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سندھ ایکٹ نمبز  IXمجزیہ ۰۲۰۲
SINDH ACT NO.IX OF
2010
سندھ کزمنل پزاسیکیوشن سزوس
(تشکیل ،کبم اور اختیبر) ایکٹ،
۰۲۲۲
THE SINDH CRIMINAL
PROSECUTION SERVICE
(CONSTITUTION, FUNCTIONS
AND POWERS) ACT, 2009
] ۰۳اپشیل [۰۳۰۳
ایکٹ جظ کے رسیؼے عٌذھ صوثے هیں کشهٌل
پشاعیکیوشي عشوط قبئن کی جبئی گی۔
جیغب کہ عٌذھ صوثے هیں کشهٌل پشاعیکیوشي
عشوط قبئن کشًب ضشوسی ہوگیب ہے۔
اط کو اط طشح ثٌب کش ًبفز کیب جبئیگب:
ثبة I-
اثتذائی
Chapter-I
Preliminary
 )1( .1اط ایکٹ کو عٌذھ کشهٌل پشاعیکیوشي
عشوط (تشکیل ،کبم اوس اختیبس) ایکٹ۰۳۳۲ ،
کہب جبئیگب۔
( )2اط کی پوسے صوثے تک توثیق کی جبئے
گی۔
( )3یہ فوسی طوس ًبفز ہوگب اوس  ۰۲اکتوثش ۰۳۳۲
عے ًبفز عوجھے جبئے گے۔
 )1(.2اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس
هفہوم کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
)” (aکوڈ“ عے هشاد کوڈ ٓاف کشهٌل پشوعیجوس ،
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توہیذ )(Preamble

هختصش ػٌواى اوس ششوػبت
Short
title
and
commencement
تؼشیف
Definitions

 1898( 1898کب ٓاسڈیٌٌظ )V؛
)” (bضلؼہ“ عے هشاد ایک ضلؼہ جیغے عٌذھ
لیٌڈ سویٌیو ایکٹ ۰۲۹۱ ،کی گٌجبئیشیں هوجت
هٌذسجہ ریل ہو؛
)” (cفشعٹ اًفبسهیشي سپوسٹ “ عے هشاد کوڈ
کی دفؼہ  ۰۵۱تذت سکبسڈ کئی گئی هؼلوهبت؛
)” (dدکوهت“ عے هشاد عٌذھ دکوهت؛
)” (eہبئی کوسٹ“ عے هشاد عٌذھ کی ہبئی
کوسٹ؛
)” (fجبًچ ػولذاس“ عے هشاد قبًوى ًبفز کشًے
والے اداسوں کے ایک ػولذاس ،جو وقتی طوس
الگو کغی قبًوى کے تذت کغی جشم کی جبًچ
کے لئے هقشس کیب جبئے؛
)” (gقبًوى ًبفز کشًے والے اداسے“ جظ هیں
شبهل ہے عٌذھ پولیظ اوس کغی قبًوى کے تذت
قبئن کی گئی دوعشی ایجٌغی ،جیغے دکوهت
کے طشف عے رکش کیب گیب ہو؛
)” (hلوئش کوسٹ“ عے هشاد اوس جظ هیں شبهل
ہے کشهٌل کوسٹ ،عول کوسٹ ،ثئٌکٌگ کوسٹ،
اعپیشل کوسٹ اوس ٹشثیوًل؛
)ٓ ” (iاسڈس“عے هشاد پولیظ ٓاسڈس۰۳۳۰( ۰۳۳۰ ،
کب چیف ایگضیکیوٹوط ٓاسڈس ًوجش )۰۰؛
)” (jثیبى کئے گئے“عے هشاد قواػذ کے هطبثق
ثیبى کئے گئے؛
