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THE SINDH PLANTATION, 

MAINTENANCE OF TREES AND 

PUBLIC PARKS ORDINANCE, 

2002 

 

 ]۲۱۱۲ًوهبط  ۲۱[
هیں زضذت آضڈیٌٌػ جػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ صوبہ 

اوض عواهی پبضکوں کی زیکھ بھبل کو  ، اى کیلگبًے

 یقیٌی بٌبیب جبئے گب۔

اوض  ، اى کیجیؽب کہ ؼٌسھ صوبہ هیں زضذت لگبًے

عواهی پبضکوں کی زیکھ بھبل کو یقیٌی بٌبًے اوض اغ 

 ؼے هتعلقہ هعبهالت کے لیئے اقسام اٹھبًب هقصوز ہے؛

والے  ۱۹۹۹اکتوبط  ۱۴اوض جیؽب کہ صوببئی اؼیوبلی 

اعالى کے تحت اوض پطوویعًل کبًؽٹی ٹیوشي آضڈض 

 کے تحت هعطل ہے؛ ۱ًوبط 

اوض جیؽب کہ ؼٌسھ کب گوضًط هطوئي ہے کہ هوجوزٍ 

 صوضتحبل هیں فوضی قسم اٹھبًب ضطوضی ہے؛

صا اغ لیئے، هٌسضجہ ببال اعالى اوض پطوویعًل  لہ 

کب  ۱۹۹۹کبًؽٹیٹیوشي آضڈض کے ؼبتھ پڑھیں 

، اوض اغ ۹ًؽٹیٹیوشي )تطهین( آضڈض ًوبط۔پطوویعًل کب

ؼلؽلے هیں هلے ہوئے ؼبضے اذتیبضات کو اؼتعوبل 

هیں التے ہوئے، ؼٌسھ کے گوضًط ًے بروشی 

 :هٌسضجہ شیل آضڈیٌٌػ بٌب کط ًبفص کطًب فطهبیب ہے

 ( اغ آضڈیٌٌػ کو ؼٌسھ زضذت لگبًے، اى کی۱۔ )۱

 ۲۱۱۲اوض عواهی پبضکوں کی زیکھ بھبل آضڈیٌٌػ، 

 ہب جبئے گب۔ک

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

۔ اغ آضڈیٌٌػ هیں جب تک کچھ هضووى اوض هفہوم ۲

 کے هتضبز ًہ ہو، تب تک:

(i)  ایجٌؽی'' هطلب بلسیبتی حکوهت جیؽے''
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 ۲۱۱۱ؼٌسھ بلسیبتی حکوهت آضڈیٌٌػ، 

 هیں بیبى کیب گیب ہے؛

(ii)  بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض'' هطلب اغ''

ؼطاًجبم زیٌے اوض آضڈیٌٌػ کے تحت کبم 

اذتیبض اؼتعوبل کطًے کے لیئے بلسیبتی 

 حکوهت کب هقطض کطزٍ ایک عولساض؛

(iii)  گطاًب'' جػ هیں شبهل ہے جبى بوجھ کط''

کؽی هقصس کے لیئے زضذتوں اوض پوزوں 

 کو کبٹٌب یب تببھ کطًب؛

(iv) حکوهت'' هطلب حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(v)  ظهیي'' هطلب ظهیي جو کؽی ٹبٔوى یب''

بضت کی ؼبئیٹ کے کیػ عوگبٔوں هیں 

طوض پط هرتص ًہیں ہے یب جو ظضعی 

هقصس کے لیئے چھوڑی ہوئی ًہیں ہے یب 

ظضاعت ؼے هتعلقہ هقبصس کے لیئے 

چھوڑی ہوئی ًہیں ہے یب گھبغ کے لیئے 

چھوڑی ہوئی ًہیں ہے اوض جػ هیں 

شبهل ہیں عوبضتوں کی ؼبئیٹػ اوض ایؽی 

 ظهیي پط زوؼطی تعویطات؛

(vi)  ''هطلب کوئی شرص ''قبضب ضکھٌے واال

جػ کے پبغ ظهیي کب حقیقی قبضہ ہو 

 اوض جػ هیں شبهل ہے ظهیي کب هبلک؛

(vii)  ،پوزٍ'' جػ هیں شبهل ہیں، پوزے، بیل''

 ہیجع اوض جھبڑیبں؛

(viii)  عواهی پبضکیں'' جػ هیں شبهل ہیں''

