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سندھ بچوں کب تحفظ اتھبرٹی ایکٹ،
۳۱۲۲
THE SINDH CHILD
PROTECTION
AUTHORITY ACT, 2011
] ۹خوى [3122
ایکٹ خظ کے رسیؼے عٌذھ ثچوں کے تسفع
اتھبسٹی کے ًبم عے اتھبسٹی لبئن کی خبئے گی۔
خیغب کہ عٌذھ ثچوں کے تسفع کی اتھبسٹی کے ًبم
عے اتھبسٹی لبئن کشًب ػشوسی ہوگیب ہے اوس
ثچوں کے تسفع کے لئے خبص زفبظتی الذام کو
یمیٌی ثٌبًے اوس هتؼلمہ هؼبهالت کے لئے اتھبسٹی
کب لیبم ػشوسی ہوگیب ہے؛
خغے اط ؽشذ عے ػول هیں الیب خبئے گب:
 )2( .2اط ایکٹ کو عٌذھ ثچوں کب تسفع اتھبسٹی
ایکٹ ۲۱۱۱ ،کہب خبئے گب۔
( )۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں خت تک کچھ هؼووى اوس
هفہوم کے هتؼبد ًہ ہو ،تت تک:
)” (aاتھبسٹی“عے هشاد اط ایکٹ کے تست لبئن
کی گئی عٌذھ ثچوں کے تسفع کی اتھبسٹی؛
)” (bچیئشپشعي“ عے هشاد اتھبسٹی کب چیئشهیي؛
)” (cزفبظتی تسفع کے الذاهبت کب هغتسك ثچہ“
خظ هیں شبهل ہے ،وٍ ثچہ خو:
) (iتشذد ،صیبدتی اوس ہشاعوٌٹ کب شکبس ہے؛
) (iiخغوبًی اوس رہٌی تشذد ،خٌغی صیبدتی یب
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توہیذ )(Preamble

هختظش ػٌواى ،ششوػبت اوس
ًفبر
Short
title,
commencement
and
application
تؼشیف
Definitions

