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 2002 مجزیہ X سندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO. X OF 2009 

 ۹۰۰۲ ایکٹ، تزمیم( )سندھ کنٹزول فیکٹزیز شوگز

THE SUGAR FACTORIES CONTROL 

(SINDH AMENDMENT) ACT, 2009 
 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفعبت 

 هختصش عٌواى اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 کی تبذیلی 4 اوس 3 کی دفعبت 1950 هجشیہ XXII یکٹا. ۲

Substitution of sections 3 and 4 of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی A-6 کی دفعبت 1950 هجشیہ XXII ایکٹ. ۳

Substitution of section 6-A of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی A-14 کی دفعہ 1950 هجشیہ XXII ایکٹ . ۴

Substitution of section 14-A of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی 15 کی دفعہ 1950 هجشیہ XXII ایکٹ. ۵

Substitution of section 15 of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی 16 کی دفعہ 1950 هجشیہ XXII . ایکٹ ۶

Substitution of section 16 of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی A-17 کی دفعہ 1950 هجشیہ XXII. ایکٹ ۷

Substitution of section 17-A of Act XXII of 1950 

 کی تبذیلی   (iii)کی شق 22 کی دفعہ 1950 هجشیہ XXII . ایکٹ۸

Substitution of clause (iii) of section 22 of Act XXII of 

1950 
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 2002 مجزیہ X سندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO. X OF 2009 
 تزمیم( )سندھ کنٹزول فیکٹزیز شوگز

 ۹۰۰۲ ایکٹ،
THE SUGAR FACTORIES 

CONTROL (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 2009 
 ] ۲۰۰۹دعوبش  ۸[

ایکٹ جظ کے رسیعے شوگش فیکٹشیض کٌٹشول ایکٹ، 

 ؛هیں تشهین کش کے عٌذھ هیں ًبفز کیب جبئے گب ۰۹۵۰

، هیں ۰۹۵۰جیغب کہ شوگش فیکٹشیض کٌٹشول ایکٹ، 

تشهین کش کے عٌذھ هیں ًبفز کشًب هقصود ہے جظ کو 

 اط طشح عے عول هیں الیب جبئے گب:

ًبفز کیب جبتب بٌب کش جظ کوهٌذسجہ ریل طشیقے عے 

 -:ہے

اط ایکٹ کو شوگش فیکٹشیض کٌٹشول )عٌذھ ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۹تشهین( ایکٹ، 

 

عٌذھ هیں ًبفز ہوًے والے شوگش فیکٹشی کٌٹشول . ۲

جظ کو اط کے بعذ بھی ایکٹ ہی کہب  ۰۹۵۰ایکٹ، 

کب هٌذسجہ ریل  ۴اوس  ۳جبئے گب، اط کی دفعبت 

 هتببدل ہوگب:
دکوهت  (1)  -:بورڈ کب قیبم 3” 

کے رسیعے ایک ًوٹی فکیشي 

بوسڈ قبئن کشے گی جو هشتول  

 -:ہوگب

 

i.   ایگشیکلچش دکوهت عٌذھ کے

 ڈپبسٹوٌٹ کب وصیش

 چیئشهیي

ii.  کی طشف عے صوببئی  اعپیکش

عٌذھ اعوبلی کے دو ًبهضد 

 هیوبش

 هیوبشص
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iii.    دکوهت عٌذھ کے ایگشیکلچش

 ڈپبسٹوٌٹ کب عیکشیٹشی

هیوبش/بوسڈ 

 کب عیکشٹشی

iv.  هیوبش کیي کوشٌش 

v.  پبکغتبى شوگش هلض ایغوعئیشي 

 عٌذھ صوى کب ًوبئٌذٍ

 هیوبش

vi.  ٍهیوبش عٌذھ ٓاببدگبس بوسڈ کب ًوبئٌذ 

vii.   ایگشیکلچش کب  عٌذھ چیوبش ٓاف

 ًوبئٌذٍ

 هیوبش

viii.   شوگش کیي گشووسص ایغوئیشي

 کب ًوبئٌذٍ

 هیوبش

ix.   دکوهت کی طشف عے

عشکبسی اوس غیش عشکبسی 

 هیوبشاى

 هیوبش

دکوهت کی خوػ ًودی غیش عشکبسی هیوبش  (۲)

 تک هیوبش سہے گب۔

غیش عشکبسی هیوبش اپٌے ہبتھ عے لکھی ( ۳)

ضی لکھ کش اپٌے عہذے عے هغتعفی ہو یہوئی عش

 عکتب ہے۔

بوسڈ کے اجالط تب هٌعقذ کشوائے جبئیں ( ۴)

 گے جب چیئشپشعي طلب کشے گب۔

کے لئے هٌذسجہ ریل  A-6 اط ایکٹ کی دفعہ . ۳

 -:هتببدل ہوگب

”A-6   کین کمشنز کی تقزری ایڈیشنل:- 

گشیڈ کب اط عے  ۰۹دکوهت بزسیعہ ًوٹی فکیشي  

کے ٓافیغش کب بطوس ایڈیشٌل کیي کوشٌش والے گشیڈ اوپش 

تقشس کشے گی جو کیي کوشٌش کی ہذایبت اوس ضببطے 

کے هطببق اختیبسات کب اعتعوبل کشے گب اوس ایغے 

ں فشائض عشاًجبم دے گب جظ کب رکش ًوٹی فکیشي هی

 “کیب گیب ہو

کے لئے هٌذسجہ ریل کو  A-14 . اط ایکٹ کی دفعہ۴

 هتببدل عوجھب جبئے گب۔

”A-14  کے گنے کی کچھ اقسبم کی کبشت پز

کیي کوشٌش یب بوسڈ کی تذشیشی هشبوست یب  -:پببندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجشیہ XXII ایکٹ

