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سندھ ببنڈیڈ لیبز سسٹم (خبتمہ) ایکٹ۵۱۰۲ ،
THE SINDH BONDED LABOUR
SYSTEM (ABOLITION) ACT,
2015
] ۲۸جىى [۲۱۱۶
جيـب کہ اؿالهی جوہىعیہ پبکـتبى کے آعٹيکل  ۱۱کی
شك ( )۲ہغ لـن کی ججغی هؼصوعی ؿے هٌغ کغتی ہے۔
اوع جيـب کہ طىثہ ؿٌضھ هيں فغص طجمے کی هؼبشی اوع
جـوبًی هشمت کے تذفظ کے ليئے اوع اؽ ؿے هتؼلمہ
هؼبهالت کے لئے ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کب سبتوہ ضغوعی
ہىگيب ہے۔
۱۔()۱اؽ ایکٹ کى ؿٌضھ ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن (سبتوہ)
ایکٹ ۲۱۱۵ ،کہب جبئيگب۔
( )۲اؽ کی پىعے ؿٌضھ هيں تىثيك کی جبئے گی۔
( )۳یہ فی الفىع ًبفظ ہىگب۔
۲۔()۱اؽ ایکٹ هيں جت تک کچه هضوىى اوع هفہىم
کے ثغػکؾ ًہ ہى تت تک:
)”(aایڈواًؾ“ (پيشگی)” ؿے هغاص ایڈواًؾ (پيشگی)
پهغ چبہے وٍ ًمض علن یب ًمض علن کب کچه دظہ یب کچه
دظہ جى ایک ششض کی طغف ؿے (جـے اؽ کے
ثؼض کغیڈیٹغ کہب جبئےگب) کـی صوؿغے ششض
کى(جـے اؽ کے ثؼض لغع ليٌے واال کہب جبئيگب) صی
جبئے گی ؛
)”(bثبًڈیڈ لغع“ة ؿے هغاص ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کے
تذت ثبًڈیڈ ليجغ کی طغف ؿے دبطل کيب گيب ایڈواًؾ
(پيشگی) یب جى ایڈواًؾ (پيشگی) ليٌے کب ؿىچب جبئے
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توهيض )(Preamble

هشتظغ ػٌىاى اضبفہ
اوع شغوػبت
Short title, extent
and
commencement
تؼغیف
Definitions