پیغوں کے ػیوع خٌغی صیبدتی کب شکبس ہے؛
) (iiiثچوں پش ثذتشیي لغن کی هضدوسی یب فمیشی
کے پیشے کے لئے صثشدعتی کی خبتی ہے؛
) (ivاًغبًی اعوگلٌگ پبکغتبى کے اًذس یب پبکغتبى
کے ثبہش کب شکبس ہے؛
) (vهٌشیبت هٌتمل کشًے کب غلؾ اعتؼوبل ہو سہب
ہے یب گلیوڈسگض ،اعپشٹ خیغے هبدوں کی هٌتملی
کے لئے اعتؼوبل ہو سہب ہے؛
)(viکغی ہتھیبسثٌذ تکشاس هیں هلوث ہے؛
) (viiثٌیبدی دیکھ ثھبل عے هسشوم ثچہ ہے؛ اوس
) (viiiایچ آئی وی ایڈص کب شکبس یب هتبثش ہے؛
)” (dثچوں کے تسفع کب اداسٍ“ عے هشاد اط
ایکٹ یب لواػذ کے تست لبئن کیب گیب یب پہچبى دیبگیب
اداسٍ ،ثچوں کی ػشوست کے لئے خبص زفبظتی
الذاهبت ،دیکھ ثھبل ،تسفع اوس ثسبلی کے لئے؛
)” (eثچوں کے تسفع کے لئے ػولذاس“عے هشاد
اط ایکٹ کے همبطذ کے لئے زکوهت کی ؽشف
عے همشس کشدٍ ایک ػولذاس؛
)” (fثچوں کے تسفع کب یوًٹ“عے هشاد اط
ایکٹ کے تست همبهی ػالئمے کے لئے اتھبسٹی
کی ؽشف عے لبئن کیب گیب ثچوں کے تسفع کب
یوًٹ ؛
)” (gثچہ“عے هشاد وٍ فشد خو اٹھبسٍ عبل کی
ػوش تک ًہ پہٌچب ہو؛
اتھبسٹی کب لیبم
)” (hفٌڈ“عے هشاد اط ایکٹ کے تست لبئن کیب Establishment of the
Authority
گیب عٌذھ ثچوں کے تسفع کب اتھبسٹی کب فٌڈ؛
)” ِ(iزکوهت“ عے هشاد عٌذھ زکوهت؛
)” (jهمبهی ایشاػی“ عے هشاد ایک یوًیي ،تؼلمہ،
ٹبئوى ػلغ اوس عٹی ڈعٹشکٹ خیغب کہ عٌذھ لوکل
گوسًوٌٹ ٓاسڈیٌٌظ ۲۱۱۱ ،کی دفؼہ  ۵هیں ثیبى
کیب گیب ہے؛
)” (kهیوجش“عے هشاد اتھبسٹی کب هیوجش؛
)” (lثیبى کشدٍ“ عے هشاد اط ایکٹ کے تست
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ثٌبئے گئے لواػذ کے هوخت ثیبى کیب گیب؛
)” (mعیکشیٹشی“ عے هشاد اتھبسٹی کب
عیکشیٹشی؛
)2(.۳اط ایکٹ کی ششوػبت پش ،زکوهت عبٹھ
دى کے اًذس عشکبسی گضٹ هیں ًوٹی فکشي کے
رسیؼے اتھبسٹی لبئن کشے گی خظ کو عٌذھ ثچوں
کے تسفع کی اتھبسٹی کہب خبئے گب۔
( )۲اتھبسٹی ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی خغے هٌمولہ یب
غیش هٌمولہ دوًوں الغبم کی هلکیت زبطل کشًے
یب سکھٌے کی زمیمی هوسوثیت اوس ػبم هہش
زبطل ہوگی ،خظ کے ًبم عے کیظ کیب خب عکتب
ہے ،اوس اط پش کیظ ہو عکتب ہے۔
( )۳زکوهت اعٹیٹ ،صهیي یب ػوبست ثغیش لیوت
کے هٌتمل کش عکتی ہے تبکہ اعے اط همظذ کے
لئے اعتؼوبل کیب خب عکے ،خظ کے لئے اتھبسٹی
لبئن کی گئی ہے۔
( )۴اتھبسٹی کے ہیڈ کواسٹشص کشاچی هیں ہوں
گے۔
)2(.۴اتھبسٹی هشتول ہوگی:
)(aچیئشپشعي؛
)(bهیوجشاى؛
()۲عوشل ویلفیئش ڈپبسٹوٌٹ کب هٌغٹش اًچبسج
اتھبسٹی کب چیئشپشعي ہوگب۔
( )۳عیکشیٹشی ،عوشل ویلفیئش ڈپبسٹوٌٹ؛
()۴زکوهت هٌذسخہ ریل کو هیوجش ًبهضد کش
عکتی ہے:
وصیشاػلی کی ؽشف عے هیوجشاى
)(i
ٰ
طوثبئی اعوجلی کے دو
هیوجش ًبهضد کیئے خبئیں
گے؛
) (iiثچوں کے زموق هیں هیوجشاى
ًبهوس
۲
تدشثیکبس
ایڈوکیٹظ؛
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اتھبسٹی کی تشکیل
Composition of the
Authority

