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 ]۱۹۱۸هبسچ  ۱۵[

 کب پبثٌذی پش کشًے اعتؼوبل اوس ثیچٌے ثٌبًے، ؽشاة

 آسڈیٌٌظ

 پبسلیبهیٌٹ وقت اط ایکٹ پشوہیجیؾي کب ۱۹۷۷ کہ جیغب

 کے پبکغتبى جوہوسیہ اعالهی جت تھب، کیب جبسی ًے

 دبلتوں ہٌگبهی هیں سوؽٌی کی ۲۸۱ آسٹیکل کے آئیي

 تھب؛ ًبفز اػالى کب

 ثبثت ایوشجٌغی واال ۱۹۷۷ عتوجش ۱۵ کہ جیغب اوس
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 کہ ہے تقبضب یہ لیئے اط ہے، چکب ہو پزیش ػول اػالى

 پہلے هبٍ ۶ عے تبسیخ کی ہوًے ختن کے آسڈیٌٌظ اط

 جبئے۔ کیب ًبفز پش طوس کے قبًوى فوثبئی کو ایکٹ اط

 کو جظ اػالى والے ۱۹۷۷ جوالئی ۵ لیئے، اط اة

 عے دکن واال تغلغل( واال ہوًے )ًبفز قبًوى کب ۱۹۷۷

 کے عٌذھ هیں سوؽٌی کی اط جبئے، پڑھب کش هال

 فشهبیہ کشًب ًبفز کش ثٌب آسڈیٌٌظ ریل هٌذسجہ ًے گوسًش

 ہے؛

 I ثبة

 ؽشوػبتی

 ۱۹۷۸ آسڈیٌٌظ، ًبهہ هٌغ عٌذھ کو آسڈیٌٌظ اط (۱) ۔۱

 گب۔ جبئے کہب

 یہ کہ گب جبئے عوجھب اوس ہوگب ًبفز پش طوس فوس (یہ۲)

 ہے۔ ًبفز عے ۱۹۷۸ هبسچ ۱۵

 هفہوم اوس هضووى کچھ تک جت هیں، آسڈیٌٌظ اط ۔۲

 تک: تت ہو ًہ هتضبد کے

(a)  ثوتل'' هطلت ؽشاة کے کغی ثشتي هیں''

عے کوئی ثوتل، ثشًی، ثشتي یب ثیچٌے الئق 

ے اعی قغن کی کغی چیض هیں ثٌبًے کے لیئ

ڈالٌے، پھش ثٌبًے کب کوئی طشیقہ اعتؼوبل 

کیب جبئے یب ًہ، اوس جظ هیں ؽبهل ہے 

 دوثبسٍ ثوتلوں هیں ثھشًب۔

(b)  کلیکٹش'' هطلت کوئی ؽخـ جو اط''

آسڈیٌٌظ کے تذت کلیکٹش کے کبم اوس 

اختیبس اعتؼوبل کشًے کے لیئے هقشس کیب گیب 

 ہو۔

(c) هت؛''دکوهت'' هطلت عٌذھ دکو 

(d)  ؽشاة'' جظ هیں ؽبهل ہیں، کچی ''ًؾیذاس
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ؽشاة، ؽشاة کے اعپشٹ، ؽشاة، ثیئش اوس 

ثیوبس کشًے والے هذلول جو الکوہل پش 

هؾتول ہوں یب جي هیں ًؾے کے لیئے ػبم 

 طوس پش الکوہل ؽبهل کیب جبتب ہو؛

(e)  ٍثٌبًب'' جظ هیں ؽبهل ہے ہو طشیقہ، پھش و''

قذستی ہو یب هقٌوػی، جظ کے رسیؼے 

ئی ًؾیذاس هذلول تیبس ہوتب ہو، تیبس کیب کو

جبتب ہو، هالیب جبتب ہو، اوس دوثبسٍ ففبئی 

ثھی کی جبتی ہو، ہش وٍ ػول جو ًؾیذاس 

 هذلول کی ففبئی کے لیئے اعتؼوبل ہوتب ہو۔

(f)  ،جگہ'' جظ هیں ؽبهل ہے ایک گھش، چھبتہ''

