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 2002ىجسيَ  XLVضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس 

SINDH ORDINANCE NO.XLV OF 2002 

 جي پارڪً غّاىي ۽ اًٌِ ۿپّکي جي وڻً ضٍڌ

 2002 „رڊيٍٍصۿ ضٍڀال ضار

THE SINDH PLANTATION, 

MAINTENANCE OF TREES AND 

PUBLIC PARKS ORDINANCE, 2002 

 ]2002ٌّىتس  20[

۽  ۿ اًٌِ„رڊيٍٍص جًٍِ ذريػي ضٍڌ ضّةي ۾ وڻً جي پّکي

 ةڻايّ ويٍرو.يليٍي غّاىي پارڪً جي ضار ضٍڀال کي 

۽ غّاىي پارڪً  ۿ اًٌِپّکي ضٍڌ ضّةي ۾ وڻً جيجيئً تَ 

جي ضار ضٍڀال کي يليٍي ةڻائڻ ۽ ان ضان الڳاپيم ىػاىهً الِء 

 كرم کڻڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي؛

واري اغالن  1999„ڪٽّةس  14۽ جيئً تَ ضّةائي اضييتهي 

ىّجب ىػطم  1تحت ۽ پسوويشٌم ڪاٌطٽيٽيّشً „رڊر ٌيتس. 

 „ُي؛

ه ضّرتحال ۾ ۽ جيئً تَ ضٍڌ جّ گّرٌس ىطيئً „ُي تَ ىّجّد

 تڪڙو كرم کڻڻ ضسوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پسوويشٌم 

جّ پسوويشٌم  1999ڪاٌطٽيٽيّشً „رڊر ضان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان ضهطهي ۾ ىهيم 9ڪاٌطٽيٽيّشً )تسىيو( „رڊر ٌيتس. 

ضيّرن ادتيارن کي اضتػيال ۾ „ڻيٍريۿ ضٍڌ جي گّرٌس 

ٌافز ڪسڻ فسىايّ دّشيَء ضان ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڏي 
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 „ُي:

۽  ۿ اًٌِ„رڊيٍٍص کي ضٍڌ وڻً جي پّکي( ًُ 1)  .1

 2002غّاىي پارڪً جي ضار ضٍڀال „رڊيٍٍصۿ 

 ضڏيّ ويٍرو.

 .الڳّ ٿيٍرو( ُي فّري طّر تي 2) 

ًُ „رڊيٍٍص ۾ جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(i)“ىڪاٌي ىطهب ىڪاٌي حڪّىت جيئً ضٍڌ ” ايجٍطي

 ۾ ةيان ڪيم „ُي؛ 2001حڪّىت „رڊيٍٍصۿ 

(ii) “ىطهب ًُ „رڊيٍص تحت ڪو ” ةاادتيار ةڻايم غيهرار

ضساٌجام ڎيڻ ۽ ادتيار اضتػيال ڪسڻ الِء ىڪاٌي 

 حڪّىت جّ ىلسر ڪيم ُڪ غيهرار؛

(iii) “جًٍِ ۾ شاىم „ُي ڄاڻي واڻي ڪًٍِ ” ڪيسائڻ

 ً ۽ ٻّٽً کي وڍڻ يا تتاَُ ڪسڻ؛ىلطر الِء وڻ

(iv) “ىطهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(v) “ًڳّٺ ۾  اجيڪا ڪًٍِ ٽائّن يىطهب زىيً ” زىي

ڪًٍِ غيارت جي ضائيٽ طّر واالريم ٌَ „ُي يا جيڪا 

زرغي ىلطر الِء ڇڏيم ٌاُي يا زراغت ضان الڳاپيم ىلطرن 

الِء ڇڏيم ٌاُي يا گاَُ الِء ڇڏيم ٌاُي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ًُ 

 زىيً تي ٻيّن تػييسات؛اُڙي غيارتً جّن ضائيٽص ۽ 

(vi) “ىطهب ڪّ شذص جًٍِ وٽ زىيً جّ ” كتضّ رکٍرڏ

 حليلي كتضّ ُجي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُي زىيً جّ ىانڪ؛

(vii) “ُّيجش ۽ ٻّٽاۿ ونيّنۿ جًٍِ ۾ شاىم „ًُ ” ٻّٽ

 ڪاٌڊيسا؛

(viii) “جًٍِ ۾ شاىم „ًُ ٌتاتاتي ” غّاىي پارڪّن
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ةاغيچّ ۽ ڪا پارڪ يا ڪًٍِ ايجٍطي طسفان تيار ڪيم 

 ؛وٌرر الِء ىيران

(ix) “ىطهب كاغرن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(x) “جًٍِ ۾ شاىم „ًُ اُڙا ٻّٽا جً کي زىيً کان ىٿي ” وڻ

 ضٺّ ٿڙ ُجي ۽ ضٺي اوٌچائيَء تائيً اًٌِ کي شادّن ُجً.

