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 9978ىجسيَ  Vضٍڌ „رڊيٍٍص ٌيتس 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 1978 

 9978ۿ „رڊيٍٍص جّ کان روڪ ڪاريضٍڌ جّا

THE SINDH PREVENTION OF 

GAMBLING ORDINANCE, 1978 

 ]9978ىارچ  95[

کان تحفغ فساُو ڪيّ  ڪاري„رڊيٍٍص جًٍِ ذريعي جّا

 ويٍرو.

 9977 جّ ايڪٽ ىجسيَکي روڪڻ  ڪاريجيئً تَ جّا

ُّۿ جڏًُ اضالىي ويّ يّ جّڙتڏًُ پارنياىيٍٽ ظسفان 

 ُيٺ 281جيِّريَ پاڪطتان جي „ئيً جي „رٽيڪم 

 ؛الڳّ ُيّنّن ٍُگاىي حانت

تي ٍُگاىي حانتً جي اعالن  9977ضيپٽيتس  95۽ جيئً تَ 

جّ ىرو پّرو ٿيڻ تيۿ اُّ ضسوري ٿي پيّ „ُي تَ ڄاڻايم 

ايڪٽ جي گٍجائغً کي ڄاڻايم تاريخ کان ڇًِ ىِيًٍ 

 پّرن ٿيڻ تي ؼّةائي كاٌّن ظّر ٻيِس الڳّ ڪيّ وڃي؛

 جي اعالن ىّجبۿ كاٌّن 9977جّالِء  5ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ 

جي روعٍي ۾ۿ ضٍڌ  9977)ٌافز ُئڻ وارو تطهطم( حڪوۿ 

 جي گّرٌس ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ „ُي:

کان روڪ جّ  ڪاري( ًُ „رڊيٍٍص کي ضٍڌ جّا9) .9

 ضڏيّ ويٍرو. 9978„رڊيٍٍصۿ 

کان  9978ىارچ  95( اُّ فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍرو ۽ 2)
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 الڳّ ضيجِيّ ويٍرو.

جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ڄاڻايم „رڊيٍٍص ۾ۿ  .2

 ىفِّم جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a) “ ىعهب ُڪ گِسۿ ” جي جڳَِ جّاڪاريعام

 ڪيسوۿ دييّۿ اڱڻۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي ڪا جڳَِ

راٌر جا اوزار رکيم ُجً جّا جيئً ةَ ُجيۿ جًٍِ ۾ 

 يا راٌر جي ىلؽر الِء اضتعيال ڪيا وڃً:

(i)  ڪًٍِ عذػ جي فائري جي حاؼالت جي ٌؼس

ضان جيڪي اُڙي ڪًٍِ جاِءۿ ڪيسيۿ ديييۿ 

اڱڻۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي ڪًٍِ جاِء جي 

اُڙي جاِءۿ ڪيسيۿ تَ ۿ ُجيصىانڪيۿ واالر يا 

ديييۿ اڱڻۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا جڳَِ يا اوزارن 

ىعاوضّ جي اضتعيال جي حّاني ضان ُجي 

 يا جيئً ةَ ُجي؛ ياوٺٍرو 

(ii) ضان يا ان  غسض ي فائري يا حاؼالت جي اُڙ

کاٌطّاِءۿ جيڪڏًُ راٌر جًٍِ جي ىلؽر الِء 

اُڙا اوزار ايئً رکيا ويا „ًُ يا راٌر ڪً اٌگً 

کيڏي وئي  تي ڏٌم راٌريڪً تييا ٌيتسن يا 

ا کيڏڻ وكت پِّء اُي جّ„ُي يا ػاُس ٿي „ُيۿ 

 ىهً يا اتي ىّجّد ُجً؛

(b) “کيڏڻ يا عسط جّا جًٍِ ۾ عاىم „ُي ” جّاڪاري

نڳائڻۿ جًٍِ ۾ عاىم „ُي جّا يا عسط جيڪا 

ۿ گِِّڙي يا گِّڙي جي ٻچڙي تي ڪًٍِ گِّڙي

ڪًٍِ ٻئي گِّڙيۿ گِِّڙي يا گِّڙي جي ٻچڙي ضان 

ڊوڙائڻ اًٌِ جي ىلاةهي تي نڳائي وڃيۿ يا ڊوڙ جي 

commencement 

 وؼفّن

Definitions 
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 ؛واري تي نڳائي وڃي واري ضّار

