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سندھ ایکٹ نمبز  IVمجزیہ ۳۰۰۲
SINDH ACT NO.IV OF 2003
سندھ (کسی سمین میں سے معدنیبت
بشمول ریتی (ریت) اور بجزی اٹھبنے پز
پببندی) ایکٹ۳۰۰۲ ،
THE SINDH (PROHIBITION OF TAKING
)MENERALS INCLUDING RETI (SAND
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AND BAJRI FROM ANY LAND) ACT,
2003

] ۲۳اکتوثش [۲۰۰۳
ایکٹ جظ کی توعظ عے صوثہ عىذھ میں عے
کھذائی اوس کغی دوعشے طشیقے کغی صمیه میں
عے سیتی (سیت) اوس ثجشی کے عبتھ معذویبت اٹھبوے
پش پبثىذی لگبئی جبئے گی۔
جیغب کہ صوثہ عىذھ میں عے کھذائی اوس کغی
دوعشے طشیقے کغی صمیه میں عے سیتی (سیت)
اوس ثجشی کے عبتھ معذویبت اٹھبوے پش پبثىذی لگبوب
اوس اط عے متعلقہ معبمالت کے لیئے اقذام لیىب
مقصود ہے؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ (کغی صمیه میں عے
معذویبت ثشمول سیتی (سیت) اوس ثجشی اٹھبوے پش
پبثىذی) ایکٹ ۲۰۰۳ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ میں جت تک کچھ مضمون اوس مفہوم
کے متضبد وہ ہو ،تت تک:
('' )aحکومت'' مطلت حکومت عىذھ؛
('' )bصمیه'' جظ میں شبمل ہے صیش آة صمیه یب
صمیه کی ریلی صمیه؛ اوس
('' )cقواعذ'' مطلت اط ایکٹ کے تحت ثىبئے
گئے قواعذ۔
۳۔ حکومت کی پیشگی مىظوسي کے عالوي کوئی ثھی
شخص سیتی (سیت) اوس ثجشی کے عبتھ معذویبت
کغی صمیه میں عے کھذائی یب دوعشے طشیقے عے
وہیں اٹھبئے گب:
ثششطیکہ کوئی مىظوسی وہیں دی جبئے گی ،اگش
ٹوپوگشافی ،آسکیبالجی ،ایکبالجی اوس عالقبئی مبحول
پش اثشاوذاص ہوتی ہے۔
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۴۔ جو ثھی اط ایکٹ کی گىجبئشوں کی خالف وسصی
کشتب ہے ،وي اط خالف وسصی پش قبثل عضا ہوگب:
)(aپہلی خالف وسصی کی صوست میں قیذ کی عضا جو
تیه مبي تک ثڑھ عکتی ہے اوس جشمبوہ جو دط ہضاس
سوپے عے صائذ وہ ہوگب؛ اوس
)(bمغلغل خالف وسصی کی صوست میں قیذ کی عضا
جو ایک عبل تک ثڑھ عکتی ہے اوس جشمبوہ جو ثیظ
ہضاس سوپے عے صائذ وہ ہوگب۔
۵۔ کغی ثھی عذالت کو اط ایکٹ کے تحت کیئے گئے
جشم پش دائشي اختیبس حبصل وہ ہوگب ،مبعوائے اط کے
کہ حکومت کی طشف عے ثباختیبس ثىبیب گیب کوئی
شخص تحشیشی طوس پش شکبیت وہ کشے۔
۶۔ اط ایکٹ کے تحت اچھی ویت عے کیئے گئے
کغی کبم یب کچھ کشوے کہ اسادے پش کغی ثھی شخص
کے خالف کوئی مقذمہ ،کیظ یب دوعشی قبوووی
کبسسوائی وہیں ہو عکے گی۔
۷۔ حکومت عشکبسی گضیٹ میں ووٹیفکیشه کے
رسیعے اط ایکٹ کے مقبصذ حبصل کشوے کے لیئے
قواعذ ثىب عکتی ہے۔
۸۔ عىذھ (کغی صمیه میں عے سیتی (سیت) ثجشی کے
عبتھ معذویبت اٹھبوے پش پبثىذی) آسڈیىىظ ۲۰۰۳ ،کو
مىغوخ کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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