گب؛
)”(cثبًڈیڈ ليجغع“ ؿے هغاص ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کے تذت
کىئی هؼصوعی یب سضهت؛
)”(dثبًڈیڈ ليجغع“ؿے هغاص هؼصوع جى ثبًڈیڈ لغع
دبطل کغتب ہے ،کيب ہے ،یب کغًے کب ؿىچب ہے؛
)”(eثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن“ؿے هغاص ججغی هؼصوعی ًظبم)
یب ػبعضی طىع ججغی هؼصوعی ،جؾ کے تذت لغع
ليٌے واال صاسل ہىتب ہے ،صاسل ہىًے کب اعاصٍ عکهتب ہے،
لغع صیٌے والے ؿے هؼبہضے کے طعیؼے ،جؾ کے
هطبثك :
)(iایڈواًؾ (پيشگی) کے ؿلـلے هيں جى اؽ کی طغف
ؿے دبطل کيب گيب ہى یب اؽ کے کـی سبًضاى کے فغص
کی طغف ؿے (پهغ چبہے ایڈواًؾ (پيشگی) کب
تذغیغی ثجىت ہى یب ًہيں) اوع اگغ کىئی ؿىص ہى ،اؽ
ایڈواًؾ (پيشگی) پغ؛ یب
) (iiکـی ثهی هبلی هغاػبت کے ليئے جى اؽ کی
طغف ؿے یب اؽ کے سبًضاى کے کـی ثهی عکي کی
طغف ؿے دبطل کی گئی ہى؛ یب
) (iiiکـی ثهی هبلی هغاػبت کے ليئے جى اؽ کی
طغف ؿے یب اؽ کے سبًضاى کے کـی ثهی عکي کی
طغف ؿے دبطل کی گئی ہى؛
( )۱اؽ کی طغف ؿے یب اؽ کے سبًضاى کے کـی
عکي یب اؽ پغ اًذظبع کغًے والے کـی ششض کی
طغف ؿے لغع صیٌے والے کى هؼصوعی یب سضهت
فغاہن کی جب عہی ہے ،لغع صیٌے والے کے فبئضے
کے ليئے  ،هشظىص ػغطے کے ليئے یب غيغ هؼيٌہ
هضت کے ليئے ثٌب اجغت کے یب همغعٍ اجغت کے ليئے؛
یب
()۲هالػهت کی ٓاػاصی ضجظ کی جبئے گی؛
()۳ایک جگہ ؿے صوؿغی جگہ ٓاػاصی کے ؿبته ًمل و
دغکت کغًے کب دك ضجظ کيب جبئے گب؛
()۴هبعکيٹ ًغر پغ اپٌے یب اپٌے کـی هؼصوع یب اؽ کی
هلکيت کے کـی عکي یب اؽ پغ اًذظبع کغًے والے
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کـی ششض کی هلکيت لجضہ کغًے یب ثيچٌے کب دك
ضجظ کغ ؿکتب ہے جؾ هيں شبهل ہے ججغی هؼصوعی
کب ًظبم ،یب ػبعضی ججغی هؼصوعی جؾ کے تذت
لغع ليٌے والے کے ليئے ضوبًت صاسل ہى ،یب صاسل
کی ہے یب صاسلہ کب اعاصٍ کيب ہى ،لغع صیٌے والے ؿے
کـی هؼبہضے هيں کہ جؾ پغ ًبکبهی ہے ،وٍ لغع
ليٌے کے ثجبئے ثبًڈیڈ ليجغ کغے گب۔
)”(fسبًضاى“ؿے هغاص:
) (iهغص ثبًڈیڈ هؼصوع ہىًے کی طىعت هيں ،ثيىی یب
ثيىیبں ،اوع ػىعت ثبًڈیڈ هؼصوع ہىًے کی طىعت هيں
ثبًڈیڈ هؼصوع کب شىہغ؛ اوع
) (iiوالضیي ،ثچے ًبثبلغ ثهبئی ،اوع غيغ شبصی شبصٍ
طالق یبفتہ ثيىٍ ثہٌيں جى هکول طىع پغ اؽ پغ
اًذظبع کغتے ہىں۔
)” (gدکىهت“ ؿے هغاص ؿٌضھ دکىهت؛
)” (hثغائے ًبم اجغتيں “ کـی هؼصوعی کے ؿلـلے
هيں ،ایک هؼصوعی جى کن ہے:
)(iثغائے ًبم اجغت جى دکىهت کی طغف ؿے اؽ لـن
کی هؼصوعی کے ليئے طے کی گئی ہى ،ػبعضی طىع
پغ کـی لبًىى کے تذت الگى کی گئی ہى؛اوع
)(iiجہبں اجغت کـی لـن کی هؼصوعی کے ليئے کن
هيں کن طے ًہيں کی گئی ہى ،ػبم طىع پغ جيـی اؽ
لـن کی هؼصوعی کے ليئے اجغت وہبں کے همبهی
ػالئمے هيں کبم کغًے والے هؼصوعں کى اصا کی جبتی
ہى؛اوع
)” (iثيبى کغصٍ“ ؿے هغاص لىاػض کے هطبثك ثيبى کغصٍ؛
)” (jلىاػض“ ؿے هغاص اؽ ایکٹ کے تذت ثٌبئے گئے
لىاػض؛
۳۔ اؽ ایکٹ کی گٌجبئش پغ هىثغ ہىًگی جت تک کچه
ولتی طىع پغ الگى کـی صوؿغے لبًىى کے هتضبص ًہ
ہى ،یب ایـے کـی لبًىى کے همظض کے ليئے کچه الگى
ہى۔
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صوؿغے لىاًيي کى
هٌـىر کغًے کب ایکٹ
Act to override
other laws ,etc
ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کب
سبتوہ
Abolition
of
bonded
labour
system
هؼبہضٍ ،کـٹن ،وغيغٍ
ہىًگے
هٌغ
Agreement,
custom,etc, tobe
void
Liability to repay
bonded debt to
stand
extinguished
ثبًڈیڈ ليجغ کی هلکيت
ضجطگی وغيغٍ ؿے
آػاص کی جبئے گی۔
Property
of
bonded labour to
be freed from
mortgage, etc.