هیوجشاى کی آفظ کی هذت
Term of office of the
members

ػبسػی آعبهی
Casual Vacancy

) (iiiثچوں کی فالذ و ثہجود کے هیوجشاى
لئے کبم کشًے والی غیش
عشکبسی تٌظیووں کے دو
ًوبئٌذے ؛
) (ivوصاست داخلہ عٌذھ کب ایکظ
ٓافیشو هیوجش
عیکشیٹشی؛
) (vلبًوى والے شؼجے ،عٌذھ کب ایکظ
ٓافیشو هیوجش
عیکشیٹشی؛ اوس
) (viعٌذھ لیجش ڈپبسٹوٌٹ کب ایکظ
ٓافیشو هیوجش
عیکشیٹشی؛
()۵اتھبسٹی کغی دوعشے فشد یب یوًیغیف کے
ًوبئٌذے کغی ػبلوی یب لوهی ٓاسگٌبئیضیشي یب
ایدٌغی کے ًوبئٌذوں کو همشس کش عکتی ہے۔
( )۶اتھبسٹی کب ڈائشیکٹش خٌشل عیکشیٹشی ہوگب۔
 )2(.۵ایکظ ٓافیشو کے عوا هیوجش تیي عبلوں کے
لئے ػہذٍ سکھ عکتے ہیں اوس دو عے صیبدٍ هذت
کے لئے اہل ہوں گے۔
( )۲هیوجش سػبکبساًہ ثٌیبدوں پش کبم کشیں گے
اوس فمؾ عفشی اوس سوصاًہ االئوًظ دیب خبئے گب،
خیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )۳اتھبسٹی کب ًبهضد کیب گیب هیوجش ،زکوهت کو
تسشیش ی ؽوس پش اپٌے ػہذے عے اعتؼفی ثھیح
عکتب ہے۔
 )2(.۶فوتگی ،اعتؼفی یب ایکظ ٓافیشو هیوجش کے
عوا هیوجش کی ثشؽشفی کی طوست هیں خبلی
ٓاعبهی زکوهت کی ؽشف عے کغی دوعشے
شخض کے رسیؼے پش کی خبئے گی خو ایغب ػہذٍ
سہتی ہوئی هذت تک سکھ عکتب ہے۔
( )۲اتھبسٹی کب کوئی ثھی لذم یب کبسوائی اتھبسٹی
هیں کغی ٓاعبهی یب اتھبسٹی کی تشکیل هیں کغی
ًمظبى کی طوست هیں غیش هوثش ًہیں ہوگب۔
 )2(.۷زکوهت کغی هیوجش کو ہٹب عکتی ہے؛ اگش
وٍ شخض
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هیوجشاى کی ثشؽشفی
Removal of members

ڈائشیکٹش خٌشل
Director General

اتھبسٹی کب اخالط
Meeting
of
the
Authority

اتھبسٹی کے کبم
Functions
of
the
Authority

)(aغیش ثشی الزهہ دیوالگی کب شکبس ہے؛
) (bثذاخاللی کے خشم کے صیش الضام ہے یب عضا
عٌبئی گئی ہے؛
) (cرہٌی تواصى کھو ثیٹھتب ہے اوس هدبص ػذالت
رہٌی هؼزوس لشاس دیب گیب ہو ؛
)(dهیوجش ؽوس زیثیت کو خشاة کیب گیب ہے خو
ػواهی هفبد کے لئے ًمظبى دٍ ہے ،ثششؽیکہ
کوئی ثھی شخض اط شك کے تست ہٹب یب ًہیں
خبئے گب خت تک کہ اط کو تسشیشی ؽوس پش
طفبئی پیش کشًے کب هولؼہ ًہ دیب خبئے؛
()۲ریلی دفؼہ ( )2کے تست پیذا کی گئی ٓاعبهی
زکوهت کی ؽشف دوعشے شخض کی هیوجش کے
ؽوس پش همشسی کے رسیؼے پش کی خبئے گی
خو اط ػہذے پش سہتی ہوئی هذت تک سٍ عکتب
ہے۔
 )2(.۸ڈائشیکٹش خٌشل اتھبسٹی کب چیف ایگضیکٹو
ہوگب اوس زکوهت کی ؽشف عے ثیبى کیئے گئے
ؽشیمہ کبس کے تست همشس کیب خبئے گب۔
()۲ڈائشیکٹش ایغے اختیبس اعتؼوبل کشے گب اوس
ایغے کبم عشاًدبم دے گب خیغے اتھبسٹی کی
ؽشف عے ؽے کئے گئے ہوں۔
)2(.۹اتھبسٹی کے اخالط ایغی خگہ اوس ایغے
دًوں اوس ایغے اولبت هیں ثالئے خبئیں گے،
خیغب چیئشپشعي ؽے کشے اوس اى کی طذاست
هیں ہوگب۔
()۲کغی ثھی پشاکغی پشیضٹیشي کی اخالط هیں
اخبصت ًہیں ہوگی۔
()۳اتھبسٹی کے اخالط کب کوسم کل هیوجشاى کی
ًظف تؼذاد کے ثشاثش ہوگب ،خظ کی ًغجت ایک
گٌی خبئے گی۔
()۴اتھبسٹی کے توبم فیظلے هیوجشاى کی اکثشیت
کی ؽشف عے کئے خبئیں گے اوس ووٹوں کی
ثشاثشی کی طوست هیں ،چیئشپشعي کب ایک
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اتھبسٹی کے عبتھ تؼبوى

