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 1988ىجريَ  IIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.III OF 1988 

ترىيو( چّٿيً ) ىڪاٌي خڪّىتشٍڌ 

 1987ايڪٽۿ 

THE SINDH LOCAL GOVERNMENT 

(FOURTH AMENDMENT) ACT, 1987 

 ]1988 فيتروري 3[

ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ شٍڌ جًٍِ ذريػي  ايڪٽ

 ترىيو ڪئي ويٍدي.۾  1979

ترىيو ۾  1979شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ  تَ جيئً

 ٌُّدي؛ ريت ًُ جيڪا „ُيۿ پئي ٿي ضروريڪرڻ 

 ويٍدو: „ٌدو ۾ غيم ريت ًُ کي ان

شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت )چّٿيً ايڪٽ کي ( ًُ 1)  .1

 شڏيّ ويٍدو. 1987ۿ ايڪٽ ترىيو(

 ٿيٍدو.( ُي فّري ظّر الڳّ 2)

 

۾ۿ جًٍِ کي  1979شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ  .2

 3ًُ کاٌپِّء ڄاڻايم „رڊيٍٍس شڏيّ ويٍدوۿ ان جي دفػَ 

 ۾:

(i) ( کي ختو ڪيّ ويٍدو.2طق ) 

(ii) ( الِءۿ ُيٺيً طلً کي ىتتادل ةڻايّ 82طق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

ىختػر غٍّان ۽ 

 طروغات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 3دفػَ 

Amendment of 

Section 3 of 

Sindh 
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 ويٍدو:

ٽري ىعهب ڪّ طخع جيڪّ ُڪ فيڪ” پّرُيت“( 82“)

۾ ڄاڻايم „ُي  1934۾ ىالزم „ُيۿ جيئً فيڪٽريز ايڪٽۿ 

يا اٌڊشٽريم ۽ ڪيرطم اشٽيتهظييٍٽ ۾ جيئً اونَِ 

پاڪصتان اٌڊشٽريم ۽ ڪيرطم اييپالئييٍٽ )اشٽيٍڊٌگ 

۾ ڄاڻايم „ُيۿ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ  1968„رڊرس( „رڊيٍٍسۿ 

 شان ڪو ڪٍدڙشال جّ ڪًٍِ ٍُرىٍد يا غير ٍُرىٍدۿ ُٿ 

و ڪٍدڙ پّرُيت جيڪّ ڪيّ وڃي يا ىظيً شان ڪيا 

 ؛کيس ىػاوضّ ڏٌّ وڃي

ىعهب ُڪ ىيٌّصپم ” زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي( “83)

ڪييٽي جيڪا ًُ „رڊيٍٍس تدت ڪراچي طِر ۾ جّڙي 

 وئي ُجي.

 ۾: 10ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ . 3

(a)( َجي طق 1ذيهي دفػ )(a)  جي ذيهي طق(iii)  ۾ۿ ُيٺيّن

 طرظيَ ةيان وڌايّ ويٍدو:

ةظرظيڪ ڪراچي طِر ۾ ُڪ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً “

 ”.۽ ُر ُڪ ضهػي الِء زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي ٌُّدي.

(b) ( َ۾ نفظً 2ذيهي دفػ )“کي نفظً ” ُڪ ضهػي ڪائٌّصم

شان ” ػي ڪائٌّصمهىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً يا ُڪ ض“

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

۾ۿ نفظً  ۽ ڪاىائً  23ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ . 4

کي نفظً ” شرڪاري ىييترن کاٌصّاِءۿ جيڪڏًُ ڪّ ُجي“

شان ىتتادل ” ۾ ڄاڻايم (a)( جي طق 1جي ذيهي دفػَ ) 14دفػَ “

 ةڻايّ ويٍدو.