1)1(.۴اؽ ایکٹ کے شغوع ہىًے پغ ،ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن
ستن ہى جبئے گب اوع ثبًڈیڈ هؼصوع ٓاػاص ہى جبئے گب اوع
کـی ثبًڈیڈ ليجغ کے تذت صے گئی طهہ صاعی ؿے ثهی
ٓاػاص ہى جبئے گب۔
( )۲کـی ثهی ششض کى ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن تذت کىئی
ایڈواًؾ ًہيں صیب جبئے گب یب کـی ثبًڈیڈ ليجغ یب کـی
ججغی هؼصوعی کے ليئے هججىع ًہيں کيب جبئے گب۔
.۵کىئی کـٹن یب عوایت یب هشك یب کىئی ٹهيکب ،هؼبہضٍ یب
کىئی صؿتبویؼ پهغ چبہے وٍ اؽ هيں صاسل ہىا ہى یب اؽ
ایکٹ کی شغوػبت ؿے پہلے کيب گيب ہى ،جؾ کے تذت
کىئی ششض اؽ کے سبًضاى کب کىئی فغص ثبًڈیڈ ليجغ
طىع پغ کىئی کبم یب کىئی سضهت کغًے کے ليے طلت
کيب گيب وٍ غيغ هىثغ اوع غىع طلت ہىگب۔

 )1(.۶اؽ ایکٹ کے شغوع ہىًے پغ ثبًڈیڈ هؼصوع پغ
ثبًڈیڈ لغع کی اصائيگی یب صوثبعٍ اصائيگی یب ثبًڈیڈ لغع
کب کىئی دظہ جى ایـی شغوػبت ؿے ثيشتغ ًپٹبیب ًہ
گيب ہى وٍ ستن ہىجبئے گب۔
( )۲اؽ ایکٹ کی شغوػبت کے ثؼض کىئی ثهی همضهہ یب
کىئی صوؿغی کبعوائی کـی ؿىل کىعٹ ،ٹغیجىًل یب
کـی صوؿغی اتهبعٹی کے ؿبهٌے ثبًڈیڈ لغع یب کـی
ایـے دظے کی واپـی ًہيں ہىگی۔
()۳ثبًڈیڈ لغع کی ثبػیبثی کے ليئے ہغ ڈکغی یب دکن
جبعی کيب گيب ہى اوع اؽ شغوػبت ؿے پہلے اؿے
هکول طىع پغ ًپٹبیب ًہ گيب ہى ،ایـی شغوػبت پغ هکول
طىع پغ ًپٹبیب جبئے گب۔
()۴جہبں ،اؽ ایکٹ کی شغوػبت ؿے پہلے ،ثبًڈیڈ
هؼصوع یب اؽ کے سبًضاى کے کـی فغص کے لجضے هيں
کىئی جبئيضاص لغع صیٌے والے کی طغف ؿے کـی
ثبًڈیڈ لغع کی ثبػیبثی کے ليئے ػثغصؿتی لئی گئی
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ہى ،ایـی جبئيضاص واپؾ کغائی جبئے گی ،ایـی
شغوػبت کے ًىے صى کے اًضع ،اؽ ششض کے
لجضے ؿے جؾ ؿے وٍ ضجظ کی گئی ہى یب لی گئی ہى۔
()۵اؽ ایکٹ کےشغوع ہىًے ؿے پہلے کـی ثبًڈیڈ
لغع کی ثبػیبثی کے ليئے لگبئی گئی ہغ اٹيچوٌٹ ،
ایـی شغوػبت پغ سبلی کی جبئے گی ،اوع جہبں ایـی
اٹيچوٌٹ کے ؿلـلے هيں ،ثبًڈیڈ هؼصوع کی کىئی
هٌمىلہ جبئيضاص ضجظ کی گئی ہى اوع اؽ کی تذىیل هيں
چهيٌی گئی ہى اوع کـی ػضالت ،ٹغثيىًل یب صوؿغی
اتهبعٹی کی تذىیل هيں صی گئی ہى ،ثيچٌے کے ليئے
ٰ
التىی ہى ،ایـی هٌمىلہ جبئيضاص ایـی شغوػبت کے
ػیغ
ًىے صى کے اًضع ثبًڈیڈ هؼصوع کی تذىیل هيں واپؾ
صی جبئے گی۔
ثشغطيکہ جہبں کىئی اٹيچ جبئيضاص اؽ ایکٹ کی
شغوػبت ؿے پہلے ثيچی گئی ہى ،ثبًڈیڈ لغع کی
واپـی کے ليئے کـی ڈگغی یب دکن پغ ػول صع ٓاهض کے
ؿلـلے هيں تى ،وٍ اؽ ایکٹ کی کـی گٌجبئش کى هتبثغ
ًہيں کغے گی۔
( )۶طیلی صفؼہ ( )۵کے شغطيہ ثيبى کے هطبثك ثبًڈیڈ
هؼصوع کی طغف ؿے اؽ ایکٹ کی شغوػبت ؿے
پہلے ثبًڈیڈ لغع کی ثبػیبثی کے ليئے کـی جبئيضاص
کی سغیض و فغوست ،هٌملی یب اؿبئوٌٹ کـی ثهی
ؿلـلے هيں کی گئی ہى یب جى دك هٌتمل کيب گيب ہى ،یب
ایـی جبئيضاص پغ کىئی ؿىص یب اهبًت ہى ،ایـی جبئيضاص
ایـی شغوػبت کے ًىے صى کے اًضع ثبًڈیڈ هؼصوع کی
تذىیل هيں واپؾ کی جبئے گی۔
( )۷اگغ طیلی صفؼہ ( )۴یب طیلی صفؼہ ( )۵یب طیلی صفؼہ
( )6کے تذت کـی جبئيضاص کب لجضہ اؽ ایکٹ کی
شغوػبت ؿے ًىے صى کے اًضع واپؾ ًہيں کغایب گيب تى
هتبثغ ششض ایـے ولت کے صوعاى جيـب ثيبى کيب گيب
ہى ،ثيبى کغصٍ اتهبعٹی کى جبئيضاص کی واپـی کے ليئے
اپالئی کغ ؿکتب ہے اوع ثيبى کغصٍ اتهبعٹی ،لغع صیٌے
والے کى ؿٌٌے کب هٌبؿت هىلغ فغاہن کغًے کے ثؼض
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صیٌے واال
لجىل ًہيں