ي ايجٍطي كاغرن ۽ حڪّىت جي ُرايتً ىّجب ۽ ان ج.3

غّاىي  ۽ّکڻ ُيٺ فٍڊن جي  گٍجائشً ىّجبۿ وڻ پ ادتيار

پارڪص جي ضار ضٍڀال جّ ىٍطّةّ جّڏي ۽ تسكي وٺسائي 

ضگِجي ٿي ۽ ًُ „رڊيٍٍص تحت وڻ پّکي ۽ غّاىي 

 پارڪً کي ضٍڀاني ضگِي ٿي.

الڳاپيم ىڪاٌي حڪّىت جي ضاةطي ۽ ُرايت ىّجبۿ . 4

ىٍطّةي تحت تحت جّڏيم  3ةاادتيار ةڻايم غيهرار دفػَ 

وڻً جي پّکي ۽ غّاىي پارڪً جي ضار ضٍڀال جّ اٌتظام 

 ڪٍرو.

ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائشً ىّجبۿ ڪّ ةَ شذص ( 1. )5

ازت وٺڻ کاٌطّاِء ةاادتيار ةڻايم شذص کان نکت ۾ اج

ٌرڏ ڪًٍِ وڻ کي ڪيسائي يا ڪٽي ٌَ ڪًٍِ زىيً تي وڌ

ًٍِ حڪو جي ضگٍِروۿ ضّاِء ان جي جتي اُڙي واڍي ڪ

تحت يا ٻي ضّرت ۾ غّاىي ىفاد ۾  ئي يا ڪًٍِ كاٌّنپّرا

 ڪئي وڃي.

( تحت ةاادتيار ةڻايم 1ُڪ دردّاضت ذيهي دفػَ )( 2)

غيهرار کي اجازت الِء ڎٌي ويٍريۿ جيڪّ اجازت ڎئي يا 

 اجازت کان اٌڪار ڪسي ضگِي ٿّ.

اجازت اُڙيً شسطً ىّجب ڎٌي ويٍري جيئً ةاادتيار (3)

 ةڻايم غيهرار طئي ڪسي.
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ڪّ شذص جيڪّ ةاادتيار ةڻايم غيهرار جي فيطهي (4)

تحت ىتاثس ٿيّ ُجي اُّ اُڙي فيطهي واري تاريخ جي ٻً 

ُفتً دوران ايجٍطي کي اپيم ڪسي ضگِي ٿّۿ جًٍِ جّ 

 فيطهّ حتيي ٌُّرو.

كتضّ رکٍرڏ جي كتضي ُيٺ داني زىيً يا زىيً کي ( 1. )6

ثس ىحفّظ ةڻائڻ جي ىلطر الِء يا حفاظت کي وڌيڪ ىّ

 تحت اُڙي زىيً تي ٻّٽا يا وڻ پّکيا ويٍرا. 3ةڻائڻ الِء دفػَ 

( جي گِسجً کي پّرو 1( جتي كتضّ رکٍرڏ ذيهي دفػَ )2)

ڪسڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ ةاادتيار ةڻايم غيهرار اُڙي زىيً 

جي كتضّ رکٍرڏ کي طهب ڪسڻ جّ ٌّٽيص جاري ڪسي 

تَ ڎيًٍِ ٌُّرو  14ضگِي ٿّۿ جًٍِ جّ غسضّ گِٽ ۾ گِٽ 

جيئً اُڙي ڪًٍِ ةَ كطو جا وڻ پّکي يا ٻيِس پّکي 

 ضگِجًۿ جيئً ٌّٽيص ۾ ڄاڻايّ ويّ ُجي.

( تحت ٌّٽيص كتضّ رکٍرڏ جّ ٌانّ ةيان 1ذيهي دفػَ )(3)

ڪسڻ کاٌطّاِء اىاڻيّ ويٍرو ۽ جيڪّ ُيٺيً ريت اىاڻيّ 

 ويٍرو:

aذاتي طّر كتضّ رکٍرڏ کي ڎٌّ ويٍرو؛ . 

b ضٍرس غام رواجي يا „دسي ڀيسو ڄاڻايم جڳَِ يا.

