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 1988خطيَ ىVII غٍڌ ايڪٽ ٌيتط 

SINDH ACT NO.VII OF 1988 

 ڊونپييٍٽ ىٍطل ايٍڊ اٌڊغٽطيم غٍڌ

 1988 ايڪٽۿ ڪارپّريؾً

THE SIND INDUSTRIAL AND 

MINERAL DEVELOPMENT 

CORPORATION ACT, 1988 

 ]1988آگػٽ  4[

۽ ايڪٽ حًٍِ حي ترت غٍڌ ـّةي ۾ ـٍػتي 

 ڪارپّريؾً كائو ڪئي ويٍصي.ىػصٌي تطكي حي الِء 

حيئً تَ ُڪ اُڏي ـٍػتي ۽ ىػصٌي حي تطكي الِء 

ڪارپّريؾً حّ كيام ىلفص آُي حًٍِ غان غٍڌ 

۽ غياحي تّڏي اكتفادي ـّةي ۾ ـٍػتي ۽ ىػصٌي 

 تطكي کي ُٿي ڎيڻ ىلفص آُي؛

 حًٍِ کي ًُ ظطح غيم ۾ آٌصو ويٍصو:

 ةاب پِطيّن ؽطوغاتي

PRELIMINARY 

( ًُ ايڪٽ کي غٍڌ ـٍػتي ۽ ىػصٌي 1) .1

 غڎيّ ويٍصو. 1988ڪارپّريؾً ايڪٽۿ 

 ( ُيُء غڄي غٍڌ ۾ الڳّ ٌُّصو.2)

 ( ُي في انفّر ٌافض ٌُّصو.3)

۽ ىفِّم  حيػتائيً ڪخَِ ىضيّنًُ ايڪٽ ۾ . 2

 حي سالف ٌَ ُخي؛
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(a) ''طاد ُڪ ىان ى''زراغت تي ٻڌل ـٍػت

ـٍػت حيڪا زرغي پيصاوار کي سام ىال 

 ؛حي ظّر تي اغتػيال ڪطي

(b) ''؛ىان ىطاد ةّرڊ آف ڊائطيڪٽطز'' ةّرڊ 

(c) ''ًىان ىطاد ةّرڊ آف  ''چيئطىي

 ؛ڪارپّريؾً

(d) ''ىان ىطاد ڪيپٍيظ آرڊيٍٍعۿ ''ڪيپٍي

 ؛حّڏيم ڪييٽيترت  1984

(e) ''ىان ىطاد ڪارپّريؾً حّ ''ڊائطيڪٽط

 ؛ڊائطيڪٽط

(f) ''ىان ''ىاُيگطي ۽ واپاري پاڻي پطڊيّس

ـٍػتً حّ ىاُيگيطي ۽ واپاري پاڻي  ىطاد

ةاةت ٻيً وغيهً ىڇيۿ حِيٍگا فارىظۿ 

ڪّنڊ اغٽّريجۿ پيڪٍگ  ۽ ىڇيَء حا 

 ؛ساص ٌلم ۽ ذطڪت حي ـٍػتي

(g) ''؛ىان ىطاد غٍڌ ذڪّىت'' ذڪّىت 

(h) ''؛ىان ىطاد ڪارپّريؾً حّ فٍڊ''فٍڊ 

(i) ''ىان ىطاد ''ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط

 ؛ڊائطيڪٽط آف ڪارپّريؾً ىئٍيخٍگ

(j) ''ىان ىطاد غيّريّن ىٍطنظ غّاِء  ''اتىػصٌي

 ؛ ىٍطل آئم ۽ كصرتي گئع حي

(k) ''ىان ىطاد كاغصن ۽ ضاةعً ''پطغڪطاةڊ

 ؛حي ىعاةق ڎٌم ُصايتّن

(l) ''ىان ىطاد ًُ كاٌّن حي ''ريگّنيؾٍظ

 ؛ضاةعا ترت حّڏيم
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(m) ''ىان ىطاد ًُ كاٌّن حي ترت '' رونظ

 ؛حّڏيم كاغصا

 II-ةاب ٻيّن

 ڪارپّريؾً حّ كيامۿ استيار ۽ ڪو

ESTABLISHMENT, POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE 

CORPORATION 

حي ذريػي ذڪّىت حي ٌّٽيفڪيؾً ( 1. )3

ڪارپّريؾً كائو ڪئي ويٍصيۿ حًٍِ کي غٍڌ 

ڪارپّريؾً غڎيّ ـٍػتيۿ ىػصٌي ڊيّنپييٍٽ 

 ويٍصو.

( ڪارپّريؾً غٍڌ ـٍػتيۿ ۽ ىػصٌي 2)

ً حي ٌاني غان ُڪ ةاڊي ؾڊونپييٍٽ ڪارپّري

حًٍِ وٽ ىػتلم حاٌؾيً ۽  ڪارپّريٽ ٌُّصي.

استيارن حي ُڪ گڎيم ىِط ٌُّصي حًٍِ حي ىصد 

حي ترت ىٍلّال ۽ غيط  دفػاتغان ًُ ايڪٽ حي 

ىٍلّال ىهڪيت کي ذاـم ڪطڻۿ رکڻ يا ڪڍڻ حّ 

ُّ پٍٍِخي ٌاني غان ڪيع ڪطي  استيار ٌُّصو

 غگِي ٿي يا ان تي ڪيع ڪطي غگِخي ٿّ.

ڪارپّريؾً حي ىطڪظي آفيع ڪطاچي  (3)

ٌُّصي يا ٌّٽيفڪيؾً حي ذريػي ذڪّىت غان 

 ظئي ڪيم ڪًٍِ ٻئي ٍُڌ تي ٿيٍصي.

