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] ۲۸ظقوجؽ [۱۹۷۲
ایکٹ خف کے غؼیعے قٌعھ يوثہ هیں قوبل
اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی کؽافٹف کبؼپوؼیهي قبئن کی خبئے
گی۔
خیكب کہ هغؽثی پبکكتبى قوبل اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي
کے اثبثوں اوؼ ثقبیبخبت کو تسویل هیں لیٌے اوؼ قٌعھ
يوثہ هیں قوبل اوؼ کبٹیح اًڈقٹؽیؿ کی تؽقی کو
فؽوغ ظالًے کے لیئے ایک کبؼپوؼیهي کب قیبم هقًوظ
ہے؛
اـ کو اـ ِؽذ ثٌب کؽ ًبفػ کیب خبئے گب؛
ثبة I-
نؽوعبتی
Chapter-I
Preliminary
۱۔()۱اـ ایکٹ کو قٌعھ قوبل اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی
کؽافٹف ڈولپوٌٹ کبؼپوؼیهي ایکٹ ۱۹۹۲ ،کہب خبئے
گب۔
()۲اـ کی پوؼے يوثہ قٌعھ تک توثیق کی خبئے
گی۔
()۳یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب اوؼ پہلی خوالئی  ۱۹۹۲قے
ًبفػ قودھب خبئے گب۔
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توہیع )(Preamble

هطتًؽ عٌواى اوؼ
نؽوعبت
Short title and
commencement
تعؽیف
Definitions

۲۔اـ ایکٹ هیں ،خت تک هفہوم کچھ اوؼ ًہ ہو
هٌعؼخہ غیل اظہبؼات کو تؽتیجواؼ هٌعؼخہ غیل هعٌی
ہوگی ،خیكب کہ:
('' )aثوؼڈ'' قے هؽاظ کبؼپوؼیهي کب ثوؼڈ آف
ڈائؽیکٹؽـ؛
('' )bقؽٌ لیٌے واال'' قے هؽاظ کوئی نطى یب
انطبو یب افؽاظ کی ثبڈی ،پھؽ وٍ نوولیت
اضتیبؼ کیئے ہوئے ہوں یب ًہیں ،خي کو
کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے قؽٌ ظیب گیب ہے
یب اـ آؼڈیٌٌف کے تست کبؼپوؼیهي کی
گبؼًٹی پؽ نیڈولڈ ثیٌک کی ِؽف قے
قؽٌ ظیب گیب ہے اوؼ خف هیں نبهل ہیں
ایكے افؽاظ یب افؽاظ کے وؼثب یب هقؽؼ کؽًے
والے؛
('' )cچیئؽهیي'' قے هؽاظ ثوؼڈ کب چیئؽهیي؛
('' )dکبؼپوؼیهي'' قے هؽاظ اـ آؼڈیٌٌف کے
تست قبئ کؽظٍ قوبل اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی
کؽافٹف ڈولپوٌٹ کبؼپوؼیهي قٌعھ؛
('' )eکبٹیح اًڈقٹؽی'' قے هؽاظ ایک اًڈقٹؽی
خو هکول ِوؼ پؽ یب نؽوعبتی ِوؼ پؽ ایک
ضبًعاى کے افؽاظ کی ِؽف قے کل وقتی یب
وقتی ِوؼ پؽ ظھٌعے کی يوؼت هیں
چالئی خبئے؛
('' )fڈائؽیکٹؽ'' قے هؽاظ ثوؼڈ کب ڈائؽیکٹؽ اوؼ
اـ هیں نبهل ہے چیئؽهیي؛
('' )gزکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛
('' )hظوقؽی اًڈقٹؽی'' قے هؽاظ کبٹیح اوؼ
قوبل اًڈقٹؽی کے عالوٍ ظوقؽی اًڈقٹؽی،
خف کی زکوهت کی ِؽف قے هٌظوؼی
ظی خبئے اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹ هیں
تهکیل ظی یب قبئن کی خبئے؛
('' )iثیبى کؽظٍ''قے هؽاظ قواعع اوؼ َواثّ کے
تست ثیبى کؽظٍ؛
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(َ'' )jواثّ'' قے هؽاظ اـ آؼڈیٌٌف کے تست
ثٌبئے گئے َواثّ؛
('' )kقواعع'' قے هؽاظ اـ آؼڈیٌٌف کے تست
ثٌبئے گئے قواعع؛
('' )lنیڈولڈ ثیٌک'' قے هؽاظ اقٹیٹ ثیٌک آف
پبکكتبى ایکٹ ۱۹۵۱( ۱۹۵۱ ،کے ایکٹ
 )XXXIIIکی ظفعہ  ۳۹کی غیلی ظفعہ ()۱
کے تست تهکیل ظی گئی ثیٌکوں کی فہؽقت
هیں وقتی ِوؼ پؽ نبهل کی گئی ایک ثیٌک؛
('' )mقوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹ'' قے هؽاظ
کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے قوبل ،کبٹیح اوؼ
ظوقؽی اًڈقٹؽیؿ کے قیبم اوؼ تؽقی کے
لیئے ؾهیي اوؼ قہولیبت کی فؽاہوی کے
لیئے قبئن کؽظٍ اوؼ اًتظبم کؽظٍ ایک اقٹیٹ؛
('' )nقوبل اًڈقٹؽی'' قے هؽاظ ہبتھ کے ہٌؽ اوؼ
کٌؿیوهؽ یب پؽوڈیوقؽ انیبء کے ثٌبًے هیں
هًؽوف ایک اًڈقٹؽی ،خف کے کل اثبثوں
کی قیوت (ؾهیي کی قیوت کے عالوٍ) ثیف
الکھ ؼوپے قے ؾائع ًہ ہو؛ اوؼ
('' )oاقٹیٹ ثیٌک'' قے هؽاظ اقٹیٹ ثیٌک آف
پبکكتبى۔
ببة II-
کبزپوزیشن کی تشکیل
Chapter-II
Constitution of Corporation
۳۔()۱اـ ایکٹ کے ًبفػ ہوًے کے فوؼی ثعع ایک
کبؼپوؼیهي قبئن کی خبئے گی ،خف کو ''قوبل
اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی کؽافٹف ڈولپوٌٹ کبؼپوؼیهي،
قٌعھ'' کہب خبئے گب۔
()۲کبؼپوؼیهي ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی ،خف کو اـ
ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست ظوًوں اقكبم کی هٌقولہ
اوؼ غیؽ هٌقولہ خبئیعاظ زبيل کؽًے یب ؼکھٌے کب
اضتیبؼ زبيل ہوگب اوؼ زقیقی واؼثی اوؼ عبم هہؽ
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کبؼپوؼیهي کی تهکیل
Constitution of
the Corporation

اًتظبم
Management

ثوؼڈ آف هیوجؽـ

ہوگی اوؼ هػکوؼٍ ًبم قے کیف کؽ قکے گی اوؼ اـ of
پؽ کیف ہو قکے گب۔
Members
()۳کبؼپوؼیهي کب ہیڈ کواؼٹؽ کؽاچی هیں ہوگب۔
۴۔()۱اپٌے کبم ثہتؽ ِؽیقے قؽاًدبم ظیٌے کے لیئے
ثوؼڈ آف ڈائؽیکٹؽؾ کو وٍ قبؼے اضتیبؼات زبيل
ہوں گے اوؼ وٍ قبؼے کبم کؽ قکے گب خو اـ
آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں کے تست کبؼپوؼیهي کی
ِؽف قے اقتعوبل کیئے خبًے ہوں گے یب کیئے
خبًے ہوں گے۔
()۲غیلی ظفعہ ( )۱کے تست اضتیبؼات قے اَبفی
ِوؼ پؽ ثوؼڈ کو یہ اضتیبؼات زبيل ہوں گے:
)(iکبؼپوؼیهي کے چیف ایگؿیکٹو کی ؼہٌوبئی کے
لیئے زکوت عولیبں ثٌبًب؛
)(iiاـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں پؽ عولعؼآهع کو یقیٌی
ثٌبًب؛
)(iiiهبلیبتی اوؼ اًتظبهی َبثطہ ؼکھٌب۔
()۳ثوؼڈ اپٌے کبم قؽاًدبم ظیتے ہوئے تؽقی اوؼ
کوؽنل کٌكیڈؼیهي پؽ کبم کؽے گب اوؼ زکوهت کی
ِؽف قے ایكی ہعایبت قے ؼہٌوبئی کی خبئے گی،
خیكے وٍ وقتب ً فوقتب ً ظے۔
()۴اگؽ ثوؼڈ هٌعؼخہ ثبال کكی ہعایت پؽ عول کؽًے
هیں ًبکبم ہوتب ہے ،زکوهت قجت تسؽیؽی ِوؼ پؽ
ؼکبؼڈ پؽ التے ہوئے ڈائؽیکٹؽؾ کو ہٹب قکتی ہے اوؼ
خت تک کچھ ظفعہ  ۵کے هتُبظ ًہ ہو ،اى کی خگہ
پؽ ظوقؽے افؽاظ ڈائؽیکٹؽ کے ِوؼ پؽ عبؼَی
ثٌیبظوں پؽ هقؽؼ کؽ قکتی ہے ،خت تک ظفعہ کی
گٌدبئهوں کے تست ًیب ثوؼڈ تهکیل ظیب خبئے۔
()۵زکوهت ثوؼڈ کی ایكی کكی قؽاؼظاظ یب زکن پؽ
عولعؼآهع هلتوی کؽ قکتی ہے ،اگؽ زکوهت کی ضیبل
هیں غیلی ظفعہ ( )۳هیں ثیبى کؽظٍ ہعایبت کے هتُبظ
ہو یب کوئی قعم اٹھبًے قے ؼوک قکتی ہے یب ایكی
قؽاؼظاظ یب زکن کے تست کیئے خبئے والے کبم قے
ؼوک قکتی ہے یب اگؽ ایكب قعم اٹھبیب گیب ہے ،اـ کی چیئؽهیي
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Board

