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 ]۱۹۸۱خوى  ۴[
آسڈیٌٌظ خظ کی توعظ عے عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ قبئن 

 کیب خبئے گب۔

 خیغب کہ عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ کب قیبم هقظود ہے۔

کے اعالى کے تست،  ۱۹۷۷خوالئی  ۵اة اط لیئے، 

کی  ۱۹۷۷قبًوى )ًبفز ہوًے واال تغلغل( زکن، 
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هٌذسخہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب سوشٌی هیں، گوسًش عٌذھ ًے 

 کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

 -Iببة

 شزوعبتی

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ آسڈیٌٌظ، ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۸۱

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

  

۔ اط آسڈیٌٌظ هیں، خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a)  تست کے  ۱۱''ایغوعی ایشي'' هطلت دفعہ

سخغٹشڈ کغی اعپوسٹ یب کھیل کی طوثبئی 

 ایغوعی ایشي؛

(b)  کے تست قبئن کشدٍ  ۳''ثوسڈ'' هطلت دفعہ

 عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ؛

(c)  ثبئی الص'' هطلت ایغوعی ایشي کے ثبئی''

 الص؛

(d) چیئشهیي'' هطلت ثوسڈ کب چیئشهیي؛'' 

(e) ضلع کویٹی'' هطلت ثوسڈ کی ضلع کویٹی؛'' 

(f) ویضًل ''ڈویضًل کویٹی'' هطلت ثوسڈ کی ڈ

 کویٹی؛

(g)  ایگضیکٹو کویٹی'' هطلت ثوسڈ کی ایگضیکٹو''

 کویٹی؛

(h) فٌڈ'' هطلت ثوسڈ کب فٌڈ؛'' 

(i) زکوهت'' هطلت زکوهت عٌذھ؛'' 

(j) هیٹٌگ'' هطلت ثوسڈ کی هیٹٌگ؛'' 

(k) هیوجش'' هطلت ثوسڈ کب هیوجش؛'' 

(l)  ضواثظ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تست''

 ثٌبئے گئے ضواثظ؛

(m) ثٌبئے  ''قواعذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تست

 گئے قواعذ؛

(n) عیکشیٹشی'' هطلت ثوسڈ کب عیکشیٹشی؛'' 

(o) خضاًچی'' هطلت ثوسڈ کب خضاًچی۔'' 

 

 

هختظش عٌواى اوس 
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 -IIببة 

 بورڈ

( ختٌب خلذ ہو عکے ثوسڈ قبئن کیب خبئے گب، خظ ۱۔ )۳

 کو عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ کہب خبئے گب۔

(ثوسڈ ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب اوس اط کو اط ۲)

دوًوں اقغبم کی آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشوں کے تست 

هٌقولہ اوس غیش هٌقولہ خبئیذاد زبطل کشًے اوس 

سکھٌے کے لیئے زقیقی واسثی اوس عبم هہش ہوگی، 

اوس هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے گب اوس اط پش 

 کیظ ہو عکے گب۔

(ثوسڈ کے  ہیڈ کواسٹشص کشاچی هیں ہوں گے یب ۳)

ایغی دوعشی خگہ خیغے زکوهت ًوٹیفکیشي کے 

 رسیعے طے کشے۔

 ثوسڈ هٌذسخہ ریل پش هشتول ہوگب: ( ۱)۔۴

(i) عٌذھ کب گوسًش، یب اط کب ًبهضد

 کشدٍ

 چیئشهیي

1
(ii)]وائیظ  تعلین اوس کھیلوں کب وصیش

 چیئشهیي
2

(ii-a)] عٌذھ زکوهت کے هسکوہ

]]ثقبفت کب عیکشیٹشی
 

 هیوجش

3
(ii-b)] عٌذھ زکوهت کی

ہبٔوعٌگ، ٹبٔوى پالًٌگ، سوسل 

گوسًوٌٹ هسکوہ ڈولپوٌٹ اوس لوکل 

 کب عیکشیٹشی۔

 هیوجش

(ii-c) هیئش، کشاچی هیٹشوپولیٹي

 کبسپوسیشي

 هیوجش

(ii-d) هیوجشهیئش، زیذسآثبد هیوًغپل 

 ثوسڈ کی تشکیل

Composition of 

the Board 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 
1

 (17-03-1982) (ii)(1)(4)کی طشف عے تجذیل کشدٍ دفعہ  XIIکے عٌذھ آسڈیٌٌظ ًوجش  ۱۹۸۲

2
 (07-03-1994) (ii-a)( کی شق ۱کی ریلی دفعہ ) ۱کے تست شبهل کشدٍ دفعہ  VIIکے عٌذھ ایکٹ ًوجش  ۱۹۹۱

