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مجسیہ  XXIIIسندھ آزڈیننس نمبس 

۲۷۹۱ 
SINDH ORDINANCE NO.XXIII OF 

1972 

 کسافٹس ہینڈی اینڈ انڈسٹسیز سمبل سندھ

 ۲۷۹۱ آزڈیننس، کبزپوزیشن ڈولپمنٹ
THE SINDH SMALL INDUSTRIES 

AND HANDICRAFTS DEVELOPMENT 

CORPORATION, ORDINANCE, 1972 

 ]۱۹۷۲ًوهجش  ۱۱[
آسڈیٌٌظ خظ کے رسیعے عٌذھ فوثہ هیں عوبل 

اًڈعٹشیض ایٌڈ ہیٌڈی کشافٹظ کبسپوسیؾي قبئن کی خبئے 

 گی۔

خیغب کہ هغشثی پبکغتبى عوبل اًڈعٹشیض کبسپوسیؾي 

کے اثبثوں اوس ثقبیبخبت کو تسویل هیں لیٌے اوس عٌذھ 

عوبل اوس کبٹیح اًڈعٹشیض کی تشقی کو فوثہ هیں 

فشوغ دالًے کے لیئے ایک کبسپوسیؾي کب قیبم هققود 

 ہے؛

اوس خیغب کہ فوثبئی اعیوجلی عٌذھ کب اخالط خبسی 

ًہیں ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوخودٍ 

 زبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب مشوسی ہے؛

وسی اة، اط لیئے، اعالهی خوہوسیہ پبکغتبى کے عج

( کے تست هلے ۱کی ؽق ) ۱۳۵آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسخہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

 -Iثبة 

 ؽشوعبتی

Chapter-I 

Preliminary 
(اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ عوبل اًڈعٹشیض ایٌڈ ہیٌڈی ۱۔)۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختقش عٌواى اوس 

 ؽشوعبت

Short title and 
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 تعشیف
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کہب  ۱۹۹۲کبسپوسیؾي آسڈیٌٌظ، کشافٹظ ڈولپوٌٹ 

 خبئے گب۔

(اط کی پوسے فوثہ عٌذھ تک توثیق کی خبئے ۲)

 گی۔

عے  ۱۹۹۲(یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس پہلی خوالئی ۳)

 ًبفز عودھب خبئے گب۔

اط آسڈیٌٌظ هیں، خت تک هفہوم کچھ اوس ًہ ہو ۔۲

اظہبسات کو تشتیجواس هٌذسخہ ریل هعٌی  هٌذسخہ ریل 

 ہوگی، خیغب کہ:

(a)  ثوسڈ'' عے هشاد کبسپوسیؾي کب ثوسڈ آف''

 ڈائشیکٹشط؛

(b)  قشك لیٌے واال'' عے هشاد کوئی ؽخـ یب''

اؽخبؿ یب افشاد کی ثبڈی، پھش وٍ ؽوولیت 

اختیبس کیئے ہوئے ہوں یب ًہیں، خي کو 

کبسپوسیؾي کی هشف عے قشك دیب گیب ہے 

آسڈیٌٌظ کے تست کبسپوسیؾي کی یب اط 

گبسًٹی پش ؽیڈولڈ ثیٌک کی هشف عے 

قشك دیب گیب ہے اوس خظ هیں ؽبهل ہیں 

ایغے افشاد یب افشاد کے وسثب یب هقشس کشًے 

 والے؛

(c) چیئشهیي'' عے هشاد ثوسڈ کب چیئشهیي؛'' 

(d)  کبسپوسیؾي'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے''

تست قبئ کشدٍ عوبل اًڈعٹشیض ایٌڈ ہیٌڈی 

 فٹظ ڈولپوٌٹ کبسپوسیؾي عٌذھ؛کشا

(e)  کبٹیح اًڈعٹشی'' عے هشاد ایک اًڈعٹشی''

خو هکول هوس پش یب ؽشوعبتی هوس پش ایک 

خبًذاى کے افشاد کی هشف عے کل وقتی یب 

وقتی هوس پش دھٌذھے کی فوست هیں 

 چالئی خبئے؛

(f)  ڈائشیکٹش'' عے هشاد ثوسڈ کب ڈائشیکٹش اوس''

 اط هیں ؽبهل ہے چیئشهیي؛

(g) زکوهت'' عے هشاد زکوهت عٌذھ؛'' 

(h)  ہیٌڈی کشافٹظ'' عے هشاد ثقبفتی اؽیبء اوس''

Definitions 
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ثشاٍ هضدوسوں کی هشف عے ہبتھ عے 

 ثٌبئے گئے فٌی ًووًے؛ساعت 

(i) ''عے هشاد کبٹیح اوس  ''دوعشی اًڈعٹشی

عوبل اًڈعٹشی کے عالوٍ دوعشی اًڈعٹشی، 

خظ کی زکوهت کی هشف عے هٌظوسی 

دی خبئے اوس عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹ هیں 

 تؾکیل دی یب قبئن کی خبئے؛

(j)  ثیبى کشدٍ''عے هشاد قواعذ اوس مواثو کے''

 تست ثیبى کشدٍ؛

(k)  مواثو'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تست''

 ثٌبئے گئے مواثو؛

(l) ' قواعذ'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تست'

 ثٌبئے گئے قواعذ؛

(m)  ؽیڈولڈ ثیٌک'' عے هشاد اعٹیٹ ثیٌک آف''

کے ایکٹ  ۱۹۵۱) ۱۹۵۱پبکغتبى ایکٹ، 

XXXIII ( ۱کی ریلی دفعہ ) ۳۹( کی دفعہ

کے تست تؾکیل دی گئی ثیٌکوں کی فہشعت 

 هیں وقتی هوس پش ؽبهل کی گئی ایک ثیٌک؛

(n) ''عے هشاد  ''عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹ

کبسپوسیؾي کی هشف عے عوبل، کبٹیح اوس 

دوعشی اًڈعٹشیض کے قیبم اوس تشقی کے 

لیئے صهیي اوس عہولیبت کی فشاہوی کے 

 لیئے قبئن کشدٍ اوس اًتظبم کشدٍ ایک اعٹیٹ؛

(o)  عوبل اًڈعٹشی'' عے هشاد ہبتھ کے ہٌش اوس''

کٌضیوهش یب پشوڈیوعش اؽیبء کے ثٌبًے هیں 

خظ کے کل اثبثوں هقشوف ایک اًڈعٹشی، 

کی قیوت )صهیي کی قیوت کے عالوٍ( ثیظ 

 الکھ سوپے عے صائذ ًہ ہو؛ اوس

(p)  اعٹیٹ ثیٌک'' عے هشاد اعٹیٹ ثیٌک آف''

 پبکغتبى۔

 -IIببة 

 کبزپوزیشن کی تشکیل

Chapter-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کبسپوسیؾي کی تؾکیل

Constitution of 

the Corporation 
 

 

 

 

 

 اًتظبم

Management 
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Constitution of Corporation 
(اط آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے کے فوسی ثعذ ایک ۱۔)۳

خبئے گی، خظ کو ''عوبل کبسپوسیؾي قبئن کی 

اًڈعٹشیض ایٌڈ ہیٌڈی کشافٹظ ڈولپوٌٹ کبسپوسیؾي، 

 عٌذھ'' کہب خبئے گب۔

(کبسپوسیؾي ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی، خظ کو اط ۲)

آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾوں کے تست دوًوں اقغبم کی 

هٌقولہ اوس غیش هٌقولہ خبئیذاد زبفل کشًے یب سکھٌے 

اوس عبم هہش  کب اختیبس زبفل ہوگب اوس زقیقی واسثی

ہوگی اوس هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے گی اوس اط 

 پش کیظ ہو عکے گب۔

 (کبسپوسیؾي کب ہیڈ کواسٹش کشاچی هیں ہوگب۔۳)