ٍخي غالئلائي آفيػً وارن ڪارپّريؾً پٍِ (4)

 ٍُڌن تي ٺاُيٍصي حتي ىٍاغب غيخِي.

 . ڪارپّريؾً:4
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(a)   ساص ظّر تي زراغت تي ـٍػتي ۽ ىػصٌي تطكي

ٻڌل ـٍػت حي تطكي حي رفتار کي وڌائڻ حي 

ةيػڊ -ڪّؽان ٌُّصي. ساص ظّر تي ايگطوالِء 

اٌڊغٽطي حي ذّاني غان ـّةي کي غيط تطكي 

ويٍصو تَ حيئً  يافتَ غالئلً تي وڌيڪ ڌيان ڎٌّ

اتان حي ىاڻًِ حي اكتفاديۿ ۽ غياحي ذانتً 

 کي ةِتط ڪطي غگِخي.

(i)  ان غان گڎ ڪارپّريؾً ـٍػتً حي كيام

حي الِء تطكي ۽ ىٍفّةَ ةٍصيۿ ۽ 

غيهصرآىصي پطوگطام ٺاُڻ حي ةَ ذىيّار 

ٌُّصي. ةؾيّل غطوس ۽ زراغت تي ٻڌل 

 ـٍػتّن.

(ii)  ىڇي ۽ ٻيً آةي ـٍػتي اُييت حي

 ؛ کي وڌائڻ ذاـم پيصاوار

(iii) ۿ ىػصٌياتي ؽيً حي تطكي ۽ ىػصٌيات

 ؛ىٍفّةَ ةٍصيۿ ۽ تطكي ۽ ترليق

(iv)  ذڪّىت ًُ ايڪٽ حي دائطي ڪار

حي ترت ڪًٍِ ٻي ىّاد حي ريػطچۿ 

تطكي ۽ تطكي حي ذىيّاري ڪارپّريؾً 

 کي غٌّپي غگِي ٿي.

 -وضاذت:

ىٍفّةَ ةٍصي ۾ ؽاىم آُيۿ ىعانػّۿ غطويۿ تخطةا ۽ 

غائٍػي ۽ پيؾّراڻَ تخظيا پطوگطاىً حي تٍظيو ۽ 

ٌفاذ ىاذّل ۽ اٌفطاغٽطڪچط ٺاُڻ تي ىؾتيم 

ٌُّصوۿ حًٍِ ۾ ؽاىم ٌُّصا روڊ ٺاُڻۿ پاٌيۿ ةخهي ۽ 

CORPORATION 
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گئع حّ ةٍصوةػت ڪطڻۿ ةاـالذيت ۽ غام 

ي پيؾّراڻَ ىاڻِّ فطاُو ڪطڻۿ زىيً حي تطكي ۽ ىان

وغيهً ۽ ٻيً الڳاپيم غِّنتً حّ اٌتظام ڪطڻۿ 

حيڪي اٌڊغٽطيم ۽ ىٍطل ڊونپييٍٽ پالن حي الِء 

 ضطوري ُخً.

(b)  ايڪٽ حي ترت غٍڌ ؽّگط ًُ

ڪارپّريؾً کي ىڪيم ۽ ىّثط ڪٍٽطول ۾ 

 وٺڻ.

5 .(a)   ڪارپّريؾً حا ُي استيار ٌُّصا ىٍلّال ۽

 ؛غيط ىٍلّال ىهڪيت حّ ذفّلۿ ڪٍٽطول ۽ اٌتظام

(b)   ؛ڪًٍِ ىهڪيت کي ٌيڪاني ڎيڻ 

(c)   ايڪٽ حي ىلفصن کي ذاـم ڪطڻ الِء ًُ

 ؛ڪًٍِ اغڪيو کي ىطتب ۽ الڳّ ڪطڻ

(d  ) ايڪٽ حي ىلفصن حي ذفّل حي الِء ًُ

 ؛سطچ ڪطڻ

(e) ؛ىػاُصا ڪطڻ 

(f)   ةِتط ڪارڪطدگي حي الِء ضطوري غاىان حي

 ؛سطيصاري

(g)   اُڏا كصم کڻڻ حيڪي ىلفصن حي وـّني حي

 ؛ةِتط يا ضطوري ُخًالِء 

ڪارپّريؾً ًُ ايڪٽ حي ىعاةق ىلفص ( 1). 6

حي ذفّل حي الِء اغڪييّن ٺاُيٍصي ۽ ًُ 

اغڪييً کي غيهي حاىّ ةڻائڻ حي الِء ةّرڊ ىرصود 

 ڪيپٍيً حّ ُڪ ٻئي غان سّدىشتيار يا ىاترت

ڪيپٍيً حي غطپطغتي ڪطي غگِي ٿيۿ حًٍِ 
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ايػيئيؾً کي ڪيپيٽمۿ اٌتظاىي ڍاٌچي ۽ ؽيً ۽ 

 حي ياداؽت حًٍِ ظطح ىٍظّر ڪٍصي.

( حي ترت حً ڪيپٍيً حي 1( ذيهي دفػَ)2)

ڪارپّريؾً ڎٌي ويٍصي ان کي يا تَ غطپطغتي 

ن فطاُو ڪٍصيۿ يا وري پتهڪ ىڪيم ىاني تػاو

ؽيئطز اٌػٽيٽيّؽٍم فٍاٌػٍگ يا پطائيّيٽ 

اٌٽطپطائيظ حي تّغط غان يا گڎحي تػاون فطاُو 

 ڪٍصي. 