 گبڑی  آًگي، ػوبست،  دکبى، خیوہ یب 

 وغیشٍ۔

(g) ٍجگہ ؽبهل ہے جظ کو  ''پولیظ اعٹیؾي'' و

دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی فکیؾي 

کے رسیؼے اط  آسڈیٌٌظ کے هقبفذ پوسے 

کشًے کے لیئے پولیظ اعٹیؾي کب دسجب دیب 

 ہو۔

(h)  وقتی ػولذاس'' هطلت وٍ ؽخـ جو دکوهت''

کی طشف عے وقتی ػولذاس هقشس کیب گیب ہو 

 اوس جظ هیں کلیکٹش ثھی ؽبهل ہے۔

(i)  گلی، سوڈ، کشائے پش''ػبم جگہ'' هطلت ایک 

، پبسک، ثبؽ یب کوئی دوعشٍ هقبم لیئے گئے

جو ػوام کی طشف عے هفت هیں اعتؼوبل 

 کیب جبتب ہو۔

(j)  ؽشاة عبصی'' جظ کے رسیؼے ًؾیذاس''

هذلول ؽفبف ثٌبیب جبتب ہو، اط کو سًگ کیب 

جبتب ہو یب کغی هالوتی عبهبى کے رسیؼے 

 اط هیں کوئی رائقہ پیذا کیب جبئے۔

(k) 'یب ''ثیچي دیٌب'' هیں ؽبهل ہے کغی ''ثیچٌب '

 تذفے یب دوعشے طشیقے عے هٌتقلی؛ اوس

(l)  ٹشاًغپوسٹ'' هطلت ایک جگہ عے دوعشی''

 جگہ هٌتقل کشًب۔
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 IIثبة 

 هٌغ ًبهہ اوس جشهبًہ

 ( کوئی ثھی ہو:۱)۔ ۳

(a) ًؾیذاس هٌقل کشًب، ، کشًب ، ثشآهذکشًب  دسآهذ

اعتؼوبل  کے طشیقےثٌبًے هذلول، ؽشاة 

 ، یبکشًے

(b)  ثوتلیں اوس ثیچٌے کے هققذ کے لیئے

 ًؾیذاس هذلول، یب

(c) ًؾیذاس هذلول ثیچتب ہے، یب 

(d)  اپٌے قجضے هیں ػالقے هیں هٌذسجہ ثبال

کبهوں هیں عے کغی ایک کی ثھی اجبصت 

 دیتب ہے۔

دیئے گئے دفؼبت کے تذت، گٌبہوں کی عضا قیذ 

ہوگی، جو دو عبل تک ثڑھبئی جب عکتی ہے، یب 

ط ہضاس تک ثڑھبیب جب عکتب جشهبًے کے عبتھ جو د

 ہے، یب دوًوں۔

ثھی کغی هٌذسجہ ریل ( هیں هوجود ۱(ریلی دفؼہ )۲)

ڈپلوهیٹک ایجٌٹ کی طشف عے ًؾیذاس هذلول دسآهذ 

یب ایغے ایجٌٹ کی طشف عے اعتؼوبل کشًے پش ًبفز 

 ًہیں ہوگب۔

وضبدت: اط ریلی دفؼہ هیں، ''ڈپلوهیٹک ایجٌٹ'' کی 

هؼٌی وہی ہے، جو ڈپلوهیٹک اوس قوًقلش هشاػبت 

 ( هیں دی گئی ہے۔IXکب  ۱۹۷۲) ۱۹۷۲ایکٹ، 

۔ کوئی ثھی هغلوبى ؽہشی جو ًؾیذاس هذلول ۴

اعتؼوبل کشتب ہے وٍ قیذ کی عضا کب هغتذق ہوگب، جو 

و پبًچ هبٍ تک ثڑھبئی جب عکتی ہے، یب جشهبًہ ج ۶

 ہضاس سوپے تک ثڑھبیب جب عکتب ہے، یب دوًوں۔

liquors 
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(کوئی ثھی ػولذاس کغی ایغے ؽخـ کو ػبم ۱۔ )۵

