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SINDH ACT NO.XV OF 2013
THE SINDH CHILD MARRIAGES RESTRAINT

ACT, 2013

شٍڌ ايڪٽ ٌيتر XVۿ ىجريَ 4103

ٻانپڻي جي طاديً کي روڪڻ وارو شٍڌ ايڪٽۿ 3102
] 11جّن [2014
ايڪٽۿ جًٍِ ذريػي ٻانپڻي جي طاديً واريً رشو ادائي کي روڪي شگِتّ.

جيئً تَ ٻانپڻي جي طاديً واري رشو ادائي کي روڪڻ ىِالئتّ „ُي.

تيِيد )(Preamble

ان ڪريۿ اُّ ًُ ريت جّڏيّ وڃي ٿّ-:
 ًُ )1( .0ايڪٽ کي ٻاراڻيً طاديً کي روڪڻ وارو شٍڌ ايڪٽۿ  4103چيّ ىختصر غٍّان ۽ طروغات
Short Title and
ويٍدو.
Commencement.

( )4اُّ ايڪٽ ُڪدم الڳّ ٿيٍدو.

 ًُ .4ايڪٽ جي ٌفس ىضيّن يا تٍاظر جي ةرغڪس ٌَ „ُي تَ پِّء:
(انف) ”ٻار“ ( )Childجّ ىطهب ڇّڪرو يا ڇّڪري جًٍِ جي ڄيار ۾
ارڏًُ شانً کان گِٽ ُجي.
(ب) ”ٻاراڻي طادي“ ( )Child Marriageجّ ىطهب „ُي اُا طادي جًٍِ ۾
گِّٽ ۽ ڪٍّار ىان ڪّ ةَ ٻار ُجي.
(ت) ”ڪّڊ“ ( )Codeجّ ىطهب „ُي
)Code Criminal Procedure 1898, (No.V of 1898.
(ٿ) ”الئّن نٍِدڏ ڌر“ ()Contracting Party
اُا ڪا ةَ ڌر جًٍِ جي طادي „ُيۿ يا طادي جي رشو ادا ٿيڻ واري „ُي.
(ث) ”ڪّرٽ“ ( )Courtجّ ىطهب „ُي فرشٽ ڪالس جڊيظم
ىاجصٽريٽ.
(ج) ”گّرٌييٍٽ“ ( )Governmentجّ ىطهب „ُي شٍڌ شرڪار.
Punishment for male Contracting Party.
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وصفّن
Definitions

 .3ارڏًُ شانً جي ڄيار کان وڎو ڪّ ةَ جڎًُ ٻار شان طادي ڪٍدو تَ ان کي الئّن نٍِدڏ گِّٽ الِء شزا.
شخت پّرُئي واري شزا ىهٍديۿ جيڪا ٽً شانً تائيً وڌائي شگِجي ٿي .پر اُا Punishment for male

ٻً شانً کان گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ ًُ تي ڎٌڊ پڻ وجِي شگِجي ٿّ.

contracting party.

 .2جيڪّ ةَ ٻاراڻي طادي ڪٍدوۿ طادي ڪرائيٍدوۿ اُڏيّن ُدايتّن ڎيٍدو يا ىدد ٻاراڻي طادي جي رشو ادائي
ڎيٍدو تَ ان کي جيم جي شخت شزا ڎٌي ويٍديۿ جيڪا ٽً شانً تائيً وڌائي ڪٍدڏ الِء شزا.

شگِتي پر ٻً شانً کان گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ ًُ تي ڎٌڊ ةَ ىڏُي شگِجي ٿّ
جيصتائيً ُّ اُّ ثاةت ڪري تَ ًُ وٽ اُّ ىڃڻ الِء شتب ُئّ تَ اُا طادي
ٻاراڻي طادي ٌَ ُئي.

Punishment for
solemnizing a child
marriage.