(اپٌے کبم ثہتش هشیقے عشاًدبم دیٌے کے لیئے ۱۔)۴

ثوسڈ آف ڈائشیکٹشط کو وٍ عبسے اختیبسات زبفل 

ہوں گے اوس وٍ عبسے کبم کش عکے گب خو اط 

گٌدبئؾوں کے تست کبسپوسیؾي کی  آسڈیٌٌظ کی

هشف عے اعتعوبل کیئے خبًے ہوں گے یب کیئے 

 خبًے ہوں گے۔

امبفی  ( کے تست اختیبسات عے۱(ریلی دفعہ )۲)

 هوس پش ثوسڈ کو یہ اختیبسات زبفل ہوں گے:

(i) کبسپوسیؾي کے چیف ایگضیکٹو کی سہٌوبئی کے

 لیئے زکوت عولیبں ثٌبًب؛

(ii)وں پش عولذسآهذ کو یقیٌی اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾ

 ثٌبًب؛

(iii)هبلیبتی اوس اًتظبهی مبثطہ سکھٌب۔ 

(ثوسڈ اپٌے کبم عشاًدبم دیتے ہوئے تشقی اوس ۳)

کوشؽل کٌغیڈسیؾي پش کبم کشے گب اوس زکوهت کی 

هشف عے ایغی ہذایبت عے سہٌوبئی کی خبئے گی، 

 خیغے وٍ وقتبً فوقتبً دے۔

(اگش ثوسڈ هٌذسخہ ثبال کغی ہذایت پش عول کشًے ۴)

هیں ًبکبم ہوتب ہے، زکوهت عجت تسشیشی هوس پش 

سکبسڈ پش التے ہوئے ڈائشیکٹشط کو ہٹب عکتی ہے 

کے هتنبد ًہ ہو، اى کی  ۵اوس خت تک کچھ دفعہ 
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خگہ پش دوعشے افشاد ڈائشیکٹش کے هوس پش عبسمی 

عہ کی ثٌیبدوں پش هقشس کش عکتی ہے، خت تک دف

 گٌدبئؾوں کے تست ًیب ثوسڈ تؾکیل دیب خبئے۔

(زکوهت ثوسڈ کی ایغی کغی قشاسداد  یب زکن پش ۵)

عولذسآهذ هلتوی کش عکتی ہے، اگش زکوهت کی خیبل 

( هیں ثیبى کشدٍ ہذایبت کے هتنبد ۳هیں ریلی دفعہ )

ہو یب کوئی قذم اٹھبًے عے سوک عکتی ہے یب ایغی 

خبئے والے کبم عے  قشاسداد یب زکن کے تست کیئے

سوک عکتی ہے یب اگش ایغب قذم اٹھبیب گیب ہے، اط کی 

دسعتگی کب زکن دی عکتی ہے، اط هشذ خیغے ثیبى 

 کیب گیب ہو۔

(ثوسڈ آف ڈائشیکٹشط هٌذسخہ ریل پش هؾتول ۱۔)۵

 ہوگب:

صیش ثشائے فٌعت، زکوهت (و۱)

 عٌذھ

 چیئشهیي

(عیکشیٹشی اًڈعٹشیض اوس ڈولپوٌٹ ۲)

گوسًوٌٹ آف عٌذھ یب اط ڈپبسٹوٌٹ، 

کب ًبهضد کشدٍ خو ڈپٹی عیکشیٹشی 

 کے عہذے عے کن ًہ ہو۔

 ڈائشیکٹش

(عیکشیٹشی ثشائے هسکوہ خضاًہ، ۳)

زکوهت عٌذھ یب اط کب ًبهضد کشدٍ 

خو عہذے هیں ڈپٹی عیکشیٹشی عے 

 کن ًہ ہو۔

 ڈائشیکٹش

(ڈولپوٌٹ کوؾٌش، زکوهت عٌذھ یب ۴)

اط کب ًبهضد کشدٍ خو عہذے هیں 

 ڈپٹی عیکشیٹشی عے کن ًہ ہو۔

 ڈائشیکٹش

(ڈائشیکٹش عوبل اًڈعٹشیض ہیٌڈی ۵)

 کشافٹظ ڈولپوٌٹ کبسپوسیؾي۔

 ڈائشیکٹش

(اًڈعٹشیل ڈولپوٌٹ ثیٌک آف ۶)

پبکغتبى، ایکغپوسٹ پشوهوؽي ثیوسو، 

گوسًوٌٹ آف پبکغتبى اوس ٹشیڈًگ 

کبسپوسیؾي آف پبکغتبى ہش ایک هیں 

 عے ایک ًوبئٌذٍ۔

 ڈائشیکٹشط

 پبثٌذی

Restriction 
 

 

 

چیئشهیي اوس 

 ڈائشیکٹشط کی ًباہلی

Disqualification 

of Chairman 

and Directors 
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(تیي غیش عشکبسی ڈائشیکٹشط ۷)

زکوهت کی هشف عے چیئشهیي کی 

عفبسػ پش هقشس کیئے خبئیں گے، 

خو تیي عبل کے لیئے عہذٍ سکھیں 

گے اوس اط کے ثعذ ثھی هقشس ہو 

عکیں گے، خظ کی هذت تیي عبل 

 عے صائذ ًہ ہوگی۔

 

(ڈائشیکٹش عوبل اًڈعٹشیض ایٌڈ ہیٌڈی کشافٹظ ۲)

 کبم کش عکے گب:کبسپوسیؾي هٌذسخہ ریل 

(a) کبسپوسیؾي کب کل وقتی عولذاس اوس چیف ایگضیکٹو

 ہوگب؛

(b)ثوسڈ کب عیکشیٹشی ہوگب؛ 

(c) ایغی رهیذاسی عشاًدبم دے گب خیغے مواثو هیں

ثیبى کی گئی ہو یب خیغے ثوسڈ کی هشف عے اط کو 

 عوًپی گئی ہو؛

(d) ایغی تٌخواٍ اوس االٔوًغض اٹھبئے گب خیغے

 زکوهت هے کشے؛

(e) تیي عبل کے لیئے عہذٍ سکھے گب اوس اط کے ثعذ

 ثھی هضیذ تیي عبل کے لیئے هقشس ہو عکے گب۔

۔ہش ڈائشیکٹش دوعشی کغی کبسپوسیؾي، کوپٌی یب ۱

هتعلقی اداسے هیں کغی ڈائشیکٹش ؽپ یب هفبد عے ہبتھ 

اٹھب عکتب ہے؛ ثؾشهیکہ اط ؽق هیں کچھ ثھی 

عے پہلے  ڈائشیکٹش کو ڈائشیکٹش کے هوس پش تقشسی

کغی پجلک کوپٌی هیں زبفل کشدٍ ؽیئشص سکھٌے 

عے ًہیں سوکتب یب ڈائشیکٹش کے عہذے کی هذت کے 

دوساى زبفل کشًے عے ًہیں سوکتب، کغی پجلک 

 کوپٌی هیں خو قشك ًہیں ہے۔

۔کوئی ثھی فشد ڈائشیکٹش یب چیئشهیي هقشس ًہیں کیب ۹

 خبئے گب یب خبسی ًہیں سکھ عکے گب، خو:

(a) ت ثذاخالقی کے خشم هیں صیش کغی ثھی وق

 الضام آیب ہو؛ یب

(b) کغی ثھی وقت ًباہل قشاس دیب گیب ہو؛ یب 

(c)  رہٌی هشیل ہو خبتب ہے یب دهبغی تواصی

 

 

چیئشهیي اوس 

ڈائشیکٹشط کی 

 اعتعیفی  

Resignation by 

the Chairman 

and Directors 
عولذاسوں وغیشٍ کی 

 تقشسی

Appointment of 

Officers etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایوبًذاسی اوس 

 ساصداسی کب اعالى

Declaration of 

Fidelity and 

secrecy 
 

 

 

 

هبلیبتی، فٌی اوس 

 هؾبوستی کویٹیبں
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 کھو ثیٹھتب ہے؛ یب

(d)  کغی ثھی وقت پبکغتبى کی هالصهت هیں

عے ًباہل قشاس دیب گیب ہے یب هالصهت عے 

 ثشهشف کیب گیب ہے؛ یب

(e) اکیظ عبل عے کن عوش کب ہے؛ یب 

(f) پبکغتبى کب ؽہشی ًہیں ہے۔ 

۔زکوهت تسشیشی زکن کے رسیعے چیئشهیي یب ۸

 ڈائشیکٹش ہو ہٹب عکتی ہے، اگش وٍ:

