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 )دوسزی تحفظ بزائے حیبت جنگلی سندھ

 0221 آرڈیننس، تزهین(

THE SINDH WILD LIFE 

PROTECTION (SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 2001 

 ]2001 جوى1[

ٓاسڈیٌٌش جش کے رسیعے صٌذھ جٌگلی حیبت بشائے 

هیں تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب  1792تحفظ ٓاسڈیٌٌش، 

 ہے۔

 ؛الیب جبئے گب جش کو اس طشح صے عول هیں

والے  1777اکتوبش  14اوس جیضب کہ صوببئی اصوبلی 

 1ٓاسڈس ًوبشاعالى کے تحت اوس پشوویزًل کبًضٹیٹوشي 

 ؛کے هطببق هعطل ہے

اوس جیضب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صوستحبل 

 ؛هیں فوسی قذم اٹھبًب  ضشوسی ہے

 لہزا اة اس لئے هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویزًل 

اوس اس صلضلے هیں  7کبًضٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوبش 

التے ہوئے  ے توبم اختیبسات کو بشوئے کبسهلے ہوئ

گوسًش بخوشی هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌش کو بٌب کش صٌذھ کب 

 :ًبفز کشًب فشهبتب ہے

اس ٓاسڈیٌٌش کو صٌذھ جٌگلی حیبت بشائے  ( 1)  .1

کہب  2001تحفظ  )دوصشی تشهین( ٓاسڈیٌٌش، 

 جبئے گب۔

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ ( 2)
 

 1792جٌگلی حیبت بشائے تحفظ ٓاسڈیٌٌش،  صٌذھ . 2

هیں جش کو اصکے بعذ بھی ٓاسڈیٌٌش کہب جبئے گب ۔ اس 

( کے دوصشے ششطیہ 3کی ریلی دفعہ ) 14کی دفعہ 

بیبى  هیں، ٓاخش هیں ٓاًیوالے فل اصٹبپ کو کولي صے 

تبذیل کیب جبئے گب اوس اس کے بعذ هٌذسجہ ریل ًیب 

 :ششطیہ بیبى شبهل کیب جبئے گب
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بششطیکہ یہ ریلی دفعہ جٌگلی حیبت بشائے تحفظ کے ”

عالئقے هیں تیل اوس گیش کی تالط اوس پیذاواس صے 

هتعلقہ کبهوں پش الگو ًہیں ہوگی، اوس یہ هبحولیبتی اثش 

کے هعبئٌے کے لئے ہوگی،  جیضب کہ پبکضتبى 

هیں بیبى کیب  ( XXXIV 1779هبحولیبتی تحفظ ایکٹ 

 ۔“گیب ہے

کی ریلی دفعہ  15بیبى کئے گئے آسڈیٌٌش کی دفعہ  .3

( هیں، ششطیہ بیبى  کی دوصشی تشهین هیں، ٓاخش هیں 4)

ٓاًیوالے فل اصٹبپ کو کولي صے تبذیل کیب جبئے گب اوس 

اس کے بعذ هٌذسجہ ریل ًیب ششطیہ بیبى شبهل کیب 

 :جبئے گب

یہ ریلی دفعہ ًیشٌل پبسک هیں تیل اوس گیش بششطیکہ ”

ط اوس پیذاواس صے هتعلقہ کبهوں پش الگو ًہیں کی تال

ہوگی، یہ هبحولیبتی اثش کے هعبئٌے کے لئے ہوگی۔ 

 1779) 1779جیضب کہ پبکضتبًی هبحولیبتی تحفظ ایکٹ 

 ۔“هیں بیبى کیب گیب ہے (XXXIV کب ایکٹ

 
نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔نہیں کیب جب سکتبلیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل 

section 15 of Sindh 

Ordinance No.V of 

1972 

 

 


