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 7912ىجريَ  Xشٍڌ آرڊيٍٍس ٌيبر 

SINDH ORDINANCE NO.X OF 1972 

 ىٍتلهي جي )ڪيصً )ترىيو( ال ڪرىٍم شٍڌ

 7912 آرڊيٍٍسۿ تّثيق( جي

THE SINDH CRIMINAL LAW 

(AMENDMENT) (VALIDATION 

OF TRANSFER OF CASES) 

ORDINANCE, 1972 

 ]7912جّن  71[

اونَِ پاڪصتان ڪرىٍم ال )ترىيو( آرڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

تحت ڪيصً جي ىٍتلهي جي تّثيق ڪئي  7991ايڪٽۿ 

 ويٍدي.

 7991اونَِ پاڪصتان ڪرىٍم ال )ترىيو( ايڪٽۿ جيئً تَ 

پئي ڪرڻ ضروري ٿي تحت ڪيصً جي ىٍتلهي جي تّثيق 

 ؛آُي

۽ جيئً تَ صّبائي اشييبهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ آُي ۽ شٍڌ 

گّرٌر ىطيئً آُي تَ ىّجّده حانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ جّ 

 ضروري ٿي پيّ آُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي عبّري 

( تحت ىهيم اختيارن کي 7جي شق ) 711آئيً جي آرٽيڪم 

اشتعيال ۾ آڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن آرڊيٍٍس جّڙي 

 ٌافذ ڪرڻ فرىايّ آُي؛

ٍڌ ڪرىٍم ال )ترىيو( شآرڊيٍٍس کي ًُ ( 7)  .7
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 7912)ڪيصً جي ىٍتلهي جي تّثيق( آرڊيٍٍسۿ 

 شڎيّ ويٍدو.

 کان الڳّ ٿيٍدو. 7917فيبروري  71۽ ( ُي فّري طّر 2)

اُي شيّرا ڪيس جيڪي اونَِ پاڪصتان ڪرىٍم ال .2

ىطابق ٽربيٌّهس ڏاًٌِ رجّع ڪيا  7991)ترىيو( ايڪٽۿ 

ويا آًُ تَ جيئً ڪّ فيصهّ ڪيّ وڃي ۽ ٽربيٌّهس 

ڊشٽرڪٽ ىاجصٽريٽ ڏاًٌِ ڪيس ىتعهق پٍٍِجا ڪڍيم 

ٌتيجا ٌَ ىّڪهيا آًُۿ ۽ جيڪي ىٍتلم ڪيا ويا آًُۿ 

رٽً ڏاًٌِ ىٍتلم ڪيا جيڪي حدن ۾ ايٍدڙ ڏوَُ ٻڌٌدڙ ڪّ

ويا آًُ تَ جيئً اًٌِ جي اٌڪّائري ڪئي وڃي يا ڪيس 

اًٌِ ڪيصً شان الڳّ ُاليا وڃًۿ صّرتحال جيئً بَ ُجيۿ 

ٿيٍدڙ كاٌّن جي روشٍيَء ۾ شيجِيّ ويٍدو تَ اُي درشت 

کان ىٍتلم ڪيا ويا آًُۿ ۽  7917فيبروري  71ٌيٌّي شان 

هٍدوۿ ڪّ ڏٌڊ اًٌِ تي جيڪا اٌڪّائري ٿيٍدي يا ڪيس ُ

ىڏُيّ ويٍدوۿ جا ضبطگي عيم ۾ آٌدي ويٍديۿ ڪا شزا ڏٌي 

ويٍديۿ ڪّ حق ڏٌّ ويٍدو يا ان تي ڪا ذىيّاري عائد ٿئي ٿيۿ 

جيڪا ڪيس جي اُڏي تبديهيَء جي ٌتيجي ۾ ٌُّدي تَ 

شيجِيّ ويٍدو تَ فيصهّۿ ڪا شزاۿ ڪا ضبطگي يا ڪّ ڏٌڊۿ 

َ ُجي اُا حلً جي وصّني يا ذىيّاريۿ صّرتحال جيئً ب

 درشت آُي.

اونَِ پاڪصتان ڪرىٍم ال )ترىيو( ايڪٽۿ )ىٍصّخي( .1

 کي ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 7911)شٍڌ ترىيو( آرڊيٍٍسۿ 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ آرڊيٍٍس  ٌّٽ:

 آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 شروعات

Short title and 

commencement  

جي اونَِ  7991

پاڪصتان ايڪٽ 

VII جي تّثيق 

Validation of 

West Pakistan 

Act VII of 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ  7917

جي  IIIآرڊيٍٍس 

 ىٍصّخي

Repeal of Sindh 

Ordinance III of 
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1971 

 