کبعٹٌگ ووٹ ہوگب۔
()۵اتھبسٹی کے توبم زکن اوس فیظلے چیئشپشعي
کے دعتخؾ عے ہوں گے یب کوئی شخض خو
چیئشپشعي کی ؽشف عے اط علغلے هیں هدبص
ہو۔
 )2(.۱۱اط ایکٹ کے همبطذ کے لئے اتھبسٹی کو
هٌذسخہ ریل اختیبسات زبطل ہوًگے:
)(aطوثبئی اوس ػلؼی عطر پش ثچوں کے تسفع
عے هتؼلمہ هؼبهالت کو زل کشًب اوس دیکھٌب؛
)(bثچوں کے زموق عے هتؼلك خظوطی
زفبظتی الذاهبت کو یمیٌی ثٌبًب؛
)(cثچوں کے تسفع کے هؼبهالت کے لئے تؼبوى
کشًب اوس اداستی هکیٌضم لبئن کشًب؛
) (dثچوں کی ثھالئی کے هختلف اداسوں کی
هوخودٍ خذهبت هیں اػبفہ اوس هؼجوؽ ثٌبًے کے
لئے ػشوسی کوششیں لیٌب؛
)(eعوبخی ثسبلی ،چھوٹے اوس اطالزبتی اداسوں
اوس خذهبت کے لئے کن عے کن هیں هؼیبس ثٌبًب
اوس اى پش ػول دس ٓاهذ کو یمیٌی ثٌبًب؛
)(fثچوں کے خظوطی زفبظت الذاهبت کے لئے
زکوهت یب ًدی عیکٹش کی ؽشف عے لبئن کیئے
گئے ایغے توبم اداسوں کے کبهوں کی کن عے کن
هؼیبس کی سوشٌی هیں ًگشاًی کشًب؛
) (gثچوں عے هتؼلمہ دوعشے توبم اداسوں کے
لئے کن عے کن هؼیبس ثٌبًب (خیغے تؼلیوی اداسوں،
یتین خبًے  ،تسفع گھش ،سهبًڈ ہوهض ،تظذیك شذٍ
اعکولً ،وخواًوں کے خشائن کی خگہیں ،ثچوں
کے پبسکظ اوس ہغپتبل وغیشٍ) اوس اى پش ػول
دس ٓاهذ کو یمیٌی ثٌبًب؛
)(hلواًیي کب خبئضٍ لیٌب  ،هتؼلمہ لواًیي هیں تشاهین
تدویض کشًب ،خہبں ػشوسی ہو تبکہ اى کو پبکغتبى
کی ؽشف عے هٌظوس کی گئی هتؼلمہ ػبلوی
دعتبویض کے هطبثك کیب خب عکے اوس ًئے لواًیي
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Assistance

to
the
Authority
تفویغ اختیبسات
Delegation of powers

کویٹیوں کی همشسی
Appointment
of
committees
طالزکبسوں کی همشسی
Appointment of advisors
etc
ثچوں کے تسفع والے
ػولذاسوں کی همشسی
Appointment of the
child protection officers