3
 (1984-10-15)تک  (ii-e)عے  (ii-b)( کی ریلی شقوں ۱کی ریلی دفعہ ) ۱کے تست شبهل کشدٍ دفعہ  XXXکے عٌذھ ایکٹ ًوجش  ۱۹۸۱
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 ] کبسپوسیشي۔

(iii)هیوجشص ڊويزنس جا ڪمشنر 

(iv) هیوجش ڈائشیکٹش آف اعپوسٹظ عٌذھ 

(v)  ڈائشیکٹشط آف اعکول

 ایدوکیشي، کشاچی اوس زیذسآثبد

 هیوجشص

(vi)  ڈائشیکٹشط آف کبلیح

 ایدوکیشي، کشاچی اوس زیذسآثبد

 هیوجشص

(vii)  ڈائشیکٹش آف ٹیکٌیکل

 ایدوکیشي، عٌذھ

 هیوجش

(viii)  دط ًبهوس لوگ خو اعپوسٹظ

اوس کھیلوں هیں دلچغپی سکھتے 

ہوں وٍ زکوهت کی طشف عے 

 ًبهضد کیئے خبئیں گے۔

 هیوجشص

(ix)  ٍایغوعی ایشٌض کے چبس ًوبئٌذ

زکوهت کی طشف عے ًبهضد کیئے 

 خبئیں گے

 

1
هسکوہ ثقبفت کب عیکشیٹشی اوس ڈائشیکٹش آف  [(2)

اعپوسٹظ تشتیجواس ثوسڈ کے عیکشیٹشی اوس خوائٌٹ 

 ] عیکشیٹشی ہوں گے۔
2

(2-A)]  گوسًش ًوٹیفکیشي کے رسیعے کغی شخض

کو عشکبسی یب غیش عشکبسی هیوجش هقشس کش کے ثوسڈ 

 ] عکتب ہے۔ کی تشکیل هیں تشهین کش
(آفیظ کے هقظذ کے لیئے هقشس کشدٍ عشکبسی ۳)

 هیوجش آفیظ چھوڑًے پش هیوجش ًہیں سہے گب۔

(ایک غیش عشکبسی هیوجش خت تک وٍ گوسًش کو ۱)

ایک تسشیشی خظ کے رسیعے اعتعیفٰی ًہ دے یب اط 

کو پہلے ہٹبیبًہ خبئے، دو عبل کے عشطے کے لیئے 
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Removal of a 
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 ثوسڈ کے کبم

Functions of the 

Board 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1
 (1994-03-07)( 2جو ذيلي دفعه ) 1طرفان تبديل ڪيل دفعه  VIIجي سنڌ ايڪٽ نمبر  4991 

2
 A (15-10-1984)-2جو ذيلي دفعه  1موجب شامل ڪيل دفعه  XXXجي سنڌ ايڪٽ نمبر  4991 
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 کے اہل ہوگب۔ آفیظ سکھ عکے گب اوس دوثبسٍ هقشسی

عشکبسی هیوجش کی عیٹ اط کی غیش (اگش ایک ۵)

( ۱هذت کے دوساى خبلی ہو، تو وٍ آعبهی ریلی دفعہ )

کی گٌدبئشوں کے تست ثھشی خبئے گی اوس هقشس 

 کشدٍ هیوجش سہتی هذت کے لیئے آفیظ سکھ عکے گب۔

(ثوسڈ یب اط کی کغی ثھی کویٹی کی کوئی ثھی ۶)

