيار

Power to impose 

conditions 
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ورتّ ويّ „ُي ان کان َالوه ڪًٍِ ٻئي ىلكط الِء اؼتُيال 

 ڪيّ ويّ „ُي؛ يا

(c) ڪعڻ دي الئق دّڳي جاةت ي „ُي تَ اڌار وٺٍطڙ كعض ادا

 ٌَ „ُي يا ڏيّانّ ٌڪعي ؼگِي ٿّ؛ يا

(d) كعض الِء مياٌت وّرڳَِ تي رکيمۿ گعوي رکيمۿ كؽو تي

ذىّ ڏٌم يا ڪارپّريـً کي ؼٌّپيم ىهڪيت اڌار وٺٍطڙ 

وعفان دّڳي ؿعط تي ٌاُي رکي وئي يا ةيان ڪيم ؼيڪڏو 

کان ىهڪيت دّ ىهَِ ڪيعايّ ويّ „ُي ۽ اڌار وٺٍطڙ 

ىىيئً ڪعڻ الِء امافي مياٌت ڏيڻ دي ڪارپّريـً کي 

 الئق ٌَ „ُي؛ يا

(f) ڪاپّريـً دي ادازت کاٌؽّاِءۿ ىـيٍعي يا ٻيّ ؼاىان

اڌار وٺٍطڙ دي اٌڊؼٽعيم اؼٽيتهـييٍٽ کان ةٍا ىٽا ؼٽا 

 ڪعڻ دي ڪڍيّ وڃي ٿّ؛ يا

(g) ڪارپّريـً دي ادازت کاٌؽّاِء اڌار وٺٍطڙ وعفان كعض

ً يا ٻي ڪا مته ڪيم الِء مياٌت وّر ڏٌم َيارتۿ زىي

 ىهڪيت؛ يا

(h) ڪًٍِ ٻئي ؼتب الِءۿ ڪارپّريـً دي ىفاد دي تسفي

الِء ةّرڊ دي صيال ۾ ايئً ڪعڻ معوري ُذي تَۿ ان ؼهؽهي 

۾ َام وّر تي يا صاص وّر تي ةّرڊ وعفان ةااصتيار ةڻايم 

ڪّ َيهطار ٌّٽيػ ذريُي اڌار وٺٍطڙ کان كعض دي ؼهؽهي 

ب ڪعي ؼگِي ٿّ ۽ ان ۾ ؼيّري ركو دي ادائگي وه

ؼهؽهي ۾ وادب االدا وياجۿ يا ڪا گِٽ ركوۿ ديئً ىُاىهّ 

ُذيۿ يا اڌار وٺٍطڙ کان َيارتۿ ىـيٍعي ۽ ؼاىان يا كعض 

دي ىلكط الِء ڏٌم ٻئي ؼاىان تان ُٿ کڻڻ دّ چئي ؼگِي 

ٿّ يا اُڏي ُطايت تي َيم ڪعڻ دّ چئي ؼگِي ٿّ ديئً 

entire sum 
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 ؼيذِي. ةّرڊ پٍٍِذي ىفاد دي تسفي الِء معوري

دًٍِ دوران اڌار وٺٍطڙ وكت (اُڏي ٌّٽيػ ۾ ةيان ڪيم 3)

کان ادائگي وهب ڪئي وئي „ُي يا فيڪٽعي َيارتۿ 

ىـيٍعي ۽ اوزارن يا ؼاىان تان ُٿ کڻڻ دّ چيّ ويّ „ُي يا 

ڏٌم ُطايتً تي َيم ڪعڻ دّ چيّ ويّ „ُي ۽ ان ۾ اُا ةَ 

 وارٌٍگ ٌُّطي تَ ديڪڎًُ اڌار وٺٍطڙ وهب ڪيم ركو دي

ادائگي ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا فيڪٽعي َيارتۿ ىـيٍعي ۽ 

اوزارن يا ؼاىان تان ُٿ کڻڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ڏٌم ُطايتً 

تي َيم ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ ديئً ىُاىهّ ُذيۿ ةيان ڪيم 

وكت دورانۿ ةّرڊ اڌار وٺٍطڙ دي ڊفانٽع وّر تكطيق ڪٍطي ۽ 

ب االدا ركو اڌار وٺٍطڙ وعفان نيٍڊ رويٍيّ دي رُتً وّر واد

 ُئڻ دي تكطيق ڪعي ڪعي ؼگِي ٿّ.

