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 1978ىجصيَ  IVظٍڌ „رڊيٍٍط ٌيتص 

SINDH ORDINANCE NO.IV OF 

1978 

 1978ظٍڌ ىٍؽ ٌاىّ „رڊيٍٍطۿ 

THE PROHIBITION 

ORDINANCE, 1978 

 ]1978 ىارچ 15[

 جّ پاةٍسي تي واپصائڻ ۽ ڪصڻ وڪصو ۿٺاُڻ جي پاڻيٺ ٌؼيسار

 „رڊيٍٍط

 پارنياىيٍٽ وكت اٌِيَء ايڪٽ پصوُيتيؼً جّ 1977 تَ جئيً

 جي „ئيً جي پاڪعتان جيِّريَ اظالىي جڏًُ ڪيّۿ جاري

 ٌافش اؾالن وارو خانتً ٍُگاىي ۾ روػٍي جي 280 „رٽيڪم

 ُيّ؛ ٿيم

 اؾالن ةاةت اييصجٍعي وارو 1977 ظيپٽيتص 15تَ جيئً ۽

 ًُ تَ „ُي تلاضا اُا ڪصي ان „ُيۿ چڪّ ٿي پشيص ؾيم

 ًُ اڳ ىِيٍا 6 کان تاريذ واري ٿيڻ رتو جي „رڊيٍٍط

 وڃي. ڪيّ ٌافش ظّر كاٌّن ؾّةائي کي ايڪٽ

 1977 کي جًٍِ اؾالن واري 1977 جّالِء 5 ڪصيۿ تًٍِ ُاڻي

 ىالئي ظان خڪو واري تعهعم( وارو ُئڻ )ٌافش كاًٌٌّ واري
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 „رڊيٍٍطۿ ُيٺيّن گّرٌص جي ظٍڌ ۾ روػٍي جي ان وڃيۿ پڙُيّ

 „ُي: فصىايّ ڪصڻ ٌافش جّڏي

 I ةاب

 ػصوؾاتي

 1978 „رڊيٍٍطۿ ٌاىّ ىٍؽ ظٍڌ کي „رڊيٍٍط ًُ (1) .1

 ويٍسو. ظڏيّ

 15 اُّ تَ ويٍسو ظيجِيّ ۽ ٿيٍسو الڳّ رظّ فّري اُّ (2)

 „ُي. الڳّ کان 1978 ىارچ

 جي ىفِّم ۽ ىضيّن ڪجَِ جيعتائيً ۾ۿ „رڊيٍٍط ًُ .2

 تَ: ُجي ٌَ ىتضاد

(a) “کي ڪًٍِ ٿاٌّ  ىان ُڪ  ىعهب ػصاب” ةّتم

ٿاٌّ يا وڪصي الئق ةڻائڻ الِء ظاڳئي ةّتمۿ ةصٌيۿ 

كعو جي ڪًٍِ ػئي ۾ وجِڻۿ پِّء جّڏجڪ جّ 

اظتؿيال ڪيّ وڃي يا ٌَۿ ۽ جًٍِ ۾ ڪّ ظصيلّ 

 ػاىم „ُي ٻيِص ةّتهً ۾ ڀصڻ.

(b) “ىعهب ڪّ ػزؽ جيڪّ ًُ ” ڪهيڪٽص

ڪهيڪٽص جا ڪو ۽ ارتيار „رڊيٍٍط تدت 

 اظتؿيال ڪصڻ الِء ىلصر ڪيّ ويّ ُجي.

(c) “ىعهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(d) “ۿ ػصاب جا  ٺصوجًٍِ ۾ ػاىم „ًُۿ ” ٌؼيسار پاڻيٺ

ڪٍسڏ پاڻيٺ جيڪي ةييار اظپصٽۿ ػصابۿ ةيئص ۽ 

م تي ىؼتيم ُجً يا جً ۾ ٌؼي الِء ؾام ظّر انڪُّ
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 م ػاىم ڪيّ ويٍسو ُجي؛ڪُّتي ان

(e) “جًٍِ ۾ ػاىم „ُي ُص ظصيلّۿ پِّء اُّ ” ةٍاوت

ٌؼيسار ڪا ذريؿي كسرتي ُجي يا ُٿصادوۿ جًٍِ 

ُجي يا  پاڻيٺ تيار ٿيٍسي ُجيۿ تيار ڪئي ويٍسي

ُص ۿ ۽ پڻ ٻيِص ؾفائي ڪجيۿ ُجي ىالئي ويٍسي

جي ؾفائي الِء اُّ ؾيم جيڪّ ٌؼيسار پاڻيٺ 

 اظتؿيال ٿيٍسو ُجي.

