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 4994ىجريَ  XXXسٍڌ ايڪٽ ٌيبر 

SINDH ACT NO.XXX OF 1994 

 4994 ايڪٽۿ ترىيو( )سٍڌ ايڪٽ فاريسٽ

THE FOREST ACT (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1994 
 ]4994جٍّري  46[

الڳّ ڪرڻ الِء فاريسٽ ضّبي ۾ سٍڌ جًٍِ ذريعي  ايڪٽ

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 4927ايڪٽۿ 

سٍڌ ضّبي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء فاريسٽ ايڪٽۿ جيئً تَ 

„ُيۿ جيڪا ًُ پئي ضروري ٿي ۾ ترىيو ڪرڻ  4927

 ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

ترىيو( ( ًُ ايڪٽ کي فاريسٽ ايڪٽ )سٍڌ 4) .4

 سڏيّ ويٍدو. 4994ايڪٽۿ 

 ( ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.2)

 

 4927سٍڌ ضّبي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء فاريسٽ ايڪٽۿ  .2

۾ۿ جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء بَ ڄاڻايم ايڪٽ سڏيّ ويٍدوۿ 

 ۾: 26ان جي دفعَ 

(i) ( َ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اسٽاپ کي 4ذيهي فع )

ڪّنً سان تبديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء 

 اضافّ ڪيّ ويٍدو:ُيٺيّن 

بشرطيڪ ڪّ شخص جيڪّ ىحفّظ بڻايم جٍِگۿ “

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

۽  ىختطر عٍّان

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي ايڪٽ  4927

XVI  َجي  26جي دفع

 ترىيو

Amendment of 

section 26 of Act 

XVI of 1927 
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ڪاٺۿ وڻ يا جٍِگهي پيداوار جًٍِ جّ ىهَِ ڏَُ ُزار رپيً 

کان وڌيڪ „ُيۿ ان سهسهي ۾ ڪّ ڏوَُ ڪري ٿّۿ تَ ان كيد 

جي سزا جّ اُم ٌُّدوۿ جيڪا چار سانً تائيً وڌي سگِي 

 يا ٻئي؛ٿي ۽ ڏٌڊ جيڪّ ويَِ ُزار رپيً تائيً وڌي سگِي ٿّ 

بشرطيڪ وڌيڪ تَ ىهڪيت جّ ٌلطانۿ جًٍِ جي سهسهي 

 ۾ ڏوَُ ڪيّ ويّ „ُي:

(a)  ّڏَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ „ُيۿ كيد جي سزا ج

عرضّ ڇَِ ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ٌُّدو ۽ ڏٌڊ ٽي 

 ُزار رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛

(b)  ًڏَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ ُجي پر ويَِ ُزار رپي

کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ كيد جي سزا ڇَِ ىِيًٍ کان 

ڏَُ ُزار رپيً کان گِٽ ٌَ ڏٌڊ گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ 

 ٌُّدو؛

(c) د جي سزا پٍجّيَِ ُزار رپيً کان وڌيڪ ُجيۿ كي

ُزار  ۽ ڏٌڊ پٍدرًٌِ ُڪ سال کان گِٽ ٌَ ٌُّدي

 رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛

اُّ بَ تَ ڏٌڊ جيڪي ىٿي  ڄاڻايم ڏٌڊن جي ٻيڻ بشرطيڪ 

تي „ًُۿ اُي تڏًُ نڳايا ويٍدا جڏًُ ڏوَُ سج نِڻ کاٌپِّء ۽ 

سج اڀرڻ کان اڳ ڪيّ ويّ „ُي يا جّابدار ساڳئي كسو جي 

 ”.ڏوَُ ۾ اڳّاٽ سزايافتَ „ُي.