هیں آعبهی کی طوست هیں کبسسوائی ثوسڈ کی کویٹی 

 ش ًہیں ہوگی، خیغے ثھی هعبهلہ ہو۔غیش هوث

۔ زکوهت تسشیشی طوس پش زکن کے رسیعے غیش ۵

 عشکبسی هیوجش کو ثشطشف کش عکتی ہے، اگش وٍ:

(a)  اط آسڈیٌٌظ کے تست اپٌی رهیذاسیبں ًجھبًے

عے اًکبس کشتب ہے یب ًبکبم ہوتب ہے یب 

 رهیذاسیبں ًجھبًے کے اہل ًہیں سہتب؛

(b)  زکوهت کی ًظش هیں اط ًے اپٌی هیوجش کی

 زیثیت کو خشاة کیب ہے؛

(c)  ثوسڈ کی هغلغل تیي هیٹٌگظ هیں عے غیش

 زبضش سہب ہے؛

(d) ثذاخالقی کے خشم هیں عضایبفتہ ہے۔ 

 ۔ ثوسڈ کے هٌذسخہ ریل کبم ہوں گے، یعٌی:۶

(i)  طوثے هیں اعپوسٹظ، کھیلوں اوس طجی

تعلین کو فشوغ دیٌب اوس اط علغلے هیں 

 وت عولی ثٌبًب؛عبم زک

(ii)  عوام کے عبسے طجقوں هیں اعپوسٹظ

اوس کھیلوں کے لیئے پیبس اوس دلچغپی 

 پیذا کشًب؛

(iii)  ایغوعی ایشٌض کی تشکیل اوس ثہتش

 طشیقے کبم کبج ہو فشوغ دالًب؛

(iv)  طوثے هیں اعپوسٹظ اوس کھیلوں کی

 عشگشهیوں هیں هذد کشًب، فشوغ دالًب اوس 

 عشپشعتی کشًب؛

(v)  کشًب(؛)ضن 1ایغوعی ایشٌض 

 

 

 

 

 

 ثوسڈ کے اختیبسات
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ثوسڈ کی ایگضیکٹو 

 اتھبسٹی
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Executive 

Committee 

                                              

1
 (1982-01-30)کے تست تجذیل کشدٍ لفظ ''سخغٹش''  Iکے عٌذھ ایکٹ ًوجش  ۱۹۸۲ 
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(vi)  کغی شخض، ثبڈی یب تٌظین عے کوئی

سقن، هبلی گشاًٹظ، اهذاد اوس چٌذٍ زبطل 

 کشًب؛

(vii)  اعپوسٹظ اوس کھیلوں کی تشقی اوس

ثہتشی کے لیئے ایغوعی ایشٌض کو 

 گشاًٹظ دیٌب؛

(viii)  یہ یقیي کشًب کہ خظ هقظذ کے لیئے

گشاًٹظ دی گئی ہیں، وٍ اط ہی هقظذ 

 کے لیئے اعتعوبل ہو سہی ہیں؛

(ix) پش ایغے عبسے قذم اٹھبًب اوس  عبم طوس

چیضیں کشًب خو ضشوسی ہوں اوس اط 

کے هقبطذ زبطل کشًے هیں هذدگبس 

 ہوں۔

اط آسڈیٌٌظ کی دوعشی گٌدبئشوں کے تست، ۔ ۷

 ثوسڈ کو عبسے اختیبسات زبطل ہوں گے:

(a)  خبئیذاد زبطل کشًب اوس اًتظبم کشًب اوس اط

آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشوں کے تست عبم طوس 

 هیں زظہ لیٌب؛پش ٹھیکوں 

(b)  ثوسڈ کے خضاًچی اوس دیگش عولذاسوں اوس

هالصهیي کی هالصهت کے ششائظ و ضواثظ 

 هقشس کشًب اوس طے کشًب؛

(c)  زکوهت کی هٌظوسی کے لیئے ثوسڈ کی

 ثدٹ ثٌبًب؛

(d)  اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ زبطل کشًے کے

لیئے ایگضیکٹو، ڈیوصًل، ضلعی اوس دیگش 

 کویٹیبں ثٌبًب؛

(e) شیٹشی اوس عولذاسوں ثوسڈ کی کویٹیض، عیک

 اوس هالصهیي کی طشف اختیبسات هٌتقل کشًب؛

(f)  کغی اعپوسٹ یب کھیل هیں دلچغپی سکھٌے

والے کغی شخض کو اپٌے عبتھ هالًب، یب 

خظ  کغی ایغوعی ایشي کے کغی هیوجش 

کی هذد یب هشوسٍ هطلوة ہو اوس ششائظ و 

 ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو؛ اوس
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 کویٹیبں
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(g)  آسڈیٌٌظ کے زکوهت کے هٌظوسی عے اط

 هقبطذ زبطل کشًے کے لیئے ضواثظ ثٌبًب۔

 ۔ چیئشهیي ثوسڈ کی ایگضیکٹو اتھبسٹی ہوگب۔۸

 

 -IIIببة 

 کمیٹیبں اور ایسوسی ایشنز

( ایگضیکٹو کویٹی وائیظ چیئشهیي، عیکشیٹشی، ۱)۔ ۹

خضاًچی اوس تیي غیش عشکبسی هیوجشاى پش هشتول 

کب ہوگی، خي هیں عے کن اص کن ایک ایغوعی ایشي 

 ًوبئٌذٍ ہوگب۔

 (ایگضیکٹو کویٹی هٌذسخہ ریل کبم کشے گی:۲)

(a)  ،یہ یقیي کشًب کہ اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشیں

قواعذ، ضواثظ اوس ثبئی الص عبسے لسبر عے 

 ثٌبئے گئے ہیں؛

(b)  ایغوعی ایشٌض کے دسهیبں تکشاسوں کے زل

 کے لیئے کوششیں لیٌب؛

(c)  ڈویضًل کویٹی یب ضلعی کویٹی کے ازکبهبت

اپیلیٹ اتھبسٹی کے طوس پش اقذام کے تست 

 لیٌب؛

(d)  ایغوعی ایشي کے اًتظبهی اوس هبلیبتی

هعبهالت هیں ثذعٌواًی کی شکبیبت کے 

س ایغب قذم اٹھبًب خیغے خبًچ پڑتبل کشًب او

 ۔ضشوسی ہو

( ڈویضًل کویٹیبں اوس ضلعی کویٹیبں ایغے ۱۔ )۱۱

 افشاد پش هشتول ہوں گی، خیغے ثوسڈ هقشس کشے۔

عبم ضبثطہ اوس ًظشداسی هیں ڈویضًل (ثوسڈ کے ۲)

کویٹیبں اوس ضلعی کویٹیبں اى کے تشتیجواس دائشٍ 

 اختیبس کے تست کش عکیں گی:

(a)  ضلعی کھیلوں اوس اعپوسٹظ ڈویضًظ اوس

 لیئے قذم اٹھبًب؛ کی تشقی کے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایغوعی ایشٌض کے 

 کبهوں کی ًظشداسی

Supervisions of 

the activities of 

the associations 
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(b) 1 ثٌبًب( اوس ڈویضًل اوس ضلعی عطر پش(

ایغوعی ایشٌض کی عشگشهیوں کی ًظشداسی 

 کشًب؛

(c) ضلعی عطر کی ایغوعی ایشي  ڈویضًل اوس

کے تست ثوسڈ  ۱۶کے علغلے هیں دفعہ 

 کے عبسے اختیبسات ہوں گے؛

(d)  ایغے دوعشے کبم کشیں گی خیغے اى کو

ثوسڈ یب ایگضیکٹو کویٹی کی طشف عے دیئے 

 خبئیں گے۔

، ڈویضًل کویٹیوں اوس ضلعی (ایگضیکٹو کویٹی۳)