ًببتبتی ببغیچہ اوض کوئی پبضک یب کؽی 

تفطید ایجٌؽی کی ططف ؼے تیبض کطزٍ 

 ؛کے لیئے گطأوًڈ

(ix)  بیبى کطزٍ'' هطلب قواعس کے تحت بیبى''

 کطزٍ؛

(x)  زضذت'' جػ هیں شبهل ہیں ایؽے پوزے''

جي کو ظهیي ؼے اوپط اچھب تٌہ ہو اوض 

 اچھی اوچبئی تک اى کو شبذیں ہوں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوزوں اوض زضذتوں 

 کی زیکھ بھبل

Maintenance of 

plants and trees 
پبضکوں کی عواهی 

 زیکھ بھبل

Maintenance of 

public parks 
زضذت گطاًے اوض 

 کٹبئی کی اجبظت

Permission for 

felling and 

cutting trees 
 

 

 

 

 

 
 

لگبًے یب زوببضٍ 



 
5 

۔ایجٌؽی قواعس اوض حکوهت کی ہسایبت کے تحت اوض ۳

اغ کے ظیط اذتیبض فٌڈغ کی گٌجبئشوں کے تحت، 

کی زیکھ بھبل کب  ضکػ زضذت لگبًے اوض عواهی پب

هٌصوبہ بٌب اوض تطقی زالئی جب ؼکتی ہے اوض اغ 

آضڈیٌٌػ کے تحت زضذت لگب کط اوض عواهی پبضکوں 

 کی زیکھ بھبل کط ؼکتی ہے۔

۔هتعلقہ بلسیبتی حکوهت کے ضببطہ اوض ہسایت کے ۴

کے تحت تشکیل  ۳تحت، بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض زفعہ 

زضذت لگبًے اوض زیئے گئے هٌصوبے کے تحت 

 وعبهی پبضکوں کی زیکھ بھبل کب اًتظبم کطے گب۔

(اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں کے تحت، کوئی بھی ۱۔)۵

شرص بباذتیبض بٌبئے گئے شرص ؼے تحطیطی طوض 

پط اجبظت لیٌے کے عالوٍ کؽی ظهیي پط بڑھتے 

ہوئی کؽی زضذت کو گطا یب کبٹ ًہیں ؼکے گب، 

بئی کؽی حکن کی هبؼوائے اغ کے کہ جہبں ایؽی کٹ

تکویل یب کؽی قبًوى کے تحت یب زوؼطی صوضت هیں 

 عواهی هفبز هیں کی جبئے۔

( کے تحت بباذتیبض ۱(ایک زضذواؼت شیلی زفعہ )۲)

بٌبئے گئے عولساض کی اجبظت کے لیئے زی جبئے 

گی، جو اجبظت زے یب اجبظت ؼے اًکبض کط ؼکتب 

 ہے۔

(اجبظت ایؽی شطائظ کے تحت زی جبئے گی ۳)

 جیؽے بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض طے کطے۔

(کوئی شرص جو بباذتیبض بٌبئے گئے عولساض کے ۴)

فیصلے کے تحت هتبثط ہوا ہو وٍ ایؽے فیصلے والی 

کے زوضاى ایجٌؽی کو اپیل کط تبضید کے  زو ہفتوں 

 ؼکتب ہے، جػ کب فیصلہ حتوی ہوگب۔

(قبضہ ضکھٌے والے کے قبضے هیں ذبلی ۱۔ )۶

ظهیي کو هحفوظ بٌبًے کے هقصس کے لیئے یب ظهیي یب 

کے  ۳حفبظت کو هعیس هوثط بٌبًے کے لیئے زفعہ 

 تحت ایؽی ظهیي پط پوزے یب زضذت لگبئے جبئیں گے۔

( کی ۱(جہبں قبضہ ضکھٌے واال شیلی زفعہ )۲)

ضطوضیبت کو پوضا کطًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو 

 لگبًے کب ًوٹیػ

Notice to plant 

or re-plant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبضہ لیٌے والے کی 

ططف ؼے زضذتوں 

اوض پوزوں کو ہٹبًے 

کؽی غلطی کی 

صوضت هیں 

قیوت/ذطچہ کی 

 وصولی
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کھٌے بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض ایؽی ظهیي کے قبضہ ض

والے کو طلب کطًے کب ًوٹیػ جبضی کط ؼکتب ہے، 

زى ہوگب تب کہ ایؽے کؽی  ۱۴جػ کب عطصہ کن اظ کن 

بھی قؽن کے زضذت لگب یب زوببضٍ لگب ؼکیں، جیؽے 

 ًوٹیػ هیں بیبى کیب گیب ہو۔

( کے تحت ًوٹیػ قبضہ ضکھٌے ۱(شیلی زفعہ )۳)

