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 0220ىجريَ  XXIXشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 
SINDH ORDINANCE NO.XXIX OF 2002 

 ڪييٽي اڪائٌّٽس پتهڪ ايڊُاڪ شٍڌ

 0220 „رڊيٍٍسۿ ڪو( ۽ )جّڙڪ

THE SINDH ADHOC PUBLIC 

ACCOUNTS COMMITTEE 

(COMPOSITION AND 

FUNCTIONS) ORDINANCE, 2002 

 ]0220 شيپٽيتر 4[

ضّةي شٍڌ ۾ ايڊُاڪ پتهڪ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 اڪائٌّٽس ڪييٽي كائو ڪئي ويٍدي.

ضّةي ۾ ايڊُاڪ اُّ ضروري ٿي پيّ „ُي تَ شٍڌ جيئً تَ 

پتهڪ اڪائٌّٽس ڪييٽي جّڙي وڃي تَ جيئً اُا 

شرڪاري اڪائٌّٽس ۽ ُڪ ىد ىان ٻيَء ىد ۾ رکيم ركيً 

جّ جائزو وٺي ۽ ان ةاةت پاڪصتان جي „ڊيٽر جٍرل جي 

اُڏن ىّضّغً تي ڏٌم رپّرٽً کي ٌظر ىان ڪڍي ۽ 

تحهيم ٿيم شٍڌ ضّةائي اشييتهيَء جي پتهڪ 

 ڪو جّ اڪالُء ڪري؛ اڪائٌّٽس طرفان رُجي ويم

واري  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

 1اغالن تحت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر ٌيتر. 

 ىّجب ىػطم „ُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتحال 

 ۾ تڪڏو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛
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ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999„رڊر شان گڎ پڏُّ  ڪاٌصٽيٽيّشً

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ 9ڪاٌصٽيٽيّشً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

ىهيم شيّرن اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي 

گّرٌر خّشيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ 

 فرىايّ „ُي:

شٍڌ ايڊُاڪ پتهڪ „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

سۿ اڪائٌّٽس ڪييٽي )جّڙجڪ ۽ ڪو( „رڊيٍٍ

 شڎيّ ويٍدو. 0220

۽ ايڪّيِيً  الڳّ ٿيٍدو( ُي فّري طّر تي 0) 

 کان الڳّ شيجِيّ ويٍدو. 0222„ڪٽّةر 

ًُ „رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىطهب „ڊيٽر جٍرل „ف پاڪصتان؛” „ڊيٽر جٍرل 

(b) “ىطهب ايڊُاڪ پتهڪ اڪائٌّٽس ” ڪييٽي

جيڪا ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم شيجِي  ڪييٽي

 ويٍدي؛

(c) “ًىطهب ڪييٽي جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(d) “ًجّ  1973ىطهب اشالىي جيِّري پاڪصتانۿ ” „ئي

واري ٍُگاىي حانتً  1999„ڪٽّةر  02„ئيًۿ جًٍِ کي 

 واري اغالن تحت انتّيٰ ُيٺ ڪيّ ويّ „ُي؛

(e) “ىطهب شٍڌ اشييتهي جي ” تحهيم ڪيم ڪييٽي

تي تحهيم  1999پتهڪ اڪائٌّٽس تي ويَِ „ڪٽّةر 

 ڪيم اشٽيٍڊٌگ ڪييٽي؛

(f) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 
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(g) “ىطهب ڪييٽي جّ ىييتر؛” ىييتر 

( ىّجبۿ شٍڌ ضّةي ۾ ُڪ ايڊُاڪ 0ذيهي دفػَ )( 1).3

ٌّديۿ جيڪا گِٽ ۾ گِٽ پتهڪ اڪائٌّٽس ڪييٽي ُ

ترن تي ىشتيم ٌُّديۿ جيڪي اُڏي اُهيت ٻارًٌِ ىيي

 رکٍدا جيئً گّرٌر طئي ڪري.

(ىييتر گّرٌر طرفان ىلرر ڪيا ويٍداۿ اُڏيً شرطً ۽ 0)

ضاةطً تحت جيئً اُّ طئي ڪريۿ جيڪّ ىييترن 

ىٍجِان ڪًٍِ ُڪ کي ڪييٽي جّ چيئرىيً ٌاىزد 

 ڪري شگِي ٿّ؛

( تحت ٌيئً ڪييٽي جّڙي 1(جيصتائيً ذيهي دفػَ )3)

تي شٍڌ حڪّىت  0222„ڪٽّةر  01وڃي تيصتائيًۿ 

-BI/4(1)/73جي ىانيات کاتي جي ٌّٽيفڪيشً ٌيتر 

95(V-III)  تحت جّڙيم ايڊُاڪ پتهڪ اڪائٌّٽس

 ڪييٽي  کي ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم شيجِيّ ويٍدو.