لغع
اصائيگی
کغے گب۔
Creditor not to
accept payment
against
extinguished debt

اتهبعٹيؼ جى اؽ ایکٹ
کی گٌجبئشىں کے
ػول صعآهض کے ليئے
ثيبى کی جبئيں گی۔
Authorities who
may be specified
for implementing
the provisions of

لغع صیٌے والے کى صعسىاؿت گظاع کى ثيبى کغصٍ this Act

جبئيضاص کب لجضہ ایـے ػغطے کے صوعاں واپؾ صیٌے
کی ہضایت کغ ؿکتب ہے جيـب کہ دکن هيں ثيبى کيب گيب
ہى۔
( )۸طیلی صفؼہ ( )۷کے تذت ثيبى کغصٍ اتهبعٹی کی
طغف ؿے جبع ی کيئے گئے دکن ؿىل کىعٹ یب
لغع صیٌے والے کى ػبعضی عہبئش یب جہبں کبعوثبع
یب طاتی کبم کغتب ہى ،اؽ کی همبهی دضوص کن ؿے کن
صائغٍ استيبع عکهٌے والی ػضالت کے دکن کے ثغاثغ
ؿوجهب جبئے گب۔
( )۹جہبں کىئی همضهہ یب کبعوائی ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کے
تذت طهہ صاعی کے الگى ہىًے پغ ،ثشوىل ثبًڈیڈ هؼصوع
کى صیئے گئے کـی ایڈواًؾ (پيشگی) کی ثبػیبثی کے
لئے کـی همضهے یب کبعوائی کے ،اؽ ایکٹ کے شغوع
ٰ
التىی ہے تى ،ایـب همضهہ یب
ہىًے کے ولت ػیغ
کبعوائی ایـی شغوػبت پغ ستن ہى جبئے گی۔
( )۱۱اؽ ایکٹ کی شغوػبت پغ،ہغ ثبًڈیڈ هؼصوع جى
کـی ججويٌٹ ؿے پہلے یب ثؼض هيں کـی ؿىل جيل هيں
ليض تهب ،اؿے ایـی ليض ؿے ٓاػاص کيب جبئے گب۔
 )1(.۷ثبًڈیڈ هؼصوع کے ػیغ صؿت توبم جبئيضاصیں جى
اؽ ًے اؽ ایکٹ کی شغوػبت ؿے پيشتغ کـی
ٰ
صػىی یب ثبًڈیڈ لغع کے ؿلـلے هيں،
ضجطی ،لبًىًی
جي پغ تکغاع ہى ،وٍ ٓاػاص ہى جبئيں گی اوع ایـی
ضجطگی ،چبعج ،ليي ،یب کـی صوؿغی تکغاع ؿے ثغی
الظهہ ہى جبئيں گی اوع جہبں ایـی کچه جبئيضایں اؽ
ایکٹ کی شغوػبت ؿے پيشتغ ،ضجظ کغًے والے یب
ٰ
صػىی یب تکغاع عکهٌے والے کے لجضے هيں
لبًىًی
تهيں ،ایـی جبئيضاص کے ؿىا جى کـی صوؿغے چبعج
هيں تهيں ،ایـی شغوػبت پغ ثبًڈیڈ هؼصوع کى واپؾ
کی جبئيں گی۔
( )۲اگغ طیلی صفؼہ ( )1کے تذت کـی جبئيضاص کی ثبًڈیڈ
هؼصوع کى لجضہ واپؾ صیٌے هيں صیغ کی جب عہی ہے
تى اؽ هؼصوع کى واپؾ صیٌے هيں صیغ کی جب عہی ہے
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ڈپٹی کوشٌغ اوع اؽ
کى صیئے گئے ػولضاع
Deputy
Commissioners
and other officers
designated to him

ججغی ليجغ ثبًڈیڈ کے
