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ايڪٽ جنون ذريعً سنڌ صوبً ۾ ٻح جً پيداوار، 

پروسيسنگ، مارڪيٽنگ ۽ ورهاست الِء پورائً، 

 ڪارپوريشن قائم ڪئً ويندي.

جيئن تى سنڌ صوبً ۾ ٻح جً پيداوار، پورائً، 

پروسيسنگ، مارڪيٽنگ ۽ ورهاست الِء ڪارپوريشن 

 جو قيام ضروري ٿً پيو آهً؛

 ان کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو:

 I–باب 

 شروعاتً

Chapter-I 

Preliminary 

ڌ سيڊ ڪارپوريشن ايڪٽ، (هن ايڪٽ کً سن1).1

 سڏيو ويندو. 1976

اهو اهڙي ڏينون کان الڳو ٿيندو، جيئن خڪومت ( 2)

 نوٽيفڪيشن ذريعً مقرر ڪري.

(خڪومت نوٽيفڪيشن ذريعً ڪنون ايراضً يا 3)

ٻح جً ڪنون قسم کً هن ايڪٽ جً سمورين يا 

ڪنون گنجائش جً آپريشن کان ڇوٽ ڏئً سگوً 

 ٿً.

مضمون ۽ مفووم هن ايڪٽ ۾ جيستائين ڪجوى .2

 جً متضاد نى هجً، تيستائين:
1

(a)“مطلب هن ايڪٽ تخت قائم ڪيل بورڊ ” بورڊ

 آف ڊائريڪٽرس؛

(b)“بورڊ طرفان مطلب ” چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر

اهڙين شرطن ۽ ضابطن تخت مقرر ڪيل چيف 

 ايگزيڪيوٽو آفيسر جيئن اهو طئً ڪري؛

 

  (Preamble)تمويد

 

 

 

 I -باب

 شروعاتً

Chapter-I 

Preliminary 

مذتصر عنوان ۽  .1

 شروعات

Short Title and 

Commencement 

2.  

3.  

4.  

5.  

 وصفون .6

Definitions 
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(c)“مطلب بورڊ جو چيف ” چيف فنانشل آفيسر

 فنانشل آفيسر؛

(d)“؛رڪنمطلب بورڊ جو ” ميمبر 

(e)“مطلب هن ايڪٽ تخت جوڙيل ” بيان ڪيل

 قاعدن ۽ ضابطن تخت بيان ڪيل؛

(f)“جيڪو  رڪنمطلب ” پرائيويٽ سيڪٽر ميمبر

 سرڪاري مالزم نى آهً؛

(g)“مطلب بورڊ جو سيڪريٽري.” سيڪريٽري[ 

 -IIباب 

 ڪارپوريشن جً جوڙجڪ

Chapter-II 

Constitution of the Corporation 

 

 

( هن ايڪٽ جا مقصد خاصل ڪرڻ الِء هڪ 1). 3

ڪارپوريشن قائم ڪئً ويندي، جنون کً سنڌ سيڊ 

 ڪارپوريشن سڏيو ويندو.

ڪارپوريشن هڪ باڊي ڪارپوريٽ هوندي، (2)

جنون کً هن ايڪٽ جً گنجائشن موجب ٻنوً قسم 

خاصل ڪرڻ جً متخرڪ ۽ غير متخرڪ ملڪيت 

۽ رکڻ جً خقيقً وارثً ۽ اذتيار سان گڏ عام مور 

هوندي، جيڪا ڄاڻايل سان ڪيس ڪري سگوندي ۽ 

 ان تً ڪيس ٿً سگوندو.

