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 )سندھ ضببطہ پس بحذ یک جبنوزوں پبکستبن مغسبی

 ۴۷۹۱ آزڈیننس، تسمییم(

THE WEST PAKISTAN ANIMALS 

SLAUGHTER CONTROL (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1974 

 ]۱۶۹۱فشوسی  ۱۲[
آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے 

ضبثطہ پش ثح کے لیئے هغشثی پبکغتبى جبًوسوں کی ر

 تشهین کی جبئے گی۔ هیں ۱۶۹۳ایکٹ، 

کے لیئے هغشثی جیغب کہ عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے 

 ۱۶۹۳ضبثطہ ایکٹ،  پش ثحپبکغتبى جبًوسوں کے ر

 هیں تشهین کشًب هقصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت 

 ذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛هیں ہٌگبهی ق

اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے عجوسی 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۲۱آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

ٌظ کو هغشثی پبکغتبى جبًوسوں کی ( اط آسڈی۱ٌ۔ )۱

کہب  ۱۶۹۱ضبثطہ )عٌذھ تشهین( آسڈیٌٌظ، پش ثح ر

 جبئے گب۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

۔ عٌذھ صوثہ هیں ًبفز کشًے کے لیئے هغشثی ۲

 ۱۶۹۳ضبثطہ ایکٹ، پش ثح رپبکغتبى جبًوسوں کی 

هیں )جظ کو اط کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ کہب 

کے لیئے  (k)هیں، شق  ۲جبئے گب( اط کی دفعہ 

 هٌذسجہ ریل هتجبدل ہوگب:

''(k) :کبم کب جبًوس'' عے هشاد'' 

(i)  کوئی جبًوس جو عوش هیں ایک عبل عے

 کن ہو؛
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(ii)  ایک ثھیڑ یب ثکشی جظ کی عوش ایک عبل

صائذ لیکي چبس عبل عے صائذ ًہ ہو، جو پیٹ 

، عے ہو یب ثچے دیٌے کے هقصذ کے لیئے 

 ہو؛ هوصوى

(iii) ثکشی  ایک هبدٍ جبًوس هبعوائے ثھیڑ یب

کے، جظ کی عوش ایک عبل عے صادئذ 

 ہو لیکي تیي عبل عے صائذ ًہ ہو؛

(iv)  ٍهبدٍ جبًوس جو ثھیڑ یب ثکشی کے عالو

ہو، جو پیٹ عے ہو یب دودھ عے ہو یب 

 ثچے دیٌے کے الئق ہو؛

(v)  ایک هبدٍ جبًوس، هبعوائے ثھیڑ یب ثکشی

کے، جظ کی عوش تیي عبل عے صائذ ہو 

لیکي دط عبل عے صائذ ًہ ہو، جو پیٹ 

 هوصوى عے ہوًے کے هقصذ کے لیئے 

 ہو۔

لیکي اط هیں شبهل ًہ ہوگب کوئی ایغب جبًوس جو 

ضعیف ہے، صخوی ہے، ثیوبس ہے یب کوئی اط کب 

یشی طوس پش دوعشا عجت ہے، اوس اط کے لیئے تحش

وٹشًشی آفیغش یب ایٌول ہغجٌڈسی ڈپبسٹوٌٹ کے گضیٹیڈ 

آفیغش ًے عشٹیفکیٹ دیب ہے کہ وٍ صًذٍ سہٌے کے 

 الئق ًہیں یب اط ایکٹ کے هطبثق کبم کب ًہیں ہے؛''۔

کے ثعذ هٌذسجہ ریل  ۱۔هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۳

 شبهل کی جبئے گی: A-8دفعہ 

''8-A( اط ایکٹ کے تحت جشم اصال۱۔) ے کے الئق

 ہوگب۔

هبجغٹشیٹ آف فشعٹ )جشم کب اصالہ اوس شٌوائی( 

کوئی ثھی عذالت اط ایکٹ یب اط  عے کنکالط 

علغلے هیں ثٌبئے گئے قواعذ کے تحت کغی جشم پش 

 شٌوائی ًہیں کش عکے گی۔''۔
 

نوٹ: آزڈیننس کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت 

کیب جب کے لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں 

 سکتب۔
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