(a)  رهیذاسیبں ًجھبًے عے اًکبس کشتب ہے یب ًبکبم

ہوتب ہے یب زکوهت کے خیبل هیں اط 

آسڈیٌٌظ کے تست رهیذاسیبں ًجھبًے عے 

 ًباہل ہے؛ یب

(b) ٹش زکوهت کے خیبل هیں چیئشهیي یب ڈائشیک

 کی زیثیت کو خشاة کیب ہے؛ یب

(c)  خبى ثوخھ کش ثغیش زکوهت عے تسشیشی

اخبصت لیٌے کے واعطہ یب ثال واعطہ یب 

ؽشاکت کے رسیعے ؽیئش زبفل کشتب ہے یب 

اپٌے پبط سکھتب ہے یب کغی کبًٹشیکٹ کے 

رسیعے یب هالصهت کے رسیعے فبئذٍ اٹھبتب 

ہے کبسپوسیؾي کی هشف عے یب کغی 

اط کی هعلوهبت کے هطبثق  خبئیذاد هیں، خو

اط کو فبئذٍ دے گب یب کبسپوسیؾي کے 

هیں اط کو فبئذٍ دیب ہے؛ آپشیؾٌض کے ًتیدے 

 یب

(d)  هیں ثیبى  ۱۱زکوهت کے خیبل هیں دفعہ

کشدٍ ایوبًذاسی اوس ساصداسی سکھٌے والے 

 اعالى کی خالف وسصی کی ہے؛ یب

(e)  زکوهت عے ثغیش چھٹی کے ثوسڈ کی

هغلغل تیي هیٹٌگظ هیں غیش زبمش سہب ہے، 

چیئشهیي کی فوست هیں اوس چیئشهیي عے 

 چھٹی کے ثغیش ڈائشیکٹش کی فوست هیں۔

۔ خت کچھ اط آسڈیٌٌظ کے هتنبد ًہ ہو، چیئشهیي ۹

یب ڈائشیکٹش هذت هکول ہوًے عے پہلے کغی ثھی 

Financial, 

Technical and 

Advisory 

Committees 
کبسپوسیؾي اوس اط 

کے هالصهیي کی 

 اعتثٌی  

Immunity of the 

Corporation 

and its 

employees 
 

 

 

 

 

 

 
 اختیبسات کی هٌتقلی

Delegation of 

Powers 
 

 ثوسڈ کی هیٹٌگظ

Meetings of the 

Board 
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اعتعیفی  دے  وقت تیي هبٍ کے ًوٹیظ پش عہذے عے

عکتب ہے یب اعی قغن کے ًوٹیظ پش زکوهت کی 

 هشف عے ہٹبیب خب عکتب ہے۔

 
 

(کبسپوسیؾي زکوهت کے ایغے عبم یب خبؿ ۱۔)۱۱

ازکبهبت پش، خو وقتبً فوقتبً دے، ایغے عولذاس، هؾیش 

اوس هالصم هقشس کش عکتی ہے، خیغے وٍ اپٌی ثہتش 

وسی کبسکشدگی اوس کبم عشاًدبم دیٌے کے لیئے مش

عودھے، ایغے ؽشائو و مواثو کے تست خیغے 

 قواعذ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

(کبسپوسیؾي ایغے عولذاسوں، هبہشیي، هؾیشوں، ۲)

کٌغلٹٌٹظ اوس دیگش افشاد کو هالصهت پش سکھ عکتی 

ہے، خو زکوهت کی هشف عے  اط کی هشف تجبدلہ 

کیئے خبئیں، ایغی ؽشائو و مواثو کے تست خیغے 

 زکوهت هے کشے۔

(چیف ایگضیکٹو ہٌگبهی زبالت هیں چیئشهیي کی ۳)

هٌظوسی عے ایغے عولذاس، هؾیش، کٌغلٹٌٹظ اوس 

 دیگش هالصم هقشس کش عکتبہے، خیغب مشوسی ہو۔

ثؾشهیکہ اط ریلی دفعہ کے تست کی گئی ایغی ہش 

تقشسی کے زوالے عے ثغیش کغی دیش کے ثوسڈ کو 

خبسی هطلع کیب خبئے گب اوس چھہ هبٍ عے صائذ تک 

 ًہیں سکھب خبئے گب، خت تک ثوسڈ هٌظوسی دے۔

(کبسپوسیؾي کب ہش ڈائشیکٹش، هؾیش یب عولذاس یب ۱۔)۱۱

دوعشا کوئی هالصم اپٌی رهیذاسیوں هیں داخل ہوًے 

عے پہلے ایغب ایوبًذاسی اوس ساصداسی سکھٌے کب 

 هعبہذٍ کشے گب، خیغے مواثو هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

یش، عولذاس یب دوعشا کوئی (کبسپوسیؾي کب کوئی هؾ۲)

هالصم، زکوهت کے خیبل هیں زکوهت کی هشف 

ثباختیبس ثٌبئے گئے کغی ؽخـ عے اط علغل هیں 

( کے تست ایوبًذاسی اوس ۱کے خیبل هیں، ریلی دفعہ )

ساصداسی سکھٌے والے هعبہذے کی خالف وسصی 

کشتب ہے تو وٍ تدویض کشدٍ قذم اٹھبًے کے خالف 

وقعہ دیئے خبًے کے ثعذ اط هوصوں عجت ثتبًے کب ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوعشے افشاد کی هذد 

کے لیئے ثوسڈ کے 

 اختیبسات

Powers of 

Board to 

associate other 

persons 
 

 

 

 

 

 

 

 کبسپوسیؾي کے کبم

Functions of the 
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کے خالف قذم اٹھبیب خبئے گب، خظ کے ثعذ اط کو 

 عہذے عے ہٹبیب خبئے گب۔

۔ثوسڈ ایغی هبلیبتی، فٌی اوس هؾبوستی کویٹیبں ۱۲

تؾکیل دے عکتب ہے، خو اط آسڈیٌٌظ کے هقبفذ 

 زبفل کشًے کے لیئے مشوسی عودھے۔

 

 
 

کبسپوسیؾي ( ہش ڈائشیکٹش، هؾیش، عولذاس یب ۱۔ )۱۳

کے هالصم کو اپٌی رهیذاسیبں ًجھبًے کے دوساى کیئے 

گئے عبسے ًققبًبت اوس خشچوں پش کبسپوسیؾي کی 

هشف عے اعتثٌی  زبفل ہوگی، هبعوائے خبى ثوخھ 

 کش کیئے گئے کبهوں اوس غلطیوں کے۔

(ڈائشیکٹش دوعشے کغی ڈائشیکٹش، یب هؾیش، ۲)

اعوبل عولذاس، یب کبسپوسیؾي کے کغی هالصم کے 

کبراتی هوس پش رهیذاس ًہیں ہوگب، خو وٍ اپٌے اختیبس 

اعتعوبل کشتے ہوئے یب اط آسڈیٌٌظ کے تست یب 

قواعذ اوس مواثو کے تست کبم عشاًدبم دیتے ہوئے 

سوک ًہ عکے، کبسپوسیؾي کو کغی ًققبى یب خشچہ 

خو کغی خبئیذاد کی قیوت هیں کوی یب تٌضلی کی وخہ 

کی هشف عے خو عے ہوا ہو یب کبسپوسیؾي 

عکیوسٹی زبفل کی یب لی گئی ہو،  اچھی ًیت عے 

کبسپوسیؾي کے ًبم پش کغی ؽخـ کی هشف عے 

کیئے گئے غلو عول یب اپٌی آفیظ کی رهیذاسیبں 

عٌجھبلتے ہوئے اچھی ًیت عے کیئے گئے کغی عول 

 پش ڈائشیکٹش رهیذاس ًہیں ہوگب۔

۔ثوسڈ عبم یب خبؿ زکن کے رسیعے اط آسڈیٌٌظ، ۱۴

اپٌے کوئی ثھی اختیبس، اعذ اوس مواثو کے تست قو

رهیذاسیبں یب کبم چیئشهیي، ڈائشیکٹش، عولذاس یب 

کبسپوسیؾي کے کغی هالصم کو هٌتقل کش عکتب ہے، 

ایغی ؽشائو کے تست خیغے وٍ ًبفز کشًے کے لیئے 

 مشوسی عودھے۔

(ثوسڈ کی هیٹٌگظ تیي هبٍ هیں کن اص کن ایک ۱۔)۱۵

 ی خبئیں گی۔هشتجہ کشاچی هیں ثالئ

Corporation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قشموں یب 

عجغکشپؾي کے لیئے 

 موبًت

Security for 

loans or 

subscription 

 
 قشموں پش عود

Interest of loans 
 قشموں کی زذ

Limit of loans 
 

 

