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 ۶۱۰۲ مجزیہ  IXسندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO.IX OF 2016 
 ۶۱۰۲سندھ ہندوں کی شبدی ایکٹ، 

THE SINDH HINDUS 

MARRIAGE ACT, 2016 
 ]۲۱۱۶اپشیل،  ۱۲[

ایکٹ جظ کے رسیعے ہٌذوں هیں شبدی عے هتعلمہ 

 لبًوى فشاہن کیب جبئے گب۔

جیغب کہ خبًذاى کو دك، پبکغتبى کے ٓائیي کی طشف 

   دی گئی ہے؛ عے بٌیبدی دك کی گبسًٹی 

اوس جیغب کہ ہٌذوں شبدیوں کی سجغٹشیشي کے لیئے 

بس بٌبًے کی ضشوست ہے اوس اط عے  یکغبى طشیمہ ک

هتعلمہ اوس یکغبى  هعبهالت  کے علغلے هیں طشیمہ کبس 

 بٌبًے کی ضشوست ہے؛

 :اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب

کہب  ۲۱۱۶۔ اط ایکٹ کو عٌذھ ہٌذوں کی شبدی ایکٹ، ۱

 جبئے گب۔

 ( اط کب اطالق توبم عٌذھ بھش هیں ہوگب؛۲)

 فوسی طوس پش الگو ہوگب۔( یہ ۳)

 

 ۔ اط ایکٹ هیں؛۲
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(i)”عے هشاد شیڈول  “شبدی کب عشٹیفکیٹA    هیں

 ؛فشاہن کیئے گئے دعتبویض

(ii) ”عے هشاد جو یوًیي کبئوًغل، واسڈ “هتعلمہ عولذاس

 یب کغی دوعشی هیوًغپل اتھبسٹی هیں بباختیبس ہو،جہبں

 ؛شبدی کی تمشیببت ہوتی ہو

(iii) ”عے هشاد بیبى کی گئی اوس اعضاصی  “سضبهٌذی

طوس پش سضبهٌذی جو کغی دببو، ًبخواشگواس والئے، 

فشاڈ یب سکبوٹ کے بغیش کغی ببلغ کی طشف عے ایغی 

کی  کوئی سضبهٌذی دی جبئے اوس سضبهٌذی کے اثشات

 ؛هکول هعلوهبت اوس دوعشا کوئی هتببدل

(iv) ”عے هشاد  “هٌع کیئے گئے سشتے کی ڈگشیبں

سشتہ  جو هزہب کے راتی لبًوى کے تذت هٌع ہوں اوس 

ہٌذوں کی سوایبت کے هطببك شبدی کے بٌذھي  هیں 

 ؛بٌذھٌے عے هٌع کشتب ہو

(v) ”؛عے هشاد عٌذھ دکوهت “دکوهت 

(vi) ”کوئی شخص جو ہٌذو ، جیي یب عکھ هزہب  “ہٌذو

 ؛کے کغی بھی طشیمے کی پیشوًی کشتب ہو

(vii) ” عے هشاد هتعلمہ عولذاس کی  “سجغٹششبدی کب

طشف عے سکھب گیب شبدیوں کب سجغٹش، جیغب دکوهت 

 ؛کی طشف عے بیبى کیب گیب ہو

(viii) ”عے هشاد شبدی کی تمشیب؛ تمشیب  “تمشیب 

۔ اط ایکٹ کب همصذ ہٌذوں کی شبدیوں کے  لیئے ۳

 سجغٹشیشي کب عبم طشیمہ فشاہن  کشًب  ہے؛

 