لئے ؿؼا
Punishment
for
enforcement
of
bonded labour
اًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کے
هبتذت ثبًڈیڈ ليجغ
کغاًے پغ ؿؼا
Punishment
for
extracting bonded
labour under the
bonded
labour
system

ثبًڈیڈ ليجغ کی هلکيت
کب لجضہ واپؾ صلىاًے
هيں ًبکبهی یب ستن

تى ایـے هؼصوع کى ایـی شغوػبت والی تبعیز پغ اوع
اؽ کے ثؼض ضجظ کغًے واال یب ليي ،چبعج اوع تکغاع
عکهٌے والے ؿے واپؾ ليٌے کب دك دبطل ہىگب،
ایـے فىائض دبطل کغ ؿکے گب جيـب کہ کن ؿے کن
صائغٍ استيبع عکهٌے والی ؿىل کىعٹ کی طغف ؿے
طے کيب گيب ہى ،جؾ کے صائغٍ استيبع هيں ایـی جبئيضاص
والغ ہى۔
۸۔ 1کىئی ثهی لغع صیٌے واال کـی ثبًڈیڈ لغع پغ
کىئی اصئيگی لجىل ًہيں کغے گب ،جى ستن کيب گيب ہى یب
ستن ؿوجهب جبئے گب یب اؽ ایکٹ کی گٌجبئش کے تذت
هکول طىع پغ ًپٹبیب گيب ہى۔
( )۲جى کىئی ثهی طیلی صفؼہ ( )1کی گٌجبئش کی سالف
وعػی کغے گب ،وٍ ليض کی ؿؼا کب هـتذك ہىگب ،تيي
ؿبلىں تک ثڑھ ؿکتی ہے یب جغهبًہ جى پچيؾ ہؼاع
ؿے کن ًہ ہىگب یب صوًىں ؿبته۔
( )۳کىعٹ طیلی صفؼہ ( )۲کے تذت ػیغ الؼام کـی
ششض پغ ،اضبفی طىع پغ اؽ طیلی صفؼہ کے تذت
جغهبًہ ػبئض کغ ؿکتی ہے ،اؽ ششض کى ولت پغ
جوغ کغاًے کی ہضایت کغ ؿکتی ہے ،طیلی صفؼہ ( )1کی
گٌجبئش کی سالف وعػی پغ اؽ ػغطے کے صوعاں
وطىل کغ ؿکتی ہے جيـب کہ دکن هيں ثيبى کيب گيب ہى،
جى ثبًڈیڈ هؼصوع کى واپؾ کيب جبئے گب۔
۹۔ دکىهت ایـے استيبعات ڈپٹی کوشٌغ کى ؿىًپ ؿکتی
ہے اوع ایـی طهہ صاعیبں ػبئض کغ ؿکتی ہے جى اؽ
ایکٹ کی گٌجبئش پغ ػول صع ٓاهض کى یميٌی ثٌبًے کے لئے
ضغوعی ؿوجهے اوع ڈپٹی کوشٌغ اپٌے هبتذت کى
ػولضاع همغع کغ ؿکتب ہے ،توبم یب کچه استيبع اؿتؼوبل
کغًے کے لئے اوع توبم یب کچه طهہ صاعیبں ًجهبًے کے
لئے ،جى اؿے ؿىًپی گئی ہيں یب اؽ پغ ػبئض کی گئی ہيں
اوع همبهی دضوص ثيبى کغ ؿکتب ہے ،جہبں ایـب ػولضاع
اپٌے استيبعات اؿتؼوبل کغے گب اوع طهہ صاعیبں ؿغاًجبم
صے گب۔
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کغًے پغ ؿؼا
Punishment
for
omission
or
failure to restore
possession
of
property
to
bonded labourer
اثيٹويٌٹ جغم ہىگی۔
Abetment to be an
offence

