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 1980مجريه  IIIسنڌ آرڊيننس نمبر 

SINDH ORDINANCE NO.III OF 1980 

 1980سنڌ فشريز آرڊيننس، 

THE SINDH FISHERIES 

ORDINANCE, 1980 

 ]1980جنوري 24[

 قانون الڳاپيل سان فشريز ۾ صوبي سنڌ ذريعي جنهن آرڊيننس

 ويندو. بڻايو مضبوط ۽ ڪئي ترميم ۾

 ڪرڻ ترميم ۾ قانون الڳاپيل سان فشريز ۾ صوبي سنڌ ته جيئن

 ؛آهي پيو ٿي ضروري بڻائڻ مضبوط ۽

واري اعالن جنهن کي  1977جوالِء  5هاڻي تنهن ڪري، 

واري قانونن )نافذ هئڻ وارو تسلسل( واري حڪم،  1977

سان مالئي پڙهيو وڃي، ان جي روشني ۾ سنڌ جي  1977

 ڪرڻ فرمايو آهي:گورنر هيٺيون آرڊيننس، جوڙي نافذ 

سڏيو  1980سنڌ فشريز آرڊيننس، ( هن آرڊيننس کي 1).1

 ويندو.

 .الڳو ٿيندو( هي فوري طور 2)

 

هن آرڊيننس ۾، جيستائين ڪجهه مضمون ۽ مفهوم جي .2

 متضاد نه هجي، تيستائين:

(a)“مڇي مارڻ جي  جتيمطلب اهو هنڌ ” ڪليڪشن سينٽر

 پاڻين مان ماريل مڇي ورتي ويندي آهي؛

(b)“مطلب ڊائريڪٽر آف فشريز، سنڌ ۽ جنهن ۾ ” ڊائريڪٽر
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شامل آهي اهڙي ڊائريڪٽر جا اختيار استعمال ڪرڻ الِء 

 حڪومت طرفان بااختيار بڻايل ڪو ٻيو عملدار؛

(c)“مطلب سمورن قسمن جي مڇي ۽ جنهن ۾ شامل ” مڇي

 آهي مولسز ڪرسٽيسز ۽ ڪيلپ مڇي؛

(d)“مڇي کڻڻ يا مطلب ڪنهن به مقصد الِء ” مڇي مارڻ

 ڦاسائڻ؛

(e)“جنهن ۾ شامل آهي ڪو بتيلو جيڪو ” فشنگ ڪرافٽ

ڪنهن به طريقي هاليو ويندو آهي ۽ مڇي کڻڻ يا جمع ڪرڻ 

 الِء استعمال ڪيو ويندو آهي؛

(f)“جنهن ۾ شامل آهي هر اوزار جيڪو مڇي ” فشنگ گيئر

 مارڻ الِء استعمال ڪيو ويندو آهي؛

(g)“ڄار يا ٻي ڪا رنڊڪ مطلب ڪو نيٽ، ” فڪسڊ انجڻ

جيڪا درياهه، ندي، ڪئنال، پاڻي جي چينل ۾ لڳائي ويندي 

 هجي، بشمول مڇي مارڻ الِء ڪريڪس جي؛

(h)“مطلب سنڌ حڪومت؛” حڪومت 

(i)“هن آرڊيننس يا ان تحت جوڙيل قاعدن تحت مطلب ” ليز

 ڏنل ليز؛

(j)“مطلب هن آرڊيننس تحت مقرر ڪيل فشريز ” انسپيڪٽر

 جو انسپيڪٽر؛

(k)“مطلب هن آرڊيننس يا ان تحت جوڙيل قاعدن ” الئسنس

 تحت ڏنل الئسنس؛

(l)“مطلب اها جڳهه جتي مڇي نيالمي ذريعي يا ٻي ” مارڪيٽ

 صورت ۾ ڪمرشل اسڪيل تي وڪرو ڪئي ويندي آهي؛

(m)“مطلب ڪمرشل مقصدن يا مڇيَء جي ” مارڪيٽنگ

وڪري الِء ڪنهن به طريقي هينڊلنگ، ٽرانسپورٽنگ ۽ جمع 
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 رڻ؛ڪ