(f) “ۿ ّاخاظػاىم „ُي ُڪ گِصۿ ڇاپصوۿ  جًٍِ ۾” ٍُڌ

 وغيصه. گاڎيؾيارتۿ دڪانۿ رييّ يا 

(g) “ًػاىم „ُيۿ جًٍِ کي اُا جڳَِ ۾ ” پّنيط اظٽيؼ

خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريؿي 

ىلؿس پّرا ڪصڻ الِء پّنيط ًُ „رڊيٍٍط جا 

 درجّ ڎٌّ ُجي. اظٽيؼً جّ

(h) “ىعهب اُّ ػزؽ جيڪّ خڪّىت ” وكتي ؾيهسار

 ”Prohibition Officer“ وكتي ؾيهسارظصفان 

ىلصر ڪيّ ويّ ُجي ۽ جًٍِ ۾ ڪهيڪٽص ةَ ػاىم 

 „ُي.

(i) “ۿ ورتم ىعهب ُڪ گِٽيۿ روڊۿ ڀاڏي تي” جاِء ؾام

ىفت  پارڪۿ ةاغ يا ڪّ ٻيّ ٍُڌ جيڪّ ؾّام ظصفان

 ۾ اظتؿيال ٿيٍسو ُجي.

(j) “ذريؿي ٌؼيسار پاڻيٺ ػفاف جًٍِ  ”ػصاب ظازي

يا ڪًٍِ وڃي رٌگ ڪيّ ان کي ۿ ةڻائي وڃي

پيسا ڪيّ ڪّ ذائلّ ان ۾ ىالوتي ظاىان ذريؿي 

 وڃي.

(k) “۾ ػاىم „ُي ڪًٍِ ” وڪصو ڪصڻ“يا ” وڪصو
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 تدفي يا ٻئي ظصيلي ىٍتلهي؛ ۽

(l) “ىٍتلم عهب ُڪ ٍُڌ کان ٻئي ٍُڌ ى ”ٽصاٌعپّرٽ

 .ڪصڻ

 IIةاب 

 ىٍؽ ٌاىّ ۽ ڎٌڊ

 ( ڪيص ةَ ُجي:1) .3

(a) ۿ ٌؼيسار ىٍتلم ڪصيۿ ڪصي ةص„ىسۿ ڪصي در„ىس

 ۿ ياڪو „ڻي جا ظصيلا ٺاُڻ ۿ ػصابٺاُي پاڻيٺ

(b) ةّتهّن ۽ وڪصي جي ىلؿس الِء ٌؼيسار پاڻيٺ؛ يا 

(c) ٌؼيسار پاڻيٺ وڪصو ڪصي ٿّ؛ يا 

(d)  ًپٍٍِجي كتضي ُيٺ ؾالئلي ۾ ىٿي ڄاڻايم ڪي

 جي ةَ اجازت ڎئي ٿّ.ىان ڪًٍِ ُڪ 

ڎٌم دفؿات ىّجبۿ ڎوًُ جي ظضا كيس ٌُّسيۿ جيڪا ٻً ظانً 

تائيً وڌي ظگِي ٿيۿ يا ڎٌڊ ظييت جيڪا ڎَُ ُضار رپيً 

 تائيً وڌي ظگِي ٿيۿ يا ٻئي گڏ.

ڪجَِ ةَ ڪًٍِ ڊپهّىيٽڪ ڄاڻايم ( ۾ 1( ذيهي دفؿَ )2)

يا اُڙي ايجٍٽ ظصفان  در„ىسايجٍٽ ظصفان ٌؼيسار پاڻيٺ 

 واپصائڻ تي الڳّ ٌَ ٿيٍسو.