کی جبئے گی، اگش هٌذسجہ ۔ شبدی اط ایکٹ کے تذت ۴

   ریل ششائظ پوسی کی گئی ہو،هثالً؛

(a) عبل کی عوش یب اط عے صائذ  ۱۸شبدی کے فشیك

 ؛ہوں

(b) ؛شبدی کے فشیك سضبهٌذی دیٌے کے الئك ہوں 

(c)؛شبدی کے فشیك آصاد سضبهٌذی دے سہے ہوں 

(d)  شبدی  کے فشیك هٌع شذٍ سشتے کی ڈگشی هیں ًہ

 ؛ٓاتے ہوں

(e)  شبدی کے ولت فشیك هیں کغی کے پبط ششیک
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 دیبت هوجود ًہیں ہے؛ اوس

(f)  شبدی کی تمشیب اوس سجغٹشیشي کے ولت کن اص کن

 دو گواٍ هوجود ہوں؛

کچھ بھی اط ایکٹ کے هتضبد ًہ ہوں،  ۔  جب تک ۵

ہش فشیك کو بٌیبدی دموق اوس تمشیببت  شبد ی کے لیئے 

 کے لیئے شبدی کی تمشیب سکھٌے کب دك دبصل ہوگب۔

 

۔  اط ایکٹ کے تذت کشائی گئی ہش ایک شبدی یوًیي ۶

کبئوًغل /واسڈ  یب دوعشی کغی هیوًغپل اتھبسٹی  عے 

سجغٹشڈ ہوگی، جہبں شبدی کی تمشیببت ہوتی ہوں تمشیب 

 دى کے اًذس؛ ۴۵کے 

 

ًمول ہوًگی، جیغب  ۴شبدی کے عشٹیفکیٹ  کی  (1۔ )۷

هیں بیبى کیب گیب ہے، جو توبم پش کشًے کے  Aکہ شیڈول 

 ن کی جبئیں گی۔ ہبعذ هتعلمہ  عولذاس کو فشا

( هتعلمہ عولذاس خود هطوئي  ہوًے کے بعذ کہ شبدی ۲)

کے تذت پوسی کی گئی ہیں،  ۴کی توبم ششائظ دفعہ 

ٹ  دے گب اوس سیکبسڈ  تصذیك کشے گب/شبدی کب عشٹیفکی

کے لیئے عشٹیفکیٹ  کی ًمل سکھے گب اوس ببلی ًمول 

 فشیمیي کو واپظ کشے گب۔ 

هتعلمہ عولذاس اط ایکٹ کے همبصذ کے لیئے لواعذ  ( ۳)

اوس دکوهت کی طشف عے جبسی کی گئی ہذایبت  کے 

 هطببك شبدی کب سجغٹش سکھے گب۔ 

شبدی کے سجغٹش هیں ہش داخلہ پش هتعلمہ عولذاس کب  (۴)

 عٹوپ ہوگب اوس هٌذسجہ ریل کے دعتخظ ہوں گے۔

(i) ؛فشد جو شبدی کشوا سہب ہو 

(ii) ؛شبدی کے دوًوں فشیمیي 

(iii) ٍاوس؛دو هعتبش گوا 

(iv)  هتعلمہ عولذاس؛ 

 ختن کشدیب؛ (۸)

 

۔ دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے ۹

شبدیوں کے سجغٹش کشًے اوسعشٹیفکیٹظ  کی رسیعے 

 سجغٹشیشي کب طشیمہ 

Manner of 

registration 
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تصذیك شذٍ ًمول  جبسی کشًے اوس عشٹیفکیٹظ کی 

تصذیك شذٍ ًمول جبسی کشًے کے لیئے فیظ کب تعیي 

 کشے گی۔

 
۔ دکوهت اط ایکٹ کے الگو ہوًے کے تیي هبٍ کے ۱۱

اًذس اط ایکٹ کے همبصذ دبصل کشًے کے لیئے لواعذ 

 بیبى کشے گی۔

 
کے اط ایکٹ کے الگو ہوًے عے ( اط ایکٹ ۱۔ )۱۱

پیشتش  شبدیوں کے هوثش ہوًے اوس سجغٹشیشي کے 

 لیئے هبضی گزشتہ تک اثشات ہوں گے۔

اط ایکٹ کے الگو ہوًے عے پہلے والی شبدیبں ( ۲)