(n)“مطلب هن آرڊيننس يا ان تحت جوڙيل قاعدن ” پرمٽ

 تحت ڏنل پرمٽ؛

(o)“مطلب هن آرڊيننس تحت جوڙيل قاعدن ” بيان ڪيل

 موجب بيان ڪيل؛

(p)“مطلب ڪي پاڻي جيڪي ڪنهن شخص جي ” نجي پاڻي

ملڪيت آهن، يا جن تي وقتي طور ڪنهن ماڻهو جو مڇي 

 مارڻ جو مڪمل حق آهي؛

(q)“مطلب ڪٽڻ، وڍڻ، فريزنگ، ڪيننگ، ” پروسيسنگ

 ڪيورنگ يا ڪنهن به طريقي مڇيَء جي فش ميل ۾ منتقلي؛

(r)“مطلب نجي پاڻين کانسواِء ٻيا ڪي پاڻي ۽ ” عوامي پاڻي

 جنهن ۾ شامل آهن عالئقائي پاڻي.

حڪومت عام يا خاص حڪم ذريعي، ڪن به عوامي (1.)3

ٿي ۽ اهڙين پاڻين ۾ مڇي مارڻ الِء الئسنس يا ليز ڏئي سگهي 

 فيس تي جيئن بيان ڪيو ويو هجي.

( تحت ليز جاري ڪئي وئي هجي ليز 1(جتي ذيلي دفعه )2)

رکندڙ ليز ورتل پاڻين ۾ مڇي مارڻ الِء اجازت ناما جاري ڪري 

سگهن ٿا، اهڙي طريقي ۽ اهڙين شرطن تي ۽ اهڙي فيس جي 

 ادائگي تي، جيئن بيان ڪيو ويو هجي.

جاري ڪيل اجازت نامو ليز بشرطيڪ هن ذيلي دفعه تحت 

 ختم ٿيڻ يا رد ٿيڻ تي ڪارگر نه رهندو.

ڪو به ڄار، پڃرو، فڪسڊ انجڻ يا ڪا ٻي رنڊڪ عوامي .4

مڇيَء جي فرسٽ شيڊول جي ٻئي ڪالم ۾ ڄاڻايل پاڻين ۾  

يا پڪڙڻ الِء استعمال ڪيا يا لڳايا نه  ڪا به جنس ڦاسائڻ

ٿين ڪالم ۾ سواِء ان سلسلي ۾ اهڙين جنسن الِء چوويندا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليز جو اختيار يا مڇي 

مارڻ ۽ مڇيَء جي 

واپار الِء الئسنس 

 جاري ڪرڻ

Power of lease 
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licenses for 

fishing and fish 

trade 

نيٽ، فڪسڊ انجڻ، 

ڄار وغيره پرمٽ يا 

الئسنس کانسواِء نه 

 وڌا ويندا
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ڄاڻايل عرصي دوران ۽ اٿارٽي طرفان جاري ڪيل الئسنس 

تحت اهڙين شرطن ۽ اهڙي فيس جي ادائگي تي، جيئن بيان 

 ڪيو ويو هجي.

 

 

 
 

 

جي ٻئي ڪالم ۾ ان سلسلي ۾ هرين شيڊول ڪو به شخص پ.5

ٽئين ڪالم ۾ ڄاڻايل سائيز کان گهٽ مڇيَء جي ڪنهن به 

 ڦاسائيندو يا پروسيس نه ڪندو.قسم کي نه ماريندي، نه 

ذريعي ڪنهن به عوامي پاڻين کي حڪومت نوٽيفڪيشن .6

بيان ڪيل طريقي موجب پهرين شيڊول تحت مهاڻن الِء 

محفوظ قرار ڏئي سگهي ٿي اهڙي عرصي الِء جيئن 

نوٽيفڪيشن ۾ بيان ڪيو ويو هجي ۽ اهڙن پاڻين مان ڪا به 

دي ڄاڻايل عرصي مڇي ماري، ڦاسائي يا قبضي ۾ نه ورتي وين

دوران سواِء ڊائريڪٽر طرفان خاص اجازت نامو جاري ٿيڻ جي 

 اهڙي فيس تي، جيئن بيان ڪيو ويو هجي.