)” (kپشاعیکیوشي“ عے هشاد ایک کشهٌل کیظ
کی پشاعیکیوشي؛
)” (lپشاعیکیوٹش“عے هشاد پشاعیکیوٹش جٌشل
ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل ،ڈپٹی پشاعیکیوٹش جٌشل
ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش ،ڈپٹی ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹش ،اعغٹٌٹ ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش
اوس اط ایکٹ کے تذت هقشس کئے گئے پجلک
پشاعیکیوٹش اوس اط کوڈ کے تذت پجلک عشوط کب قیبم
Establishment
of
پشاعیکیوٹش عوجھے جبئے گے؛
Service
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)” (mپشاعیکیوٹش جٌشل“عے هشاد دفؼہ  ۹تذت
هقشس کئے گئے پشاعیکیوٹش جٌشل؛
)” (nقواػذ“عے هشاد اط ایکٹ کے تذت ثٌبئے
گئے قواػذ؛
)” (oعشوط“ عے هشاد عٌذھ کشهٌل پشاعیکیوشي
عشوط؛ اوس
)” (pعپشین کوسٹ“ عے هشاد عپشین کوسٹ ٓاف
پبکغتبى؛
( )2لفع اوس اظہبس جو یہبں پش اعتؼوبل کئے گئے
ہیں ،پش وضبدت ًہیں ہے کہ اط کو وٍ ہی هؼٌیٰ
ہوگی جو اط کو کوڈ یب ٓاسڈس هیں ہے۔
ببة II-
سزوس کب قیبم ،تشکیل اور انتظبم
Chapter-II
Establishment, Constitution and
Administration of the Service
.3دکوهت ایک عشوط قبئن کشیگی اوس اط کب
اًتظبم کشیگی ،جظ کو عٌذھ کشهٌل پشاعیکیوشي
عشوط کہب جبئیگب۔
 .4عشوط پشاعیکیوٹش جٌشل ،ایڈیشٌل
پشاعیکیوٹشط جٌشل ،ڈپٹی پشاعیکیوٹشط جٌشل،
ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹشط ،ڈپٹی ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹشط اوس اعغٹٌٹ ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹشط پش هشتول ہوگب۔
 )1( .5دکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ دبصل
کشًے کے لئے عشوط پش ضبثطے کو یقیٌی
ثٌبئیگی۔
( )2عشوط کب اًتظبم دکوهت کے ًظشداسی هیں
ہوگب۔
( )3پشاعیکیوٹش جٌشل کی ًگشاًی هیں اوس
دکوهت کے ضبثطے تذت پشاعیکیوٹش جٌشل،
ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل اوس ڈپٹی پشاعیکیوٹش
جٌشل اپٌے کبم عشاًجبم دے گے۔
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تشکیل
Constitution

