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1991 

 آرڊيننس، )ترميم( ڪورٽس سول سنڌ

9119 

THE SINDH CIVIL COURTS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1991 

 ]1661جون  26[

سنڌ سول ڪورٽس آرڊيننس، آرڊيننس جنون ذريعً 

 ۾ ترميم ڪئً ويندي. 1692

۾ ترميم  1692سنڌ سول ڪورٽس آرڊيننس، جيئن تى 

ڪرڻ ضروري ٿً پئً آهً، جيڪا هن ريت 

 هوندي؛

نى آهً ۽ جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس هلندڙ 

۽ سنڌ جو گورنر مطمئن آهً تى موجوده حالتن ۾ 

 هنگامً قدم کڻڻ ضروري ٿً پيو آهً؛

هاڻً، تنون ڪري، اسالمً جمووريى پاڪستان جً 

( تحت 1جً شق ) 121عبوري آئين جً آرٽيڪل 

مليل اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي سنڌ جً گورنر 

 هيٺيون آرڊيننس جوڙي نافذ ڪرڻ فرمايو آهً؛

سنڌ سول ڪورٽس )ترميم( آرڊيننس کً هن (1.)1

 سڏيو ويندو. 1661ارڊيننس، 

 .(اهو فوري طور الڳو ٿيندو2)

 

۾، جنون کً  1692.سنڌ سول ڪورٽس آرڊيننس، 2

هن کانپوِء ڄاڻايل آرڊيننس سڏيو ويندو، ان جً دفعى 

 الِء هيٺيون متبادل هوندو: 7

)ڊسٽرڪٽ جج جً عدالت جو اصل دائره اختيار( 

وقتً طور الڳو ڪنون بى قانون موجب سول .7“
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ڪيسن ۽ مقدمن ۾ ڊسٽرڪٽ جج جً عدالت جو 

اصل دائره اختيار ملوى جً حد کانسواِء هوندو، سواِء 

ڪراچً جً ضلعن جً جتً سول ڪيسن ۽ مقدمن 

۾ ۽ ڪارروائين ۾ جتً ملوى پنج لک رپين کان وڌيڪ 

 هجً اهو ڪيس هاِء ڪورٽ ۾ هاليو ويندو:

ڪيس ۽ مقدما جن جو ملوى پنج لک بشرطيڪ سول 

رپين کان وڌيڪ هجً جيڪً ڪراچً جً ضلعن ۾ 

جً  1661سنڌ سول ڪورٽس )ترميم( آرڊيننس، 

الڳو ٿيڻ کان اڳ هاِء ڪورٽ ۾ التوا هيٺ هجن، اهو 

 ”.هاِء ڪورٽ طرفان نيڪال ڪيا ويندا.

( 1جً ذيلً دفعى ) 11.ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى 3

ٻى “الِء لفظ ” جاهى هزار رپياپن“۾، لفظن  (a)جً شق 

 متبادل بڻايا ويندا.” لک ۽ پنجاهى هزار رپيا

 

 

 

 

 

 

هڪ لک “۾، لفظن  24.ڄاڻايل آرڊيننس جً دفعى 4

متبادل بڻايا ” پنج لک رپيا“جتً بى اچن، لفظ ” رپيا

 ويندا.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  جو  آرڊيننس نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال 

 نٿو ڪري سگوجً.
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