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THE SINDH WILDLIFE 

PROTECTION 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 

 ]2221 جٌوسی 22[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کی توعط عے عٌذھ جٌگلی حیبت تحفع 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۲۷۹۱آسڈیٌٌظ، 

هیں  ۲۷۹۱آسڈیٌٌظ،  جیغب کہ عٌذھ جٌگلی حیبت تحفع

 تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

والے  1777اکتوبش  14اوس جیغب کہ صوببئی  اعوبلی 

کے اعالى تحت اوس پشوویضًل  کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس 

 کے هطببق هعطل ہے؛ 1ًوبش.

اوس جیغب  کہ عٌذھ کے گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛صوستحبل هیں فوسی اقذام لیٌبهقصود ہے

لہزا اة   هٌذسجہ ببال اعالى اوس پشوویضًل کبًغٹیٹویشي 

کب پشوویضًل کبًغٹیٹویشي  1777ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط علغلے هیں هلے ہوئے  7)تشهین( ٓاسڈس ًوبش.

توبم اختیبسات کو بشوئے کبس التے ہوئے عٌذھ کب 

 :گوسًش هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ جٌگلی حیبت تحفع ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔ 2221)تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فوسی طوس الگو ہوگب۔ (2)

 

هیں، جظ  1792عٌذھ جٌگلی حیبت تحفع ٓاسڈیٌٌظ . 2

کو اط کے بعذ بھی هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ کہب جبئے گب، 

( کی ششطیہ بیبى 3کی ریلی دفعہ ) 14اط کی دفعہ 

ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو کولي عے تبذیل کیب هیں، ٓاخش هیں 

جبئے گب اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی ششطیہ بیبى 

 :شبهل کیب جبئے گب

هضیذ کہ حکوهت ایک صهیي کی عطح کے  بششطیکہ” 
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 کی عٌذھ آسڈیٌٌظ 1792

V  کی تشهین 14کی دفعہ 

Amendment of 

section 14 of Sindh 

Ordinance V of 

1972 
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بچھبًےکے لئے بباختیبس کش عکتی  ًیچے پبئیپ الئیي 

 اعتعوبل طشیقہ کےعواء تعویشاتی دھوبکے اگش ۔ہے

پش جٌگلی حیبت یب  گی، جوهغتقل بٌیبد کئے جبئیں

، ایغے ششائط اوس ضوابط یںهبحول کو هتبثش ًہیں کش

کے هطببق جظ هیں تشقی، تحفع اوس جٌگلی حیبت 

کے عالئقے کو هحفوظ بٌبًب، ٓا  جبتب ہے، جیغب بیبى کیب 

  “گیب ہو۔

( 4کی ریلی دفعہ ) 15هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ .3

ٓاخش هیں ٓاًیوالے فل اعٹبپ کو  کی ششطیہ بیبى هیں،

کولي عے تبذیل کیب جبئے گب، هٌذسجہ ریل ًئی ششطیہ 

 :بیبى شبهل کیب جبئے گب

بششطیکہ هضیذ کہ حکوهت ایک صهیي کی عطح کے ” 

ًیچے پبئیپ الئیي  بچھبًےکے لئے بباختیبس کش عکتی 

دھوبکے کےعواء تعویشاتی طشیقہ اعتعوبل اگش ہے۔ 

، جوهغتقل بٌیبد پش جٌگلی حیبت یب هبحول کئے جبئیں

کو هتبثش ًہیں کشتے، ایغے ششائط اوس ضوابط کے 

هطببق جظ هیں تشقی، تحفع اوس جٌگلی حیبت کے 

عالئقے کو هحفوظ بٌبًب، ٓا  جبتب ہے، جیغب بیبى کیب گیب 

 “ ہو۔

ایک ”هیں، الفبظ  19هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ  .4

اوس  “دط ہضاس”کے لئے الفبظ  “ پبًچ عو”اوس  “ہضاس 

 کے هتببدل  بٌبیب جبئے گب۔ “پبًچ ہضاس”

“ ایک ہضاس”هیں،  33هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ کی دفعہ  .5

کو هتببدل “ پبًچ ہضاس”کے لئے الفبظ  “پبًچ عو”اوس 

 بٌبیب جبئے گب۔
 

 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب لیئے ہے جو کورٹ
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 کی عٌذھ آسڈیٌٌظ 1792

V کی تشهین 33 کی دفعہ 

Amendment of 

section 33 of Sindh 

Ordinance V of 

1972 

 