(ڪارپوريشن جا هيڊڪوارٽرز ڪراچً ۾ يا ٻً 3)

ڪنون جڳوى تً هوندا، جيئن خڪومت نوٽيفڪيشن 

 ذريعً طئً ڪري.
1

 ( بورڊ مشتمل هوندو:1.)4[
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(a) چيئرپرسن سيڪريٽريزراعت کاتً جو 

(b) نجً سيڪٽر  رڪنبورڊ جا نو

 مان چونڊيا ويندا

 ميمبرز

(c) بورڊ جو چيف ايگزيڪيوٽو

 آفيسر

 رڪن

(d) زرعً تخقيق جو ڊائريڪٽر

 جنرل

 رڪن

(e) وفاقً ٻح جً تصديق ۽

 رجسٽريشن واري کاتً جو نمائندو

 رڪن

ٽن سالن الِء عودو رکندو  رڪن(نجً سيڪٽر جو 2)

ًٰ نى ڏئً.  جيستائين اهو ان کان اڳ استعيف

(پنونجً آفيس جً مقصد الِء مقرر ايڪس آفيشو 3)

 نى رهندو. رڪنميمبر اهڙي آفيس ذتم ٿيڻ تً 

خڪومت بورڊ ۾ آسامً ٿيڻ تً اهڙي شذص کً (4)

 مقرر ڪندي جيڪو هن ايڪٽ تخت اهل هوندو.

رد گنجائش ۾ ڪم پنونجً منف رڪن(نجً سيڪٽر 5)

ڪندا ۽ ڪنون شذص جً هدايت جا خڪم سان 

 ٻڌل نى هوندا.

کً مراعتون، فيس،  رڪنن. خڪومت نان آفيشل 5

االئونسز يا ٻيون سوولتون فراهم ڪري سگوً ٿً، 

 جيئن اها طئً ڪري.

 

 
1

ڪارپوريشن جً ايگزيڪيوٽو اٿارٽً بورڊ ( 1.)6[

وٽ هوندي، جنون جً ذميدواري هوندي تى هن 

ايڪٽ تخت ڪارپوريشن جا اذتيار ۽ ڪم جوڙيَء 
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 ريت بى طئً ڪري.

(ذاص طور ۽ مٿً ڄاڻايل اذتيارن جً عام خيثيت 2)

سان تضاد کانسواِء، بورڊ کً هيٺيان اذتيار هوندا ۽ 

 ڪم ڪري سگوندو:

(i) ڪارپوريشن جً موثر ڪارگذاري الِء مڪمل

 رهنمائً جً خڪمت عملً ۽ هدايت ڏيڻ؛

(ii)ًساليانً بجيٽ جً منظوري  ڪارپوريشن ج

 ڏيڻ؛

(iii) ڪارپوريشن جً بيلنس شيٽ ۽ فائدي ۽ نقصان

 ۽ جً اڪائونٽ جً منظوري ڏيڻ؛

(iv) چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر طرفان تيار ڪيل

 ساليانً رپورٽ جً منظوري ڏيڻ.

کان  231جً دفعات  1984ڪمپنيز آرڊيننس، (3)

تائين جون گورجون جيئن جو تيئن  236

 ]تائين وڌايون وينديون.ڪارپوريشن 

7.
1

ڪنون شذص کً  ]بورڊ[
2

چيف ايگزيڪيوٽو [

مقرر ڪندو، جنون وٽ اهڙي اقابليت هجً ۽  ]آفيسر

اهڙن شرطن ۽ ضابطن تخت جيئن بيان ڪيو ويو 

 هجً.

(2)
3

ڪارپوريشن جو  ]چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر[

ڪل وقتً عملدار هوندو ۽ اهڙا ڪم ۽ اذتيار 

استعمال ڪندو ۽ ذميداريون سرانجام ڏيندو جيئن 

 کيس سونپيا وڃن.
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(3)
1

 ]بورڊ[
2

کً هٽائً  ]چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر[

 سگوً ٿو، جيڪڏهن:

(a) هن ايڪٽ تخت پنونجون ذميداريون نڀائڻ کان

ٿً وڃً انڪار ڪري ٿو يا ناڪام ٿئً ٿو يا نااهل 

 ٿو؛

(b) ًپنونجً عودي ک
3

 ]چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر[

 طور ذراب ڪيو هجً؛ يا

(c) ملڪيت، اسڪيم، پراجيڪٽ يا  ڪنون

جً ٻئً ڪنون الڳاپً ۾  ڪارپوريشن
4

کان  ]بورڊ[

لکت اجازت کانسواِء سڌيَء ريت يا اڻ سڌيَء ريت 

خاصل ڪيو يا خاصل ڪرڻ ڪو خصو يا فائدو 

 جً ڪوشش ڪئً هجً.