ویجليٌؾ کويٹيبں۔
Vigilance
Committees

جغائن کی هجـٹغیٹ
ؿوبػت کغے گب۔
Offences to be
tried
by
the
Magistrate
جغائن کب اػالہ
Cognizance
of
Offences

۱۱۔ ( )1دکىهت کی طغف ؿے صفؼہ  ۹کے تذت کوپٌيىں کی طغف
ثباستيبع ثٌبئے گئے ڈپٹی کوشٌغ اوع ڈپٹی کوشٌغ کی ؿے جغم
Offences
طغف ؿے اؽ صفؼہ کے تذت همغع کيب گيب ػولضاع اتٌب by
companies
ٓ

ثباستيبع ہىگب ،کہ اػاص کيئے گئے ثبًڈیڈ هؼصوع کى هؼبشی
تذفظ اوع فبئضٍ پہٌچبئے گب ،تب کہ اؽ طغح اؿے صوثبعٍ
ثبًڈیڈ لغع ليٌے کی ضغوعت ًہ پڑے یب کىئی ؿجت ًہ
ہى۔
( )۲یہ ہغ ڈپٹی کوشٌغ اوع اؽ کی طغف ؿے طیلی صفؼہ
 ۹کے تذت همغع کغصٍ ػولضاع کی طهہ صاعی ہىگی کہ وٍ
جبًچ کغیں اؽ ایکٹ کی شغوػبت کے ثؼض کىئی ثبًڈیڈ
ليجغ ؿـٹن یب کىئی صوؿغی ججغی هؼصوعی کی لـن کـی
ششض کی طغف ؿے ،یب اؿکے صائغٍ استيبع هيں ٓاًيىالی
همبهی دضوص هيں کـی عہبئشی کی طغف ؿے کغایب گيب ہى
اوع اگغ ایـی جبًچ کے ًيتجے هيں ،کىئی ششض ثبًڈیڈ
ليجغ ؿـٹن ػبئض کغتے هلے یب کـی ثهی لـن کی ججغی
هؼصوعی کب پتہ چلے وٍ فىعی طىع ایـب لضم اٹهبئے گب
جى اؽ ایکٹ کی گٌجبئشىں کے تذت ضغوعی ہى۔
11۔ جى اؽ ایکٹ کی شغوػبت کے ثؼض کـی ششض کى
ثبًڈیڈ ليجغ کے لئے هججىع کغتب ہے تى وٍ ليض کی ؿؼا کب
هـتذك ہىگب جى صو ؿبل کے ػغطے ؿے کن ًہيں ہىگی
اوع پبًچ ؿبل ؿے ػائض ًہيں ہىگی یب جغهبًہ جى ایک
الکه عوپے ؿے کن ًہيں ہىگب ،یب صوًىں ؿبته۔