تست داري ڪيم  34(ديڪڎًُ اڌار وٺٍطڙ دفَُ 2.)35

ٌّٽيػ ۾ ڄاڻايم وكت دوران وهب ڪيم ركو ادا ڪعڻ ۾ 

ٌاڪام ٿئي ٿّ يا ُطايتً تي َيم ڪعڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ تَ 

ةّرڊ يا ان ؼهؽهي ۾ ةااصتيار ةڻايم ڪارپّريـً دّ ڪّ ٻيّ 

ىئٍيذع دي َِطي کان گِٽ ٌَ ُذيۿ َيهطارۿ ديڪّ ڊپٽي 

ؼعٽيفڪيٽ داري ڪعي ؼگِي ٿّ ةيان ڪيم وعيلي 

ىّدب ىذيَّي ركو دي تكطيق ڪٍطيۿ ةـيّل اڌار وٺٍطڙ 

وعفان ڪارپّريـً کي وادب االدا وياج  دي ۽ 

ؼعٽيفڪيٽ دي دي تاريش تائيً ۽ اُڏي ىِهَِ تي دًٍِ 

 تست وياج ان ؼهؽهي ۾ وادب االدا ُيّ.

( تست 2( دي گٍذائـً ىّدبۿ ذيهي دفَُ )4َ )(ذيهي دف3ُ)

ؼعٽيفڪيٽ وامر گّاُي ٌُّطو تَ ؼعٽيفڪيٽ ۾ تكطيق 

ڪيم ركيّن ڪارپّريـً وعفان اڌار وٺٍطڙ ڏاًٌِ وادب 
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 االدا ُيّن.

( تست داري ڪيم ؼعٽيفڪيٽ 2(اڌار وٺٍطڙ ذيهي دفَُ )4)

دي پٍطرًٌِ ڏيًٍِ اٌطر ان ؼعٽيفڪيٽ صالف زڪّىت 

ِي ٿّ ۽ ان تي زڪّىت ؼعٽيفڪيٽ رد کي اپيم ڪعي ؼگ

 ڪعي يا ٻيِع تعتيب ڏئي ؼگِي ٿي.

(ديؽتائيً ڪذَِ ڪًٍِ ىُاُطي يا ڪًٍِ كاٌّن دي 5)

 ىتناد ٌَ ُذي;

(a) ڪارپّريـً وٽ „پـً ٌُّطو تَ اُا اڌار وٺٍطڙ کان

وادب ادا ركو وقّل ڪعي پِّء اُا ان کان ُذي يا يا ان دي 

داري ڪيم ( تست 2مياٌت کان ۽ ذيهي دفَُ )

ؼعٽيفڪيٽ تي پڻ مياٌت صالف َيم ۾ „ٌطو ويٍطوۿ ڄڻ 

 اُّ پاڻ اڌار وٺٍطڙ ُذي.

(b) اڌار وٺٍطڙ وعفان كعض دي مياٌت وّر ڳَِ رکيمۿ مته

ڪيمۿ كؽو تي ڏٌم يا ؼٌّپيم ىهڪيت دي ڪا ىٍتلهيۿ 

ّ ڪّ زكّ ديؽتائيً كعض يا ان دّ وياج يا ان د

ڪارپّريـً  ي ادا ٌَ ڪيّ ويّ „ُيۿ اُّڪارپّريـً ک

ڏاًٌِ دّاةطه ٌُّطو ۽ اُڏيّن ىهڪيتّن اٽيچييٍٽ ۽ 

وڪعي الئق ٌُّطيّ ڄڻ اُڏي ڪا ىٍتلهي َيم ۾ ئي ٌَ „ئي 

 ُذي.