(4)
5

اهڙي قانونً  ]چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر[

ڪارروائً جو ۽ اهڙيَء ريت مستخق هوندو، جيئن 

 بيان ڪيو ويو هجً.

8(.1 )
6

پنونجً ڪمن جً بوتر  ]بورڊ[

ڪارڪردگًَء الِء 
7

چيف فنانشل آفيسر، بورڊ جو [

صالخڪار، عملدار بشمول  ]سيڪريٽري ۽ اهڙا

ڊائريڪٽر، ڊپٽً ڊائريڪٽر، ايڊيشنل ڊائريڪٽرس، 

اسسٽنٽ ڊائريڪٽرس ۽ ٻيو عملو اهڙي پروفيشنل، 

ٽيڪنيڪل يا منسٽيريل قابليت ۽ تجربو رکندڙ مقرر 

ڪري سگوً ٿو ۽ اهڙين شرطن ۽ ضابطن موجب 

 جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

ڙي ڪارپوريشن جا عملدار، مالزم ۽ عملو اه(2)

 

 

 

عملدارن، 

صالخڪارن ۽ 

ڪارپوريشن جً ٻئً 

 عملً جً مقرري

Appointment of 

Officers, 

Advisors and 

other staff of 

the Corporation 

مالياتً، فنً ۽ 

 مشاورتً ڪميٽً

Financial, 

Technical and 

Advisory 

Committee 

 اذتيارن جً منتقلً

Delegation of 

powers 

 

 

 
                                              

1
 ساڳيو 

2
 ساڳيو 

3
 ساڳيو 

4
 ساڳيو 

5
 ساڳيو 

6
 ساڳيو 

7
 ساڳيو 



 
9 

قانونً قدم جا مستخق هوندا ۽ اهڙيَء ريت جيئن 

 بيان ڪيو ويو هجً.

يَء ريت جيئن بيان ڪيو ويو ڪارپوريشن اهڙ.9

هجً، اهڙيون فنانشل، ٽيڪنيڪل ۽ ايڊوائيزري 

ڪميٽيون جوڙي سگوً ٿً، جيئن هن ايڪٽ جا 

 مقصد خاصل ڪرڻ الِء ضروري هجن.

 

 

11(.1 )
1

عام يا ذاص خڪم ذريعً ۽ اهڙين  ]بورڊ[

شرطن تخت جيڪً اهو مڙهڻ چاهً، چيئرمين، 
2

چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر، چيف فنانشل آفيسر، [

، ميمبر، يا ان جً آفيسر يا ]بورڊ جً سيڪريٽري

دن ۽ هن ايڪٽ يا ان سلسلً ۾ جوڙيل قاع مالزم کً

ضابطن تخت پنونجً اذتيارن يا ڪمن مان ڪو بى 

 سونپً سگوً ٿو.

چيئرمين يا (2)
3

 ]چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر[

هن ڪارپوريشن جً ڪنون بى عملدار يا مالزم کً 

ن ۽ ضابطن تخت ايڪٽ يا ان سلسلً ۾ جوڙيل قاعد

( 1پنونجً اذتيارن مان ڪً بى سواِء ذيلً دفعى )

تخت کيس سونپيل اذتيارن جً انون کً سونپً 

 سگوً ٿو.

11 .
4

دوران  بورڊ جون گڏجاڻيون هر مالً سال( 1)[

دوران گوٽ ۾ گوٽ ٻارنون ڀيران ڪوٺايون وينديون 
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جً صخيد سان   ۽ هر اهڙي گڏجاڻً سيڪريٽريءَ 

 ]ڪوٺائً ويندي.

(2)
1

جون گڏجاڻيون چيئرمين جً صدارت  ]بورڊ[

 رڪني اهڙ ٿينديون ۽ سندس غير خاضريَء ۾ هيٺ 

جً صدارت هيٺ جيڪو سندس طرفان نامزد ڪيو 

ويو هجً ۽ اهڙي نامزدگًَء ۾ ناڪامًَء تً اهڙي 

جً صدارت هيٺ جيڪو اهڙي گڏجاڻًَء ۾  رڪن

 طرفان چونڊيو وڃً.رڪنن موجود 

 رڪننڪارپوريشن جً گڏجاڻًَء الِء سمورن (3)

جً 
2

سان گڏجاڻًَء جو ڪورم  رڪنن ]اڌ برابر[

 پورو ٿيندو.