 

.ڪو به شخص ڊائنامائيٽ استعمال ڪندو يا ڌماڪيدار 7

مادو يا ڪو زهر، چونو يا زهريلو مادو پاڻيَء ۾ مڇي ڦاسائڻ يا 

استعمال نه آبي زندگي کي نقصان پهچائڻ جي مقصد الِء 

 ڪندو.

 

يا سيوريج، جيستائين  ڪچروجو گند يا  ڪٽريفي ڪنهن.8

ڊائريڪٽر  ڃيو ڻايونه ب ضررآبي زندگيَء الِء بي  ٻييا  ڇيم

Net, fixed 

engine, traps, 

etc. shall not be 

employed 

without a 

permit or 

license 

 مڇي نه کنئي ويندي

Fish not be 

taken 

ڪن پاڻين کي مڇيَء 

الِء پناهه گاهه قرار 

 ڏيڻ

Power to 

declare any 

waters to be a 

sanctuary for 

fish 

مڇي يا آبي زندگي 

 جي تباهي

Destruction of 

fish or aquatic 

life 

فلوئنس، ويسٽ يا 

سيوريج جي 
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 کي مطمئن ڪرڻ تائين ڪنهن پاڻيَء ۾ خارج نه ڪيو ويندو.

 

 

 

 

 

( وڪري الِء پڪڙيل مڇي ورتي ويندي ۽ اهڙي مارڪيٽ 1.)9

ڪئي ويندي ۽ اهڙن شرطن يا ڪليڪشن سينٽر تي وڪرو 

 ۽ ضابطن تحت جيئن بيان ڪيو ويو هجي.

ڪو به مڇيَء جو واپاري بيان ڪيل مارڪيٽ يا (2)

ڪليڪشن سينٽر تان اهڙي اٿارٽي طرفان جاري ڪيل 

الئسنس ۽ اهڙي فيس جي ادائگي کانسواِء، جيئن بيان ڪيو 

 ويو هجي، مڇي خريد نه ڪندو.

۽ ٻيون خدمتون  فش هاربر تي مڇيَء جي مارڪيٽنگ.10

بشمول ان سلسلي ۾  الڳاپيل فيس جي اهڙي طريقي ۽ اهڙن 

شرطن ۽ ضابطن تحت انتظام ڪيو ۽ سنڀاليو ويندو جيئن 

 بيان ڪيو ويو هجي.

ڪا به فيڪٽري يا اڱڻ مڇيَء جي پروسيسنگ ۽ عالج الِء .11

اهڙي اٿارٽي طرفان الئسنس کانسواِء نه جوڙيو ويندو ۽ اهڙن 

 حت جيئن بيان ڪيو ويو هجي.شرطن ۽ ضابطن ت

ڪو به شخص مڇي مارڻ جي مقصد، اسپورٽ فشنگ الِء . 12

فشنگ ڪرافٽ الئسنس کانسواِء استعمال نه ڪندو جيڪو 

اهڙي اٿارٽي طرفان جاري ڪيو ويندو ۽ اهڙن شرطن ۽ ضابطن 

 تحت جيئن بيان ڪيو ويو هجي.

مطلب ريڊ اينڊ الئين ” اسپورٽ فشنگ“وضاحت: هن دفعه ۾ 

فيڪٽري جي 

 ڊسچارج

Discharge of 

factory of 

fluence, waste 

or sewerage 

مڇيَء جي 

 مارڪيٽنگ

Marketing of 

fish 

 

 

 

فش هاربر جي 

 مارڪيٽنگ

Marketing of 

fish harbor 

 پروسيسنگ

Processing 

 

الئسنس کانسواِء 

فشنگ ڪرافٽ جو 

 استعمال منع آهي

Use of fishing 

craft without 
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طرفان تفريح جي مقصدن الِء ماهي گيري ۽ جيڪا ڪمرشل 

 يا ناڻي ڪمائڻ جي مقصدن الِء نه هجي.

حڪومت نوٽيفڪيشن ذريعي اهڙا ماڻهو مقرر ڪري .13

سگهي ٿي، جيڪي اها فشريز جي انسپيڪٽرز طور موزون 

سمجهي، اهڙين مقامي حدن الِء، جيئن اهڙي نوٽيفڪيشن ۾ 

 بيان ڪيون ويون هجن.

