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 ۵۷۹۱ رجمہی X ربمن اٹکی دنسھ

SINDH ACT NO.X OF 1975 

 ۵۷۹۱ اٹکی، رتمیم( )دنسھ اقونن آاکبری

THE ABKARI LAWS (SINDH AMENDMENT) ACT, 

1975 

 (CONTENTS) رہفتس

  (Preamble)دیہمت

ن رصتخم ۔۵ ور ونعا ت ا  رشواع

Short Title and commencement 

میم۲  ۔ رت

Amendment 

۵۔ دنسھ آاکبری اقونن ۳  (۵۷۹۱ رجمہی V)دنسھ اٹکی  ۷۹۱

The Sindh Abkari Act, 1978 (Sindh Act V of 1978) 

 (۵۷۵۱رجمہی  ۴)دنسھ اقونن ربمن  ۵۷۴۱اھتم اک اقونن  دنسھ ایشنمت ےک اامعتسل یک روک۔ ۴
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The Sindh Consumption of Intoxicant Restriction Act, 1940 (Sindh Act IV 

of 1910) 

ن۔ ۱ ن اویف اامعتسل یک روک رغمیب اپاتسک انہم  ےک  اک مکح  انہم ربمن  ۵۷۹۱اھتم  ن مکح   وج( ۵۷۹۱رجمہی  ۲)رغمیب اپاتسک

 ۔المعل وہاگ وصہب دنسھ ںیم انذف

The West Pakistan Prohibition of Opium Smoking Ordinance, 1960 (West 

Pakistan Ordinance 2 of 1960) as applicable to the Province of Sindh 
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 ۵۷۹۱ رجمہی X ربمن اٹکی دنسھ

SINDH ACT NO.X OF 1975 

 ۵۷۹۱ اٹکی، رتمیم( )دنسھ اقونن آاکبری

THE ABKARI LAWS (SINDH 

AMENDMENT) ACT, 1975 

 ]۵۷۹۱ ارپلی ۵۷[

 ونناق اک اھتم روک یک اامعتسل ےک ایشنمت دنسھ ،۵۷۹۱ اقونن آاکبری دنسھ

ور ۵۷۴۱  ےک ۵۷۹۱ آرڈسننی اھم روتک یک اامعتسل ےک اویفن اپاتسکن رغمیب ا

 ےئل ےک رکےن رتمیم زمدی ںیم اقونن

 اقونن آاکبری دنسھ ےئل ےک رتمیم زمدی ہک ایگ اھجمس انمبس ہی ہک اسیج

ور ۵۷۴۱ اقونن اک اھتم روک یک اامعتسل ےک ایشنمت دنسھ ،۵۷۹۱  رغمیب ا

 رتمیم ذلی دنمرہج ںیم ۵۷۹۱ آرڈسننی اھتم روک یک اامعتسل ےک اویفم اپاتسکن

 ےہ۔ وصقمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)دیہمت
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 اگ۔ اجےئ الای ںیم لمع ےس رطےقی ذلی دنمرہج ےسج

 اگ۔ اجےئ الہکای ۵۷۹۱ اٹکی، رتمیم( )دنسھ اقونن آاکبری اٹکی ہی (۵) ۔۵

 وہاگ۔ المعلانذف رپ وطر وفری (ہی۲)

 

 دح یسک ںیہ، اجےت ےئک رتمیم اقونن ےئگ اتبےئ ںیم ۲ ربمن اکمل ےک دجول ۔۲

 ےگ۔ وہں تحت ےک رطےقی وطر ےک ۳ ربمن اکمل وج کت

 دجول

 ربمن

 امشر

ن اک اسزی اقونن   (Amendments) رتامیم ونعا

1 2 3 

دنسھ آاکبری اقونن  .1

ٹکی  ۵۷۹۱  V)دنسھ ا

 (۵۷۹۱ رجمہی

The Sindh 

Abkari Act, 

1978 (Sindh 

Act V of 

1978) 

 -ںیم ۴۳ ربمن دہعف ۔۵

 ےک اسل نیت“ اافلظ ںیم، ۵ دہعف ذیلی )افل(

ر اپچن وج اسھت ےک رجامےن ای ےئل  ڑباھےئ کت زہا

 است“ اافلظ ہگج یک ”ںدوون ای ےگ وہں ےئگ

 وہں ےئگ ڑباھےئ وج اسھت ےک رجامےن ای اسل

 ےگ۔ وہں دلابتم ”ںدوون ای ےگ

 ےئل ےک اسل اپچن“ اافلظ ںیم، ۲ دہعف ذیلی )ب(

ور ر است وج اسھت ےک رجامےن ا ےئ کت زہا  ڑباھ

ور اسل است“ اافلظ ہگج یک ”وہں ےئگ  وج رجامہن ا

ں ابتمدل ”اگ اجےئ ڑباھای کت روےپ الھک اکی  وہ

 ےگ۔

 

ن رصتخم ور ونعا ت ا  رشواع

Short Title and 

commencement 

 رتمیم

Amendment 
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ور اسل اپچن“ اافلظ ںیم، ۳ دہعف ذیلی )ج(  رجامہن ا