ڪو بى معاملو جيڪو (4)
3

طرفان خل طلب  ]بورڊ[

هجً اهو ڪارپوريشن جً گڏجاڻًَء ۾ اهڙي 

جً اڪثريتً  ووٽ سان  رڪننگڏجاڻًَء ۾ موجود 

 نبيريو ويندو.

ووٽ هڪ ووٽ هوندو ۽ برابر ٿيڻ  رڪن(هر 5)

جً صورت ۾، چيئرمين وٽ وجوڻ الِء هڪ ووٽ 

 هوندو.

(6)
4

جو ڪو قدم يا ڪا ڪارروائً ڪنون  ]بورڊ[

آسامً، يا 
5

جً جوڙجڪ ۾ ڪنون ذامً  ]بورڊ[

 سبب غير موثر نى ٿيندي.
1

ٽً لڳاتار بورڊ جً جيڪو  رڪن( ڪو بى 7)[
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بورڊ کً ٻڌائڻ کانسواِء غير خاضر رهً گڏجاڻين ۾ 

 ]ٿو، ان کً ميمبرشپ ذتم ڪئً ويندي.

ڪارپوريشن هن ايڪٽ جا مقصد خاصل . 12

ڪنون شذص يا شذصيتن جً باڊي سان ڪرڻ الِء 

الخاق ڪري سگوً ٿً، جنون جً مدد يا مشاورت 

اها وٺڻ چاهً، اهڙين شرطن ۽ اهڙي عرصً الِء 

 جيئن اها ضروري سمجوً.

]
2

 12-A( .1 ًجيستائين ڪجوى هن ايڪٽ يا وقت )

طور الڳو ڪنون ٻئً قانون جً متضاد نى هجً، 

ا ڪارپوريشن وقت بوقت ڪنون شذص، شذصيت ي

تنظيم سان گڏ ڪنون ڪمرشل انتظامن ۾ داذل ٿً 

سگوً ٿً، اهڙين شرطن ۽ ضابطن تخت جيئن 

 ڪارپوريشن مناسب سمجوً.

ڪارپوريشن کً پنونجً ڪرڻ جو ڪو بى ڪم (2)

ڪنون شذص، شذصيت يا تنظيم کً سونپڻ يا 

خوالً ڪرڻ جو اذتيار هوندو، جنون سان اها 

هڙو ڪمرشل انتظامن ۾ داذل ٿً هجً بشرطيڪ ا

 منتقلً يا خوالً ڪرڻ جو اذتيار وڌايو نى ويندو:

(a) ڪارپوريشن جً نالً تً ڪا رهت يا قرض

 خاصل ڪرڻ؛

(b)ن جً مالزمت ۾ ڪنون شذص کً ڪارپوريش

 مالزمت ڏيڻ يا برطرفً؛

(c) ڪارپوريشن جً ڪنون ملڪيت يا اثاثً جو

 ڪو وڪرو يا ورهاست؛

(d) ًٺاهڻ يا ڪو قرض يا مالً مدد ڏيڻ يا ڪا گارنٽ
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 ڏيڻ؛

(e) ًڪارپوريشن جً ڪنون ملڪيت يا اثاثن ج

ڪا ضبطگً، چارج، عود، قرض يا گووٻيون ٺيڪ 

 ڪرڻ؛

(f) شقن (a)  کان(e)  تائين ۾ بيان ڪيل معاملن سان

 الڳاپيل يا انون جوڙن معاملن الِء ڪً انتظام ڪرڻ.

ڪارپوريشن ڪمرشل انتظامن طور ڪنون (3)

ڪري سگوً شذص، شذصيت يا تنظيم کً طلب 

ٿً، جيڪو عارضً طور اهڙن ڪمرشل انتظامن 

الِء اهڙا ماڻوو ڀاڙي تً اهڙن ڪمرشل انتظامن ۾ 

 ڄاڻايل اهڙن ڪمن الِء رکً سگوً ٿو.

