
نسینیآرڈ  

۔ میترام دیمز ںیم 1950 ، کٹیا کنٹرول زیکٹریف شوگر  پختونخواه بریخ  

  

 کٹیا  پختونخواه بریخ (1950 ، کٹیا کنٹرول زیکٹریف شوگر  پختونخواه بریخ کہ ہے یضرور کہ سایج

 ساتھ کے اس اور اںیگیادائ شفاف اور بروقت ےیلیک کاشتکاروں  کے کوگنے) XXII1950,  نمبر

  ۔جاسکے ایبنا ینیقی کو معامالت یلیذ اور منسلک

   
 صوبہ اور  یہورہ ںینہ  یکاروائ یک معمول کے یاسمبل یصوبائ کے  پختونخواه بریخ کہ سایج اور

 یضرور اٹھانا اقدام یفور ںیم حاالت  موجوده  کہ ںیہ مطمئن پر بات اس گورنر کے  پختونخواه بریخ

 ۔ںیہ

 

 گئے ئےید تحت کے) 1 (شق یک 128 کلیآرٹ کے نیآئ کے پاکستان ہیجمہور یاسالم چونکہ اور 

 کرنے نافذ کو ننسیآرڈ لیذ مندرجہ پختونخواه بریخ صوبہ ہوےگورنر التے ںیم استعمال کو اراتیاخت

۔ںیہ یراض پر  

 

:شروعات اور تعارف مختصر ۔ا  

 ۔ گا ؑجاے ایکہال  2020ننسیآرڈ) یمیترم (کنٹرول زیکٹریف شوگر  پختونخواه بریخ ننسیآرڈ ہی )1(

  

 ۔ہوگا پر طور یفور اطالق اسکا )2(
 

 :میترم ںیم 2 کشنیس کے XXII 1950نمبر کٹیا پختونخواه بریخ    2.

 

) XXII 1950  نمبر کٹیا پختونخوا بریخ کا ( 1950 ، کٹیا کنٹرول زیکٹریف شوگر  پختونخواه بریخ

 شق ینئ لیذ مندرجہ ، ہے جاتا جانا پر طور کے کٹیا مذکوره بعد کے) f (شق ، کے 2 کشنیس ، ںیم

 (ff) :یعنی ، گا جاے ایک اضافہ کا



  

 گنے نے مالک کے یکٹریف یکس جو ، دیرس یک گنے ہے مطلب کا" دیرس یک یداریخر یک گنے"

 ۔ہو یدیخر ہوے کرتے ذکر کا متیق اور وزن سے نداریزم

  

 :میترم ںیم 13 کشنیس کے XXII 1950نمبر کٹیا پختونخواه بریخ ۔3

  

   ۔ںیم 13 کثنیس کے کٹیا 

  

   ۔کہ جو یگ جائے یک یلیتبد لیذ درج ںیم ،)2 (شق یلیذ  )ا(

  

 ٹویکوآپر کے کاشتکاروں ای کار کاشت یداریخر یک گنے  صورت ہر کو مالک کے یکٹریف ) 2(“

 مقرر دیرس (CPR) عہیبذر تحت کے 16 کشنیس مالک کا یکٹریف اور  یگ پڑے یکرن سے یسوسائٹ

  راست براه ںیم اکاونٹ اسکے  نکیب عہیبزر کو کار کاشت کے گنے اور گا، دےیخر پر متیق شده

  ۔یگ پڑے یکرن یگیادائ

  

 یسوسائٹ ٹویکوآپر جو گا دےیخر ینہ گنا سے شخص سےیا یبھ یکس مالک  یکٹریف ٰیکو  برآں دیمز 

  ۔اور  ۔ ہو ممبر کا

 ۔گا جائے ایکرد حذف کو) 5 (شق یلیذ) ب(

  

  :اندراج کا  B-13کشنیس ںیم XXII 1950نمبر کٹیا پختونخواه بریخ. 4

  

  :جوکہ ، یگ جائے یک شامل B-13 شق لیذ درج ، بعد کے A-13 شق ، ںیم کٹیا

  

"13-B  "نیتع کا استعداد یک دنےیخر یک مالک کے یکٹریف  وه ںیم جس اراتیاخت کے کمشنر نیک 

  ۔ کرے

  



 نیتع کا متیق یک یداریخر یک گنے سے کاشتکار ےیلیک مالک کے یکٹریف یکس کمشنر نیک )1(

 ۔ہے سکتا دے درخواست  یبھ کاشتکار کا گنے ےیل کے جس گا کرے

  

