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 ۴۹۹۱مجزیہ  Iسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.I OF 1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، تزمیم( )سندھ کورٹس کبسس سمبل صوببئی

THE PROVINCIAL SMALL CAUSES COURTS 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 1993 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۱۱کی دفعہ  IXکے عنذھ ایکٹ  ۱۸۸۱۔ ۲

Amendment of section 15 of Act IX of 1887 
 کی تشمیم A-27کی دفعہ  IXکے عنذھ ایکٹ  ۱۸۸۱۔ ۳

Amendment of section 27-A of Act IX of 1887 
 کی منغوخی XXIکے عنذھ آسڈیننظ  ۱۹۹۳۔ ۴

Repeal of Sindh Ordinance XXI of 1993 
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 ۴۹۹۱مجزیہ  Iسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.I OF 1994 

 )سندھ کورٹس کبسس سمبل صوببئی

 ۴۹۹۱ ایکٹ، تزمیم(

THE PROVINCIAL SMALL 

CAUSES COURTS (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1993 

 ]۱۹۹۱فشوسی  ۲۲[
ایکٹ جظ کی توعط عے صوبہ عنذھ میں نبفز کشنے 

 ۱۸۸۱ایکٹ،  عمبل کبصص کوسٹظکے لیئے صوببئی 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔

جیغب  کہ صوبہ عنذھ میں نبفز کشنے کے لیئے 

میں تشمیم  ۱۸۸۱ایکٹ،  عمبل کبصص کوسٹظصوببئی 

 کشنب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 عمبل کبصص کوسٹظ( اط ایکٹ کو صوببئی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۳)عنذھ تشمیم( ایکٹ، 

 عے نبفز ہوگب۔ ۱۹۹۳اکتوبش  ۲۲(یہ فی الفوس اوس ۲)

میں،  ۱۸۸۱ایکٹ،  عمبل کبصص کوسٹظ۔ صوببئی ۲

صوبہ عنذھ میں نبفز کشنے کے لیئے، جظ کو اط 

کے بعذ بھی مزکوسہ ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

 میں: ۱۱

(i) ( ۲ریلی دفعہ ) میں، الفبظ ''دو ہضاس'' کو

الفبظ ''پچیظ ہضاس'' عے متببدل بنبیب جبئے 

 گب؛

(ii) ( میں، الفبظ ''پبنچ ہضاس'' کو ۳ریلی دفعہ )

الفبظ ''پچبط ہضاس'' عے متببدل بنبیب جبئے 

 گب۔

( ۱ی دفعہ )کی ریل A-27۔ مزکوسہ ایکٹ کی دفعہ ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  (Preamble)تمہیذ
 

مختصش عنوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عنذھ  ۱۸۸۱

کی دفعہ  IXایکٹ 

 کی تشمیم ۱۱

Amendment of 

section 15 of 

Act IX of 1887 
 

 

کے عنذھ  ۱۸۸۱

کی دفعہ  IXایکٹ 
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الفبظ میں، الفبظ ''دو ہضاس'' اوس الفبظ ''پبنچ ہضاس'' کو 

''پچیظ ہضاس'' اوس الفبظ ''پچبط ہضاس'' عے تشتیبواس 

 متببدل بنبیب جبئے گب۔

 
 

)عنذھ تشمیم(  عمبل کبصص کوسٹظ۔ صوببئی ۴

 کو منغوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۹۹۳آسڈیننظ، 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

27-A کی تشمیم 

Amendment of 

section 27-A of 

Act IX of 1887 
کے عنذھ  ۱۹۹۳

کی  XXIآسڈیننظ 

 منغوخی

Repeal of Sindh 

Ordinance XXI 

of 1993 
 