 )0( .5جڎًُ وانديًۿ شٍڀانيٍدڏ يا ڪّ ٻيّ ىاڻِّ ڪًٍِ ةَ خيثيت ۾ۿ كاٌٌّي يا ٻاراڻي طاديَء ۾ ىهّث وانديً يا
غير كاٌٌّي طرحۿ اُڏو كدم کڻي ٿّۿ جيڪّ ٻاراڻي طاديَء کي ُٿي ڎئي ٿّۿ يا الٌئً شٍڀانيٍدڏ الِء شزا.

نِڻ طاديَء جي اجازت ڎئي ٿّۿ يا ان کي روڪڻ ۾ ڪّتاُي واري ٌاڪاىي ڪري
ٿّۿ ان کي جيم جي شخت شزا ڎٌي ويٍدي جًٍِ کي ٽً شانً تائيً وڌائي
شگِجي پر اُا ٻً شانً کان گِٽ ٌَ ٌُّدي ۽ ًُ تي ڎٌڊ ةَ ىڏُي شگِجي ٿّ.

Punishment for parent or
guardian concerned in a
.child marriage

( )4ايڪٽ جي ًُ دفػَ جي ىلصد الِءۿ اُّ شيجِيّ ويٍدو تَ جيصتائيً اٌِيَء
جي ةرغڪس اُّ ثاةت ٌَ ٿّ ڪيّ وڃيۿ تَ ڪًٍِ ٻار جي طادي ڪرائي وئي „ُي
۽ ٻار جّ وڎو طاديَء جي رشو روڪڻ ۾ ٌاڪام ويّ „ُي.
 .6جيڪڎًُ ڪّڊ جي دفػَ ٌيتر  091جي اةتڏ ٌاُي تَ پِّء ٻي ڪّرٽ ٌَ پر ًُ ايڪٽ ىطاةق اختيار جّ
فرشٽ ڪالس جڊيظم ىاجصٽريٽ جي ڪّرٽ جّ اختيار ٌُّدو تَ ًُ ايڪٽ دائرو.
Jurisdiction under this

ُيٺ ڪًٍِ ڎوَُ جّ ڪيس ُالئي شگٍِدي.

.Act

 )0( .7ڪًٍِ كاٌّن جي اةتڏ ٌَ „ُي تَ پِّء ڎٌم درخّاشت جي „ڌار تي ىػهّىات ًُ ايڪٽ جي ڀڃڪڏي واري
صّرت ۾ طاديَء کان روڪڻ جي

کان ىطيئً ٿيٍدي تَ ًُ ايڪٽ جي ڀڃڪڏي ۾ ڪًٍِ ٻار جي طادي ٿي رُي

„ُيۿ يا ٿيڻ واري „ُيۿ تَ پِّء ڪّرٽ طاديَء کان جِهڻ جّ خڪو ڎئي شگِي ٿي.
( )4ذيهي دفػَ (ُ )0يٺ ڪًٍِ ىاڻَِّء خالف طادي روڪڻ وارو خڪو ڎئي ٌَ

خڪو ڎيڻ جّ اختيار.
Power to issue injunction
prohibiting marriage in

ٿّ شگِجيۿ جيصتائيً ڪّرٽ ًُ کي اڳ ۾ ٌّٽيس ٌَ ڎٌّ „ُي ۽ ًُ کي ىٍع .contravention of this Act