ِطحً حي ةٍيادن تي ڪيپٍيً کي ( ُهٍصڏ گ3)

اُڏيَء ظطح حّڏيّ ويٍصو حيئً  ًُ حي ذفي کي 

 ساٌگي اٌٽطپطائيظ ڎئي غگِخً.

 ( ڪارپّريؾً تخارتي سصؽً کي ٌظط ۾ رکٍصي1. )7

ذڪّىت  ةّكت پٍٍِخا فطض غطاٌخام ڎيٍصي ۽ وكت

 پاران ڎٌم ُصايتً حي رٍُيائي ذاـم ڪٍصي.

ىػاىهّ پانيػي حيڪڎًُ غّال پيصا ٿئي تَ ڪّ ( 2)

حي ىعاةق ُخي يا ٌَ ُخي تَ ان ـّرت ۾ ذڪّىت حّ 

 فيفهّ ذتيي ٌُّصو.

۽ كاغصن ۽ كاًٌٌّ کي  ( ًُ ايڪٽ حي ٻي ؽق3)

ٌظط ۾ رکٍصي ڪارپّريؾً حي اٌتظاىيۿ ڪاروةاري 

حي ترت ٺاُيم ةّرڊ کي غٌّپيا ويٍصا  8ىػئهًۿ دفػَ 

حيڪي استيارن کي اغتػيال ڪطڻ  ۽ ٻيً ڪو 

ةخاٌب ٌُّصو حيڪّ ڪارپّريؾً حي ڪطڻ ۾ ذق 

 ظطفان ڪيّ ويٍصو ُّ.

 III-ةاب

 ةّرڊ آف ڊائطيڪٽطن حي حّڏحڪ
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CONSTITUTION OF THE BOARD 

OF DIRECTORS 

( ذڪّىت پاران ُڪ ةّرڊ حّڏيّ ويٍصوۿ حيڪّ 1. )8

 ىؾتيم ٌُّصو.

(i)  چيئطىيً  وزيط ـٍػت 

(ii)   ايڊيؾٍم چيف

 غيڪطيٽطي

 تطكي ۽ ىٍفّةَ ةٍصي 

(iii)   ةطاِء غيڪطيٽطي

 ـٍػت

 آفيؾم ڊائطيڪٽط 

(iv)  آفيؾطل ڊائطيڪٽط  ٌاڻي وارو غيڪطيٽطي 

(v)  آفيؾم ڊائطيڪٽط  ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط 

(vi)  4  ٌان آفيؾم

ڊائطيڪٽطز ذڪّىت 

پاران ىلطر ڪيا ويٍصا 

حيڪي ـّةائي غعد 

 تي

ٌان آفيؾم  

 ڊائطيڪٽطز

(a) واپار 

(b) ىانيات 

(c) ىائيٍگ ۽ 

(d) پتهڪ غطوس 

 ۾ غٺي غاک رکٍصڏ ُخً.

(vii) حي اغپيڪط پاران ٌاىظد  غٍڌ اغييتهي

 ؛ڪيم ـّةائي اغييتهي حّ ُڪ ىييتط

ڊائطيڪٽط ةّرڊ حّ غيڪطيٽطي خٍگ ي( ىئ2ٍ)

 ٌُّصو.

( ةّرڊ ڪًٍِ ساص ىلفص حي الِء ڪًٍِ 3)

ؽشؿ کي ةعّر ڊائطيڪٽط چٌّڊي غگِي ٿيۿ پط ان 

 

 

 ةّرڊ حي حّڏحڪ
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 وٽ ووٽ ڎيڻ حّ استيار ٌَ ٌُّصو.

( آفيؾم ڊائطيڪٽط پٍٍِخّ غِصو ساني ڪطڻ 4)

 ۾ ڊائطيڪٽط ٌَ رٍُصو. حي ـّرت

( ٌان آفيؾم ڊائطيڪٽط پٍٍِخي ىلطري حي ىصت 5)

ىت ّغان ٽً غانً تائيً غِصو غٍڀانيٍصو ۽ ذڪ

 حي ىطضيَء غان اُڏي ىصت حي الِء ٻيِط اُم ٌُّصو. 

غيط غطڪاري ڊائطيڪٽط ڪًٍِ ةَ وكت ( 6)

پٍٍِخي ىالزىت حي ىصت پّري ٿيڻ کان پِطيان 

ٿّ. يا ذڪّىت  ةٍا  چاُي تَ اغتػيفيٰ ڎئي غگِي

 ڪًٍِ غتب حي غِصي تان ُٽائي غگِي ٿي.

. ڪّ اُڏو ؽشؿ ڊائطيڪٽط ٌَ ٿي غگٍِصوۿ يا 9

ڊائطيڪٽط ظّر تي ڪو حاري ٌَ رکي غگٍِصوۿ 

 -حيڪّ:

(a) 25  غانً کان وڌيڪ  60غانً کان گِٽ يا

غيط حّ ُخيۿ غطڪاري ىييتط ًُ ايڪٽ 

 حي ترت ٌااُم ٌُّصو.

(b)  ٌَ ُخي.حيڪّ پاڪػتان حّ ؽِطي 

(c)  حًٍِ حي ذٍُي ذانت ٺيڪ ٌَ ُخيۿ يا

 ڪّئي دىاغي سهم ڎٺّ وڃي.

(d)  حيڪّ اسالكي پػتي غييت ڪًٍِ ڎوَُ ۾

 غظايافتَ ُخي.

(e)  حًٍِ حّ ڪًٍِ وكت ۾ ڎيّانپڻّ ٌڪطي

 چڪّ ُخي.