 

 

شخص انسپيڪٽر جي مطالبي تي يا ان سلسلي ۾ .هر 14

ڊائريڪٽر طرفان بااختيار بڻايل ٻئي ڪنهن شخص جي 

مطالبي تي پنهنجي قبضي هيٺ الئسنس يا اجازت نامو 

 انسپيڪٽر يا اهڙي شخص کي پيش ڪري سگهي ٿو.

 

 

 

 

 

 

 

.انسپيڪٽر پاڻ کي مطمئن ڪرڻ الِء مئجسٽريٽ کان 15

جهوپڙي، گاڏي، جهاز، ٻيڙي، وارنٽ کانسواِء ڪنهن شخص، 

ڪرافٽ، پيڪيج، گندگي، ڍڪيل شئي، پروسيسنگ 

فيڪٽري، ڪيورنگ يارڊ، مڇي مارڪيٽ يا ڪليڪشن 

سينٽر جي چڪاس ڪري سگهي ٿو ته ڪٿي هن آرڊيننس 

 تحت ڪو ڏوهه ته نه ٿي رهيو آهي.

license 

prohibited 

فشريز جي 

انسپيڪٽرز جي 

 مقرري

Appointment of 

Inspectors of 

fisheries 

فشريز کاتي جي 

مالزمن پاران پيداوار 

الئسنس يا پرمٽ آن 

 ڊمانڊ تي ڊيوٽي

Duty to produce 

license or 

permit on 

demand made 

by employees 

of fisheries 

department 

فشري عملدار پاران 

 ڙتالجاچ پ

Inspection by 

fisheries officer 

 

گرفتار، ضبط ۽ 
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جيڪڏهن انسپيڪٽر کي اهو مڃڻ جو سبب آهي ته (1.)16

مڇي مارڻ يا ڪو فشنگ ڪرافٽ ۽ فشنگ گيئر 

مارڪيٽنگ الِء استعمال ٿيو جيڪو هن آرڊيننس جي 

ڪنهن گنجائش يا ان سلسلي ۾ جوڙيل قاعدن جي ڀڃڪڙي 

آهي ته اهو بنا وارنٽ ٻيڙي جي مالڪ يا ماڻهو يا انچارج 

ماڻهن يا جن جي قبضي ۾ مڇي آهي، انهن کي گرفتار ڪري 

 سگهي ٿو.

ٻيو ڪو شخص  (انسپيڪٽر يا ان سلسلي ۾ بااختيار بڻايو2)

ڪا به مڇي، فشنگ ڪرافٽ، يا استعمال ڪيل فشنگ گيئر 

يا هن آرڊيننس جي ڪنهن گنجائش جي ڀڃڪڙي ۾ 

 استعمال ٿيڻ جي شڪ هجڻ تي ضبط ڪري سگهي ٿو.

ڪا مڇي، فش ڪرافٽ يا فشنگ گيئر جيڪا ذيلي دفعه  (3)

( تحت ضبط ڪئي وئي هجي اها ڪورٽ جي فيصلي 2)

جيڪڏهن مڇي شرطيڪ موجب نيڪال ڪئي ويندي؛ ب

ان کي ضايع ڪرائڻ الِء آهي، اها ڪئي ويندي، جيستائين 

محفوظ نه بڻايو وڃي يا بنا دير پروسيس نه ڪيو وڃي، 

انسپيڪٽر يا سندس طرفان بااختيار بڻايل شخص طرفان 

وڪرو ڪئي ويندي ۽ سيل پروسيڊز هن ذيلي دفعه جي مقصد 

 الِء ضبط ڪيل ملڪيت طور ورتي ويندي.

جيڪڏهن فرسٽ ڪالس جي مئجسٽريٽ کي اهو .17

سمجهڻ جو سبب آهي ته هن آرڊيننس تحت ڪو ڏوهه ٿي 

يا ٿيڻ وارو آهي، اهو ڪنهن  چڪو آهي يا ٿي رهيو آهي،

ٽريپ، پڃرو يا ٻي ڪا ي، ڄار، جنهن ۾ ڪا مڇجڳهه، 

رڪاوٽ يا مڇي پڪڙڻ يا ڦاسائڻ الِء فڪسڊ انجڻ لڳائي 

ان جي تالشي جو  زام آهي،رکڻ يا لڪائڻ جو الوئي آهي يا 

نيڪال ڪرڻ جو 

 اختيار

Power of arrest, 

seizure and 

disposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرچ وارنٽ جاري 

ڪرڻ جو 

مئجسٽريٽ جو 

 اختيار

Powers of 

Magistrate to 
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 حڪم ڏئي سگهي ٿو.

