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 ۴۹۹۱مجزیہ  VIIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VIII OF 1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، تزمیم( )سندھ کنٹزول فیکٹزیز شگز

THE SUGAR FACTORIES CONTROL 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 1993 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیس

  (Sections) زفعبت
 ۔ هرتظط عٌواى اوض شطوعبت۱
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 کی تطهین۱۴کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۸

Amendment of section 14 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین A-14کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۵
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Amendment of section 14-A of Act XXII of 1950 
 کی تطهین ۱۹کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۱

Amendment of section 15 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین۱۶کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۱

Amendment of section 16 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین۱۷کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۲

Amendment of section 17 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین ۱۸کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۳

Amendment of section 18 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین۲۱کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۴

Amendment of section 21 of Act XXII of 1950 
 کی تطهین ۲۲کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۹
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 کی تطهین ۲۳کی زفعہ  XXIIکے ایکٹ  ۱۵۹۱۔ ۱۶
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 ]۱۵۵۱هبضچ  ۱[
ایکٹ جػ کی توؼط ؼے طوبہ ؼٌسھ هیں ًبفص کطًے 

هیں  ۱۵۹۱کے لیئے شگط فیکٹطیع کٌٹطول ایکٹ، 

 تطهین کی جبئے گی۔

جیؽب کہ طوبہ ؼٌسھ هیں ًبفص کطًے کے لیئے شگط 

هیں تطهین کطًب هقظوز  ۱۵۹۱فیکٹطیع کٌٹطول ایکٹ، 

 ہے، جو اغ ططح ہوگی؛

 اغ کو اغ ططح عول هیں الیب جبئے گب:

( اغ ایکٹ کو شگط فیکٹطیع کٌٹطول )ؼٌسھ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۵۵۳تطهین( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

۔ طوبہ ؼٌسھ هیں ًبفص کطًے کے لیئے شگط ۲

کو اغ کے هیں،  جو  ۱۵۹۱فیکٹطیع کٌٹطول ایکٹ، 

بعس بھی هصکوضٍ ایکٹ کہب جبئے گب، لفع ''طوببئی'' 

 جہبں بھی آئے اغ کو ذتن کیب جبئے گب۔

 

 
 

 هیں: ۲۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۳

(i)  شق(e)  جو گٌے اوض  هیں، الفبظ''

آببزگبضوں کی کوآپطیٹو ؼوؼبئٹی کب هیوبط 

 ًہیں ہوگب'' کو ذتن کیب جبئے گب۔

(ii)  شق(f) کو ذتن کیب جبئے گب؛ 

(iii)  شق(h) '' جوى''  ۳۱هیں، عسز اوض لفع

اپطیل'' کو  ۱۹کے لیئے عسز اوض لفع ''

 هتببزل بٌبیب جبئے گب؛

(iv)  شق(i)  کے  کھبھیهیں، الفبظ ''ذبلی

 هقظس کے لیئے'' کو ذتن کیب جبئے گب؛

(v)  شق(i)  کے بعس، هٌسضجہ شیل ًئی شق

 شبهل کی جبئے گی:

''(i-a) حکوهت'' هطلب حکوهت ؼٌسھ''؛'' 

(vi)  شق(m) کو ذتن کیب جبئے گب۔ 

کے شططیہ بیبى هیں،  ۸۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۴

لفع ''شطوع'' اوض لفع ''کطشٌگ'' کے زضهیبں الفبظ 

 

  (Preamble)توہیس
 

 

هرتظط عٌواى اوض 

 شطوعبت

Short title and 

commencement 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII کی تطهین 

Amendment of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی  ۲کی زفعہ

 تطهین

Amendment of 

section 2 of Act 

XXII of 1950 
 

 

 

 

 

 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی  ۸کی زفعہ

 تطهین

Amendment of 

section 8 of Act 

XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱
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 ''اوض ذتن'' کو شبهل کیب جبئے گب۔

 

 
 

