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 ۳۷۹۱مجزیہ  Xسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.X OF 1973 

 آرگنبئیزیشن سپالئیز ایگزیکلچزل سندھ

 ۳۷۹۱ ایکٹ،

THE SINDH 

AGRICULTURAL SUPPLIES 

ORGANIZATION ACT, 1973 
 ]۱۹۷۳جوى  ۲۸[

ایگطیکلچطل  ایکٹ جػ کے شضیعے ؼٌسھ طوثہ هیں

 ؼپالئیع آضگٌبئیعیشي قبئن کی جبئے گی۔

جیؽب کہ ؼٌسھ طوثہ هیں ظضعی پیساواض کو فطوغ 

زالًے کے لیئے ایگطیکلچطل ؼپالئیع آضگٌبئیعیشي کب 

 قیبم هقظوز ہے؛

 اغ کو اغ ططح عول هیں الیب جبئے گب:

 -Iببة 

 شزوعبتی

Chapter-I 

Preliminary 
ایگطیکلچطل ؼپالئیع (اغ ایکٹ کو ؼٌسھ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۳آضگٌبئیعیشي ایکٹ، 

(اغ کی پوضے طوثہ ؼٌسھ تک توثیق کی جبئے ۲)

 گی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)توہیس
 

 

 

 

 

 

هرتظط عٌواى، 

 اضبفہ اوض شطوعبت

Short title, 

extent and 
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 ؼے ًبفص ہوگب۔ ۱۹۷۳جٌوضی  ۳(یہ فی الفوض اوض ۳)

 

۔اغ آضڈیٌٌػ هیں جت تک هفہوم کچھ اوض طلت ًہ ۲

کطے، هٌسضجہ شیل اظہبضات کی تطتیجواض هعٌی اغ 

 ططح ہوگی:

(a) از آضگٌبئیعیشي کب ثوضڈ آف هط ''ثوضڈ'' ؼے

 ؛هیوجطظ

(b)  چیئطهیي'' ؼے هطاز آضگٌبئیعیشي کب''

 چیئطهیي؛

(c) حکوهت'' ؼے هطاز حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(d) هیوجط'' ؼے هطاز آضگٌبئیعیشي کب هیوجط؛'' 

(e)  ،عولساض'' ؼے هطاز آضگٌبئیعیشي کب عولساض''

 هبؼوائے چیئطهیي یب هیوجط کے؛

(f)  ایگطیکلچطل ''آضگٌبئیعیشي'' ؼے هطاز ؼٌسھ

 ؼپالئیع آضگٌبئیعیشي؛

(g)  ثیبى کطزٍ'' ؼے هطاز قواعس اوض ضواثظ''

 کے تحت ثیبى کطزٍ؛

(h)  قواعس'' اوض ''ضواثظ'' کے تطتیجواض هعٌی''

اغ ایکٹ کے تحت تشکیل زیئے گئے قواعس 

 اوض ضواثظ۔

حکوهت ایک آضگٌبئیعیشي قبئن کطے گی جػ ( ۱)۔۳

آضگٌبئیعیشي کہب جبئے کو ؼٌسھ ایگطیکلچطل ؼپالئیع 

 گب۔

(آضگٌبئیعیشي ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگی جػ کو اغ ۲)

ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت حقیقی واضثی اوض عبم 

هہط ہوگی، تب کہ ؼبضے طوثہ هیں ظضعی اشیبء، یعٌی 

ثیج اوض کھبز )زوًوں هقبهی اوض ثیطوًی( فطاہن کطًے 

ہ قؽن کی هٌقول ض ثبًٹٌے کب اذتیبض ہوگب اوض زوًوںاو

اوض غیط هٌقولہ جبئیساز ضکھ ؼکے گی اوض هصکوضٍ ًبم 

 ؼے کیػ کط ؼکے گی اوض اغ پط کیػ ہو ؼکے گب۔

عبم ہسایت اوض آضگٌبئیعیشي کب اًتظبم اوض اغ ( ۱۔ )۴

ں ظ  کے ظیط زؼت ہوکے هعبهالت ثوضڈ آف هیوجط

ے گے، جو ؼبضے اذتیبضات اؼتعوبل کطے گب اوض ایؽ

commencement  
 تعطیف

Definitions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیبم اوض ہیئت

Establishment 

and 

incorporation 
 

 