 ويٍرو؛ ياپِچايّ ڪاروةار واري جاِء تي 

c . ضٍرس غام رواجي يا „دسي ڀيسو ڄاڻايم جڳَِ يا

 ڪاروةار واري جاِء تي رجطٽسڊ پّضٽ ذريػي اىاڻيّ ويٍرو؛

d ضٍرس غام رواجي يا „دسي ڀيسو ڄاڻايم جڳَِ يا .

 ٌّٽيص جّ ٌلم نڳايّ ويٍرو.ڪاروةار واري جاِء تي اُڙي 

ڻ کاٌپِّء يٿدتو ( تحت ٌّٽيص اُڙي غسضي 2(ذيهي دفػَ )4)

 الڳّ ٿيٍروۿ جيئً ان ضهطهي ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
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جيڪڏًُ ان غسضي دوران كتضّ رکٍرڏ ايجٍطي کي ( 5)

اپيم ڪسي ٿّ تَ ٌّٽيص تيطتائيً الڳّ ٌَ ٿيٍرو جيطتائيً 

اپيم كتّل يا رد ٌَ  ايجٍطي طسفان تطريق ٌَ ڪئي وڃي يا

 ڪئي وڃي.

 اپيم تي ايجٍطي جّ فيطهّ حتيي ٌُّرو.( 6)

( جتي كتضّ رکٍرڏ ڪًٍِ ٌّٽيص جّن گِسجّن پّريّن 7)

( تحت 5ڪسڻ ۾ ٌاڪام ٿي ويّ „ُي جيڪّ ذيهي دفػَ )

ضيّرن ىّزون الڳّ ٿي ويّ „ُي تَ ةاادتيار ةڻايم غيهرار 

ڪسي ضگِي  وكتً تي اُڙا اپاَء وٺي ضگِي ٿّ ۽ اُڙا ڪو

ٿّ جيئً اُّ ان ٌّٽيص تي ىڪيم طّر يا غارضي طّر 

 غيهرر„ىر الِء ضسوري ضيجِي.

جتي ةاادتيار ةڻايم غيهرار ىطيئً „ُي تَ ڪّ وڻ يا ( 1. )7

ٻّٽّۿ پِّء اُّ وڌي رُيّ „ُي يا ٌَۿ اُّ ٻارڻ الئق ضّرت ۾ „ُي 

يا زٌرگي يا ىهڪيت الِء دطسٌاڪ „ُي يا ڪًٍِ رڪاوٽ 

ةڻجي ٿّ يا ڪًٍِ ضّرت ۾ ٽسئفڪ ۾ رڪاوٽ جّ ضتب 

وجِي ٿّ تَ اُّ زىيً جي كتضّ رکٍرڏ کي نکت ۾ ٌّٽيص 

ذريػي طهب ڪسي ضگِي ٿّۿ جًٍِ جي زىيً تي اُّ وڌي 

رُيّ „ُي يا ان کي ٌّٽيص ۾ ةيان ڪيم وكت دوران ُٽائڻ 

 جّ چئي ضگِي ٿّ.

(جيڪڏًُ ٌّٽيص تي غيهرر„ىر ٌَ ڪيّ وڃيۿ تَ 2)

م غيهرار ٌّٽيص ۾ ڄاڻايم غسضّ پّرو ٿيڻ ةاادتيار ةڻاي

کاٌپِّء ڪًٍِ ةَ وكت تي كتضّ رکٍرڏ جي دسچ تي ڪو 

 ڪسائي ضگِي ٿّ.

جتي ٻّٽا يا وڻ ىٍظّر ٿيم ىٍطّةي تحت يا ةاادتيار . 8

ةڻايم غيهرار کي ىطيئً ڪسڻ کاٌطّاِء پّکيا وڃً تَ اُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتضّ وٺٍرڏ پاران وڻً 

ٻّٽً کي ُٽائڻ ۽ 

ڪًٍِ غهطي جي 

ضّرت ۾ كييت/دسچ 

 جي اوڳاڏي

Removal of tree 

plants by 

occupier and 

recovery of 

cost/expenses in 

the case of 

default 

وڻ درضت طسيلي نڳايا 

 ويٍرا



 
8 

 اًٌِ ٻّٽً يا وڻً کي ىٍطّةي ىّجب پّکسائي ضگِي ٿّ.

