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THE SIND INDUSTRIAL 

AND MINERAL 

DEVELOPMENT 

CORPORATION ACT, 1988 
 ]۱۹۸۸ اگغت ۴[

کے تذت طوثہ عٌذھ هیں طٌؼتی و جظ   ایکٹ

کبسپوسیشي کب لیبم ػول هیں  تشلی کے لئے هؼذًی 

 الیب جب عکے گب۔

کے تشلی ایغی طٌؼتی و هؼذًی ایک  جیغب کہ

 ہے جظ عے همظذلئے کبسپوسیشي کب لیبم 

اوس عوبجی عٌذھ هیں طٌؼتی و هؼذًی  طوثہ 

 ؛همظذ ہے دیٌبفشوؽ  خواٍ التظبدی تشلی کو

 هیں الیب جبئے گب:جظ کو اط طشح عے ػول 

 ثبة اول اثتذائیہ

PRELIMINARY 

عٌذھ طٌؼتی اوس هؼذًی اط ایکٹ کو   (۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۸۸ کبسپوسیشي ایکٹ، 

 ( اط کب اطالق پوسے طوثہ عٌذھ پش ہوگب۔۲)

 ( یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)

اوس هفہوم هضووى اط ایکٹ هیں جت تک کچھ ۔ ۲

 :ثشخالف ًہ ہوکے 

(a) '' ''عے هشاد صساػت پش هجٌی طٌؼت

کو  پیذاواسایک طٌؼت جو صسػی 

 ؛خبم هبل کے طوس پش اعتؼوبل کشے

(b) ''عے هشاد ثوسڈ آف '' ثوسڈ

 ؛ڈائشیکٹشص

(c) ''عے هشاد ثوسڈ آف ''چیئشهیي

 ؛کبسپوسیشي

(d) ''عے هشاد کوپٌیض ٓاسڈیٌٌظ، ''کوپٌی

 ؛ثٌبئی گئی کوپٌی تذت4897

(e) ''عے هشاد کبسپوسیشي کب ''ڈائشیکٹش

 ؛ڈائشیکٹش
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(f)  هبہی گیشی اوس تجبستی پبًی''

عے هشاد وٍ طٌؼتیں جو ''پشڈیوط

هبہی گیشی اوس تجبستی پبًی عے 

هچھلی، جھیٌگب  هتؼلك دوعشے وعبئل

فبسهض، کولڈ اعٹوسیج، پیکٌگ اوس 

 دشکتًمل و  هچھلی کی خظوطی

 ؛(یکی طٌؼت

(g) ؛عے هشاد دکوهت عٌذھ'' ''دکوهت 

(h) ''؛عے هشاد کبسپوسیشي کب فٌڈ'' فٌڈ 

(i) عے هشاد ''''هیٌجٌگ ڈائشیکٹش

 ؛هیٌجٌگ ڈائشیکٹش آف کبسپوسیشي

(j) ''هشاد توبم هٌشلض  عے  ''هؼذًیبت

 ؛عوائے هٌشل ٓائل اوس لذستی گیظ 

(k) '' پشعکشاثڈ'' عے هشاد لواػذ اوس

 ؛ضواثظ کے هطبثك دی گئی ہذایبت

(l) '' سیگولیشٌض'' عے هشاد اط لبًوى کے

 ثٌبئے گئے ضواثظ؛تذت 

(m)  سولض'' عے هشاد اط لبًوى  کے''

 ؛تذت ثٌبئے گئے لواػذ

 II-ثبة دوئن

 کبسپوسیشي کب لیبم، اختیبسات اوس کبم

ESTABLISHMENT, POWERS 

AND FUNCTIONS OF THE 

CORPORATION 

( دکوهت کے ًوٹی فکیشي کے رسیؼے 4۔ )۳

کبسپوسیشي کب لیبم ػول هیں الیب جبئے گب۔ جظ 

عٌذھ طٌؼتی، هؼذًی ڈیولپوٌٹ کبسپوسیشي کو 

 کہب جبئیگب۔

( کبسپوسیشي عٌذھ طٌؼتی، اوس هؼذًی ۲)

کےًبم عے ایک ثبڈی  ڈیولپوٌٹ کب سپوسیشي 

هغتمل جبًشیي  ۔ جظ کے پبط کبسپوسیٹ ہوگی

جي  کی ایک هشتشکہ هہش ہوگی اوس اختیبسات

کی هذد عے اط ایکٹ کی دفؼبت کے تذت 
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، کشًے کو دبطل جبئیذاد هٌمولہ و غیش هٌمولہ 

ًکبلٌے کب اختیبس ہوگبوٍ اپٌے ًبم یب سکھٌے 

عے همذهہ کش عکتی ہے یب اط پش همذهہ کیب جب 

 عکتب ہے۔

 ہوگب ( کبسپوسیشي کب هشکضی ٓافظ کشاچی۳)

دکوهت عے  کے توعظ عےیب ًوٹی فکیشي 

           طے کئے گئے کغی اوس همبم پش ہوگب۔

 ػالئمبئی دفبتشاى یشي اپٌےوسکبسپ (۴)