(f)  حًٍِ کي ڪًٍِ غطڪاري غِصي تان

 ةطظطف يا ُٽايم يا ٌااُم كطار ڎٌّ ويّ ُخي.
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OF DIRECTORS 
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. ذڪّىت ُڪ ترطيطي ذڪو حي ذريػي 10

ڊائطيڪٽط کي ىالزىت حي ىصت پّري ٿيڻ کان پِطيان 

 -ُٽائي غگِي ٿي حيڪڎًُ اُّ:

(a)  ًحيڪڎًُ ُّ ًُ ايڪٽ حي ترت فطض

کي پّرو ڪطڻ کان اٌڪار ڪطي يا 

ذڪّىت حي ىعاةق ذىيّاريً کي ٌڀائڻ ۾ 

 ٌاڪام/ٌااُم ڎٺّ وڃي.

(b)  حًٍِ ذڪّىت حي ىعاةقۿ ةعّر ڊائطيڪٽط

 ي.پٍٍِخي غِصي حّ غهط اغتػيال ڪيّ ُخ

(c)  ذڪّىت حي ترطيطي احازت کاٌػّاِء

ً ڀائيّاريَء ڪٍِڄاڻي واڻيۿ ةطاه راغت يا 

ً حي ٌاني تي حي ىصد غان ڪارپّريؾ

 ڪًٍِ پطاحيڪٽ حّ ڪّ ذفّ ڪّئي

ىػاُصو يا ٌّڪطي ذاـم ڪئيۿ حًٍِ حي 

ذفّل ةاري ۾ ًُ حي غهو ۾ ُخي تَ ُي 

 فائصييٍص ثاةت ٿيٍصو.

. ذڪّىت حي ىٍظّري غانۿ ڪارپّريؾً غيط 11

۽ ٻيّن ىطاغتّن  غطڪاري ىييتط حي الِء ىػاوضً 

 حاري  ڪٍصي

 IV-ةاب

 ڪارپّريؾً حي غِصيصارن حا فطضۿ ىلطريّن ۽ استيار

APPOINTMENT AND POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE FUNCTIONARIES OF 

THE CORPORATION 

ىان ُڪ ؽشؿ ( ذڪّىت پطائيّيٽ غيڪٽط 1. )12

 ڊائطيڪٽطن کي ُٽائڻ

REMOVAL OF 

DIRECTORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيط غطڪاري ڊائطيڪٽطن حي 

 الِء ىػاوضا ۽ االئٌّػظ

REMUNERATION 

AND ALLOWANCES 

TO THE NON-

OFFICIAL 

DIRECTORS 

 

 

 ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط

MANAGING 
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کي ةعّر ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ىلطر ڪٍصي حيڪّ 

ظئي ٿيم ؽطظً ۽ تػهييي ىػيار تي ذڪّىت پاران 

 پّرو نٍِصو ُخي.

ّريؾً حّ ڪم ( ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ڪارپ2)

 وكتي  غيهصار ٌُّصو

( ذڪّىت پاران ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط کي 3)

 ؛حيڪڎًُ ُُّٽايّ ويٍصو 

(a)  ڪطڻ ًُ ايڪٽ حي ترت فطضً کي پّرو

کان اٌڪار ڪطي يا ذڪّىت ىعاةق 

ذىيّاريً کي پّرو ڪطڻ ۾ ٌاڪام يا ٌااُم 

 ڎٺّ وڃي.

(b)  ّحًٍِ ةعّر ڊائطيڪٽط پٍٍِخي غِصي ح

 غهط اغتػيال ڪيّ ُخي.

(c)  َُذڪّىت حي ترطيطي احازت کاٌػّاِء ةطا

راغت يا غيط ةطاه راغت ڪًٍِ ىهڪيتۿ 

پطاحيڪٽ يا ڪًٍِ اغڪيو حي ذفّل 

 ۾ ىهّث ڎٺّ وڃي ٿّ.

ڪارپّريؾًۿ فطضً حي ةِتط ادائيگي حي  (1. )13

كاغصن ۽ تػهيو ۽ تخطةي حي ةٍيادن غهػهي ۾ ىطوحَ 

ٌتظاىيۿ ىؾاورتيۿ ٽيڪٍيڪي اغتتار تي پّرو نِڻ تي ا

۽ ٻي غيهي حي  ۿ ڪٍػهٽٍٽٍعىػاونطنۿ وارن آفيػ

 ىلطري ڪٍصي.

ىػاونۿ ڪٍػهٽٍٽع ۽ نۿ ۿ ـالذڪارن(  آفيػط2)

ڪاروائي حي ةطداؽت ٌُّصاۿ تاديتي ٻيّ غيهّ اُڏي 

 حيئً ةيان ڪيّ ويّ آُي.

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفيػطن ۽ غيهي حي ىلطري

APPOINTMENT OF 

OFFICERS AND 

STAFF 
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( ڪارپّريؾً ًُ ايڪٽ حي ىلفص حي 1. )14

ذفّل حي الِء ضطورت ىّحبۿ ىاني ٽيڪٍيڪي 

 ايڊوائيظري يا آڊٽ ڪييٽي حّڏيٍصي.

ۿ يا ىئٍيخٍگ ۿ ةّرڊۿ چيئطىيًڪييٽيّن (2)

ڊائطيڪٽط پاران غٌّپيم فطضً حي ادائيگي يا ڪخَِ 

الح ڎيٍصيّنۿ حًٍِ حي الِء ًُ کي اُڏن ىػاىهً ۾ ـ

 چيّ ويّ آُي.