12-B خڪومت ڪارپوريشن سان گڏ ڪمرشل .

انتظامن ۾ ڪنون پبلڪ يا پرائيويٽ تنظيم کً 

الئسنس يا اجازت ڏئً سگوً ٿً، اهڙن شرطن ۽ 

ن اها موزون سمجوً، جنون کً ضابطن تخت جيئ

سنڌ صوبً اندر شروعاتً ٻح وٺڻ يا خاصل ڪرڻ 

۽ پيدا ڪرڻ، ضرب ڏيڻ، مارڪيٽ ۽ شروعاتً ٻح 

 وڪرو ڪرڻ جو خق خاصل هوندو.

خڪومت ڪارپوريشن کان ان جً ( 1. )13

ضابطً هيٺ ڪنون معاملً بابت ڪو دستاويز، 

ريٽرن، اسٽيٽمينٽ، ڪاٿو، اسٽيٽسٽڪس يا ٻً ڪا 

 معلومات طلب ڪري سگوً ٿً.
1

 . ]( *** ذتم ڪيل2)[

 III –باب 

 ڪارپوريشن جا اختيار ۽ ڪم

Chapter-III 

Chapter-III 

Power and 

Functions of the 

Corporation 

ڪارپوريشن جا 

 اذتيار ۽ ڪم

Powers and 

functions of the 

Corporation 
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Powers and Functions of the 

Corporation 

 

 

 
1

 . ڪارپوريشن ڪري سگوً ٿً:14[

(a) ًاهڙا ضروري اپاَء وٺً سگوً ٿً جيڪً ٻح ج

 پيداوار، مارڪيٽنگ ۽ وڪري الِء ضروري هجن؛

(b) جً مشووري ۽ واڌاري الِء تخقيق ڪري ٻح

 سگوً ٿً يا تخقيق جو سبب بڻجً سگوً ٿً؛

(c) ان طرفان طئً ڪيل مقصد خاصل ڪرڻ الِء

سنڌ صوبً اندر ۽ ان کان ٻاهر عملدار، فنڊز ۽ 

 سامان مويا ڪرڻ ۽ ٻيا وسيال فراهم ڪرڻ؛

(d) سنڌ صوبً اندر ۽ ان کان ٻاهر ٻح ۽ ان سان

ار، پورائً، پروسيسنگ، الڳاپيل ميدان ۾ پيداو

مارڪيٽنگ ۽ ورهاست ۾ پروفيشنل تربيت الِء 

سوولتون فراهم ڪرڻ يا فراهم ڪرڻ جو سبب 

 بڻجڻ؛

(e) سرڪاري، غير سرڪاري ۽ عالمً ايجنسين

سان اهڙين سمورين سرگرمين ۾ سوڪار ڪرڻ 

جيڪً ڪارپوريشن جا مقصد ماڻڻ الِء ڪارگر 

 هجن؛

(f) ڪرڻ، پيدا ڪرڻ، ٻح جون اهڙيون جنسون مويا

 گورائڻ يا وڌائڻ جيڪً سنڌ صوبً ۾ گوربل هجن؛

(g) ٻح جً واڌاري، پورائً، پروسيسننگ، بيگنگ ۽

 اسٽوريح الِء انتظام ڪرڻ؛
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(h) پبلڪ ۽ پرائيويٽ سيڪٽر شذصيتن ذريعً ٻح

 جً مارڪيٽنگ ڪرڻ يا مارڪيٽنگ جو سبب بڻجڻ؛

(i) ٻح جا فارمز تخويل ۾ وٺڻ ۽ سنڀالڻ اهڙين شرطن

۽ ضابطن تخت، جيڪً ڪارپوريشن ۽ ٻين طرفان 

 منظور ڪيا وڃن؛

(j) ًپنونجً نظرداري هيٺ نجً فارمز تً ٻح ج

 واڌاري الِء جوڳا انتظام ڪرڻ؛

(k) ٻح جً تصديق الِء جوڳا انتظام ڪرڻ اهڙيَء

 ريت جيئن بيان ڪيو ويو هجً؛

(l) آبادگارن کً فنً مشورا ۽ ٻيون ذدمتون پيش

 ۽ ڪرڻ؛

(m)۾ سيڊ ڪارپوريشنز سان سوڪار،  ٻين صوبن

 ]معاهدن ۽ انتظامن ۾ داذل ٿيڻ.