 

.هڪ پوليس آفيسر، هن ايڪٽ يا آرڊيننس تحت 18

بااختيار بڻايل شخص طرفان درخواست تي اهڙي مدد فراهم 

ڪري سگهي ٿو، جيڪا سندس ذميوارين موجب ضروري 

 هجي.

.ڪا به عدالت هن آرڊيننس تحت ڪنهن ڏوهه تي قدم نه 19

 فان لکت ۾ شڪايت ڪرڻ جي.کڻندي سواِء انسپيڪٽر طر

 

 

 

 

.عدالت هن آرڊيننس تحت ڏوهه ۾ ايندڙ ڪنهن ڄار، 20

ٽريپ، پڃري يا ٻي ڪنهن رڪاوٽ يا فڪسڊ انجڻ جي 

 قبضي ۾ وٺڻ جو حڪم ڏئي سگهي ٿي.

 

 

جي ڪنهن گنجائش جي  8يا  7، 5، 4جيڪو به دفعه ( 1.)21

ڀڃڪڙي ڪري ٿو، ان کي قيد جي سزا ڏني ويندي، جيڪا 

مهينن تائين وڌي سگهي ٿي يا ڏنڊ جيڪو ڏهه هزار رپين ڇهه 

 تائين وڌي سگهي ٿو يا ٻئي گڏ.

جي ڪنهن گنجائش جي  14يا  12، 11، 9(جيڪو به دفعه 2)

ڃڪڙي ڪري ٿو ان کي ڏنڊ جي سزا ڏني ويندي جيڪا ڏهه ڀ

 هزار رپين تائين وڌي سگهي ٿي.

دن جي و به هن آرڊيننس تحت جوڙيل ڪن قاع(جيڪ3)

issue search 

warrant 

 پوليس جي مدد

Police 

assistance 

 

ماڻهو جيڪي 

شڪايت داخل 

 ڪري سگهن ٿا

Persons who 

may lodge 

complaint 

ڪنهن ڄار، پڃري 

 جو قبضي ۾ وٺڻ

Confiscation of 

any net trap, 

cage, etc 

 ڏنڊ

Penalty 
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ڪري ٿو ان کي اهڙو ڏنڊ لڳايو ويندو جيئن بيان  ڀڃڪڙي

ڪيو ويو هجي؛ بشرطيڪ اهڙو ڏنڊ نه ڀرڻ تي، قيد جي صورت 

۾ هڪ مهينو وڌي ويندو، ۽ ڏنڊ جي صورت ۾ هڪ هزار رپيا 

 وڌي ويندا.

( 1ڪا عدالت جيڪا ڪنهن شخص کي ذيلي دفعه )(4)

تحت ڏوهي قرار ڏئي رهي هجي، اها ڪا پڪڙيل يا کنيل 

ڪو فشنگ ڪرافٽ يا مڇي مارڻ الِء استعمال ڪيل  مڇي، ۽

فشنگ گيئر جيڪو هن آرڊيننس جي گنجائشن يا قاعدن جي 

ڀڃڪڙي ڪندي استعمال ڪيو ويندو هجي، ان کي 

 حڪومت جي حق ۾ ضبط ڪيو ويندو.

هن آرڊيننس جي ڪنهن گنجائش يا (جتي ڪو شخص 5)

دن جي ڀڃڪڙي ڪري رهيو هجي، ڪا ڪمپني آهي يا قاع

باڊي ڪارپوريٽ، ڊائريڪٽر مئنيجر، سيڪريٽري يا ٻيو ٻي 

عملدار يا ان سلسلي ۾ ايجنٽ هجي، جيستائين ثابت ڪري 

ته ڀڃڪڙي اڻڄاڻائيَء ۾ ڪئي وئي آهي يا اهڙي ڀڃڪڙيَء 

کان بچڻ کان محتاجي ظاهر ڪري، ان کي اهڙي ڀڃڪڙيَء 

 جو ڏوهي سمجهيو ويندو.