کی خالف وسصی کشتے ہوئے اوس  ۴جگہ عے دفؼہ 

اط کے اثش کے ًیچے ًؾیذاس هذلول اعتؼوبل کشًے 

گشفتبس ًہیں کش عکتب، جت تک  پکڑ کش کے الضام هیں

وٍ ایغے ؽخـ کو ایغے ػول کے لیئے هیڈیکل 

یؼ کشکہ اط ػول کی تقذیق پشیکٹیؾٌش کے پبط پ

ًہیں کشاتب کہ وٍ واقؼی اط ػول هیں هلوث ہے، 

چکبط کشًے والے هیڈیکل پشیکٹیؾٌش  کے طشف 

عے ایغی تقذیق کی جبئے کے وٍ اط کے اثش کے 

 ًیچے ہے۔

( کی خالف وسصی کشتب ہے ۱دفؼہ ) (جو ثھی ریلی۲)

وٍ قیذ کی عضا کب هغتذق ہوگب، جو چھہ هبٍ تک ثڑھ 

عکتی ہے، یب جشهبًہ جو پبًچ عو سوپے تک ثڑھ 

 عکتب ہے، یب دوًوں عبتھ۔

 ۔ کوئی ػولذاس کب ؽخـ جو اط آسڈیٌٌظ کے تذت ۶

دیتب ہے اوس گشفتبسثباختیبس ثٌبیب گیب ہے اوس کغی کو 

گشفتبس کشدٍ ٓادهی اوس ضجظ کی گئی دیگش اؽیبء   

جبى ثوجھ کش یب غیش ضشوسی طوس  پیؼ کشًے هیں 

پش دیش کشتب ہے تو وٍ اط آسڈیٌٌظ کے تذت عضا کب 

هغتذق ہوگب، جو جشهبًے کی فوست هیں ایک ہضاس 

 سوپے تک ثڑھ عکتی ہے۔

 

کغی ثھی فوست هیں، اط آسڈیٌٌظ کے خالف ۔ ۷

والے جشم کے ًتیجے هیں ظبہشی طوس  پش  ہوًے

ًؾیذاس ؽشاة، ثشتي یب وٍ چیضیں جي کے رسیؼے گٌبٍ 

 

گشفتبس هجشم کو دیش 

عے اختیبسی کے 

 دوالے کشًے پش عضا

Punishment for 

vexatious delay 

ضجظ کشًے الئق 

 چیضیں

Things liable to 

confiscation 

 

 

ضجطگی کب دکن 

 کیغے دیب گیب

Confiscation 

how ordered 
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کیب گیب، وٍ ضجظ کی جبئیں گی اوس اى کے عبتھ عبتھ 

وٍ عبهبى، ثشتي، جبًوس یب وٍ عواسی جظ کو اط کبم 

 هیں اعتؼوبل کیب گیب ہو، ضجظ ہو جبئیں گی۔

دیگش اط آسڈیٌٌظ کے رسیؼے جبًوس،  گبڑی یب 

عواسی تت تک ضجظ ًہیں کی جبئے گی، جت تک 

اًچبسج فشد یب اط کب کوئی عجت ثتبئے کے وٍ گبڑی، 

جبًوس، ؽشاة یب ثشتي کب اعتؼوبل اط گٌبٍ هیں کیب گیب 

 ہے۔

کغی ثھی فوست هیں اگش کوئی چیض اط ( ۱۔ )۸

آسڈیٌٌظ کے تذت ضجظ کی جبتی ہے تو، کوسٹ کیظ 

هجشم ؽخـ کی  کب فیقلہ عٌبتے ہوئے گٌبٍ کے

ضجطگی کب دکن دی عکتی ہے، پھش چبہے هلضم گٌبٍ 

 عے ثشی کیوں ًب کیب گیب ہو۔

(جت کوئی گٌبٍ اط آسڈیٌٌظ کے خالف کیب جبئے ۲)