اوؼ

ظؼقتگی کب زکن ظے قکتی ہے ،اـ ِؽذ خیكے هیوجؽؾکی ًباہلی
ثیبى کیب گیب ہو۔
Disqualification
of
۵۔()۱ثوؼڈ آف ڈائؽیکٹؽـ هٌعؼخہ غیل پؽ ههتول Chairman
ہوگب:
and Members
()۱وؾیؽ ثؽائے يٌعت ،زکوهت چیئؽهیي
قٌعھ
()۲قیکؽیٹؽی اًڈقٹؽیؿ اوؼ ڈولپوٌٹ هیوجؽ
ڈپبؼٹوٌٹ ،گوؼًوٌٹ آف قٌعھ یب اـ
کب ًبهؿظ کؽظٍ خو ڈپٹی قیکؽیٹؽی
کے عہعے قے کن ًہ ہو۔
()۳قیکؽیٹؽی ثؽائے هسکوہ ضؿاًہ ،هیوجؽ
اوؼ
چیئؽهیي
زکوهت قٌعھ یب اـ کب ًبهؿظ کؽظٍ
هیوجؽؾکی ثؽِؽفی
خو عہعے هیں ڈپٹی قیکؽیٹؽی قے
Removal
of
کن ًہ ہو۔
Chairman and
()۴ڈولپوٌٹ کوهٌؽ ،زکوهت قٌعھ یب هیوجؽ
Members
اـ کب ًبهؿظ کؽظٍ خو عہعے هیں
ڈپٹی قیکؽیٹؽی قے کن ًہ ہو۔
()۵ڈائؽیکٹؽ قوبل اًڈقٹؽیؿ ہیٌڈی هیوجؽ
کؽافٹف ڈولپوٌٹ کبؼپوؼیهي۔
()۶اًڈقٹؽیل ڈولپوٌٹ ثیٌک آف هیوجؽـ
پبکكتبى ،ایکكپوؼٹ پؽوهوني ثیوؼو،
گوؼًوٌٹ آف پبکكتبى اوؼ ٹؽیڈًگ
کبؼپوؼیهي آف پبکكتبى ہؽ ایک هیں
قے ایک ًوبئٌعٍ۔
()۷قٌعھ کب ڈوهیكبئل ؼکھٌے والے
تیي غیؽ قؽکبؼی هیوجؽؾزکوهت کی
ِؽف قے چیئؽهیي کی قفبؼل پؽ
هقؽؼ کیئے خبئیں گے ،خو تیي قبل
چیئؽهیي یب هیوجؽؾکی
کے لیئے عہعٍ ؼکھیں گے اوؼ اـ
اقتعیفی
کے ثعع ثھی هقؽؼ ہو قکیں گے،
Resignation by
خف کی هعت تیي قبل قے ؾائع ًہ
the Chairman or
ہوگی۔
Members
()۸يوثبئی اقیوجلی کے پبًچ
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عولعاؼوں وغیؽٍ کی
هیوجؽؾاقیوجلی کی ِؽف قے هٌتطت
تقؽؼی
کیئے خبئیں گے۔
()۲زکوهت کو خیكے اوؼ خت َؽوؼی قودھے Appointment of
ثوؼڈ کی هیوجؽنپ تجعیل کؽًے کب اضتیبؼ زبيل ہوگب۔ Officers etc
()۳ڈائؽیکٹؽ قوبل اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی کؽافٹف
کبؼپوؼیهي هٌعؼخہ غیل کبم کؽ قکے گب:
)(aکبؼپوؼیهي کب کل وقتی عولعاؼ اوؼ چیف ایگؿیکٹو
ہوگب؛
)(bثوؼڈ کب قیکؽیٹؽی ہوگب؛
)(cایكی غهیعاؼی قؽاًدبم ظے گب خیكے َواثّ هیں
ثیبى کی گئی ہو یب خیكے ثوؼڈ کی ِؽف قے اـ کو
قوًپی گئی ہو؛
االوًكؿ اٹھبلے گب خیكے
)(dایكی تٌطواٍ اوؼ ٔ
زکوهت ِے کؽے؛
اوؼ
ایوبًعاؼی
)(eتیي قبل کے لیئے عہعٍ ؼکھے گب اوؼ اـ کے ثعع ؼاؾظاؼی کب اعالى
ثھی هؿیع تیي قبل کے لیئے هقؽؼ ہو قکے گب۔
Declaration of
۱۔کوئی ثھی فؽظ ڈائؽیکٹؽ یب چیئؽهیي هقؽؼ ًہیں کیب
Fidelity
and
خبئے گب یب خبؼی ًہیں ؼکھ قکے گب ،خو:
( )aکكی ثھی وقت ثعاضالقی کے خؽم هیں ؾیؽ secrecy
الؿام آیب ہو؛ یب
( )bکكی ثھی وقت ًباہل قؽاؼ ظیب گیب ہو؛ یب
( )cغہٌی هؽیٍ ہو خبتب ہے یب ظهبغی تواؾى کھو
ثیٹھتب ہے؛ یب
( )dکكی ثھی وقت پبکكتبى کی هالؾهت هیں هبلیبتی ،فٌی اوؼ
قے ًباہل قؽاؼ ظیب گیب ہے یب هالؾهت قے ههبوؼتی کویٹیبں
ثؽِؽف کیب گیب ہے؛ یب
Financial,
( )eپچیف قبل قے کن عوؽ کب ہے؛ یب
Technical and
( )fپبکكتبى کب نہؽی ًہیں ہے۔
۹۔زکوهت تسؽیؽی زکن کے غؼیعے هیوجؽ کو ہٹب Advisory
قکتی ہے ،هبقوائے اـ هیوجؽ کے خو يوثبئی Committees
کبؼپوؼیهي اوؼ اـ
اقیوجلی کب هیوجؽ ہو ،اگؽ وٍ:
( )aغهیعاؼیبں ًجھبًے قے اًکبؼ کؽتب ہے یب ًبکبم کے هالؾهیي کی
ہوتب ہے یب زکوهت کے ضیبل هیں اـ ایکٹ اقتثٌی
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کے تست غهیعاؼیبں ًجھبًے قے ًباہل ہے؛ یب
( )bزکوهت کے ضیبل هیں هیوجؽ کی زیثیت کو
ضؽاة کیب ہے؛ یب
( )cخبى ثوخھ کؽ ثغیؽ زکوهت قے تسؽیؽی
اخبؾت لیٌے کے واقطہ یب ثال واقطہ یب
نؽاکت کے غؼیعے نیئؽ زبيل کؽتب ہے یب
اپٌے پبـ ؼکھتب ہے یب کكی کبًٹؽیکٹ کے
غؼیعے یب هالؾهت کے غؼیعے فبئعٍ اٹھبتب
ہے کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے یب کكی
خبئیعاظ هیں ،خو اـ کی هعلوهبت کے هطبثق
اـ کو فبئعٍ ظے گب یب کبؼپوؼیهي کے
آپؽیهٌؿ کے ًتیدے هیں اـ کو فبئعٍ ظیب ہے؛
یب
( )dزکوهت کے ضیبل هیں ظفعہ  ۱۱هیں ثیبى
کؽظٍ ایوبًعاؼی اوؼ ؼاؾظاؼی ؼکھٌے والے
اعالى کی ضالف وؼؾی کی ہے؛ یب
( )eچیئؽهیي قے ثغیؽ چھٹی کے ثوؼڈ کی
هكلكل تیي هیٹٌگؿ هیں غیؽ زبَؽ ؼہب ہے۔
۸۔ خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتُبظ ًہ ہو ،چیئؽهیي
یب هیوجؽ هعت هکول ہوًے قے پہلے کكی ثھی وقت
تیي هبٍ کے ًوٹیف پؽ عہعے قے اقتعیفی ظے قکتب
ہے یب اقی قكن کے ًوٹیف پؽ زکوهت کی ِؽف قے
ہٹبیب خب قکتب ہے۔
۹۔()۱کبؼپوؼیهي زکوهت کے ایكے عبم یب ضبو
ازکبهبت پؽ ،خو وقتب ً فوقتب ً ظے ،ایكے عولعاؼ ،ههیؽ
اوؼ هالؾم هقؽؼ کؽ قکتی ہے ،خیكے وٍ اپٌی ثہتؽ
کبؼکؽظگی اوؼ کبم قؽاًدبم ظیٌے کے لیئے َؽوؼی
قودھے ،ایكے نؽائّ و َواثّ کے تست خیكے
قواعع هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲کبؼپوؼیهي ایكے عولعاؼوں ،هبہؽیي ،ههیؽوں،
کٌكلٹٌٹف اوؼ ظیگؽ افؽاظ کو هالؾهت پؽ ؼکھ قکتی
ہے ،خو زکوهت کی ِؽف قے اـ کی ِؽف تجبظلہ
کیئے خبئیں ،ایكی نؽائّ و َواثّ کے تست خیكے
10