 پش ثٌبئے گی جہبں هٌبعت عوجھے۔ همبهبت

 ۔ کبسپوسیشي:۴

(a)  طٌؼتی و هؼذًی تشلی خبص طوس پش

صساػت پش هجٌی طٌؼت کی تشلی کی سفتبس 

کو ثڑھبًے کے لئے کوشبں ہوگی۔  خبص 

ثیغڈ  اًڈعٹشی کے دوالے -ایگشو طوس پش 

لی یب فتہ ػالئموں طوثے کے غیش تشعے 

دی جبئے گی۔ تبکہ وہبں کے  پش صیبدٍ توجہ

لوگوں کے التظبدی، اوس عوبجی دبالت کو 

 ثہتش کیب جب عکے۔

(i)  اط کے عبتھ کبسپوسیشي  طٌؼتوں

کے لیبم   کے لئے تشلی و هٌظوثہ 

ثٌذی، اوس ػول دسٓاهذی پشوگشام 

ثٌبًے کی ثھی رهہ داس ہوگی۔ثشوول 

 عشوط اوس صساػت پش هجٌی طٌؼتیں۔

(ii) تی اہویت هچھلی اوس دیگش ٓاثی طٌؼ

 ؛ًب بکے دبطل پیذاواس کو ثڑھ

(iii)  کی تشلی و  هؼذًیبت، هؼذًیبتی اشیبء

 ؛تشلی اوس تذمیكهٌظوثہ ثٌذی، اوس 

(iv)  دکوهت اط ایکٹ کے دائشے کبس

کغی اوس هواد کی سیغشچ ، تذت کے 

و تشلی کی رهہ داسی کب تشلی اوس 

 سپوسیشي کو عوًپ عکتی ہے۔

 -وضبدت:

، هطبلؼےهیں شبهل ہیں، هٌظوثہ ثٌذی 
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 عشوے، تجشثبت اوس عبئٌغی اوس پیشہ وساًہ 

تجضیئے پشوگشاهوں کی تٌظین اوس ًفبر هبدول 

ول ہوگب، جظ اوس اًفشا اعٹکچش ثٌبًے پش هشت

ثٌبًب، پبًی، ثجلی اوس  هیں شبهل ہوں گے سوڈص

ہ کشًب، ثبطالدیت اوس ػبم پیشگیظ کب اہتوبم 

وساًہ لوگ فشاہن کشًب، صهیي کی تشلی اوس 

لی وعبئل اوس دیگش هتؼلمہ عہولیبت  اہتوبم هب

کشًب، جو اًڈعٹشیل اوس هٌشل ڈولپوٌٹ پالى کے 

 لئے ضشوسی ہو۔

(b)  تذت عٌذھ شوگش اط ایکٹ کے

هیں هکول اوس هوثش کٌٹشول  کبسپوسیشي کو

 لیٌب۔

کبسپوسیشي کے یہ اختیبس ہوًگے   (a۔  )۵

 هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ جبئیذاد کب دظول، 

 کٌٹشول اوس اًتظبم؛

(b)    ؛کو ًیکبل کشًبکغی جبئیذاد 

(c)   اط ایکٹ کے همبطذ کے دظول کے

 لئے کغی اعکین کو هشتت اوس ًبفز کشًب؛

(d اط ایکٹ کے همبطذ کے دظول کے  )

 لئے اخشاجبت کشًب؛

(e) هؼبہذے کشًب؛ 

(f)  کے لئے ضشوسی عبهبى  ثہتش کبسکشدگی

 کی خشیذاسی؛

(g)   الذاهبت اٹھبًب جو همبطذ کے ایغے

 وطول کے لئے ثہتش یب ضشوسی ہوں؛

هطبثك ( کبسپوسیشي اط ایکٹ کے 4۔ )۶

کے دظول کے لئے اعکویں ثٌبئے گی همبطذ 

اوس اى اعکیووں  کو ػولی جبهہ پہٌبًے کے 

 هذذود کوپٌیبں جو ایک دوعشے عے لئے ثوسڈ

کی عشپشعتی کش  خودهختبس یب هبتذت کوپٌیوں

کو  کیپٹل، اًتظبهی  جي کی عکتی  ہے 

ڈھبًچے اوس اشیبء اوس ایغوعیشي کی یبداشت 

 جظ طشح هٌظوس  کشے گی۔

ADMINISTRATION 

OF THE AFFAIRS OF 

CORPORATION 
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 کوپٌیوں کو جي ( کے تذت۱( ریلی دفؼہ )۲)

یب تو  عشپشعتی  دی جبئے گی اى کو 

کبسپوسیشي هکول هبلی تؼبوى فشاہن کشے گی، 

اًغٹیٹیوشٌل فٌبعٌگ یب یب پھش پجلک شیئشص 

کے توعظ عے یب هل کش ئیضپشائیویٹ اًٹشپشا

 هبلی تؼبوى فشاہن کشے گی۔

کی ثٌیبد پش کوپٌیوں کو سواں تمبضبٔوں ( ۳)

اط طشح تشکیل دیب جبئے گب جو اى کے 

 دظے خبًگی اًٹشپشائیض دیئے جبعکیں۔

( کبسپوسیشي تجبستی تذفظبت کو هذًظش 4۔ )۷

سکھتے ہوئے اپٌے فشائض عشاًجبم دے گی۔ اوس 

کی جبًت عے دی گئی ہذایبت ولتب فولتب دکوهت 

 عے سہٌوبئی دبطل کشے گی۔

پبلیغی اگش عوال پیذا ہو کہ کوئی هؼبهلہ (  ۲)

طوست هیں  کے هطبثك ہے یب ًہیں تو اط 

 دکوهت کب فیظلہ دتوی ہوگب۔

( اط ایکٹ کی دوعشی شموں اوس لواػذ، ۳)