 .ڪارپوريشن کً اذتيار هوندو:15

(a)متخرڪ يا غير متخرڪ ملڪيت خاصل ڪرڻ؛ 

(b)ان ۾ شامل ڪنون ملڪيت کً نيڪال ڪرڻ؛ 

(c) ڪارپوريشن جا مقصد خاصل ڪرڻ الِء ذرچ

 وٺڻ؛

(d) جوڳً ڪم ڪار الِء ضروري سامان مويا

 ڪرڻ؛

(e)فيلڊ آفيسون، مرڪز ۽ ادارا قائم ڪرڻ؛ 

(f) ڪنون آبادگار کان هن ايڪٽ تخت ڪنون

معاملً سان الڳاپيل ڪا معلومات، رڪارڊ، رپورٽ 

 يا منصوبو يا ٻيو مواد طلب ڪرڻ؛

(g)ٻح جً فارمز جً جاچ پڙتال ڪرڻ؛ 

(h) اهرا قدم کڻڻ جيڪً ڪارپوريشن جا مقصد

 خاصل ڪرڻ الِء ضروري يا الڀائتا هجن.

 -IVباب 

 ماليات، آڊٽ ۽ اڪائونٽس

and Accounts 

 آڊٽ ۽ اڪائونٽس

Audit and 

Accounts 
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Chapter-IV 

Finance, Audit and Accounts 

 

 

ڪارپوريشن جو هڪ الڳ فنڊ هوندو، ( 1. )16

 جنون کً سنڌ سيڊ ڪارپوريشن فنڊ سڏيو ويندو.

 (فنڊ مشتمل هوندو:2)

(a)سرڪار کان خاصل ڪيل گرانٽس ۽ سبسڊي؛ 

(b) ڪارپوريشن طرفان جمع ڪيل يا خاصل ڪيل

 قرض؛

(c) ،هن ايڪٽ تخت آڇيل ذدمتن الِء سيل پروسيڊز

 فيس، ڪميشنز ۽ ٻيون چارجز؛

(d) ڪارپوريشن طرفان خاصل ڪرڻ الِء ٻيون

 سموريون رقمون؛ ۽
1

] (e)ذتم ڪيل ***[ . 

(فنڊ ۾ جمع ڪرايل رقمون 3)
2

طرفان منظور  ]بورڊ[

 ڪيل بئنڪ ۾ جمع ڪرايون وينديون.

ڪارپوريشن پنونجا فنڊ وفاقً خڪومت يا (4)

صوبائً خڪومت جً ڪنون سڪيورٽً يا 
3

 ]بورڊ[

طرفان منظوري ڏنل ٻً ڪنون سڪيورٽً ۾ 

 سيڙائً سگوً ٿً.
ً سنڀاليندو ۽ هالئيندو تى بورڊ ڪارپوريشن ک( 5)[4

جيئن اها جيترو ممڪن ٿً سگوً مضبوط ٿئً، تى 

Budget 

 

 اڪائونٽس ۽ آڊٽ

Accounts and 

Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهتن جً اوڳاڙي

Recovery of 

dues 
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بنا  جيئن ڪارپوريشن مالياتً طور پيرن تً بيوً

قرض، گرانٽس يا ٻئً ڪنون قرض يا فنڊس يا 

ً ڪنون مدد جً خڪومت يا ٻئً ڪنون شذص ج

 ]پيرن تً بيوً سگوً.

ڪارپوريشن کً خڪومت جً ڪنون عام يا . 17

ذاص خڪم تخت، اذتيار هوندو تى بئنڪن يا ٻين 

وسيلن کان قرض وٺً ۽  ان مقصد الِء لوڪل 

تخت  (IXجو ايڪٽ  1914) 1914اٿارٽيز ايڪٽ، 

 مقامً اذتياري سمجوً ويندي:

بشرطيڪ ڪو بى پرڏيوً قرض خڪومت کان 

 اڳواٽ اجازت کانسواِء نى ورتو ويندو.