(ii) ( َکاٌپِّءۿ ُيٺيّن اضافّ ڪيّ 3ذيهي دفع )

 ويٍدو:

( جٍِگ جي پيداوار جّ سيّرو ڪاٺۿ وڻ جً جي 4“)

سهسهي ۾ ڏوَُ ڪيّ ويّ „ُي ڪًٍِ اوزارۿ گاڏيۿ ويگً يا 

ٻي ڪًٍِ گاڏي سان يا اُڙي ڏوَُ ڪرڻ ۾ جيڪا شئي 
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 استعيال ڪئي وئي „ُيۿ اُا ضبط ڪئي ويٍدي؛

عدانت کي حاضم ڪيم ڏٌڊ ىان ڏوَُ جي ىعهّىات ( 5)

۾ ىدد  فتار ڪرائڻگرڏيٍدڙ ڪًٍِ شخص يا ڏوُاري کي 

 ڪٍدڙ کي اٌعام جاري ڪرڻ جّ اختيار ٌُّدو؛

حڪّىت طرفان حددخهي يا تعيير ُٽائڻ يا ڊاُڻ تي ( 6)

ڪيم خرچۿ جيڪڏًُ ڪا ُجي جيڪا ڏوَُ ۾ شاىم 

ُجيۿ اُّ خرچ انزام ُيٺ „يم شخص کان نيٍڊ رويٍيّ جي 

 ”.رُتً جي ىد ۾ وضّل ڪيّ ويٍدو.

 ۾: 33. ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 3

(i) ( َ۾ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اسٽاپ کي ڪّنً سان 4ذيهي دفع )

 تبديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن اضافّ ڪيّ ويٍدو:

بشرطيڪ ڪّ شخص جيڪّ ىحفّظ بڻايم جٍِگۿ “

ۿ وڻ يا جٍِگهي پيداوار جًٍِ جّ ىهَِ ڏَُ ُزار ديال ڪاٺ

رپيً کان وڌيڪ „ُيۿ ان سهسهي ۾ ڪّ ڏوَُ ڪري ٿّۿ تَ 

سزا جّ اُم ٌُّدوۿ جيڪا چار سانً تائيً وڌي  ان كيد جي

سگِي ٿي ۽ ڏٌڊ جيڪّ ويَِ ُزار رپيً تائيً وڌي سگِي ٿّ 

 يا ٻئي؛

بشرطيڪ وڌيڪ تَ ىهڪيت جّ ٌلطانۿ جًٍِ جي سهسهي 

 ۾ ڏوَُ ڪيّ ويّ „ُي:

(a)  ّڏَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ „ُيۿ كيد جي سزا ج

عرضّ ڇَِ ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ٌُّدو ۽ ڏٌڊ ٽي 

 ار رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛ُز

(b)  ًڏَُ ُزار رپيً کان وڌيڪ ُجي پر ويَِ ُزار رپي

کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ كيد جي سزا ڇَِ ىِيًٍ کان 

ڏَُ ُزار رپيً کان گِٽ ٌَ ڏٌڊ گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ 
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 ٌُّدو؛

(c)  پٍجّيَِ ُزار رپيً کان وڌيڪ ُجيۿ كيد جي سزا

ُزار  ال کان گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ ڏٌڊ پٍدرًٌُِڪ س

 ان گِٽ ٌَ ٌُّدو؛رپيً ک

بشرطيڪ اُّ بَ تَ ڏٌڊ جيڪي ىٿي  ڄاڻايم ڏٌڊن جي ٻيڻ 

تي „ًُۿ اُي تڏًُ نڳايا ويٍدا جڏًُ ڏوَُ سج نِڻ کاٌپِّء ۽ 

سج اڀرڻ کان اڳ ڪيّ ويّ „ُي يا جّابدار ساڳئي كسو جي 

 ”.ڏوَُ ۾ اڳّاٽ سزايافتَ „ُي.

(ii) ( َکاٌپِّءۿ ُيٺيّن اضافّ ڪيّ 2ذيهي دفع )

 ويٍدو:

جٍِگ جي پيداوار جّ سيّرو ڪاٺۿ وڻ جً جي ( 3“)

سهسهي ۾ ڏوَُ ڪيّ ويّ „ُي ڪًٍِ اوزارۿ گاڏيۿ ويگً يا 

ٻي ڪًٍِ گاڏي سان يا اُڙي ڏوَُ ڪرڻ ۾ جيڪا شئي 

 استعيال ڪئي وئي „ُيۿ اُا ضبط ڪئي ويٍدي؛

( عدانت کي حاضم ڪيم ڏٌڊ ىان ڏوَُ جي ىعهّىات 4)