اوس هلضم ًبهؼلوم ہو یب ًب هلے، یب اط آسڈیٌٌظ کے 

تذت ضجظ کی گئی کوئی چیض کغی ؽخـ کے 

قجضے هیں ًہ ہو تو پھش کیظ کے علغلے هیں وٍ 

کشدٍ ًہیں گٌی جبئے گی، هؼبهلے کے کلیکٹش ئي هطو

یب ضلغ کے وقتی ػولذاس یب دکوهت کی طشف عے 

هجبص ثٌبیب گیب کوئی دوعشا ػولذاس  اط علغلے هیں 

جبًچ پڑتبل کشوا عکتب ہے، جو ایغی ضجطگی کب دکن 

 دے عکتب ہے۔

ہوًے والی چیضوں کے ثٌذ ہوًے کی ثؾشطیک ضجظ 

کوئی دکن ًہیں دیب جبئے  تبسیخ کے پٌذسٍ دى تک ایغب

گب یب اى لوگوں کو عٌٌے کب هوقغ دیٌے کے عوا، اگش 

کوئی ہو، ایغے کغی دق اوس ؽبہذی کی دػوٰی کے 

لیئے، اگش کوئی ہو، جو ایغی دػوأوں کے عبتھ پیؼ 

 کشتے ہیں۔

( جت تک کچھ کوڈ آف کشهٌل پشوعیجش، ۱۔ )۹

( کے هتضبد ًہ ہو، اط Vکب ایکٹ  ۱۸۹۸) ۱۸۹۸
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ٌٌظ کے تذت عضا کے الئق جشم کی عوبػت کے آسڈی

لیئے کوئی ثھی قذم ًہیں لیب جبئے گب جت تک اط 

 دفؼہ کے تذت کوئی قذم ًہیں اٹھبیب جبتب۔

(هٌذسجہ ریل جشم عوبػت کے الئق ہوں گے، ۲)

 یؼٌی:

(a)  کے تذت عضا الئق ہوگب،  ۳جشم جو دفؼہ

 اوس

(b)  کے تذت عضا الئق ہوگب،  ۴جشم جو دفؼہ

 جگہ پش کیب گیب ہو۔اگش کغی ػبم 

کوئی ثھی ػذالت ایغے جشم کی عوبػت ًہیں (۳)

کشے گی، جو هٌذسجہ ریل طشیقے عے عض الئق 

 ہوگب:

(a)  کے هطبثق جظ کو تذفع هل  ۶اوس  ۵دفؼہ

گیب ہو اوس کغی کے طشف عے دسخواعت 

 کی جبئے، جظ کے خالف جشم کیب گیب ہو،

(b)  جو کے تذت کی گئی ؽکبیت یب  ۱۴دفؼہ

طبثق کی گئی ہو، ایک وقتی هاختیبسی کے 

 ػولذاس ًے کی ہو۔

 IIIثبة 

 طجی یب اعی قغن کے هقبفذ کے لیئے الئغٌظ

۔ دکوهت یب دکوهت کے صیش دعت ، کلیکٹش ۱۱

ایغے کغی ؽخـ یب اداسی یب ؽخـ کو، پھش وٍ 

عشکبسی اًتظبم کے تذت ہو یب ًہ ہو، اى کو ًؾیذاس 

ٌتقل چیضوں کو ثٌبًے، ثشآهذ کشًے، دسآهذ کشًے، ه

کشًے، ثیچٌے، یب کغی ثھی ًؾیذاس هذلول یب چیض کو 

قجضے هیں سکھٌے کب الئغٌظ دے عکتی ہے/عکتب 

ہے، جو طجی، عبئیٌغی، فٌؼتی یب ایغے دیگش هقبفذ 

هیں اعتؼوبل ہو عکیں گے، وٍ الئغٌظ ایغے فشد کو 

 دیٌب الئغٌظ

Licenses to 

certain 

organizations 

الئغٌظ کے اقغبم اوس 

 ؽشائظ

Forms and 

conditions of 

licenses 

 

 

الئغٌغض سد یب هلتوی 

 کشًے کب اختیبس

Power to cancel 

or suspend 

licenses 
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هیں  ۴دیب جبئے گب، جظ کب رکش اط آسڈیٌٌظ کی دفؼہ 

 کیب گیب ہے۔

یب اط علغلے هیں هجبص ثٌبیب گیب کوئی عشکبس ۔ ۱۱

ػولذاس، پبکغتبى هیں قبئن کی گئی کغی تٌظین کو ہوائی 

ساعتے یب ثذشی ساعتے عفش کشًے والے هغبفشیي 

کی خذهت کے لیئے ًؾیذاس هذلول فشاہن کشًے کب 

الئغٌظ جبسی کش عکتب ہے، جو پبکغتبى کب کوئی 

 هغلوبى ؽہشی ًہ ہو۔

ی کشدٍ ہش الئغٌظ جبسکے تذت ۔ اط آسڈیٌٌظ ۱۲

 اوس اجبصت ًبهہ:

(a)  ،ایغی فیظ کی ادائگی پش جبسی کیب جبئے گب

کے  وقت اوس ؽشائظ ایغیاگش کوئی ہو، 

 هقشس کیئے جبئیں گے، اوس هطبثق جو 

(b)  اط هیں ایغے  ایغی فوست هیں ہوگب اوس

 تفقیل ؽبهل ہوًگے،

دکوهت کی طشف عی ہذایت کی گئی ہوگی، جیغب کہ 

هیں  کیظ پھش وٍ عت کے لیئے ہو یب کغی هخقوؿ 

 دی گئی ہو۔

( کلیکٹش کوئی  الئغٌظ سد یب هلتوی کش عکتب ۱۔ )۱۳

 ہے:

(a)جت الئغٌظ ثشداس فی ًہ ثھش عکے؛ 

(b)  الئغٌظ سکھٌے والے کی طشف عے کغی خالف

وسصی کی فوست هیں یب اط کے ًوکشوں یب اط 

علغلے هیں رهیواس ثٌبیب گیب کوئی ؽخـ الئغٌظ کے 

اظہبس کشے یب  خالف وسصی کب ؽشائظ و ؽشوط ثبثت 

کوئی ثبت خالف وسصی کی الئغٌظ کے ؽشائظ ثبثت 

 کشے یب اجبصت دے، یب

(c) سڈیٌٌظ کی خالف وسصی اگش الئغٌظ ثشداس اط آ

الئغٌغض کی ؽشائظ 

کی خالف وسصی پش 

 جشهبًہ

Penalty for the 

breach of 

conditions of 

licenses 

 

 

 

 ػولذاسوں کی هقشسی

Appointment of 

officers 

 

 

 

 

 

 

 

عشچ واسًٹظ کب 

 اجشاء
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 والے کغی جشم هیں عضا کبٹتب ہے؛ یب

(d) اگش الئغٌظ دیٌے کب جواص ختن ہو جبتب ہے۔ 

( کے ۱( جیغے اوس جہبں کوئی الئغٌظ دفؼہ )۲)

تذت سد کیب جبتب ہے تو، الئغٌظ ثشداس ایغی فوست 

هیں ًؾیذاس چیضوں کے اعٹبک کے دوالے عے 

کلیکٹش کی ہذایبت کلیکٹش کو آگبٍ کشے گب، جظ پش 

کے هوجت ؽشاة کب اعٹبک اط کے طشف عے هجبص 

 ثٌبئے گئے ؽخـ کے دوالے کیب جبئے گب۔

۔ ایغی فوست هیں جت الئغٌظ ثشداس یب اط کے ۱۴

ًوکش ایغی خالف وسصی کشتے ہے، یب اط کب اظہبس 

کشتے ہیں، جو الئغٌظ کے ؽشائظ و ؽشوط کے 

سد ہوًے  خالف ہے، تو وٍ الئغٌظ ثشداس الئغٌظ کے

کے عضا کے عبتھ عبتھ جیل ثھی ثھیجب جب عکتب ہے، 

جظ کی عضا ثڑھب کش چھہ هبٍ کی جب عکتی ہے، یب 

اط پش جشهبًہ ثھی لگبیب جب عکتب ہے، جو ثڑھب کش 

دط ہضاس سوپے کیب جب عکتب ہے، یب دوًوں عضائیں 

ثھی دی جب عکتی ہیں، جت تک  کہ وٍ یہ ثبثت ًہ 

ف وسصی ًہیں کی، اط کشدے کہ اط ًے ایغی خال

کی طشف عے یب اط کے ًبم پش ایغی خالف وسصی 

کشًے والے کو جو اط ًے هبلک کو اطالع دیٌے کے 

 ثغیش کی ہے، وٍ ثھی اعی عضا کے الئق ہوگب۔

 IVثبة 

 اوس ضبثطہ ثٌبوت

۔ دکوهت، وقت ثوقت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹی ۱۵

 فکیؾي کے رسیؼے:

(a)  ایک ػولذاس هقشس کش عکتی ہے، جو ًوٹی

هیں ثتبئے گئے هخقوؿ ػالقے فکیؾي 

هیں اط آسڈیٌٌظ کے تذت کلیکٹش کے عت 

Issue of search 

warrants 

 

