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THE SINDH WILDLIFE 

PROTECTION (AMENDMENT) ACT, 

2008 

 ]۲۰۰۷جىوسی  ۲۷[
ایکٹ جظ کی توعظ عے عىذھ جىگلی حیبت کب تحفظ 

 تشمیم کی جبئے گی۔میں  ۱۷۹۲آسڈیىىظ، 
 ۱۷۹۲جیغب کہ عىذھ جىگلی حیبت کب تحفظ آسڈیىىظ، 

 میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛
 اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:

اط ایکٹ کو عىذھ جىگلی حیبت کب تحفظ ( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۰۰۲)تشمیم( ایکٹ، 
 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

میں،  ۱۷۹۲۔عىذھ جىگلی حیبت تحفظ کب آسڈیىىظ، ۲
جظ کو اط کے بعذ بھی مزکوسي آسڈیىىظ کہب جبئے 

کے لیئے  (A-1)میں، ریلی دفعہ  ۱۹گب، اط کی دفعہ 

 مىذسجہ ریل طوس پش متببدل ہوگب:
''(1-A) ( کی گىجبئشوں ۱جب تک کچھ ریلی دفعہ )

 کے متضبد وہ ہو، جو بھی غیش قبوووی طوس پش شکبس
 کشے گب:

(i) خشگوػ کب شکبس کشے گب اط کو قیذ کی عضا دی

جبئے گی، ایغے عشصہ کے لیئے جو ایک مبي عے 
کم وہ ہوگب یب چھہ مبي عے صائذ اوس جشمبوہ جو ایک 

عو پچبط ہضاس سوپے تک ہوگب لیکه ایک عو ہضاس 
 سوپے عے کم وہ ہوگب؛

(ii) ہشن یب پھبڑے کب شکبس کشے گب اط  پبلتوہشن اوس

کو قیذ کی عضا دی جبئے گی، جو دو مبي عے کم وہ 
ہوگی یب ببسي مبي عے صائذ اوس جشمبوہ جو دو عو ہضاس 

سوپے تک ہوگب لیکه ایک عو پچبط ہضاس سوپے عے 
 کم وہ ہوگب؛

(iii) جببلو بکشي یب جىگلی بکشی اوس یوسیل یب جىگلی

قیذ کی عضا دی جبئے  بھیڑ کب شکبس کشے گب اط کو
گی، جو دو مبي عے کم وہ ہوگی یب ببسي مبي عے صائذ 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 
مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
کے عىذھ  ۱۷۹۲

کی دفعہ  Vآسڈیىىظ 

 کی تشمیم ۱۹

Amendment of 

Section 17 of 

Sindh 

Ordinance V of 

1972 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
3 

اوس جشمبوہ چبس عو ہضاس سوپے تک لیکه تیه عو 

 ہضاس سوپے عے کم وہ ہوگب؛ اوس
(iv) جو گیم ایىیمل یعىی تیتش، سیگغتبوی تیتش اوس آبی

پشوذوں کب شکبس کشے گب اط کو ہش گیم ایىیمل کے 
ىذسي دن عے کم وہ ہوگہ یب تیه لیئے قیذ کی عضا جو پ

مبي عے صائذ اوس جشمبوہ جو ایک ہضاس سوپے تک 

 ه دو عو پچبط سوپے عے کم وہ ہوگب۔ہوگب لیک
( ۳کی ریلی دفعہ ) ۳۳۔مزکوسي آسڈیىىظ کی دفعہ ۳

میں، الفبظ ''پىذسي ہضاس'' کے لیئے الفبظ ''پچبط ہضاس'' 
 متببدل ہوں گے۔

 

 

عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب

 

کے عىذھ  ۱۷۹۲
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