Immunity of the
Corporation
and
its
employees

اضتیبؼات کی هٌتقلی
Delegation of
Powers
ثوؼڈ کی هیٹٌگف
Meetings of the
Board

زکوهت ِے کؽے۔
()۳چیف ایگؿیکٹو ہٌگبهی زبالت هیں چیئؽهیي کی
هٌظوؼی قے ایكے عولعاؼ ،ههیؽ ،کٌكلٹٌٹف اوؼ
ظیگؽ هالؾم هقؽؼ کؽ قکتبہے ،خیكب َؽوؼی ہو۔
ثهؽِیکہ اـ غیلی ظفعہ کے تست کی گئی ایكی ہؽ
تقؽؼی کے زوالے قے ثغیؽ کكی ظیؽ کے ثوؼڈ کو
هطلع کیب خبئے گب اوؼ چھہ هبٍ قے ؾائع تک خبؼی
ًہیں ؼکھب خبئے گب ،خت تک ثوؼڈ هٌظوؼی ظے۔
۱۱۔()۱کبؼپوؼیهي کب ہؽ هیوجؽ ،ههیؽ یب عولعاؼ یب
ظوقؽا کوئی هالؾم اپٌی غهیعاؼیوں هیں ظاضل ہوًے
قے پہلے ایكب ایوبًعاؼی اوؼ ؼاؾظاؼی ؼکھٌے کب
هعبہعٍ کؽے گب ،خیكے َواثّ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲کبؼپوؼیهي کب کوئی ههیؽ ،عولعاؼ یب ظوقؽا کوئی
هالؾم ،زکوهت کے ضیبل هیں زکوهت کی ِؽف
قے اـ قلكل هیں ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی نطى
کے ضیبل هیں ،غیلی ظفعہ ( )۱کے تست ایوبًعاؼی اوؼ
ؼاؾظاؼی ؼکھٌے والے هعبہعے کی ضالف وؼؾی
کؽتب ہے تو وٍ تدویؿ کؽظٍ قعم اٹھبًے کے ضالف
هوؾوں قجت ثتبًے کب هوقعہ ظیئے خبًے کے ثعع اـ
کے ضالف قعم اٹھبیب خبئے گب ،خف کے ثعع اـ کو
عہعے قے ہٹبیب خبئے گب۔
۱۱۔ثوؼڈ ایكی هبلیبتی ،فٌی اوؼ ههبوؼتی کویٹیبں
تهکیل ظے قکتب ہے ،خو اـ ایکٹ کے هقبيع
زبيل کؽًے کے لیئے َؽوؼی قودھے۔
۱۲۔ ( )۱ہؽ هیوجؽ ،ههیؽ ،عولعاؼ یب کبؼپوؼیهي کے
هالؾم کو اپٌی غهیعاؼیبں ًجھبًے کے ظوؼاى کیئے
گئے قبؼے ًقًبًبت اوؼ ضؽچوں پؽ کبؼپوؼیهي کی
ِؽف قے اقتثٌی زبيل ہوگی ،هبقوائے خبى ثوخھ
کؽ کیئے گئے کبهوں اوؼ غلطیوں کے۔
()۲هیوجؽ ظوقؽے کكی هیوجؽ ،یب ههیؽ ،عولعاؼ ،یب
کبؼپوؼیهي کے کكی هالؾم کے اعوبل کبغاتی ِوؼ

11

ظوقؽے افؽاظ کی هعظ
کے لیئے ثوؼڈ کب
اضتیبؼ
Power of Board
to
associate
other persons

کبؼپوؼیهي کے کبم
Functions of the
Corporation

پؽ غهیعاؼ ًہیں ہوگب ،خو وٍ اپٌے اضتیبؼ اقتعوبل
کؽتے ہوئے یب اـ ایکٹ کے تست یب قواعع اوؼ
َواثّ کے تست کبم قؽاًدبم ظیتے ہوئے ؼوک ًہ
قکے ،کبؼپوؼیهي کو کكی ًقًبى یب ضؽچہ خو کكی
خبئیعاظ کی قیوت هیں کوی یب تٌؿلی کی وخہ قے ہوا
ہو یب کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے خو قکیوؼٹی زبيل
کی یب لی گئی ہو ،اچھی ًیت قے کبؼپوؼیهي کے ًبم
پؽ کكی نطى کی ِؽف قے کیئے گئے غلّ عول
یب اپٌی آفیف کی غهیعاؼیبں قٌجھبلتے ہوئے اچھی ًیت
قے کیئے گئے کكی عول پؽ هیوجؽغهیعاؼ ًہیں ہوگب۔
۱۳۔ثوؼڈ عبم یب ضبو زکن کے غؼیعے اـ ایکٹ،
قواعع اوؼ َواثّ کے تست اپٌے کوئی ثھی اضتیبؼ،
غهیعاؼیبں یب کبم چیئؽهیي ،هیوجؽ ،عولعاؼ یب
کبؼپوؼیهي کے کكی هالؾم کو هٌتقل کؽ قکتب ہے،
ایكی نؽائّ کے تست خیكے وٍ ًبفػ کؽًے کے لیئے
َؽوؼی قودھے۔
۱۴۔()۱ثوؼڈ کی هیٹٌگف تیي هبٍ هیں کن اؾ کن ایک
هؽتجہ کؽاچی هیں ثالئی خبئیں گی۔
ثهؽِیکہ اـ قلكلے هیں خت تک َواثّ تهکیل
ظیئے خبئیں ،ایكی هیٹٌگف ایكے اوقبت پؽ اوؼ ایكی
خگہوں پؽ ثالئی خبئیں گی خیكے چیئؽهیي ِے
کؽے۔
()۲ثوؼڈ کی هیٹٌگ کے لیئے هطلوثہ کوؼم پبًچ ہوگب،
اگؽ ثوؼڈ پبًچ یب ؾائع هیوجؽؾپؽ ههتول ہو اوؼ ظو اگؽ
تععاظ کن ہو۔
()۳ہؽ ایک هیوجؽ ،ثهوول چیئؽهیي قت کو ایک ووٹ
زبيل ہوگب ،لیکي ووٹ ثؽاثؽ ہوًے کی يوؼت هیں
چیئؽهیي کو ظوقؽا یب کبقٹٌگ ووٹ زبيل ہوگب۔
()۴ثوؼڈ کی هیٹٌگ کی يعاؼت چیئؽهیي کؽے گب
اوؼ اـ کی غیؽ زبَؽی هیں هیٹٌگ هیں هوخوظ
هیوجؽؾکی ِؽف قے هٌتطت هیوجؽ يعاؼت کؽے گب۔
()۵ثوؼڈ کب کوئی عول یب کوئی کبؼؼوائی کكی آقبهی
کے ثٌیبظ پؽ یب ثوؼڈ کی تهکیل هیں ًقى کی ثٌیبظ پؽ
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یب
قؽَوں
قجكکؽپهي کے لیئے
َوبًت
Security
for
loans
or
subscription
قؽَوں پؽ قوظ
Interest of loans
قؽَوں کی زع
Limit of loans

