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شيڌ ايڪٽ ىهبر  IIنجريً 2002
SINDH ACT NO.II OF 2009
شيڌ جٍيگلي جيَت تحفظ (ترنيم) ايڪٽۿ 2002
THE SINDH WILDLIFE PROTECTION
(AMENDMENT) ACT, 2008
] 22جيَري [2002
ايڪٽ جيٍو ذريعي شيڌ جٍيگلي جيَت تحفظ „رڊيييسۿ
 1292۾ ترنيم ڪئي وييدي.
جيئو تً شيڌ جٍيگلي جيَت تحفظ „رڊيييسۿ  1292۾ تهٍيد )(Preamble
ترنيم ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي܀
ان کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو:
ٌ )1( .1و ايڪٽ کي شيڌ جٍيگلي جيَت تحفظ نختصر
(ترنيم) ايڪٽۿ  2002شڏيَ وييدو.
شروعات
(ٌ )2ي فَري طَر الڳَ ٿييدو.

۽

عيَان

Short title and
commencement

 .2شيڌ جٍيگلي جيَت تحفظ „رڊيييسۿ  1292۾ۿ جيٍو 1292
کي ٌو کاىپَِء بً ڄاڻايل „رڊيييس شڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً „رڊيييس  Vجي دفعً
 19۾ۿ ذيلي دفعً ) (1-Aالِءۿ ٌيٺيو ريت نتبادل ٿييدو:
 19جي ترنيم
جي

شيڌ

“) (1-Aجيصتائيو ڪجًٍ ذيلي دفعً ( )1جي گيجائشو جي of
نتضاد ىً ٌجيۿ جيڪَ بً غير قاىَىي طَر شڪار ڪيدو:
Section 17 of
)(iشٍي جَ شڪار ڪيدو ان کي قيد جي شزا ڎىي وييدي Sindh Ordinance
Amendment

اٌڙي عرصي الِء جيڪَ ٌڪ نٍييي کان گٍٽ ىً ٌَىدو يا V of 1972
ڇًٍ نٍييو کان وڌيڪ ۽ ڎىڊ جيڪَ ٌڪ شئَ پيجاًٌ ٌزار
رپيو تائيو ٌَىدوۿ پر ٌڪ شئَ ٌزار رپيو کان گٍٽ ىً

2

ٌَىدو܀
)ٌ (iiرڻ ۽ پالتَ ٌرڻ يا ڦاڏٌي جَ شڪار ڪيدو ان کي قيد
جي شزا ڎىي وييديۿ جيڪا ٻو نٍييو کان گٍٽ ىً ٌَىدي يا
ٻارىٍو نٍييو کان وڌيڪ ۽ ڎىڊ جيڪَ ٻً شئَ ٌزار رپيو
تائيو ٌَىدو پر ٌڪ شئَ پيجاًٌ ٌزار رپيو کان گٍٽ ىً
ٌَىدو܀
) (iiiجابلَ ٻڪر يا جٍيگلي ٻڪري ۽ يَريل يا جٍيگلي رڍ
جَ شڪار ڪيدو ان کي قيد جي شزا ڎىي وييدي جيڪا ٻو
نٍييو کان گٍٽ ىً ٌَىدي يا ٻارىٍو نٍييو کان وڌيڪ ۽ ڎىڊ
چار شئَ ٌزار رپيو تائيو پر ٽي شئَ ٌزار رپيو کان گٍٽ ىً
ٌَىدو܀ ۽
) (ivجيڪَ گيم ايييهل جٍڙوڪ تترۿ پٽ تتر ۽ „بي پکيو
جَ شڪار ڪيدو ان کي ٌر گيم ايييهل الِء قيد جي شزا
جيڪا پيدرىٍو ڎييٍو کان گٍٽ ىً ٌَىدي يا ٽو نٍييو کان
وڌيڪ ۽ ڎىڊ جيڪَ ٌڪ ٌزار رپيو تائيو ٌَىدو پر ٻً شئَ
پيجاًٌ رپيو کان گٍٽ ىً ٌَىدو.
.3ڄاڻايل „رڊيييس جي دفعً  33جي ذيلي دفعً ( )3۾ۿ لفظو 1292
“پيدرىٍو ٌزار” الِء لفظ “پيجاًٌ ٌزار” نتبادل ٿييدا.

جي

شيڌ

„رڊيييس  Vجي دفعً
 33جي ترنيم
of

Amendment

ىَٽ :ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء 33 of
„ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

Section

Sindh Ordinance
V of 1972

3