یشي کے اًتظبهی، بًوى کو هذًظش کبسپوساوس ل

کے تذت ثٌبئے گئے  9کبسوثبسی اهوس، دفؼہ 

ثوسڈ کو عوًپے جبئیں گے جو اختیبسات کو 

اعتؼوبل کشًے اوس دوعشے کبم کشًے هیں دك 

 کبسپوسیشي کی طشف عے کیئےثجبًت ہوگب جو 

 جبتے سہے ہوں۔

 III-ثبة

 ثوسڈ ٓاف ڈائشیکٹشص کی تشکیل

CONSTITUTION OF THE BOARD 

OF DIRECTORS 

عے ایک ثوسڈ تشکیل دکوهت کی جبًت ( ۱۔ )۸

 ۔دیب جبئے گب جو هشتول ہوگب
(i)  چیئشهیي  وصیش طٌؼت 

(ii)   ایڈیشٌل چیف

 عیکشیٹشی

تشلی و هٌظوثہ  

 ثٌذی

(iii)   ثشائےعیکشیٹشی 

 طٌؼت 

 آفیشل ڈائشیکٹش 

 

 

 

 

 

 ڈائشیکٹشص کی ًباہلی

DISQUALIFICATIONS 

OF DIRECTORS 
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REMOVAL OF 

DIRECTORS 
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 لئے هؼبوضے اوس االٔوًغض

REMUNERATION 
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(iv)  آفیشل ڈائشیکٹش  عیکشیٹشی خضاًہ 

(v)  آفیشل ڈائشیکٹش  هیٌجٌگ ڈائشیکٹش 

(vi)  7  ًبى آفیشل

ڈائشیکٹشص دکوهت 

کی جبًت عے همشس 

کئے جبئیں گے جو 

 طوثبئی عطخ پش 

ًبى آفیشل  

 ڈائشیکٹشص

(a) تجبست 

(b) هبلیبت 

(c) هبئٌٌگ اوس 

(d) پجلک عشوط 

 هیں اچھی عبکھ  سکھتے ہوں۔

(vii)  عٌذھ اعوجلی کے اعپیکش کی جبًت

عے ًبهضد کیب گیب طوثبئی اعوجلی کب ایک 

 سکي؛

 کب عیکشیٹشی ہوگب۔ ( هیٌجٌگ ڈائشیکٹش ثوسڈ۲)

( ثوسڈ کغی خبص همظذ کے لئے کغی ۳)

شخض کو ثطوس ڈائشیکٹش هٌتخت کش عکتی 

کب اختیبس ًہیں  دیٌے  ہے۔ پش اعکے پبط ووٹ

 ہوگب۔ 

خبلی کشًے کی اپٌب ػہذٍ ( ٓافیشل ڈائشیکٹش۴)

 گب۔ ائشیکٹش ًہیں سہےڈطوست هیں 

( ًبى ٓافیشل ڈائشیکٹش اپٌی همشسی کی هذت ۵)

عبل تک ػہذٍ عٌجھبلے گب۔ اوس  عے تیي

دکوهت کی هٌشبء عے ایغی هذت کے لئے 

 دوثبسٍ اہل ہوگب۔

( غیش عشکبسی ڈائشیکٹش کغی ثھی ولت اپٌی ۶)

هالصهت کی هذت پوسی ہوًے عے پہلے 

چبہئے تو اعتؼیفٰی دے عکتب ہے۔ یب دکوهت ثٌب 

 ػہذے عے ہٹب عکتی ہے۔کغی عجت کے

ًہیں ہو پبئے گب، ۔ کوئی ایغب شخض ڈائشیکٹش ۹

یب ڈائشیکٹش کے طوس پش کبم جبسی ًہیں سکھ 

 -عکے گب جو:

(a) 58  عبل عے صائذ  96عبل عے کن یب

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغشاى اوس ػولے کی تمشسی

APPOINTMENT OF 

OFFICERS AND 

STAFF 

  

 

فٌبًشل، ٹیکٌکل کویٹی کی  

 تمشسی

APPOINTMENT OF 

FINANCIAL, 

TECHNICAL 

COMMITTEES 

 

چیئشهیي کے فشائض اوس 

 اختیبسات

POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE 

CHAIRMAN 

 

 

هیٌجٌگ ڈائشیکٹش کے فشائض 

 اوس اختیبسات

POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE 

MANAGING 

DIRECTOR 
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اط ایکٹ کے ػوش کب ہو۔ عشکبسی سکي 

 ۔تذت ًباہل ًہیں ہوًگے

(b)  ۔ہےجو پبکغتبى کب شہشی ًہیں 

(c)  دبلت ٹھیک ًہ ہو، یب  جظ کی رہٌی

 پبیب جبئے۔ کوئی دهبغی خلل

(d)  عویت کغی جشم هیں جو اخاللی پغتی

 عضا یبفتہ ہو۔

(e) جظ کب کغی ولت هیں دیوالیہ ہو چکب ہو۔ 

(f)  جظ کو کغی عشکبسی ػہذے عے

یب ًباہل لشاس دیب  ثشطشف یب ہٹبیب گیب 

 ہو۔چکب

دکوهت ایک تذشیشی  دکن کے رسیؼے  ۔ ۱۱

کو هالصهت کی هذت پوسی ہوًے عے ڈائشیکٹش 

 -پہلے  ہٹب عکی ہے اگش وٍ:

(a) تذت فشائض کو   اگش وٍ اط ایکٹ کے

یب دکوهت  کشے پوسا کشًے عے اًکبس

 کو ًجھبًے هیں کے هطبثك رهہ داسیوں

 ًبکبم /ًباہل پبیب جبئے ۔

(b)  جظ ًے دکوهت کے هطبثك، ثطوس

ڈائشیکٹش اپٌے ػہذے  کب غلظ اعتؼوبل 

 کیب ہو۔

(c)  دکوهت کی تذشیشی اجبصت کے ثغیش

جبًتے ثوجھتے  ہوئے، ثشاٍ ساعت یب 

کی هذد عے  یکغی ششاکت داس

پش کغی پشاجیکٹ کب  ًبمکے  کبسپوسیشي

کوئی هؼبہذٍ یب ًوکشی کو کوئی دظہ 

ب،  جظ کے ثبسے هیں اعکے یدبطل  ک

ػلن هیں ہو کہ یہ دظول فبئذٍ هٌذ ثبثت  

 ہوگب۔

۔ دکوهت کی هٌظوسی کے عبتھ، ۱۱

پوسیشي غیش عشکبسی اسکبى کے لئے کبس

 ۔کب اجشاء کشیگی هؼبوضوں اوس دیگش هشاػبت

 IV-ثبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۔ ثوسڈ کے اجالط۱۷

MEETINGS OF THE 

BOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌڈ

FUND 
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کبسپوسیشي کے ػہذیذاساں کے فشائض همشسیبں 

 ۔اوس اختیبسات
APPOINTMENT AND POWERS AND 

FUNCTIONS OF THE FUNCTIONARIES OF 

THE CORPORATION 

( دکوهت  پشائیویٹ عیکٹش عےا یک ۱۔ )۱۲

 شخض کب ثطوس هیٌجٌگ ڈائشیکٹش تمشس کشے گی 

اوس  ششائظ طئے شذٍ دکوهت کی جبًت عے جو

 تؼلیوی هؼیبس پش پوسا اتشتب ہو۔

کب کل ولتی  ( هیٌجٌگ ڈائشیکٹش، کبسپوسیشي۲)

وٍ  ہوگب، هبعوائے دکوهتی اعتثٌٰی کے ػولذاس

کی سکٌیت عے  دوعشی کغی کوپٌی یب کبسپوسیشي

 هٌغلک کشے گب۔خود کو غیش 

کو ہٹبیب  M.D( دکوهت کی جبًت عے ۳)

 جبئے گب اگش وٍ؛

(a) کو پوسا  اط ایکٹ کے تذت فشائض

یب دکوهت کے  کشے  کشًے عے اًکبس

هطبثك رهہ داسیوں کو پوسا کشًے هیں 

 ًبکبم یب ًباہل پبیب جبئے۔

(b)  جظ ًے ثطوس ڈائشیکٹش اپٌے ػہذے کب

 غلظ اعتؼوبل کیب ہو۔

(c)  دکوهت کی تذشیشی اجبصت کے ثغیش

ثشاٍ ساعت یب غیش ثشاٍ ساعت کغی 

کے ، پشاجیکٹ یب کغی اعکین جبئیذاد

 ۔هلوث پبیب جبتب ہےدظول هیں 

( کبسپوسیشي، فشائض کی ثہتش ادائیگی ۱۔ )۱۳

اوس تؼلین و تجشثے  کے علغلے هیں هشوجہ لواػذ

، تکٌیکی اػتجبس هشبوستیکی ثٌیبدی  پش اًتظبهی، 

 عے پوسا اتشًے والے ٓافیغشص، هؼبوى کٌغلٹٌٹظ

 اوس دوعشے ػولے کب تمشس کشیگی۔

اوس ( ٓافیغشص، هشیش، هؼبوى، کٌغلٌٹظ ۲)

 هتذول کےتب دیجی کبسوائی   ایغی دوعشا ػولہ

 ہوًگے۔ جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

( کبسپوسیشي اط ایکٹ کے همبطذ کے ۱۔ )۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلن لگبًب

INVESTMENTS 

  

 

 

 

 لشضہ لیٌے کے اختیبسات 

POWERS TO OBTAIN 

LOANS 

  

 ثجٹ 

BUDGET 

 

 

 

 

 

 دغبة کتبة کب سکبسڈ سکھٌب

MAINTENANCE OF 

ACCOUNTS 

 

 آڈٹ

AUDIT 
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دظول کے لئے دغت ضشوست، هبلی، تکٌیکی 

 ایڈوائشصی یب ٓاڈٹ کویٹی  تشکیل کشے گی۔

هئیٌجٌگ ( کویٹیبں، ثوسڈ، چیئشهیي، یب ۲)

کی طشف عے عوًپے گئے فشائض کی ڈائشیکٹش 

دیں هؼبهالت هیں هشبوست ایغے  ادائیگی یب کچھ 

 ۔گی جظ کے لئے اى کو کہب جبئے گب

هلے  هطبثك( چیئشهیي اط ایکٹ کے ۱۔ )۱۵

ہوئے فشائض  اوس دیگش رهہ داسیبں عشاًجبم  دیے 

 گب۔

( ثوسڈ کی تشکیل یب عیشي هیں ًہ ہوًے یب ۲)