(c) دتي كعض َيارت يا ىـيٍعي يا اوزارن تي اڳّاٽ ڀاڙي

صعيط ةٍيادن تي ورتّ ويّ „ُي ۽ اڌار وٺٍطڙ ىُاُطي دي 

ٍٍػ ؿعوً ۽ ماةىً دي ڀڃڪڏي ڪئي „ُي يا ًُ „رڊي

دي ڪًٍِ گٍذائؾ دي ڀڃڪڏي ڪئي „ُي يا ذيهي دفَُ 

( تست داري ڪيم ٌّٽيػ تي َيم ۾ ٌاڪام ٿيّ „ُي تَۿ 2)

ڪارپّريـً کي َيارت يا ىـيٍعي يا اوزارنۿ دئً ىُاىهّ 
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 ُذيۿ دّ كتنّ وٺڻ دّ زق زاقم ٌُّطو؛

(d) ًٌِاڌار وٺٍطڙ يا ٻئي ڪًٍِ ؿضف دّن ڪارپّريـً ڏا

ركيّن نيٍڊ رويٍيّ دي رُتً وّر وادب وادب االدا ؼيّريّن 

 االدا ٌُّطيّن.

( ڪارپّريـً زڪّىت ۽ ىعڪغي زڪّىت دي 2.)36

اڳّاٽ ىٌٍّري ؼان ۽ اُڏيً ؿعوً ۽ ماةىً ىّدب ديئً 

زڪّىت وعفان ىٌٍّري ڏٌي وئي ُذيۿ َانيي ةئٍڪ کان 

ٻيِع تُييع ۽ تعكي الِء پعڏيِي ڪعٌؽي ۾  اڌار وٺي ؼگِي 

ڪاٽيخۿ ؼيال ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ دي  ٿي يا يا ٻي قّرت ۾

دي ىلكط الِء  28تعكي الِءۿ كعض دي قّرت ۾ۿ ديڪّ دفَُ 

ورتّ ويّ ُذيۿ ڪارپّريـً ڄاڻايم ةئٍڪ يا ٻئي اڌار ڏيٍطڙ 

کي ڪارپّريـً وعفان پعڏيِي ڪعٌؽي ۾ ڏٌم كعض الِء 

ورتم ؼيّري مياٌت يا ان دّ زكّ ڳَِ ۾ ڏئيۿ مته ڪعيۿ 

 ِي ٿي.كؽو تي ڏئي يا ؼٌّپي ؼگ

(پعڏيِي ڪعٌؽي ۾ زاقم ڪيم ؼيّرا كعض ٻيِع 3)

 ادائگي الئق ٌُّطاۿ پِّء اُي;

(a)ان ڪعٌؽي ۾ دًٍِ ۾ اُي ورتا ويا „ًُ؛ يا 

(b) ٻي ڪًٍِ ڪعٌؽي ۾ دًٍِ تي كعض ڏيٍطڙ ايذٍؽيۿ

 زڪّىت ۽ ىعڪغي زڪّىت رامي ٿيّن ُذً؛ يا

(c) پاڪؽتاٌي ڪعٌؽي ۾ ٻيِع ادائگي واري تاريش تي

 ايڪؽچيٍخ واري ىهَِ تي.

 .ڪارپّريـً پڻ ذىيطار ٌُّطي;37

(i) ُٿ دي ٍُعۿ ڪاٽيخۿ ؼيال ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ دي تعكي الِء

 اؼڪييّن تيار ڪعڻ ۽ زڪّىت کي ديٍ ڪعائڻ؛

(ii) ىضكّص ىلكطن الِء ىٌٍّر ڪيم اؼڪييّن کي ىّجع
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 ةڻائڻ؛

