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 ۷۹۹۱هجزیہ  IIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.II OF 1997 

 ۷۹۹۱ ایکٹ، تزهین( )سندھ کورٹس فیولی پبکستبى هغزبی

THE WEST PAKISTAN FAMILY COURTS 

(SINDH AMEMDMENT) ACT, 1997 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عنوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کب اضبفہ A-25میں دفعہ  ۱۶۹۱۔ مغشبی پبکستبن فیملی کوسٹس ایکٹ، ۲

Insertion of Section 25-A in the West Pakistan Family 

Courts Act, 1964 
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 ۷۹۹۱هجزیہ  IIسندھ ایکٹ نوبز 

SINDH ACT NO.II OF 1997 

 )سندھ کورٹس فیولی پبکستبى هغزبی

 ۷۹۹۱ ایکٹ، تزهین(

THE WEST PAKISTAN 

FAMILY COURTS (SINDH 

AMEMDMENT) ACT, 1997 

 ]۱۶۶۱ستمبش  ۱۱[
ایکٹ جس کی توسظ سے سنذھ صوبہ میں نبفز کشنے 

فیملی کوسٹس ایکٹ، پبکستبن  کے لیئے مغشبی 

 گی۔ میں تشمیم کی جبئے ۱۶۹۱

جیسب کہ سنذھ صوبہ میں نبفز کشنے کے لیئے مغشبی 

میں تشمیم کشنب مقصود  ۱۶۹۱فیملی کوسٹس ایکٹ، 

 ہے، جو اس طشح ہوگی؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:

( اس ایکٹ کو مغشبی پبکستبن فیملی کوسٹس ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۶۱)سنذھ تشمیم( ایکٹ، 

 ہوگب۔(یہ فی الفوس نبفز ۲)

۔ صوبہ سنذھ میں نبفز کشنے کے لیئے مغشبی ۲

 ۲۱میں، دفعہ  ۱۶۹۱پبکستبن فیملی کوسٹس ایکٹ، 

 کے بعذ منذسجہ ریل نئی دفعہ شبمل کی جبئے گی:

(25-A )( جب تک کچھ کسی ۱) کیسوں کی هنتقلی

قبنون کے متضبد نہ ہو، ہبئی کوسٹ کسی فشیق کی 

دسخواست پش یب اصخود نوٹیس پش، تحشیشی حکم 

 جبسی کش سکتی ہے۔

(a)  اسی ضلعہ میں ایک اس ایکٹ کے تحت

فیملی کوسٹ سے دوسشی فیملی کوسٹ کی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

مختصش عنوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
مغشبی پبکستبن فیملی 

 ۱۶۹۱کوسٹس ایکٹ، 

کب  A-25میں دفعہ 

 اضبفہ

Insertion of 

Section 25-A in 

the West 
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چشف کوئی مقذمہ یب کبسسوائی منتقل کشنب یب 

ایک ضلعہ کی ایک فیملی کوسٹ سے 

دوسشے ضلعہ کی دوسشی فیملی کوسٹ کو 

 کوئی مقذمہ یب کبسسوائی منتقل کشنب؛ اوس

(b)  ڈسٹشکٹ اس ایکٹ کے تحت ایک ضلعہ کی

کوسٹ سے دوسشے ضلعہ کی ڈسٹشکٹ 

 کوسٹ کو کوئی اپیل یب کبسسوائی منتقل کشنب؛

(کوئی بھی عذالت جس کو منذسجہ ببال ریلی دفعہ ۲)

کے تحت اگش کچھ اس ایکٹ کے متضبد نہ ہو، اس کو 

نمٹبنے کب ایسے اختیبس ہوگب، جیسے وہ اس کے پبس 

 داخل کی گئی ہو؛

لی پش، یہ ضشوسی نہیں بششطیکہ کسی مقذمہ کی منتق

ہوگب کہ جس جج کے سبمنے اص سش نو کبسسوائی کے 

لیئے وہ سکھب گیب ہے تو جج تحشیشی طوس پش سبب 

 بیبن کشے، یب دوسشی صوست میں ہذایت کشے۔''۔

۔ مغشبی پبکستبن فیملی کوسٹس )سنذھ تشمیم( ۳

 کو منسوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۶۶۱آسڈیننس، 

 

عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

Pakistan Family 

Courts Act, 

1964 

 

 

 