و رکي (ُڪ ىييتر گّرٌر جي خّشيَء شان غِد1. )4

 شگٍِدو.

(چيئرىيً يا ىييتر پٍٍِجي ُٿ نکت ذريػي گّرٌر 0)

 ڏاًٌِ غِدي تان اشتػيفيٰ اىاڻي شگِي ٿّ.

شّاِء ان جي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجيۿ ڪييٽي ( 1. )5

 پٍٍِجّ طريليڪار جّڙيٍدي؛

(ڪييٽي جي گڎجاڻيَء الِء ڪّرم چيئرىيً شييت 0)

ةراةر ڪييٽي جي شيّري ىييترشپ جي ُڪ ڀاڱي ٽي 

 ٌُّدوۿ جًٍِ جي ٌصتت ُڪ ڳڻي ويٍدي.

شيّرا ىػاىال ڪييٽي جي گڎجاڻيَء دوران ىييترن جي (3)

 اڪثريت راِء ۽ ووٽٍگ شان طئي ڪيا ويٍدا.
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( ووٽ ةراةر ٿيڻ جي ضّرت ۾ چيئرىيً کي ىييتر طّر 4)

 ووٽ ڏيڻ جّ حق حاضم ٌُّدو.

(ڪييٽي ڪًٍِ ىػاىهي جي جاچ الِء ُڪ يا وڌيڪ 5)

ٽيّن ىلرر ڪري شگِي ٿي ۽ ذيهي ڪييٽيّن ذيهي ڪيي

 ىػاىهي تي پٍٍِجّن شفارشّن ڪييٽي حّاني ڪٍديّن.

ڪييٽي حڪّىت الِء جاري ڪيم ركيً جي ( 1. )6

اڪائٌّٽسۿ حڪّىت جي شانياٌي ىانياتي اڪائٌّٽسۿ 

„ڊيٽر جٍرل جي رپّرٽ ۽ اُڏن ٻيً ىػاىهً جي جاچ 

 پڏتال ڪٍدي جيئً حڪّىت کيس شٌّپي.

تحهيم ڪيم ڪييٽي طرفان ڇڎيم ڪو  ( ڪييٽي0)

طّر جاري ڪيم „ڊٽ رپّرٽس جي ةيڪ الگ جي 

ڪهيئرٌس جّ اٌتظام ڪٍدي ۽ پٍٍِجّن رپّرٽّن حتيي 

ىٍظّري الِء ُڪ شال دوران گّرٌر ڏاًٌِ اىاڻيٍدي يا اُڏي 

وڌايم غرضي دوران جيئً گّرٌر چيئرىيً جي درخّاشت 

 تي طئي ڪري.

ر ڪيم ركيجي شرڪار جي اڪائٌّٽس ۽ ىختط( 3)

جاچ پڏتال ڪرڻ ۽ ان حّاني شان „ڊيٽر جٍرل جي 

رپّرٽً جي اُڏي ريت ڇٍڊ ڇاڻ ڪرڻ جًٍِ ىان 

 ڪاىيٽي پاڻ ىطيئً ٿئي.

(a)  َورُايّن اڪائٌّٽس ۾ ڄاڻايم ركيّن اُّ ڏشٍدي ت

ويّن ُيّنۿ كاٌٌّي طّر تي اُڏيً خدىتً يا ىلطد الِء 

 ويّن ُيّن؛ ڪو „ٌديّن ويّنۿ جًٍِ الِء اُي الڳّ رکيّن

(b)  جيڪا جي اختيارن ىطاةق ُّۿ خرچ اٿارٽي تَ ڪيم

 ان کي ُالئي ٿي؛ ۽

(c)  ُر ري ايپروپريئيشً ان شهصهي ۾ حڪّىت )فٍاٌس
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 ڊپارٽييٍٽ( طرفان جّڙيم كاغدن ىّجب ڪئي وئي „ُي.