 

Ordinance XII 

of 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 10دفػَ 

Amendment of 

Section 10 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 23دفػَ 

Amendment of 

Section 23 of 

Sindh 
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( کاٌپِّء 2۾ ذيهي دفػَ ) 26. ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 5

 ُيٺيان ٌّان دفػات طاىم ڪيا ويٍدا:

( ىيئرۿ ڊپٽي ىيئرۿ چيئرىيً يا وائيس چيئرىيً وفاكي يا 3“)

غّةائي خڪّىت ۾ ُڪ وزير يا غالخڪار ٿيڻ جي غّرت 

 ۾ غِدو ڇڏي ڏيٍدا.

( زوٌم ڪييٽي جّ چيئرىيً ىيئر ٿيڻ جي غّرت ۾ 4)

 ”.غِدو ڇڏي ڏيٍدو.چيئرىيً جّ 

 

کاٌپِّء ُيٺيّن ٌئّن دفػَ  37. ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 6

 ٍدو:يوّ طاىم ڪي

37-A . ( ًُ 1“) ةٍيادن تي چٌّڊن تي پاةٍدي.پارٽي

„رڊيٍٍس جي ڪًٍِ ٻئي طرظيَ ةيان کاٌصّاِءۿ ًُ „رڊيٍٍس 

تدت چٌّڊن ۾ خػّ وٺٍدڙ ڪّ ةَ طخعۿ اُڙي چٌّڊ جي 

ىلػد الِءۿ شياشي پارٽي جّ ٌانّۿ جٍِڊوۿ ٌظان يا ٽڪيٽ 

اشتػيال ٌَ ڪري شگٍِدوۿ يا ان جّ پهيٽ فارم يا شِڪار 

 يا فركيّاراڻا دوۿ ٌَ ئي اُّ ڪيخاغم ٌَ ڪري شگٍِ

 ٌػرا ُڻي شگٍِدو: غالئلائي

ةظرظيڪ ُڪ اىيدوار ُڪ شياشي پارٽي جّ فلط ىييتر 

 ُئڻ تي ٌااُم كرار ٌَ ڏٌّ ويٍدو.

اختياريۿ اُڙي جاچ کاٌپِّء جيئً  ( جيڪڏًُ چٌّڊ2)

ىٍاشب شيجِيۿ ىعيئً „ُي تَ ڪّ طخع ڪّڙ ڳانِائي 

( جي گٍجائظً شان ٽڪراَء ۾ 1رُيّ „ُي يا ذيهي دفػَ )

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 26دفػَ 

Amendment of 

Section 26 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

۾ دفػَ  XII„رڊيٍٍس 

37-A ّجّ اضاف 

Insertion of 

Section 37-A 

of Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 
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ۿ يا اُّ چٌّڊن الِء اىيدوار ٌٿّ ٿي شگِيّ „ُيۿ چٌّڊجي „ي

ىييتر ٌٿّ رُي شگِيۿ اُّ چئً شانً  جيئً ةَ ىػاىهّ ُجيۿ

 جي غرغي الِء چٌّڊن ۾ خػّ وٺڻ الِء ٌااُم ٿي ويٍدو.

ةظرظيڪ اُڙي الڳاپيم طخع کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ 

 ”.کاٌصّاِء اُڙو خڪو جاري ٌَ ڪيّ ويٍدو.

 ۾: 38دفػَ . ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي 7

(i)  ّىّجّد طرظيَ ةيان کان اڳۿ ُيٺيّن طرظيَ ةيان وڌاي

 ويٍدو:

ُر زوٌم  ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جا ىييترةظرظيڪ “

جي ةٍياد تي ىتٍاشب ٌيائٍدگي ڪييٽي ظرفان اًٌِ ىٍجِان 

 ؛”چٌّڊيا ويٍدا.