قؽَوں کی ؼعبیت
Relaxation
of
loans
نؽائّ ًبفػ کؽًے کب
اضتیبؼ
Power
to
impose
conditions
قبؼی ؼقن کی اظائگی

غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگی۔
()۱ہؽ هیٹٌگ کے هٌٹف ،ظوقؽے هعبهالت کے قبتھ
خي هیں هوخوظ هیوجؽؾکے ًبم ہوں گے ،لکھے خبئیں
گے اوؼ ایک کتبة هیں ؼکبؼڈ کیئے خبئیں گے ،اـ
هقًع کے لیئے ؼکھے خبئیں گے اوؼ هیٹٌگ کی
يعاؼت کؽًے والے نطى کی ِؽف قے اـ پؽ
ظقتطّ کی خبئے گی ،اوؼ ایكب کتبة ہؽ هوؾوں وقت
پؽ چبؼج کے کكی خبًچ پڑتبل کے لیئے هیوجؽ یب اـ
کی ِؽف قے اـ قلكلے هیں ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے
کكی نطى کی ِؽف قے کھوال خبئے گب۔
()۹اگؽ کكی هعبهلے هیں زکوهت ایكی ہعایت کؽے
کہ چیئؽهیي ثوؼڈ کی هیٹٌگ هیں غوؼ کے لیئے
ؼکھے گئے توبم کبغػات کی ًقل اـ کی ِؽف
ثھیدے گب۔
()۸زکوهت چیئؽهیي قے ِلت کؽ قکتی ہے:
( )aکوئی ؼیٹؽى ،اقٹیٹوٌٹ ،تطویٌہ ،تفًیل یب
ظوقؽی کوئی هعلوهبت کكی هعبهلے کے
زوالے قے خو کبؼپوؼیهي کے ؾیؽ ظقت
ہو۔
( )bایكے کكی هعبهلے پؽ ؼپوؼٹ؛ یب
( )cچیئؽهیي کے َبثطہ هیں کكی ظقتبویؿ کی
ًقل۔
چیئؽهیي ایكی کكی ظؼضواقت پؽ ثغیؽ کكی تبضیؽ
کے عول کؽے گب۔
۱۵۔ ( )۱ثوؼڈ اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست
هقًع زبيل کؽًے کے لیئے کكی نطى کو اـ
ِؽذ ،ایكی نؽائّ اوؼ ایكے وقت کے لیئے هعظ یب
ههوؼے کے لیئے اپٌے قبتھ هال قکتب ہے ،خیكے وٍ
َؽوؼی قودھے۔
()۲کكی هقًع کے لیئے غیلی ظفعہ ( )۱کے تست
اپٌے قبتھ هالئے ہوئے نطى کو اـ هقًع قے
هتعلقہ ثوؼڈ کے کكی ثسث هیں زًہ لیٌے کب زق
زبيل ہوگب لیکي اـ کو ووٹ کب زق زبيل ًہیں ہوگب
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ِلت کؽًے کب اضتیبؼ
Power
to
demand
payment
of
entire sum