ًـلی اهتيبػ ؿے ثچبئى
Protection against
discrimination
ضوبًت
Indemnity

صائغٍ استيبع پغ پبثٌضی
۱۲۔ جى ثهی اؽ ایکٹ کی شغوػبت کے ثؼض ػثغصؿتی
Bar
of
ثبًڈیڈ ليجغ ؿـٹن کے تذت کـی ششض ؿے اؽ کے Jurisdiction

سبًضاى کے کـی فغص ؿے کـٹن ،عوایت ،هشك ،ٹهيکے،
هؼبہضے یب صؿتبویؼ کے تذت کىئی سضهت دبطل کغتب
ہے تى وٍ ليض کی ؿؼا کب هـتذك ہىگب جؾ کی هضت صو
ؿبل ؿے کن ًہيں ہىگی یب جغهبًہ جى ایک الکه عوپے لىاػض ثٌبًے کب استيبع
ؿے کن ًہيں ہىگب ،یب صوًىں ؿبته۔ اوع جغهبًہ اگغ ثبػیبة Power to make
کغایب جبئے ،ثبًڈیڈ هؼصوع کى ہغ صى کے دـبة ؿے کن rules
اػ کن صو ؿى ؿبٹه عوپے صیئے جبئيں گے ،جتٌے صى اؽ
ؿے ثبًڈیڈ هؼصوعی کغائی گئی ہى۔
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۱۳۔ جؾ کى ثهی اؽ ایکٹ کے تذت کىئی جبئيضاص ثبًڈیڈ
هؼصوع کی تذىیل هيں واپؾ کغًے کے ليئے کہب جبئے،
وٍ اًکبع کغے یب ایـب کغًے هيں ًبکبم ہىتب ہے ،اؽ ایکٹ
کی شغوػبت کے ًىے صى کے اًضع تى وٍ ليض کی ؿؼا کب
هـتذك ہىگب ،جؾ کی هضت ایک ؿبل کے ػغطے تک
ثڑھ ؿکتی ہے یب جغهبًہ جى صؽ ہؼاع تک ثڑھ ؿکتب ہے
اوع پبًچ ہؼاع ؿے کن ًہيں ہىگب یب صوًىں ؿبته ،اوع
جغهبًہ اگغ ثبػیبة کغایب جبئے ،ثبًڈیڈ هؼصوع کى ایک
ؿى عوپے ہغ صى کے ػيىع صیئے جبئيں گے ،جؾ
صوعاں جبئيضاص کب لجضہ اؿے واپؾ ًہ کيب گيب ہى۔
۱۱۔ جى کىئی ثهی اؽ ایکٹ کے تذت لبثل ؿؼا جغم
کغتب ہے ،پهغ چبہے وٍ جغم پيـے ليکغ کيب ہى یب ًہيں،
اؿے وہی ؿؼا صی جبئے گی جى جغم کغًے کے دىالے
ؿے ثيبى کی گئی ہے۔
وضبدت :اؽ صفؼہ کے همبطض کے ليئے ”اثٹوٌٹ“ کى
هؼٌی دبطل ہے جى پبکـتبى پيٌل کىڈ ( ۱۸۶۱کے
وہی
ٰ
ایکٹ ) XLVهيں صی گئی ہے۔
۱۵۔ ( )1ویجلٌؾ کويٹيبں ضلؼی ؿطخ پغ ثيبى کيئے
گئےطغیمے کے هطبثك ثٌبئی جبئيں گی ،جى ػالئمے
کےهٌتشت ًوبئٌضوں ،ڈؿٹغکٹ ایڈهٌـٹغیشي کے
ًوبئٌضوں ،ثبع ایـىیشٌؼ ،پغیؾ ،جبًی هبًی ؿىشل
ؿغوؿؼ اوع ؿٌضھ دکىهت کے ليجغ ڈیپبعٹوٌٹ کے
ًوبئٌضوں پغ هشتول ہىں گی۔
( )۲ویجلٌؾ کويٹيىں کے هٌضعجہ طیل کبم ہىًگے؛
( )Aڈؿٹغکٹ ایڈهٌـٹغیشي کے لبًىى پغ هىثغ ػول
صع ٓاهض کے ؿلـلے هيں هشىعٍ صیٌب اوع یہ یميٌی
ثٌبًب کہ ٓاػاص کغائے گئے ثبًڈیڈ هؼصوعں کی
ثذبلی کے ؿلـلے هيں صعؿت ًوىًے ػول
صع ٓاهض ہى عہب ہے؛
( )Bلبًىى کے تذت کبم کغًے پغ ًگغاًی؛ اوع
( )Cلبًىى کے تذت همبطض دبطل کغًے کے ليئے
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ثبًڈیڈ هؼصوعوں کى ایـی هضص فغاہن کغًب جى
ضغوعی ہى۔
۱۶۔ دکىهت کی طغف ؿے اؽ ؿلـلے هيں ثباستيبع
ثٌبئے گئے فغؿٹ کالؽ هجـٹغیٹ اؽ ایکٹ کے تذت
کـی جغم کی ؿوبػت کغ ؿکتب ہے۔