 ٽي جي اُا ةَ ذىيّاري ٌُّدي تَ:ييڪ( 4)

(a)  اُڏيً تجارتي ۽ ىال ٺاُيٍدڙ ڪارپّريشٍس جي

„ىدٌي ۽ رواٌگيَء جّ حصاب ڪتاب جاچڻۿ شرڪاري 

جّن ةيهٍس شيٽّن ڏشڻ ۽ فائدي  ترجيحً پراجيڪٽس ۽

ٌر چاُيّ „ُي تَ يا ٌلطان جا کاتا تپاشڻۿ جيڪي گّر

ىاني اىّر کي ضاةطي ۾ رکڻ واري كاٌّن تيار ڪيا وڃً يا 

جي گٍجائشً ىطاةق جّڙيا ويا „ًُۿ جيڪي ڪًٍِ 

ّص ڪارپّريشً شان واپاري يا ىال ٺاُيٍدڙ ىخط

الڳاپيم ُجً يا اُڏي اشڪيو يا پراجيڪٽ الِء ُجًۿ تً 

 ةاةت „ڊيٽر جٍرل جي رپّرٽ ڏٌم ُجي.

(b)  خّدىختيار ۽ شييي „ٽٌّاىس ةاڊيز جي ڪيائي ۽

خرچ جي اڪائٌّٽس جي جاچ پڏتال ڪرڻۿ جًٍِ جي 

„ڊٽۿ „ڊيٽر جٍرل طرفان گّرٌر جي ُدايتً ىّجب يا 

 ڪًٍِ كاٌّن ىّجب ڪئي ويٍدي.

(c)  اُڏن ىػاىهً ۾ „ڊيٽر جٍرل جي رپّرٽ كتّل ڪرڻ

جتي گّرٌر „ڊٽ ڪرڻ الِء چيّ ُجي يا ڪا اوڳاڙي يا 

اشٽّرس ۽ اشٽاڪ جي اڪائٌّٽس جي جاچ پڏتال 

 ڪرڻ؛

اجازت ڏٌم جيڪڎًُ ڪا ركو ىاني شال دوران ( 5)

 وئي „ُيگراٌٽس يا ىختص ركو کان وڌيڪ خرچ ڪئي 

تَ ڪييٽي ُر ڪيس جي حليلتًۿ اُڏي اضافي خرچ 

جي حانتً کي ٌظر ۾ رکٍدي جاچ ڪٍدي ۽ اُڏيّن 

 شفارشّن جّڙيٍديۿ جيئً اُا ىٍاشب شيجِي.

„ڊيٽر جٍرل ضّةي جي اڪائٌّٽس شان الڳاپيم . 7
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رپّرٽّن گّرٌر کي جيع ڪرائيٍدوۿ جيڪّ رپّرٽس غّر 

 الِء ڪييٽي حّاني ڪٍدو.

 

ڪييٽي رپّرٽّن جّ جائزو وٺٍدي ۽ پٍٍِجّن . 8

ضّةائي شفارشّن ىٍظّري الِء گّرٌر ڏاًٌِ اىاڻيٍدي. 

اشييتهي شٍڌ جي شيڪريٽريٽ گّرٌر طرفان ىٍظّر 

 شفارشً تي غيم در„ىد ڪرائيٍدي.ڪيم 

 

. ضّةائي اشييتهي شٍڌ جي شيڪريٽريٽ ڪييٽي جي 9

 شيڪريٽريٽ طّر ڪو ڪٍدي.

تي شٍڌ حڪّىت جي  0222„ڪٽّةر  01( 1. )12

-BI/4(1)/73فٍاٌس ڊپارٽييٍٽ جّ ٌّٽيفڪيشً ٌيتر 

95(V-III)  رڊيٍٍس تحت ڪييٽي جي كيام تي„ ًُ

 ىٍصّخ ٿي ويٍدو.

( تحت ٌّٽيفڪيشً جي 1ذيهي دفػَ )جيصتائيً ( 0)

ىٍصّخي ٌَ ٿئيۿ شيّرا کٍيم كدمۿ شروع ڪيم 

ڪارروائيۿ يا ان شهصهي ۾ جّڙيم ايڊُاڪ پتهڪ 

اڪائٌّٽس ڪييٽي جا جاري ڪيم حڪو ڪارگر 

ٌيٌّي کٍيم كدمۿ جاري ڪيم يا ًُ „رڊيٍٍس تحت 

 ڪيم شيجِيا ويٍدا ۽ ايئً ئي ڪارگر شيجِيا ويٍدا.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري  ۿواكفيت الِء „ُي

 شگِجي

 رپّرٽّن

Reports of the 

Auditor General 

شفارشّن ۽ اًٌِ تي غيم 

 در„ىد

Recommendations 

and their 

implementation 

ڪييٽي جي 

 شيڪريٽريٽ

Secretariat of the 

Committee 

 


