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 ۴۹۹۱مجزیہ  XXXسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XXX OF 

1994 

 ایکٹ، تزمیم( )سندھ ایکٹ فبریسٹ

۴۹۹۱ 

THE FOREST ACT (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1994 

 ]۱۲۲۴جٌوسی  ۱۶[
ایکٹ جظ کی توعط عے صوبہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے 

هیں تشهین کی جبئے  ۱۲۲۱کے لیئے فبسیغٹ ایکٹ، 

 گی۔

صوبہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے کے لیئے جیغب کہ 

هیں تشهین کشًب هقصود ہے،  ۱۲۲۱فبسیغٹ ایکٹ، 

 جو اط طشح ہوگی؛

 الیب جبئے گب:اط کو اط طشح عول هیں 

( اط ایکٹ کو فبسیغٹ ایکٹ )عٌذھ تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۲۲۴ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)
 

۔ عٌذھ صوبہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے فبسیغٹ ۲

هیں، جظ کو اط کے بعذ بھی هزکوسٍ  ۱۲۲۱ایکٹ، 

 هیں: ۲۶ایکٹ کہب جبئے گب، اط کی دفعہ 

(i) ( کے آخش یں ۱ریلی دفعہ ) آًے والے فل

اعٹبپ کو کولي عے تبذل کیب جبئے گب 

اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''بششطیکہ کوئی شخص جو هحفوظ بٌبئے گئے 
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جٌگل، لکڑی، دسخت یب جٌگلی پیذاواس، جظ کی قیوت 

دط ہضاس سوپے عے صائذ ہو، اط علغلے هیں کوئی 

گب، جو چبس جشم کشتب ہے، تو اط قیذ کی عضا کب اہل ہو

عبل تک بڑھ عکتی ہے اوس جشهبًہ جو بیظ ہضاس 

 سوپے تک بڑھ عکتب ہے یب دوًوں؛

بششطیکہ هضیذ یہ کہ جبئیذاد کب ًقصبى، جظ کے 

 علغلے هیں جشم کیب گیب ہے:

(a)  دط ہضاس سوپے عے صائذ ًہیں ہے، تو قیذ

کی عضا کب عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہیں ہوگب 

کن ًہیں اوس جشهبًہ تیي ہضاس سوپے عے 

 ہوگب؛

(b)  دط ہضاس سوپے عے صائذ ہو لیکي بیظ ہضاس

سوپے عے صائذ ًہ ہو، تو قیذ کی عضا چھہ 

کن ًہ ہوگی اوس جشهبًہ دط ہضاس هبٍ عے 

 سوپے عے کن ًہ ہوگب؛

(c)  پچیظ ہضاس سوپے عے صائذ ہو، تو قیذ کی

عضا ایک عبل عے کن ًہ ہوگی اوس جشهبًہ 

 پٌذسٍ ہضاس سوپے عے کن ًہ ہوگب؛

بششطیکہ یہ بھی کہ جشهبًے جو هٌذسجہ ببال 

جشهبًے کی دوگٌبٍ صیبدٍ ہیں، وٍ تب لگبئے جبئیں 

گے، جب جشم عوسج ڈوبٌے کے بعذ اوس عوسج 

ًکلٌے عے پہلے کیب گیب ہے یب هلضم ًے اط ہی قغن 

 کے جشم هیں پہلے ہی عضا یبفتہ ہے۔''۔

(ii) ( کے بعذ، هٌذسجہ ریل ۳ریلی دفعہ )

 :اضبفہ کیب جبئے گب

جٌگل کی پیذاواس کی عبسی لکڑی، دسخت جي ( ۲)''

کے علغلے هیں جشم کیب گیب ہے، کغی اوصاس، گبڑی، 

ویگي یب دوعشی کغی گبڑی عے یب ایغے جشم کشًے 

هیں جو چیض اعتعوبل کی گئی ہے، وٍ ضبط کی جبئے 

 گی؛

( عذالت کو حبصل کشدٍ جشهبًے هیں عے جشم ۵)

هجشم کو  کی هعلوهبت دیٌے والے کغی شخص یب

گشفتبس کشاًے هیں هذد کشًے والے کو اًعبم جبسی 
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 کشًے کب اختیبس ہوگب؛

(حکوهت کی طشف عے حذدخلی یب تعویش ہٹبًے یب ۲)

جشم هیں  گشاًے پش کیب گیب خشچہ، اگش کوئی ہو، جو

شبهل ہو، وٍ خشچہ هلضم شخص عے لیٌڈ سویٌیو کی 

 بقبیبجبت کی هذ هیں وصول کیب جبئے گب۔''۔

 هیں: ۳۳هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۔ ۳

(i) ( هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ ۱ریلی دفعہ )

کو کولي عے تبذیل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ 

 هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''بششطیکہ کوئی شخص جو هحفوظ بٌبئے گئے 

جٌگل، لکڑی، دسخت یب جٌگلی پیذاواس، جظ کی قیوت 

و، اط علغلے هیں کوئی دط ہضاس سوپے عے صائذ ہ

جشم کشتب ہے، تو اط قیذ کی عضا کب اہل ہوگب، جو چبس 

عبل تک بڑھ عکتی ہے اوس جشهبًہ جو بیظ ہضاس 

 سوپے تک بڑھ عکتب ہے یب دوًوں؛

بششطیکہ هضیذ یہ کہ جبئیذاد کب ًقصبى، جظ کے 

 علغلے هیں جشم کیب گیب ہے:

(a)  دط ہضاس سوپے عے صائذ ًہیں ہے، تو قیذ

کب عشصہ چھہ هبٍ عے کن ًہیں ہوگب کی عضا 

اوس جشهبًہ تیي ہضاس سوپے عے کن ًہیں 

 ہوگب؛

(b)  دط ہضاس سوپے عے صائذ ہو لیکي بیظ ہضاس

سوپے عے صائذ ًہ ہو، تو قیذ کی عضا چھہ 

هبٍ عے کن ًہ ہوگی اوس جشهبًہ دط ہضاس 

 سوپے عے کن ًہ ہوگب؛

(c)  پچیظ ہضاس سوپے عے صائذ ہو، تو قیذ کی

عے کن ًہ ہوگی اوس جشهبًہ عضا ایک عبل 

 پٌذسٍ ہضاس سوپے عے کن ًہ ہوگب؛

بششطیکہ یہ بھی کہ جشهبًے جو هٌذسجہ ببال 

جشهبًے کی دوگٌبٍ صیبدٍ ہیں، وٍ تب لگبئے جبئیں 

گے، جب جشم عوسج ڈوبٌے کے بعذ اوس عوسج 

ًکلٌے عے پہلے کیب گیب ہے یب هلضم ًے اط ہی قغن 

 ے۔''۔کے جشم هیں پہلے ہی عضا یبفتہ ہ
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(ii) ( کے بعذ، هٌذسجہ ریل ۲ریلی دفعہ )

 اضبفہ کیب جبئے گب:

( جٌگل کی پیذاواس کی عبسی لکڑی، دسخت جي ۳'')

کے علغلے هیں جشم کیب گیب ہے، کغی اوصاس، گبڑی، 

ویگي یب دوعشی کغی گبڑی عے یب ایغے جشم کشًے 

هیں جو چیض اعتعوبل کی گئی ہے، وٍ ضبط کی جبئے 

 گی؛

حبصل کشدٍ جشهبًے هیں عے جشم ( عذالت کو ۲)

کی هعلوهبت دیٌے والے کغی شخص یب هجشم کو 

گشفتبس کشاًے هیں هذد کشًے والے کو اًعبم جبسی 

 کشًے کب اختیبس ہوگب؛

(حکوهت کی طشف عے حذدخلی یب تعویش ہٹبًے یب ۵)

گشاًے پش کیب گیب خشچہ، اگش کوئی ہو، جو جشم هیں 

ٌڈ سویٌیو کی شبهل ہو، وٍ خشچہ هلضم شخص عے لی

 بقبیبجبت کی هذ هیں وصول کیب جبئے گب۔''۔

 هیں: ۲۲۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۲

(a) ( هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ ۱ریلی دفعہ )

کو عیوی کولي عے تبذل کیب جبئے گب اوس اط کے بعذ 

 هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب جبئے گب:

''بششطیکہ لکڑی یب جٌگلی پیذاواس کی خالف وسصی 

کشتب ہے، جظ کی قیوت دط ہضاس سوپے عے صائذ 

ہو، اط علغلے هیں کوئی جشم کشتب ہے، تو اط قیذ 

کی عضا کب اہل ہوگب، جو چبس عبل تک بڑھ عکتی ہے 

اوس جشهبًہ جو بیظ ہضاس سوپے تک بڑھ عکتب ہے یب 

 دوًوں؛

(b) ( کے بعذ هٌذسجہ ریل اضبفہ کیب ۱ریلی دفعہ )

 جبئے گب:

''(1-A)  جٌگل کی پیذاواس کی عبسی لکڑی، دسخت

جي کے علغلے هیں جشم کیب گیب ہے، کغی اوصاس، 

گبڑی، ویگي یب دوعشی کغی گبڑی عے یب ایغے جشم 

کشًے هیں جو چیض اعتعوبل کی گئی ہے، وٍ ضبط کی 

 جبئے گی۔''۔

کے  (c)هیں، شق  ۲۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

 کی تشهین

Amendment of 

section 63 of 

Act XVI of 1927 
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ببدل بٌبیب ًیچے پیشا کے لیئے، هٌذسجہ ریل کو هت

 جبئے گب:

''قیذ کی عضا کے الئق ہوگب، جظ کی هذت چبس عبل 

جہ بیظ ہضاس سوپے عے صائذ ہو عکتی ہے یب جشهبًہ 

عکتب ہے لیکي قیذ کی هذت چھہ هبٍ عے کن  عے بڑھ

ًہ ہوگی اوس جشهبًہ پبًچ ہضاس سوپے عے کن ًہ ہوگب، 

کو  دیبلاط کے عبتھ، جٌگل، جٌگلی پیذاواس اوس 

گئے ًقصبى کے علغلے هیں وٍ سعبیت دی  پٌہچبئے

 جبئے گی جو عذالت ہذایت کشے:

بششطیکہ یہ بھی کہ جشهبًے جو هٌذسجہ ببال 

جشهبًے کی دوگٌبٍ صیبدٍ ہیں، وٍ تب لگبئے جبئیں 

گے، جب جشم عوسج ڈوبٌے کے بعذ اوس عوسج 

ًکلٌے عے پہلے کیب گیب ہے یب هلضم ًے اط ہی قغن 

 یبفتہ ہے۔''۔ کے جشم هیں پہلے ہی عضا

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


