
 
1 

 ۵۸۹۱مجزیہ  VIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VIII OF 1985 

 تزمیم( )سندھ عدالتیں صوببئی والی معبمالت چھوٹے

 ۵۸۹۱ ایکٹ،

THE PROVINCIAL SMALL CAUSES COURTS 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 1985 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۲۸۔Aاوس  ۲۸، ۲۲، ۷کی دفعبت  IXکے ایکٹ  ۱۸۸۱۔ ۲

Amendment of section 7, 24, 28 and 28-A of Sindh Act IX of 

1887 

 کی تشمیم ۲۸کی دفعہ  IXکے ایکٹ  ۱۸۸۱۔ ۳

Amendment of section 28 of Sindh Act IX of 1887 
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THE PROVINCIAL SMALL 

CAUSES COURTS (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1985 

 ]۱۸۸۱جنوسی  ۸[
میں نبفز کشنے صوبہ ایکٹ جس کے رسیعے سنذھ 

عذالتیں  صوببئی  کے لیئے چھوٹے معبمالت والی

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۸۸۱ایکٹ، 

جیسب کہ سنذھ صوبہ میں نبفز کشنے کے لیئے 

ایکٹ،   عذالتیں صوببئی چھوٹے معبمالت والی

میں تشمیم کشنب مقصود ہے، جو اس طشح  ۱۸۸۱

 ہوگی؛

 اس کو اس طشح بنب کش نبفز کیب جبئے گب:

 چھوٹے معبمالت والی( اس ایکٹ کو ۱۔ )۱

کہب  ۱۸۸۱عذالتیں )سنذھ تشمیم( ایکٹ،   صوببئی

 جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔۲)

۔سنذھ صوبہ میں نبفز کشنے کے لیئے چھوٹے ۲

 ۱۸۸۱عذالتیں ایکٹ، صوببئی  معبمالت والی 

میں، جس کو اس کے بعذ بھی مزکوسہ ایکٹ کہب 

کی  ۲۸، دفعہ ۲۲، دفعہ ۱نبئے گب، اس کی دفعہ 

میں، الفبظ ''ضلعہ  ۲۸۔A( اوس دفعہ ۲ریلی دفعہ )

 عذالت'' کے لیئے الفبظ ''ہبئی کوسٹ'' متببدل ہوں

 گے۔

( ۱کی ریلی دفعہ ) ۲۸۔ مزکوسہ ایکٹ کی دفعہ ۳

میں، الفبظ ''ضلعہ کوسٹ کب اوس کی طشف'' کے 

لیئے لفظ ''اوس'' متببدل ہوگب اوس الفبظ اوس کبمب 

 ''ضلعہ عذالت'' کو ختم کیب جبئے گب۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

ں کیب جب کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہی

 سکتب۔
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 کی تشمیم ۲۸دفعہ 

Amendment of 

section 28 of 

Sindh Act IX of 

1887 

 