(c) “جًٍِ ۾ عاىم „ًُ ڪي عيّن ” راٌر جا اوزار

جيڪي اضتعيال ٿيّن ُجً يا ان ىعهب الِء 

الڳاپيم اضتعيال الِء ظئي ڪيّن ويّن ُجً يا 

ىعاىهي جيۿ يا جاري رکڻ تي يا ضِّنت فساُو 

ڪسڻ تي راٌر الِء يا ڪي ڪاغز جڪي رجطٽس 

ظّر اضتعيال ٿيٍرا ُجً يا رڪارڊ يا ڪًٍِ راٌر 

 جي عاُري؛ ۽

(d) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍص تحت جّڙيم ” ةيان ڪيم

 كاعرن ىّجب ةيان ڪيم.

 ( جيڪّ ةَ:9) .3

(a)  ىانڪ يا كتضّ رکٍرڙۿ يا جًٍِ جي اضتعيال ُيٺ

ڪّ گِسۿ ڪيسوۿ دييّۿ اڱڻۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي 

ڪا جڳَِ „ُيۿ رکي ٿّ يا اضتعيال ڪسي ٿّۿ يا 

ڄاڻي واڻي يا اڻ ڄاڻائيَء ۾ ضاڳي ٻئي عذػ جي 

ّۿ رکڻ ڏئي ٿّ يا اضتعيال ڪسڻ كتضي ُيٺ ڏئي ٿ

 يا ٽڪسيَء ظّر ڪو „ڻڻ الِء؛ ياڏئي ٿّ 

(b)  ۾ گِس  جّا الِءاٿصۿ يا ڪًٍِ ضٍڀال يا اٌتؼام ُيٺ

 واپار ڪسڻ ۾ ىرد ڪسي ٿّ؛ يا

(c) ُالئيٍرڙ ىاڻًِ کي راٌر کيڏڻ ۾ ىرد ڪسي  ٽڪسي

 ٿّ يا اًٌِ کي ركو فساُو ڪسي ٿّ.

ىِيٍي کان و جيڪا ُڪ اُّ كير جي ضشا جّ ىطتحق ٌُّر

۽ ٌَ ئي وري ُڪ ضال کان وڌيڪ ٌُّريۿ يا  گِٽ ٌَ ٌُّري

ڏٌڊ جيڪّ ُڪ ضئّ رپيً کان گِٽ ٌَ ٌُّرو يا ُڪ ُشار 

 رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّروۿ يا ٻئي گڏ.
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( تحت ڪارروائيَء دوران اُّ ثاةت ڪسڻ 9ذيهي دفعَ )( 2)

ۿ الِء ڪًٍِ ركو سوري ٌَ ٌُّرو تَ راٌر کيڏٌرڙ عذػض

 کيڏي رُيّ ُّ.حؽيرار ظّر يا ٻئي ظسفان 

واري گِس ۾ ىهي ٿّ يا تاش ضان ٽڪسي جيڪّ ةَ ( 9. )4

کيڏٌريۿ ڊائيصۿ ڪائٌّٽسسۿ پئطً يا ٻيً راٌر جي اوزارن 

يا حؽي الِء  جي ىلؽر الِءۿ پِّء اُّ پئطًۿ کيڏڻضانۿ يا راٌر 

ُجي يا ٻي ظسحۿ اُّ كير جي ضشا جّ حلرار ٌُّرو جيڪا 

ي ىري تائيً وڌي ضگِي ٿيۿ ڏٌڊ ضان گڏ جيڪّ ُڪ ضال ج

 پٍج ضئّ رپيً تائيً وڌي ضگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.

گِس ۾ ڪًٍِ راٌر  ٽڪسي واري( ڪّ عذػ جيڪّ 2)

دوران ىهيّ ُجي يا جتي راٌر کيڏي وڃڻي ُجيۿ جيطتائيً 

ُيّۿ ان کي اُّ ثاةت ٿئيۿ اتي راٌر کيڏڻ جي ىلؽر الِء ىّجّد 

 ىهّث ئي ڄاتّ ويٍرو.

جيڪّ ڪًٍِ عّاىي جڳَِۿ گِٽي يا ڀاڙي تي ورتم جڳَِ . 5

۾ راٌر کيڏٌري ىهيۿ ان کي كير جي ضشا ڏٌي ويٍري جيڪا 

ُڪ ضال تائيً وڌي ضگِي ٿيۿ يا ڏٌڊ جيڪّ پٍج ضئّ رپيً 

 تائيً وڌي ضگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.
1] 15-A پّنيص „فيطسۿ جيڪّ ضب اٌطپيڪٽس جي عِري .

