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 7914ىجريَ  IVشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.IV OF 1974 

 ضاةطّ تي ڪّس يج جاٌّرن پاڪصتان اونَِ

 7914 „رڊيٍٍسۿ ترىيو( )شٍڌ

THE WEST PAKISTAN ANIMALS 

SLAUGHTER CONTROL (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1974 

 ]7914فيتروري  72[

ڪرڻ الِء اونَِ شٍڌ صّةي ۾ الڳّ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

۾  7991ضاةطّ ايڪٽۿ تي ڪّس  پاڪصتان جاٌّرن جي

 ترىيو ڪئي ويٍدي.

شٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان جاٌّرن جيئً تَ 

ڪرڻ ۾ ترىيو  7991ضاةطّ ايڪٽۿ  تي ڪّسجي 

 „ُيۿ جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛پئي ضروري ٿي 

۽ جيئً تَ صّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڏ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ 

جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ 

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي عتّري ُاڻيۿ تًٍِ 

( تحت ىهيم اختيارن کي 7جي شق ) 721„ئيً جي „رٽيڪم 

شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڏي  اشتعيال ۾ „ڻيٍديۿ

 ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي؛

 اونَِ پاڪصتان جاٌّرن جي„رڊيٍٍس کي ًُ ( 7) .7

 7914ضاةطّ )شٍڌ ترىيو( „رڊيٍٍسۿ تي ڪّس 

 شڏيّ ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد
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 فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.(ُي 2) 

 يشٍڌ صّةي ۾ الڳّ ڪرڻ الِء اونَِ پاڪصتان جاٌّرن ج .2

۾ )جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ةَ  7991ضاةطّ ايڪٽۿ  تي ڪّس

الِء  (k)۾ۿ شق  2ڄاڻايّ ايڪٽ شڏيّ ويٍدو( ان جي دفعَ 

 ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

“(k) “ىطهب:” ڪارائتّ جاٌّر 

(i)ال کان گِٽ ُجي؛ڪّ جاٌّر جيڪّ عير ۾ ُڪ ش 

(ii) ُڪ رڍ يا ٻڪري جًٍِ جي عير ُڪ شال کان وڌيڪ پر

ڪي ُجي يا ڦر ڎيڻ چار شانً کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ جيڪا ڍ

 ُجي؛ جي ىلصد الِء ىّزون

(iii) ُڪ ىادي جاٌّر شّاِء رڍ يا ٻڪري جيۿ جًٍِ جي عير

 ُڪ شال کان وڌيڪ پر ٽً شانً کان وڌيڪ ٌَ ُجي؛

(iv)رڍ يا ٻڪري کاٌصّاِء ُجيۿ جيڪا  اىادي جاٌّر جيڪ

 ڍڪي ُجي يا کير شان ُجي يا ٻچا ڎيڻ جي الئق ُجي؛

(v) ُڪ ىادي جاٌّرۿ شّاِء رڍا يا ٻڪري جيۿ جًٍِ جي عير

ٽً شانً کان وڌيڪ ُجي پر ڎَُ شانً کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ 

 ُجي. ىّزونجيڪا ڍڪي ٿيڻ جي ىلصد الِء 

جيڪّ ڎٻرو „ُيۿ پر ان ۾ شاىم ٌَ ٌُّدو ڪّ اُڙو جاٌّر 

زخيي „ُيۿ ةييار „ُي يا ڪّ ان جّ ٻيّ شتب „ُيۿ ۽ ان الِء 

نکت ۾ وٽرٌري „فيصر يا ايٍييم ُصتٍڊري ڊپارٽييٍٽ جي 

گزيٽيڊ „فيصر شرٽيفڪيٽ ڎٌّ „ُي تَ اُّ زٌده رُڻ جِڙو 

 ”.ٌاُي يا ًُ ايڪٽ جي ىطاةق ڪارائتّ ٌَ „ُي؛

شاىم  A-8 کاٌپِّء ُيٺيً دفعَ 1.ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 1

 ڪئي ويٍدي:

“8-A( .7.ايڪٽ تحت ڎوَُ ازاني الئق ٌُّدو ًُ ) 

commencement  

جي اونَِ  7991

پاڪصتان ايڪٽ 

III  َجي  2جي دفع

 ترىيو
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Section 2 of 

West Pakistan 
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 )ڎوَُ جّ ازانّ ۽ ٻڌڻي( ىاجصٽريٽ „ف فرشٽ ڪالس کان

كاعدن  دانت ًُ ايڪٽ يا ان شهصهي ۾ جّڏيمڪا ةَ ع گِٽ

 ”.تحت ڪًٍِ ڎوَُ تي ٻڌڻي ٌَ ڪري شگٍِدي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 شيّنيت

Insertion of 

section 8-A in 

West Pakistan 

Act III of 1963 

 