ضواثظ اوس اًتظبم
Control
and
Administration

پشاعیکیوٹش جٌشل
Prosecutor General

پشاعیکیوٹش جٌشل کی هقشسی
کے لئے قبثلیت
Qualification for the
appointment
of
Prosecutor General

( )4دکوهت کے ضبثطے تذت ،ایک ضلؼے
کے اًذس توبم پشاعیکیوٹشط ،ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹش کی ًظشداسی هیں کن کشے گے۔
 )1( .6دکوهت ایغے ششائظ اوس ضواثظ کے
تذت پشاعیکیوتش جٌشل هقشس کشیگی ،جیغے
دکوهت طئے کشے۔
( )2پشاعیکیوٹش جٌشل کی هالصهت کے ششائظ
اوس ضواثظ اط کے ػہذےکی هذت کے دوساں
تجذیل ًہیں ہو عکے گے۔
( )3پشاعیکیوٹش جٌشل تیي عبل ًہیں ثڑھبًے الئق
هذت کے لئے ػہذٍ عٌجھبلے گے۔
( )4پشاعیکیوٹش جٌشل اپٌے ػہذےکی هذت دوساں
اعتؼیفی دے عکتب ہے۔
دکوهت کو تذشیش ی
ٰ
( )5دکوهت تذشیش هیں اعجبة سکبسڈ کشًے اوس تقشسیبں
عٌٌے کب هوقؼہ فشاہن کشًے کے ثؼذ پشاعیکیوٹش Appointments
جٌشل کو ثذػٌواًی یب طجی هؼزوسی کے ثٌیبد پش
اط کی هذت پوسی کشًے عے پہلے ہٹب عکتی
ہے۔
( )6پشاعیکیوٹش جٌشل کو چھوٹی ػذالت هیں
دکوهت کے طشف عے پیش اوس دبضش ہوًے کب
دق دبصل ہوگب۔
( )7پشاعیکیوٹش جٌشل اپٌے کچھ اختیبس اوس کبم
ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل یب ڈپٹی پشاعیکیوٹش
جٌشل کو هٌتقل کش عکتی ہے۔
 .7کوئی ثھی شخص تت تک پشاعیکیوٹش جٌشل
هقشس ًہیں کیب جبئیگب جت تک وٍ پبکغتبى کب
شہشی ًہ ہو اوس جظ کی ػوش پیٌتبلیظ عبل عے
کن ًہیں ہے؛ اوس
) (aوٍ،هذت کے لئے  ،یب ایغی هذتیں کے لئے
جظ کی هذت دط عبل عے کن ًہ ہو ،ہبئی کوسٹ
کب ایڈووکیٹ سہب ہو؛ یب
) (bوٍ ال گشیجوئیٹ ہے اوس ثیبى کئے گئے عول
عشوط هیں ایغی هذت تک سہب ہو ،جو  17عبلوں
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عے کن ًہ ہو؛ یب
) (cاط عٌذھ هیں ػذالتی ػہذٍ سکھب ہو ،جظ کی
هذت؛ یب
) (dاط ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل کب کبم عشاًجبم
دیئے ہو ،جظ کی هذت پبًچ عبل عے کن ًہ ہو؛یب
) (eاط ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش طوس کبم
عشاًجبم دیئے ہو ،جظ کب ػشصہ عبت عبل عے
کن ًہ ہو یب کغی قبًوى کے تذت عٌذھ هیں
پشاعیکیوٹش طوس کن عشاًجبم دیئے ہو ،جظ کی
هذت پٌذسٍ عبلوں عے کن ًہ ہو۔
وضبدت :هذت گٌٌے کے دوساں کوئی شخص
ہبئی کوسٹ کب ایڈوکیٹ سہب ہو یب جڈیشل ٓافیظ
سکھب ہو ،ایغی هذت ثھی گٌی جبئیگی ،جظ کے
دوساں اط ًے ایڈوکیٹ ہوًے کے ثؼذ ثھی ػذالتی
ػہذٍ سکھبہو ،جیغے هؼبهال ہو ،هذت جظ دوساں
وٍ ػذالتی ػہذٍ سکھٌے کے ثؼذ ایڈوکیٹ ثٌب ہو۔
 )1(.8دکوهت لوئش کوسٹ هیں کشهٌل کیغض کب
عبهٌب کشًے کے لئے ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل
اوس ڈپٹی پشاعیکیوٹشط جٌشل هقشس کش عکتی
ہے۔
( )2دکوهت ہش ضلؼے هیں ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹش هقشس کش عکتی ہے ،جو کوڈ کے
هقصذ هطبثق ضلؼے هیں پشاعیکیوشي کب افغش
اًچبسج ہوگب۔
( )3توبم تقشسیبں ،ػالوٍ پشاعیکیوٹش جٌشل کے،
عشوط هیں هختلف ػہذوں پش ،ششوػبتی ثھشتی
طوس اط طشیقے عے کی جبئے ،جیغے ثیبى کیب
گیب ہو :
ثششطیکہ ،ششوػبتی ثھشتی کے ثؼذ ایڈیشٌل
پشاعیکیوٹش جٌشل ،ڈپٹی پشاعیکیوٹش جٌشل،
اعغٹٌٹ پشاعیکیوٹش جٌشل ،ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹش اوس ڈپٹی ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش
کے ػہذوں پش پچبط فیصذ آعبهیبں تشقی کے
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کٌڈیکٹ آف پشاعیکیوشي
Conduct of prosecution