 
 

هیٌجوٌٹ اوض 

 ایڈهٌؽٹطیشي

Management 

and 

administration 
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کطے گب، جو  یعیںاقسام اٹھبئے گب اوض ایؽی چ

آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے کیئے جبًے یب اؼتعوبل 

 کیئے جبًے ہیں۔

(ثوضڈ کی اپٌے کبم ؼطاًجبم زیٌے کے زوضاى ۲)

کی ططف ؼے وقتبً فوقتبً پبلیؽی ؼواالت پط حکوهت 

ایؽی ہسایبت کے شضیعے ضہٌوبئی کی جبئے گی اوض 

حکوهت ذوز طے کطے گی کہ آضگٌبئیعیشي کو زی 

 پبلیؽی ؼوال پط ہے یب ًہیں ہے۔ گئی ہسایت

( کے تحت زی گئی کؽی ۲(اگط ثوضڈ شیلی زفعہ )۳)

ہسایت پط عول کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو حکوهت 

چیئطهیي کے ؼبتھ هیوجطاى کو ہٹب ؼکتی ہے اوض جت 

کے هتضبز ًہ ہو، اى کی جگہ پط  ۵تک کچھ زفعہ 

عبضضی طوض پط افطاز هقطض کط ؼکتی ہے، جت تک 

 زفعہ کے تحت تبظٍ تقطضیبں کی جبئیں۔اغ 

ثوضڈ ایؽے آفیشل اوض ًبى آفیشل هیوجطاى پط ( ۱)۔۵

هشتول ہوگب، جو ؼبت ؼے ظائس ًہیں ہوں گے، جیؽے 

 حکوهت کی ططف ؼے هقطض کیئے جبئیں۔

حکوهت هیوجطاى هیں ؼے ایک کو آپطیشٌل (۲)

 زاض ہوگب:ہ ڈائطیکٹط هقطض کطے گی، جو شه

(i) کے تحت آضگٌبئیعیشي کے ؼبضے ثوضڈ کی ہسایت

 اًتظبهی هعبهالت کے لیئے؛

(ii) ظضعی اشیبء کی فطاہوی، اًتظبم اوض تقؽین کے

 لیئے؛

(iii)ذبص اکبٔوًٹػ تیبض کطًب؛ اوض 

(iv)گی جو اغ یزاضیوں کی ازائہ ایؽی زوؼطی شه

ایکٹ کے هقبطس حبطل کطًے کے لیئے ضطوضی 

 ہوں اوض جو ثیبى کی گئی ہوں۔

هیوجطاى هیں ؼے ایک کو چیئطهیي هقطض ۔حکوهت ۶

 کطے گی، جو آضگٌبئیعیشي کب چیف ایگعیکٹو ہوگب۔
 

(آضگٌبئیعیشي ایؽے عولساض، طالحکبض اوض ۱۔ )۷

هالظم هقطض کط ؼکتی ہے، جیؽے وٍ اپٌے کبم هوثط 

ططیقے ؼطاًجبم زیٌے کے لیئے ضطوضی ؼوجھے، 

ایؽے شطائظ و ضواثظ کے تحت، جیؽے وٍ هٌبؼت 
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 ؼوجھے۔

(چیئطهیي ہٌگبهی طوضت هیں، ایؽے عولساض اوض ۲)