(ii) وچ ۾ ” تَ“۽ نفغ ” ةظرظيڪ“ىّجّده طرظيَ ةيان ۾ نفغ

 ڪيّ ويٍدو.طاىم ” وڌيڪ“نفغ 

 ( ۾:1جي ذيهي دفػَ ) 40ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ . 8

(a)  ىيٌّصپم ڪييٽي“۽ نفظً ” ڪارپّريظًۿ“نفغ ۽ ڪاىا ”

کي طاىم ” ُڪ زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيۿ“وچ ۾ نفغ ۽ ڪاىاۿ 

 ڪيّ ويٍدو؛

(b):طرظيَ ةيان ۾ 

(i) ًوچ ۾ ” ۽“۽ نفغ ” ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪاپّريظً“نفظ

کي طاىم ڪيّ ” زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽييا ُڪ “نفظً 

 ويٍدو.

(ii)  ّخر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ کي ڪّنً شان تتديم ڪي„

ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيً ريت وڌيڪ طرظيَ ةيان طاىم ڪيّ 

 ويٍدو:

ةظرظيڪ اُّ ةَ تَ ىيٽرپّنيٽً ڪارپّريظًۿ زوٌم ىيٌّصپم “

 

 

 

 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 38دفػَ 

Amendment of 

Section 38 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 40دفػَ 

Amendment of 

Section 40 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 
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ڪييٽي جي ىٍظّري شان ۽ جتي زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي 

ئيۿ خڪّىت جي ىٍظّري شانۿ زوٌم ىيٌّصپم اجازت ٌَ ڏ

ڪييٽي جا ڪو اُڙيً طرظً تي شراٌجام ڏئي شگِي ٿيۿ 

 جيئً خڪّىت واضح ڪري.

 ۾: 60. ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 9

(i) ( َجي طرظيَ ةيان ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اشٽاپ 1ذيهي دفػ )

کي ڪّنً شان تتديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيان وڌيڪ 

 طرظيَ ةيان طاىم ڪيا ويٍدا:

ةظرظيڪ وڌيڪ تَ جتي ٽيڪسۿ ٽّل يا في ىيٽرو پّنيٽً “

ۿ تَ ٻئي ىڙُيً ٿيّنڪارپّريظً يا زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي 

رو پّنيٽً ڪارپّريظً جي زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز ىيٽ

ىٍظّري کاٌصّاِء اُڙي ٽيڪسۿ ريٽۿ ٽّل يا في ٌَ 

 اوڳاڙيٍديّن.

ةظرظيڪ اُّ ةَ تَ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظًۿ زوٌم ىيٌّصپم 

ڪييٽي جي ىٍظّري شان ۽ جتي زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي 

ىٍظّري ٌَ ٿي ڏئي خڪّىت جي ىٍظّري شانۿ ڪا ٽيڪسۿ 

ۿ جيڪا ىيٌّصپم ڪييٽي ريٽۿ ٽّل يا في اوڳاڙي شگِي ٿي

ن طرظً تي جيئً خڪّىت ظئي پر اُڙظرفان اوڳاڙڻي „ُيۿ 

 ”.ڪري.

(ii)( َالِءۿ ُيٺيّن ذيهي دفػَ ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:2ذيهي دفػ ) 

ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جيع ڪيم ٽيڪصزۿ ريٽسۿ ( 2“)

ٽّنس يا فيس جّ خػّ زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز کي اُڙيَء 

 ”.جيئً خڪّىت ظئي ڪيّ ُجي.ٌصتت شان ڏيٍديۿ 

 کي ختو ڪيّ ويٍدو. 90۽  89ڄاڻايم „رڊيٍٍس ۾ۿ دفػَ . 10

 

 

 

 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 60دفػَ 

Amendment of 

Section 60 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

کي  90۽  89دفػات 
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الِءۿ ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ  91ڄاڻايم „رڊيٍٍس ۾ۿ دفػَ . 11

 ويٍدو:

. جيڪڏًُ ٻَ يا ٻً کان ڪائٌّصهس وچ ۾ تڪرار. 91“

پيدا ٿئي تَۿ ىػاىهّ خڪّىت وڌيڪ ڪائٌّصم ۾ تڪرار 

اىاڻيّ ويٍدو ۽ ان جّ فيػهّ ختيي ٌُّدو ۽ ڏاًٌِ 

 ”.ڪائٌّصهس ان تي پاةٍد ٌُّديّن.

