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SINDH ORDINANCE NO. XVI 

OF 1999 

سندھ پبلک سزوس کویشن )تزهین( 
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پجلک سشوس کويشي سے سٌذھ  کے تىسظ جس ایکٹ 

 هيں تشهين کی جبئے گی۔  1191 ایکٹ

 1191،ایکٹاس کے رسیعے سٌذھ پجلک سشوس کويشي 

 هيں تشهين کشًب هقصىد ہے۔

 جسے اس طشح سے عول هيں الیب جبئے گب۔ 

جت صىثبئی اسوجلی کب سيشي ًہ ہىس سہب ہے اوس اوس 

کی ثٌب پش  گىسًش  هطوئي ہے کہ ایسے حبالت ہيں جي

 فىسی کبسوائی کی جبئے؛

اسالهی جوہىسیہ پبکستبى کے ٓائيي کے  اس لئےاة لہزا 

هيں دیئے گئے اختيبسات کى  1کی شق  129ٓاسٹيکل 

ٌٌس استعوبل  کشتے ہىئے گىسًش ثخىشی هٌذسجہ ریل ٓاسڈی

 -کى ثٌبکش اوس ًبفز کشتب ہے:

(  اس ٓاسڈیٌٌس کى سٌذھ پجلک سشوس کويشي 1) .1

 کہب جبئے گب۔ 1111)تشهين( ٓاسڈیٌٌس، 

 فز  ہىگب ۔یہ فی الفىس ًب ( 2)

-5کی دفعہ  1191.  سٌذھ پجلک سشوس کويشي ایکٹ، 2

A سجہ ریل کى هتجبدل سوجهب جبئے گب:کے لئے هٌذ- 

”5-A   کے عالوٍ اصیں اس ایکٹ هيں شبهل کسی

هفہىم کے هتضبد ًہ ہى تى حکىهت چيئشهيي اوس 

هوجشاى جي کى اس ایکٹ ًبفز ہىًے سے پہلے هقشس 

 33کش سکتی ہے، جى کيب گيب ہى، اى کی هذت کن 

 “۔کے ثعذ ًہ ہىًے چبہيے 1111ستوجش 

 

 

 کی افزاد عبم تزجوہ هذکورہ کب  ٓارڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعوبل هیں کورٹ جسے ہے، لئے کے واقفیت

 سکتب۔
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