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ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ پجلک عشوط کویشي 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ 1191ایکٹ، 

هیں  1191جیغب کہ عٌذھ پجلک عشوط کویشي ایکٹ، 

هقصود ہے جظ کو اط طشح عے عول  تشهین کشًب 

 ؛ هیں الیب جبئے گب

والے  1111اکتوثش  11اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صوستحبل 

 ضشوسی ہے۔ لیٌب م اقذاهیں فوسی 

لہزا اة هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي 

کے پشوویضًل  1111ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط علغلے هیں  1کبًغٹیٹیوشي  )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

 هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس التے ہوئے 

چیف ایگضیکیوٹو کی ہذایت پش عٌذھ کب گوسًش هٌذسجہ 

 :فز فشهبتب ہےریل ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًب

اط کے ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ پجلک عشوط ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔  2222کویشي )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 ۔ہوگب ًبفز یہ فی الفوس  (2)
 

کی دفعہ  1191عٌذھ پجلک عشوط کویشي ایکٹ، . 2

( هیں دوعشے ششطیہ ثیبى کے ثعذ 2، ریلی دفعہ )5

 :گبهٌذسجہ ریل ًئے ششطیہ ثیبى کب اضبفہ کیب جبئے 

حکوهت عواهی هفبد کو ًظش هیں سکھتے ہوئے کغی ”

اًفشادی کیظ کے لئے هشوجہ ششائط و ضواثط کے 

تحت تقشسی کی اجبصت دے عکتی ہے۔ ثصوست جت 

کغی هیوجش کے اعتعیفٰی دیٌے یب هالصهت کی هذت 

 “صوست هیں اگش عہذٍ خبلی ہو۔پوسی ہوًے کی 

 
 

افزاد کی واقفیت کے نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب
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هجشیہ  XI عٌذھ ایکٹ

کی  5کی دفعہ 1111
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section 5 of Sindh 
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