 ضگِي ٿّ:کان گِٽ ٌَ ٌُّروۿ اُّ ڪسي 

(a)  َتحت ڏوَُ ڪسڻ تي ةٍا  5ڪًٍِ ةَ عذػ کي دفع

 وارٌٽ جي گسفتار ڪسي ضگِي ٿّ؛

(b)  َاضتعيال جا  جّا ۾تحت  5اُڙو ڪّ عذػ جيڪّ دفع

 اوزار رکڻ جّ ڏوَُ ڪسي رُيّ ُجي؛

 

 

 

جي  جّاڪاريعام 
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(c)  ُّ۾  جّاي ۾ وٺي ضگِي ٿّ ضتط ڪسي ضگِي ٿّ كتض

كوۿ ضڪيّرٽيشۿ كييتي عيّن يا راٌر جا اوزار رٍرڙ يٿاضتعيال 

تحت  5ُجي يا جيڪي دفعَ  جً جي اضتعيال ٿيڻ جّ عڪ

 ]ڏوَُ ۾ اضتعيال ٿيڻا ُجً.

گِسۿ ڪيسيۿ ديييۿ اڱڻۿ جّا کيڏٌري جيڪّ ةَ ڪًٍِ . 6

گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي جڳَِ ۾ ىهيصۿ اُّ كير جي ضشا جّ 

ٿيۿ يا ڏٌڊ ىطتحق ٌُّرو جيڪا ٻً ضانً تائيً وڌي ضگِي 

 جيڪّ ُڪ ُشار رپيً تائيً وڌي ضگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.

 

 

 ضشايافتَجيڪّ ةَۿ ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪًٍِ ڏوَُ ۾ . 7

ُجيۿ ٻيِس اُڙو ڏوَُ ڪسي تَ اُّ ُس اُڙي تستيتّار ڏوَُ الِء 

كير جي جّ ىطتحق ٌُّروۿ جيڪا ٽً ضانً تائيً وڌي ضگِي 

ضگِي ٿّۿ يا ٻئي  ٿيۿ يا ڏٌڊ جيڪّ ٻً ُشار رپيً تائيً وڌي

 گڏ.

 

فسضٽ ڪالس ىاجطٽسيٽ ڪًٍِ  [***]2. جيڪڏًُ 8

ىعهّىات تي ۽ اُڙي جاچ پڙتال کاٌپِّء جيئً اُّ ضسوري 

ضيجِيۿ ان کي اعتتار ڪسڻ جّ ضتب „ُي تَ ڪا جڳَِ 

 6ُڪ عام راٌر جي جڳَِ ظّر اضتعيال ٿي „ُيۿ يا اتي دفعَ 

 تيۿ اُّ:ڪًٍِ ةَ جڳَِ تحت ڪّ ڏوَُ ٿي رُيّ „ُي يا 

(a)  اُڙي جڳَِ ۾ ڪًٍِ ةَ وكت اُڙي ىرد ۽ اُڙي فّرس

اضتعيال ڪٍري دادم ٿي ضگِي ٿّۿ جيئً اُّ ضسوري 

 

 

 

 

ٌجي جڳًِ وغيسه تي 

جي راٌر  جّاڪاري
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 ضيجِي:

ةغسظيڪۿ جيڪڏًُ اُڙي جڳَِ ُڪ عّرت جي كتضي 

ٿي اچيۿ „فيطس ىّجب عّام „ڏو ٌ روايتُيٺ „ُيۿ جيڪا 

ٌّٽيص ڏيٍرو تَ ڻ کان اڳ ان عّرت کي يٿاُڙي جڳَِ ۾ دادم 

الِء جّڳّ وكت ڏيڻ کاٌپِّء  پسدو ڪسڻڪسي ۽ ان کي پسدو ا اُ

ڪسڻ الِء جّڳي ضِّنت فساُو رڪڻ کاٌپِّءۿ اُّ ان پسدو ۽ 

 جڳَِ ۾ دادم ٿيٍرو.

(b)  َِکيڏڻ جي اوزارن جي جّا رکيم يا نڪايم  ۾اُڙي جڳ

تالعي وٺي ضگِي ٿّ ۿ ۽ اتي ىهيم ىاڻًِ جي ةَ تالعي وٺي 

 ضگِي ٿّۿ ضّاِء عّرتً جي.

