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 9117نجريً  IIسيڌ ايڪٽ ىهتر 

SINDH ACT NO.II OF 1997 

 )سيڌ ڪَرٽس فيهلي پاڪستان اولًٍ

 9117 ايڪٽۿ ترنيم(

THE WEST PAKISTAN 

FAMILY COURTS (SINDH 

AMEMDMENT) ACT, 1997 

 ]9117سيپٽهتر  95[

سيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ ايڪٽ جيٍو ذريعي 

۾ ترنيم ڪئي  9164پاڪستان فيهلي ڪَرٽس ايڪٽۿ 

 وييدي؛

سيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان فيهلي جيئو تً 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي ۾ ترنيم  9164ڪَرٽس ايڪٽۿ 

 آٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ آىدو وييدو:

اولًٍ پاڪستان فيهلي ڪَرٽس ايڪٽ کي ٌو ( 9) .9

 سڏيَ وييدو. 9117)سيڌ ترنيم( ايڪٽۿ 

 الڳَ ٿييدو.( ٌي فَري طَر 2)

 

سيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان فيهلي . 2

کاىپَِء ٌيٺيو ىئيو دفعً  25۾؛ دفعً  9164ڪَرٽس ايڪٽۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

اولًٍ پاڪستان فيهلي 

ڪَرٽس ايڪٽۿ 



 
3 

 شانل ڪئي وييدي:

(25-A )جيستائيو ڪجًٍ ( 9) ڪيسو جي نيتقلي

ڪيٍو قاىَن جي نتضاد ىً ٌجيۿ ٌاِء ڪَرٽ ڪيٍو ڌر 

جي درخَاست تي يا پاڻهرادي ىَٽيس تيۿ لکت ۾ حڪم 

 سگٍي ٿي.جاري ڪري 

(a)  ضلعي ۾ ٌڪ فيهلي  ساڳئيٌو ايڪٽ تحت

ٻي فيهلي ڪَرٽ ڏاىٍو ڪَ نقدنَ کان ڪَرٽ 

تقل ڪرڻ يا ٌڪ ضلعي جي ييا ڪارروائي ن

ٌڪ فيهلي ڪَرٽ کان ٻئي ضلعي جي ٻي 

فيهلي ڪَرٽ ڏاىٍو ڪَ نقدنَ يا ڪارروائي 

 نيتقل ڪرڻ؛ ۽

(b)  ٌو ايڪٽ تحت ٌڪ ضلعي جي ڊسٽرڪٽ

ڊسٽرڪٽ ڪَرٽ ڪَرٽ کان ٻئي ضلعي جي 

 ڏاىٍو ڪا اپيل يا ڪارروائي نيتقل ڪرڻ؛

ڪا ةً عدالت جيٍو کي نٿي ڄاڻايل ذيلي دفعً نَجب ( 2)

نقدنَۿ اپيل يا ڪارروائي نيتقل ڪئي وئي آٌيۿ جيستائيو 

ڪجًٍ ٌو ايڪٽ جي نتضاد ىً ٌجيۿ ان کي اڪالئڻ جَ 

ايئو اختيار حاصل ٌَىدوۿ ڄڻ اٌا ان وٽ داخل ڪئي وئي 

 ٌئي؛

ةشرطيڪ ڪيٍو نقدني جي نيتقلي تيۿ اٌَ ضروري ىً 

ٌَىدو تً جيٍو جج جي سانٍَن ىئيو سر ڪارروائي الِء اٌَ 

جج لکت ۾ ستب ڄاڻائيۿ يا ٻي صَرت ۾ تً رکيَ وڃي 

 .”.ٌدايت ڪري

.اولًٍ پاڪستان فيهلي ڪَرٽس )سيڌ ترنيم( آرڊيييسۿ 3

 کي نيسَخ ڪيَ وڃي ٿَ. 9117

 A-25۾ دفعً  9164

 جَ اضافَ

Insertion of 

Section 25-A in 

the West 

Pakistan Family 

Courts Act, 1964 
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نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

 


