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 4984نجريً  XVIIشيڌ آرڊيييس ىهبر 

SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 1984 

 جي )قرضو بئيڪس آپريٽَ ڪَ ۽ شَشائٽيز آپريٽَ ڪَ شيڌ

 4984 آرڊيييسۿ ادائگي( ٻيٍر

THE SINDH CO-OPERATIVE SOCIETIES AND CO-

OPERATIVE BANKS (RE-PAYMENT OF LOANS) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فٍرشت

  (Preamble)تهٍيد

  (Sections) دفعات

 نختصر عيَان ۽ شروعات .4

Short title and commencement 

 جي ترنيم B-8جي دفعً  XIVجي اولًٍ پاڪصتان آرڊيييس  4966 .2

Amendment of section 8-B of West Pakistan Ordinance XIV of 1966 
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 4984نجريً  XVIIشيڌ آرڊيييس ىهبر 

SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 1984 

 بئيڪس آپريٽَ ڪَ ۽ شَشائٽيز آپريٽَ ڪَ شيڌ

 4984 آرڊيييسۿ ادائگي( ٻيٍر جي )قرضو

THE SINDH CO-OPERATIVE 

SOCIETIES AND CO-OPERATIVE 

BANKS (RE-PAYMENT OF LOANS) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]4984شيپٽهبر  27[

آرڊيييس جيٍو ذريعي شيڌ ڪَ آپريٽَ شَشائٽيز ۽ ڪَ 

 4966آپريٽَ بئيڪس )قرضو جي ٻيٍر ادائگي( آرڊيييسۿ 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي.

جيئو تً شرعي عدالت شيڌ ڪَ آپريٽَ شَشائٽيز ۽ 

بئيڪس )قرضو جي ٻيٍر ادائگي( آرڊيييسۿ ڪَآپريٽَ 

 نڳڻ ڪجًٍ ترنيهَن ڪرڻ جي ٌدايت ڪئي آٌي؛ 4966

۽ جيئو تً شيڌ ڪَ آپريٽَ شَشائٽيز ۽ ڪَ آپريٽَ 

نڳڻ  4966بئيڪس )قرضو جي ٻيٍر ادائگي( آرڊيييسۿ 

 ترنيم ڪرڻ ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

۽ عبَري آئيو  جي اعالن 4977جَالِء  5ٌاڻي تيٍو ڪريۿ 

جي حڪم جي تڪهيل ۾ شيڌ جي گَرىر بخَشي  4984

 ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ آٌي؛

( ٌو آرڊيييس کي شيڌ ڪَ آپريٽَ شَشائٽيز ۽ 4) .4
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نختصر عيَان ۽ 
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ڪَ آپريٽَ بئيڪس )قرضو جي ٻيٍر ادائگي( شڏيَ 

 وييدو.

 (ٌي فَري طَر ىافذ ٿييدو.2)

. شيڌ ڪَ آپريٽَ شَشائٽيزڪَ آپريٽَ بئيڪس )قرضو 2

جي ذيلي B-8جي دفعً  4966جي ٻيٍر ادائگي( آرڊيييس 

( ۾ۿ آخر ۾ اييدڙ فل اشٽاپ کي ڪَلو شان تبديل 3دفعً )

ڪيَ وييدو ۽ ان کاىپَِء ٌيٺيَن شرطيً بيان جَ اضافَ ڪيَ 

 وييدو:

ىً ڪيَ وييدو ان درخَاشت تي ڪَ حڪم جاري “

 ڏىَ وييدو.درخَاشت گذار کي ٻڌڻ جَ نَ نَقعَ ىً جيصتائيو 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ آرڊيييس  ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي اولًٍ  4966

پاڪصتان آرڊيييس 

XIV  ً8جي دفع-B 

 جي ترنيم

Amendment of 

section 8-B of West 

Pakistan Ordinance 

XIV of 1966 

 