 

 

 

 

 

 قشموں کی سعبیت
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(ثوسڈ کی هیٹٌگ کے لیئے هطلوثہ کوسم تیي ہوگب، ۲)

اگش ثوسڈ پبًچ یب صائذ ڈائشیکٹشص پش هؾتول ہو اوس دو 

 اگش تعذاد کن ہو۔

(ہش ایک ڈائشیکٹش، ثؾوول چیئشهیي عت کو ایک ۳)

ووٹ زبفل ہوگب، لیکي ووٹ ثشاثش ہوًے کی فوست 

 ہوگب۔هیں چیئشهیي کو دوعشا یب کبعٹٌگ ووٹ زبفل 

(ثوسڈ کی هیٹٌگ کی فذاست چیئشهیي کشے گب ۴)

اوس اط کی غیش زبمشی هیں هیٹٌگ هیں هوخود عت 

 عے عیٌئش ڈائشیکٹش فذاست کشے گب۔

(ثوسڈ کب کوئی عول یب کوئی کبسسوائی کغی آعبهی ۵)

کے ثٌیبد پش یب ثوسڈ کی تؾکیل هیں ًقـ کی ثٌیبد پش 

 غیش هوثش ًہیں ہوگی۔

(ہش هیٹٌگ کے هٌٹظ، دوعشے هعبهالت کے عبتھ ۱)

خي هیں هوخود ڈائشیکٹشط کے ًبم ہوں گے، لکھے 

خبئیں گے اوس ایک کتبة هیں سکبسڈ کیئے خبئیں 

گے، اط هققذ کے لیئے سکھے خبئیں گے اوس 

هیٹٌگ کی فذاست کشًے والے ؽخـ کی هشف 

عے اط پش دعتخو کی خبئے گی، اوس ایغب کتبة ہش 

چبسج کے کغی خبًچ پڑتبل کے لیئے پش  هوصوں وقت

ڈائشیکٹش یب اط کی هشف عے اط علغلے هیں 

ثباختیبس ثٌبئے گئی کغی ؽخـ کی هشف عے کھوال 

 خبئے گب۔

(اگش کغی هعبهلے هیں زکوهت ایغی ہذایت کشے ۹)

کہ چیئشهیي ثوسڈ کی هیٹٌگ هیں غوس کے لیئے 

سکھے گئے عبسے کبغزات کب ًقل اط کی هشف 

 ثھیدے گب۔

 (زکوهت چیئشهیي عے هلت کش عکتی ہے:۸)

(a)  کوئی سیٹشى، اعٹیٹوٌٹ، تخویٌہ، تفقیل یب

دوعشی کوئی هعلوهبت کغی هعبهلے کے 

زوالے عے خو کبسپوسیؾي کے صیش دعت 

 ہو۔

(b) ایغے کغے هعبهلے پش سپوسٹ؛ یب 

(c)  چیئشهیي کے مبثطہ هیں کغی دعتبویض کب

Relaxation of 

loans 
ؽشائو ًبفز کشًے کب 

 اختیبس

Power to 

impose 

conditions 
عبسی سقن کی ادائگی 

 هلت کشًے کب اختیبس

Power to 

demand 

payment of 

entire sum 
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 ًقل۔

تبخیش چیئشهیي ایغی کغی دسخواعت پش ثغیش کغی 

 کے عول کشے گب۔

( ثوسڈ اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾوں کے تست ۱۔ )۱۱

هققذ زبفل کشًے کے لیئے کغی ؽخـ کو اط 

هشذ، ایغی ؽشائو اوس ایغے وقت کے لیئے هذد یب 

هؾوسے کے لیئے اپٌے عبتھ هال عکتب ہے، خیغے وٍ 

 مشوسی عودھے۔

( کے تست ۱(کغی هققذ کے لیئے ریلی دفعہ )۲)

هالئے ہوئے ؽخـ کو اط هققذ عے اپٌے عبتھ 

هتعلقہ ثوسڈ کے کغی ثسث هیں زقہ لیٌے کب زق 

زبفل ہوگب لیکي اط کو ووٹ کب زق زبفل ًہیں ہوگب 

اوس کغی دوعشے هققذ کے لیئے اط کو ڈائشیکٹش 

 ًہیں عودھب خبئے گب۔

 -IIIببة 

 کبزپوزیشن کے اختیبزات، ذمیدازیبں اوز کبم

Chapter-III 

Powers, Duties and Functions of the 

Corporation 
( اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾوں کے تست ۱۔ )۱۷

کبسپشیؾي ایغے اقذام لے عکتی ہے، خو وٍ کبٹیح، 

عوبل اوس دوعشی اًڈعٹشیض کے قیبم اوس تشقی هیں 

 هذد کے لیئے مشوسی عودھے۔

(خبؿ هوس پش اوس هٌذسخہ ثبال اختیبسات کی ۲)

سیؾي اط آسڈیٌٌظ زیثیت عے تنبد کے عالوٍ کبسپو

 کے هقبفذ زبفل کشًے اوس فشوغ دالًے کے لیئے:

(a) عوبل، کبٹیح اوس دوعشی اًڈعٹشیض کے لیئے

قشك لیٌے والوں کو قشك دیٌے کے لیئے فٌڈ قبئن 

 کشًب؛

(b) اًڈعٹشیض کی تشقی کے لیئے قشك لیٌے والوں کو

قشك کی دوثبسٍ ادائگی کے لیئے ؽیڈولڈ ثیٌک کو 

خشاة فقل آًے پش کبسپوسیؾي اوس  گبسًٹی دیٌب اوس

اى ثیٌکوں کے دسهیبں کیئے گئے هعبہذٍ تست ًققبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفولی الئق سقن کی 

 تقذیق

Certification of 

sum 

recoverable 
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 هیں زقہ دیٌب؛

 (b)کے تست دیب گیب قشك یب ؽق  (a)ثؾشهیکہ ؽق 

کے تست لی گئی گبسًٹی دوثبسٍ ادائگی الئق ہوگی، 

 خظ کب عشفہ ثیظ عبل عے صائذ ًہ ہو۔

ومبزت: کبسپوسیؾي کی هشف دیب گیب قشك کیؼ 

ی فوست هیں یب عوبست، عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹ هیں ک

صهیي کے پالٹوں یب هؾیٌشی اوس لیض پش عبهبى یب کشایہ 

 پش یب خشیذاسی کی ثٌیبد پش ہو عکتب ہے۔

۔کبسپوسیؾي کی هشف عے کوئی ثھی قشك ًہیں ۱۸

دیب خبئے گب خت تک اط کو زلف، گشوی، هفشومے 

زوالگی اوس  یب ایغی خبئیذاد هٌقولہ یب غیش هٌقولہ کی

ایغی قیوت کی ًغجت عے خو قشك کے ثشاثش ہو، 

اط عے هسفوظ ًہ ثٌبیب خبئے، خیغے کبسپوسیؾي 

 هٌبعت عودھے۔

ثؾشهیکہ خت کغی فشد وازذ کو قشك دیب گیب ہے 

اوس خو ثیظ ہضاس سوپے کے تخویٌہ اوس کن اص کن دو 

هوصوں موبًتوں کی قیوت کے ثشاثش ہو، عے صائذ ًہ 

 ہو۔

یؾي کی هشف عے دیئے گئے قشموں پش ۔کبسپوس۱۹

وفولی الئق عود وقتبً فوقتبً زکوهت کی هشف عے 

 هے کیب اوس ثیبى کیب خبئے گب۔

(کبسپوسیؾي عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹ عے ثبہش ۱۔)۲۱

واقع عوبل یب کبٹیح اًڈعٹشیض کو قشك یب چٌذٍ یب کوئی 

موبًت ًہیں دی عکتی، هٌذسخہ ریل امبفہ کی گئی 

 ے هیں، یعٌی:زذود کے علغل

(a) سوپے ۱۱.۵۱۵۱۱۱خت کغی فشد وازذ کو ہو 

(b) خت فشد وازذ کے عالوٍ ادھبس لیئے والے کو کیب

 ۔الکھ سوپے ۲خبئے، 

(کبسپوسیؾي زکوهت کی هشف عے وقتبً فوقتبً ۲)