جي ىؿٍيٰ اُا ” ڊپهّىيٽڪ ايجٍٽ“وضاخت: ًُ ذيهي دفؿَ ۾ۿ 

ظاڳي „ُيۿ جيڪا ڊپهّىيٽڪ ۽ كٌّؿهص ىصاؾات ايڪٽۿ 

 ( ۾ ڄاڻايم „ُي.IXجّ  1972) 1972
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ڪّ ةَ ىعهيان ػِصي جيڪّ ٌؼيسار پاڻيٺ واپصائي ٿّ  .4

ىِيًٍ  6جيڪا اُّ كيس جي ظضا جّ ىعتدق ٌُّسوۿ 

تائيً وڌي ظگِي ٿيۿ يا ڎٌڊ جيڪّ پٍج ُضار رپيً 

 تائيً وڌي ظگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.

 

 

 

ڪّ ةَ ؾيهسار ڪًٍِ ةَ اُڙي ػزؽ کي ؾّاىي ( 1) .5

جي ڀڃڪڙي ڪٍسي ۽ ان جي اثص ُيٺ  4ٍُڌ تان دفؿَ 

گصفتار ٌٿّ  جِهي ٌؼيسار پاڻيٺ واپصائڻ جي انضام ۾

ڪصي ظگِيۿ جيعتائيً ُّ اُڙي ػزؽ کي اُڙي 

ؾيم الِء ىيڊيڪم پصيٽيڪؼٍص وٽ پيغ ڪصيۿ ان 

ؾيم جي تؿسيق ٌٿّ ڪصائي تَ ُّ واكؿي ان ؾيم ۾ 

ىهّث „ُيۿ چڪاس ڪٍسڏ ىيڊيڪم پصيڪٽيؼٍص 

ظصفان اُڙي تؿسيق ڪئي وڃي ٿي تَ ُّ اُڙي اثص 

 ُيٺ „ُي.

ڪڙي ڪصي ٿّ اُّ كيس ( جي ڀڃ1( جيڪّ ةَ ذيهي دفؿَ )2)

جي ظضا جّ ىعتدق ٌُّسوۿ جيڪا ڇَِ ىِيًٍ تائيً وڌي 

ظگِي ٿيۿ يا ڎٌڊ جيڪّ پٍج ظئّ رپيً تائيً وڌي ظگِي ٿّۿ 

 يا ٻئي گڏ.

ةاارتيار . ڪّ ؾيهسار يا ػزؽ جيڪّ ًُ „رڊيٍٍط تدت 6

ڪصي ٿّ ۽ اڳيان گصفتار گصفتار ةڻايّ ويّ „ُي ۽ ڪًٍِ کي 

ُڪ ىعهيان ػِصي 

ظصفان ػصاب واپصائڻ 

 تي پاةٍسي

Prohibition of 

consumption of 

intoxicating 

liquor by 

Muslim Citizen 

ؾام جڳًِ تي دل 

جي ةٍياد  اٍُجائڻ

تي گصفتار ڪصڻ الِء 

 ظضا

Punishment for 

vexatious arrest 

at a public place 
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ڄاڻي واڻي يا ڪيم ىاڻِّ ۽ ُٿ ڪيم ظاىان پيغ ڪصڻ ۾ 

غيص ضصوري ظّر ديص ڪصي ٿّ تَ اُّ ًُ „رڊيٍٍط تدت ظضا 

جّ ىعتدق ٌُّسو جيڪا ڎٌڊ جي ؾّرت ۾ ُڪ ُضار رپيً 

 تائيً وڌي ظگِي ٿي.

ڪًٍِ ةَ ؾّرت ۾ۿ ًُ „رڊيٍٍط رالف ٿيٍسڏ ڎوَُ جي . 7

ػيّن جً  ٌتيجي ۾ ػاُصي ظّر ٌؼيسار ػصابۿ ٿاٌّ يا اُي

اُي ضتط ڪيّن ويٍسيّن ۽ ان ظان  ۿذريؿي ڎوَُ ڪيّ ويّ

ۿ ٿاٌّۿ جاٌّر يا اُا ظّاري جًٍِ کي ان ڪو گڏوگڏ اُّ ظاىان

 ۾ اظتؿيال ڪيّ ويّ ُجيۿ ضتط ٿي ويٍسا.

ۿ گاڎي يا ٻي ظّاري تيعتائيً گاڎيًُ „رڊيٍٍط ذريؿي جاٌّرۿ 

ّ ضتط ٌَ ڪئي ويٍسيۿ جيعتائيً اٌچارج فصد يا ان جّ ڪ

گاڎيۿ جاٌّرۿ ػصاب يا ٿاٌّ جّ اظتؿيال ان اُا تَ ڄاڻائي ظتب 

 ڎوَُ ۾ ڪيّ ويّ „ُي.