 

غّاىي پارڪ اُڙي ٌيٌّي رکي ويٍري جيئً ةيان ڪيّ . 9

ويّ ُجيۿ ًُ „رڊيٍٍص جي ٻيً گٍجائشً ىّجب ڪّ ةَ 

شذص ڪًٍِ غّاىي ٍُڌ ةشيّل غّاىي پارڪ جي ڪًٍِ 

ٻّٽيۿ ول يا وڻ کي يا ان جي شاخ يا ڪًٍِ حطي کي ٌَ 

ُٽائيٍروۿ ٌَ ڪٽيٍروۿ ٌَ ٌلطان پِچائيٍرو يا ان جي جاِء 

 تتريم ٌَ ڪٍرو.

. ڪّ شذص جيڪّ ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائشً جي 10

ڀڃڪڙي ڪٍرو ان کي ڎٌڊ جي ضشا ڎٌي ويٍريۿ جيڪّ 

 پٍجّيَِ ُشار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّرو.

ڪيم  تحت ةاادتيار ةڻايم غيهرار ًُ „رڊيٍٍص( 1. )11

ڪًٍِ ڎوَُ تي پٍج ُشار رپيً جي ركو واڌو اُڙو ٌلطان 

جيڪّ ضٍرس طسفان طئي ڪيّ ويّ ُجيۿ اُّ ڀسڻ کاٌپِّء 

 ڎوَُ ىػاف ڪسي ضگِي ٿّ.

ڪًٍِ ةَ غرانت کي ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪيم ڎوَُ تي ( 2)

دائسه ادتيار ٌَ ٌُّروۿ ضّاِء ةاادتيار ةڻايم غيهرار طسفان 

 شڪايت جي.

جي ضهطهي ۾ اُڙي ىاڻِّ طسفان ركو جي اُڙي ڎوَُ ( 3)

ادائگي کاٌپِّء ضٍرس دالف ڪا ةَ ڪارروائي ٌَ ڪئي 

 ويٍري.

. ًُ „رڊيٍٍص تحت واجب االدا ڪا ركو نيٍڊ رويٍيّ 12

 جي رُتً طّر اوڳاڏي الئق ٌُّري.

 

 

Trees to be 

properly planted 

۽ ڪٽڻ تي  وڻً ُٽائڻ

 پاةٍري

Prohibition on 

removing and 

cutting of trees 

 

 ڎوَُ ۽ ضشائّن

Offences and 

punishments 

 ڎوَُ چڪتّ ڪسڻ

Compounding of 

Offences 

 

 

 

 

 

 

 

نيٍڊ رويٍيّ جي ىر ۾ 

 اوڳاڏي الئق

Recoverable as 

arrears of land 
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.حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي 13

يا ڪًٍِ زىيً يا زىيً جي درجي يا ڪًٍِ كتضّ رکٍرڏ 

كتضّ رکٍرڏن جي درجي کي ًُ „رڊيٍٍص جي „پسيشً کان 

 ڇّٽ ڎئي ضگِي ٿي.

ًُ „رڊيٍص تحت ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ڪسڻ . 14

جي ارادي تي حڪّىتۿ ايجٍطي يا ةاادتيار ةڻائيم غيهرار 

 دالف ڪّ ڪيص يا كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿيٍري.

(حڪّىت ًُ „رڊيٍٍص جا ىلطر حاضم ڪسڻ الِء 1. )15

 جّڏي ضگِي ٿي.كاغرا 

(ىٿي ڄاڻايم ادتيارن ضان تضاد کاٌطّاِء اُڙا كاغرا 2)

 ُيٺيً ضيّرن يا اًٌِ ىان ڪً ىػاىهً الِء ىِيا ڪٍرا:

(a) طسيلّ جًٍِ تحت وڻ نڳايا ۽ ضار ضٍڀال ڪئي ويٍري؛ 

(b)  غّاىي پارڪً جي ضار ضٍڀال ڪئي طسيلّ جًٍِ تحت

 ويٍري؛

(c)  غّاىي پارڪً جي ضهطهي ۾ ةاادتيار ةڻايم غيهرار

طسفان ڪو جي ضساٌجام ڎٌا ويٍرا يا ادتيار جيڪي 

 اضتػيال ڪيا ويٍرا؛

(d) جيڪي غّاىي پارڪً ۾ ىٍع ٌُّرا؛ اُي ڪو 

(e)  وڻً جا كطو جيڪي ىذتهف غالئلً ۾ پّکيا ويٍرا ۽

 غسضّ جًٍِ دوران اُي پّکيا وڃڻا „ًُ؛ ۽

(f) .وڻً ۽ غّاىي پارڪً جّ رڪارڊ رکڻ جّ طسيليڪار 

 

ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

revenue 

 ڇّٽ

Exemption 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 كاغرا

Rules 
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