( هیں، ۲کی شیلی زفعہ ) ۱۱۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۹

الفبظ ''ڈویعى کب کوشٌط'' کو لفع ''حکوهت'' ؼے 

 جبئے گب۔هتببزل بٌبیب 

 

 

 
 

هیں، الفبظ ''اوض کیي  ۱۲۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۶

 گطووضغ کوآپطیٹو ؼوؼبئٹیع'' کو ذتن کیب جبئے گب۔

 

 

 
 

 هیں: ۱۳۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۷

(i) ( کو ذتن کیب جبئے گب؛۱شیلی زفعہ ) 

(ii) ( کے لیئے هٌسضجہ شیل کو ۲شیلی زفعہ )

 هتببزل بٌبیب جبئے گب:

کے لیئے ایطاضی هرتض ( فیکٹطی هبلک جػ ۲)''

کی گئی ہے، گٌے کے کبشتکبضوں ؼے گٌب ایؽے 

ططیقے، ایؽے شطائط و ضوابط پط اوض ایؽی تبضید 

 ؼے ذطیس کطے گب، جیؽے بیبى کیب گیب ہو۔''۔

(iii) ( هیں، الفبظ ''پطچیعًگ ۳شیلی زفعہ )

 ایجٌٹ ؼے یب'' کو ذتن کیب جبئے گب؛

(iv) ( کے لیئے هٌسضجہ شیل کو ۴شیلی زفعہ )

 بٌبیب جبئے گب: هتببزل

( هرتض کطزٍ ایطاضی هیں کبشت کیئے گئے ۴'')

گٌے کے کبشتکبضوں کے عالوٍ کؽی بھی شرض کی 

 ؼے فطوذت ًہیں کیب جبئے گب۔''۔ططف 

 هیں: ۱۴۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۸

(i)  شیلی زفعہ(ii)  کے لیئے، هٌسضجہ شیل کو

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۱۱

Amendment of 

section 10 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  ۱۲کی زفعہ 

 کی تطهین

Amendment of 

section 12 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۱۳

Amendment of 

section 13 of 

Act XXII of 1950 
 

 

 

 

 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۱۴

Amendment of 

section 14 of 

Act XXII of 1950 
 

 

کے ایکٹ  ۱۵۹۱
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 هتببزل بٌبیب جبئے گب:

''(ii)  فیکٹطی هبلک، جػ کے لیئے ایک ایطاضی

ضکھی گئی ہے، گٌے کے کبشتکبضوں ؼے هصکوضٍ 

ایطاضی هیں ذطیساضی کے لیئے گٌے کی ایؽی 

هقساض، ططیقے اوض شطائط و ضوابط اوض تبضید کب 

 هعبہسٍ کطے گب، جیؽے بیبى کیب گیب ہو۔''؛

(ii)  شیلی زفعہ(iii) ،(iv)  اوض(v)  کو ذتن کیب

 جبئے گب؛

(iii)  زفعہ(vi)  کے بعس هٌسضجہ شیل کو هتببزل

 بٌبیب جبئے گب:

''(iv) ( کے تحت حکن کے ذالف اپیل ۱شیلی زفعہ )

 حکوهت کو کی جب ؼکے گی۔''۔

هیں الفبظ ''یب کیي  A-14۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۵

 گطووضغ کوآپطیٹو ؼوؼبئٹیع'' کو ذتن  کیب جبئے گب۔

 

 

 
 

 هیں: ۱۹۔ هصکوضٍ ایکٹ هیں زفعہ ۱۱

(i)  شق(b)  اوض(c) کو ذتن کیب جبئے گب؛ 

(ii)  شططیہ بیبى هیں، الفبظ ''یب ایک کیطیئط

 ۔کے شضیعے'' کو ذتن کیب جبئے گب
 
 

 هیں: ۱۱۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۱۱

(i)  شیلی زفعہ(iii)  کے لیئے هٌسضجہ شیل کو

 هتببزل بٌبیب جبئے گب:

''(iii)  فیکٹطی هبلک گٌے کے کبشتکبضوں ؼے اغ

کو فطوذت کیئے گئے گٌے ؼے کوئی کٹوتی ًہیں 

ایؽی کٹوتیوں کے جو بیبى کی گئی کطے گب، عالوٍ 

ہوں یب حکوهت، وقتي فوقتي ًوٹیفکیشي کے شضیعے 

 اجبظت زے۔''۔

(ii)  الفبظ ''یب کیي گطووضغ کوآپطیٹو

 ؼوؼبئٹی'' کو ذتن کیب جبئے گب۔

XXII  14کی زفعہ-

A کی تطهین 

Amendment of 

section 14-A of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  ۱۹کی زفعہ 

 کی تطهین

Amendment of 

section 15 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۱۶

Amendment of 

section 16 of 

Act XXII of 1950 
 

کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۱۷

Amendment of 

section 17 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  ۱۸کی زفعہ 

 کی تطهین

Amendment of 

section 18 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱
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هیں، هٌسضجہ شیل کو  ۱۷کی زفعہ ۔ هصکوضٍ ایکٹ ۱۲

 هتببزل بٌبیب جبئے گب:

۔ فیکٹطی کے هبلک کی ططف ؼے کوئی شرض ۱۷''

یب اشربص  گٌے کی ذطیساضی کے ؼلؽلے هیں کؽی 

 کبم یب کبم کے لیئے  ًہیں ضکھب جبئے گب۔''۔

 

 

 

 (i)کی شیلی زفعہ  ۱۸۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۱۳

هیں، الفبظ ''یب کیي گطووضغ، کوآپطیٹو ؼوؼبئٹیع کے 

 هیوبط'' کو ذتن کیب جبئے گب۔

 

 

 
 

هیں، الفبظ ''پٌسضٍ  ۲۱۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۱۴

ہعاض'' کے لیئے الفبظ ''ایک الکھ'' کو هتببزل بٌبیب 

 جبئےگب۔

 

 

 
 

 هیں: ۲۲۔ هصکوضٍ ایکٹ کی زفعہ ۱۹

(i)  شیلی زفعہ(i)  هیں، الفبظ ''کلیکٹط یب'' کو

 ذتن کیب جبئے گب؛

(ii)  شیلی زفعہ(ii)  هیں، الفبظ ''یب کلیکٹط'' کو

 ذتن کیب جبئے گب؛

(iii)  شیلی زفعہ(iv)  کی شق(c)  هیں، الفبظ

''کوئی عولساض جو کلیکٹط کے عہسے ؼے 

کن ًہ ہو'' کے لیئے الفبظ ''کیي کوشٌط'' 

 کو هتببزل بٌبیب جبئے گب۔
( ۴کی شیلی زفعہ ) ۲۳کی زفعہ  ۔ هصکوضٍ ایکٹ۱۶

'' کے لیئے الفبظ (V)(14)اوض  ۸هیں، الفبظ ''زفعبت 

 '' کو هتببزل بٌبیب جبئے گب۔۸''زفعہ 

XXII  کی زفعہ

 کی تطهین۲۱

Amendment of 

section 21 of 

Act XXII of 1950 
کے ایکٹ  ۱۵۹۱

XXII  ۲۲کی زفعہ 

 کی تطهین

Amendment of 

section 22 of 

Act XXII of 1950 
 

کٹ کے ای ۱۵۹۱

XXII  ۲۳کی زفعہ 

 کی تطهین

Amendment of 

section 23 of 

Act XXII of 1950 
کے ؼٌسھ  ۱۵۵۳

کی  XVIIآضڈیٌٌػ 

 هٌؽوذی

Repeal of Sindh 

Ordinance 

No.XVII of 1993 
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۔ شگط فیکٹطیع کٌٹطول )ؼٌسھ تطهین( آضڈیٌٌػ، ۱۷

 کو هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔ ۱۵۵۳

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے ہے، جو 

 سکتب۔

 