رڊيٍٍط ( ڪًٍِ ةَ ؾّرت ۾ جيڪڏًُ ڪا ػئي ًُ „1. )8

تدت ضتط ڪئي ٿي وڃيۿ تَ ڪّرٽ ڪيط جّ فيؿهّ 

ضتعگي جّ ٻڌائيٍسي ڎوَُ جّ جّاةسار ڄاڻايم ػزؽ کي 

ڎوَُ کان  انضام نڳايم خڪو ڎئي ظگِي ٿيۿ پِّء ڇّ ٌَ جّاةسار

 „جّ ڪيّ ويّ ُجي.

(جڏًُ ڪّ ڎوَُ ًُ „رڊيٍٍط جي رالف ڪيّ وڃي ۽ 2)

جّاةسار اڻڄاتم ُجي يا ٌَ نڀي ظگِيۿ يا ًُ „رڊيٍٍط تدت 

ضتط ڪيم ڪا ػئي ڪًٍِ ػزؽ جي كتضي ُيٺ ٌَ 

ي جي ظهعهي ۾ اُا ىعيئً ڪٍسڏ ٌَ ڳڻُجي تَ پِّء ڪيط 

يا  وكتي ؾيهسارجّ  ضهؿيىؿاىهي جي ڪهيڪٽص يا ويٍسيۿ 

 خّاني ڪصڻ تي ظضا

Punishment for 

vexatious delay 

 

ضتط ڪصڻ الئق 

 ػيّن

Things liable to 

confiscation 
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خڪّىت ظصفان ىجاز ةڻايم ڪّ ٻيّ ؾيهسار ان ظهعهي ۾ 

جاچ ڪصائي ظگِي ٿّۿ جيڪّ اُڙي ضتعگي جّ خڪو ڎئي 

 ظگِي ٿّ.

ضتط ٿيٍسڏ ػيً جي ةٍس ٿيڻ جي تاريذ کان ةؼصظيڪ 

پٍسرًٌِ ڎيًٍِ تائيً اُڙو ڪّ خڪو ٌَ ڎٌّ ويٍسو يا اًٌِ 

ىاڻًِ کي ٻڌڻ جّ ىّكؿّ ڎيڻ کاٌعّاِءۿ جيڪڏًُ ڪّ ُجيۿ 

ّيٰ الِءۿ جيڪڏًُ ڪا اُڙي ڪًٍِ خق ۽ ػاُسي جي دؾ

 ان گڏ پيغ ڪً ٿا.ظُجيۿ جيڪي اُي اُڙيً دؾّائً 

ڊ „ف ڪصىٍم پصوظيجصۿ ( جيعتائيً ڪجَِ ڪ1ّ. )9

ًُ ( جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ Vجّ ايڪٽ  1898) 1898

„رڊيٍٍط تدت ظضا جّڳي ڎوَُ تي ازاني الِء ڪّ ةَ كسم ٌَ 

 کٍيّ ويٍسو جيعتائيً ًُ دفؿَ تدت ڪّ كسم ٌٿّ کٍيّ وڃي.

 الئق ٌُّساۿ يؿٍي:ٻڌڻي (ُيٺيان ڎوَُ 2)

(a)  َتدت ظضا جّڳّ ٌُّسو؛ ۽ 3ڎوَُ جيڪّ دفؿ 

(b)  َتدت ظضا جّڳّ ٌُّسوۿ جيڪڏًُ  4ڎوَُ جيڪّ دفؿ

 تي ڪيّ ويّ ُجي.ؾام جاِء ڪًٍِ 

جيڪّ  ۿ( ڪا ةَ ؾسانت اُڙي ڎوَُ جي ٻڌڻي ٌَ ڪٍسي3)

 ُيٺيً ريت ظضا جّڳّ ٌُّسو:

(a)  َىعاةق جًٍِ کي تدفغ ىهيم „ُي ۽ ڪًٍِ  6۽  5دفؿ

ظصفان دررّاظت ڪئي وڃي ٿي جًٍِ رالف ڎوَُ ڪيّ ويّ 

 „ُي؛

 

 

 

 

 

 

