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 ۲۹۹۱مجزیہ  IIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.III OF 1992 

 ۲۹۹۲ ایکٹ، )تزمیم( کورٹس سول سندھ

THE SINDH CIVIL COURTS 

(AMENDMENT) ACT, 1991 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی نعم البذلی ۷کی دفعہ  IIکے مغشبی پبکغتبن آسڈیننظ  ۱۶۶۲۔ ۲

Substitution of Section 7 of West Pakistan Ordinance II 

of 1962 
 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  IIکے مغشبی پبکغتبن آسڈیننظ  ۱۶۹۲۔ ۳

Amendment of Section 18 of West Pakistan Ordinance II 

of 1962 
 کی تشمیم ۲۲کی دفعہ  IIکے مغشبی پبکغتبن آسڈیننظ  ۱۶۶۲۔ ۴

Amendment of Section 24 of West Pakistan Ordinance II 

of 1962 

 کی منغوخی VIIکے عنذھ آسڈیننظ نمبش  ۱۶۶۱۔ ۵

Repeal of Sindh Ordinance No.VII of 1991 
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 ۲۹۹۱مجزیہ  IIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.III OF 1992 

 ایکٹ، )تزمیم( کورٹس سول سندھ

۲۹۹۲ 

THE SINDH CIVIL COURTS 

(AMENDMENT) ACT, 1991 
 ]۱۶۶۲فشوسی  ۲۲[

ایکٹ جظ کی توعط عے عنذھ عول کوسٹظ 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۶۶۲آسڈیننظ، 

میں  ۱۶۶۲جیغب کہ عنذھ عول کوسٹظ آسڈیننظ، 

 تشمیم کشنب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اط ایکٹ کو عنذھ عول کوسٹظ )تشمیم( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۶۱ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔۲)
 

میں، جظ کو  ۱۶۶۲۔عنذھ عول کوسٹظ آسڈیننظ، ۲

اط کے بعذ بھی مزکوسہ آسڈیننظ کہب جبئے گب، اط 

کے لیئے منذسجہ ریل طشیقے عے تبذیلی  ۷کی دفعہ 

 کی جبئے گی:

۔ضلعہ جج کی عذالت کباصل دائشہ اختیبس۔( ۷)''

بششطیکہ وقتی طوس پش نبفز کغی بھی قبنون کے 

تحت، ضلعہ کشاچی کی عذالت کب اصل دائشہ اختیبس 

عول کیغوں اوس کبسسوایوں میں کشاچی ضلعہ کے 

انذس عول کیغوں اوس کبسسوایوں میں اصل دائشہ 

نچ الکھ اختیبس کی قیمت کی حذ کے عالوہ ہوگب اوس پب

سوپے کی قیمت والی کبسسوایوں پش شنوائی ہبئی 

 کوسٹ کشے گی۔''۔

بششطیکہ عول کیغوں اوس کبسسوایوں میں کشاچی 

ضلعہ کے انذس پبنچھ الکھ سوپے کی قیمت عے صائذ 

کے علغلے میں ہبئی کوسٹ میں التوٰی ہونے کی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

عنوان اوس  مختصش

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے مغشبی  ۱۶۶۲

 IIپبکغتبن آسڈیننظ 

کی نعم  ۷کی دفعہ 

 البذلی

Substitution of 

Section 7 of 

West Pakistan 

Ordinance II of 

1962 
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صوست میں عنذھ عول کوسٹظ )تشمیم( آسڈیننظ، 

ٹ کی ے فوسی بعذ ہبئی کوسکے نبفز ہونے ک ۱۶۶۱

 طشف عے نیکبل کیئے جبئیں گے۔

( ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۱۔ مزکوسہ آسڈیننظ کی دفعہ ۳

میں الفبظ ''پچبط ہضاس سوپے'' کے لیئے  (a)کی شق 

الفبظ ''دو الکھ اوس پچبط ہضاس سوپے'' متببدل ہوں 

 گے۔

 

 

 

 

 
 

میں، الفبظ ''ایک الکھ  ۲۲۔مزکوسہ آسڈیننظ کی دفعہ ۲

ے'' جہبں بھی آئیں، الفبظ ''پبنچ الکھ سوپے'' سوپ

 متببدل ہوں گے۔

 

 

 

 

 
 

کو  ۱۶۶۱۔ عنذھ عول کوسٹظ )تشمیم( آسڈیننظ، ۵

 منغوخ کیب جبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 

کے مغشبی  ۱۶۹۲

 IIپبکغتبن آسڈیننظ 

 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ 

Amendment of 

Section 18 of 

West Pakistan 

Ordinance II of 

1962 
کے مغشبی  ۱۶۶۲

 IIپبکغتبن آسڈیننظ 

 کی تشمیم ۲۲کی دفعہ 

Amendment of 

Section 24 of 

West Pakistan 

Ordinance II of 

1962 
کے عنذھ  ۱۶۶۱

کی  VIIآسڈیننظ نمبش 

 منغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance 

No.VII of 1991 

 