ڪرائڻ ۾ ىدد ڏيٍدڙ ڪًٍِ شخص يا ڏوُاري کي گرفتار 

 ڪٍدڙ کي اٌعام جاري ڪرڻ جّ اختيار ٌُّدو؛

( حڪّىت طرفان حددخهي يا تعيير ُٽائڻ يا ڊاُڻ تي 5)

ڪيم خرچۿ جيڪڏًُ ڪا ُجي جيڪا ڏوَُ ۾ شاىم 

ُجيۿ اُّ خرچ انزام ُيٺ „يم شخص کان نيٍڊ رويٍيّ جي 

 ”.رُتً جي ىد ۾ وضّل ڪيّ ويٍدو.

 ۾: 42. ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 4

(a) ( َ۾4ذيهي دفع ) ۿ „خر ۾ ايٍدڙ فم اسٽاپ کي سييي

ڪّنً سان تبديم ڪيّ ويٍدو ۽ ان کاٌپِّء ُيٺيّن اضافّ 

 ڪيّ ويٍدو:
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سان الڳاپيم كاعدن بشرطيڪ ڪاٺ يا جٍِگهي پيداوار “

جًٍِ جّ ىهَِ ڏَُ ُزار رپيً کان جي ڀڃڪڙي ڪري ٿّۿ 

وڌيڪ „ُيۿ ان سهسهي ۾ ڪّ ڏوَُ ڪري ٿّۿ تَ ان كيد جي 

سزا جّ اُم ٌُّدوۿ جيڪا چار سانً تائيً وڌي سگِي ٿي ۽ 

 ”.ر رپيً تائيً وڌي سگِي ٿّ يا ٻئي.ڏٌڊ جيڪّ ويَِ ُزا

(b) ( َکاٌپِّء ُيٺيّن اضافّ ڪيّ ويٍدو:4ذيهي دفع ) 

“(1-A)  جٍِگ جي پيداوار جّ سيّرو ڪاٺۿ وڻ جً جي

سهسهي ۾ ڏوَُ ڪيّ ويّ „ُي ڪًٍِ اوزارۿ گاڏيۿ ويگً يا 

ًِ گاڏي سان يا اُڙي ڏوَُ ڪرڻ ۾ جيڪا شئي ٻي ڪٍ

 ”.استعيال ڪئي وئي „ُيۿ اُا ضبط ڪئي ويٍدي.

ُيٺان پيرا الِءۿ  (c)۾ۿ شق  63ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ  .5

 ُيٺيً ريت ىتبادل بڻايّ ويٍدو:

كيد جي سزا الئق ٌُّدو جًٍِ جّ ىدو چار سانً کان وڌي “

سگِي ٿّ پر  سگِي ٿّ يا ڏٌڊ جيڪّ ويَِ ُزار رپيً کان وڌي

كيد جّ ىدو ڇَِ ىِيًٍ کان گِٽ ٌَ ٌُّدو ۽ ڏٌڊ پٍج ُزار 

رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّدوۿ ان سان گڏ جٍِگۿ جٍِگهي 

پيداوار يا ڪاٺ کي پِچايم ٌلطان جي سهسهي ۾ اُا 

 رعايت ڏٌي ويٍدي جيڪا عدانت ُدايت ڪري:

بشرطيڪ اُّ بَ تَ ڏٌڊ جيڪي ىٿي  ڄاڻايم ڏٌڊن جي ٻيڻ 

تڏًُ نڳايا ويٍدا جڏًُ ڏوَُ سج نِڻ کاٌپِّء ۽  تي „ًُۿ اُي

سج اڀرڻ کان اڳ ڪيّ ويّ „ُي يا جّابدار ساڳئي كسو جي 

 ”.ڏوَُ ۾ اڳّاٽ سزايافتَ „ُي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

section 42 of Act 

XVI of 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي ايڪٽ  4927

XVI  َجي  63جي دفع

 ترىيو

Amendment of 

section 63 of Act 

XVI of 1927 



 
7 

 