كاةم ظياؾت ڎوَُۿ 

 وغيصه

Cognizance of 

offences, etc 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

(b)  َعاةق ىارتياري جيڪا ڪيم ػڪايت يا تدت  14دفؿ

 ڪئي ُجي. وكتي ؾيهسارۿ ُڪ ڪئي وئي ُجي

 IIIةاب 

 يا ظاڳئي كعو جي ىلؿسن الِء الئعٍط ظتي

اُڙي ٽص  ڪهيۿ ڪّىت يا خڪّىت جي ُٿ ُيٺ. خڪ10

پِّء اُّ  ڪًٍِ ػزؽ يا الڳاپيم اداري يا ػزؽ کيۿ

ٌؼيسار ػيً جي ظصڪاري اٌتؼام ُيٺ ُجي يا ٌَۿ اًٌِ کي 

ۿ وڪصو ڪصڻ در„ىس ڪصڻۿ ىٍتلم ڪصڻۿ ةص„ىس ڪصڻۿ ةٍائڻ

يا ڪًٍِ ةَ ٌؼيسار پاڻيٺ يا ػئي جي كتضي ُيٺ رکڻ جّ 

جيڪي ظتيۿ ظائٍعيۿ الئعٍط ڎئي ظگِي ٿي/ظگِي ٿّۿ 

ؾٍؿتي يا ظاڳيً اُڙن ٻيً ىلؿسن ۾ اظتؿيال ٿي ظگٍِساۿ 

ص ًُ اُّ الئعٍط اُڙي ىاڻِّ کي ڎٌّ ويٍسوۿ جًٍِ جّ ذڪ

 ۾ ڪيّ ويّ „ُي. 4„رڊيٍٍط جي دفؿَ 

. ظصڪار يا ان ظهعهي ۾ ىجاز ةڻايم ڪّ ؾيهسارۿ 11

ئي رظتي يا اُّپاڪعتان ۾ كائو ڪيم ڪًٍِ تٍؼيو کي 

ٌؼيسار ظاىٌّڊي رظتي ظفص ڪٍسڏ ىعافصن جي رسىت الِء 

پاڻيٺ فصاُو ڪصڻ جّ الئعٍط جاري ڪصي ظگِي ٿّۿ 

 .َ ُجيڪّ ىعهيان ػِصي ٌپاڪعتان جّ جيڪّ 

 

ًُ „رڊيٍٍط تدت جاري ڪيم ُص الئعٍط ۽ اجازت . 12

 ٌاىّ : 

(a)  ًُاُڙي فيط جي ادائگي تي جاري ڪيّ ويٍسوۿ جيڪڏ

 

 

 

 

ظتي يا ٻيً جائض 

 ىلؿسن الِء الئعٍط

Licenses for 

bonafide 

medical or 

other purposes 

 

 

ڪجَِ تٍؼييً کي 

 الئعٍط ڎيڻ

Licenses to 

certain 

organizations 

الئعٍط جا كعو ۽ 

 ػصط

Forms and 
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ىلصر ڪيا ىعاةق جيڪي  ًوكت ۽ ػصظ اُڙيڪا ُجيۿ 

 ويٍساۿ ۽

(b)  ان ۾ اُڙا تفؿيم ػاىم ٌُّسا.اُڙي ؾّرت ۾ ٌُّسو ۽ 

جيڪڏًُ خڪّىت ظصفان ُسايت ڪئي وئي ٌُّسيۿ پِّء 

 ۾ ڎٌي وڃي. ڪيطاُا ظڀً الِء ُجي يا ڪًٍِ ىزؿّص 

 :ڪصي ظگِي ٿّ ىِيمط رد يا ڪهيڪٽص ڪّ الئعٍ( 1. )13

(a)  ؛ ياڀصيفي ٌَ جڏًُ الئعٍط ةصدار 

(b)  رکٍسڏ ظصفان ڪًٍِ ڀڃڪڙي جي ؾّرت ۾ يا الئعٍط

يا ان ظهعهي ۾ ذىيّار ةڻايم ڪّ ػزؽ ان جي ٌّڪصن 

اػِار ڪصي  ڀڃڪڙيَء جّالئعٍط جي ػصظً ػصوظً ةاةت 

ڪا ڳانَِ ڪصي يا  ڀڃڪڙيَء جّ يا الئعٍط جي ػصظً ةاةت

 اجازت ڎئيۿ يا

(c)  جيڪڏًُ الئعٍط ةصدار ًُ „رڊيٍٍط جي ڀڃڪڙي واري

 ڪًٍِ ڎوَُ ۾ ظضا ڀّڳي ٿّ؛ يا

(d) .ّجيڪڏًُ الئعٍط ڎيڻ جّ جّاز رتو ٿي وڃي ٿ 

( تدت رد ڪيّ وڃي 1جيئً ۽ جڏًُ ڪّ الئعٍط دفؿَ )( 2)

