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سندھ سول کورٹس )تزمیم( آرڈیننس، 

1891 
THE SIND CIVIL COURTS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1981 
 [2692 اپشیل  9]

 2691آسڈیٌٌظ، جظ عے عٌذھ عول کوسٹظ  آسڈیٌٌظ، 

اوس کشاچی  2619هیں تشهین اوس عٌذھ کوسٹظ ایکٹ، 

 کو هٌغوخ کیب جبئے گب۔ 2699کوسٹظ آسڈس 

کو هٌذسجہ ریل  2691آسڈیٌٌظ،  عٌذھ عول کوسٹظجیغب کہ 

طشیقے عے تبذیل کیب جبئے گب۔ اوس عٌذھ کوسٹ ایکٹ 

کو هٌغوخ کیب  2699س اوس کشاچی کوسٹظ آسڈ 2619

 جبئے۔

کے حکن  اوس حکن بشائے قواًیي )ًفبر  2611جوالئی  9لہزا 

تعویل هیں گوسًش عٌذھ بخوشی  کے  2611اوس تغلغل( اوس 

 اط آسڈیٌٌظ کو بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے۔

 یہ اط طشح ًبفز کیب جب سہب ہے۔

عول کوسٹظ )تشهین(  کو عٌذھ  ( اط آسڈیٌٌظ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ 2692آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

جظ کو اط کے بعذ  2691عٌذھ عول کوسٹظ  آسڈیٌٌظ، ۔ ۲

کب  هٌذسجہ  1بھی آسڈیٌٌظ کہب جبئیگب، اط کے دفعہ 

 ؛طشیقے عے هتببدل بٌبیب جبئے گب

 

 

 

. سائج الوقت قبًوى کے هطببق دیواًی کیغض اوس 1''

کبسوائی کے لئے ڈعتشکٹ جج کے دائشٍ اختیبس هیں کوئی 

ویلیو لوٹ ًہیں  ہوگی هبعوائے  کشاچی ڈعٹشکٹ کی جہبں 

دیواًی هقذهبت اوس کبسائیوں کے لئے ہبئی کوسٹ هیں ایک 

 '' الکھ عے اوپش ویلیو پش کبسوائی ہوگی۔

 

 هیں۔ 12دفعہ ۔ اط آسڈیٌٌظ کی ۳

 

 

 

 

 

 (Preamble)توہیذ

 

 

 

هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 
هغشبی پبکغتبى ٓاسڈیٌٌظ 

II  کی دفعہ  2691هجشیہ

 کی تشهین 12

Substitution of 

section 7 of  West 

 Pakistan 

Ordinance II of 

1962 

 

کوسٹ کے ڈعٹشکٹ جج 

کی اصلی عذالتی 

 کبسوائی

Original 

Jurisdiction of the 

Court of District 

Judge 
 

هغشبی پبکغتبى ٓاسڈیٌٌظ 

II  کی دفعہ  2691هجشیہ
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(a)    اعتعوبل ” پچبط ہضاس سوپے“جہبں جہبں الفبظ

کو  اط کب ” ایک الکھ “ہوئے ہیں اط کی جگہ 

 هتببدل بٌبیب جبئے گب۔

(b)  1ریلی دفعہ ( کی شقa هیں الفبظ )“ ڈعٹشکٹ

کو حزف کیب جبئے ” هیں عٌب جبئے گبہیڈکواسٹش

 گب۔

عبتھ ہبئی کوسٹ هیں صیش  ۔ اط آسڈیٌٌظ کے ًفبر عے ۴

ایک  التوا توبم اصل هقذهبت اوس کبسوائیبں جي کی ویلیو

الکھ عے تجبوص ًہ کشتی ہو، ڈعٹشکٹ جج کشاچی کی 

 عذالت کو هٌتقل کئے جبئیں گے۔

 

 

۔ کشاچی پش الگو ہوًے واال عٌذھ کوسٹظ ایکٹ، ۵

کو هٌغوخ کیب جبتب  2699اوس کشاچی کوسٹظ آسڈس، 2619

 ہے۔

 

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  نوٹ: ٓارڈیننس 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 کی تشهین 12

Amendment of 

section 24 of 

West Pakistan 

Ordinance II of 

1962 
 هقذهبت کی هٌتقلی

Transfer of suits 

 

 

هجشیہ  VIIIبوبئی ایکٹ 

اوس صذاستی حکن  2619

کی  2699هجشیہ  1ًوبش 

 هٌغوخی

Repeal of Bombay 

Act VII of 1926 

and President 

Order No. 2 of 

1956 

 

 

 
 


