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 1975 مجريهXXنمبر ايڪٽ سنڌ

SINDH ACT  NO. XX OF 1975 

 نفاذ، جو تور ۽ ماپ جي وزن معياري سنڌ

 1975 ايڪٽ

THE SINDH STANDARD 

WEIGHTS AND MEASURES 

ENFORCEMENT ACT, 1975 
 ]1975 ڊسمبر30[

ط سان سنڌ ۾ معياري ماپ تور ۽ ان سان جنهن جي توسايڪٽ 

 الڳاپيل معاملن جو نفاذ ڪيو ويندو. 

سنڌ ۾ معياري ماپ تور ۽ ان سان الڳاپيل هن ايڪٽ جي ذريعي 

 معاملن جو نفاذ ڪيو ويندو

 آهي. ويندو ٺاهيو سان طريقي  مندرجه کي ايڪٽ هن

 پهريون باب

 1975هن ايڪٽ کي سنڌ نفاذ معيار وزن ماپ ايڪٽ ( 1) .1

 چيو ويندو. 

 حڪومت جڏهن  ٿيندو نافذ وقت ان  ايڪٽ هي (2)

  مختلف جي ايڪٽ ۽ ڪندي، اعالن ذريعي جي نوٽيفڪيشن

 اعالن جو تاريخن الِء ڪرڻ نافذ تي هنڌن مختلف جي دفعات

 مختلف الِء نفاذ جي شقن مختلف جي ايڪٽ ان ڪندي،

 .ڪندي مقرر تاريخون

 کي ماڻهوَء ڪنهن نامي حڪم بذريعي ڪومتح (3)

 جي دفعات يج ان يا ايڪٽ هن جي ايراضي ڪنهن ڪالس

 هي ۽ ، ٿي سگهي ڏئي قرار مستنثيٰ الِء جي وقت مخصوص

 ڪندي. بيان ۾ نوٽيفڪيشن پنهنجي تفصيل

جيڪڏهن هن ايڪٽ جي سياق و سباق سان منحرف نه  .2
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 هجن:

(a) ”جي معنيٰ آهي ماپ يا تور  “تجارتي وزن ماپ

جا اهي طريقا جيڪي واپار يا ڪاربار ۾ 

 : ا هجناستعمال ٿيند

(b) ” مهتم Controller “  جي معنيٰ آهي مهتم

وزن، ماپ ايڊيشنل ڪنٽرولر، ڊپٽي ڪنٽرولر  

 19ڪنٽرولر جنهن جي مقرري دفعه ۽ اسسٽنٽ 

 جي تحت ٿي هجي. 

(c) ”مان مراد اهو ڊائريڪٽر ليبر سنڌ “ ڊائريڪٽر

يا ٻيا آفيسر جنهن جي مقرري بطور ڊائريڪٽر 

 حڪومت پاران ٿي هجي. 

(d) ”مان مراد سنڌ حڪومت. “حڪومت 

(e) ”مان مراد انسپيڪٽر  وزن ۽ ماپ “ نسپيڪٽرا

جي  19به شامل هوندو جنهن جي مقرري دفعه 

 :تحت ٿي هجي.

(f) (ماپڻ جا اوزار )”Measuring 

instrument“ مان مراد اهي اوزار جيڪي وزن

۽ ماپ جي ماپڻ جي الِء استعمال ٿيندا هجن 

۽ ، گنجائش، توانائي، ڊيگهه جن ۾ ايراضي ۾

 حجم شامل آهن:

(g) پرسڪرائيبڊ”Prescribed“ مان مراد اها

هدايت نامو يا تجويز ڪيل قاعدا جيڪي ان 

 قانون تحت ورهايا ويا هجن:

(h) ”مان مراد اهي حواال جيڪي  “ حواال  معيارجات

ويٽس اينڊ ميئرس )انٽرنيشنل سسٽم( ايڪٽ 

 جي تحت ٺاهيا ويا هجن.  1967

(i) ” مان مراد اهي ويٽس اينڊ “معيارجاتثانوي

جي  1967ميئرس)انٽرنيشنل سسٽم( ايڪٽ 

 تحت وزن ۽ ماپ الِء ٺاهيو ويو آهي.
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(j) ”اڪائي جنهن مان مراد  “معيار براِء وزن ۽ ماپ

کي وڏي حصي کي بين االقوامي نظام ايڪٽ 

 جي تحت ٺاهيو ويو آهي.  8جي زير دفعه  1967

(k) ”مهر” “Stamping“  اهو نشان جنهن مان مراد

سانچو، ڪنده ڪاري، ٺپه ڪاري، نه ڊهڻ وارا ۾ 

 ۽ شناختي نشان شامل آهن. 

(l) ”واپار” “Trade“  مان مراد ڏيتي ليتي يا رابطو

 جيڪو ڪنهن زمين جي مد ۾ نه هجي. 