ٿّ تَۿ الئعٍط ةصدار اُڙي ؾّرت ۾ ٌؼيسار ػيً جي اظٽاڪ 

کي „گاَُ ڪٍسوۿ جًٍِ تي ڪهيڪٽص جي  ةاةت ڪيهڪٽص

ةڻايم ىجاز ُسايت ىعاةق ػصاب جّ اظٽاڪ ظٍسس ظصفان 

 ٍسو.يا ظٍسس خّاني ڪػزؽ 

conditions of 

licenses 

 

 

الئعٍعض رد يا ىهتّي 

 ڪصڻ جّ ارتيار

Power to cancel 

or suspend 

licenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

الئعٍعض جي ػصظً 
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. اُڙي ؾّرت ۾ جڏًُ الئعٍط ةصدار يا ظٍسس ٌّڪص 14

اُڙي ڀڃڪڙي ڪً ٿاۿ يا ان جّ اػِار ڪً ٿاۿ جيڪا 

الئعٍط جي ػصظً ۽ ػصوظً جي رالف „ُيۿ تَ اُّ الئعٍط 

ةصدار الئعٍط جي رد ٿيڻ واري ظضا ظان گڏ جيم ةَ اىاڻي 

ظگِجي ٿّۿ جًٍِ جّ ىسو وڌائي ڇَِ ىِيٍا ڪصي ظگِجي ٿّۿ 

ط ڎٌڊ ةَ ىڙُي ظگِجي ٿّۿ جيڪّ وڌائي ڎَُ ُضار رپيا يا ىٿ

ڪصي ظگِجي ٿّۿ يا ٻئي ظضائّن ةَ ڎئي ظگِجً ٿيّنۿ 

جيعتائيً تَ ُّ اُّ ثاةت ڪصي تَ ًُ اُڙي ڀڃڪڙي ٌَ 

ڪئي „ُيۿ ًُ ظصفان يا ًُ جي ٌاني تي اُڙي ڀڃڪڙي 

ڪٍسڏ کي جيڪا ًُ ىانڪ جي اظالع کاٌعّاِء ڪئي „ُيۿ 

 الئق ٌُّسو. اُّ پڻ ظاڳي ظضا جي

 IVةاب 

 ۽ ضاةعّ جّڏجڪ

. خڪّىتۿ وكت ةّكت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً 15

 ذريؿي: 

(a)  ًُڪ ؾيهسار ىلصر ڪصي ظگِي ٿيۿ جيڪّ ٌّٽيفڪيؼ

۾ ڄاڻايم ڪًٍِ ىزؿّص ؾالئلي ۾ ًُ „رڊيٍٍط تدت 

ڪهيڪٽصجا ظيّرا ارتيار اظتؿيال ڪٍسو ۽ اُڙي ؾالئلي ۾ 

 „رڊيٍٍط جي ػصظً ىّجب اٌتؼام ظٍڀانيٍسو.

(b)  اُڙن ؾِسنۿ ارتيارن ۽ ذىيّاريً الِء ؾيهسار ىلصر ڪيا

سي تَ اُي ڪهيڪٽص يا ٻيً ويٍساۿ جيئً خڪّىت ظيجٍِ

جي ُٿ وٌڊائڻ الِء  (Prohibition Officer)وكتي ؾيهسارن 

 جي ڀڃڪڙي تي ڎٌڊ

Penalty for the 

breach of 

conditions of 

licenses 

 

 

 

 

 

 ؾيهسارن جي ىلصري

Appointment of 

officers 
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 ىّزون „ًُ.

(c)  رڊيٍٍط تدت ڪًٍِ وكتي ؾيهسار کي ظٍسس„ ًُ

 ظيّرا يا ڪجَِ ارتيار ىٍتلم ڪيا ويٍسا.

 Vةاب 

 ارتيارۿ ذىيّاريّن ۽ ؾيهسارن جّ ظصيليڪارۿ وغيصه.