ثچوں کے تسفع کے یوًٹ
Child protection unit

زفبظتی تذاثیش
Protective measures

فٌڈ
Fund

(هتؼبسف) تدویض کیئے خب عکیں؛
)(iثچوں کے لئے کبم کی زکوت ػولی اوس
هٌظوثہ تدویض کشًب؛
)(jلوهی اوس طوثبئی لواًیي اوس ػبلوی دعتبویض
کی خالف وسصی پش ًظش سکھٌب اوس سپوسٹ کشًب
اوس ثچوں کے تسفع کے لئے فوسی الذاهبت لیٌب؛
) (kثچوں کے تسفع کب اًتظبهی هؼلوهبتی عششتہ
ثٌبًب اوس عبالًہ سپوسٹظ تیبس کشًب؛
)(lطوثبئی  ،لوهی اوس ػبلوی ایدٌغیوں کے
رسیؼے ثچوں کے خظوطی زفبظت عے هتؼلمہ
هبلی وعبئل اوس پشوگشاهض کو هوثالئیض کشًب؛
)(mثچوں کے تسفع کے هغبئل کی هٌظن خبًچ
اوس تسمیك کی زوطلہ افضائی کشًب اوس کشواًب ؛
)(nهتؼلمہ اتھبسٹیض کے رسیؼے هدشهوں پش کیظ
ششوع کشًب خت خشم عے هتبثش ثچہ هوخود ہو؛
)(oفٌڈ لبئن کشًب اوس عٌجھبلٌب؛
)(pایغے الذاهبت لیٌب خو هٌذسخہ ثبال کبهوں عے
هتؼلمہ اوس تؼلك سکھتے ہوں؛
)(qثچوں کے هفبد عے واثغتہ کغی هؼبهلے خود
یب کغی شکبیت پش خبًچ کشًب یب خبًچ کب عجت ثٌٌب؛
اوس
)(rدوعشے ایغے کبم خو زکوهت کی ؽشف عے
عوًپے خبئیں؛
.22توبم ایگضیکیوٹو اتھبسٹیض اتھبسٹی کو اپٌے
کبهوں کی کبسکشدگی هیں هذد دیں گے۔
.۱۲اتھبسٹیض اى زبالت هیں خیغب وٍ ثیبى کشے
اط ایکٹ کے تست توبم یب کچھ اپٌے اختیبس
چیئشپشعي یب اپٌے کغی هیوجش کو عوًپ عکتی
ہے۔
 .۱۳اتھبسٹی اپٌے هیوجشاى پش هشتول کویٹیبں ثٌب
عکتی ہے ،اگش وٍ هٌبعت عودھے اوس کوئی ثھی
هؼبهلہ اى کو غوس اوس سپوسٹ کشًے کے لئے
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هبلی ػبثطہ
Financial Control

سپوسٹظ
Reports
چیئشپشعي ،هیوجشاى اوس
اتھبسٹی کب دوعشا ػولہ پجلک
عشوًٹظ ہوگب
Chairperson, members
and other staff of the
Authority to be the
public servants
اط ایکٹ کے تست لئے گئے
الذاهبت کب تسفع
Protection of action
taken under this Act