پشاعیکیوٹشط کے لئے پولیظ
کی رهیواسیبں
Responsibilities
of
Police
towards

رسیؼےثھشی جبئیٌگے۔
( )4ڈعٹشکٹ پشاعیکیوٹش ،ڈپٹی ڈعٹشکٹ پجلک
پشاعیکیوٹش ،اعغٹٌٹ ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش،
ایڈیشٌل پشاعیکیوٹش جٌشل اوس ڈپٹی پشاعیکیوٹشط
جٌشل کے ػہذوں پش ػالوٍ عٌذھ پجلک عشوط
کویشي کی عفبسشوں کی هغتقل ثٌیبد پش کوئی
عیذھی طشح ثھشتی ًہیں کی جبئی گی۔
ثششطیکہ اط ایکٹ کے ًبفز ہوًے پش ،صوثے
هیں هغتقل ثٌیبد پش پشاعیکیوشي کے کبم عشاًجبم
دیٌے والے شخص اعی طشح جبسی سکھے گے۔
ببة III-
پزاسیکیوٹزس کے اختیبر اور کبم
Chapter-III
پشاعیکیوٹشص کی رهیواسیبں
Powers and Functions of the
Duties of Prosecutors
Prosecutors
 )1( .9پشاعیکیوٹشط دکوهت کے جبًت
پشاعیکیوشي کو عبهٌب کشًے کے لئے رهیواس
ہوگب۔
( )2ایک ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش ایک ضلؼے
کے اًذس چھوٹی ػذالت کے علغلے هیں
پشاعیکیوٹشط کے دسهیبں کبم ثبًٹیں گے۔
( )3کوڈ کی دفؼہ  173تذت ایک پولیظ سپوسٹ،
ثشوول فشعٹ اًفبسهیشي سپوسٹ کو سد کشًے یب
ایک جواثذاس کو چھوڑًے کی دسخواعت یب ایک
جواثذاس اط ایکٹ تذت پشاعیکیوٹش کے رسیؼے
کوسٹ هیں پیش کشًے کے۔
( )4پشاعیکیوٹش سپوسٹ کی دسخواعت پش چھبى
ثیي کش عکتی ہے:
) (aوٍ ہی پولیظ اعٹیشي کی ٓافیظ اًچبسج یب
جبًچ افغش دوالی کش عکتب ہے ،جیغب هؼبهلہ ہو،
اگش وٍ عوجھیں کہ سپوسٹ هیں ًقص ہے ،ایغے
ًقبئص کو دوس کشًے کے لئے ،جیغے اًہوں ًے
رکش کیب ہو؛ یب
Prosecutor General
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) (bاگش وٍ جوغ کشاًے کے لئے دسعت ہے تو
هجبص دائشٍ اختیبس سکھٌے والی ػذالت هیں پیش
کشیگب۔
( )5کوڈ کی دفؼہ  173کے تذت وقتی پولیظ
سپوسٹ هلٌے پش ،پشاعیکیوٹش کشیگب:
) (aجبًچ کے هکول ہوًے هیں دیش کے اعجبة کی
جبًچ کشیگب اوس اگش وٍ عوجھتب ہے کہ اعجبة
هطوئي کشًے والے ہے تو ػذالت کو ٹشائل هلتوی
کشًے کے لئے دسخواعت کش عکتب ہے اوس جبًچ
هکول ًہ ہوًے کی صوست هیں هٌبعت وقت کے
دوساں ،ػذالت کو ٹشائل ششوع کشًے کی
دسخواعت کش عکتب ہے؛اوس
) (bجبًچ هکول ہوًے هیں دیش کے لئے هٌذسجہ
ریل اعجبة هطئوي کشًے ًہ ہوًے کی صوست هیں
ػذالت کو سکبسڈ پش هوجود گواہی کی ثٌیبد پش
ٹشائل ششوع کشًے کی دسخواعت کش عکتب ہے۔
( )6پشاعیکیوٹش اپٌی چھبى ثیي کے ًتبئج هوجود
گواہی اوس توبم جواثذاس یب کغی ایک کے خالف
دقبئق اوس کیظ کے دبالت کے هطبثق جشم کے
الگو ہوًے کے لئے تذشیش ػذالت هیں جوغ کشوا
عکتب ہے۔
 )1( .11پولیظ اعٹیشي کب افغش اًچبسج یب جبًچ
افغش کش عکتب ہے؛
) (aفوسی طوس پش ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش کو
ہش کشهٌل کیظ کی سجغٹشیشي کے هتؼلق فشعٹ
اًفبسهیشي سپوسٹ کب ًقل ثھیج کش سپوسٹ کش
عکتب ہے؛
)(bکوڈ کی دفؼہ  173کے تذت پولیظ سپوسٹ
قبًوى کے هتؼلق ثیبى کئے گئے هذت کے دوساں
واعطیذاس پشاعیکیوٹش کو ثھیج عکتب ہے؛اوس
) (cاگشجبًچ هکول ًہ ہو عکے یب قبًوى هوجت
ثیبى کئے گئے وقت کے دوساں هکول ًہیں ہو
عکتی کہ دیش کے اعجبة سکبسڈ کشیگب اوس
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ایجٌغی کب قیبم
Establishment
of
Agency