جيڪڏًُ ڪّ ڪهيڪٽصۿ وكتي ؾيهسار يا ( 1). 16

ىئجعٽصيٽۿ ىهيم ڪًٍِ اظالع تي ۽ اُڙي جاچ کاٌپِّء 

جيڪا ُّ ضصوري ظيجِيۿ کيط اُّ ىڃڻ جّ ڪّ ظتب 

 تدت ڪّ ڎوَُ ڪيّ ويّ  3„ُي تَ دفؿَ 

„ُيۿ تَ اُّ اُڙي ػصابۿ ٌؼيسار ػيً ۽ ان ۾ ڪتب ايٍسڏ 

 ّ.اوزارن جي جاچ جي ظهعهي ۾ وارٌٽ جاري ڪصي ظگِي ٿ

ٽصۿ وكتي ةؼصظيڪۿ اُڙا وارٌٽ جاري ڪصڻ کان اڳۿ ڪهيڪ

اٌِيَء ۽  کان خهف تي ةيان وٺٍسو جعٽصيٽ راةصوا ىاؾيهسار ي

 راةصو نکت ۾ كهيتٍس ڪيّ ويٍسوۿ جًٍِ تيجاچ ٌتيجي کي 

 .ٽصيٽ پڻ ؾديح ڪٍساىاجع ۽ ڪهيڪٽصۿ وكتي ؾيهسار يا

ارتيار ( اُّ ىاڻِّ جًٍِ کي وارٌٽ جي تؿييم ڪصڻ جّ 2)

ڎٌّ ويّ „ُي ظّ جاچ ڪصي ظگِي ٿّ ۽ ڪًٍِ کي گصفتار 

اظب ظيجِي ٿّ تَۿ ڳّال ڪصي ظگِي ٿّۿ جيڪڏًُ ان کي ىٍ

اري جاِء تي ىّجّد ىاڻَِّء کي گصفتار ڪصي ظگٍِسوۿ و

جيڪڏًُ ًُ ظيجِيّ تَ اٌِيَء ىاڻَِّء ًُ „رڊيٍٍط جي دفؿَ 

 ُيٺ ڎوَُ ڪيّ „ُي. 3

 

 

 

 

ظصچ وارٌٽط جاري 

 ٿيڻ

Issue of search 

warrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارم ٿيڻ الِء رٌڊڪ 

تي ظاكت جي 
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ةڻايّ ٿّ وڃي تَ ُّ دفؿَ  جيڪڏًُ ڪّ „فيعص ةاارتيار. 17

ةاارتيار ُيٺ ڪًٍِ جڳَِ ۾ دارم ٿئيۿ تَ اُّ ان الِء  16

دروازو ٽّڏي ظگِي ٿّۿ دريّن ڀڃي ظگِي ٿّ يا ٌُّسو تَ ُّ 

ڪي ٻيّن رٌڊڪّن ُٽائي ظگِي ٿّ تَ جيئً ُّ اٌِيَء جڳَِ 

 ۾دارم ٿي ظگِي.

 

ظيّريّن تالػيّن ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً ىعاةق ( 1. )18

( Vجّ ايڪٽ  1898) 1898ڪّڊ „ف ڪصىٍم پصوظيجصۿ 

 جي روػٍي ۾ ڪيّن ويٍسيّن.

( ُص اُّ ىاڻِّ جًٍِ کي ڪّڊ „ف ڪصىٍم پصوظيجصۿ 2)

 ضياٌت الِء  ( جي روػٍي ۾Vجّ ايڪٽ  1898) 1898

گصفتار ڪيّ ويّ „ُيۿ ان کي ٌضديڪ تصيً پّنيط ٿاڻي تي 

 رکيّ ويٍسو.

ڎوَُ جي وػٍي ۾ ىهيم ارتيارن کاٌعّاِء ًُ ايڪٽ جي ر. 19

وكتي „فيعص کي اُي ظيّرا ارتيار جاچ پڙتال ڪصڻ دوران 

خاؾم ٌُّساۿ جيڪي پّنيط اظٽيؼً جي اٌچارج „فيعص کي 

 ىهيم „ًُ.