۽  ً ايڪٽ حي ىعاةق ىهيم فطضً( چيئطىيً 1ُ. )15

  کي غطاٌخام ڎيٍصو. ٻيً ذىيّاريً

حّڏحڪ يا غيؾً ۾ ٌَ ُئڻ يا ڪًٍِ ( ةّرڊ حي 2)

اييطحٍػي حي ـّرت ۾ۿ چيئطىيً ضطورت ىّحب 

رڊ حي ًُ استيارن کي اغتػيال ڪٍصو ۽ ضطوري ةّ

. حًٍِ حي تّثيق ةػص ۾ ةّرڊ حي پِطيً كصم کڻٍصو

 احالس ۾ ورتي ويٍصي.

ًُ ايڪٽ حي دفػات حي گٍخائؾً ۽ چيئطىيً . 16

 حي روؽٍي ۾ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط؛ حي ُصايت 

(a)  ًُ ڪارپّريؾً تي ىّثط ڪٍٽطول رکڻ

روزىطه حي غطگطىيً/ڪيً کي ةِتط اٌصاز ۾ 

 ڪطڻ حّ ذىيّار ٌُّصو.

(b) ٌّفاذۿ  ڪارپّريؾً حي ٺاُيم اغڪييً ح

ًُ حي ٌگطاٌيۿ ۽ ان تي ةِتط ۽ ىّثطاٌصاز 

 غان غيهصرآىص ڪطڻ حّ ذىيّار ٌُّصو.

(c) ايگظيڪيّٽّ ً حي ىاني ۽ ارپّريؾڪ

ان حي ايڊىٍػٽطيؾً حي ٌگطاٌي ڪٍصو. ۽ 

فطضً حي ادائيگي حي الِء ًُ ايڪٽ ترت 

فٍاٌؾمۿ ٽيڪٍيڪم ڪييٽي 

 حي ىلطري

APPOINTMENT OF 

FINANCIAL, 

TECHNICAL 

COMMITTEES 

 

 

 چيئطىيً حا فطض ۽ استيار

POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE 

CHAIRMAN 

 

 

 

 

 

ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط حا فطض ۽ 

 استيار

POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE 

MANAGING 

DIRECTOR 
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ىهيم يا غٌّپيم غيّرن استيارن حّ اغتػيال 

 ڪٍصو.

(d)  ًُ اٌتظاىي ً حي غيهي حي ؾڪارپّريکي

 حا استيار ةَ ذاـم ٌُّصا.ضاةعي 

( ةّرڊ حي احالس ۾ۿ ىطوحَ كاغصن ۽ ضاةعً ۽ 1. )17

پّرو ڪيّ ظطيليڪار حي ىعاةق غيّري ڪو کي 

 ويٍصو.

ةّرڊ حي احالس حي ظئي ٿيمۿ كاغصن ۽ ( 2)

۽ ٻي ٍُڌ تي گِطايّ ىلطر وكت  ضاةعً حي ىعاةق

 ويٍصو. كاغصن ۽ ضاةعً ٌَ ُئڻ حي ـّرت ۾ احالس

چيئطىيً حا ٻڌايم ظطيليڪار حي ىعاةق گِطايّ 

 ويٍصو.

( احالس حي ـصارت چيئطىيً ۽ ان حي غيط 3)

 ىّحّدگيَء ۾ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ڪٍصو.

( احالس ىِيٍي ۾ ُڪ ڀيطو گِطايّ ويٍصو ۽ ديط 4)

 ُڪ ڀيطو. ٽَ ىاُيکان ديط 

 3الِء ڪّرم گِٽ ۾ گِٽ  احالس حي (5)

 ڊائطيڪٽطن تي ىؾتيم ٌُّصو.

( ُط ُڪ ڊائطيڪٽط ۽ چيئطىيً غييت وٽ 6)

ُڪ ووٽ ٌُّصو ُط ووٽ حي ةطاةطي حي ـّرت ۾ 

 چيئطىيً وٽ ُڪ ڪاغٽٍگ ووٽ ٌُّصو.

ۿ حيڪّ ةّرڊ حّ ڊائطيڪٽط ( ىئٍيخٍگ7)

ڪٍصو  غيڪطيٽطي ةَ آُي احالس حا ىٍٽع ريڪارڊ

حًٍِ ۾ ًُ احالس ۾ ؽاىم ڊائطيڪٽطن حي ٌانً حّ 

 ذڪط ڪيّ ويٍصو.

 

 

 

 

 

 ةّرڊ حّ احالس
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BOARD 
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حي ـصارت ًُ احالس  ( ىٍٽع تي8)

درسّاغتگضار کان دغتشط ڪطائي وڃي ڪًٍِ ةَ 

 ڊائطيڪٽط حي گِطائڻ تي پيؼ ڪيّ ويٍصو.

 V  Chapter -ةاب پٍخّن

 )فٍاٌع آڊٽ ايٍڊ اڪائٌّٽع(

FINANCE, AUDIT AND ACCOUNTS 

حًٍِ ( ڪارپّريؾً حّ ُڪ انڳ فٍڊ ٌُّصو.1. )18

 غٍڌ ىػصٌي ۽ ـٍػتي تطكي ڪارپّريؾً فٍڊ غڎيّ

 ويٍصوۿ حيڪّ ىؾتيم ٌُّصو:

(a)  ذڪّىت پاران غيڏپڪاري حي ىص ۾ ڪيم

 ذيايت.ىاني 

(b)  كطضۿ گطاٌٽعۿ يا وفاكيۿ ـّةائيۿ يا

ىهڪي وغيطه ىهڪي ايخٍػيظ حي پاران ىهيم 

 اىصادي ركو.