 

 

 ۾: Iطيڊول . 12

(i)  ۾ داخالئً الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ  1جريان ٌيتر

 ويٍدو:

 1ڪراچي ىيٽروپّنيٽً “

 ڪارپّريظً

ُر زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽي 

جي ىييترز جّ ُڪ ڀاڱي 

 ٽي خػّ

1-A شيّريّن زوٌم .

 ”.ىيٌّصپم ڪييٽيز

ظئي ڪيم  خڪّىت ظرفان

ىييترز جّ اٌگۿ ةظرظيڪ 

پِريً چٌّڊن الِء ىييترز جّ 

ٌُّدو جيڪّ  204اٌگ 

 ختو ڪرڻ

Omission of 

Sections 89 and 

90 of Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو 91دفػَ 

Amendment of 

Section 91 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

جي شٍڌ  1979

جي  XII„رڊيٍٍس 

 جي ترىيو Iطيڊول 

Amendment of 

Schedule I to 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 
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خڪّىت ظرفان زوٌم 

ىيٌّصپم ڪييٽيز ۾ ورُايّ 

 ويٍدو.

(ii) ۽ نفغ ” ىيٌّصپم ڪييٽيز“شاىِّن نفظً  2جريان ٌيتر

ىم کي طا” زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز کاٌصّاِء“وچ ۾ نفظً ” ۽“

 ڪيّ ويٍدو.

۾ۿ ُيٺيً  1جي خػي  II. ڄاڻايم „ڙڊيٍٍس جي طيڊول 13

 ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

 I -خػّ

 شيّرا ڪو ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ظرفان شٍڀانيا ويٍدا

 فزيڪم پالٌٍگۿ ٽائّن پالٌٍگ ۽ ةهڊٌگ ڪٍٽرول؛ .1

ڪ شيّريج شصٽوۿ شيّريج ٽريٽييٍٽ پالٌٽس ۽ ٌٽر .2

 شيّريج فارىس؛

 ؛۾ پاڻي جي فراُيي ججِي ىلدار .3

 ريفيّز ڊشپّزل پالٌٽس؛ .4

 اةيٽريز ۽ ڪيٽم ڪانٌّيز؛ .5

ةيڊس شان گڏ يا  50خاص ۽ غام اشپتانّن ۽ ويو گِر  .6

شي يپروڌيڪ جِڙوڪ اشپيٍصرز „ِء ُاشپيٽمۿ ن

اني ُاشپيٽمۿ اپيڊييڪ ُاشپيٽمۿ ٌيّ چُاشپيٽمۿ 

 نياري ُاشپيٽمۿ شّڀراج ۽ رٌڇّڙ نيً ويو گِر؛

 ٍػّةاةٍدي ۽ ٌظرداري؛ويڪٽر ڪٍٽرول جي ى .7

 فّڊ نيتاريٽريز جي ىٍػّةاةٍديۿ واڌ ويجَِ ۽ ىرىت؛ .8

 ُّا ۽ پاڻي جي گدالڻ تي ضاةعّ؛ .9

 کير جي فراُيي جّن اشڪييّن؛ .10

ىيٽرو پّنيٽً روڊن ۽ ةرشاتي ٌانً جي  .11
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 ىٍػّةاةٍديۿ شڌارو ۽ ىرىت؛