، چیئشهیي دغت کغی ایوشجٌغی کی طوست هیں

ضشوست ثوسڈ کے اى اختیبسات کو اعتؼوبل کشے 

گب اوس ضشوسی الذاهبت لے گب۔ جي کی توثیك ثؼذ 

 هیں ثوسڈ کے پہلے اجالط لی جبئے گی۔

 کی گٌجبئشوں اوس۔ اط ایک کی دفؼبت ۱۶

کی سوشٌی هیں هئیٌجٌگ چیئشهیي کی ہذایبت 

 ڈائشیکٹش؛

(a)  اط سکھٌب هوثش کٌٹشول  پشکبسپوسیشي

ثہتش سوصهشٍ کی عشگشهیوں/کبهوں کو 

 ہوگب۔  اًذاص هیں کشًے کب رهہ داس

(b)  کب کبسپوسیشي کی ثٌبئی گئی اعکیووں

، اوس اى پش ثہتش اوس ًفبر، اى کی ًگشاًی

کشواًے کب رهہ ػولذسٓاهذ هوثش اًذاص عے 

 داس ہوگب۔

(c)  کبسپوسیشي کی هبلی و ایگضیکیوٹو

کشے گب۔ اوس  ًگشاًی ایڈهٌغٹشیشي کو 

اط کے فشائض کی ادائیگی کے لئے اط 

یب عوًپے  ایکٹ کے تذت هلے ہوئے

اعتؼوبل کشے  عبسے اختیبسات کب گئے 

 گب۔

(d) کو کبسپوسیشي کے ػولے کے  اط

کے اختیبسات ثھی  ضبثطےاًتظبهی 

 دبطل ہوًگے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واججبت کی وطولی

RECOVERY OF DUES 

 

 

 

 

 

 شگش کبسپوسیشي کی هٌتملی

TRANSFER AND 
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، هشوجہ لواػذ و هیں ( ثوسڈ کے اجالط ۱۔ )۱۱

کو  کبمضواثظ اوس طشیمہ کبس کے هطبثك توبم  

 ًوٹبیب جبئے گب۔

( ثوسڈ کے اجالط کے طئے شذٍ، لواػذ و ۲)

ضواثظ کے هطبثك همشس ولت اوس جگہ پش ثالئے 

جبئیٌگے۔ لواػذ و ضواثظ ًہ ہوًے کی طوست 

هیں اجالط چیئشهیي کے ثتبئے گئے طشیمہ کبس 

 گے۔کے هطبثك طلت کئے جبئیں 

( اجالط کی طذاست چیئشهیي اوس اط ۳)     

کشے   هئیٌجٌگ ڈائشیکٹشکی غیش هوجودگی هیں 

 گب۔ 

 ( اجالط هبٍ هیں ایک ثبس ثالیب جبئے گب یب۴)

 ایک هشتجہ۔عہ هبہی  دیش عے دیش 

 6( اجالط کے لئے کوسم کن اص کن ۵)

 ڈائشیکٹشص پش هشتول ہوگب۔

چیئشهیي عویت کے  اوس( ہش ایک ڈائشیکٹش۶)

پبط ایکٹ ووٹ ہوگب ہش ووٹ کی ثشاثشی کی 

طوست هیں چیئشهیي کےپبط ایک کبعٹٌگ ووٹ 

 ہوگب۔

( هیٌجٌگ ڈائشیکٹش، جو ثوسڈ کب عیکشیٹشی ۷)

جظ  ثھی ہے اجالط کے هٌٹظ سیکبسڈص کشے گب

هیں اط اجالط هیں شبهل ڈائشیکٹشص کے ًبهوں کب 

 رکش  کیب جبئے گب۔

اجالط کے طذاست کٌٌذٍ ( هٌٹض پش اط ۸)

عے دعتخظ کشوائے جبئیں گے کغی ثھی 

 ے طلت کشًے پش پیش کئے جبئیں گے۔ڈائشیکٹش ک

 V  Chapter -پٌج ثبة

 ًٹظ(ؤ )فٌبًظ ٓاڈٹ ایٌڈ اکب

FINANCE, AUDIT AND ACCOUNTS 

کب ایک ػلیذذٍ فٌڈ ہوگب۔  ( کبسپوسیشي۱۔ )۱۸

تشلی کبسپوسیشي فٌڈ  جغے عٌذھ هؼذًی و طٌؼتی

 کہب جبئے گب، جو هشتول ہوگب:

(a)  دکوهت کی جبًت عے عشهبیہ کبسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکوهت کو ہذایت دیٌے

POWERS OF 

GOVERNMENT TO 

GIVE DIRECTIONS 

 

 

 تفویض اختیبسات

DELEGATION OF 

POWERS 

  

 

 

 

 عشکبسی هالصهیي

PUBLIC SERVANTS 
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DECLARATION OF 



 

14 

 کی هذ هیں کی گئی هبلی اػبًت۔

(b)  ،لشضے، گشاًٹظ، یب وفبلی، طوثبئی

یب هلکی وغیشٍ هلکی ایجٌغض  کی جبًت عے 

 هلی ہوئی اهذادی سلن۔

(c)  ٓاپشٹیٌگ یوًٹظ عے دبطل کی گئی

 سلن۔

(d) ًٹظ، یب کبسپوسیشي کے ٓاپشٹیٌگ یو

کے اثبثوں کو  عٌذھ شوگش کبسپوسیشي

 عے شیئشط کی ًیکبلی فشوخت فشوخت یب 

 هلی ہوئی سلن۔

(e)  کبسپوسیشي کو توبم دوعشی هذ هیں

 ۔دبطل ہوئی سلن

(f)لبئن دکوهتی لواػذ و ضواثظ کے هطبثك  

 گئے یب لئے گئے لشضہ جبت۔

( اط ایکٹ کے همبطذ کے دظول کے ۲)