دن جي ا قاعهن آرڊيننس جي ڪنهن گجائش ي جيڪو به( 6)

ڀڃڪڙي ڪري ٿو يا ڀڃڪڙي ختم ڪري ٿو، اهڙين 

 گجائشن جي ڀڃڪڙي  ڪيل سمجهيو ويندو.

ڪنن فشنگ ڪرافٽ يا پروسيسنگ فيڪٽري يا فشنگ .22

هن آرڊيننس جي يارڊ جو مالڪ يا انچارج شخص جيڪو 

دن جي ڀڃڪڙي ۾ ملوث هجي، جنهن ڪنهن گنجائش يا قاع

بابت سمجهيو وڃي ته ان اهڙي ڀڃڪڙي ڪئي آهي ۽ هن 

آرڊيننس جي گنجائشن تحت سزا الئق هوندو يا ان سلسلي ۾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالڪ وغيره جي 

 ذميداري

Liability of the 

owner etc 
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جيڪڏهن کيس دن موجب جيئن معاملو هجي، جوڙيل قاع

خبر هجي يا مڃڻ جو ڪو سبب هجي ته ڀڃڪڙي ٿي آهي ۽ 

الئق  فشنگ ڪرافٽ يا پروسيسنگ فيڪٽري ضبط ڪرڻ

 هوندي.

دن تحت سٺي آرڊيننس يا ان سلسلي ۾ جوڙيل قاع هن.23

نيت سان ڪيل ڪنهن ڪم يا ڪجهه ڪرڻ جي ارادي تي 

حڪومت يا ڪنهن فشريز عملدار خالف ڪو مقدمو يا قانوني 

 ڪارروائي نه ٿيندي.

حڪومت نوٽيفڪيشن ذريعي، هن آرڊيننس تحت .24

يا ڪي به ڪنهن عملدار يا اختياري کي سونپيل سمورا 

 اختيار ڪنهن شخص کي سونپي سگهي ٿي.

 حڪومت نوٽيفڪيشن ذريعي:.25

(i)  جون جنسون اهڙين شرطن تحت پهرين شيڊول ۾ ڪي فش

شامل ڪيون ۽ نيڪال ڪيون وڃن، جيئن اها هر معاملي ۾ 

 مڙهي؛

(ii)  وقت تبديل ڪرڻ، جنهن دوران پهرين شيڊول ۾ ڄاڻايل

 ڪا مڇي ماري يا پڪڙي وئي هجي.

 

 

 

.حڪومت نوٽيفڪيشن ذريعي، فشريز جي انسپيڪٽر کي 26

 بااختيار بڻائي سگهي ٿي:

(a) غير تڪراري ڪنهن شخص طرفان جنهن جي شاهدي

طور ثابت ڪري ته هن ڪو ڏوهه اهڙيَء طرح ڪيو آهي، 

جيئن ٻئي شيڊول جي پهرين ڪالم ۾ بيان ڪيل آهي، هڪ 

 

 

 

 

 معاوضو

Indemnity 

 

 

 اختيارن جي منتقلي 

Delegation of 

powers 

پهرين شيڊول ۾ 

شامل ڪرڻ يا ڪڍڻ 

جو حڪومت جو 

 اختيار

Power of 

Government to 

add or exclude 

from first 

schedule 

ڪجهه ڏوهه روڪڻ 

 جو اختيار

Power to 

compound 

certain offences 
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هجي  رقم جيڪا ان شيڊول ۾ اهڙي ڏوهه جي سامهون ڄاڻايل

ان کان وڌيڪ نه هجي اها قبول ڪرڻ، اهڙي ڏوهه جي سلسلي 

جنهن سلسلي ۾ هجي، ڏوهه الِء ۾ جنهن جي الِء اهڙي شاهدي 

ڪمپوزيشن جي طريقي ۽ انسپيڪٽر کي اهڙي رقم جي 

ادائگي اهڙي شخص طرفان جيڪو تحويل ۾ هجي، ان کي 

آزاد ڪيو ويندو ۽ سندس خالف وڌيڪ ڪا به ڪارروائي نه 

 يندي؛ڪئي و

(b) ضبط ڪيل يا قبضي ۾ ورتل ڪا ملڪيت ڇڏڻ اهڙي

ادائگي تي جنهن جي ملهه جو ڪاٿو انسپيڪٽر طرفان لڳايو 

ويو هجي ۽ ان سلسلي ۾ پوِء ڪا به وڌيڪ ڪارروائي نه 

 ڪئي ويندي.