ثڑھبئی گئی زذود کے عویت عوبل اًڈعٹشیض ایغی 

اعٹیٹ هیں واقع فٌعتوں کی فوست هیں قشك اوس 

 ًہیں دی خبئے گی۔گبسًٹی 

۔زکوهت وقتبً فوقتبً کبسپوسیؾي کی عفبسػ پش دفعہ ۲۱
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کے تست قشموں، چٌذوں اوس گبسًٹیض کی کل زذ  ۲۱

 هیں سعبیت دے عکتی ہے۔
 

۔کغی لیي دیي هیں داخل ہوًے کے وقت ۲۲

کبسپوسیؾي ایغے ؽشائو لگب عکتی ہے خیغے وٍ 

اپٌے هفبد هیں مشوسی عودھے اوس قشك زبفل 

لیئے، تسشیشی هوس پش یب دوعشی اهذاد  کشًے کے

 کے رسیعے ثہتشیي اعتعوبل هیں ال عکتی ہے۔

( خت تک کچھ کغی هعبہذٍ یب کغی قبًوى کے ۱۔ )۲۳

 هتنبد ًہ ہو، اگش:

(a) اگش یہ هلے کے زبفل کیب گیب قشك ادھبس لیٌے

والے کی هشف عے غلو هعلوهبت فشاہن کش کے لیب 

و سہٌوبئی کی گئی گیب ہے یب کغی خبؿ هواد هیں غل

 ہے؛ یب

(b) قشك یب اط کب کوئی زقہ هعلوم ہو کہ خظ

هققذ کے لیئے لیب گی اہے اط کے عالوٍ کغی 

 دوعشے هققذ کے لیئے اعتعوبل کیب گیب ہے؛ یب

(c) کبفی ثبثتی ہے کہ ادھبس لیٌے واال قشك ادا کشًے

 کے الئق ًہیں ہے یب دیوالہ ًکل عکتب ہے؛ یب

(d) موبًت کے هوس پش سکھی گئی، قشك کے لیئے

گشوی سکھی گئی، قغن پش رهہ دی گئی یب کبسپوسیؾي 

کو دی گئی خبئیذاد ادھبس لیٌے والے کی هشف عے 

هوصوں ؽشه پش ًہیں سکھی گئی یب ثیبى کشدٍ فیقذ 

قیوت کن کی گئی ہے اوس ادھبس لیٌے  عے خبئیذاد کی

واال کبسپوسیؾي کو هطوئي کشًے کے لیئے امبفی 

 دیٌے کے الئق ًہیں ہے؛ یب موبًت

(f) کبسپوسیؾي کی اخبصت کے عالوٍ، هؾیٌشی یب

دوعشا عبهبى ادھبس لیٌے والے کی اًڈعٹشیل 

اعٹجلؾوٌٹ عے ثغیش ادال ثذلی کشًے کے ًکبال خبتب 

 ہے؛ یب

(g) کبسپوسیؾي کی اخبصت کے عالوٍ ادھبس لیٌے

والے کی هشف عے قشك کے لیئے موبًت کے 

عوبست، صهیي یب دوعشی کوئی مجو هوس پش دی گئی 
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 کی گئی خبئیذاد؛ یب

(h) کغی دوعشے عجت کے لیئے، کبسپوسیؾي کے

هفبد کے تسفع کے لیئے ثوسڈ کے خیبل هیں ایغب کشًب 

مشوسی ہو تو، اط علغلے هیں عبم هوس پش یب خبؿ 

هوس پش ثوسڈ کی هشف عے ثباختیبس ثٌبیب گیب کوئی 

ٌے والے عے عولذاس ًوٹیظ کے رسیعے ادھبس لی

قشك کے علغلے هیں عبسی  سقن کی ادائگی هلت 

کش عکتب ہے اوس اط علغلے هیں واخت االدا عود، یب 

کوئی کن سقن، خیغے هعبهلہ ہو، یب ادھبس لیٌے والے 

عے عوبست، هؾیٌشی اوس عبهبى یب قشك کے هققذ 

کے لیئے دیئے گئے دوعشے عبهبى عے دعتجشداس 

ی ہذایت پش عول کشًے کب ہوًے کب کہہ عکتب ہے یب ایغ

کہہ عکتب ہے، خیغے ثوسڈ اپٌے هفبد کے تسفع کے 

 لیئے مشوسی عودھے۔

(ایغب ًوٹیظ ثیبى کشے گب وقت خظ کے دوساى ۲)

ادھبس لیٌے والے عے ادائگی هلت کی گئی ہے یب 

فیکٹشی عوبست، هؾیٌشی اوس اوصاسوں یب عبهبى عے 

یبت پش دعتجشداس ہوًے کب کہب گیب ہے یب دی گئی ہذا

عول کشًے کب کیب گیب ہے اوس اط هیں یہ ثھی واسًٌگ 

ہوگی کہ اگش ادھبس لیٌے واال هلت کی گئی سقن کی 

ادائگی هیں ًبکبم ہوتب ہے یب فیکٹشی، عوبست، هؾیٌشی 

اوس اوصاسوں یب عبهبى عے دعتجشداس ہوًے هیں ًبکبم 

ہوتب ہے یب دی گئی ہذایبت پش عول کشًے هیں ًبکبم 

یغے هعبهلہ ہو، ثیبى کیئے گئے وقت کے ہوتب ہے، خ

دوساى، ثوسڈادھبس لیٌے والے کی ڈفبلٹش کے هوس پش 

تقذیق کشتے ہوئے اوس سقن ادھبس لیئے والے کی 

هشف عے لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبت کے هوس پش واخت 

 االدا ہوًے کی تقذیق کش عکتب ہے۔

کے تست خبسی  ۲۳( اگش ادھبس لیٌے واال دفعہ ۱۔)۲۴

ٹیظ هیں ثیبى کشدٍ وقت کے دوساى هلت کی کشدٍ ًو

گئی سقن ادا کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب ہذایبت پش عول 

کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو ثوسڈ یب اط علغلے هیں 

ثباختیبس ثٌبیب گیب کبسپوسیؾي کب کوئی دوعشا عولذاس، 
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خو ڈپٹی هیٌیدش کے عہذے عے کن ًہ ہو، عشٹیفکیٹ 

دٍ هشیقے کے تست خبسی کش عکتب ہے ثیبى کش

هدووعی سقن کی تقذیق کشتے ہوئے ثؾوول ادھبس 

لیٌے والے کی هشف عے کبسپوسیؾي کو واخت االدا 

عود کے اوس عشٹیفکیٹ کی تبسیخ تک اوس ایغی قیوت 

 پش خظ کے تست عود اط علغلے هیں واخت االدا تھب۔

( کی گٌدبئؾوں کے تست، ریلی دفعہ ۳(ریلی دفعہ )۲)

عشٹیفکیٹ وامر گواہی ہوگب کہ ( کے تست ۱)

عشٹیفکیٹ هیں تقیق کی گئی سقویں کبسپوسیؾي کی 

هشف عے ادھبس لیٌے والے کی هشف واخت االدا 

 تھیں۔

( کے تست خبسی ۱(ادھبس لیٌے واال ریلی دفعہ )۳)