لئے اط فٌڈ کب اعتؼوبل کیب جبئے گب، 

اوس ڈائشیکٹشص، هیٌجٌگ هؼبوضوں هبعویت 

ڈائشیکٹشص، ٓافیغشص، هشیش و هؼبوى، 

کے  کٌغلٹٌگ ایجٌغیض اوس کبسپوسیشي 

دیگش هبلی هشاػبت کی  دوعشے ػولے کو

 اط فٌڈ عے کی جبئے گی۔ ادائیگی 

لشضوں کی ( ثوسڈ، کبسپوسیشي کے ۳)

یمیٌی اط طشح کو  ادائیگی کشًے کی دیثیت

سکھب جبئے اط ثبت کب خیبل  ، اوسثٌبئے گب

 لؼہ پش هطلوثہ ػبم پوًجیهو ثھی کہ کغی گب

 هٌفی ًہ ہو۔

اط فٌڈ هیں جوغ کی گئی عبسی سلن  (۱۔ )۱۹

دکوهت عےهٌظوس شذٍ ثیٌک هیں جوغ کشوائی 

 جبئے گی۔

سیشي، دکوهت کے دیئے گئے ( کبسپو۲)

طشیمہ کبس کے هطبثك، اضبفی فٌڈص کو دکوهت 

ثیٌک هیں ثزسیؼہ فکظ ڈیپبصٹ یب  عے هٌظوسشذٍ

لگب تظذیك شذٍ عیکوسٹیض هیں دکوهت عے 

FIDELITY AND 

SECRECY 

  

 

 

 

عے ًمظبًبت کے دوالے 

 ڈائشیکٹشط کے لئے ضوبًت

INDEMNITY OF 

DIRECTORS 

AGAINST LOSSES 

 

 

ایکٹظ اوس کبسوایوں کی 

 تظذیك

VALIDATION OF 

ACTS AND 

PROCEEDINGS 

 ضوبًت

INDEMNITY 

 

 

 

 لواػذ

RULES 

 

 

 ضواثظ

REGULATIONS 

 

 

 تکبلیف کو ختن کشًب

REMOVAL OF 
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 عکے۔

و غیش هلکی  هبلیبتی  کبسپوسیشي هلکی ۔ ۲۱

اداسوں عے هلکی و غیش هلکی کشًغی هیں 

لشضے دبطل کش عکتی ہے۔ خبص طوس پش غیش 

هلکی لشضوں کے لئے دکوهت پبکغتبى کی جبًت 

ہ کبس پش ششائظ و طشیمعے ولتب فولتب دی گئی 

 ػول دسٓاهذ ضشوسی ہوگب۔

( ہش هبلی عبل کے لئے تخویٌہ لگبئے ۱۔ )۲۱

یذوں پش هشتول ایک ہوئے خشچوں اوس سع

تیبس کی جبئے گی جو هٌظوسی کے لئے  اعٹیٹوٌٹ

 ثوسڈ کے دوالے کی جبئے گی۔ 

( عبالًہ هٌظوسی شذٍ ثجٹ کے ػالوٍ، ۲)

خشچہ ًہیں  ئیوکبسپوسیشي کی جبًت عے هضیذ ک

کیب جبئے گب هبعوائے اى اخشاجبت کے جي کی 

 ثوسڈ عے پہلے هٌظوسی لی گئی ہو۔

۔ کبسپوسیشي، لواًیي اوس دیئے گئے طشیمہ کبس ۲۲

اکبٔوًٹظ اوس دیگش دسعت طشیمے عے کے هطبثك 

 هتؼلمہ سیکبسڈ تیبس کشے گی۔

 

( ہش هبلی عبل هیں کن اص کن ایک ثبس ۱۔ )۲۳

کبسپوسیشي کے اکبٔو ًٹظ کی جبًچ  پڑتبل،  ثوسڈ 

اکبٔوًٹظ  گئی چبسٹشڈ کی جبًت عے هٌظوس کی

جبئے گی اوس ثوسڈ کی جبًت  کی فشم عے کشوائی

عے طے کی گئی سلن هؼبوضے کے طوس پش ادا 

 کی جبئے گی۔

( دکوهت، دبالت کو ًظش هیں سکھتے ۲)

 ہوئے آڈیٹش جٌشل آف پبکغتبى کو ایک تذشیشی

کبسپوسیشي اوس اط کے دسخواعت کے رسیؼے 

 کی خظوطی جبًچ پڑتبل کی دسخواعت یوًٹظ 

۔ آڈیٹش جٌشل ٓاف پبکغتبى کی عکتی ہے کش

کی جبًت سپوسٹ، کوٌٹظ کے عبتھ کبسپوسیشي 

هبٍ کے اًذس دکوهت کو جوغ کشوائی  6عے 

 جبئے گی۔
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( کبسپوسیشي ہش هبلی عبل کے اختتبم پش ۳)

اکبٔوًٹظ کی فشم کی طشف عے کئے  چبسٹشڈ 

گئے عبالًہ ٓاڈٹ کے فوسی ثؼذ یب ایک هبٍ عے 

کشوائی گئی  پہلے سپوسٹ دکوهت کو جوغ

اوس اط کے یوًٹظ کی ثیلٌظ شیٹ   کبسپوسیشي 

اوس ًفغ اوس ًمظبى اکبٔوًٹ پش هشتول اط ٓاڈٹیٹڈ 

 سپوسٹ کی ثوسڈ عے هٌظوسی لی جبئے گی۔

( کبسپوسیشي ہش هبلی عبل کے اختتبم پش ۳)