هالظم ایؽی شطائظ و ضواثظ کے تحت هقطض کط 

 ؼکتب ہے، جیؽے وٍ هٌبؼت ؼوجھے۔

گعیٹیڈ پوؼٹ پط کی گئی ہط ایک  Iثشططیک کالغ 

ضپوضٹ کیب  تبذیطتقطضی کے حوالے ؼے ثوضڈ کو ثٌب 

جبئے گب اوض تیي هبٍ ؼے ظائس جبضی ًہیں ضکھب جبئے 

 جت تک ثوضڈ هٌظوضی ًہ زے۔گب، 

کے عولساضوں اوض هالظهیي کی  ( آضگٌبئیعیشي۱۔ )۸

تقطضی کب ططیقہ کبض اوض اى کی هالظهت کے شطائظ 

و ضواثظ اغ ططح ہوں گے، جیؽے ضواثظ هیں ثیبى 

 کیئے گئے ہوں۔

(قواعس اوض ضواثظ کے تحت آضگٌبئیعیشي اپٌے ۲)

اٹھبًے  عولساضوں اوض هالظهیي کے ذالف اًتظبهی قسم

 کے لیئے هجبظ ہوگی۔

 
 

( ثوضڈ کی هیٹٌگ ہط زو هبٍ هیں ایک ثبض ہوگی ۱۔ )۹

جت تک چیئطهیي تحطیطی ثیبى کے شضیعے اعالى ًہ 

کطے کہ ثوضڈ کے غوض کطًے کے لیئے کوئی هعبهلہ 

 ًہیں ضہتب۔

(ثوضڈ کی ہط هیٹٌگ کے هٌٹ لکھے اوض اغ هقظس ۲)

ى پط وض اکے لیئے ثک هیں ضکبضڈ کیئے جبئیں گے ا

 ۔چیئطهیي کی ططف ؼے زؼترظ کیئے جبئے گے

 ۔ حکوهت ثوضڈ ؼے کوئی اثبثے، اؼٹیٹوٌٹ،۱۱

 ترویٌے، تفظیل یب ثوضڈ کے ضواثظ هیں کچھ

هعبهالت کے حوالے ؼے کوئی زوؼطی هعلوهبت 

 طلت کط ؼکتی ہے۔
 

( ثوضڈ اغ ایکٹ کے قواعس یب ضواثظ کے ۱۔ )۱۱

یب کؽی هیوجط یب  تحت اپٌے کوئی ثھی اذتیبض چیئطهیي

 عولساض کو هٌتقل کط ؼکتب ہے۔

(چیئطهیي اؼی ططح اغ ایکٹ یب قواعس اوض ضواثظ ۲)

کے تحت اپٌے کوئی ثھی اذتیبضات کؽی ثھی عولساض 

 ثوضڈ کی هیٹٌگػ

Meetings of the 

Board 
 

ضیٹطًػ اؼٹیٹوٌٹ 

 وغیطٍ

Returns 

statement, etc 
 هٌتقلی

Delegation 
 

 

 

 

 

 