۱۱۔ اؽ ایکٹ کے تذت پغ جغم لبثل اػالہ اوع لبثل
ضوبًت ہىگب۔
۱۸۔ ( )1جہبں اؽ ایکٹ کے تذت کىئی جغم کـی
کوپٌی کی طغف ؿے کيب گيب ہے ،ہغ وٍ ششض جى جغم
کے ولت اًچبعج تهب ،اوع کوپٌی کے کبم کبج کب طهہ صاع
تهب ،تى کوپٌی ثهی جغم کی طهہ صاع ؿوجهی جبئے گی
اوع اؽ کے سالف کبعوائی ہى ؿکتی ہے اوع اؿے اؽ
کے هطبثك ؿؼا صی جبئے گی۔
( )۲جت تک کچه طیلی صفؼہ ( )۱هيں شبهل ًہ ہى ،جہبں
اؽ ایکٹ کے تذت کوپٌی کی طغف ؿے کىئی جغم کيب
گيب ہے اوع یہ ثبثت ہى چکب ہى کہ جغم کے ؿلـلے هيں یہ
کـی ڈائغیکٹغ ،هيٌجغ  ،یب کـی صوؿغی کوپٌی کے
ػولضاع ؿے هٌـلک ہے ایـب ڈائغیکٹغ ،هيٌجغ ،کـی
صوؿغے ػولضاع جغم کے جىاثضاع ؿوجهے جبئيں گے
اوع وٍ اؽ ؿلـلے هيں کبعوائی کغًب یب اؽ ؿلـلے هيں
لبثل ؿؼا ہىگب۔
وضبدت :اؽ صفؼہ کے همبطض کے ليئے:
(” )Aکوپٌی“ ؿے هغاص ایک ثبڈی کبعپىعیٹ اوع
جؾ هيں شبهل ہے ایک فغص یب صوؿغی کىئی
افغاص کی ایـىؿيئيشي؛ اوع
(” )Bڈائغیکٹغ“ فغص کے ؿلـلے هيں هطلت فغم
هيں ایک دظہ صاع؛
۱۹۔ جٌؾ هظہت ،طجمہ ،عًگ ،طات ًـل ،هالػهت هيں
ثيک گغائىًڈ ،پغوفيشٌل ڈولپوٌٹ اوع کبم هيں ثغاثغ
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اجغت کی ثٌيبصوں پغ کىئی تفغیك ًہيں ہىگی۔
۲۱۔ اؽ ایکٹ کے تذت اچهی ًيت ؿے کچه کيئے گئے
یب کچه کغًے کے اعاصے پغ دکىهت یب دکىهت کے
کچه ػولضاعوں کے سالف کىئی همضهہ ،کيؾ یب لبًىًی
کبعوائی ًہيں ہىگی۔
۲۱۔ جت تک کچه اؽ ایکٹ کے ثغػکؾ ًہ ہى ،کـی
ثهی ػضالت کب کـی هؼبهلے هيں صائغٍ استيبع ًہيں ہىگب
جى اؽ ایکٹ کی گٌجبئشىں کے تذت ہى اوع کـی ثهی
ػضالت کی طغف ؿے اؽ ایکٹ کے تذت کچه کغًب یب
کچه کغًے کب اعاصٍ عکهٌب اؽ ؿلـلے هيں کىئی فيظلہ
جبعی ًہيں کيب جبئے گب۔
۲۲۔ دکىهت ؿغکبعی گؼٹ هيں ًىٹی فکيشي کے
طعیؼے اؽ ایکٹ کے همبطض دبطل کغًے کے ليئے
لىاػض ثٌب ؿکتی 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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