چبسٹشڈ اکبٔوًٹظ کی فشم کی طشف عے کئے گئے 

عبالًہ ٓاڈٹ کے فوسی ثؼذ یب ایک هبٍ عے پہلے 

 سپوسٹ دکوهت کو جوغ کشوائی گئی کبسپوسیشي 

شیٹ اوس ًفغ و اوس اط کے یوًٹظ کی ثیلٌظ 

ًمظبى اکبٔوًٹ پش هشتول اط ٓاڈیٹیڈ سپوسٹ کی 

 سی لی جبئے گیظوثوسڈ عے هٌ

۔ کبسپوسیشي پش کغی تٌظین ، ثبڈی یب کغی ۲۴

 ثمبیبجبت  شخض کی طشف عے واجت االادا توبم 

هوکي الوطول  طشحلیٌڈ سیوًیو  کے ثمبیبجبت کی 

 ہوًگی۔

 Chapter- VI  ثبة ششن

 هتفشلبت

MISCELLANEOUS 

کے  ۱۹۸۴( دکوهت کغی ثھی ولت، ۱۔ )۲۵

عٌذھ کی سوشٌی هیں  ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼبت کوپٌیض 

کو هٌتمل  کش و کبسپوسیشي  شوگش کبسپوسیشي  ک

 هٌتمل هٌتملی کی تبسیخ  عے عکے گی، جظ کو

 تظوس کیب جبئے گب۔

 کو( کے تذت کبسپوسیشي ۱( ریلی دفؼہ )۲)

 شبهل ہوًگے۔هٌتمل کی گئی عٌذھ کبسپوسیشي 

، اوس توبم عبسے اثبثے، دموق، اختیبسات، هشاػبت

گش جبئیذاد ثشوول صهیي، دیهٌمولہ یب غیش هٌمولہ 

کبم، توبم گبڑیبں، کیش ثیلٌغض، رخبئش، فٌڈص، 

و دیگش عشهبیہ کبسی، لشضے، اوس  شیئشص

هٌذسجہ ثبال تبسیخ عے فوسی پہلے عٌذھ  شوگش 
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کی گئی جبئیذاد  دبطلکی جبًت عے  کبسپوسیشي 

توبم  اوس اط عے هٌغلککے دموق و هفبدات 

 ۔،  اوس توبم لشضے، ثمبیبجبتاکبٔوًٹظ، دعتبویض 

دیگش گٌجبئشوں کٹ کی اط ایثششطیکہ  ( ۳)

کی هطبثمت عے توبم تش هؼبہذے اوس سواں  

اہتوبهبت ثتبئی ہوئی تبسیخ عے فوسا پہلے کے 

اًذاص تھے اوس وٍ عٌذھ شگش کبسپوسیشي پش اثش

جظ عے سہے، اط تبسیخ عے ختن ہو جبئے گی 

۔ وٍ یش ہوئے ز کئے گئے یب ولوع پزوٍ ًبف

کبسپوسیشي کے دك هیں یب اى کے ثشػکظ 

عے اثشاًذاص ہوًے کی دیثیت هیں اط تبسیخ 

عے عٌذھ شگش  عوجھے جبئیں گے، جظ 

 کو کبسپوسیشي ًبم دیب گیب ہے۔ کبسپوسیشي 

ثششطیکہ اط ایکٹ کی دیگش گٌجبئشوں ( ۴)

کی هطبثمت عے اگش ثیبى کی گئی تبسیخ عے 

پش اثشاًذاص ہوًے  پہلے عٌذھ شگش کبسپوسیشي 

والی کو ئی کبسوائی یب خالف لذم هوجود ہے یب 

 التوٰی هیں ہے تو وٍ اعی تبسیخ عے کبسپوسیشي 

کے خالف هوجود یب التوٰی هیں عوجھب جبئے گب، 

ی یب هطلوثہ الذام  اط ایکٹ کے جغے وٍ کبسوائ

 ًفبر عے پہلے هوجود تھے۔

 اط ایکٹ کی دیگش گٌجبئشوں ثششطیکہ( ۵)

عے عٌذھ شگش  اوس لواػذ و ضواثظ کی هطبثمت

، کٌغلٹٌٹظ، کبسپوسیشي کے توبم تش ػولذاس

اگش کغی لبًوى، طالدکبس اوس دیگش هالصهیي ، 

عوجھوتے، هؼبہذاتی دعتبویض کے ثشػکظ ًہ 

کو هٌتمل ہو  ہوں، وٍ عت کے عت کبسپوسیشي 

جبئیں گے، جت تک اط ایکٹ کے تذت اى کی 

اوس کٌٹیثٌظ طئے   ضهالصهت کے ششائظ اوس ٹشه

ًہیں کئے جبتے، هبًب جبئے گب وٍ ًبفز الؼول 

ششائظ اط پش تبسیخ عے کبسپوسیشي هیں هالصهت 

، ٌٹہیں۔ اوس کوئی ثھی ػولذاس، کٌغلٹ کشتے

طالدکبس یب دوعشا هالصم، جظ  اط طشیمے  عے 



 