کشدٍ عشٹیفکیٹ کے پٌذسٍ دى کے اًذس اط عشٹیفکیٹ 

کے خالف زکوهت کو اپیل کش عکتب ہے اوس اط پش 

زکوهت عشٹیفکیٹ کو سد کشے یب دوثبسٍ تشتیت دے 

 عکتی ہے۔

(خت تک کچھ کغی هعبہذٍ یب کغی قبًوى کے ۴)

 هتنبد ًہ ہو:

(a) کبسپوسیؾي کے پبط آپؾي ہوگب کہ وٍ ادھبس لیٌے

والے عے واخت االدا سقن وفول کشے پھش وٍ اط 

( کے ۱عے ہو یب اط کی موبًت عے اوس ریلی دفعہ )

ٹیفکیٹ پش ثھی موبًت کے تست خبسی کشدٍ عش

خالف عول هیں الیب خبئے گب، خیغے کہ کوٍ خود 

 ادھبس لیٌے واال ہو۔

(b) ادھبس لیٌے والے کی هشف عے قشك کی

موبًت کے هوس پش سکھی، مجو کی گئی، قغن پش 

دی گئی یب عوًپی گئی خبئیذاد کی کوئی هٌتقلی، خت 

تک قشك یب اط کب عود یب اط کب کوئی زقہ 

ي کو ادا ًہیں کیب گیب ہے، وٍ کبسپوسیؾي کی کبسپوسیؾ

هشف خواثذٍ ہوگب اوس ایغی خبئیذاد کی اٹیچوٌٹ اوس 

فشوخت کے الئق ہوں گی خیغے ایغی کوئی هٌتقلی 

 عول هیں ہی ًہیں الئی گئی ہو۔

(c) خہبں قشك عوبست یب هؾیٌشی یب اوصاسوں پش
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پیؾگی کشائے خشیذ ثٌیبد پش لیب گیب ہے اوس ادھبس 

والے ًے ؽشائو و مواثو کی خالف وسصی کی لیٌے 

ہے یب اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾوں کی خالف وسصی 

( کے تست خبسی کشدٍ ًوٹیظ ۱کی ہے یب ریلی دفعہ )

پش عول هیں ًبکبم ہوا ہے تو کبسپوسیؾي کو عوبست یب 

هؾیٌشی یب اوصاسوں، خیغے هعبهلہ ہو، کب قجنہ لیٌے 

 کب زق زبفل ہوگب؛

(d) والے یب دوعشے کغی ؽخـ کی ادھبس لیٌے

کبسپوسیؾي کی هشف واخت االدا عبسی سقویں لیٌڈ 

 سویٌیو کی ثقبیبخبت کے هوس پش واخت االدا ہوں گی۔

( کبسپوسیؾي زکوهت اوس هشکضی زکوهت ۱۔ )۲۵

کی پیؾگی هٌظوسی عے اوس ایغی ؽشائو و مواثو 

کے تست خیغے زکوهت کی هشف عے هٌظوسی دی 

عے دوثبسٍ تعویش اوس تشقی کے گئی ہو، عبلوی ثیٌک 

لیئے ثیشوًی کشًغی هیں ادھبس لے عکتی ہے یب 

دوعشی فوست هیں کبٹیح، عوبل اوس دوعشی 

اًڈعٹشیض کی تشقی کے لیئے، قشك کی فوست هیں، 

کے هققذ کے لیئے لیب گیب ہو،  ۱۹خو دفعہ 

کبسپوسیؾي هزکوسٍ ثیٌک یب دوعشےادھبس دیٌے والے 

ے ثیشوًی کشًغی هیں کو کبسپوسیؾي کی هشف ع

دیئے گئے قشك کے لیئے لی گئی عبسی موبًت یب 

اط کب زقہ ثذلے هیں دے کش، مجو کش کے، قغن پش 

 دے کش یب عوًپ عکتی ہے۔

(ثیشوًی کشًغی هیں زبفل کشدٍ عبسے قشمے ۲)

 دوثبسٍ ادائگی الئق ہوں گے، پھش وٍ:

(a)اط کشًغی هیں خظ هیں وٍ لیئے گئے ہیں؛  یب 

(b) کغی کشًغی هیں خظ پش قشك دیٌے دوعشی

والی ایدٌغی، زکوهت اوس هشکضی زکوهت سامی 

 ہوئی ہو؛ یب

(c) پبکغتبًی کشًغی هیں دوثبسٍ ادائگی والی تبسیخ پش

 ایکغچیٌح والی قیوت پش۔

 ۔کبسپوسیؾي خود رهیذاس ہوگی:۲۱

(i)  ہبتھ کے ہٌش، کبٹیح، عوبل اوس دوعشی
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اًڈعٹشیض کی تشقی کے لیئے اعکیویں 

 کشًب اوس زکوهت کو خوع کشاًب؛ تیبس

(ii)  ٍهخقوؿ هقبفذ کے لیئے هٌظوس کشد

 اعکیووں کو هوثش ثٌبًب؛

(iii)  عٌذھ کے خبًگی عیکٹش هیں فٌعتیں

 لگبًے کے لیئے تعبوى کشًب؛

(iv)  عٌذھ کے پجلک عیکٹش هیں فٌعتیں

لگبًے کے لیئے تعبوى کشًب، قبئن کشًب 

اوس اًتظبم کشًب، خیغے وقتبً فوقتبً 

ے ہذایت کی گئی ہو زکوهت کی هشف ع

 (o)کی ؽق  ۲اوس ایغی فٌعتوں پش دفعہ 

اوپش کی عطر ًبفز ًہیں هیں ثیبى کشدٍ 

 ہوگی؛

(v)  پجلک عیکٹش هیں عوبل اوس کبٹیح

اًڈعٹشیض کے هبڈل پشوخیکٹظ قبئن کشًب 

اوس اى کو خبًگی عیکٹش هیں هوصوں 

فشیقیي کی عشهبیہ کبسی ًہ کشًے کے 

 چالًب؛ لیئے خذیذ عبئٌغی الئٌض کے تست

(vi)  زکوهت کی هشف عے کبسپوسیؾي کو

هٌتقل کشدٍ اعکین، پشوخیکٹظ اوس تشثیتی 

 اداسوں کو تسویل هیں لیٌب اوس چالًب؛

(vii)  اط آسڈیٌٌظ کے هقبفذ کے لیئے

 کوآپشیٹو عوعبئٹیض کب اًتظبم کشًب؛

(viii)  عوبل اًڈعٹشیض کو السج اًڈعٹشیض عے

 هالًے کے لیئے هوصوں اقذام لیٌب؛

(ix)  اًڈعٹشیض کی گٌتی اوس کبٹیح اوس عوبل

 عشویض کشاًب؛

(x)  کبٹیح اوس عوبل اًڈعٹشیض کی پشاڈکٹظ کو

فشوغ دالًب اوس هبسکیٹٌگ کے لیئے ٹشیڈ 

ایغوعی ایؾٌض کب اًتظبم کشًب اوس هوصوں 

 اقذام لیٌب؛

(xi)  کبٹیح اوس عوبل اًڈعٹشیض کی پشاڈکٹظ

کی فشوخت اوس ًوبئؼ کے لیئے هیلوں 
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 اوس پویلیٌظ کب اًتظبم کشًب؛