اوؼ کكی ظوقؽے هقًع کے لیئے اـ کو ڈائؽیکٹؽ ويولی الئق ؼقن کی
تًعیق
ًہیں قودھب خبئے گب۔
ببة III-
Certification of
کبزپوزیشن کے اختیبزات ،ذمہ دازیبں اوز کبم
sum
Chapter-III
recoverable
Powers, Duties and Functions of the
Corporation
۱۶۔ ( )۱اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے تست کبؼپؽیهي
ایكے اقعام لے قکتی ہے ،خو وٍ کبٹیح ،قوبل اوؼ
ظوقؽی اًڈقٹؽیؿ کے قیبم اوؼ تؽقی هیں هعظ کے
لیئے َؽوؼی قودھے۔
()۲ضبو ِوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی
زیثیت قے تُبظ کے عالوٍ کبؼپوؼیهي اـ ایکٹ
کے هقبيع زبيل کؽًے اوؼ فؽوغ ظالًے کے لیئے:
)(aقوبل ،کبٹیح اوؼ ظوقؽی اًڈقٹؽیؿ کے لیئے
قؽٌ لیٌے والوں کو قؽٌ ظیٌے کے لیئے فٌڈ قبئن
کؽًب؛
)(bاًڈقٹؽیؿ کی تؽقی کے لیئے قؽٌ لیٌے والوں کو
قؽٌ کی ظوثبؼٍ اظائیگی کے لیئے نیڈولڈ ثیٌک کو
گبؼًٹی ظیٌب اوؼ ضؽاة فًل آًے پؽ کبؼپوؼیهي اوؼ
اى ثیٌکوں کے ظؼهیبں کیئے گئے هعبہعٍ تست ًقًبى
هیں زًہ ظیٌب؛
ثهؽِیکہ نق ) (aکے تست ظیب گیب قؽٌ یب نق )(b
کے تست لی گئی گبؼًٹی ظوثبؼٍ اظائگی الئق ہوگی،
خف کب عؽيہ ثیف قبل قے ؾائع ًہ ہو۔
وَبزت :کبؼپوؼیهي کی ِؽف ظیب گیب قؽٌ کیم
کی يوؼت هیں یب عوبؼت ،قوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹ هیں
ؾهیي کے پالٹوں یب ههیٌؽی اوؼ لیؿ پؽ قبهبى یب کؽایہ
پؽ یب ضؽیعاؼی کی ثٌیبظ پؽ ہو قکتب ہے۔
۱۹۔کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے کوئی ثھی قؽٌ ًہیں
ظیب خبئے گب خت تک اـ کو زلف ،گؽوی ،هفؽوَے
یب ایكی خبئیعاظ هٌقولہ یب غیؽ هٌقولہ کی زوالگی اوؼ
ایكی قیوت کی ًكجت قے خو قؽٌ کے ثؽاثؽ ہو،
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اـ قے هسفوظ ًہ ثٌبیب خبئے ،خیكے کبؼپوؼیهي ثیؽوًی کؽًكی هیں
قؽٌ
هٌبقت قودھے۔
ثهؽِیکہ خت کكی فؽظ وازع کو قؽٌ ظیب گیب ہے Loans in foreign
اوؼ خو ثیف ہؿاؼ ؼوپے کے تطویٌہ اوؼ کن اؾ کن ظو currency
هوؾوں َوبًتوں کی قیوت کے ثؽاثؽ ہو ،قے ؾائع ًہ
ہو۔
۱۸۔کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے ظیئے گئے قؽَوں پؽ
ويولی الئق قوظ وقتب ً فوقتب ً زکوهت کی ِؽف قے
ِے کیب اوؼ ثیبى کیب خبئے گب۔
۱۹۔()۱کبؼپوؼیهي قوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹ قے ثبہؽ
واقع قوبل یب کبٹیح اًڈقٹؽیؿ کو قؽٌ یب چٌعٍ یب کوئی
َوبًت ًہیں ظی قکتی ،هٌعؼخہ غیل اَبفہ کی گئی
زعوظ کے قلكلے هیں ،یعٌی:
)(aخت کكی فؽظ وازع کو ہو ظو الکھ ؼوپے
)(bخت فؽظ وازع کے عالوٍ اظھبؼ لیٌے والے آٹھ
الکھ ؼوپے۔
کے
کبؼپوؼیهي
ً
ً
()۲کبؼپوؼیهي زکوهت کی ِؽف قے وقتب فوقتب ظوقؽے کبم
ایكی ثڑھبئی گئی زعوظ کے قویت قوبل اًڈقٹؽیؿ
Other functions
اقٹیٹ هیں واقع يٌعتوں کی يوؼت هیں قؽٌ اوؼ
of
the
گبؼًٹی ًہیں ظی خبئے گی۔
۲۱۔زکوهت وقتب ً فوقتب ً کبؼپوؼیهي کی قفبؼل پؽ ظفعہ Corporation
 ۱۹کے تست قؽَوں ،چٌعوں اوؼ گبؼًٹیؿ کی کل زع
هیں ؼعبیت ظے قکتی ہے۔
۲۱۔کكی لیي ظیي هیں ظاضل ہوًے کے وقت
کبؼپوؼیهي ایكے نؽائّ لگب قکتی ہے خیكے وٍ
اپٌے هفبظ هیں َؽوؼی قودھے اوؼ قؽٌ زبيل
کؽًے کے لیئے ،تسؽیؽی ِوؼ پؽ یب ظوقؽی اهعاظ
کے غؼیعے ثہتؽیي اقتعوبل هیں ال قکتی ہے۔
۲۲۔ ( )۱خت تک کچھ کكی هعبہعٍ یب کكی قبًوى کے
هتُبظ ًہ ہو ،اگؽ:
)(aاگؽ یہ هل کے زبيل کیب گیب قؽٌ اظھبؼ لیٌے
والے کی ِؽف قے غلّ هعلوهبت فؽاہن کؽ کے لیب
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گیب ہے یب کكی ضبو هواظ هیں غلّ ؼہٌوبئی کی گئی
ہے؛ یب
)(bقؽٌ یب اـ کب کوئی زًہ هعلوم ہو کہ خف
هقًع کے لیئے لیب گیباہے اـ کے عالوٍ کكی
ظوقؽے هقًع کے لیئے اقتعوبل کیب گیب ہے؛ یب
)(cکبفی ثبثتی ہے کہ اظھبؼ لیٌے واال قؽٌ اظا کؽًے
کے الئق ًہیں ہے یب ظیوالیہ ًکل قکتب ہے؛ یب
)(dقؽٌ کے لیئے َوبًت کے ِوؼ پؽ ؼکھی گئی،
گؽوی ؼکھی گئی ،قكن پؽ غهہ ظی گئی یب کبؼپوؼیهي
کو ظی گئی خبئیعاظ اظھبؼ لیٌے والے کی ِؽف قے
هوؾوں نؽِ پؽ ًہیں ؼکھی گئی یب ثیبى کؽظٍ فیًع
قے خبئیعاظ کی قیوت کن کی گئی ہے اوؼ اظھبؼ لیٌے
واال کبؼپوؼیهي کو هطوئي کؽًے کے لیئے اَبفی
َوبًت ظیٌے کے الئق ًہیں ہے؛ یب
)(fکبؼپوؼیهي کی اخبؾت کے عالوٍ ،ههیٌؽی یب
ظوقؽا قبهبى اظھبؼ لیٌے والے کی اًڈقٹؽیل
اقٹجلهوٌٹ قے ثغیؽ تجبظلے کؽًے کے ًکبال خبتب
ہے؛ یب
)(gکبؼپوؼیهي کی اخبؾت کے عالوٍ اظھبؼ لیٌے
والے کی ِؽف قے قؽٌ کے لیئے َوبًت کے
ِوؼ پؽ ظی گئی عوبؼت ،ؾهیي یب ظوقؽی کوئی َجّ
کی گئی خبئیعاظ؛ یب
)(hکكی ظوقؽے قجت کے لیئے ،کبؼپوؼیهي کے
هفبظ کے تسفع کے لیئے ثوؼڈ کے ضیبل هیں ایكب کؽًب
َؽوؼی ہو تو ،اـ قلكلے هیں عبم ِوؼ پؽ یب ضبو
ِوؼ پؽ ثوؼڈ کی ِؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب کوئی
عولعاؼ ًوٹف کے غؼیعے اظھبؼ لیٌے والے قے
قؽٌ کے قلكلے هیں قبؼی ؼقن کی اظائیگی ِلت
کؽ قکتب ہے اوؼ اـ قلكلے هیں واخت االظا قوظ ،یب
کوئی کن ؼقن ،خیكے هعبهلہ ہو ،یب اظھبؼ لیٌے والے
قے عوبؼت ،ههیٌؽی اوؼ قبهبى یب قؽٌ کے هقًع
کے لیئے ظیئے گئے ظوقؽے قبهبى قے ظقتجؽظاؼ
ہوًے کب کہہ قکتب ہے یب ایكی ہعایت پؽ عول کؽًے کب
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کہہ قکتب ہے ،خیكے ثوؼڈ اپٌے هفبظ کے تسفع کے
لیئے َؽوؼی قودھے۔
()۲ایكب ًوٹف ثیبى کؽے گب وقت خف کے ظوؼاى
اظھبؼ لیٌے والے قے اظائیگی ِلت کی گئی ہے یب
فیکٹؽی عوبؼت ،ههیٌؽی اوؼ اوؾاؼوں یب قبهبى قے
ظقتجؽظاؼ ہوًے کب کہب گیب ہے یب ظی گئی ہعایبت پؽ
عول کؽًے کب کہب گیب ہے اوؼ اـ هیں یہ ثھی واؼًٌگ
ہوگی کہ اگؽ اظھبؼ لیٌے واال ِلت کی گئی ؼقن کی ی
هیں ًبکبم ہوتب ہے یب فیکٹؽی ،عوبؼت ،ههیٌؽی اوؼ
اوؾاؼوں یب قبهبى قے ظقتجؽظاؼ ہوًے هیں ًبکبم ہوتب
ہے یب ظی گئی ہعایبت پؽ عول کؽًے هیں ًبکبم ہوتب
ہے ،خیكے هعبهلہ ہو ،ثیبى کیئے گئے وقت کے
ظوؼاى ،ثوؼڈاظھبؼ لیٌے والے کی ڈفبلٹؽ کے ِوؼ پؽ
تًعیق کؽتے ہوئے اوؼ ؼقن اظھبؼ لیئے والے کی
ِؽف قے لیٌڈ ؼویٌیو کی ثقبیبت کے ِوؼ پؽ واخت
االظا ہوًے کی تًعیق کؽ قکتب ہے۔
۲۳۔( )۱اگؽ اظھبؼ لیٌے واال ظفعہ  ۲۲کے تست خبؼی
کؽظٍ ًوٹف هیں ثیبى کؽظٍ وقت کے ظوؼاى ِلت کی
گئی ؼقن اظا کؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب ہعایبت پؽ عول
کؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو ثوؼڈ یب اـ قلكلے هیں
ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب کبؼپوؼیهي کب کوئی ظوقؽا عولعاؼ،
خو ڈپٹی هیٌیدؽ کے عہعے قے کن ًہ ہو ،قؽٹیفکیٹ
خبؼی کؽ قکتب ہے ثیبى کؽظٍ ِؽیقے کے تست
هدووعی ؼقن کی تًعیق کؽتے ہوئے ثهوول اظھبؼ
لیٌے والے کی ِؽف قے کبؼپوؼیهي کو واخت االظا
قوظ کے اوؼ قؽٹیفکیٹ کی تبؼیص تک اوؼ ایكی قیوت
پؽ خف کے تست قوظ اـ قلكلے هیں واخت االظا تھب۔
()۲غیلی ظفعہ ( )۳کی گٌدبئهوں کے تست ،غیلی ظفعہ
( )۱کے تست قؽٹیفکیٹ واَر گواہی ہوگب کہ
قؽٹیفکیٹ هیں تًعیق کی گئی ؼقوم کبؼپوؼیهي کی
ِؽف قے اظھبؼ لیٌے والے کی ِؽف واخت االظا
تھیں۔
()۳اظھبؼ لیٌے واال غیلی ظفعہ ( )۱کے تست خبؼی
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کبؼپوؼیهي ۱۸۹۱
کے ایکٹ XVIII
کے هقًع کے لیئے
ثیٌک قودھی خبئے
گی
Corporation
deemed to be a
bank
for
purpose of Act
XVIII of 1891
کبؼپوؼیهي فٌڈ
Corporation
Fund