(iii) ؼٍڌ دي ٌذي ؼيڪٽعي ۾ قٍُتّن نڳائڻ الِء ؼِڪار

 ڪعڻ؛

(iv) ؼٍڌ دي پتهڪ ؼيڪٽع ۾ قٍُتّن نڳائڻ الِء ؼِڪار

ڪعڻۿ كائو ڪعڻ ۽ اٌتٌام ڪعڻۿ ديئً وكت ةّكت 

زڪّىت وعفان ُطايت ڪئي وئي ُذي ۽ اُڏيً قٍُتً 

۾ ةيان ڪيم ىٿئيً ؼىر الڳّ ٌَ  (o)دي ؿق  3تي دفَُ 

 ٿيٍطي؛

(v) پتهڪ ؼيڪٽع ۾ ؼيال ۽ ڪاٽيخ اٌڊؼٽعيغ دا ىاڊل

ٌذي ؼيڪٽع ۾ ىّزون پعوديڪٽػ كائو ڪعڻ ۽ اًٌِ کي 

ڌريً دي ؼيڏپاري ٌَ ڪعڻ الِء دطيط ؼائٍؽي الئٍغ تست 

 ُالئڻ؛

(vi) زڪّىت وعفان ڪارپّريـً کي ىٍتلم ڪيم

اؼڪيوۿ پعوديڪٽػ ۽ تعةيتي ادارن کي تسّيم ۾ وٺڻ ۽ 

 ُالئڻ؛

(vii) دي ىلكطن الِء ڪّ„پعيٽّ ؼّؼائٽيغ دّ ًُ „رڊيٍٍػ

 اٌتٌام ڪعڻ؛

(viii) ؼيال اٌڊؼٽعيغ کي الرج اٌڊؼٽعيغ ؼان ىالئڻ الِء دّڳا

 كطم کڻڻ؛

(ix)ڪاٽيخ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ دي ڳڻپ ۽ ؼعويغ ڪعائڻ؛ 

(x) ڪاٽيخ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ دي پعاڊڪٽػ کي ُٿي

وٺعائڻ ۽ ىارڪيٽٍگ الِء ٽعيڊ ايؽّؼيئيـٍغ دّ اٌتٌام 

 ڪعڻ ۽ دّڳا اپاَء وٺڻ؛

(xi) ڪاٽيخ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ دي پعاڊڪٽػ دي وڪعي ۽

 ٌياَء الِء ىيهً ۽ پّيهيٍػ دّ اٌتٌام ڪعڻ؛

Corporation 
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(xii) ىضكّص قٍُتً يا قٍُتً دي گعوپ الِء ؼعوس

 ؼيٍٽعز يا َام ؼِّنت ىعڪغ كائو ڪعڻ؛

(xiii) پٺتي پيم َالئلً ۾ ڪاٽيخ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ كائو

 ڪعڻ؛

(xiv) اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽػ كائو ڪعڻ؛ؼيال 

(xv) ًُٿ دي ٍُع کي ُٿي وٺعائڻ ۽ تعكي ڏيارڻ الِء „رٽيؽ

 ڪانٌّيغۿ ڊزائً ؼيٍٽعزۿ ورڪـاپػۿ ادارا كائو ڪعڻ؛

(xvi) ڪچي ريـو کي ُٿي وٺعائڻ ۽ تعكي ڏيارڻ الِء دّڳا

 كطم کڻڻ؛

(xvii) ڪاٽيخۿ ؼيال ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ کي ُٿي وٺعائڻ ۽

 ادارا كائو ڪعڻ؛تعكي ڏيارڻ الِء 

(xviii) ڪاٽيخۿ ُٿ دي ٍُعن ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ يک

ڪچّ ؼاىانۿ ىـيٍعي ۽ اؼپيئع پارٽػ ىِيا ڪعڻ ۽ 

 ورُائڻ؛

(xix) ڪچي ؼاىان دي فعاُيي ۽ ڪاٽيخ ۽ ؼيال

اٌڊؼٽعيغ وعفان ىڪيم ڪيم ؿيً دي صعيط ۽ فعوصت الِء 

ڊپاٽػ دّ اٌتٌام ڪعڻ ۽ ُالئڻ ڪارپّريـً وعفان ُهٍطڙ 

 پعوديڪٽػ کي ؼٍڀانڻ؛

(xx) ةِتع پيطاوار دي ىلكط الِء ؼاڳيً كؽيً ؼييت ٌّان

 ٌيٌّا ىتُارف ڪعائڻ؛

(xxi) رٽيؽٍػ ۽ ؼيال اٌڊؼٽعيغ دي تعةيت الِء اؼڪييّن„

 دّڙڻ ۽ اًٌِ تي َيم ڪعڻ؛

(xxii) ڪاٽيخۿ ؼيال ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيغ دي ڪچي ؼاىان

 دي دَّائً تي ڪو ڪعڻ؛

(xxiii)ت ىّيا ان ؼهؽهي ۾ زڪڪّىت دي ُطايتً ز
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وعفان ىٍتلم ڪيم اصتيارن دي اؼتُيال ىّدب ڪاٽيخۿ 

ؼيال ۽ ٻيً اٌڊؼٽعيم يٌّٽػ کي ىٌٍّري ڏيڻۿ ىتّازن ةڻائڻۿ 

 دطيط ةڻائڻ وغيعه..