ثھیح عکتی ہے۔
.۱۴اتھبسٹی کن هذت کی ثٌیبدوں پش طالزکبس،
لواػذ ثٌبًے کب اختیبس
کٌغلٹٌٹظ اوس هبہش همشس کش عکتی ہے خي کو
Power to make rules
ثچوں کے تسفع عے هتؼلمہ هؼبهالت هیں
خظوطی هہبست زبطل ہو۔
 )2( .۱۵اتھبسٹی اط ایکٹ کے همبطذ زبطل
کشًے کے لئے ثچوں کے تسفع کے یوًٹظ هیں
ثچوں کے تسفع کے لئے ػولذاس همشس کش عکتی
ہے۔
( )۲اتھبسٹی ثچوں کے تسفع کے ػولذاسوں کی
هالصهت کے لئے اہلیت ،ششائؾ اوس ػواثؾ ؽے
کشے گی۔
()۳ایک اعٹیشي ہبئوط ٓافیغش ثچوں کے تسفع
کے ػولذاس کو هخظوص پولیظ هذد فشاہن
کشےے گب ،خت ثھی ػشوست ہو۔
)2(.۱۶اتھبسٹی همبهی ایشاػی کے لئے ثچوں
کے تسفع کب یوًٹ لبئن کش عکتی ہے۔
()۲یوًٹ ایغے هیوجشاى پش هشتول ہوگب خیغب
اتھبسٹی ؽے کشے۔
( )۳یوًٹ ایغے اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گب اوس
کبم عشاًدبم دے گب خو اتھبسٹی کی ؽشف اعے
عوًپے خبئیں گے۔
)2( .۱۷ثچوں کے تسفع کب ػولذاس خظوطی
زفبظتی الذاهبت کے ػشوستوٌذ ثچوں کے لئے
هتؼلمہ اتھبسٹیض کو خظوطی الذاهبت لیٌے کے
لئے کہہ عکتب ہے۔
()۲ثچوں کے تسفع کب ػولذاس ،ثچوں کے تسفع
کے هتؼلك کویٹی عے هشبوست کے ثؼذ
خظوطی زفبظتی الذاهبت کے ػشوستوٌذ ثچوں
کو تسویل هیں لیٌے کے لئے لشیجی هیدغٹشیٹ
کو دسخواعت کش عکتب ہے۔
( )۳خت کغی ثچے کو تسویل هیں لیب خبتب ہے،
اط کو خلذ ہی لشیجی ثچوں کے تسفع کے اداسے
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کی ؽشف ػبسػی تسویل هیں دیب خبئے گبخت
تک اط علغلے هیں هخظوص اتھبسٹیض کی ؽشف
عے زکن خبسی کیب خبئے۔
 )2(.۱۸زکوهت کی ؽش ف عے ایک فٌڈ لبئن کیب
خبئے گب:
)(aزکوهت کی ؽشف عے ادا شذٍ توبم سلوم ؛
) (bوفبلی زکوهت  ،طوثبئی زکوهت یب لوکل
ثبڈیض کی ؽشف عے توبم گشاًٹظ؛ اوس
)(cافشاد ،لوهی اوس ػبلوی ایدٌغیوں کی ؽشف
عے دیئے گئے ػطیبت؛
( )۲فٌڈ اتھبسٹی کی ؽشف عے عٌجھبال خبئے گب
خو هخظوص عشگشهیوں کے لئے هٌظوسی دے
گی خیغب وٍ دسعت عودھے۔
( )۳فٌڈ اعتؼوبل کیب خبئے گب:
) (aاتھبسٹی کے کبم عشاًدبم دیٌے کے لئے؛
) (bثچوں کے زموق کے تسفع اوس ثھالئی کے
لئے؛
)(cایغی دوعشی عشگشهیوں کے لئے خو اتھبسٹی
کے صیش تست ہوں؛
( )4زکوهت اتھبسٹی کے لیبم کے چبسخض کے
لئے عبالًہ ثدٹ هختض کشے گی۔
 )2( .۱۹عوشل ویلفیئش ڈیپبسٹوٌٹ کب عیکشیٹشی
اتھبسٹی کب پشًغپل اکبئوئٹٌٌگ ٓافیغش ہوگب ،ثدٹ
گشاًٹ کے علغلے هیں کئے گئے خشچ یب فٌڈ
صهیي کی گئی گشاًٹظ کے علغلے اط همظذ کے
لئے اتھبسٹی کی ؽشف عے عوًپے گئے توبم
هبلیبتی اوس اًتظبهی اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گب۔
( )۲اکبئوًٹظ کو ایغے هؼیبس کے هطبثك عٌجھبال
خبئے گب ،خیغب کہ زکوهت کی ؽشف عے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۳اتھبسٹی ایک چبسٹشڈ اکبئوًٹظ ٓا ڈیٹش کے
ؽوس پش همشس کشے گی خو چبسٹشڈ اکبئوًٹظ ٓاف
پبکغتبى کب هیوجش ہو ،خو اتھبسٹی کے اکبئوًٹظ کب
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ٓاڈٹ کشے گب۔
( )۴ریلی دفؼہ ( )۳هیں ثیبى کیب گیب ٓاڈیٹش ایغے
هؼبوػے پش اوس ایغی ششائؾ اوس ػواثؾ کے
تست همشس کیب خبئے خیغب اتھبسٹی ؽے کشے۔
 .۲۱اتھبسٹی اپٌی عشگشهیوں کی عبالًہ سپوسٹ
تیبس کشے گی اوس ایغی دوعشی علغلیواس اوس
خبص سپوسٹظ کو ،خیغب وٍ ػشوسی عودھے۔
 .۲۱چیئشپشعي  ،هیوجش ،ػولذاس اوس اتھبسٹی کے
دوعشے هالصم پبکغتبى پیٌل کوڈ کی دفؼہ  ۲۱کے
تست پجلک عشوط عودھے خبئیں گے۔

.۲۲اط ایکٹ یب لواػذ کے تست ثچوں کی ثھالئی
کے لئے اچھی ًیت عے کبم کشًے والے یب کبم کب
اسادٍ سکھٌے والے کغی ثھی شخض کے خالف
کوئی ثھی کیظ ،همذهہ یب لبًوًی کبسوائی ًہیں کی
خبئے گی۔
.۲۳اتھبسٹی زکوهت کی ؽشف عے عشکبسی
گضٹ هیں ًوٹی فکیشي کے رسیؼے هٌظوسی عے
اط ایکٹ کے همبطذ زبطل کشًے کے لئے
لواػذ
ثٌب خوڑ عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی
واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں
کیب جب سکتب۔
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