کؽظٍ قؽٹیفکیٹ کے پٌعؼٍ ظى کے اًعؼ اـ قؽٹیفکیٹ
کے ضالف زکوهت کو اپیل کؽ قکتب ہے اوؼ اـ پؽ
زکوهت قؽٹیفکیٹ کو ؼظ کؽے یب ظوثبؼٍ تؽتیت ظے
قکتی ہے۔
()۴خت تک کچھ کكی هعبہعٍ یب کكی قبًوى کے
هتُبظ ًہ ہو:
)(aکبؼپوؼیهي کے پبـ آپهي ہوگب کہ وٍ اظھبؼ لیٌے
والے قے واخت االظا ؼقن ويول کؽے پھؽ وٍ اـ
قے ہو یب اـ کی َوبًت قے اوؼ غیلی ظفعہ ( )۱کے
تست خبؼی کؽظٍ قؽٹیفکیٹ پؽ ثھی َوبًت کے
ضالف عول هیں الیب خبئے گب ،خیكے کہ کو وٍ ضوظ
اظھبؼ لیٌے واال ہو۔
)(bاظھبؼ لیٌے والے کی ِؽف قے قؽٌ کی
َوبًت کے ِوؼ پؽ ؼکھیَ ،جّ کی گئی ،قكن پؽ
ظی گئی یب قوًپی گئی خبئیعاظ کی کوئی هٌتقلی ،خت
تک قؽٌ یب اـ کب قوظ یب اـ کب کوئی زًہ
کبؼپوؼیهي کو اظا ًہیں کیب گیب ہے ،وٍ کبؼپوؼیهي کی
ِؽف خواثعٍ ہوگب اوؼ ایكی خبئیعاظ کی اٹیچوٌٹ اوؼ
فؽوضت کے الئق ہوں گی خیكے ایكی کوئی هٌتقلی
عول هیں ہی ًہیں الئی گئی ہو۔
)(cخہبں قؽٌ عوبؼت یب ههیٌؽی یب اوؾاؼوں پؽ
پیهگی کؽائے ضؽیع ثٌیبظ پؽ لیب گیب ہے اوؼ اظھبؼ
لیٌے والے ًے نؽائّ و َواثّ کی ضالف وؼؾی کی
ہے یب اـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئهوں کی ضالف وؼؾی
کی ہے یب غیلی ظفعہ ( )۱کے تست خبؼی کؽظٍ ًوٹف
پؽ عول هیں ًبکبم ہوا ہے تو کبؼپوؼیهي کو عوبؼت یب
ههیٌؽی یب اوؾاؼوں ،خیكے هعبهلہ ہو ،کب قجُہ لیٌے
کب زق زبيل ہوگب؛
)(dاظھبؼ لیٌے والے یب ظوقؽے کكی نطى کی
کبؼپوؼیهي کی ِؽف واخت االظا قبؼی ؼقویں لیٌڈ
ؼویٌیو کی ثقبیبخبت کے ِوؼ پؽ واخت االظا ہوں گی۔
۲۴۔ ( )۱کبؼپوؼیهي زکوهت اوؼ هؽکؿی زکوهت
کی پیهگی هٌظوؼی قے اوؼ ایكی نؽائّ و َواثّ
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لوکل
قودھی

کبؼپوؼیهي
اتھبؼٹی
خبئے گی
Corporation to
be deemed to
be
a
local
authority

کبؼپویهي فٌڈ کی
زوالگی اوؼ قؽهبیہ
کبؼی
Custody
and
investment of
Corporation
fund

اکبوًٹف کی هیٌٹیٌٌف
ٔ
Maintenance of
Accounts
آڈیٹؽـ
Auditors

کے تست خیكے زکوهت کی ِؽف قے هٌظوؼی ظی
گئی ہو ،عبلوی ثیٌک قے ظوثبؼٍ تعویؽ اوؼ تؽقی کے
لیئے ثیؽوًی کؽًكی هیں اظھبؼ لے قکتی ہے یب
ظوقؽی يوؼت هیں کبٹیح ،قوبل اوؼ ظوقؽی
اًڈقٹؽیؿ کی تؽقی کے لیئے ،قؽٌ کی يوؼت هیں،
خو ظفعہ  ۱۹کے هقًع کے لیئے لیب گیب ہو،
کبؼپوؼیهي هػکوؼٍ ثیٌک یب ظوقؽےاظھبؼ ظیٌے والے
کو کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے ثیؽوًی کؽًكی هیں
ظیئے گئے قؽٌ کے لیئے لی گئی توبم َوبًت یب
اـ کب زًہ ثعلے هیں ظے کؽَ ،جّ کؽ کے ،قكن پؽ
ظے کؽ یب قوًپ قکتی ہے۔
()۲ثیؽوًی کؽًكی هیں زبيل کؽظٍ قبؼے قؽَے
ظوثبؼٍ اظائیگی الئق ہوں گے ،پھؽ وٍ:
)(aاـ کؽًكی هیں خف هیں وٍ لیئے گئے ہیں؛ یب
)(bظوقؽی کكی کؽًكی هیں خف پؽ قؽٌ ظیٌے
والی ایدٌكی ،زکوهت اوؼ هؽکؿی زکوهت ؼاَی
ہوئی ہو؛ یب
)(cپبکكتبًی کؽًكی هیں ظوثبؼٍ اظائگی والی تبؼیص پؽ
ایکكچیٌح والی قیوت پؽ۔
۲۵۔کبؼپوؼیهي ضوظ غهہ ظاؼ ہوگی:
ہبتھ کے ہٌؽ ،کبٹیح ،قوبل اوؼ ظوقؽی
( )i
اًڈقٹؽیؿ کی تؽقی کے لیئے اقکیویں
تیبؼ کؽًب اوؼ زکوهت کو خوع کؽاًب۔
ایكی اقکیووں هیں نبهل ہو قکتی ہیں
کبٹیح اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ کے قلكلے
هیں تسقیق اوؼ هکیٌبئؿیهي کے لیئے
اقکیویں؛
هطًوو هقبيع کے لیئے هٌظوؼ کؽظٍ
()ii
اقکیووں کو هوثؽ ثٌبًب؛
قٌعھ کے ضبًگی قیکٹؽ هیں يٌعتیں
()iii
لگبًے کے لیئے تعبوى کؽًب؛
قٌعھ کے پجلک قیکٹؽ هیں يٌعتیں
()iv
لگبًے کے لیئے تعبوى کؽًب ،قبئن کؽًب
19

زکوهت کو ؼپوؼٹ
خوع کؽائے خبئے گی
Report to be
furnished
to
Government

ضتن کؽًب
Winding up
قواعع ثٌبًے کب اضتیبؼ
Power to make
rules

اوؼ اًتظبم کؽًب ،خیكے وقتب ً فوقتب ً
َواثّ
زکوهت کی ِؽف قے ہعایت کی گئی ہو
اضتیبؼ
اوؼ ایكی يٌعتوں پؽ ظفعہ  ۲کی نق )(n
هیں ثیبى کؽظٍ اوپؽ کی قطر ًبفػ ًہیں Power to make
regulations
ہوگی؛
پجلک قیکٹؽ هیں قوبل اوؼ کبٹیح
( )v
اًڈقٹؽیؿ کے هبڈل پؽوخیکٹف قبئن کؽًب
اوؼ اى کو ضبًگی قیکٹؽ هیں هوؾوں
فؽیقیي کی قؽهبیہ کبؼی ًہ کؽًے کے
لیئے خعیع قبئٌكی الئٌؿ کے تست چالًب؛
زکوهت کی ِؽف قے کبؼپوؼیهي کو
()vi
هٌتقل کؽظٍ اقکین ،پؽوخیکٹف اوؼ تؽثیتی
اظاؼوں کو تسویل هیں لیٌب اوؼ چالًب؛
( )viiاـ ایکٹ کے هقبيع کے لیئے کوآپؽیٹو
قوقبئٹیؿ کب اًتظبم کؽًب؛
( )viiiقوبل اًڈقٹؽیؿ کو الؼج اًڈقٹؽیؿ قے
هالًے کے لیئے هوؾوں اقعام لیٌب؛
کبٹیح اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ کی گٌتی اوؼ
()ix
قؽویؿ کؽاًب؛
( )x
کبٹیح اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ کی پؽاڈکٹف کو هغؽثی پبکكتبى قوبل
فؽوغ ظالًب اوؼ هبؼکیٹٌگ کے لیئے ٹؽیڈ اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي
ایكوقی ایهٌؿ کب اًتظبم کؽًب اوؼ هوؾوں کے اثبثوں کی هٌتقلی
اقعام لیٌب؛
Transfer
کبٹیح اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ کی پؽاڈکٹف of
()xi
کی فؽوضت اوؼ ًوبئم کے لیئے هیلوں assets of West
Pakistan small
اوؼ پویلیٌف کب اًتظبم کؽًب؛
( )xiiهطًوو يٌعتوں یب يٌعتوں کے industries
گؽوپ کے لیئے قؽوـ قیٌٹؽؾ یب عبم corporation
قہولت هؽاکؿ قبئن کؽًب؛
( )xiiiپكوبًعٍ عالقوں هیں کبٹیح اوؼ قوبل
اًڈقٹؽیؿ قبئن کؽًب؛
( )xivقوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹف قبئن کؽًب؛
( )xvہبتھ کے ہٌؽ کو فؽوغ ظالًب اوؼ تؽقی
ثٌبًے
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کب