حڪومت نوٽيفڪيشن ذريعي هن آرڊيننس جي (1.)27

سگهي گنجائشن کي اثرائتو بڻائڻ جي مقصد الِء قاعدا جوڙي 

 ٿي.

(خاص طور تي ۽ مٿي ڄاڻايل اختيارن کي نقصان رسائڻ 2)

کانسواِء، اهڙا قاعدا هيٺين سمورن يا ڪجهه معاملن الِء بيان 

 ڪري سگهجن ٿا، جهڙوڪ: 

(a):ميشز جي ماپ 

(b)ي جي سائيز ۽ تعداد جيڪا ڪنهن فشنگ گيئرر مڇ

طرفان پڪڙي وئي هجي ڪنهن به وقت پروسيس ڪئي 

 ويندي؛

(c) ماريندڙ ٻيڙين جي آپريشن جي مستقلي؛مڇي 

(d)مارڪيٽون ۽ مڇي جي واپار جو طريقيڪار ۽ في؛ 

(e) ،ان سلسلي ۾ فش پروسيسنگ پالنٽس جي رجسٽريشن

 آپريشن ۽ مينٽيننس جو طريقو ۽ شرط؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعدا جوڙڻ جو 

 اختيار

Power to make 

rules 
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(f) طريقا ۽ مقصد جنهن تحت ويلسز تي شرمپس، مڇي ۽

 شيل فش سنڀالي ويندي؛

(g) پروسيسنگ پالنٽس جي جاچ ويسلز، مارڪيٽن ۽ فش

 پڙتال؛

(h) پروسيسنگ، مقامي استعمال يا بين الصوبائي واپار الِء

استعمال ٿيندڙ پروسيس ٿيل يا اڻ پروسيس ٿيل مڇي الِء 

 معيار جو سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ؛

(i)لٽي ۽ ٻيون حڪومتي رهتون ويسلز ۽ مڇي پڪڙڻ تي رائ

 لڳائڻ؛

(j)جي قيمت طئي  مڇي ۽ شيل فش جي سمورن قسمن ۽ ماپن

 ڪرڻ ۽ الڳو ڪرڻ؛

(k) صوبي ۾ ڪنهن به جڳهه تي کنيل، پڪڙيل يا الٿل مڇي

 جي الهڻ ۽ مارڪيٽنگ جي ريگيوليشن؛

(l) طريقو ۽ شرط ۽ ضابطا جن تحت هڪ الئسنس يا پرمٽ يا

 اسپيشل الئسنس يا اسپيشل پرمٽ جاري ڪئي ويندي؛

(m)اٿارٽي جنهن طرفان هن آرڊيننس تحت الئسنسز جاري 

 ڪيا ويندا؛

(n) ڪنهن پالنٽ جي رجسٽريشن يا ڪو الئسنس يا پرمٽ يا

اسپيشل الئسنس يا اسپيشل پرمٽ جاري ڪرڻ الِء اوڳاڙي 

 ويندڙ فيس؛

(o) شرط جن تحت ڊائريڪٽر هن آرڊيننس تحت مڇي

 پڪڙڻ جي حق الِء ليز ڏئي سگهي ٿو؛

(p) مڇي جي ڪنهن نسل جو انگ ۽ جنس، جيڪا الئسنس

 پڪڙي ويندي؛تحت ماري يا 

(q) ان شخص کي انعام جيڪو هن آرڊيننس تحت ڏوهن جي
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 ڳولڻ ۾ مدد فراهم ڪري؛

(r)هن آرڊيننس تحت بازياب ڪرايل رسيدن جو استعمال؛ 

(s):هيٺين مان سمورن يا ڪجهه معاملن الِء منع يا ريگيوليشن 

(i)فڪسڊ انجڻون هٽائڻ ۽ انهن جو استعمال؛ 

(ii)پاڻين جي ڪنسٽرڪشن؛ ۽ 

(iii) ڄارن، پڇرن، ٽريپس يا ٻين مڇي کڻڻ الِء ٻين رنڊڪن جو

ڊائمينشن ۽ قسم، جيڪي استعمال ڪيا ويندا ۽ انهن جي 

 استعمال جا طريقا.