قواػذ ثٌبًے کب اختیبس
Power to make rules
هالصهت کے ششائظ اوس
ضواثظ
Terms and conditions of
Service

پشاعیکیوٹش کو ثتبئےگب۔
( )2پولیظ اعٹیشي کب افغش اًچبسج یب جبچ افغش،
پشاعیکیوٹش کے طشف عے هٌذسجہ ریل وقت کے
دوساں ،ہذایبت پش ػول کشیگب اوس کوڈ کی کی
دفؼہ  173کے تذت پولیظ سپوسٹ هیں
پشاعیکیوٹش ًقص ہٹبئیٌگے۔ ثشوول فشعٹ
اًفبسهیشي سپوسٹ کے سد ہوًے یب جواثذاس یب الضام
تذت شخص کو ٓصاد کشًے والی دسخواعت کی۔
 )1( .11پشاعیکیوٹش جٌشل کشیگب:
) (aدکوهت کی عشوط کی عبلیبًہ سپوسٹ سواں
هبلی عبل کے تیي هبٍ کے عبتھ دکوهت کو جوغ
کشائیگب؛
) (bدکوهت کی عشوط کی کبسکشدگی هتؼلق ٓاگبٍ
کشیگب؛
( )2پشاعیکیوٹش جٌشل کی ًگشاًی کے تذت کبم
کشًے والے ایک پشاعیکیوٹش ،اپٌی رهے توبم
کیغض هیں پیششفت هتؼلق پشاعیکیوٹش جٌشل کو
ٓاگبٍ کشیگب۔
( )3ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش کی ًگشاًی کے
تذت کبم کشًے والے پشاعیکیوٹش ،اپٌی رهے توبم
کشهٌل کیغض هیں پیش سفت کشیگب۔
( )4جہبں پشاعیکیوٹش اط خیبل کے ہیں کہ کغی
کیظ هیں عضا هیں اضبفہ یب ًظشثبًی کے لئے
دسخواعت دیٌے چبہیئے کہ وٍ هؼبهلہ ڈعٹشکٹ
پجلک پشاعیکیوٹش یب پشاعیکیوٹش جٌشل کو ثھیجے
گب جو اط علغلے هیں قبًوى کے هطبثق هٌبعت
اقذام لیٌگے۔
( )5ثشی ہوًے کی صوست هیں :
) (iضلؼے هیں ػذالت ،هٌغلک ڈعٹشک پجلک
پشاعیکیوٹش؛اوس
)(iiاعپیشل کوسٹ ،هٌغلک پشاعیکیوٹش ،کیظ کے
تفصیل اپیل کشًے کی ثٌیبد کے عبتھ پشاعیکیوٹش
جٌشل کے ثھیجے گے اوس پشاعیکیوٹش جٌشل
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کوڈ آف کٌڈیکٹ
Code of Conduct
ضوبًت
Indemnity