()xvi
()xvii
()xviii
()xix

()xx
()xxi
()xxii
()xxiii

()xxiv

ظالًے کے لیئے آؼٹیكي کبلوًیؿ ،ڈؾائي
قیٌٹؽؾ ،وؼکهبپف ،اظاؼے قبئن کؽًب؛
کچے ؼیهن کو فؽوغ ظالًب اوؼ تؽقی
ظالًے کے لیئے هوؾوں اقعام لیٌب؛
کبٹیح ،قوبل اوؼ ظوقؽی اًڈقٹؽیؿ کو
فؽوغ ظالًب اوؼ تؽقی ظالًے کے لیئے
اظاؼے قبئن کؽًب؛
کبٹیح ،ہبتھ کے ہٌؽوں اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ
کو کچب قبهبى ،ههیٌؽی اوؼ اقپیئؽ
پبؼٹف فؽاہن کؽًب اوؼ تقكین کؽًب؛
کچے قبهبى کی فؽاہوی اوؼ کبٹیح اوؼ
قوبل اًڈقٹؽیؿ کی ِؽف قے هکول
کؽظٍ انیبء کی ضؽیع و فؽوضت کے لیئے
ڈپبٹف کب اًتظبم کؽًب اوؼ چالًب
کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے چلتے ہوئے
پؽوخیکٹف کو قٌجھبلٌب؛
ثہتؽ پیعاواؼ کے هقًع کے لیئے پؽاًے
اقكبم کے قبتھ ًئے ًووًے هتعبؼف
کؽاًب؛
آؼٹیكٌف اوؼ قوبل اًڈقٹؽیؿ کی تؽثیت
کے لیئے اقکیویں تهکیل ظیٌب اوؼ اى پؽ
عول کؽًب؛
کبٹیح ،قوبل اوؼ ظوقؽی اًڈقٹؽیؿ کے
کچے قبهبى کے ظعووں پؽ کبم کؽًب؛
زکوهت کی ہعایبت یب اـ قلكلے هیں
زکوهت کی ِؽف قے هٌتقل کؽظٍ
اضتیبؼات کے اقتعوبل کے تست کبٹیح،
قوبل اوؼ ظوقؽے اًڈقٹؽیل یوًٹف کو
هٌظوؼی ظیٌب ،هتواؾى ثٌبًب ،خعیع ثٌبًب
وغیؽٍ۔۔۔
قوبل اوؼ کبٹیح اًڈقٹؽیؿ کی پؽاڈکٹف کو
ظؼخہ ظالًے یب هعیبؼ ثہتؽ ثٌبًے کے
لیئے اًتظبم کؽًب؛
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( )xxvایكے ظوقؽے کبم کؽًب اوؼ اقعام لیٌب
خیكے زکوهت کی ِؽف قے ہعایت کی
گئی ہو۔
۲۱۔کبؼپوؼیهي ثیٌکؽؾ ثکف ایویڈًف ایکٹ۱۸۹۱ ،
کے هقبيع کے لیئے ثیٌک قودھی خبئے گی۔
ببة IV-
مبلیبت
Chapter IV
Finance
۲۷۔ ()۱کبؼپوؼیهي هیں ایک فٌڈ ہوگب خف کو
''کبؼپوؼیهي فٌڈ'' کہب خبئے گب ،خو کبؼپوؼیهي کی
ِؽف قے آؼڈیٌٌف کے تست اپٌے کبهوں قؽاًدبم
ظیٌے ثهوول تٌطواہوں اوؼ کبؼپوؼیهي کے ڈائؽیکٹؽؾ
اوؼ ظیگؽ هالؾهیي کے ظوقؽے هعبوَوں کے لیئے
اقتعوبل کیب خبئے گب۔
()۲کبؼپوؼیهي فٌڈ ههتول ہوگب:
( )aزکوهت کی ِؽف قے کی گئی گؽاًٹف؛
( )bزکوهت کی ِؽف قے کبؼپوؼیهي کے
ًیکبل کے وقت اقکیووں کی فؿیجلٹی اقٹڈیؿ
کی تیبؼی کے لیئے ؼکھے گئے گؽظنی
فٌڈـ؛
( )cزکوهت قے زبيل کیئے گئے قؽٌ؛
( )dلوکل ثبڈیؿ کی ِؽف قے کی گئی گؽاًٹف؛
( )eکچے قبهبى اوؼ هکول کی گئی انیبء کے
قیلف پؽوقیڈـ؛
( )fکبؼپوؼیهي کی ِؽف قے نیڈولڈ ثیٌکوں
قے زبيل کیئے گئے قؽٌ؛
( )gظفعہ  ۱۹کی گٌدبئهوں کے تست زبيل
کیئے گئے ثیؽوًی قؽٌ؛
( )hقوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹ کو ظیئے گئے پالٹ
اوؼ ظوقؽے قہولیبت کے لیئے چبؼخؿ؛
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( )iکبؼپوؼیهي کی ِؽف قے زبيل کی گئی
ظیگؽ قبؼی ؼقویں۔
۲۸۔کبؼپوؼیهي لوکل اتھبؼٹیؿ لوًف ایکٹ۱۹۱۴ ،
( ۱۹۱۴کے ایکٹ  )IXکے تست لوکل اتھبؼٹی
قودھی خبئے گی ،هػکوؼٍ ایکٹ کے تست ؼقن اظھبؼ
لیٌے کے هقًع کے لیئے یب ظوقؽی کوئی هقبيع
کے لیئے اوؼ اـ آؼڈیٌٌف کے تست اقکیویں ثٌبًے
اوؼ هکول کؽًے کے لیئے ایكی اتھبؼٹی قبًوًی ِوؼ
پؽ خبؼی ؼکھٌے کے لیئے ثباضتیبؼ ہوگی۔
۲۹۔()۱قبؼی ؼقن کبؼپوؼیهي کے ًبم پؽ اـ ِؽذ
ؼکھی خبئے گی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲اـ ظفعہ کی هٌعؼخہ ثبال ثیبى کؽظٍ گٌدبئهوں قے
یہ ًہیں خبًب خبئے گب کہ کبؼپوؼیهي کو ایكی ؼقن کی
قؽهبیہ کبؼی قے ؼوکب خب ؼہب ہے ،خو ٹؽقٹ ایکٹ،
 ۱۸۸۲( ۱۸۸۲کے ایکٹ  )IIکی ظفعہ  ۲۱کے هطبثق
َوبًتوں هیں خلعی ضؽچ کؽًے کے لیئے هطلوة
ہے یب اى پؽ فکف ڈپبؾٹ کے ِوؼ پؽ قؽکبؼ کی
ِؽف قے هٌظوؼ کؽظٍ ثیٌک هیں ؼکھب خبئے یب کكی
ظوقؽے ِؽیقے قے کكی کو قؽکبؼ ًے هٌظوؼ کیب
ہو۔
اکبوًٹف کے هکول اوؼ هكتٌع کتبة
۳۱۔کبؼپوؼیهي ٔ
ثٌبئے گی اـ ِؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹف آڈیٹؽوں کی ِؽف
۳۱۔ ( )۱کبؼپوؼیهي کے ٔ
اکبوًٹٌٹف
قے آڈٹ کیئے خبئیں گے ،خو چبؼٹؽڈ ٔ
آؼڈیٌٌف ۱۹۱۱( ۱۹۱۱ ،کے آؼڈیٌٌف  )Xکے هقًع
اکبوًٹٌٹف ہوں گے اوؼ زکوهت کی
کے لیئے چبؼٹؽڈ ٔ
هٌظوؼی قے ایكے هعبوَے پؽ هقؽؼ کیئے خبئیں
گے ،خیكے ِے کیب خبئے اوؼ ایكب هعبوَہ
کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے اظا کیب خبئے گب۔
()۲خت تک کچھ غیلی ظفعہ ( )۱کے تست فؽاہن کؽظٍ
آڈٹ کے هتُبظ ًہ ہو ،زکوهت کبؼپوؼیهي کے
اکبوًٹف کی آڈٹ کے لیئے اقپیهل آڈیٹؽ هقؽؼ کؽے
ٔ
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گی اوؼ کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے کؽائی گئی آڈٹ
کی ٹیكٹ آڈٹ کؽائے گی اوؼ ٹیكٹ آڈٹ هیں
ثیقبععگیبں ظبہؽ ہوًے پؽ اقپیهل آڈیٹؽ ایكی هؿیع آڈت
کؽا قکتب ہے ،خیكے وٍ َؽوؼی قودھے۔
۳۲۔()۱کبؼپوؼیهي زکوهت کو هبلی قبل ضتن ہوًے
کے چبؼ هبٍ کے اًعؼ ثیبى کؽظٍ ِؽیقے کے تست
اپٌے اثبثوں اوؼ وقبئل کوؽنل کبهوں اوؼ هبلی قبل
ضتن ہوًے تک کیئے گئے ضؽچوں هٌبفعے اوؼ ًقًبى