(m) تصديق يا ٻيهر تصديق”Verification or 

Re- Verification“ مان مراد

 .Grammatical Verificationsگرامر

(n) ” جا اوزاروزن “Weighing instruments 

مان مراد اهي اوزار جيڪي وزن ۽ ماپ جي الِء 

استعمال ٿيندا هجن جن ۾ اسڪيل، بيم 

تارازي، اسپرنگ تارازي، اسٽيل يارڊ ۽ ٻي ماپ 

 جون مشينون .

(o) ”معيارڪردگي ڪام“Working 

Standard مان مراد اهوSets  جيڪو ڄاڻايل

تيار ڪيو  جي تحت وزن ۽ ماپ جي الِء 3دفعه 

 ويندو آهي. 

 باب ٻيون

 معيار براِء وزن ماپ

 

تصديق درستگي جي مقصد الِء واپاري وزن ۽ ماپ جا (  1) .3

يا تجارت  اهي اوزار استعمال ٿيندا آهن جيڪي ڪاروبار

 Sets”۽ مخصوس سيٽ Setsگهڻنجي الِء هجن. حڪومت 

جو معيار وزن ۽ ماپ سون ۽ چاندي ۽ ٻين قيمتي پٿرن جو  “

تيار “  Sets ”اهو مناسب سمجهي معيار ڪارڪردگي جا 

 ڪندي آهي.
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مهر ۽ تصديق شده نشان يا ڪنهن شخص ( 2)

معيار ڪارڪردگي  جيڪوAuthorityايجنسي يا جيڪو 

کي مخصوص طريقي ۽ مخصوص شڪل سان تجويز 

 ڪندو. 

ا معيار ڪارڪردگي انهن جڳهن تي جيڪ (3)

ان جي تحويل هجي ۽ ان کي طريقي  سان تجويز ڪيو 

 ويندو. 

معيار ڪارڪردگي بمعه ثانوي معيار تصديق ( 4)

جا سمورا نشان جنهن ۾ اهي مخصوص طريقا ۽ ان 

مخصوص جڳهن تي وقتن بوقتن تجويز ڪيا ويا هجن انهن 

 جي تصديق ڪئي وڃي.

کي سون چاندي ۽ دگي وڌيڪ هن معيار ڪارڪر

 قيمتي پٿرن کي الزمي طور تي ته تصديق شده ڪيو ويندو. 

جي تحت غير  4هن ايڪٽ جي ڄاڻايل دفعه ( 5)

تصديق شده ۽ غير نشان زده ثانوي معيار کي استعمال نٿو 

 ڪري سگهجي. 

جيڪڏهن معيار ڪارڪردگي ناقص ٿي (6)

پنهنجي تحويل ۾ رکندو  ووني ادارچڪي هجي ته ان کي قان

جي تحت ان  4۽ غير تصديق شده ۽ نشان زده کي زير شق 

 ايڪٽ  کي استعمال نه ڪيو ويندو. 

تصديق درستگي معيار ڪارڪردگي  ”Sets“گهڻاحڪومت (1). 4

 پاڻ تيار ڪندي آهي ۽ ان جو ثانوي معيار به طئي ڪندي آهي.

حڪومت حڪم ڏئي سگهي ٿي ته ڪنهن به مخصوص فرد ( 2)

صوص کي ته ثانوي معيار کي مخصوص مواد ۽ مخ Authorityيا 

يڪو تصديق شده ۽ مهر شده ٿي بنياد تي شڪل ۽ خصوصيات ج

 ٺاهيو وڃي.

ثانوي معيار ۾ مخصوص جڳهن کي مخصوص تجويل ۾ ( 3)

 مخصوص طريقي سان تجويز شده هجي ۾ رکيو وڃي. 

۾ هڪ ڀيرو تصديق ڪئي سالن  5ثانوي معيار گهٽ ۾ گهٽ ( 4)

 ۽ ان طريقي يا اهي جايون Authorityوڃي ان الِء ان فريادي  
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 جيڪي ان الِء تجويز ڪيل آهن، انهن کان تصديق ڪئي ويندي.

تحت اڻ تصديق ٿيل ۽ نشان نه لڳايل  4( هن ايڪٽ جي دفعه 5)

 ثانوي معيار کي استعمال نه ڪيو ويندو.

معيارن جي حوالي کي انهن جڳهن، ان طريقي سان تحويل ۾ . 5

 رکيو ويندو، جيڪي پهرين کان تجويز ٿيل هجن.

( اهي اوزار جيڪي وزن ۽ ماپي الِء ڪاروبار يا واپار جي 1. )6

مقصدن ۾ استعمال ٿيندا آهن، حڪومت جيڪڏهن ضروري 

 پاڻ تيار ڪندي. (Sets)سمجهي ته ڪيترائي سيٽ 

ڪم ڪرڻ الِء مخصوص اوزار، جيڪي  ( ان مقصد الِء2)

 تصديق ٿيل ۽ مهربند هجن، انهن کي تجويز ڪيو ويندو.

( هن ڪم ڪرڻ جي اوزارن کي ان مخصوص جڳهن تي جتي 3)

 ثانوي ۽ معياري ڪارڪردگي هجي، اتي رکيو وڃي.

 

 