هتعلمہ عولذاس کی طشف عے اعی طشیمہ  کبسکے تذت 

سجغٹش کی جبئیں گی، جیغب اط ایکٹ هیں بیبى کیب گیب 

 ہے۔

ایکٹ کی گٌجبئشوں کے الگو ہوًے هیں  ۔ اگش اط۱۲

کوئی سکبوٹ پیش ٓاتی ہے، تو دکوهت عشکبسی گضٹ 

هیں دکن کے رسیعے ایغی گٌجبئیشیں  بٌب عکتی ہے جو 

اط ایکٹ کی گٌجبئشوں عے ٹکشائو هیں ہوں، جو 

 یب الصهی ہوں۔ی سکبوٹ  ہٹبًے کے لیئے ضشوس
 

اوس اط کے تذت بٌبئے گئے لواعذ کی  ۔ اط ایکٹ ۱۳

کو  کی جبئے گی تبکہ اط ایکٹ کے همبصذ  تششیخ

اوس ہٌذٍ هزہب عے تعلك سکھٌے والے  بڑھبیب جب عکے

دی  اط کی شبدیبں سجغٹش کشاًے کے عہولت افشاد کو 

 جب عکے اوس اى کی ہوت  افضائی ہو عکے۔

۔ اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کو کغی دوعشے لبًوى کی ۱۴

 گٌجبئشوں پش فولیت دبصل ہوگی۔

 

 A شیڈول 

 شبدی کب عشٹیفکیٹ 

 ۔ یوًیي کبئوًغل ًبم/ًوبش۱

 .................. ضلع، ............. تعلمہ/ٹبئوى................ 

Interpretation 

 

 

ایکٹ کو دوعشے 

لواًیي پش فولیت دبصل 

 ہوگی

Act to take 

precedence over 

other laws 
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 ................. ۔ شبدی کی تبسیخ۲

 ...........۔ دولہب کے تفصیل۳

(i)ًوبششٌبختی کبسڈ ................  هکول ًبم .............. 

(ii)شٌبختی  کبسڈ ًوبش............... والذکب ًبم.............. 

(iii) شٌبختی کبسڈ ًوبش.............. والذٍ کب ًبم.............. 

(iv)عوش ............. 

(v) هغتمل پتہ  ..................................................... 

(vi) عبسضی پتہ 

 ................................................... 

(vii)ت: کٌواسٍ، شبدی شذٍ، طالق شذٍ، هتضبد دیثی 

 سًڈوٍ

(viii) ًبم اوس عوشیں ........................ دعت ًگش 

(ix)  هزہب: ہٌذو، عکھ، جیي 

 ۔ دلہي کی تفصیالت۴

(i)شٌبختی کبسڈ ًوبش................ هکول ًبم .............. 

(ii)شٌبختی کبسڈ ًوبش............... والذ کب ًبم.............. 

(iii)  شٌبختی کبسڈًوبش.............. والذٍ کب ًبم.............. 

(iv)عوش ............. 

(v) هغتمل پتہ  ..................................................... 

(vi) عبسضی پتہ 

........ ........................................... 

(vii)  ،هتضبد دیثیت: کٌواسی، شبدی شذٍ، طالق یب فتہ

 بیوٍ

(viii) دعت ًگش: ًبم اوس عوشیں  

(ix) هزہب: ہٌذٍ، عکھ، جیي 

 :........................... ۔ دولہب کے دعتخظ۵

 : ......................... ۔ دلہي کے دعتخظ۶

 گواہوں کے ًبم، دعتخظ اوس شٌبختی کبسڈ ًوبش۔ ۷

۔ پٌڈت، هہبساج یب شبدی کشواًے والے کغی شخص ۸

 کے دعتخظ

 ۔ هتعلمہ عولذاس کب اعٹوپ اوس هہش۔۹

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ٓارڈیننس نوٹ: 
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کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب

 