ر است وج ا  اافلظ ہگج یک ”وہاگ ایگ ڑباھای کت زہ

ور اسل است“  کت روےپ الھک اکی وج رجامہن ا

 ےگ۔ وہں ابتمدل ”اگ اجےئ ڑباھای

ور اافلظ ںیم ۴۹ ربمن دہعف ۔۲ ر است“ وکام ا  زہا

 ڑباھیئ کت اسل اپچن وج اسھت ےک زسا ای روےپ

ور اافلظ ہگج یک ”دوونں ای یگ، اجےئ  اکی“ وکام ا

ل تاس وج زسا ای روےپ، الھک ےئ ڑباھیئ کت اس  اج

 ےگ۔ اجںیئ انبےئ ابتمدل ”دوونں ای یگ،

ور اافلظ ںیم ۱۵ ربمن دہعف ۔۲  اپچن“ ہک وج وکام ا

ر  کت اسل نیت رعہص اک سج زسا ای روےپ زہا

ور اافلظ ہگج یک ”دوونں ای وہاگ، ایگ ڑباھای ام ا  وک

 است دمت یک سج زسا ای روےپ، الھک اکی“

یئ کت اسل ، اجےئ ڑباھ  انبےئ ابتمدل ”دوونں ای یگ

 ےگ۔ اجںیئ

 ںیم قش وایل دحدنبی ںیم، A-55 ربمن دہعف ۔۴

ر اپچن“ اافلظ ا  الھک اکی“ اافلظ ہگج یک ”روےپ زہ

 ےگ۔ اجںیئ انبےئ ابتمدل ”روےپ

2. 
دنسھ ایشنمت ےک 

اک  اامعتسل یک رواھتکم 

ھ  ۵۷۴۱اقونن  )دنس

ہی  ۴اقونن ربمن  رجم

۵۷۵۱) 

ور ۴ ،۳ ںیم دہعف ۔۵  -ںیم ۱ ا

 ےک رجامےن ای اسل نیت“ ہک وج اافلظ )افل(

ر اپچن ہک وج اسھت  ”وہ یئگ ڑباھیئ کت روےپ زہا

 اکی ہک وج رجامہن ای اسل است“ اافلظ ہگج یک

ور ےگ، اجںیئ انبےئ لابتمد ”وہاگ روےپ الھک  ا

ھت ےک رجامےن ای اسل اپچن“ ہک وج اافلظ (ب)  اس
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The Sindh 

Consumption 

of Intoxicant 

Restriction 

Act, 1940 

(Sindh Act IV 

of 1910) 

ر است ہک وج ا  ہگج یک ”اگ ےکس وہ کت روےپ زہ

امہن ای اسل است“ اافلظ  روےپ الھک اکی ہک وج رج

 ۔ےگ اجںیئ انبےئ ابتمدل ”وہاگ کت

 اافلظ  ںیم، ۵ ربمن قش ذیلی ںیم ۲۳ ربمن دہعف ۔۲

ور د ا کی“ اافلظ ہگج یک ”روےپ ۲۱۱۱۱“ ادعا  ا

 ےگ۔ اجںیئ انبےئ ابتمدل ”روےپ الھک

3. 
ن اویفم  رغمیب اپاتسک

ےک اامعتسل یک 

رواھتکم اک مکح انہم 

ن  ۵۷۹۱ )رغمیب اپاتسک

ربمن  ہی  ۲مکح انہم  رجم

( ےسیج وصہب ۵۷۹۱

اج  ںیم انذف ایک  دنسھ 

 ےکس۔

The West 

Pakistan 

Prohibition of 

Opium 

Smoking 

Ordinance, 

1960 (West 

ل اپچن“ ہک وج اافلظ ،ںیم ۴ ربمن دہعف ۔۵  ای اس

ر است ہک وج اسھت ےک رجامےن  کت روےپ زہا

 وج رجامہن ای اسل است“ اافلظ ہگج یک ”اگ ےکسوہ

 ”دوونں ای اگ وہےکس کت روےپ الھک اکی ہک

 ےگ۔ ںیئاج انبےئ ابتمدل

 تخس ای اسدہ“ ہک وج اافلظ ںیم، ۱ ربمن دہعف ۔۲

چن دمت یک سج زسا ےن ای وہیگ کت اسل اپ  رجام

ر است ہک وج اسھت ےک  ای وہاگ کت روےپ زہا

 یک سج زسا تخس ای اسدہ“ اافلظ ہگج یک ”دوونں

 اکی ہک وج رجامہن ای وہیگ کت اسل است دمت

ںیئ انبےئ ابتمدل ”دوونں ای کت روےپ الھک  اج

 ےگ۔

ور اافلظ ںیم، ۹ ربمن دہعف ۔۳  ای اسل اپچن“ وکام ا

ر است وجہک رجامہن ا  ”دوونں ای وہاگ، کت روےپ زہ

 اکی ہک وج رجامہن ای اسل است“ اافلظ ہگج یک

 انبےئ ابتمدل ”دوونں ای وہاگ، کت روےپ الھک

 ےگ۔ اجںیئ
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Pakistan 

Ordinance 2 

of 1960) as 

applicable to 

the Province 

of Sindh 

 

 