 ىيٽرو پّنيٽً ٽراٌصپّرٽ؛ .12

 ٽرئفڪ اٌجٍيئرٌگ؛ .13

 نيٍڊ ڪٍٽرول؛ .14

يافتَ تػهيو ةظيّل اشتادن جي اغهيٰ ۽ ىِارت  .15

 ترةيت؛

ڪچيً „ةاديً کي ريگيّنر ڪرڻ ۽ اشپيظم  .16

 ڪراچي ڊونپييٍٽ پروجيڪٽ تي غيهدر„ىد؛

 ىيٌّصپم پّنيس؛ .17

 ورڪظاپس ۽ پريس؛ڪٍٽرول  .18

زوالجيڪم گارڊٌسۿ ايڪّيرياۿ ىيٽرو پّنيٽً  .19

اشٽيڊيوۿ شفاري پارڪسۿ اشپّرٽ ڪاىپهيڪس ۽ 

 شاىٌّڊي ڪٍارا؛

الئتريريزۿ ىيّزييس ۽ „رٽ ىيٽرو پّنيٽً  .20

 گئهريز؛

نيٍڊ اشڪيپ ريّر ٽريٍٍگ ۽ فهڊ ڪٍٽرول کي  .21

 ىدفّظ ةڻائڻ؛

فائر فائيٽٍگ شروشز جي ىٍػّةاةٍديۿ شڌارا ۽  .22

 ىرىت؛

 ڦِهجٍدڙ ةيياريً تي ضاةعّ؛ .23

 پتهڪ فيريز؛ .24

 کاڌ خّراڪ ۽ پيئڻ جّن طيّن؛ .25

 شائيٽ ڊونپييٍٽ اشڪييس؛ .26

 شّل ڊفيٍس؛ .27

 طيظان گِاٽ؛ىيٽروپّنيٽً كترشتان ۽  .28
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 جٍِگ؛ .29

 ىيٌّصپم ىالزىً جي ترةيت؛ .30

 خڪّىت ظرفان ڏٌم ٻيا ڪي ڪو. .31

 I-A –خػّ 

 ڪو جيڪي زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز ظرفان ڪيا ويٍدا

ىيٌّصپم ڪييٽيز جا شيّرا ڪو شّاِء اًٌِ جي جيڪي 

 ”۾ „ًُ. Iخػي 

الِءۿ  Iجي خػي  v(a)ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي طيڊول . 14

 ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو:

 I –خػّ “

ٽيڪصزۿ ريٽسۿ ٽّنس ۽ فيس جيڪي ىيٽرپّنيٽً 

 ڪارپّريظً ظرفان اوڳاڙيا ويٍدا

ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ايراضي ۾ واپرائڻ يا وڪري الِء  .1

 ؛طيّن در„ىد ڪرڻ تي ٽيڪس

 روڊنۿ پهيً ۽ ٻيڙيً تي ٽّنس؛ .2

 شڀٍي كصيً جي گاڏيً ۽ ٻيڙيً تي ٽيڪس؛ .3

 ڊريٍيج ٽيڪس؛ .4

 فائر ٽيڪس؛ .5

دن يا غّاىي ئىخػّص وكت الِء ىخػّص غّاىي فا .6

 يّٽيهٽي پروجيڪٽس تي ڊونپييٍٽ ٽيڪس؛

 ىلدار ۾ پاڻي جي فراُيي الِء اگَِ؛ ججِي .7

ص خدىتّن خاغم ڪرڻ الِء فيس ۽ ىهيم ىخػّ .8

 الئصٍس/شيٍڪظٍس/پرىٽس  الِء فيس؛

غيارت جي تػيير ۽ ٻيِر تػيير الِء درخّاشت تي  .9

 ٽيڪس؛
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ىيٽروپّنيٽً ڪارپّريظً جي ُٿ ُيٺ  .10

 تػهييي ادارن الِء فيس؛

 جاٌّرن جي ڪّس الِء فيس؛ .11

 خڪّىت ظرفان نڳايم شيس ۽ ٽيڪصز؛ .12

ٻي ڪا ٽيڪس جيڪا خڪّىت کي كاٌّن  .13

 ىّجب نڳائڻ جّ اختيار „ُي.

 I-A –خػّ 

ٽيڪصزۿ ريٽسۿ ٽّنس ۽ فيس جيڪي زوٌم ىيٌّصپم 

 ڪييٽيز ظرفان نڳايا ويٍدا

ًُ „رڊيٍٍس تدت شيّريّن ٽيڪصز ىيٌّصپم ڪييٽي 

جيڪي ىيٽرو  ٌُّديّن شّاِء اًٌِ جياوڳاڙي الئق ظرفان 

پّنيٽً ڪارپّريظً ظرفان نڳائڻ ۽ جيع ڪرائڻ جّن 

 ٌُّديّن.