18 

هیں ٓایب  ہے، وٍ تجبدلے کی وجہ عے  کبسپوسیشي 

 اط کی تالفی کب دمذاس ہوگب۔

( دکوهت، کبسپوسیشي کے دائشٍ اختیبس ۱۔ )59

 هیں ٓاًے والے کغی هؼبهلے عے هتؼلك کوئی 

یب  Return Statementsدعتبویض، اػذاد و شوبس 

اط  طلت کش عکتی ہے اوس کبسپوسیشي  هؼلوهبت

 دکن کی دسخواعت کی تؼویل کی پبثٌذ ہوگی۔

هبلی عبل کے اختتبم  کے  ( کبسپوسیشي ۲)

تیي هبٍ کے اًذس دکوهت کو اط هبلی عبل هیں 

کے هتؼلك سپوسٹ پیش ہوًے والے هؼبهالت 

 کشے گی۔

کغی ي ، کبسپوسیشتذت( اط ایکٹ کے۱۔ )۲۱

اوس جٌشل اوس خظوطی ادکبهبت کے رسیؼے 

هئیٌجٌگ هشوجہ ضواثظ کے هطبثك، چیئشهیي، 

، رهہ یب دوعشے ػولے کو کوئی اختیبسڈائشیکٹش 

 داسی یب فشائض عوًپ عکتی ہے۔

، اط هئیٌجٌگ ڈائشیکٹش  یب   ( چیئشهیي ۲)

لواػذ و ضواثظ کے هطبثك اوس ایکٹ کے 

هالصم کو کوئی کے کغی ٓافیغش یب کبسپوسیشي 

اختیبس دوالے کش عکتب ہے هبعوائے اى اختیبسات 

کے تذت اعے هلے ہوئے  (۱کے جو ریلی دفؼہ )

 ہوں۔

۔ هشوجہ لواػذ و ضواثظ، اوس اط ایکٹ کے ۲۸

هئیٌجٌگ ڈائشیکٹش تذت کبم کشًے والے چیئشهیي، 

ڈائشیکٹشص، ٓافیغشص، هشیش، هؼبوى اوس کبسپوسیشي 

پبکغتبى پیٌل کوڈ کی کے دوعشے هالصهیي کو 

تذت پجلک  کے تذت پجلک عشوًٹظ 54دفؼہ 

 تظوس کیب جبئے گب۔ عشوًٹ 

ہش ڈائشیکٹش، هشیش، ػولذاس، هؼبوى، اوس ( ۱۔ )۲۹

 کبسپوسیشي کب دوعشا ػولہ کبم ششو ع کشًے 

عے پہلے سولض  کے هطبثك ایوبًذاسی هخلظی  

 اوس ساص داسی سکھٌے کب دلف لے گب۔

هٌذسجہ ثبال گٌجبئش کی  کوئی  شخض جو( ۲)
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خالف وسصی کشے گب تو هالصهت عے ًکبلے 

کو کغی کبسوائی  اط  جبًے کب دبهل ہوگب الجتہ

دیب جبئے گب، جظ عے پہلے عٌے جبًے کب هولؼہ 

 کے لئے اط پش لذم اٹھبیب جبتب ہے ۔

( ہش ڈائشیکٹش کو اپٌے فشائض کی اًجبم ۱۔ )۳۱

اوس کے دوساں ہوًے والے اخشاجبت دہی 

کے لئے کوپٌی کی ضوبًت دبطل  ًمظبًبت 

هبعوائے  اى ًمظبًبت کے جو جبى ثوجھ ہوگی۔ 

 کش کیئے گئے ۔

ڈائشیکٹش کو کغی اوس ڈائشیکٹش یب ػولذاس یب ( ۲)

هالصم کے کغی الذام، ًظشاًذاصی یب کوتبہی 

کے ًتیجے هیں کبسپوسیشي کو ہوًے والے 

لکیت  خواٍ یب اضبفی اخشاجبت، یب ه ًمظبى

ضوبًت هیں کوی کے لئےهوسد الضام ًہیں 

 ٹھشایب جب عکتب۔

کبسپوسیشي کب کوئی لذم یب لبًوًی کبسوائی، ۔ ۳۱

ثوسڈ هیں کغی ػہذے خبلی ہوًے کی ثٌب پش 

 لشاس ًہیں دیب جبئے گب۔ ًبهوصوں

 

 

ط ایکٹ، لواػذ اوس ضواثظ پش ًیک ًیتی ا۔ ۳۲

کغی کبم پش یب کئے جبًے والے کئے گئے عے 

، چیئشهیي، ڈائشیکٹش یب هئیٌجٌگ کبسپوسیشي

کوئی یب کبسپوسیشي کے کغی هالصم پش ڈائشیکٹش 

ًہیں کیب جب عکتب یب لبًوًی کبسوائی ًہیں کی کیظ 

 جب عکتی۔

 

۔ دکوهت اط ایکٹ کے همبطذ کے دظول ۳۳

 کے لئے ضشوسی لواًیي ثٌب عکتی ہے۔

 

۔ کبسپوسیشي  اط ایکٹ کے همبطذ کے دظو ۳۴

کے دوالے عے، جي  اى توبم هؼبهالت ل کے لئے

کب رکش سولض هیں ًہیں، ضشوست کے تذت لواًیي 
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 ثٌب عکتی ہے۔

پش ػول دسٓاهذ کے گٌجبئشوں ۔ اط ایکٹ کی ۳۵

دوساں ٓاًیوالی کغی سکبوٹ کو دوس کشًے کے 

دظول کے لئے اوس اط ایکٹ  کے همبطذ کے 

لئے دکوهت ضشوست کے تذت ادکبهبت جبسی  

 کش عکتی ہے۔
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