والے کب ًبم بیبى کطًے کے عالوٍ بھیجب جبئے گب اوض 

 جو هٌسضجہ شیل ططیقے بھیجب جبئے گب:

A۔شاتی طوض پط قبضہ ضکھٌے والے کو زیب جبئے گب؛ 

B پط ۔ اغ کی عبم ضواجی یب آذطی هطتبہ هصکوضٍ جگہ

 جبئے گب؛ یبپہچبیب 

C ۔ اغ کی عبم ضواجی یب آذطی هطتبہ هصکوضٍ جگہ یب

کبضوببض والی جگہ پطضجؽٹطڈ پوؼٹ کے شضیعے 

 بھیجب جبئے گب؛

D کی عبم ضواجی یب آذطی هطتبہ هصکوضٍ جگہ یب ۔ اغ

کبضوببض والی جگہ پطایؽے ًوٹػ کب ًقل لگبیب جبئے 

 گب۔

( کے تحت ًوٹػ ایؽے عطصے ذتن ۲(شیلی زفعہ )۴)

ہوًے کے بعس ًبفص ہوگب، جیؽے اغ ؼلؽلے هیں بیبى 

 کیب گیب ہو۔

اگط اغ عطصے کے زوضاى قبضہ ضکھٌے واال (۵)

تو ًوٹیػ تب تک ًبفص ًہیں ایجٌؽی کو اپیل کطتب ہے 

ہوگب جب تک ایجٌؽی کی ططف ؼے تصسیق ًہ کی 

 جبئے یب اپیل قبول یب ضز ًہ کی جبئے۔

 (اپیل پط ایجٌؽی کب فیصلہ حتوی ہوگب۔۶)

(جہبں قبضہ ضکھٌے واال کؽی ًوٹػ کی ۷)

ضطوضیبت پوضی کطًے هیں ًبکبم ہو گیب  ہے، جو 

بباذتیبض  ( کے تحت ًبفص ہو گیب ہے تو۵شیلی زفعہ )

بٌبیب گیب عولساض ؼبضے هوظوں اوقبت پط ایؽے اقسام 

لے ؼکتب ہے اوض ایؽے کبم کط ؼکتب ہے جیؽے وٍ 

اغ ًوٹیػ پط هکول طوض پط یب عبضضی طوض پط 

 عولسضآهس کے لیئے ضطوضی ؼوجھے۔

(جہبں بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض هطوئي ہے کے ۱۔ )۷

Removal of tree 

plants by 

occupier and 

recovery of 

cost/expenses 

in the case of 

default 
زضذت زضؼت ططیقے 

 ؼے لگبئے جبئیں گے

Trees to be 

properly 

planted 
زضذتوں کو ہٹبًے اوض 

 کبٹٌے پط پببٌسی

Prohibition on 

removing and 

cutting of trees 
 جطائن اوض ؼعائیں

Offences and 

punishments 
 جطائن کو ًوٹبًب

Compounding 
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یب ًہیں، وٍ  کوئی زضذت یب پوزٍ، پھط وٍ بڑھ ضہب ہے

جالًے الئق صوضت هیں ہے یب ظًسگی یب جبئیساز کے 

لیئے ذططًبک ہے یب کؽی ضکبوٹ کب ؼبب بٌتب ہے یب 

کؽی صوضت هیں ٹطیفک هیں ضکبوٹ ڈالتب ہے تو وٍ 

ظهیي کے قبضہ ضکھٌے والے کو تحطیطی طوض پط 

ًوٹػ کے شضیعے طلب کط ؼکتب ہے، جػ کی ظهیي 

ًوٹیػ هیں بیبى کطزٍ وقت  پط وٍ بڑھ ضہب ہے یب اغ کو

 کے زوضاى ہٹبًے کب کہہ ؼکتب ہے۔

(اگط ًوٹػ پط عولسضآهس ًہیں کیب جبئے، تو بباذتیبض ۲)