(xxiv) ّؼيال ۽ ڪاٽيخ اٌڊؼٽعيغ دي پعاڊڪٽػ کي درد

 ڏيارڻ يا ىُيار ةِتع ةڻائڻ الِء اٌتٌام ڪعڻ؛

(xxv) اپاَء وٺڻ يا كطم کڻڻ ديئً اُڏا ٻيا ڪو ڪعڻۿ

 زڪّىت وعفان ُطايت ڪئي وئي ُذي.

ڪارپّريـً ةيٍڪعس ةڪػ ايّيڊٌػ ايڪٽۿ .38

 دي ىلكطن الِء ةئٍڪ ؼيذِي ويٍطي. 29:2

 -IVةاب 

 ىانيات

Chapter IV 

Finance 

 

 

 

(ڪارپّريـً ۾ ُڪ فٍڊ ٌُّطو دًٍِ کي 2.)39

 ؼڎيّ ويٍطوۿ ديڪّ ڪارپّريـً وعفان” ڪارپّريـً فٍڊ“

„رڊيٍٍػ تست پٍٍِذي ڪيً دي پّرائي ةـيّل پگِارن ۽ 

ڪارپّريـً دي ڊائعيڪٽعس ۽ ٻيً ىالزىً دي ٻيً 

 ىُاومً الِء اؼتُيال ڪيّ ويٍطو.

 (ڪارپّريـً فٍڊ ىـتيم ٌُّطو;3)

(a)زڪّىت وعفان ڪيم گعاٌٽػ؛ 

(b) زڪّىت وعفان ڪارپّريـً دي ٌيڪال وكت

اؼڪييً دي فغيتهٽي اؼٽڊيغ دي تياري الِء رکيم گعدؿي 

 

 

 

 

 

 

 

 29:2ڪارپّريـً 

 XVIIIدي ايڪٽ 

دي ىلكط الِء ةئٍڪ 

 ؼيذِي ويٍطي

Corporation 

deemed to be a 

bank for purpose 

of Act XVIII of 

1891 

 ڪارپّريـً فٍڊ

Corporation 

Fund 
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 فٍڊس؛

(c)زڪّىت کان زاقم ڪيم كعض؛ 

(d)نّڪم ةاڊيغ وعفان ڪيم گعاٌٽػ؛ 

(e) ڪچي ؼاىان ۽ ىڪيم ڪيم ؿيً دا ؼيهػ

 پعوؼيڊس؛

(f) ڪارپّريـً وعفان ؿيڊونڊ ةئٍڪً کان زاقم ڪيم

 كعض؛

(g) َُدي گٍذائـً تست زاقم ڪيم پعڏيِي كعض؛ 28دف 

(h) ؼيال اٌڊؼٽعيغ اؼٽيٽ کي ڏٌم پالٽ ۽ ٻيً ؼِّنتً الِء

 چاردغ؛

(i).ڪارپّريـً وعفان زاقم ڪيم ٻيّن ؼيّريّن ركيّن 

 2:25.ڪارپّريـً نّڪم اٿارٽيغ نٌّػ ايڪٽۿ :3

( تست نّڪم اٿارٽي ؼيذِي IXدي ايڪٽ  2:25)

اڌاري وٺڻ دي ىلكط الِء يا ويٍطيۿ ڄاڻايم ايڪٽ تست ركو 

ٻيً ڪً ىلكطن الِء ۽ ًُ „رڊيٍٍػ تست اؼڪييّن ٺاُڻ 

۽ ىڪيم ڪعڻ الِء اُڏي اٿارٽي كاٌٌّي وّر داري رکڻ الِء 

 ةااصتيار ٌُّطي.