 VIةاب 

 ىتفصكات

. خڪّىتۿ پّنيط „فيعصۿ وكتي „فيعص يا ڪًٍِ ٻئي 20

 „فيعص جيڪڏًُ ٌيڪ ٌيتي ظان ًُ „رڊيٍٍط جي روػٍي ۾

 اظتؿيال جّ ارتيار

Power to use 

force in case of 

resistance to 

entry 

ڎوُاريً جي تالػي 

 ۽ کيً تدّيم ۾ وٺڻ

Searches and 

custody of 

offenders 

وكتي ؾيهسار 

(Prohibition 

Officer)جا ارتيار 

Powers of 

Prohibition 

officer 

 

 ضياٌت

Indemnity 
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ڪّ كسم کٍيّ „ُي تَ اٌِيَء رالف ٌَ تَ ڪيط ڪصي 

ظگِجي ٿّ ۽ ٌَ وري ڪا كاٌٌّي ڪارروائي ڪصي ظگِجي 

 ٿي.

جي ىٍدصف ٌَ „ُي تَ پِّء ُيُء . جيڪڏًُ الڳّ كاٌّن 21

 „رڊيٍٍط ُص ڳانَِ تي اثص اٌساز ٿيٍسو.

 

 

ًُ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ڇاپي  گضيٽگّرٌييٍٽ „فيؼم ( 1). 22

جي ىلؿسن خاؾم ڪصڻ الِء كاؾسا „رڊيٍٍط کي الڳّ ڪصڻ 

 ٺاُي ظگِي ٿي.

( راص ظّر تي تصىيو ُيٺ „ٌسل „رڊيٍٍط جي گٍجائغ 2)

جي تضاد ۾ اچڻ کاٌعّاِء خڪّىت ًُ ريت كاؾسا جّڏي 

 ظگِي ٿي:

(a) الئعٍط ۽ پصىٽّن جاري ڪصڻ ۽ اًٌِ جا ػصط الڳّ ڪصڻ 

(b)  خڪو ٌاىي جي اغصاض و ىلاؾس کي خاؾم ڪصڻ ًُ

 الِء وكتي „فيعص کي ةاارتيار ةڻائڻ

(c)  جّ وكتي „فيعص جي جاچ پڙتال الِء ان جي دائصه ارتيار

 ڪصڻ تؿيً

(d)   ڪًٍِ ةَ „فيعص کي ًُ „رڊيٍٍط تدت ارتيار ڎيڻ يا

 ڪو ظٌّپڻ

ٻيً كاًٌٌّ کي رتو 

 ڪصڻ الِء „رڊيٍٍط

Ordinance to 

override others 

كاؾسا جّڏڻ جّ 

 ارتيار

Power to make 

rules 
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(e)  ڪهيڪٽصن يا وكتي „فيعصن کي ًُ „رڊيٍٍط جي

 ةاضاةعَ ةڻائڻارتيارن روػٍي ۾ ڎٌم 

(f)  اُّ واضح ڪصڻ تَ ڪِڙن ڪيعً يا ڪيعً جي ڪِڙن

ڪِڙيّن ارتياريّن اپيهّن ٻڌي خڪو ڎئي ةاةت  كعيً

ًُ  يٽ ٌُّسيۿ جًٍِ تييا اپيهٌُّسي اؾهي اُا ۿ ظگٍِسيّن

ۿ يا ڪًٍِ خڪو جاري ظگِتّ„رڊيٍٍط جي روػٍي ۾ 

جّڏيم كاؾسي جيڪّ ارتياري ٺاُيّ ُجيۿ پص ڪًٍِ 

ڪّرٽ جي ظصفان ٌَ ُجيۿ يا ڪِڙيّن ارتياريّن اًٌِ 

فيؿهً تي ٌؼصثاٌي ڪصي ظگًِ ٿيّن ۽ ان ةاةت ڪّ ٽائيو 

ىلصر ڪصي ظگًِ ٿيّن يا اپيهً پيغ ڪصڻ جّ ڍٌگ ٻڌائي 

 ظگًِ ٿيّن ۽ اًٌِ تي ڪارروائي ڪصي ظگًِ ٿيّن.

(g)  ضتط ٿيم ػيً جّ ٌيڪال ۽ ان جّ ظصيليڪار ظئي

 ڪصڻ

(h) تدت ڪًٍِ ( 1جي ذيهي دفؿَ ) 5فؿَ ًُ ايڪٽ جي د

 ىاڻَِّء کان پڇا ڳاڇا ڪصڻ

 

ٌّٽ: ايڪٽ جّ ىشڪّره تصجيّ ؾام ىاڻًِ جي واكفيت الِء 

 „ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ ۾ اظتؿيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.

 


