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 ]۱۹۷۸هبضچ  ۱۵[
ؼے تحفع کبضی آضڈیٌٌػ جػ کی توؼظ ؼے جوا 

 فطاہن کیب جبئے گب۔

تت  ۱۹۷۷ضوکٌے کب ایکٹ،  کبضی کوجیؽب کہ جوا 

گیب تھب، جت اؼالهی  ثٌبیبپبضلیبهٌٹ کی ططف ؼے 

 کے تحت ۲۸۱جوہوضیہ پبکؽتبى کے آئیي کے آضٹیکل 

 ًبفص تھے؛ہٌگبهی حبالت 

پط ہٌگبهی حبالت کے  ۱۹۷۷ؼتوجط  ۱۵اوض جیؽب کہ 

اعالى کی هست پوضی ہوًے پط، یہ ضطوضی ہو گیب 

ہے کیہ هصکوضٍ ایکٹ کی گٌجبئفوں کو هصکوضٍ تبضید 

ًوى کے طوض کے چھہ هبٍ پوضے ہوًے پط صوثبئی قب

 پط زوثبضٍ ًبفص کیب جبئے؛

کے اعالى جػ کو  ۱۹۷۷جوالئی  ۵اة اغ لیئے، 

کے  ۱۹۷۷قواًیي )ًبفص ہوًے واال تؽلؽل( والے حکن، 

ؼبتھ پڑھب جبئے، اغ کی ضوـٌی هیں گوضًط ؼٌسھ ًے 

 هٌسضجہ شیل آضڈیٌٌػ ثٌب کط ًبفص کطًب فطهبیب ہے:

ٌے کب ضوککبضی ( اغ آضڈیٌٌػ کو ؼٌسھ جوا ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۸آضڈیٌٌػ، 

ؼے  ۱۹۷۸هبضچ  ۱۵(یہ فی الفوض ًبفص ہوگب اوض ۲)

 ًبفص ؼوجھب جبئے گب۔

 

۔ هصکوضٍ آضڈیٌٌػ هیں، جت تک کچھ هضووى اوض ۲

 هفہوم کے هتضبز ًہ ہو، تت تک:

(a)  کی جگہ'' هطلت ایک گھط، جواکبضی ''عبم

کوطٍ، ذیوہ، اًکلوظض، گبڑی، جھوپڑی یب 

زوؼطی کوئی جگہ جیؽب ثھی ہو، جػ هیں 

کھیلٌے کے اوظاض ضکھے ہوں  یب جوا 

کھیلٌے کے هقصس کے لیئے اؼتعوبل کیئے 

 جبئیں:

(i)  کؽی ـرص کی فبئسے کی حبصالت کی

ًظط ؼے جو ایؽی کؽی جگہ، کوطے، 

ذیوے، اًکلوظض، گبڑی یب جھوپڑی یب 

زوؼطی کؽی جگہ کی هبلکی، قجضہ 

 

  (Preamble)توہیس
 

 

 

 

 

 

 

 

هرتصط عٌواى اوض 

 ـطوعبت

Short title and 

commencement 
 تعطیف

Definitions 
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، پھط وٍ ایؽی جگہ، کوطے، ضکھتب ہو

ذیوے، اًکلوظض، گبڑی، جھوپڑی یب جگہ 

یب اوظاضوں کے اؼتعوبل کے حوالے ؼے 

 بہو یب جیؽب ثھی ہو؛ یهعبوضہ لیتب 

(ii)  ؼے غطض ایؽے فبئسے یب حبصالت کے

یب اغ کے عالوٍ، اگط کھیل جػ کے 

هقصس کے لیئے ایؽے اوظاض ایؽے 

کے لیئے کھیل اى پط ضکھے گئے ہیں یب 

یب زضج ہوں اعساز یب ًوجطوں یب تواضید 

وٍ وہبں هوجوز ہوں، چبہے ظبہط ہوا ہے، 

جواکبضی کے وقت پط هلیں یب وہبں 

 ہو؛جواکبضی ًہ کی جب ضہی 

(b) ''جػ هیں ـبهل ہے جوا کھیلٌب یب جواکبضی ''

ـطط لگبًب، جػ هیں ـبهل ہے جوا یب ـطط 

جو کؽی گھوڑے، گھوڑی یب گھوڑے کے 

ثچے  پط کؽی زوؼطے گھوڑے، گھوڑے یب 

هقبثلے پط زوڑ کے گھوڑے کے ثچے ؼے 

 زوڑاًے والے ؼواضلگبئی جبئے، یب اى کے 

 والے پط لگبئی جبئے؛

(c) ''جػ هیں ـبهل ہیں کوئی  ''کھیل کے اوظاض

چیعوں جو اؼتعوبل ہوئی ہوں یب اغ هطلت 

کے لیئے اؼتعوبل کے لیئے طے کی گئی 

هلے کی، یب جبضی ضکھٌے ہوں یب هٌؽلکہ هعب

پط یب ؼہولت فطاہن کطًے پط کھیل کے لیئے 

یب کوئی کبغص جو ضجؽٹط کے طوض پط 

اؼتعوبل ہوتے ہوں یب ضکبضڈ یب کؽی کھیل 

 کی ـبہسی؛ اوض

(d) ' ثیبى کطزٍ'' هطلت اغ آضڈیٌٌػ کے تحت'