 کبم
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 کو هٌتقل کط ؼکتب ہے۔

 -IIIببة 

 کبم

Chapter-III 

Functions 
 ۔ آضگٌبئیعیشي کطے گی:۱۲

(a) اهپطوڈ ؼیڈهیں کبشتکبضوں کو  ثھط  طوثہ توبم 

ثٌیبزوں پط فطاہوی، پہچبًے اوض  تجبضتی اوض کھبز کی 

شذیطٍ کطًے اوض تقؽین کطًے کے ثہتط اًتظبم کطے 

طوض پط ایؽی فطاہوی کے  گی؛ ثشططیکہ عولہ 

آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے ذوز کی جبئے گی یب ثیج 

اوض کھبز کی ایجٌؽیوں کے شضیعے تقؽین کی اجبظت 

وآپطیٹو ؼوؼبئٹیع کے زے ؼکتی ہے، جیؽب کہ ک

شضیعے ایؽی شطائظ و ضواثظ کے تحت جیؽے ثیبى 

 کیب گیب ہو؛

(b) ثہتطی الئی گئی هشیٌطی اوض اوظاضوں کی ثٌبوٹ

هیں هسز کطًب، ہوت افعائی کطًب اوض فطوغ زالًب لیکي 

 ایؽی کؽی ثٌبوٹ هیں ذوز حظہ ًہیں لے گی؛

(c) کؽی هرظوص ایطاضی هیں ثیج اوض کھبز کے

کطًے کی ؼطوے جبضی ضکھٌب یب ؼطوے  اؼتعوبل

جبضی ضکھٌے کب ؼجت ثٌٌب اوض ایؽی ؼطوے یب 

 تجطثبت پط ذطچہ کطًب؛

(d) کؽی شرض، ثبڈی یب ایجٌٹ کی ططف ؼے

آضگٌبئیعیشي کے کبم ؼے هتعلقہ هصکوضٍ ؼطوے اوض 

 تجطثبت پط کیئے گئے ذطچہ هیں حظہ زیٌب؛

(e)ھبز کبشتکبضوں هیں تظسیق شسٍ ثیج اوض کیویکل ک

ؼے هشہوضی کطًب،  لےاوض ظضعی پیساواض کے حوا

 هعلوهبت فطاہن کطًب۔

 -IVببة 

 اختیبرات

Chapter-IV 

Powers 
( آضگٌبئیعیشي ایؽے اقسام لے  ؼکتی ہے اوض ۱۔ )۱۳

 
 

 عبم اذتیبض

General Powers 
 

 

 

 

 

 

 

 
آضگٌبئیعیشي کے 

هقظس کے لیئے 

 ایطاضی کب اعالى

Declaration of 

area for 

purpose of 

Organization 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آضگٌبئیعیشي فٌڈ

Organization 



 
8 

ایؽے اذتیبضات اؼتعوبل کط ؼکتی ہے، جو وٍ اغ 

ایکٹ کے هقبطس حبطل کطًے کے لیئے الظهی یب 

 ضطوضی ؼوجھے۔

(آضگٌبئیعیشي کوئی ذطچہ ثطزاشت کط ؼکتی ہے، ۲)

هقبهی یب ثیطوًی وؼبئل ؼے ثیج یب کھبز کے ًووًے 

حبطل کط ؼکتی ہے، یب اپٌے اؼتعوبل کے کوئی 

پوزے، هشیٌطی یب ؼبهبى حبطل کط ؼکتی ہے اوض 

 توبمکؽی ٹھیکے هیں زاذل ہو ؼکتی ہے اوض ایؽے 

کطزگی اقسام لے ؼکتی ہے اوض ایؽے ٹھیکوں کی کبض

 کے لیئے ضطوضی چیعیں کط ؼکتی ہے۔

(آضگٌبئیعیشي کؽی شرض یب آضگٌبئیعیشي ؼے ۳)

 کوطشل ٹطاًعیکشي هیں شبهل ہو ؼکتی ہے۔

حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ( ۱۔ )۱۱

شضیعے کؽی ایطاضی، عوبضت جو ضہبئشی هقبطس 

کے لیئے اؼتعوبل هیں ًہ ہو، تعویط، گسام یب کوئی 

آضگٌبئیعیشي کے اؼتعوبل کے هقبطس کے  اًکلوظض کو

لیئے فوضی هطلوة ایطاضی کے طوض پط اعالى کط 

 ؼکتی ہے۔

(کؽی ایطاضی کے ؼلؽلے هیں ًوٹیفکیشي جبضی ۲)