سکبوٹیں ہٹبًب
Removal of difficulties
قواًیي

ایکٹ دوعشے
اثشاًذاص ہوگب
Act to over-ride other
rules
هذفوظ
Savings

پش

دکوهت کو اپیل کی تشجیخ دیٌے کی دسخواعت
کش عکتب ہے۔
( )6پشاعیکیوٹشص ہش کیظ کے لئے الگ فبئل
پشاعیکیوشي کے لئے ہش کیظ کے لئے ثیبى کئے
گئے طشیقے هطبثق ثٌب عکتی ہے۔
( )7ڈعٹشکٹ پجلک پشاعیکیوٹش ٓاسڈس کے ٓاسٹیکل
 111کے تذت قبئن کئے گئے کشًل جغٹظ
کو ٓاسڈیٌیشي کویٹی کے هیوجش طوس پش کبم
کشیٌگے۔
( )8ایک پشاعیکیوٹش کشیگب:
( )aتوبم هؼبهالت هیں ،اپٌے کبم عشاًجبم دیٌگے
اوس اپٌے اختیبس اچھی طشح ،ایوبًذاسی عے،
ػواهی هفبد هیں اوس اًصبف قبئن سکھٌے کے لئے
اعتؼوبل کشیگب؛
( )bپولیظ سپوسٹ کے هلٌے پش ،دتوی یب
ػبسضی ،ثشوول فشعٹ اًفبسهیشي سپوسٹ کے
سدکشًے یب جواثذاس کی ٓاصادی کے هتؼلق
دسخواعت کی ،اط کی چھبى ثیي کشیگی اوس دفؼہ
 9کے تذت اط پش کبم کشیگی؛
) (cسکبسڈ اوس سجغٹشط هیں ایغے داخالئیں
کشیٌگے جیغب ثیبى کیب گیب ہے؛
) (dایغے دوعشی رهیواسیبں عشاًجبم دیٌگے
جیغے اط کو دکوهت کے طشف عے اط ایکٹ
کے تذت عوًپے کی گئی ہوں۔
ببة IV-
پزوسیس سزونگ ایجنسی کب قیبم
Chapter-IV
Establishment of Process Serving
Agency
 )1( .12دکوهت کشهٌل پشعیظ عشوًگ ایجٌغی
قبئن کش عکتی ہے ،ایغے پشوعیظ عشوًگ کبم
عشاًجبم دیٌے کے لئے جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
( )2کشهٌل پشوعیظ عشوًگ ایجٌغی کے هیوجشاى
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کی هالصهت کے ششائظ اوس ضواثظ اوس تقشسی
کے لئے کغوٹی ایغی ہی ہوگی ،جیغے ثیبى کیب
گیب ہو۔
ببة V-
متفزقبت
Chapter-V
Miscellaneous
 .13دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
رسیؼے اط ایکٹ کے هقبصذ دبصل کشًے کے
لئے قواػذ ثٌب عکتی ہے۔
 .14اط ایکٹ کی گٌجبئشیں اوس قواػذ کے هطبثق
عشوط کے هیوجشص ،ثشوول ػولے کی ،عول
عشوًٹظ ایکٹ 1973( 1973 ،کے عٌذھ ایکٹ
ًوجش  )14اوس اى عے هٌغلک قواػذ کے تذت
هقشس کئے اوس چالئے جبئیٌگے۔
.15پشاعیکیوٹش جٌشل دکوهت عے پہلے
هٌظوسی کے رسیؼے پجلک پشاعیکیوٹشط کے
لئے کبسکشدگی کب طشیقے کبس جبسی کش عکتی
ہے۔
)1( .16اط ایکٹ کے تذت اچھی ًیت عے کئے
گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش
پشاعیکیوٹش کے خالف کے کوئی هقذهہ ،کبسوائی
یب قبًوًی چبسٍ جوئی ًہ ہوگی۔
( )2اط ایکٹ کے تذت هقشس کئے گئے
پشاعیکیوٹش پبکغتبى پیٌل کوڈ 1861 ،کی دفؼہ21
( 1861کے ٓاسڈیٌٌظ  )XLVکے هطبثق
عشکبسی هالصم عوجھب جبئے گب۔
.17دکوهت دکن کے رسیؼے اط ایکٹ کی
گٌجبئشیں کے ًبفز ہوًے هیں کوئی ثھی سکبوٹ
ہٹب عکتی ہے۔
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.18جت تک وقتی طوس ًبفز کغی قبًوى کے کچھ
هتضبد ًہ ہو اط ایکٹ کے گٌجبئشیں هوثشہوًگے۔
.19اط ایکٹ کے ًبفز ہوًے عے پہلے دکوهت
کے طشف عے کشهٌل کیغض کی پشاعکیوشي کے
لئے توبم تقشسیبں ،اٹھبئے گئے اقذام ،جبسی کئے
گئے ًوٹی فکیشٌض ،اط ایکٹ کے تذت کئے
گئے ،اٹھبئے گئے اوس جبسی عوجھے جبئے گے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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