(xii)  هخقوؿ فٌعتوں یب فٌعتوں کے

گشوپ کے لیئے عشوط عیٌٹشص یب عبم 

 عہولت هشاکض قبئن کشًب؛

(xiii)  پغوبًذٍ عالقوں هیں کبٹیح اوس عوبل

 اًڈعٹشیض قبئن کشًب؛

(xiv) عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹظ قبئن کشًب؛ 

(xv)  ہبتھ کے ہٌش کو فشوغ دالًب اوس تشقی

دالًے کے لیئے آسٹیغي کبلوًیض، ڈصائي 

 اداسے قبئن کشًب؛عیٌٹشص، وسکؾبپظ، 

(xvi)  کچے سیؾن کو فشوغ دالًب اوس تشقی

 دالًے کے لیئے هوصوں اقذام لیٌب؛

(xvii)  کبٹیح، عوبل اوس دوعشی اًڈعٹشیض کو

فشوغ دالًب اوس تشقی دالًے کے لیئے 

 اداسے قبئن کشًب؛

(xviii)  کبٹیح، ہبتھ کے ہٌشوں اوس عوبل اًڈعٹشیض

کو کچب عبهبى، هؾیٌشی اوس اعپیئش 

 س تقغین کشًب؛پبسٹظ فشاہن کشًب او

(xix)  کچے عبهبى کی فشاہوی اوس کبٹیح اوس

عوبل اًڈعٹشیض کی هشف عے هکول 

کشدٍ اؽیبء کی خشیذ و فشوخت کے لیئے 

ڈپبٹظ کب اًتظبم کشًب اوس چالًب 

کبسپوسیؾي کی هشف عے چلتے ہوئے 

 پشوخیکٹظ کو عٌجھبلٌب؛

(xx)  پشاًے ثہتش پیذاواس کے هققذ کے لیئے

هتعبسف اقغبم کے عبتھ ًئے ًووًے 

 کشاًب؛

(xxi)  آسٹیغٌظ اوس عوبل اًڈعٹشیض کی تشثیت

کے لیئے اعکیویں تؾکیل دیٌب اوس اى پش 

 عول کشًب؛

(xxii)  کبٹیح، عوبل اوس دوعشی اًڈعٹشیض کے

 کچے عبهبى کے دعووں پش کبم کشًب؛

(xxiii)  زکوهت کی ہذایبت یب اط علغلے هیں

industries 

corporation 
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زکوهت کی هشف عے هٌتقل کشدٍ 

اختیبسات کے اعتعوبل کے تست کبٹیح، 

عدبل اوس دوعشے اًڈعٹشیل یوًٹظ کو 

هٌظوسی دیٌب، هتواصى ثٌبًب، خذیذ ثٌبًب 

 وغیشٍ۔۔۔

(xxiv)  عوبل اوس کبٹیح اًڈعٹشیض کی پشاڈکٹظ کو

دسخہ دالًے یب هعیبس ثہتش ثٌبًے کے 

 کشًب؛ لیئے اًتظبم

(xxv)   ایغے دوعشے کبم کشًب اوس  اقذام لیٌب

خیغے زکوهت کی هشف عے ہذایت کی 

 گئی ہو۔

 ۱۸۹۱۔کبسپوسیؾي ثیٌکشط ثکظ ایویڈًظ ایکٹ، ۲۹

 کے هقبفذ کے لیئے ثیٌک عودھی خبئے گی۔

 -IVببة 

 مبلیبت

Chapter IV 

Finance 
 
 

(کبسپوسیؾي هیں ایک فٌڈ ہوگب خظ کو ۱۔ )۲۸

کہب خبئے گب، خو کبسپوسیؾي کی ''کبسپوسیؾي فٌڈ'' 

هشف عے آسڈیٌٌظ کے تست اپٌے کبهوں عشاًدبم 

دیٌے ثؾوول تٌخواہوں اوس کبسپوسیؾي کے 

ڈائشیکٹشط اوس دیگش هالصهیي کے دوعشے 

 هعبوموں کے لیئے اعتعوبل کیب خبئے گب۔

 (کبسپوسیؾي فٌڈ هؾتول ہوگب:۲)

(a) زکوهت کی هشف عے کی گئی گشاًٹظ؛ 

(b)  کبسپوسیؾي کے زکوهت کی هشف عے

ًیکبل کے وقت اعکیووں کی فضیجلٹی اعٹڈیض 

کی تیبسی کے لیئے سکھے گئے گشدؽی 

 فٌڈط؛

(c) زکوهت عے زبفل کیئے گئے قشك؛ 

(d) لوکل ثبڈیض کی هشف عے کی گئی گشاًٹظ؛ 
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(e)  کچے عبهبى اوس هکول کی گئی اؽیبء کے

 عیلظ پشوعیڈط؛

(f)  کبسپوسیؾي کی هشف عے ؽیڈولڈ ثیٌکوں

 ك؛عے زبفل کیئے گئے قش

(g)  کی گٌدبئؾوں کے تست زبفل  ۱۹دفعہ

 کیئے گئے ثیشوًی قشك؛

(h)  عوبل اًڈعٹشیض اعٹیٹ کو دیئے گئے پالٹ

 اوس دوعشے عہولیبت کے لیئے چبسخض؛

(i)  کبسپوسیؾي کی هشف عے زبفل کی گئی

 دیگش عبسی سقویں۔

 ۱۹۱۴کبسپوسیؾي لوکل اتھبسٹیض لوًظ ایکٹ، ۔۲۹

( کے تست لوکل اتھبسٹی IXکے ایکٹ  ۱۹۱۴)

عودھی خبئے گی، هزکوسٍ ایکٹ کے تست سقن ادھبس 

لیٌے کے هققذ کے لیئے یب دوعشی کوئی هقبفذ 

کے لیئے اوس اط آسڈیٌٌظ کے تست اعکیویں ثٌبًے 

اوس هکول کشًے کے لیئے ایغی اتھبسٹی قبًوًی هوس 

 پش خبسی سکھٌے کے لیئے ثباختیبس ہوگی۔

(عبسی سقن کبسپوسیؾي کے ًبم پش اط هشذ ۱۔)۳۱

 ھی خبئے گی، خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔سک

(اط دفعہ کی هٌذسخہ ثبال ثیبى کشدٍ گٌدبئؾوں عے ۲)

یہ ًہیں خبًب خبئے گب کہ کبسپوسیؾي کو ایغی سقن کی 

عشهبیہ کبسی عے سوکب خب سہب ہے، خو ٹشعٹ ایکٹ، 

کے هطبثق  ۲۱( کی دفعہ IIکے ایکٹ  ۱۸۸۲) ۱۸۸۲

هطلوة موبًتوں هیں خلذی خشچ کشًے کے لیئے 

ہے یب اى پش فکظ ڈپبصٹ کے هوس پش عشکبس کی 

هشف عے هٌظوس کشدٍ ثیٌک هیں سکھب خبئے یب کغی 

دوعشے هشیقے عے کغی کو عشکبس ًے هٌظوس کیب 

 ہو۔

۔کبسپوسیؾي اکبٔوًٹظ کے هکول اوس هغتٌذ کتبة ۳۱

 ثٌبئے گی اط هشذ خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

 

ں کی هشف ( کبسپوسیؾي کے اکبٔوًٹظ آڈیٹشو۱۔ )۳۲

عے آڈٹ کیئے خبئیں گے، خو چبسٹشڈ اکبٔوًٹٌٹظ 
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( کے هققذ Xکے آسڈیٌٌظ  ۱۹۱۱) ۱۹۱۱آسڈیٌٌظ، 

کے لیئے چبسٹشڈ اکبٔوًٹٌٹظ ہوں گے اوس زکوهت کی 

هٌظوسی عے ایغے هعبومے پش هقشس کیئے خبئیں 

گے، خیغے هے کیب خبئے اوس ایغب هعبومہ 

 کبسپوسیؾي کی هشف عے ادا کیب خبئے گب۔

( کے تست فشاہن کشدٍ ۱(خت تک کچھ ریلی دفعہ )۲)

آڈٹ کے هتنبد ًہ ہو، زکوهت کبسپوسیؾي کے 

اکبٔوًٹظ کی آڈٹ کے لیئے اعپیؾل آڈیٹش هقشس کشے 

گی اوس کبسپوسیؾي کی هشف عے کشائی گئی آڈٹ 

کی ٹیغٹ آڈٹ کشائے گی اوس ٹیغٹ آڈٹ هیں 

ڈت ثیقبعذگیبں ظبہش ہوًے پش اعپیؾل آڈیٹش ایغی هضیذ آ

 کشا عکتب ہے، خیغے وٍ مشوسی عودھے۔

(کبسپوسیؾي زکوهت کو هبلی عبل ختن ہوًے ۱۔)۳۳

کے چبس هبٍ کے اًذس ثیبى کشدٍ هشیقے کے تست 

اپٌے اثبثوں اوس وعبئل کوشؽل کبهوں اوس هبلی عبل 

ختن ہوًے تک کیئے گئے خشچوں هٌبفعے اوس ًققبى 

کے عویت عبل کے دوساى کبسپوسیؾي کے کبم کے 

زوالے عے آڈٹ ؽذٍ اعٹیٹوٌٹ خوع کشائے گی اوس 

هزکوسٍ اعٹیٹوٌٹ، اکبٔوًٹظ اوس سپوسٹ کے ًقل 

 عشکبسی گضیٹ هیں ؽبیع کشائے گی۔

(کبسپوسیؾي زکوهت کو اط کے آًے والے هبلی ۲)

