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 9181ىجريَ  VIIIسٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.VIII OF 1989 

 9181)ترىيو( ايڪٽۿ سٍڌ ڪّ„پريٽّ سّسائٽيز 

THE SINDH CO-OPERATIVE 

SOCIETIES (AMENDMENT) 

ACT, 1989 

 ]9181ىئي  22[

سٍڌ ڪّ „پريٽّ سّسائٽيز ايڪٽۿ جًٍِ ذريعي  ايڪٽ

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 9121

۾ ترىيو  9121سٍڌ ڪّ „پريٽّ سّسائٽيز ايڪٽۿ جيئً تَ 

 ؛ري ٿي پيّ „ُيۿ جيڪّ ًُ ريت ٌُّديڪرڻ ضرو

 ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو: ان کي ًُ

سٍڌ ڪّ„پريٽّ سّسائٽيز )ترىيو( ًُ ايڪٽ کي ( 9) .9

 سڏيّ ويٍدو. 9181ايڪٽۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

 

۾ۿ دفعَ  9121سٍڌ ڪّ„پريٽّ سّسائٽيز ايڪٽۿ ( 9) .2

17-A  ّکاٌپِّء ُيٺيً ريت ٌئيً دفعَ جّ اضافّ ڪي

 ويٍدو.

“17-B ڪّ„پريٽّ  جي ىٍتلهي. ىفادۿ ُائّسٍگ سّسائٽي ۾

ُائّسٍگ سّسائٽي جّ ُڪ ىييتر يا ُڪ سّسائٽي جيڪا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (Preamble)تيِيد

 

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي سٍڌ  9121

۾ دفعَ  IIIايڪٽ 

17-B ّجّ اضاف 

Insertion of 

section 17-B in 
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ُائّسٍگ ڊونپييٍٽ ۾ ڊيم ڪٍدي ُجي اُا سّسائٽي جي 

ىييتر ٌَ رٍُدي ان ضّرت ۾ جڏًُ ان جا سيّرا ىفاد 

سّسائٽي ۾ ػير ىتحرڪ ىهڪيت ۾ ڪًٍِ ٻئي شخص جي 

ٌاني تي وڪروۿ وارثيۿ تحفي يا ٻي ضّرت ۾ ىٍتلم ڪيا 

ڃً ۽ اُڙا فائدا حاضم ڪٍدڙ شخص كاعدن ىّجبۿ ُڪ و

 :ىييتر تسهيو ڪيّ ويٍدو

ةشرطيڪ اُّ تَ جتي ُڪ کان وڌيڪ ىاڻِّ فائدو حاضم 

 اُّ ةاكي ٌَ رُيُجيۿ جً ۾ ةاُيي اتفاق ڪري رُيا ُجًۿ 

عير ۾ وڏو شخص ىييتر تسهيو ڪيّ ويٍدوۿ جًٍِ کي ووٽ 

حق کاٌسّاِء جّ حق حاضم ٌُّدو جڏًُ تَ ٻيا ىاڻِّ اُڙي 

 ىييتر ٌُّدا:

وڌيڪ تَ جتي ٌاةانغ يا ذٍُي طّر ىعذور شخصۿ ةشرطيڪ 

حاضم ڪري ٿّۿ ٌاةانغ جّ فطري يا كاٌٌّي  سٍڀانيٍدڙۿ يا  ىفاد

جيئً ةَ ىعاىهً ُجيۿ اُّ شخص جيڪّ ىعذور شخص سان 

جڙيم ُجي اُّ ىييتر تسهيو ڪيّ ويٍدو ۽ اُا ىييتر شپ 

ڏاًٌِ ان وكت ىٍتلم ڪئي ويٍدي جڏًُ اُّ ٌاةانغ  ٌاةانغ

 ”.ةانغ ٿي وڃي يا ان ىعذور شخص جي ىعذوري ختو ٿي وڃي.

  

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

Sindh Act III of 

1925 

 

 
 

 
 

 

 