(c)  يٌّٽع کان ذاـم ڪيم ركو. آپطيٽٍگ 

(d) يٌّٽعۿ يا غٍڌ  ڪارپّريؾً حا آپطيٽٍگ 

ؽّگط ڪارپّريؾً حي ىهڪيتً کي وڪطي يا 

 ؽيئطز حي ٌيڪاني وڪڻڻ غان ىهيم ركو.

(e)  ًکي ٻي ىص ۾ ذاـم ڪيم ركو. ڪارپّريؾ 

(f)  ذڪّىتي كاغصن ۽ ضاةعً ىعاةق كائو ڪيم يا

 ورتم كطض.

( ًُ ايڪٽ حي ىلفصن حي ذفّل حي الِء 2)

ىػاوضً ۽ ًُ فٍڊ حّ اغتػيال ڪيّ ويٍصوۿ 

ڊائطيڪٽطنۿ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطنۿ آفيػطنۿ 

ـالذڪار ۽ ىػاونۿ ڪٍػهٽٍٽ ايخٍػيظ ۽ 

 

 

 

 

 

 

 

 فٍڊ

FUND 
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ڪارپّريؾً حي ٻي غيهي کي ٻيً ىاني ىطاغتً 

 حي ادائيگي ًُ فٍڊ غان ڪئي ويٍصي.

ةّرڊۿ ڪارپّريؾً حي كطضً حي ادائيگي ( 3)

ڪطڻ حي ذيثيت کي ًُ ظطح يليٍي ةڻايّ 

کيّ وڃي تَ حيئً ويٍصوۿ ۽ ًُ ڳانَِ حّ سيال ر

ىّكػي تي گِطةم غام پٌّخي ىٍفي ٌَ ڪًٍِ ةَ 

 ُخي.

( ًُ فٍڊ ۾ حيع ڪيم غاري ركو ذڪّىت کان 1. )19

 ىٍظّر ؽصه ةيٍڪ ۾ حيع ڪطائي ويٍصي.

( ڪارپّريؾًۿ ذڪّىت حي ڎٌم ظطيليڪار 2)

ىعاةقۿ اضافي فٍڊن حي ذڪّىت کان ىٍظّر ٿيم 

ةيٍڪ ۾ ةضريػَ فڪع ڊيپازٽ يا ذڪّىت کان 

 تفصيق ٿيم غيڪيّرٽي ۾ نڳائي غگِخي. 

ىانياتي ادارن . ڪارپّريؾً ىهڪي غيط ىهڪي 20

غان ىهڪي و غيط ىهڪي ڪطٌػي ۾ كطض ذاـم 

غيط ىهڪي كطضً حي ڪطي غگًِ ٿا. ساص ظّر تي 

ڪػتان پاران وكت ةّكت ڎٌم ؽطط ۽ الِء ذڪّىت پا

 ظطيليڪار تي غيهصرآىص ضطوري ٿيٍصو.

الِء تشييٍّ نڳايم سطچً ۽ ( ُط ىاني غال حي 1. )21

رغيصن تي ىؾتيم ُڪ اغٽيٽييٍٽ تيار ڪئي وڃي 

 حيڪا ىٍظّري حي الِء ةّرڊ حي ذّاني ڪئي ويٍصي.

( غانياٌَ ىٍظّري ٿيم ةخيٽ کان غالوه 2)

ۿ ٌَ ڪيّ ويٍصوڪّ سطچ ڪارپّريؾً پاران وڌيڪ 

غّاِء اًٌِ سطچً حي حًٍِ حي ةّرڊ کان پِطيان 

 ىٍظّري ورتي ويٍصي.
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حب ڎٌم ظطيليڪار ىّڪارپّريؾًۿ كاٌّن ۽ . 22

ريڪارڊ  الڳاپيم درغت ظطيلً غان اڪائٌّٽع ۽ ٻيا

 تيار ڪٍصي.

 

ُڪ ڀيطو ُط ىاني غال ۾ گِٽ ۾ گِٽ ( 1. )23

ڪارپّريؾً حي اڪائٌّٽ حي حاچ پڏتالۿ ةّرڊ پاران 

ىٍظّر ڪيم چارٽطڊ اڪائٌّٽع حي فطم غان ڪئي 

ىػاوضي ظّر ادا ويٍصي ۽ ةّرڊ پاران ظئي ڪيم ركو 

 ڪئي ويٍصي.

رکٍصي آڊيٽط ( ذڪّىتۿ ذانتً کي ٌظط ۾ 2)

ُڪ ترطيطي درسّاغت حي حٍطل آف پاڪػتان کي 

 ذريػي ڪارپّريؾً ۽ ان حي ايٌّٽع حي سفّـي

حاچ پڏتال حي درسّاغت ڪطي غگِي ٿي. آڊيٽط 

حٍطل آف پاڪػتان حي رپّرٽۿ ڪيٍٽع غان گڎ 

ڪّىت وٽ ىِيًٍ حي اٌصر ذ 3ڪارپّريؾً پاران 

 حيع ڪطائي ويٍصي.

( ڪارپّريؾً ُط ىاني غال حي پڄاڻي تي 3)

چارٽطڊ اڪائٌّٽع حي فطم حي ظطفان ڪيم غانياٌي 

آڊٽ حي کان حهصي پِّء يا ُڪ ىِيٍّ پِطيان رپّرٽ 

ذڪّىت کي حيع ڪطائيٍصي ڪارپّريؾً ۽ اًُ 

حي يٌّٽع کي ةيهٍع ؽيٽ ۽ ٌفع ۽ ٌلفان اڪائٌّٽ 

رپّرٽ حي ةّرڊ کان ىٍظّري تي ىؾتيم ًُ آڊيٽيڊ 

 ورتي ويٍصي.