(c)  راٌر جي ركو ۽ ركو الِء ضڪيّرٽي يا كييتي عيّن جً جي

اضتعيال ٿيڻ جّ عڪ ُجي يا جيڪي راٌر جي ىلؽر الِء 

ۿ ضتط ڪسي يا كتضي ۾ وٺي ضگِي ٿّاضتعيال ٿيڻيّن ُجًۿ 

 ان جڳَِ تان ىهً ۽ ڪي ىاڻِّ جيڪي اتان ىهً؛ ۽ جيڪي

(d)  ضڀٍي ىاڻًِ کي تحّيم ۾ وٺي ضگِي ٿّۿ ضّاِء عّرتً جيۿ

ُجًۿ پِّء اُي راٌر کيڏي رُيا ُجً ۾ ىّجّد جيڪي ان جڳَِ 

 يا ٌَ.

جتي ڪي پتاۿ ڊائيصۿ راٌر جّن ٽيتهّنۿ راٌر جا ڪپڙاۿ . 9

راٌر جا ةّرڊس يا ٻيا اوزار يا راٌريّن ڪًٍِ جڳَِۿ ڪيسيۿ 

جي  8تي ىهً يا دفعَ ديييۿ اڱڻۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي جڳَِ 

گٍجائغً ىّجب ڳّنيا وڃًۿ يا يا عارضي ةٍيادن تي ثاةت 

ٿيًۿ تَ اُڙو گِسۿ ڪيسوۿ دييّۿ اٌڪهّزرۿ گاڏيۿ جِّپڙي يا ٻي 

جڳَِ عام راٌر جي گِس الِء اضتعيال ٿيٍري „ُي ۽ اتان ىهيم 

ڪّ عذػ اتي راٌر کيڏڻ الِء ىّجّد ُّۿ جيتّڻيڪ عيهرار 

ڏٺي وئي ةَ وكت ڪا ةَ راٌر کيڏٌري ٌَ پاران دادال ۽ تالعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واري  جّاڪاري

جڳَِ ۽ ان ۾ ىّجّد 
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common 

gaming house 
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 ُجي.

 

ڪّ عذػ جيڪّ ًُ „رڊيٍٍص جي ٽڪساَء ۾ ايٍرڙ . 91

ڪًٍِ راٌر ضان الڳاپيم „ُي ۽ جيڪّ ىاجطٽسيٽ „ڏو گّاَُ 

ڪًٍِ عذػ جي ٽسائم الِء پيظ تَ ظّر پيظ ڪيّ ويٍرو 

ٿيڻ وكت ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائغً ىّجبۿ اُڙي جاچ 

راِء ىّجب ضچ ۽ ايياٌراري ضان پڙتال تيۿ ىاجطٽسيٽ جي 

ةازياةي ٿي „ُيۿ ضٍرس ڄاڻ ىّجب ضيّريً عيً جيۿ جً 

ىّجب کاٌئص اُڙي پڇا ڳاڇا ڪئي وئيۿ ڄاڻايم ىاجطٽسيٽ 

کان نکت ۾ ضسٽيفڪيٽ حاؼم ڪسي ضگِي ٿّ تَ ًُ 

„رڊيٍٍص تحت اُڙي راٌر جي ضهطهي ۾ اڳ ڪيم ڪًٍِ ةَ 

ةسي ڪيّ  عيم جي ضهطهي ۾ کيص ضيّريً ڪارروائيً کان

 وڃي.

حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيغً ذريعيۿ ًُ . 99

„رڊيٍٍص جي گٍجائغً جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء كاعرا 

 جّڙي ضگِي ٿي.

 

ٻئي كاٌّن تي ٿيم الڳّ تي ُي „رڊيٍٍص وكتي ظّر . 92

 اثساٌراز ٿيٍرو.

 

 

 
 

جّ اونَِ  9969) 9969. ضٍڌ جّا کان روڪ „رڊيٍٍصۿ 93

 کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ. (Iپاڪطتان „رڊيٍٍص 
  

and persons 

present therein 

ڏوَُ ۾ ڀائيّار ضان 

 ضشا ۾ ٌسىي

Tender of 

pardon to 

accomplice 

 

 

 

 

 

 

كاعرا جّڙڻ جّ 

 ادتيار

Power to make 

rules 

ٻيً كاًٌٌّ وغيسه کي 

دتو ڪسڻ جّ 

 „رڊيٍٍص

Ordinance to 

override other 

laws, etc 

 ىٍطّدي

Repeal 
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ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍص -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

 