 

 

 

 

 

داخل ہوًے پش 

سکبوٹوں پش طبقت 

 کے اعتؼوبل کب اختیبس

Power to use 

force in case of 

resistance to 

entry 

هجشهوں کی تالؽی 

اوس اى کو تذویل هیں 

 لیٌب

Searches and 

custody of 

offenders 

 وقتی افغش کے اختیبس

Powers of 
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اختیبسات اعتؼوبل کشے گب اوس ایغے ػالقے 

هیں آسڈیٌٌظ کے ؽشائظ کے تذت اًتظبم 

 عٌجھبلے گب۔

(b)  ایغے ػہذوں، اختیبسات اوس رهیذاسیوں کے

ے، جیغے لیئے ػولذاس هقشس کیئے جبئیں گ

دکوهت عوجھے گی کے وٍ کلیکٹش یب دیگش 

وقتی ػولذاسوں کے ہبتھ ثٹبًے کے لیئے 

 هوصوں ہیں۔

(c)  اط آسڈیٌٌظ کے تذت کغی وقتی ػولذاس کو

اط کے عت یب کچھ اختیبسات هٌتقل کیئے 

 جبئیں گے۔

 Vثبة 

اختیبسات، رهیذاسیوں اوس ػولذاسوں کب طشیقیکبس، 

 وغیشٍ۔

کلیکٹش، وقتی ػولذاس یب ( اگش کوئی ۱۔ )۱۶

هبجغٹشیٹ، هلے کغی اطالع پش اوس ایغی جبًچ پڑتبل 

کے ثؼذ جو وٍ ضشوسی عوجھے، کے اعے یہ هبًٌے 

کے تذت کوئی جشم کیب گیب  ۳کب عت ہے کہ دفؼہ 

ہے، کہ وٍ ایغی ؽشاة، ًؾے آوس چیضوں اوس اى هیں 

کی جبًچ پڑتبل کے علغلے  اعتؼوبل کیئے گئے آالت

 جبسی کش عکتب ہے۔هیں واسًٹ 

ثؾشطیک، ایغی واسًٹ جبسی کشًے عے پہلے، 

کلیکٹش، وقتی ػولذاس یب هبجغٹشیٹ خبثشو عے دلف 

پش ثیبى لے گب اوس اعی جبًچ پڑتبل کے ًتیجے کو 

تذشیشی طوس پش قلن ثٌذ کیب جبئے گب، جظ پش خبثشو 

اوس کلیکٹش، وقتی ػولذاس یب هبجغٹشیٹ ثھی فذیخ 

 کشیں گے۔

تؼویل کب اختیبس دیب (وٍ ؽخـ جظ کو واسًٹ کی ۲)

گیب ہے وٍ جبًچ پڑتبل کش عکتب ہے اوس کغی کو 

گشفتبس کش عکتب ہے، اگش اط کو هٌبعت عوجھے تو، 

Prohibition 

officer 

 

 ضوبًت

Indemnity 

 

دیگش قواًیي کو ختن 

 کشًے کب آسڈیٌٌظ

Ordinance to 

override others 

 قواػذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 
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جبًچ پڑتبل والی جگہ پش هوجود ؽخـ کو گشفتبس کش 

عکتب ہے، اگش اط ًے عوجھب تو اعی ؽخـ ًے اط 

 ۔کے تذت جشم کیب ہے ۳آسڈیٌٌظ کی دفؼہ 

۔ اگش کوئی افغش اط علغلے هیں ثباختیبس ثٌبیب جبتب ۱۷

کے تذت کغی جگہ هیں داخل ہو،  ۱۶ہے کہ وٍ دفؼہ 

تو وٍ اط کے لیئے ثباختیبس ہوگب کہ دسواصٍ توڑ عکتب 

 ہے، کھڑکیبں توڑ عکیتب ہے یب کوئی دیگش سکبوٹیں 

 ہٹب عکتب ہے تبکہ وٍ اط جگہ هیں داخل ہو عکے۔

 

 

عبسی کی گٌجبئؾوں کے هطبثق اط ایکٹ ( ۱۔)۱۸

کب  ۱۸۹۸) ۱۸۹۸تالػ کوڈ آف کشهٌل پشوعیجش، 

 ( کی سوؽٌی هیں کی جبئیں گی۔Vایکٹ 

(ہش وٍ ؽخـ جظ کو کوڈ آف کشهٌل پشوعیجش، ۲)