ہوًے کے ثعس آضگٌبئیعیشي کلیکٹط ؼے ضاثطہ کطے 

گی، جو هصکوضٍ عوبضت، تعویط، گسام یب اًکلوظض کے 

اغ کب  هبلک کو ایؽب هوظوں ًوٹیػ زیٌے کے ثعس

 قجضہ آضگٌبئیعیشي کے حوالے کطے گب۔

ثشططیکہ ایؽی ایطاضی آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے 

تت تک قجضہ هیں ًہیں لی جبئے گی جت تک 

آضگٌبئیعیشي اوض هبلک کے زضهیبں طے ہوًے والے 

هعبہسے کے تحت کطایہ ًہ زیب جبئے گب یب جہبں کطایہ 

یہ کے حوالے ؼے کوئی هعبہسٍ ًہیں کیب گیب تو کطا

کلیکٹط یب ایطاضی کے ضیٌٹ کٌٹطولط کی ططف ؼے 

 وطول کیب جبئے گب۔

 -Vببة 

 مبلیبت

Chapter-V 

Fund 
 

 

 

 

 

 

 

 

فٌڈغ کی حوالگی اوض 

 ؼطهبیہ کبضی

Custody and 

Investment of 

funds 
 ثجٹ

Budget 
 

 

 

 

 

 قواعس ثٌبًے کب اذتیبض

Power to make 

rules 
 

 

 

 

 

ضواثظ ثٌبًے کب 

 اذتیبض

Power to make 
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Finances 
( ایک فٌڈ ہوگب، جػ کو ''آضگٌبئیعیشي فٌڈ'' کہب ۱۔ )۱۵

جبئے گب، جو آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے اغ ایکٹ 

کے تحت کبهوں کب هقظس حبطل کطًے کے لیے 

گی یتٌرواہوں کی ازائاؼتعوبل کیب جبئے گب، ثشوول 

اوض چیئطهیي، هیوجطاى، آپطیشٌل ڈائطیکٹط، عولساضوں، 

هشیطوں اوض آضگٌبئیعیشي کے هالظهیي کو زوؼطے 

 هعبوضوں کے۔

 (آضگٌبئیعیشي فٌڈ هشتول ہوگب:۲)

(i)حکوهت کی ططف ؼے حبطل کطزٍ گطاًٹ؛ 

(ii):حکوهت ؼے حبطل شسٍ قطع 

(iii) کوطشل حکوت کی ذبص یب عبم هٌظوضی ؼے

 ثیٌکوں ؼے حبطل کطزٍ قطع؛

(iv) ایجٌؽیوں کی ؼبضی ضجؽٹطیشي فیػ، هالظهیي

کی ططف ؼے زی گئی ضوبًتیں وغیطٍ۔۔ جو 

 آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے وطول کی گئی ہوں؛ اوض

(v) آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے حبطل کی گئی

 زوؼطی کوئی ضقن۔

( آضگٌبئیعیشي ضقن کؽی ٹطیعضی، شیلی ۱۔ )۱۶

 شیڈولڈ ثیٌک هیں ضکھ ؼکتی ہے۔ ٹطیعضی یب

( هیں شبهل کچھ ثھی تٌظین کو ایؽی ۱(شیلی زفعہ )۲)

ضقن کؽی گوضًوٌٹ ؼکیوضٹیع یب حکوهت کی ططف 

ؼے هٌظوض شسٍ ثیٌک کے فکػ ڈپبظٹ هیں ضکھٌے 

ؼے ًہیں ضوکے گب، جو ضقن کؽی ہٌگبهی ذطچہ کے 

 لیئے هطلوة ًہیں ہے۔

ترویٌے تیبض کطے ۔آضگٌبئیعیشي اپٌے ؼبالًہ ثجٹ ۱۷

گی جو حکوهت کو ثیبى کطزٍ تبضید تک جوع کطائے 

گی اوض حکوهت هصکوضٍ ترویٌوں کو ایؽی حس تک 

 تطتیت زے ؼکتی ہے، جیؽے وٍ ضطوضی ؼوجھے۔

 -VIببة 

 قواعد اور ضوابط

Chapter-VI 

Rules and Regulations 

regulations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیئطهیي وغیطٍ 

ؼطکبضی هالظم 

 ؼوجھے جبئیں گے

Chairman, etc 

deemed to be 

public servants 
 ثقبیبجبت کی وطولی

Recovery of 

dues 
 

 هعبوضہ

Compensation 
 

 