بٌبیب گیب عولساض ًوٹػ هیں بیبى کطزٍ عطصہ پوضٍ 

ہوًے کے بعس کؽی بھی وقت قبضہ ضکھٌے والے کے 

 ذطچہ پط کبم کطا ؼکتب ہے۔

 
هٌصوبہ کے تحت ۔جہبں پوزے یب زضذت هٌظوض شسٍ ۸

یب بباذتیبض بٌبئے گئے عولساض کو هطوئي کیئے بغیط 

لگبئے جبئیں تو وٍ اى پوزوں یب زضذتوں کو هٌصوبہ 

 کے تحت لگوا ؼکتب ہے۔
 

۔ عواهی پبضک اغ ططح ضکھی جبئے گی جیؽے ۹

بیبى کیب گیب ہو، اغ آضڈیٌٌػ کی زوؼطی گٌجبئشوں 

کے تحت کوئی بھی شرص کؽی عواهی جگہ بشوول 

بیل یب زضذوت کو یب عواهی پبضک کے کؽی پوزے، 

اغ کی شبخ یب کؽی حصے کو ًہیں ہٹبئے گب، ًہیں 

کبٹے گب، ًہیں ًقصبى پہچبئے گب یب اغ کی جگہ تبسیل 

 ًہیں کطے گب۔
 

۔کوئی شرص جو اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں کی ۱۱

ذالف وضظی کطے گب اغ کو جطهبًہ کی ؼعا زی 

 ضوپے ؼے هعیس ًہیں ہوگب۔جبئے گی، جو پچیػ ہعاض 

 

( بباذتیبض بٌبیب گیب عولساض اغ آضڈیٌٌػ کے ۱۔ )۱۱

تحت کیئے گئے کؽی جطم پط پبًچ ہعاض ضوپے کی 

ضقن بشوول ایؽے ًقصبى کے جو اغ کی ططف ؼے 

طے کیب گیب ہو، وٍ بھطًے کے بعس جطم هعبف کط 

arrears of land 

revenue 
 اؼتثٌی  

Exemption 
 

 ضوبًت

Indemnity 
 

 قواعس

Rules 
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 ؼکتب ہے۔

(کؽی بھی عسالت کو اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کیئے ۲)

م پط زائطٍ اذتیبض ًہیں ہوگب، هبؼوائے بباذتیبض گئے جط

 بٌبئے گئے عولساض کی ططف ؼے شکبیت کے۔

(ایؽے جطم کے ؼلؽلے هیں ایؽے فطز کی ططف ۳)

ؼے ضقن کی ازائگی کے بعس اغ کے ذالف کوئی 

 کبضضوائی ًہیں کی جبئے گی۔

۔ اغ آضڈیٌٌػ کی تحت واجب االزا  کوئی ضقن لیٌڈ ۱۲

 کی هس هیں وصولی الئق ہوگی۔ ضویٌیو کی بقبیبجبت

 

 
 

۔ حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۳

شضیعے کؽی ظهیي یب ظهیي کے زضجے یب کؽی قبضہ 

ضکھٌے والے یب قبضہ ضکھٌے والوں کے زضجے کو 

اغ آضڈیٌٌػ کے تحت آپطیشي ؼے اؼتثٌی  زے ؼکتی 

 ہے۔

۔ اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کیئے گئے کؽی کبم یب ۱۴

اضازے پط حکوهت، ایجٌؽی یب  کچھ کطًے کے

بباذتیبض بٌبئے گئے عولساض کے ذالف کوئی کیػ یب 

 قبًوًی کبضضوائی ًہیں ہوگی۔

( حکوهت اغ آضڈیٌٌػ کے هقبصس حبصل ۱۔ )۱۵

 کطًے کے لیئے قواعس بٌب ؼکتی ہے۔

( هٌسضجہ ببال اذتیبضات ؼے تضبز کے عالوٍ ایؽے ۲)

ؼے کچھ قواعس هٌسضجہ شیل ؼبضے کبهوں یب اى هیں 

 هعبهالت کے لیئے فطاہن کطیں گے:

(a) ططیقے جػ کے تحت زضذت لگبئے اوض زیکھ

 بھبل کی جبئے گی؛

(b) ططیقہ جػ کے تحت عواهی پبضکوں کی زیکھ

 بھبل کی جبئے گی؛

(c) عواهی پبضکوں کے ؼلؽلے هیں بباذتیبض بٌبئے

گئے عولساض کی ططف ؼے کبم ؼطاًجبم زیئے جبئیں 

 اؼتعوبل کیئے جبئیں گے؛گے یب اذتیبض جو 

(d)جو عواهی پبضکوں هیں هٌع ہوں گے؛ وٍ کبم 
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(e) زضذتوں کے قؽن جو هرتلف عالقوں هیں لگبئے

جبئیں گے اوض عطصہ جػ کے زوضاى وٍ لگبئے 

 جبًے ہیں؛ اوض

(f) زضذتوں اوض عواهی پبضکوں کب ضکبضڈ ضکھٌے کب

 ططیقیکبض۔

 

واقفیت نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