ٌاىي واري خڪو ٌاىي خالف شتب ڄاڻائڻ جّ ىّكػّ فراُو ٌَ ڪيّ „ُي .ڪّرٽ
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ضروري ڄاڻي تَ ٌّٽيس کي ٌظراٌداز ڪري شگِي ٿي.
( )3ڪّرٽ پاڻيرادو يا ڪًٍِ ىاڻَِّء جي درخّاشت تي ذيهي دفػَ (ُ )0يٺ
پٍٍِجي خڪو ىصترد ڪري شگِي ٿي يا ان ۾ ڦير گِير „ڻي شگِي ٿي.
( )2جڎًُ ڪا درخّاشت ىهي ٿيۿ تَ ڪّرٽ ذاتي طّر تي يا وڪيم ىػرفت
خاضر ٿيڻ جّ ىّكػّ فراُو ڪٍدي .جيڪڎًُ ڪّرٽ جزوي طّر تي يا ىڪيم
طّر تي اُا درخّاشت رد ڪٍدي تَ ان جا ڪارڻ نکت ۾ رڪارڊ تي رکٍدي.
( )5ڪّ ةَۿ جيڪّ اُّ ڄاڻي تَ ذيهي دفػَ (ُ )0يٺ طاديَء کان جِم وارو
خڪو ٌاىّ ڪڍيّ ويّ „ُيۿ پِّء ةَ اُڏي ىٍع ٌاىي کي ٌَ ٿّ ىڃي تَ ًُ کي ڪًٍِ
ىلرر وكت الِء جيم شزا ڎئي شگِتيۿ جًٍِ کي ُڪ شال تائيً وڌائي شگِجي ٿّۿ
يا ًُ تي ڎٌڊ ىڏُي شگِجي ٿّۿ ڎٌڊ ۽ جيم جّن ٻئي شزائّن ڎئي شگِجً ٿيّن.
 .8ڪّڊ جي ةرغڪس ٌَ ُجي تَ پِّء ًُ ايڪٽ ىطاةق شزا جّڳّ ڎوَُ غدانتي شزا الئق ۽ ڪيس ُالئڻ الئق
ڎاڍائي.
اختيار ۾ ايٍدوۿ اُّ ٌاكاةم ضياٌت ُّ.
Offence to be punishable
.and triable
 .9ڪّرٽ پٍٍِجّ غدانتي اختيار ڪو „ڻيٍدي ٌّي ڎيًٍِ اٌدر ڪيس ُالئي غدانتي اختيارۿ ىلدىّ ۽ ڪيس
جي پڄاڻي.
ختو ڪٍدي.
Cognizance, trial and
.conclusion of the case
 ًُ .01ايڪٽ جي ىلصدن خاصم ڪرڻ الِءۿ خڪّىت كاغدا جّڏي شگٍِديۿ كاغدا

جً کي شرڪاري گزيٽ ذريػي پڌرو ڪيّ ويٍدو.

.Rules

ٌ .00يڪ ٌيتيَء شان ۽ چڱي ىلصد خاطر جيڪڎًُ ڪًٍِ ىاڻَِّء ًُ ايڪٽ ضياٌت
ىطاةق كدم کٍيّ „ُي تَ ان تي ڪّ ةَ ڪيس ڪري ٌَ ٿّ شگِجيۿ ًُ خالف .Indemnity

اشتغاثي جي ڪارروائي ٌَ ٿيٍدي ۽ ًُ تي كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ڪري شگِتي.
 ًُ .04ايڪٽ جي ڪًٍِ ةَ طق کي الڳّ ڪرڻ دوران جيڪڎًُ ڪا ةَ ڎکيائي تڪهيف جّ خاتيّ
درپيض اچي تَ جيڪڎًُ ضروري ڄاڻي ۽ اُّ ًُ ايڪٽ جي تضادم ۾ ٌَ ُجي تَ .Removal of difficulty
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خڪّىت اُڏو خڪو ڪڍي شگِي تَ جيئً اُا ڎکيائي ختو ٿي شگِي.
 ًُ )0( .03شان ٻاراڻي طاديَء روڪڻ واري ايڪٽ  (The Child 0949ىٍصّخي ۽ ةچاَء.
.Repeal and saving

) Marriage Restraint Act, 1929جّن طلّن ىٍصّخ ٿي ويّن.

( )4ٻاراڻي طاديَء روڪڻ واري ايڪٽ ىجريَ  0949جي ىٍصّخيۿ ان کان
اڳ ڪڍيم خڪوۿ ورتم فيصالۿ ڪّرٽ جي فتّيٰ کي صديح ۽ ةراةر ڄاتّ
ويٍدو.
ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾
اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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