 

 

 

 اکبٔوًٹػ اوض آڈٹ

Accounts and 

Audit 
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حکوهت اغ ایکٹ کی گٌجبئشوں کو هوثط ( ۱۔ )۱۸

ثٌبًے کے هقظس کے لیئے ؼطکبضی گعیٹ هیں 

 ًوٹیفکیشي کے شضیعے قواعس ثٌب ؼکتی ہے۔

(ذبص طوض پط اوض هٌسضجہ ثبال اذتیبضات کی عبم ۲)

حیثیت ؼے تضبز کے عالوٍ، ایؽے قواعس فطاہن 

 کطتے ہیں:

(a)  آفیػ کی هست، ضجؽٹطیشي اوض هیوجطاى کے

 ظ؛شطائظ و ضواث

(b) هیوجطاى کی ًباہلی اوض ثطططفی؛ 

(c) هیوجطاى کی عبضضی آؼبهیوں پط ثھطتی؛ 

(d)  زوؼطٍ هعبهلہ جو اغ ایکٹ کی کوئی

 گٌجبئشوں کے تحت ثیبى ہوًب ہو۔

(اغ ایکٹ کی گٌجبئشوں اوض قواعس کے تحت، ۱۔)۱۹

آضگٌبئیعیشي ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے 

شضیعے اغ ایکٹ کے هقبطس حبطل کطًے کے لیئے 

 ضواثظ ثٌب ؼکتی ہے۔

(ذبص طوض پط اوض هٌسضجہ ثبال اذتیبضات کی عبم ۲)

حیثیت ؼے تضبز کے عالوٍ ایؽے ضواثظ فطاہن 

 کطتے ہیں:

(a)  ذبص هعبهلے یب هعبهالت پط غوض کطًے

 کے لیئے کویٹیوں کی تقطضی؛

(b)  آضگٌبئیعیشي کی ططف ؼے ضقن کی ؼطهبیہ

 کبضی؛

(c)  آضگٌبئیعیشي کے عولساضوں اوض هالظهیي کی

 هالظهت کے شطائظ و ضواثظ طے کطًب؛

(d)  کبم کب ططیقہ کبض اوض آضگٌبئیعیشي کے فٌڈغ

 کے ذطچے؛ اوض

(e)  زوؼطے کوئی هعبهالت جو اغ ایکٹ کی

گٌجبئشوں کے تحت ضواثظ هیں ثیبى کیئے 

 جبًے ہوں۔

۔ چیئطهیي، ہط هیوجط، آپطیشٌل ڈائطیکٹط اوض ۲۱

زوؼطے عولساض، هشیط اوض آضگٌبئیعیشي کے هالظهیي 

کے  ۲۱( کی زفعہ XLVکب  ۱۸۶۱پبکؽتبى پیٌل کوڈ )

 

 

 

 

 ؼبالًہ ضپوضٹ

Annual Report 
 

 

 

 

 

 

 آضگٌبئیعیشي کی تحلیل

Dissolution of 

the 

Organization 
 

 

 

کے ؼٌسھ  ۱۹۷۲

کی  XXIVآضڈیٌٌػ 

 هٌؽوذی

Repeal of Sindh 

Ordinance XXIV 

of 1972 
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 تحت ؼطکبضی هالظم ؼوجھے جبئیں گے۔

 
 