 کي منسوخ ڪيو وڃي ٿو.1961.سنڌ فشريز آرڊيننس، 28

 پهريون شيڊول

 (5۽  4)دفعات 

 مڇي جا قسم ۽ منع

جريان 

 نمبر

مڇي جا 

 قسم

دوران ڪنهن جنهن عرصو  سائيز

ڃري، ٽريپ يا ڄار، پ

ذريعي مڇي فڪسڊ انجڻ 

 مارڻ منع آهي

روهو )لبيو  .1

 روهيتا

12 

 انچز

هين 31پهرين جون کان 

 جوالِء تائين

موري  .2

)سريهينا 

 مريگال(

12 

 انچز

هين 31پهرين جون کان 

 جوالِء تائين

ٿيال )ڪاٽال  .3

 ڪاٽال(

12 

 انچز

هين 31پهرين جون کان 

 جوالِء تائين

ڪلبسو  .4

)لبيو 

12 

 انچز

هين 31پهرين جون کان 

 جوالِء تائين

 

 

 

 

 

 

 

منسوخي ۽ محفوظ 

 ڪرڻ

Repeal and 

saving 
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 ڪلبسو(

 ٻيو شيڊول

 (26)دفعه 

ڪجهه ڏوهن جي ڪمپوزيشن جي طريقي موجب قابل قبول 

 وڌ ۾ وڌ رقم

وڌ ۾ وڌ رقم جيڪا  ڏوهن جا تفصيل نمبر

ڪمپوزيشن طور 

 قبول ڪئي ويندي

اهڙي ڄار سان مڇي مارڻ  .1

بيان ڪيل  سوراخجنهن جو 

 کان ننڍو هجي سوراخ

واڌو هڪ سئو رپيا، 

پڪڙيل مڇي جي 

 قيمت

ٻه سئو رپيا واڌو  الئسنس کانسواِء فشنگ .2

پڪڙيل مڇي جي 

 قيمت

بيان ڪيل سائيز کان گهٽ  .3

مڇي مارڻ، يا بيان ڪيل تعداد 

کان وڌيڪ يا اجازت ڏنل 

عرصي کان ٻئي عرصي دوران 

 مڇي مارڻ

واڌو  هڪ سئو رپيا

پڪڙيل مڇي جي 

 نيالمي جي قيمت

ڪنهن گيئر سان مڇي مارڻ يا  .4

قاعدن تحت اجازت ڏنل 

طريقي کان ٻئي طريقي مڇي 

 مارڻ

هڪ سئو رپيا واڌو 

پڪڙيل مڇي جي 

 قيمت

ت يا ٻنهي مان ڪنهن هڪ وق .5

دن تحت ٻن کان وڌيڪ يا قاع

ٻه سئو رپيا واڌو 

پڪڙيل مڇي جي 
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اجازت ڏنل گيئرز مان ڪنهن 

 هڪ جو استعمال

 قيمت

الئسنس رکندڙ مڇي مارڻ  .6

دوران ڄارن ۾ مدد الِء الئسنس 

نه رکندڙن کي مالزمت تي رکي 

 يا ڪم تي لڳائي

هڪ سئو رپيا واڌو 

پڪڙيل مڇي جي 

 قيمت

هن آرڊيننس جي گنجائشن  .7

سان ٽڪراَء ۾ ڪنهن مڇي 

جي وڪرو يا خريد الِء آڇ 

 ڪرڻ يا پيش ڪرڻ؛

ه سئو رپيا واڌو ٻ

پڪڙيل مڇي جي 

 قيمت

 

جو مذڪوره ترجمو عام ماڻهن جي واقفيت الِء آرڊيننس نوٽ: 

 آهي، جنهن کي ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگهجي.
 