( ؼيّري ركو ڪارپّريـً دي ٌاني تي اُڏيَء ريت 2.)41

 رکي ويٍطيۿ ديئً ةيان ڪيّ ويّ ُذي.

(ًُ دفَُ دي ىٿي ذڪع ڪيم گٍذائـً ىان اُّ ٌَ ڄاتّ 3)

ويٍطو تَ ڪارپّريـً کي اُڏي ڌراوت دي ؼيڏپڪاريَء کان 

دّ  2993) 2993روڪذي ٿّۿ ديڪا ٽعؼٽ ايڪٽۿ 

ىىاةق مياٌتً ۾ دهطي صعچ ڪعڻ  31( دي دفَُ IIايڪٽ 

الِء گِعةم „ُي يا اًٌِ تي فڪػ ڊپازٽ وّر ؼعڪار وعفان 

۾ رکيّ وڃي يا ڪًٍِ ٻئي وعيلي ؼان ىٌٍّر ڪيم ةئٍڪ 
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 .ڪًٍِ کي ؼعڪار ىٌٍّر ڪيّ ُذي

ڪارپّريـً اڪائٌّٽػ دا ىڪيم ۽ ىؽتٍط ڪتاب .42

 ٺاُيٍطي اُڏي وعيلي ديئً ةيان ڪيّ ويّ ُذي.

 

 

ڪارپّريـً دا اڪائٌّٽػ „ڊيٽعن وعفان „ڊٽ ( 2.)43

 2:72ڪيا ويٍطاۿ ديڪي چارٽعڊ اڪائٌّٽٍٽػ „رڊيٍٍػۿ 

دي ىلكط الِء چارٽعڊ ( Xٍٍػ دي „رڊي 2:72)

ىت دي ىٌٍّري ؼان اُڏي ّاڪائٌّٽٍٽػ ٌُّطا ۽ زڪ

ىُاومي تي ىلعر ڪيا ويٍطاۿ ديئً وئي ڪيّ وڃي ۽ اُڏو 

 ىُاومّ ڪارپّريـً وعفان ادا ڪيّ ويٍطو.

( تست فعاُو ڪيم „ڊٽ 2(ديؽتائيً ڪذَِ ذيهي دفَُ )3)

دي ىتناد ٌَ ُذيۿ زڪّىت ڪارپّريـً دي „ڪائٌّٽػ 

„ڊٽ الِء اؼپيـم „ڊيٽع ىلعر ڪٍطي ۽ ڪارپّريـً دي 

وعفان ڪعايم „ڊٽ دي ٽيؽٽ „ڊٽ ڪعائيٍطي ۽ ٽيؽٽ 

„ڊٽ ۾ ةيلاَطگيّن ًاُع ٿيڻ تي اؼپيـم „ڊيٽع اُڏي 

 وڌيڪ „ڊٽ ڪعائي ؼگِي ٿّۿ ديئً اُّ معوري ؼيذِي.

ڪارپّريـً زڪّىت کي ىاني ؼال صتو ٿيڻ دي (2.)44

ىّدب پٍٍِذي اجاجً ۽ چار ىِيًٍ اٌطر ةيان ڪيم وعيلي 

وؼيهً ڪيعؿم ڪيً ۽ ىاني ؼال صتو ٿيڻ تائيً ڪيم 

صعچً فائطي ۽ ٌلكان ؼييت ؼال دوران ڪارپّريـً دي 

ڪو ةاةت „ڊٽ ٿيم اؼٽيٽييٍٽ ديٍ ڪعائيٍطي ۽ ڄاڻايم 

اؼٽيٽييٍٽۿ اڪائٌّٽػ ۽ رپّرٽ دّن ڪاپيّن ؼعڪاري 

 گغيٽ ۾ ؿايٍ ڪعائيٍطي.

ايٍطڙ ىاني ؼال الِء (ڪارپّريـً زڪّىت کي ان دي 3)

 

اڪائٌّٽػ دي 
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اُڏي وكت تي ۽ اُڏي وعيلي پعوپّزل ديٍ ڪعائيٍطيۿ 

 ديئً ةيان ڪيّ ويّ ُذي.