۔ چیئطهیي یب اغ کی ططف ؼے عبم یب ذبص طوض ۲۱

ٹ کے پط ثباذتیبض ثٌبیب گیب زوؼطا کوئی شرض اغ ایک

تحت ثقبیب کؽی ضقن یب اغ ایکٹ کے تحت کیئے گئے 

هعبہسے کی ضقن کی وطولی کے لیئے کلیکٹط ؼے 

ضاثطہ کط ؼکتب ہے اوض کلیکٹط اغ ؼلؽلے هیں ایؽی 

ضقن کی لیٌڈ ضویٌیو کی ثقبیبجبت کے طوض پط ثبظیبثی 

 کطائے گب۔

۔ اغ ایکٹ کے تحت آضگٌبئیعیشي یب چیئطهیي یب ۲۲

الظم کے اذتیبضات کے اؼتعوبل کی کؽی عولساض یب ه

وجہ ؼے اگط کوئی شرض ًقظبى اٹھبتب ہے تو اغ 

 کو آضگٌبئیعیشي هوظوں هعبوضہ ازا کط ؼکتی ہے۔

 -VIIببة 

 آڈٹ اور اکبٔونٹس

Chapter-II 

Audit and Accounts 
( آضگٌبئیعیشي  هوظوں اکبٔوًٹػ اوض زوؼطے ۱۔ )۲۳

ًقظبى کے هتعلقہ ضکبضڈغ ثٌبئے گی اوض فبئسے اوض 

اؼٹیٹوٌٹ کے ؼبتھ اکبٔوًٹػ کب ؼبالًہ اؼٹیٹوٌٹ ثٌبئے 

گی اوض ایؽی عبم ہسایبت کی ضوشٌی هیں ثیلٌػ شیٹ 

 ثٌبئے گی، جیؽے قواعس هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

(آضگٌبئیعیشي کے اکبٔوًٹػ کوطشل آڈٹ کے تحت ۲)

 ہوں گے۔

(آضگٌبئیعیشي ڈائطیکٹط کوطشل آڈٹ یب اغ کی ۳)

وقت پط اغ ؼلؽلے هیں ثباذتیبض  ططف ؼے آڈٹ کے

ثٌبئے گئے عولساض کے طلت کطًے پط ؼبضے 

اکبٔوًٹػ، کتبة اوض هتعلقہ زؼتبویع جوع کطائے گی 

اوض ایؽی وضبحت اوض هعلوهبت جوع کطائے گی، جو 

 طلت کی جبئے۔

(چیئطهیي ہط هبلی ؼبل کے ذتن ہوًے پط ایک ۱۔)۲۱

ؼبالًہ ضپوضٹ ؼبل کے هعبهالت کے حوالے ؼے 
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 حکوهت کو جوع کطائے گب۔

(حکوهت آضگٌبئیعیشي ؼے تحطیطی اؼٹیٹوٌٹ، ۲)

ترویٌہ، تفظیل یب اغ کے ضبثطے هیں کؽی هعبهلے 

ؼے هتعلقہ کوئی زوؼطی هعلوهبت طلت کط ؼکتی 

 ہے۔

 -VIIIببة 

 تحلیل

Chapter-VIII 

Dissolution 
(حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۔ )۲۵

ایؽی تبضید ؼے تحلیل کط  شضیعے آضگٌبئیعیشي کو

ؼکتی ہے، جیؽے ًوٹیفکیشي هیں ثیبى کیب گیب ہو اوض 

اغ کے ثعس آضگٌبئیعیشي ایؽی تبضید ؼے تحلیل ہو 

 ۔جبئے گی

(ثیبى کطزٍ تبضید ؼے ؼبضی جبئیساز، فٌڈغ، ۲)

ثقبیبجبت جو هصکوضٍ تبضید ؼے فوضی پہلے 

آضگٌبئیعیشي کی ططف تھیں وٍ هوجوز ضہیں گی اوض 

کی ططف واجت االزا ہوں گی اوض ؼبضی  حکوهت

ثقبیبجبت ایؽی تبضید کے ثعس وٍ حکوهت کی ططف ہو 

 جبئیں گی۔

۔ ؼٌسھ ایگطیکلچطل ؼپالئیع آضگٌبئیعیشي آضڈیٌٌػ، ۲۶

 کو هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۷۲

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت ایکٹ نوٹ: 

 کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب

 سکتب۔

 