 A-6 کی دفعبت 1950

 کی تبذیلی

Substitution of 

section 6-A of Act 

XXII of 1950 

 

 

 هجشیہ XXII ایکٹ 

 A-14 کی دفعہ 1950

 کی تبذیلی

Substitution of 

section 14-A of Act 

XXII of 1950 

 

 هجشیہ XXII ایکٹ

کی  15 کی دفعہ 1950

 تبذیلی

Substitution of 

section 15 of Act 

XXII of 1950 

 

 

 

 هجشیہ XXII ایکٹ  

کی  16 کی دفعہ 1950

 تبذیلی

Substitution of 

section 16 of Act 

XXII of 1950 
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تجویض پش کغی بھی عالئقے هیں گٌے کی کغی بھی 

 ۰۸قغن کی کبشت پش پببٌذی لگب عکتب ہے جظ کو دفعہ 

 “کے تذت غیش هوصوں قشاس دیب گیب ہو۔

کے لئے هٌذسجہ ریل کو  ۰۵اط ایکٹ کے دفعہ . ۵

 -:هتببدل عوجھب جبئے گب

هبعوائے  -:گنے کی خزید و فزوخت ۵۱( 1”)

گٌہ کبشت کشًے والے کے کوئی اوس فیکٹشی کے 

 هبلک کو گٌہ بیچ ًہیں عکتب۔

کوئی فیکٹشی هبلک کغی تیغشی شخص  ( ۲)

کے رسیعے گٌے کی خشیذ و فشوخت ًہیں کشے گب 

عبسی خشیذاسی گٌب اگبًے والے عے بشاٍ ساعت کی 

 “جبئے گی۔

کے لئے هٌذسجہ ریل  ۰۶. اط ایکٹ کے، دفعہ ۶

 -:هتببدل ہوگب

دکوهت بوسڈ (1) -:کم تزین قیمت کب تعین ۵۱”

ہ ًوٹی بزسیع اپٌی هشضی عے  کی عفبسشبت یب

 فکیشي، هٌذسجہ ریل کن قیوت کب تعیي کشیگی۔

(a)  اوس؛گٌے کی پیذاواس پش ٓاًے والی الگت 

(b)  هتببدل فصلوں پش کبشتکبس کو هلٌے واال

هٌبفع اوس صسعی اجٌبط کی قیوتوں کب عبم 

 سجذبى۔

( کے تذت تعیي کشدٍ قیوتوں پش 1ریلی شق ) (۲)

  وقتبً فوقتبً ًظشثبًی کی جبئے گی۔

کب هبلک، کشیشٌگ عیضى کے اختتبم  ی فیکٹش( ۳)

پش کوالٹی پشیویئن دے گب جظ کے ًشر دکوهت 

هتعیي کشے گی اوس وٍ اط فیکٹشی عے هلٌے والی 

چیٌی کے تٌبعب هیں ہوگی اوس وٍ چیٌی کی بٌیبدی 

فی ایک عو   8.7عطخ کے هطببق ہوگی یعٌی کہ 

 ۔کلو گشام ہوگی

یض گٌے کی قیوت کی کبشتکبس کو ادائیگی، پ( ۴)

 اکبئوًٹ  چیک کے رسیعے کی جبئے گی۔

( کے تذت گٌے کی عپالئی کے 4ریلی دفعہ )(۵)

دى کے اًذس ادائیگی ًہ کشًے کی صوست هیں،  ۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجشیہ XXIIایکٹ 

 A-17 کی دفعہ 1950

 کی تبذیلی

Substitution of 

section 17-A of Act 

XXII of 1950 
 

 هجشیہ XXII ایکٹ

کی  22 کی دفعہ 1950

 کی تبذیلی   (iii)شق

Substitution of 

clause (iii) of 

section 22 of Act 

XXII of 1950 

 

 



 
5 

دکوهت کی جبًب عے بزسیعہ ًوٹی فکیشي ًشر پش 

لگبئے گئے هبسک اپ لگبئے گی اوس وٍ گٌب اکبًے 

والے کو پشًغپبل اهبٔوًٹ کے عبتھ اضبفی طوس پش 

 کشًی ہوگی۔ادا 

فیکٹشی هبلک کوئی کٹوتی ًہیں کشے گب ( ۶)

 ( کے تذت بتبئی گئی ہو۔4هبعوائے ریلی دفعہ )

، کیي کوشٌش کی هٌظوسی کوئی فیکٹشی  هبلک ( ۷)

کے بٌب گٌے کی غیش هوصوں، ًبهکول وسائٹی یب 

کغی اوس عبب کی بٌب پش گٌے کے هجووعی وصى 

 هیں عے کٹوتی ًہیں کشے گب۔ 

کے لئے هٌذسجہ ریل  A-17 ایکٹ کی دفعہ.  اط ۷

 -:هتببدل ہوگب

”A-17 ہش فیکٹشی  -:بنیبدی نمونے کی تنصیب

هبلک هشوجہ ہذایبت کے هطببق اعپفکیشي  کب کوس 

 عیوپلش اًغٹبل کشے گب۔

 

کے لئے   (iii) ، کے شق۲۲. اط ایکٹ کی دفعہ ۸

 -:هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب

” (iii)   کوئی کوسٹ جو اعغٹٌٹ عیشٌظ جج

ہو، وٍ اط ایکٹ  کی کے کن دسجہ سکھٌے واال جج 

کے یب اط دوالے عے بٌبئے گئے قواًیي کے تذت 

 “کغی جشم پش کبسوائی ًہیں کش عکتی۔

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
 