. ڪارپوريشن جً ساليانً بجيٽ اهڙيَء ريت 18

تيارڪئً ۽ منظور ڪئً ويندي جيئن بيان ڪيو ويو 

هجً 
1

 ]۽ بورڊ جً منظوريَء سان ٻڌل هوندي.[

اڪائونٽس ۽ رڪارڊ ڪارپوريشن پنونجا ( 1. )19

اهڙي طريقً ۽ اهڙيَء ريت رکندي يا رکڻ جو سبب 

 بڻجندي جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

(ڪارپوريشن فائدي ۽ نقصان بابت ساليانً بيلنس 2)

شيٽ تيار ڪندي يا تيار ڪرڻ جو سبب بڻجندي، 

 جيئن بيان ڪيو ويو هجً.

( ڪارپوريشن جا اڪائونٽس هر مالً سال ۾ 3)

رو اهڙي چارٽرڊ اڪائونٽنٽس گوٽ ۾ گوٽ هڪ ڀي

جً فرم طرفان آڊٽ ڪيا ويندا، جنون جً خڪومت 

 طرفان منظوري ڏنً وئً هجً.

( تخت آڊٽ ڪيل اڪائونٽس جو 3(ذيلً دفعى )4)

اسٽيٽمينٽ هر مالً سال جً ذتم ٿيڻ جً چئن موينن 
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 اندر خڪومت کً فراهم ڪيو ويندو.

ڪنون بى شذص کان ڪارپوريشن ڏانون . 21

رهتون لينڊ روينيو جً رهتن طور اوڳاڙي سموريون 

 الئق هونديون.
1

] 20-A . ًجيستائين ڪجوى ڪنون ٻئً قانون ج

متضاد نى هجً ڪارپوريشن طرفان ڪنون شذص، 

شذصيت يا تنظيم سان ڪمرشل انتظام ۾ داذال سنڌ 

تخت يا وقتً طور الڳو  2111نجڪاري آرڊيننس، 

 ي.ڪنون ٻئً قانون تخت نجڪاري نى سمجوً ويند

20-B هن ايڪٽ جون گجائشون تيستائين اثرائتيون.

هونديون، جيستائين ڪجى وقتً طور الڳو ڪنون 

 ٻئً قانون جً متضاد نى هجً.

20-C . ًجيڪڏهن هن ايڪٽ جً گنجائشن ک

اثرائتو بڻائڻ ۾ ڪا رنڊڪ پيش اچً، خڪومت اهڙو 

خڪم جاري ڪري سگوً ٿً، جيڪو هن ايڪٽ 

هجً، جيڪو رنڊڪ جً گنجائشن سان ٽڪراَء ۾ نى 

 ]هٽائڻ جً مقصد الِء ضروري هجً.

. خڪومت هن ايڪٽ جا مقصد خاصل ڪرڻ 21

 دا جوڙي سگوً ٿً.عالِء قا

دن موجب ڪارپوريشن ع( هن ايڪٽ ۽ قا1. )22

هن ايڪٽ جا مقصد خاصل ڪرڻ الِء ضابطا 

 جوڙي سگوً ٿً.
2

( ذاص طور تً ۽ مٿً ڄاڻايل اذتيارن جً عام 2)[

کانسواِء، ڪارپوريشن اهڙا خيثيت سان تضاد 

ضابطا جاري ڪري سگوً ٿً، جيڪً مويا ڪري 
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 سگون ٿا:

(i)بورڊ جون گڏجاڻيون؛ 

(ii) اهڙين گڏجاڻين ۾ ڪارگذاري جو طريقو؛ ۽ 

(iii) جً عملدارن ۽ مالزمن جً  ڪارپوريشن

مالزمت جا شرط ۽ ضابطا، اهڙا شرط ۽ ضابطا هن 

ايڪٽ جً گورجن موجب هوندا ۽ ڪنون مالياتً، 

 ]فنً ۽ مشاورتً ڪميٽين جً جوڙجڪ.

 

ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون نوٽ: 

جً واقفيت الِء آهً، جنون کً ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگوجً.
 