ایغے وقت پش اوس اط هشذ پشوپوصل عبل کے لیئے 

 خوع کشائے گی، خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

 -Vببة 

 متفسقبت

Chapter-V 

Miscellaneous 
۔کوپٌیض اوس کبسپوسیؾي کے ختن کشًے عے هتعلقہ ۳۴

قبًوى کی کوئی گٌدبئؼ کبسپوسیؾي پش ًبفز ًہیں ہوگی 

اوس کبسپوسیؾي زکوهت کے زکن کے عالوٍ ختن 

ًہیں کی خبئے گی اوس اط هشذ خیغے وٍ ہذایت 

 کشے۔

(زکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیؾي کے ۱۔)۳۵
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آسڈیٌٌظ کے هقبفذ زبفل کشًے کے رسیعے اط 

 لیئے قواعذ تؾکیل دے عکتی ہے۔

(خبؿ هوس پش اوس هٌذسخہ ثبال اختیبسات کی عبم ۲)

زیثیت عے تنبد کے عالوٍ، ایغے قواعذ فشاہن 

 کشتے ہیں:

(a) کبسپوسیؾي کے اکبٔوًٹظ سکھٌے کب هشیقہ؛ 

(b)  کبسپوسیؾي کے عولذاسوں، هؾیشوں اوس

 هالصهیي کی ثھشتی؛

(c)  کے عولذاسوں، هؾیشوں اوس کبسپوسیؾي

هالصهیي کی هالصهت کے ؽشائو و مواثو 

 ثؾوول هؾیشوں کے کبم کے؛

(d) کبسپوسیؾي کی هشف عے لیب گیب ادھبس؛ 

(e)  تبسیخ خظ تک اوس هشیقہ خظ کے تست

هیں ثدٹ اعٹیٹوٌٹ  کبسپوسیؾي کب ہش عبل

 خوع کشایب خبئے گب؛

(f)  هشیقہ خظ کے تست کبسپوسیؾي کے ًبم پش

دیب اوس دوثبسٍ تشتیت دیب سقوم کو تشتیت 

 خبئے گب؛

(g)  هشیقہ خظ کے تست اوس اتھبسٹیض خي کو

سیٹشًظ، سپوسٹظ اوس اعٹیٹوٌٹظ خوع 

 کشائے خبئیں گے؛ اوس

(h)  ایغے دوعشے کوئی هعبهالت خو

کبسپوسیؾي هعبهالت کے اًتظبم عے هتعلق 

ہوں، خیغے زکوهت قواعذ ثٌبًے کے لیئے 

 هٌبعت عودھے۔

(ثوسڈ زکوهت کی پیؾگی هٌظوسی عے قواعذ ۱۔ )۳۱

هیں ثیبى ًہیں کیئے گئے عبسے هعبهالت کے لیئے 

مواثو تؾکیل دے عکتب ہے، خي کی گٌدبئؼ الصهی 

ہے یب اط آسڈیٌٌظ کے هقبفذ زبفل کشًے کے 

 لیئے اوس قواعذ کے لیئے مشوسی ہوں۔

خبؿ هوس پش اوس هٌذسخہ ثبال اختیبسات کی عبم 

نبد کے عالوٍ، ایغے مواثو فشاہن زیثیت عے ت

 کشتے ہیں:
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(a) ثوسڈ کی هیٹٌگظ؛ 

(b) کبسپوسیؾي فٌڈط کی عشهبیہ کبسی؛ 

(c)  اًڈعٹشیل یوًٹظ اوس کبسپوسیؾي کی دوعشی

 غیش هٌقولہ خبئیذاد کی فشوخت اوس هٌتقلی؛

(d)  کے تست تؾکیل دی گئی کویٹیض  ۱۲دفعہ

 کی تؾکیل، اختیبسات اوس ؽشائو و مواثو؛

(e)  اعٹیٹظ عے هتعلقہ ثلڈًگ عوبل اًڈعٹشیض

 ثبئی الص، هعبہذے اوس لیض ڈیڈط؛

(f)  ؽشائو خي کے تھت کبسپوسیؾي قشمہ دے

 عکتی ہے؛ اوس 

(g)  قشموں کی موبًت اوس قشموں کی گبسًٹی

 کے لیئے هشیقہ اوس هقذاس هے کشًب۔

 ۔اط آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے عے لے کش:۳۹

(a) عٌذھ فوثہ هیں واقع هغشثی پبکغتبى عوبل

کبسپوسیؾي کے عبسے کبسوثبس، پشاخیکٹظ،  اًڈعٹشیض

خبسی کبم اوس خبئیذاد کبسپوسیؾي کو هٌتقل ہو خبئیں 

 گے؛

(b) ،عبسے قشك، اثبثے اوس زبفل کشدٍ رهیذاسیبں

ٹھیکے خي هیں داخل ہوا ہو، اوس هعبهالت اوس چیضیں 

خو کشًی ہوں، کے عبتھ یب کے لیئے، اوس عبسے 

ی پبکغتبى عوبل هقذهبت اوس دوعشی کبسسوایبں هغشث

وٍ اًڈعٹشیض کبسپوسیؾي کی هشف عے یب کے خالف 

هغشثی پبکغتبى عوبل اًڈعٹشیض کبسپوسیؾي )تسلیل( 

( کے XXIVکے آسڈیٌٌظ  ۱۹۹۲) ۱۹۹۲آسڈیٌٌظ، 

تست عٌذھ فوثہ کی هشف هٌتقل ہو خبئیں گی، 

عودھے خبئیں گے قشك، اثبثے اوس ھبفل کشدٍ 

هعبهلہ ہو، رهیذاسیبں، داخل ؽذٍ ٹھیکے، خیغے 

هعبهالت اوس چیضیں خو کشًی تھیں، کے عبتھ یب کے 

لیئے، اوس هقذهبت اوس دوعشی کبسسوایبں زکوهت یب 

کبسپوسیؾي کی هشف عے یب کے خالف، خیغے 

 هعبهال ہو؛

(c) هغشثی پبکغتبى عوبل اًڈعٹشیض کبسپوسیؾي کے

فوثہ عٌذھ کی هشف هٌتقل ہوئے عبسے عولذاس اوس 
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هالصهیي اط کے تسلیل کے ًتیدے هیں کبسپوسیؾي 

کی هالصهت کے لیئے هٌتقل ہو خبئیں گے ایغی 

ؽشائو و مواثو کے تست خیغے هغشثی پبکغتبى 

 ۱۹۹۲عوبل اًڈعٹشیض کبسپوسیؾي )تسلیل( آسڈیٌٌظ، 

( کے تست هے کیئے XXIVکے آسڈیٌٌظ  ۱۹۹۲)

 خبئیں۔

۔اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئؾوں کو هوثش ثٌبًے کے ۳۸

هققذ کے لیئے عٌذھ کب گوسًش اط هشذ خیغے وٍ 

 مشوسی عودھے فشاہن کش عکتب ہے:

(a) تسلیل یب هغشثی پبکغتبى عوبل اًڈعٹشیض

کبسپوسیؾي کے اثبثوں اوس وعبئل کی هٌتقلی هیں پیؼ 

 سکبوٹوں کو ہٹبًب؛آًے والی 

(b) کبسپوسیؾي کی تسلیل عے هتعلقہ دوعشے امبفی

 اوس اتفبقی هعبهالت۔

 

نوٹ: آزڈیننس کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