ڪارپّريؾً تي ڪًٍِ ٌظيوۿ ةاڊي يا ڪًٍِ  ۔۴۲

طفان واحب االدا غيّريّن ةلايائّن نيٍڊ ؽشؿ حي ظ

 ذػاب ڪتاب حّ رڪارڊ رکڻ
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 رويٍيّ حي ةلايائً حي ظطح ىيڪً انّـّل ٌُّصي.

 Chapter- VI  ڇِّنةاب 

 ىتفطكات

MISCELLANEOUS 

حي ڪيپٍيظ  1984( ذڪّىت ڪًٍِ ةَ وكتۿ 1. )25

حي دفػات حي روؽٍي ۾ غٍڌ ؽّگط آرڊيٍٍع 

ىٍتلم ڪطي غگٍِصي.ۿ ڪارپّريؾً کي ڪارپّريؾً 

حًٍِ کي ىٍتلهي حي تاريز کان ىٍتلم تفّر ڪيّ 

 ويٍصو.

( حي ترت ڪارپّريؾً کي 1( ذيهي دفػَ )2)

ؽاىم ٌُّصي. غيّرن ىٍتلم ڪيم غٍڌ ڪارپّريؾً 

ۿ ذلًۿ استيارنۿ ىطاغتً ۽ ٻيً ىٍلّال يا غيط اثاثً

ىٍلّال ىهڪيت ةؾيّل زىيًۿ ٻيا ڪوۿ غيّريّن 

گاڎيّنۿ ڪيؼۿ ةيهٍػظۿ ذسيطاۿ فٍڊۿ ؽيئطز ۽ ٻي 

غيڏپڪاريۿ كطض ۽ ُيٺ ڄاڻايم حائيصاد حا ذق ۽ 

ىفاد ۽ ان غان الڳاپيم غيّرا اڪائٌّٽعۿ دغتاويظ ۽ 

 غيّرا كطضۿ ةلايائّن. 

ايڪٽ حي ٻيً گٍخائؾً حي ًُ ( ةؾطظيڪَ 3)

ىعاةلت کان غيّرا ىػاُصا ۽ ُهٍصڏ اٌتظام ٻڌايم تاريز 

کان فّرن پِطيان کان ُئا ۽ اُي غٍڌ ؽگط 

ۿ ًُ تاريز کان ستو ٿي تي اثطاٌصاز رُيا ڪارپّريؾً

يا وكّع پضيط آًُ.  ويٍصا حڎًُ کان اُي الڳّ ڪيا ويا

اُي ڪارپّريؾً حي ذق ۾ يا ان حي ةطغڪع 

ٿيڻ حي ذيثيت ۾ ًُ تاريز کان غيخِيا اثطاٌصاز 

ويٍصاۿ حًٍِ غان غٍڌ ؽگط ڪارپّريؾً کي 

 

 

 

 

 

 ؽگط ڪارپّريؾً حي ىٍتلهي
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 ڪارپّريؾً حّ ٌانّ ڎٌّ ويّ آُي.

( ةؾطظيڪَ ًُ ايڪٽ حي ٻيً گٍخائؾً حي 4)

 ىعاةلت غان حيڪڎًُ ةيان ڪيم تاريز کان پِطيان

غٍڌ ؽگط ڪارپّريؾً تي اثطاٌصاز ٿيڻ واري ڪا 

انتّيٰ ۾ غيخِيّ  ىّحّد آُي ياڪاروائي سالف كصم 

ويٍصوۿ حًٍِ کي اُا ڪاروائي يا گِطةم كصم ًُ 

 ايڪٽ حي الڳّ کان پِطيان ىّحّد ُئا.

ڪٽ حي ٻيً گٍخائؾً ۽ ( ةؾطظيڪَ ًُ اي5)

ؽگط  ً حي ىعاةلت غان غٍڌكاغصن ۽ ضاةع

ڪارپّريؾً حي غيّرن غيهصارنۿ ڪٍػهٽٍٽعۿ 

ـالذڪار ۽ ٻيً ىالزىيًۿ حيڪڎًُ ڪًٍِ كاٌّنۿ 

غيخِّتيۿ ىػاُصاتي دغتاويظ حي ةطغڪع ٌَ ُخًۿ 

اُي غڀ حا غڀ ڪارپّريػً کي ىٍتلم ٿي ويٍصاۿ 

ترت ًُ حي ىالزىت حي  حيػتائيً ًُ ايڪٽ حي

۽ ڪٍٽيٍٽع ظئي ٌٿا ڪيا وڃًۿ ىڃيّ  ؽطظً ۽ ٽطىظ

ّريؾً ٍصو اُّ ٌافض انػيم ؽطط ًُ تاريز کان ڪارپوي

۾ ىالزىت ڪٍصا آًُ ۽ ڪّ ةَ غيهصارۿ ڪٍػهٽٍٽۿ 

ـالذڪار يا ٻيّ ىالزمۿ حيڪّ ًُ ظطيلي غان 

ًُ تالفي حّ  غتبُيۿ اُّ ةصنيَء ڪارپّريؾً ۾ آيّ آ

 ذلصار ٌُّصو.