 ثٌبئے گئے قواعس کے تحت ثیبى کطزٍ۔

 ( جو ثھی:۱۔ )۳

(a)  هبلک یب قجضہ ضکھٌے واال، یب جػ کہ

اؼتعوبل هیں کوئی گھط، کوطٍ، ذیوہ، 

اًکلوظض، گبڑی، جھوپڑی یب زوؼطی کوئی 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواکبضی کی عبم 

جگہ کی هبلکی یب 

چبضج ضکھٌے یب 

 ضکھٌے پط جطهبًہ

Penalty for 

owning or 

keeping or 

having charge 

of a common 

gaming house 
 

 

 

 

 

 

 
 

کی جواکبضی عبم 

جگہ پط هلٌے پط 

 جطهبًہ

Penalty for 

being found in 

common 
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جگہ ہے، ضکھتب ہے یب اؼتعوبل کطتب ہے، یب 

وہی کؽی جبى ثوجھ کط یب اًجبًے هیں 

زوؼطے ـرص کے قجضے هیں زیتب ہے، 

ضکھتب ہے یباؼتعوبل کطًے زیتب ہے ایک عبم 

 کھیل کے لیئے؛ یب

(b)  ؼٌجھبل یب اًتظبم هیں ہے، یب وٍ گھط اغ کی

واپبض کطًے  هیںگھط جواکبضی کے کؽی 

 هیں هسز کطتب ہے؛ یب

(c)  گھط چالًے والے جواکبضی کے لیئے کوئی

کطتب ہے یب اى افطاز کو کھیل کھیلٌے هیں هسز 

 کو ضقن فطاہن کطتب ہے۔

وٍ قیس کی ؼعا کب هؽتحق ہوگب جو ایک هبٍ ؼے کن ًہ 

ہوگب اوض ًہ ہی ایک ؼبل ؼے ظائس ہوگی، یب جطهبًہ 

جو ایک ؼو ضوپے ؼے کن ًہ ہوگب یب ایک ہعاض ضوپے 

 ؼے ظائس ًہ ہوگب، یب زوًوں۔

( کے تحت کبضضوائی کے زوضاى یہ ۱(شیلی زفعہ )۲)

کطًب ضطوضے ًہیں ہوگب کہ کھیل کھیلٌے واال ثبثت 

یب ـطیک یب زوؼطے کے  ، کے لیئے ـرص کؽی ضقن

 کھیل ضہب تھب۔هٌجبًت کی حیثیت هیں 

هیں هلتب ہے یب تبؾ ؼے جوا ذبًہ ( جو ثھی عبم ۱۔ )۴

کھیلتے، ڈائیػ، کبٔوًٹطغ، پیؽوں یب زوؼطے کھیل 

کے اوظاضوں ؼے، یب کھیل کے هقصس کے لیئے، پھط 

ٍ پیؽوں، جوا یب حصے کے لیئے ہو یب زوؼطی و

ططح، وٍ قیس کی ؼعا کب حقساض ہوگب جو ایک ؼبل کی 

هست تک ثڑھ ؼکتی ہے، جطهبًے کے ؼبتھ جو پبًچ 

 ؼو ضوپے تک ثڑھ ؼکتب ہے، یب زوًوں ؼبتھ۔

هیں کؽی کھیل کے جواذبًے جو (کوئی ـرص ۲)

یہ زوضاى هال ہو یب جہبں کھیل کھیال جبًب ہو، جت تک 

بں کھیل کے هقصس کے لیئے هوجوز ہو، ثبثت ہو، وہ

 ۔اغ کو هلوث ہی ؼوجھب جبئے گب

۔ جو کؽی عواهی جگہ، گلی یب کطائے پط لی گئی ۵

جگہ پط کھیل کھیلتے ہوئی هلے، اغ کو قیس کی ؼعا 

زی جبئے گی جو ایک ؼبل تک ثڑھ ؼکتی ہے، یب 

gaming-house 
 

 

 
عواهی جگہ پط جوا 

 کھیلٌے پط جطًبهہ

Penalty for 

gaming in a 

public place 
 

 

 

 

 

 