کویٹیوں کب کبم کبج اط طشذ چالیب خبئے گب اوس 

هیٹٌگظ اط طشذ ثالئی خبئیں گی خیغے ضواثظ هیں 

 ثیبى کیب گیب ہو۔

(کوئی ثھی عبت یب صائذ افشاد کغی هخظوص ۱۔ )۱۱

کھیل یب اعپوسٹ کے لیئے ایغوعی ایشي ثٌبًے کے 

لیئے اى کے ًبم ایغوعی ایشي کے یبدداشت ًبهہ هیں 

دیں گے اوس اعی کی ًقل ایغی فی کے عبتھ خو ثوسڈ 

ی خبئے، عیکشیٹشی کو ثھیدیں کی طشف عے طے ک

 گے۔

(ایغوعی ایشي کے یبدداشت ًبهہ کے عبتھ ثبئی الص ۲)

 کب ًقل ہوگب، خظ هیں شبهل ہوں گے:

(a) ایغوعی ایشي کب ًبم؛ 

(b) ایغوعی ایشي کے هقبطذ؛ 

(c)  ایغوعی ایشي کے عہذے سکھٌے والوں کے

 ًبم، پتہ اوس کبسوثبس؛

(d) وعبئل خي عے ایغوعی ایشي چل سہی ہے۔ 

عیکشیٹشی ایغوعی ایشي کے یبدداشت ًبهہ اوس ( ۳)

ایغوعی ایشي کے ثبئی الص کی ًقل خو تظذیق شذٍ 

اوس ثوسڈ کی طشف عے هہشثٌذ ہوگی ایک 

 سخغٹشیشي عشٹیفکیٹ خبسی کشے گب۔

ی (ثبئی الص هیں ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی ک۱)

 

 

 

 

 

 ثوسڈ فٌڈ

Board Fund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکبٔوًٹظ اوس آڈٹ

Accounts and 

audit 
 

 

 

 

 

 

 

                                              

1
 (1982-01-30)کے تست تجذیل کشدٍ لفظ ''سخغٹش''  Iکے عٌذھ ایکٹ ًوجش  ۱۹۸۲
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ل ًہیں ہوگی خت طشف عے کوئی ثھی تشهین قبثل قجو

عے هٌظوس ًہ کشائی خبئے، اط تک وٍ عیکشیٹشی 

هقظذ کے لیئے تشهین کی ایک ًقل عیکشیٹشی کو 

 ثھیدی خبئے گی۔

( اگش عیکشیٹشی هطوئي ہے کہ تشهین اط آسڈیٌٌظ ۵)

کے کچھ گٌدبئشوں یب قواعذ اوس ضواثظ یب ایغوعی 

ایشي کے یبدداشت ًبهہ کے تکشاس هیں ًہیں ہے تو وٍ 

یق شذٍ ًقل تشهین کو هٌظوس کش عکتب ہے اوس تظذ

 ایغوعی ایشي کو ثھیح عکتب ہے۔

( خت تک کچھ ثھی ایغوعی ایشي کے ۱۔ )۱۲

یبدداشت ًبهہ یب ثبئی الص کے هتضبد ًہ ہو، اگش ایغی 

خبًچ پڑتبل کے ثعذ خیغے ضشوسی ہو، ثوسڈ اط 

کی هیٌیدٌگ خیبل کب ہے کہ ایغی ایغوعی ایشي 

 ثبڈی:

(a)  اپٌی رهیذاسیبں ًجھبًے کے الئق ًہیں یب

 لغل رهیذاسیبں ًجھبًے هیں ًبکبم ہوتی ہے؛هغ

(b) ھبلٌے کے الئق ًہیں یب اپٌے هعبهالت عٌج

 کب عبهٌب ہے؛ یب هبلی هغبئل

(c)  اط کے اًتظبهی اوس هبلی هعبهالت هیں

 ثذعٌواًیوں کب عبهٌب ہے؛

(d)  ثوسڈ یب ایگضیکٹو کویٹی کی طشف عے

خبسی کشدٍ کغی ہذایت پش عول کشًے هیں 

 هغلغل ًبکبم ہوتی ہے؛

(e)  عبم طوس پش عواهی هفبد یب ایغوعی ایشي

 کے هفبد کے خالف قذم اٹھبتی ہے۔

ثوسڈ هیٌیدٌگ ثبڈی کو ختن کشًے کب زکن خبسی کش 

عکتب ہے، خو عشطہ ایک عبل عے صائذ ًہ ہوگب، 

 خیغب ایغے زکن هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

( هیٌیدٌگ ثبڈی کو طفبئی پیش کشًے کب هوقعہ ۲)

