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 9184نجريً  Iىهتر  آرڊيييسشيڌ 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 1984 

 9184ترنيم( آرڊيييسۿ شيڌ ) ڪَرٽ فيس

THE COURT FEES (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]9184 نارچ 95[

ڪَرٽ شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء آرڊيييس جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 9881ايڪٽۿ فيس 

ڪَرٽ فيس ايڪٽۿ شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء جيئو تً 

۾ ترنيم ڪرڻ ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ٌو ريت  9881

 ٌَىدي؛

جي اعالن ۽ پروويزىل  9188ٌاڻي تيٍو ڪريۿ پيجيو جَالِء 

جي روشيي ۾ شيڌ جي گَرىر  9189ڪاىصٽيٽيَشو آرڊرۿ 

 ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ آٌي:

ترنيم( شيڌ )ڪَرٽ فيس ( ٌو آرڊيييس کي 9) .9

 شڏيَ وييدو. 9184آرڊيييسۿ 

 ( ٌي فَري طَر تي الڳَ ٿييدو.2)

 

 ةً کاىپَِء ٌو کي جيٍو ۾ۿ 9881 ايڪٽۿ فيس ڪَرٽ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيدت

 

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

ڪجًٍ دفعات ختم 
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 الِءۿ ڪرڻ الڳَ ۾ صَةي شيڌ وييدوۿ شڏيَ ايڪٽ ڄاڻايل

 ۿH-19 ۿG-19 ۿF-19 ۿE-19 ۿB-19 ۿA-19 دفعً

19-I 19 ۽-J وييدو. ڪيَ ختم کي 

 91 ۿ1 آرٽيڪلس ۾ۿ شيڊول پٍريو جي ايڪٽ ڄاڻايل .3

 وييدو. ڪيَ ختم کي 93 ۽

 

 

 

 کاىپَِءۿ 93 آرٽيڪل ۾ شيڊول ٻئي جي ايڪٽ ڄاڻايل .4

 وييدو: ڪيَ شانل آرٽيڪل ىئَن ٌيٺيَن

“13-A. (a)  وصيت جي شچي ىقل يا

نلڪيت جي نيتظهيَء جي شيدۿ جيڪا 

 وصيت يا وصيت کان شَاِء ٌجي.

(b)  جي حصي  9125شڪصيشو ايڪٽۿ

X تحت شرٽيفڪيٽ 

(c) 9828  جي شيڌ ريگيَليشوVIII 

 نَجب شرٽيفڪيٽ

 

 

 پيدرىٍو رپيا

 

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  آرڊيييس -ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 ڪرڻ

Omission of 

certain sections 

پٍريو شيڊول کي 

 ختم ڪرڻ

Omission 

certain first 

schedule 

 ٻئي شيڊول جي ترنيم

Amendment 

Second 

Schedule 

 

 

 