ه استيار ۾ ( ذڪّىتۿ ڪارپّريؾً حي دائط1. )26

 يا  ڪّ دغتاويظۿ اٌگ اکطايٍصڏ ڪًٍِ ىػاىهي ةاةت 

Return Statements  يا ىػهّىات ظهب ڪطي

 غگِي ٿي ۽ ڪارپّريؾً ًُ ذڪو حي درسّاغت

 حي تػييم حي پاةٍصي ٌُّصي. 
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( ڪارپّريؾً ىاني غال حي پڄاڻي حي ٽً 2)

ىِيًٍ حي اٌصر ذڪّىت کي ًُ ىاني غال ۾ ٿيٍصڏ 

 .ىػاىهً ىعاةق رپّرٽ پيؼ ڪٍصي

( ًُ ايڪٽ حي ترتۿ ڪارپّريؾً ڪًٍِ 1. )27

حي ذريػي ۽ ىطوحَ حٍطل ۽ سفّـي اذڪاىً 

ضاةعً حي ىعاةق چيئطىيًۿ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط يا 

ٻي غيهي کي ڪّئي استيارۿ ذىيّاري يا فطض غٌّپي 

 غگِي ٿي.

يا ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ًُ ايڪٽ ( چيئطىيً 2)

حي حي ۽ كاغصن ۽ ضاةعً حي ىعاةق ڪارپّريؾً 

ڪًٍِ آفيػط يا ىالزم کي ڪّ استيار ذّاني ڪطي 

غگِي ٿّ. غّاِء اًٌِ استيارن حي حيڪي ذيهي دفػَ 

 ( حي ترت ان غان ىهيم آًُ.1)

حي ترت . ىطوحَ كاغصن ۽ ضاةعً ۽ ًُ ايڪٽ 28

ڊائطيڪٽطۿ ڪو ڪطڻ واري چيئطىيًۿ ىئٍيخٍگ 

ڊائطيڪٽطنۿ آفيػطنۿ ـالذڪارنۿ ىػاون ۽ 

ڪارپّريؾً حي ٻيً ىالزىً کي پاڪػتان پيٍم 

حي ترت پتهڪ غطوٌٽع ترت  21ڪّڊ حي دفػَ 

 پتهڪ غطوٌٽ تفّر ڪيّ ويٍصو. 

( ُط ڊائطيڪٽطۿ ـالذڪارۿ ىػاونۿ ۽ 1. )29

غيهّ ڪو ؽطوع ڪطڻ کان  ڪارپّريؾً حّ ٻيّ

صاري ىشهفي ۽ رازداري پِطيان رونظ حي ىعاةق ايياٌ

 رکڻ حّ ذهف وٺٍصو.

( ڪّ ؽشؿ حيڪّ ىٿي ڄاڻايم گٍخائؼ حي 2)

سالف ورزي ڪٍصو تَ ىالزىت ىان ٌيڪاني ڎيڻ حّ 
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کي ڪًٍِ ڪارروائي کان ذاىم ٌُّصو انتتَ ًُ 

پِطيان ٻڌڻ حّ ىّكػّ ڎٌّ ويٍصوۿ حًٍِ حي الِء ان تي 

 كصم کٍيّ ويٍصو.

فطضً ٌڀائڻ دوران ( ُط ڊائطيڪٽط کي پٍٍِخً 1. )30

ٿيم سطچً ۽ ٌلفاًٌ حي الِء ڪيپٍي حي ضياٌت 

حيۿ حيڪي ڄاڻي  ذاـم ٌُّصي. غّاِء اًٌِ ٌلفاًٌ

 واڻي ڪيا ويا ُخً.

( ڊائطيڪٽط کي ڪًٍِ ٻئي ڊائطيڪٽط يا 2)

غيهصار يا ىالزم کي ڪًٍِ كصمۿ ٌظطداري يا 

کي ٿيٍصڏ  ڪّتاُيَء حي ٌتيخي ۾ ڪارپّريؾً

چاُي يا ىهڪيت  ٌلفان يا اضافي سطچًۿ

ضياٌت ۾ گِٽتائي حي الِء ىّرد انظام ٌٿا نڳائي 

 غگِخً.

ڪارپّريؾً حّ ڪّئي كصم يا كاٌٌّي ڪارروائيۿ . 31

ةّرڊ ۾ ڪًٍِ غِصي ساني ٿيڻ حي ٌاني تي ٌاىّزون 

 كطار ٌَ ڎٌّ ويٍصو.

 

 

ًُ ايڪٽۿ كاغصن ۽ ضاةعً تي ٌيڪ ٌيتي غان . 32

ڪيا ويا يا ڪيم ڪًٍِ ڪو تي ڪارپّريؾًۿ 

ڊائطيڪٽط يا چيئطىيًۿ ڊائطيڪٽط يا ىئٍيخٍگ 

ڪارپّريؾً حي ڪًٍِ ىالزم تي ڪّ ڪيع ٌٿّ 

ڪطي غگِخي يا كاٌٌّي ڪارروائي ٌٿي ڪطي 

 غگِي.

حي ذفّل حي  . ذڪّىت ًُ ايڪٽ حي ىلفص33
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 غگِي ٿي. الِء ضطوري كاٌّن ٺاُي

 

ًُ ايڪٽ حي ىلفص حي ذفّل . ڪارپّريؾً 34

حي الِء اًٌِ غيّرن ىػاىهً حي ذّاني غانۿ حًٍِ حّ 

ذڪط رونظ ۾ ٌَ آُيۿ ضطورت حي ترت كاٌّن ٺاُي 

 غگِي ٿي.

ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً تي غيهصرآىص حي دوران . 35

ايٍصڏ ڪًٍِ رڪاوٽ کي ستو ڪطڻ الِء ۽ ًُ ايڪٽ 

الِء ذڪّىت ضطورت حي ىلفصن حي ذفّل حي 

 ترت ذڪو حاري ڪطي غگِي ٿي.
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ىضڪّره تطحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت الِء آُي حيڪّ ڪّرٽ ۾  ايڪٽ حّ  ٌّٽ:

 اغتػيال ٌٿّ ڪطي غگِخي.