قذم اط دفعہ کے تست  دیٌے کے عالوٍ کوئی ثھی

 ًہیں اٹھبیب خبئے گب۔

(خہبں ایغوعی ایشي کی هیٌیدٌگ ثبڈی ختن کی ۳)

گئی ہے، ایغوعی ایشي کی هیٌیدوٌٹ ًئی هیٌیدٌگ 

زکوهت کے 

 اختیبسات

Powers of 

Government 
عیکشیٹشی اوس 

خضاًچی کے 

 اختیبسات

Powers of 

Secretary and 

Treasurer 
 قواعذ

Rules 
 ضواثظ

Regulations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عذالتی کبسسوائی پش 

 پبثٌذی

Jurisdiction of 

courts barred 
 ضوبًت
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تک ثبئی الص کے تست، ایغی ثبڈی یب ثٌٌے ثبڈی 

ایڈهٌغٹشیٹش کی طشف عے کبم خبسی سکھے گی خو 

 ثوسڈ کی طشف عے هقشس کیب خبئے۔

(خہبں ایغوعی ایشي کب کوئی هیوجش فٌڈط هیں ۱)

ثذعٌواًی یب هعبهالت کی ثذاًتظبهی هیں هلوث دیکھب 

خبئے، ثوسڈ ایغے هیوجش پش وقتی طوس پش ًبفز کغی 

قبًوى کے تست قذم اٹھبًے کے عالوٍ، ایغی ایغوعی 

ایشي هیں عے ایغے هیوجش ہو ہٹب عکتب ہے اوس اط کو 

ک ًباہل کش عکتب هیوجش ہوًے عے ایغے عشطہ ت

 ہے، خو وٍ طے کشے۔

 -IVببة 

 فنڈ، اکبٔونٹس اور آڈٹ

( ایک فٌڈ ہوگب، خظ کو عٌذھ اعپوسٹظ ثوسڈ ۱۔ )۱۳

 فٌڈ کہب خبئے گب۔

 (فٌڈ هشتول ہوگب:۲)

(a) زکوهت کی طشف عے دی گئی گشاًٹظ؛ 

(b)  کغی شخض، اداسے یب تٌظین کی طشف عے

 دی گئی اهذاد؛

(c) ہوًے  ثوسڈ کی کغی خبئیذاد هیں عے زبطل

کی سقووں کی عشهبئے  والی سقن یب فٌڈ

 کبسی عے زبطل ہوًے والی سقن؛

(d)  ثوسڈ کی طشف عے خوع کشدٍ یب زبطل

 کشدٍ قشع؛ اوس

(e)  ثوسڈ کی طشف عے زبطل ہوًے کے لیئے

 دوعشی عبسی سقویں۔

(فٌڈ هیں سقویں ایغی طشذ لگبئی خبئیں گی اوس ۳)

ھی خبئیں گی خیغے ثوسڈ کایغے ثیٌک هیں س

 دے۔هٌظوسی 

(فٌڈ کھیلوں، اعپوسٹظ اوس طجی تعلین کی ہوت ۱)

افضائی اوس تشقی کے لیئے اعتعوبل کیئے خبئیں گے 

اوس دوعشے هٌغلکہ هقبطذ کے لیئے خو اط 

 زبطل کشًے عے هٌغلک ہوں۔آسڈیٌٌظ کے هقبطذ 

(ثوسڈ ایک زذ هقشس کشے گب، خظ تک عیکشیٹشی ۵)

Indemnity 
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وٍ اپٌی  کو فٌڈ هیں عے پیغے ًکبلٌے کب اختیبس ہوگب،

 تسویل هیں سکھ عکے گب اوس فٌڈ خشچ کش عکے گب۔

(فٌڈ کے اکبٔوًٹظ خضاًچی کی طشف عے اط ۱۔ )۱۱

طشذ عٌجھبلے خبئیں گے خیغے ضواثظ هیں ثیبى کیب 

 گیب ہو۔

(فٌڈ کے اکبٔوًٹظ ہش هبلی عبل هیں ایک هشتجہ ۲)