کے قویت قبل کے ظوؼاى کبؼپوؼیهي کے کبم کے
زوالے قے آڈٹ نعٍ اقٹیٹوٌٹ خوع کؽائے گی اوؼ
اکبوًٹف اوؼ ؼپوؼٹ کے ًقل
هػکوؼٍ اقٹیٹوٌٹ،
ٔ
قؽکبؼی گؿیٹ هیں نبیع کؽائے گی۔
()۲کبؼپوؼیهي زکوهت کو اـ کے آًے والے هبلی
قبل کے لیئے ایكے وقت پؽ اوؼ اـ ِؽذ پؽوپوؾل
خوع کؽائے گی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
ببة V-
متفسقبت
Chapter-V
Miscellaneous
۳۳۔کوپٌیؿ اوؼ کبؼپوؼیهي کے ضتن کؽًے قے هتعلقہ
قبًوى کی کوئی گٌدبئم کبؼپوؼیهي پؽ ًبفػ ًہیں ہوگی
اوؼ کبؼپوؼیهي زکوهت کے زکن کے عالوٍ ضتن
ًہیں کی خبئے گی اوؼ اـ ِؽذ خیكے وٍ ہعایت
کؽے۔
۳۴۔()۱زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیهي کے
غؼیعے اـ ایکٹ کے هقبيع زبيل کؽًے کے لیئے
قواعع تهکیل ظے قکتی ہے۔
()۲ضبو ِوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی عبم
زیثیت قے تُبظ کے عالوٍ ،ایكے قواعع فؽاہن
کؽتے ہیں:
اکبوًٹف ؼکھٌے کب ِؽیقہ؛
( )aکبؼپوؼیهي کے ٔ
( )bکبؼپوؼیهي کے عولعاؼوں ،ههیؽوں اوؼ
هالؾهیي کی ثھؽتی؛
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( )cکبؼپوؼیهي کے عولعاؼوں ،ههیؽوں اوؼ
هالؾهیي کی هالؾهت کے نؽائّ و َواثّ
ثهوول ههیؽوں کے کبم کے؛
( )dکبؼپوؼیهي کی ِؽف قے لیب گیب اظھبؼ؛
( )eتبؼیص خف تک اوؼ ِؽیقہ خف کے تست
کبؼپوؼیهي کب ہؽ قبل هیں ثدٹ اقٹیٹوٌٹ
خوع کؽایب خبئے گب؛
(ِ )fؽیقہ خف کے تست کبؼپوؼیهي کے ًبم پؽ
ؼقوم کو تؽتیت ظیب اوؼ ظوثبؼٍ تؽتیت ظیب
خبئے گب؛
(ِ )gؽیقہ خف کے تست اوؼ اتھبؼٹیؿ خي کو
ؼیٹؽًف ،ؼپوؼٹف اوؼ اقٹیٹوٌٹف خوع
کؽائے خبئیں گے؛ اوؼ
( )hایكے ظوقؽے کوئی هعبهالت خو
کبؼپوؼیهي هعبهالت کے اًتظبم قے هتعلق
ہوں ،خیكے زکوهت قواعع ثٌبًے کے لیئے
هٌبقت قودھے۔
۳۵۔ ()۱ثوؼڈ زکوهت کی پیهگی هٌظوؼی قے قواعع
هیں ثیبى ًہیں کیئے گئے قبؼے هعبهالت کے لیئے
َواثّ تهکیل ظے قکتب ہے ،خي کی گٌدبئم الؾهی
ہے یب اـ آؼڈیٌٌف کے هقبيع زبيل کؽًے کے
لیئے اوؼ قواعع کے لیئے َؽوؼی ہوں۔
ضبو ِوؼ پؽ اوؼ هٌعؼخہ ثبال اضتیبؼات کی عبم
زیثیت قے تُبظ کے عالوٍ ،ایكے َواثّ فؽاہن
کؽتے ہیں:
( )aثوؼڈ کی هیٹٌگؿ؛
( )bکبؼپوؼیهي فٌڈؾ کی قؽهبیہ کبؼی؛
( )cاًڈقٹؽیل یوًٹف اوؼ کبؼپوؼیهي کی ظوقؽی
غیؽ هٌقولہ خبئیعاظ کی فؽوضت اوؼ هٌتقلی؛
( )dظفعہ  ۱۲کے تست تهکیل ظی گئی کویٹیؿ
کی تهکیل ،اضتیبؼات اوؼ نؽائّ و َواثّ؛
( )eقوبل اًڈقٹؽیؿ اقٹیٹف قے هتعلقہ ثلڈًگ
ثبئی الؾ ،هعبہعے اوؼ لیؿ ڈیڈؾ؛
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( )fنؽائّ خي کے تست کبؼپوؼیهي قؽَہ ظے
قکتی ہے؛ اوؼ
( )gقؽَوں کی َوبًت اوؼ قؽَوں کی گبؼًٹی
کے لیئے ِؽیقہ اوؼ هقعاؼ ِے کؽًب۔
۳۱۔اـ ایکٹ کے ًبفػ ہوًے قے لے کؽ:
)(aقٌعھ يوثہ هیں واقع هغؽثی پبکكتبى قوبل
اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي کے قبؼے کبؼوثبؼ ،پؽاخیکٹف،
خبؼی کبم اوؼ خبئیعاظ کبؼپوؼیهي کو هٌتقل ہو خبئیں
گے؛
)(bقبؼے قؽٌ ،اثبثے اوؼ زبيل کؽظٍ غهیعاؼیبں،
ٹھیکے خي هیں ظاضل ہوا ہو ،اوؼ هعبهالت اوؼ چیؿیں
خو کؽًی ہوں ،کے قبتھ یب کے لیئے ،اوؼ قبؼے
هقعهبت اوؼ ظوقؽی کبؼؼوایبں هغؽثی پبکكتبى قوبل
اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے یب کے ضالف وٍ
هغؽثی پبکكتبى قوبل اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي (تسلیل)
آؼڈیٌٌف ۱۹۹۲( ۱۹۹۲ ،کے آؼڈیٌٌف  )XXIVکے
تست قٌعھ يوثہ کی ِؽف هٌتقل ہو خبئیں گی،
قودھے خبئیں گے قؽٌ ،اثبثے اوؼ ھبيل کؽظٍ
غهیعاؼیبں ،ظاضل نعٍ ٹھیکے ،خیكے هعبهلہ ہو،
هعبهالت اوؼ چیؿیں خو کؽًی تھیں ،کے قبتھ یب کے
لیئے ،اوؼ هقعهبت اوؼ ظوقؽی کبؼؼوایبں زکوهت یب
کبؼپوؼیهي کی ِؽف قے یب کے ضالف ،خیكے
هعبهال ہو؛
)(cهغؽثی پبکكتبى قوبل اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي کے
يوثہ قٌعھ کی ِؽف هٌتقل ہوئے قبؼے عولعاؼ اوؼ
هالؾهیي اـ کے تسلیل کے ًتیدے هیں کبؼپوؼیهي
کی هالؾهت کے لیئے هٌتقل ہو خبئیں گے ایكی
نؽائّ و َواثّ کے تست خیكے هغؽثی پبکكتبى
قوبل اًڈقٹؽیؿ کبؼپوؼیهي (تسلیل) آؼڈیٌٌف۱۹۹۲ ،
( ۱۹۹۲کے آؼڈیٌٌف  )XXIVکے تست ِے کیئے
خبئیں۔
۳۹۔اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کو هوثؽ ثٌبًے کے هقًع
کے لیئے قٌعھ کب گوؼًؽ اـ ِؽذ خیكے وٍ
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َؽوؼی قودھے فؽاہن کؽ قکتب ہے:
)(aتسلیل یب هغؽثی پبکكتبى قوبل اًڈقٹؽیؿ
کبؼپوؼیهي کے اثبثوں اوؼ وقبئل کی هٌتقلی هیں پیم
آًے والی ؼکبوٹوں کو ہٹبًب؛
)(bکبؼپوؼیهي کی تسلیل قے هتعلقہ ظوقؽے اَبفی
اوؼ اتفبقی هعبهالت۔
۳۸۔قٌعھ اًڈقٹؽیؿ ایٌڈ ہیٌڈی کؽافٹف ڈولپوٌٹ
کبؼپوؼیهي آؼڈیٌٌف ۱۹۹۲ ،کو هٌكوش کیب خبتب 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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