 -Vةاب 

 ىتفعكات

Chapter-V 

Miscellaneous 

.ڪيپٍيغ ۽ ڪارپّريـً دي صتو ڪعڻ ؼان الڳاپيم 45

كاٌّن دي ڪا گٍذائؾ ڪارپّريـً تي الڳّ ٌَ ٿيٍطي ۽ 

صتو ٌَ ڪئي ڪارپّريـً زڪّىت دي زڪو کاٌؽّاِء 

 ويٍطي ۽ اُڏي وعيلي ديئً اُا ُطايت ڪعي.

(زڪّىت ؼعڪاري گغيٽ ۾ ٌّٽيفڪيـً ذريُي 2.)46

ًُ „رڊيٍٍػ دا ىلكط زاقم ڪعڻ الِء كاَطا دّڙي ؼگِي 

 ٿي.

(صاص وّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اصتيارن دي َام زيحيت 3)

 ؼان تناد کاٌؽّاِءۿ اُڏا كاَطا فعاُو ڪً ٿا;

(a) اڪائٌّٽػ رکڻ دّ وعيلّ؛ڪارپّريـً دا 

(b) ڪارپّريـً دي َيهطارنۿ قالزڪارن ۽ ىالزىً دي

 ڀعتي؛

(c) ڪارپّريـً دي َيهطارنۿ قالزڪارن ۽ ىالزىً دي

ىالزىت دا ؿعوّن ۽ ماةىا ةـيّل قالزڪارن دي ڪيً 

 دي؛

(d)ڪارپّريـً وعفان ورتم اڌار؛ 

(e) ّتاريش دًٍِ تائيً ۽ وعيلّ دًٍِ تست ڪارپّريـً د

 ل ۾ ةذيٽ اؼٽيٽييٍٽ ديٍ ڪعايّ ويٍطو؛ُع ؼا

(f) وعيلّ دًٍِ تست ڪارپّريـً دي ٌاني تي ركيً کي
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 تعتيب ڏٌّ ۽ ٻيِع تعتيب ڏٌّ ويٍطو.

(g) وعيلّ دًٍِ تست ۽ اٿارٽيغ دً کي ريٽعٌػۿ رپّرٽػ ۽

 اؼٽيٽييٍٽػ ديٍ ڪعايا ويٍطا؛ ۽

(h) اُڏا ٻيا ڪي ىُاىال ديڪي ڪارپّريـً ىُاىهً دي

الڳاپيم ُذًۿ ديئً زڪّىت كاَطا دّڙڻ الِء اٌتٌام ؼان 

 ىٍاؼب ؼيذِي.

ةّرڊ زڪّىت دي اڳّاٽ ىٌٍّري ؼان كاَطن ۾ ٌَ ( 2. )47

ةيان ڪيم ؼيّرن ىُاىهً الِء ماةىا دّڙي ؼگِي ٿّۿ دً 

دّ گٍذائؾ الزىي „ُي يا ًُ „رڊيٍٍػ دا ىلكط زاقم 

 ڪعڻ الِء ۽ كاَطن الِء معوري ُذً.

ايم اصتيارن دي َام زيحيت (صاص وّر تي ۽ ىٿي ڄاڻ3)

 ؼان تناد کاٌؽّاِءۿ اُڏا ماةىا فعاُو ڪً ٿا;

(a)ةّرڊ دّن گڎداڻيّن؛ 

(b)ڪارپّريـً فٍڊس دي ؼيڏپڪاري؛ 

(c) اٌڊؼٽعيم يٌّٽػ ۽ ڪارپّريـً دي ٻي غيع ىتسعڪ

 ىهڪيت دّ وڪعو ۽ ىٍتلهي؛

(d) َُتست دّڙيم ڪييٽيغ دي دّڙجۿ اصتيار ۽  23دف

 ؿعوّن ۽ ماةىا؛

(e) ؼيال اٌطؼٽعيغ اؼٽيٽػ ؼان الڳاپيم ةهڊٌگ ةائي الزۿ

 ىُاُطا ۽ نيغ ڊيڊس؛

(f)ؿعط دً تست ڪارپّريـً كعض ڏئي ؼگِي ٿي؛ ۽ 

(g) كعمً دي مياٌت ۽ كعمً دي گارٌٽي الِء وعيلّ ۽

 ىلطار وئي ڪعڻ.