(b)  خػيII  کي ” کاٌصّاِء“الِء نفغ ” ةظيّل“جي غٍّان ۾ۿ نفغ

 ىتتادل ةڻايّ ويٍدو.

۾ۿ داخال  II۾ۿ خػي  VI. ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي طيڊول 15

 کاٌپِّءۿ ُيٺيّن ٌيّن داخالئّن طاىم ڪيّن ويٍديّن: 48

“48-A ڪًٍِ غيارت تي اغتراض جّڳاۿ گار گٍد واراۿ .

 فدض ٌػرا يا نفغ نکڻ يا پيٍٽ ڪرڻ.

48-B . اٌدراجغيارت جي ىانڪً يا كتضّ رکٍدڙن پاران 

۾ ڄاڻايم ةهسۿ ٌّٽيصزۿ پهي ڪارڊسۿ پيپرزۿ  A-48۽  48

 ”.ّن ۿ پيٍٽٍگس ُٽائڻ ۾ ٌاڪاىينکڻي

 

 

. جيصتائيً ڪجَِ شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت „رڊيٍٍسۿ 16
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 جي ىتضاد ٌَ ُجي: 1979

(a)  ىّجّد ىيٽروپّنيٽً ڪارپّريظً جا انيڪٽّرل يٌّٽ

زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز جي پِريً چٌّڊن الِء انيڪٽّرل 

 ٌُّدا؛ سيٌّٽ

(b)  1987شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت )چّٿيً ترىيو( „رڊيٍٍسۿ 

ڪو ڪٍدڙ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جي الڳّ ٿيڻ کان اڳۿ 

تيصتائيً ڪو جاري رکٍدي جيصتائيً ڪراچي ىيٽرو 

پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز جّڙيّن وڃً 

 ۽ ڪو طروع ڪً.

(c)  ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً خڪّىت جي

ىٍظّري شانۿ ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً ۽ زوٌم ىيٌّصپم 

ىاني تخييٍاۿ خرچ  جا 88-1987ىاني شال  الِءڪييٽيز جي 

 ۽ „ىدٌيَء جا تفػيم جّڙيٍدي.

(d) ّىتۿ ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً شان ڪخ

 ىظارت ةػد ورُاشت ڪري شگِي ٿي:

(i)  جيئً ىٍاشب شيجِي ۽ جًٍِ ظريلي ۽ خڪّىت

تٍاشب شان چاُي ىيٽروپّنيٽً ڪارپّريظً ۽ زوٌم 

ىيٌّصپم ڪييٽيز وچ ۾ اثاثا ۽ واجتات ىتدرڪ ۽ غير 

 ىتدرڪ ىهڪيت ورُائي شگِي ٿي.

(ii)  ىيٽرو پّنيٽً ڪارپّريظً جا „فيصر ۽ ىالزم

ىيٽروپّنيٽً ڪارپّريظً ۽ زوٌم ىيٌّصپم ڪييٽيز ۾ 

 ڏيٍدا؛ خدىتّن شراٌجام

 (e)  جتي شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت )چّٿيً ترىيو( ايڪٽۿ

ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي ڳّ ٿيڻ جي ٻارًٌِ ىِيًٍ جي ال 1987

رٌڊڪ  دوران ڪاگٍجائظً تي غيهدر„ىد جي شهصهي ۾ۿ 
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پيض اچيۿ خڪّىت اُڙي رٌڊڪ ُٽائڻ الِء خاص ُدايتّن 

 جاري ڪري شگِي ٿي.

 1987سۿ . شٍڌ ىڪاٌي خڪّىت )چّٿيً ترىيو( „رڊي17ٍٍ

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 

جي شٍڌ  1987

جي  VIII„رڊيٍٍس 

 ىٍصّخي
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of 1987 

 