 یگیادائ یک رقم شده طے کہ ہے کرتا نیتع کا بات اس تحت کے) 1 (شق یلیذ کمشنر نیک جب )2(

 کے 1967 کٹیا ویونیر نڈیل تانپاکس سٹیو رقم  مذکوره تب ، گئ یک ںینہ ںیم مدت مقرره

  ۔یگیجائ یک وصول پر طور کے آمدن یک محصوالت ینیزم تحت

  

 کمشنر نیک شنلیڈیا  کے  ضلع متعلقہ محصول کے نیزم بطور اجاتیبقا تحت کے) 2 (شق )3(

 ۔گے ںیکر ادا کاشتکارکو اجاتیبقا اور گے ںیکر وصول سے مالک  کے یکٹریف
 

 اور کمشنر نیک سے شہیہم کو اراتیاخت گئے ےید تحت ےک) 3 (اور) 2 (،) 1 (دفعہ یلیذ )4(

 ۔گا جائے ایک تصور  ذیتفو ںیم حالت کوہر کمشنر نیک شنلیڈیا
 

  :میترم ںیم 14 شق یک  XXII 1950 نمبر کٹیا  پختونخواه بریخ. 5

  ، ںیم 14 شق ، کے کٹیا

  

  :یگ جائے یک یلیتبد لیذ درج ، ںیم) ii (شق ۔ا

  

“)ii (ٹویکوآپر انکے ای کاشتکار یداریخر یک گنے جنٹیا واال کرنے یداریخر ای مالک کا یکٹریف 

 یک گنے کاشتکارسے عےیزر کے جنٹیا شده نامزد مالک کا یکٹریف کہ ہی اور گا کرے سے یسوسائٹ

   ۔گا کرے یجار دیرس یک یکٹریف ےیلیک یداریخر

  

  : گا جائے ایک لیتبد کو لیذ درج ، لئے کے) iii (شق  ۔ب

) iii (کرتا معاہده ساتھ کے جنٹیا متعلقہ یکس لئے کے یداریخر یک  گنے مالک کا یکٹریف کوئ اگر 

) CPR (دیرس یداریخر گنا کا یکٹریف  لئے کے یداریخر یک گنے جنٹیا واال کرنے یداریخر ، تو ہے

 اور  "کرے یئگیادا نکیب عہیبزر کو کاشتکار کے گنے کہ  ہوگا دار ذمہ کا بات اس اور گا کرے یجار



 

 ۔گا جائے ایکرد حذف کو) iv (شق ۔پ

  

  :میترم ںیم 21 شق یک XXII 1950  نمبر کٹیا پختونخواه بریخ کے 1950. 6

  

  ں،یم 21 شق ، کے کٹیا

  

  ۔گا جائے ایک لیتبد کو لیذ درج کے (a) شق ۔ا

 خالف یک شق یک قاعدے ای حکم یکس ےیگ بنائے تحت کے اس ای قانون اس تابع، کے (aa) شق

 ہو طیمح تک عرصے کے سال نیجوت ہے یسکت ہو سزا یک دیق کو فرد یکس والے کرنے یزور

  روپے الکھ چس کم از کم اور روپے الکھ پچاس ادهیز سے ادهیجوز رقم یک جرمانے ای ہے یسکت

  ں،یہ یسکت ہو یاکھٹ دونوں ای ہیومی

 ۔ہوگا نہ کم سے الکھ اسپچ جرمانہ ہیومی ںیم صورت یک جرم والے ہونے سرزد بار بار کہیبشرط 

 

  گا، جائے ایک لیتبد کو لیذ درج ، ےیلیک) b (دفعہ  ۔ب

)"b (۔گے ہوں ضمانت ناقابل اور شناخت قابل جرائم والے ہونے تحت کے کٹیا" 

 

 :میترم ںیم 22 شق یک XXII  1950 نمبر کٹیا  پختونخواه بریخ. 7

 

 ,ںیم 22 شق کے کٹیا

i. دفعہ) i (اور) ii (اور ۔یگ ںیجائ یکرد حذف 

 

ii. دفعہ) iii (1898 ، قانون یفوجدار ضابطہ "کو " اول درجہ ٹیمجسٹر  "شده ،درج ںیم 

  ۔جائگا ایک لیتبد سے ٹیمجسڑر نامزد تحت کے "30 شق یک) V یک 1898(
 

  پشاور        فرمان شاه    



  :مورخہ        پختونخوا بریخ صوبہ گورنر،

28/10/2020                                  