اکبٔوًٹٌٹ خٌشل عٌذھ، یب اط کے ًبهضد کشدٍ شخض 

 کیئے خبئیں گے۔کی طشف عے آڈٹ 

(آڈٹ سپوسٹ ثوسڈ کو ثھیدی خبئے گی اوس ثوسڈ ۳)

کی سائے عے زکوهت کو ثھیدی خبئے گی، اوس 

آڈٹ اعتشاع کی ثوسڈ زکوهت  کی طشف عے کغی 

 دسعتگی کی ہذایبت پش عول کشے گب۔

 -Vببة 

 جنزل پزوویزنس

۔ زکوهت ثوسڈ کو ایغی ہذایبت دے عکتی ہے یب ۱۵

یٹشى، اعٹیٹوٌٹ یب کوئی اى عے کوئی دعتبویض، س

دوعشی هعلوهبت خو کغی هعبهلے عے هٌغلک ہو 

خو ثوسڈ کے هبتست ہو طلت کش عکتی ہے، اوس ثوسڈ 

 ایغی ہذایت یب دسخواعت پش عول کشے گب۔

۔ عیکشیٹشی اوس خضاًچی ایغے اختیبس اعتعوبل ۱۶

کشیں گے اوس ایغے کبم عشاًدبم دیں گے خیغے 

 ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

 

 
 

۔ زکوهت اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشوں کے هقبطذ ۱۷

 زبطل کشًے کے لیئے قوائذ ثٌب عکتی ہے۔

( ثوسڈ، زکوهت کی هٌظوسی عے ثوسڈ کے ۱۔ )۱۸

هعبهالت عٌجھبلٌے اوس چالًے اوس اط آسڈیٌٌظ کے 

هقبطذ زبطل کشًے کے لیئے ایغے ضواثظ ثٌب عکتب 

 ۔ہے، خو اط ؤسڈیٌٌظ اوس قواعذ کے هتضبد ًہ ہوں

(خبص طوس پش اگش پچھلے اختیبسات کے تضبد ۲)

هیں ًہیں تو پھش ضواثظ اى ثبتوں کے لیئے فشاہن 

 کیئے خبئیں گے:
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(a)  ثوسڈ کی هیٹٌگ کی آصادی اوس ایغی هیٹٌگظ

 کے عول کب طشیقیکبس؛

(b) ًوٹیظ خظ پش ایک هیٹٌگ ثالئی خبئے گی؛ 

(c)  وقت اوس خگہ خہبں پش ثوسڈ کی هیٹٌگ

 ثالئی خبئے گی؛

(d) خظ کے تست هٌٹ چالئے اوس  طشیقیکبس

 تظذیق کیئے خبئیں گے؛

(e)  ثھشتی، آفیظ کب عشطہ، ثوسڈ کی طشف

عے هقشس کشدٍ خضاًچی اوس دوعشے 

عولذاسوں اوس هالصهیي کی هالصهت کے 

 ششائظ و ضواثظ؛

(f)  طشیقیکبس خظ هیں اوس وقت خظ پش ثدٹ

زکوهت کی طشف هٌظوسی کے لیئے 

 ثھیدی خبئے گی؛

(g)  خو اط آسڈیٌٌظ کی یب کوئی دوعشا هعبهلہ

گٌدبئشوں کے هطبثق ہو اوس اى هیں ثیبى کیب 

 خبئے۔

۔ کغی ثھی عذالت کو کوئی کبسسوائی صیش غوس ۱۹

الًے کب اختیبس ًہیں ہوگب یب اط آسڈیٌٌظ کے تست 

ے کبهوں یب کغی کبم کے اسادے پش کیئے گئ

 کبسسوائی کب اختیبس ًہیں ہوگب۔

کب یب کچھ ۔ اط آسڈیٌٌظ کے تست کیئے گئے کغی ۲۱

کشًے کے اسادے پش کوئی هقذهہ یب قبًوًی کبسسوائی 

زکوهت، ثوسڈ یب اط کی کغی کویٹی یب عولذاسوں یب 

 هالصهیي کی خالف ًہیں کی خبئے گی۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