 
ذبًگی جگہوں وغیطٍ 

پط جوا کھیلٌے پط 

 جطهبًہ

Penalty for 

gaming in 

private places, 

etc 
هٌؽلکہ گٌبہوں پط 

 ثھڑھبئی گئی ؼعا

Enhanced 

punishment for 

subsequent 

offence 
زاذل ہوًے اوض 

 تالـی لیٌے کب اذتیبض
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جطهبًہ جو پبًچ ؼو ضوپے تک ثڑھ ؼکتب ہے، یب 

 زوًوں۔
1] 15-A ۔ پولیػ آفیؽط، جو ؼت اًؽپیکٹط کے عہسے

 ؼے کن ًہ ہوگب، وٍ کط ؼکتب ہے:

(a)  کے تحت جطم  ۵کؽی ثھی ـرص کو زفعہ

کطًے پط ثٌب کؽی واضًٹ کے گطفتبض کط 

 ؼکتب ہے؛

(b)  کے تحت  ۵ایؽب کوئی ـرص جو زفعہ

کے اؼتعوبل کے اوظاض ضکھٌے کب  جواکبضی

 جطم کط ضہب ہو؛

(c)  ٍضجظ کط ؼکتب ہے یب قجضے هیں لے و

هیں اؼتعوبل ہوًے والی جواکبضی ؼکتب ہے 

ضقن، ؼکیوضٹیع، قیوتی چیعیں یب کھیل کے 

اوظاض جي کے اؼتعوبل ہوًے کب ـک ہو یب 

کے تحت جطم هیں اؼتعوبل ہوًے  ۵جو زفعہ 

 ]ہوں۔

۔ جو ثھی کؽی گھط، کوطے، ذیوے، اًکلوظض، ۶

جواکبضی کطتے  گبڑی، جھوپڑی یب زوؼطی جگہ هیں

هلے، وٍ قیس کی ؼعا کب هؽتحق ہوگب جو زو ہوئے 

ؼبلوں تک ثڑھ ؼکتی ہے، یب جطهبًہ جو ایک ہعاض 

 ضوپے تک ثڑھ ؼکتب ہے، یب زوًوں ؼبتھ۔

 
 

۔ جو ثھی، اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کؽی جطم هیں ۷

ہو، زوثبضٍ وٍ جطم کطے تو وٍ ہط ایؽے جطم ؼعایبفتہ 

جو تیي ؼبل تک ثڑھ  کے لیئے قیس کب هؽتحق ہوگب،

ؼکتی ہے، یب جطهبًہ جو زو ہعاض ضوپے تک ثڑھ 

 ؼکتب ہے، یب زوًوں ؼبتھ۔

 

 
 

Power to enter 

and search 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والی جواکبضی عبم 

جگہ اوض اغ هیں 

هوجوز لوگوں ؼے 

 احتطام ؼے پیؿ آًب

Presumption 

with respect to 

common 

gaming house 

and persons 

present therein 
جطم هیں ـطاکتساض 

 ؼے ؼعا هیں ًطهی

Tender of 

                                              

1
  (۲۱۔۸۔۱۹۸۱کی ططف ؼے ـبهل کطزٍ ) XIIIکے ؼٌسھ آضڈیٌٌػ ًوجط  ۱۹۸۱
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فطؼٹ کالغ هبجؽٹطیٹ کؽی  [***] 2۔ اگط۸

هعلوهبت پط اوض ایؽی جبًچ پڑتبل کے ثعس جیؽب 

ضطوضی ؼوجھے، اغ کو اعتجبض کطًے کب ؼجت ہے 

کہ کوئی جگہ ایک عبم کھیل کی جگہ کے طوض پط 

کے تحت کوئی  ۶اؼتعوبل ہوئی ہے، یب وہبں زفعہ 

 جطم ہوضہب ہے یب کؽی ثھی جگہ پط، وٍ:

(a) قت ایؽی هسز اوض ایؽی ایؽی جگہ هیں کؽی ثھی و

فوضغ اؼتعوبل کطتے ہوئی زاذل ہو ؼکتب ہے، جیؽے 

 وٍ ضطوضی ؼوجھے:

ضت کے قجضے ثفططیکہ، اگط ایؽی جگہ ایک عو

عوام کے ؼبهٌے ًہیں هیں ہے، جو ضوایت کے هطبثق 

آتی، آفیؽط ایؽی جگہ هیں زاذل ہوًے ؼے پہلے اغ 

عوضت کو ًوٹیػ زے گب کہ وٍ پطزٍ کطے اوض اغ کو 

پطزٍ کطًے کے لیئے هوظوں وقت زیٌے کے ثعس اوض 

پطزٍ کطًے کے لیئے هوظوں ؼہولت زیٌے کے ثعس، 

 وٍ اغ جگہ هیں زاذل ہوگب۔

(b)  یب ضکھے یب چھپبئے گئے هیں ایؽی جگہ

کے اوظاوضں کی تالـی لے ؼکتب ے، اوض جواکبضی 

وہبں هلے لوگوں کی ثھی تالـی لے ؼکتب ہے، 

 ؼوائے عوضتوں کے۔

(c)  جواکبضی کی ضقن اوض ضقن کے لیئے ؼکیوضٹی یب

قیوتی اـیبء کے اؼتعوبل ہوًے کب ـک ہو یب جو کھیل 

ضجظ کے هقصس کے لیئے اؼتعوبل  ہوًی ہوں، وٍ 

جہبں اغ  ،کطؼکتب ہے یب قجضے هیں لے ؼکتب ہے

 یں اوض کچھ لوگ جو وہبں ؼے هلیں؛ اوضلجگہ ؼے ه

(d)  ؼت لوگوں کو تحویل هیں لے ؼکتب ہے، ؼوائے

ہوں، پھط وٍ کھیل  هوجوزعوضتوں کے، جو اغ جگہ 

 کھیل ضہیں ہوں یب ًہ۔

پتے، ڈائیػ، کھیل کی ٹیجلیں، تبؾ کے ۔ جہبں کچھ ۹

کھیل کے کپڑے، کھیل کے ثوضڈغ یب زوؼطے اوظاض 

یب کھیل کؽی جگہ، کوطے، ذیوے، اًکلوظض، گبڑی، 

pardon to 

accomplice 
 

 

 
 

 قواعس ثٌبًے کب اذتیبض

Power to make 

rules 
قواًیي کو زوؼطے 

 ذتن کطًے کب آضڈیٌٌػ

Ordinance to 

override other 

laws, etc 
 هٌؽوذی

Repeal 

 

                                              

2
  کی ططف ؼے الفبظ ضلع هبجؽٹطیٹ، ؼت ڈویعًل هبجؽٹطیٹ ذتن کیئے جبئیں گے۔ XXXVIکے ؼٌسھ آضڈیٌٌػ  ۲۱۱۱
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کی  ۸جھوپڑی یب زوؼطی جگہ پط هلیں یب زفعہ 

گٌجبئفوں کے تحت ڈھوًڈھے جبئیں، یب عبضضی ثٌیبز 

پط ثبثت ہوں، کہ ایؽے گھط، کوطے، ذیوے، 

جواذبًہ ھوپڑی یب زیؽطی جگہ اًکلوظض، گبڑی، ج

کوئی ـرص  کے لیئے اؼتعوبل ہوتی ہے اوض وہبں

کھیل کھیلٌے کے لیئے هوجوز ہو، الجتہ عولساض کی 

کوئی ثھی اگط ططف ؼے زاذال یب تالـی کے وقت 

 کھیل کھیلتے زیکھب ًہ گیب ہو۔

 
۔ کوئی ـرص جو اغ آضڈیٌٌػ کے ٹکطأو هیں ۱۱

ے اوض جو آًے والے کؽی کھیل ؼے هٌؽلک ہ

هبجؽٹطیٹ کے ؼبهٌے گواٍ کے طوض پط پیؿ کیب 

جبئے گب کؽی ـرص کے ٹطائل پط پیؿ ہوًے کے 

وقت اغ آضڈیٌٌػ کے گٌجبئفوں کے هوجت، ایؽی 

جبًچ پڑتبل پط، هبجؽٹطیٹ کی ضائے کے هوجت ؼچ 

اوض ایوبًساضی ؼے ثبظیبثی ہوئی ہے، اغ کے 

هعلوهبت کے هطبثق ؼت چیعوں کے، جي کے ثبضے 

یں اغ ؼے پوچھ گبچھ کی گئی، هصکوضٍ هبجؽٹطیٹ ه

ؼے تحطیطی ؼطٹیفکیٹ حبصل کط ؼکتب ہے کہ اغ 

آضڈیٌٌػ کے تحت ایؽے کھیل کے ؼلؽلے هیں پہلے 

کیئے گئے کؽی ثھی عول کے ؼلؽلے هیں اغ کو 

 ؼت کبضضوایوں ؼے ثطی کیب جبئے۔

۔ حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹی فکیفي کے ۱۱

ے هقبصس حبصل کطًے کے شضیعے، اغ آضڈیٌٌػ ک

 لیئے قواعس ثٌب ؼکتی کے۔
 

زوؼطے قبًوى ـسٍ ۔ یہ آضڈیٌٌػ وقتی طوض پط ًبفص ۱۲

 پط اثطاًساظ ہوگب۔

 

 

 
 

 ۱۹۶۱۔ ؼٌسھ جوا ؼے ضوکٌے کب آضڈیٌٌػ، ۱۳
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( کو هٌؽوخ Iکے هغطثی پبکؽتبى آضڈیٌٌػ  ۱۹۶۱)

 کیب جبتب ہے۔

  

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی  آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل 

 نہیں کیب جب سکتب۔

 