 .ًُ „رڊيٍٍػ دي الڳّ ٿيڻ کان وٺي;48

(a) ؼٍڌ قّةي ۾ واكٍ اونَِ پاڪؽتان ؼيال اٌڊؼٽعيغ
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ڪارپّريـً دا ؼيّرا واپارۿ پعاديڪٽػۿ داري ڪو ۽ 

 ىهڪيتّن ڪارپّريـً ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍطا؛

(b) ًؼيّرا كعضۿ اجاجا ۽ زاقم ڪيم ذىيطاريّنۿ ٺيڪا د

۾ داصم ٿيّ ُذيۿ ۽ ىُاىال ۽ ؿيّن ديڪي ڪعڻيّن ُذًۿ 

ؼان يا الِءۿ ۽ ؼيّرا ىلطىا ۽ ٻيّن ڪارروايّن اونَِ 

اُي ڪارپّريـً وعفان يا صالف  پاڪؽتان ؼيال اٌڊؼٽعيغ

اونَِ پاڪؽتان ؼيال اٌڊؼٽعيغ ڪارپّريـً )تسهيم( 

( تست ؼٍڌ XXIVدي „رڊيٍٍػ  2:83) 2:83„رڊيٍٍػۿ 

قّةي ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍطيّنۿ ؼيذِيا ويٍطا كعضۿ اجاجا ۽ 

زاقم ڪيم ذىيطاريّنۿ داصم ٿيم ٺيڪاۿ ديئً ىُاىهّ 

نۿ ؼان يا الِءۿ ۽ ُذيۿ ىُاىال ۽ ؿيّن ديڪي ڪعڻيّن ُيّ

ىلطىا ۽ ٻيّن ڪارروايّن زڪّىت يا ڪارپّريـً وعفان 

 يا صالفۿ ديئً ىُاىهّ ُذي؛

(c) اونَِ پاڪؽتان ؼيال اٌڊؼٽعيغ ڪارپّريـً دا قّةي

ؼٍڌ ڏاًٌِ ىٍتلم ٿيم ؼيّرا َيهطار ۽ ىالزم ان دي تسهيم 

دي ٌتيذي ۾ ڪارپّريـً دي ىالزىت الِء ىٍتلم ٿي ويٍطا 

۽ ماةىً تست ديئً اونَِ پاڪؽتان ؼيال اُڏيً ؿعوً 

 2:83) 2:83اٌڊؼٽعيغ ڪارپّريـً )تسهيم( „رڊيٍٍػۿ 

 ( تست وئي ڪيا وڃً.XXIVدي „رڊيٍٍػ 

.ًُ „رڊيٍٍػ دي گٍذائـً کي اجعائتّ ةڻائڻ دي ىلكط 49

الِءۿ ؼٍڌ دّ گّرٌع اُڏي وعيلي ديئً اُّ معوري ؼيذِي 

 فعاُو ڪعي ؼگِي ٿّ;

(a) َِان ؼيال اٌڊؼٽعيغ ڪارپّريـً پاڪؽتتسهيم يا اون

اجً ۽ وؼيهً دي ىٍتلهي ۾ پيؾ ايٍطڙ رٌڊڪّن دي اج

 ُٽائڻ؛

 دي اجاجً دي ىٍتلهي

Transfer of 

assets of West 

Pakistan small 

industries 

corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امافي اصتيار

Supplemental 

power 
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(b) ڪارپّريـً دي تسهيم ؼان الڳاپيم ٻيا امافي يا

 اتفاكي ىُاىال.

 

ىظڪّره تعديّ َام ىاڻًِ دي واكفيت  دّ „رڊيٍٍػ  ٌّٽ;

 الِء „ُي ديڪّ ڪّرٽ ۾ اؼتُيال ٌٿّ ڪعي ؼگِذي.

 