ضوبًت  ( کی سوؽٌی هیںVکب ایکٹ  ۱۸۹۸) ۱۸۹۸

گشفتبس کیب گیب ہے، اط کو ًضدیک تشیي  کے لئے

 پولیظ تھبًے پش سکھب جبئے گب۔

 

اط ایکٹ کی سوؽٌی هیں هلے اختیبسات کے  ۔ ۱۹

ػالوٍ جشم کی جبًچ پڑتبل کشًے کے دوساى وقتی 

آفیغش کو وٍ عبسے اختیبس دبفل ہوں گے، جو پولیظ 

 اعٹیؾي کے اًچبسج آفیغش کو هلے ہوئے ہیں۔

 VIثبة 

 هتفشقبت

۔ دکوهت، پولیظ آفیغش، وقتی آفیغش یب کغی ۲۱

دوعشے آفیغش ًے اگش ًیک ًیتی عے اط آسڈیٌٌظ 
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هیں کوئی قذم اٹھبیب ہے تو اط کے خالف کی سوؽٌی 

ًب تو کیظ کیب جب عکتب ہے اوس ًب ہی کوئی قبًوًی 

 کبسسوائی کی جب عکتی ہے۔

آسڈیٌٌظ ہش  ۔ اگش ًبفز قبًوى کے هٌذشف ًہیں تو یہ۲۱

 ش اثشاًذاص ہوگب۔ثبت پ

 

 

( گوسًوٌٹ آفیؾل گضیٹ هیں ًوٹی فکیؾي کے ۱۔ )۲۲

رسیؼے آسڈیٌٌظ کو ًبفز کشًے کے هقبفذ دبفل 

 کشًے کے لیئے قواػذ ثٌب عکتی ہے۔

(خبؿ طوس پش تشهین کیئے جبًے والے آسڈیٌٌظ ۲)

کی گٌجبئؼ کےتضبد هیں آًے کے عوا دکوهت اط 

 طشح قواػذ ثٌب عکتی ہے:

(a)  پشهٹیں جبسی کشًب اوس اى کے الئغٌظ اوس

 ؽشائظ ًبفز کشًب

(b)  اط دکن ًبهہ کے اغشاك و هقبفذ کو

دبفل کشًے کے لیئے وقتی آفیغش کو 

 ثباختیبس ثٌبًب

(c)  آفیغش کی جبًچ پڑتبل کے لیئے اط وقتی

 کشًب کب تؼیي کے دائشٍ اختیبس 

(d)  کغی ثھی افغش کو اط آسڈیٌٌظ کے تذت

 اختیبس دیٌب یب کبم عوًپٌب

(e) یب وقتی افغشوں کو اط آسڈیٌٌظ  کلیکٹشوں

 بضبثطہ ثٌبًےثکی سوؽٌی هیں دیئے گئے 

(f)  یہ واضخ کشًب کہ کوًغے کیغض یب کیغض کے

کے علغلے هیں اختیبسی والے اقغبم کوًغے

اپیلیں عي کش دکن دے عکیں گے، کوئی 

اط آسڈیٌٌظ  یٹ ہوگی، جظ پش افل یب اپیل

کش عکیں ، یب  دکن جبسی کی سوؽٌی هیں 
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ثٌبئے گئے قبػذے، جو اختیبسی ًے کغی 

ثٌبیب ہو، پش کغی کوسٹ کی طشف عے ًہ 

ہو، یب کوى عی اختیبسیبں اى فیقلوں پش 

ًظشثبًی کش عکتی ہیں اوس اى کے ثبثت ٹبئین 

هقشس کش عکتی ہیں یب اپیلیں پیؼ کشًے کب 

طشیقہ ثتب عکتی ہیں اوس اى پش کبسسوائی کش 

 عکتی ہیں۔

(g) کبل اوس اى کب ضجظ کی گئی چیضوں کب ًی

 طشیقیکبس طئے کشًب

(h)  ( کے ۱کی ریلی دفؼہ ) ۵اط ایکٹ کی دفؼہ

 تذت کغی ؽخـ عے پوچھ گبچھ کشًب۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  آرڈیننسنوٹ: 

کے لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


