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۷۱۰۲
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EMPLOYMENT OF
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] ۲۲هبؼچ [۲۱۰۷
ایکٹ خف کے غؼیؼے ثچوں کی هالؾهت پؽ پبثٌعی اوؼ
هطتلف شؼجہ خبت اوؼ کبهوں هیں ًبثبلغوں کی هالؾهت
کب اًتظبم کیب خبئیگب؛
خیكب کہ ثچوں کی هالؾهت پؽ پبثٌعی اوؼ هطتلف شؼجہ
خبت اوؼ کبهوں هیں ًبثبلغوں کی هالؾهت کب اًتظبم
کؽًے کے قبتھ هٌكلک هؼبهالت هیں العام اٹھبًب
ضؽوؼی ہوگیب ہے۔
اـ کو اـ طؽذ ػول هیں الیبخبئیگب۔
 )1( .۰اـ ایکٹ کو قٌعھ ثچوں کی هالؾهت پؽپبثٌعی
ایکٹ ۲۱۰۷ ،کہب خبئیگب۔
( )۲اـ کی توبم قٌعھ تک توثیك کی خبئیگی۔
( )۳یہ فوؼی طوؼ الگو ہوگب۔
1(.۲اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک:
)ً” (iبثبلغ“ قے هؽاظ ہے کہ وٍ فؽظ خف ًے اپٌی ػوؽ
کے چوظٍ ثؽـ هکول کیئے ہو لیکي اٹھبؼٍ ثؽـ هکول
ًہ کیئے ہو؛
) ” (iiثچے“قے هؽاظ ہے خف ًے اپٌی ػوؽ کے
چوظٍ ثؽـ هکول ًہیں کیئے ہو؛
)” (iiiظى“ قے هؽاظ ٓاظھی ؼات قے شؽوع ہوًے
والے چوظٍ گھٌٹے کب ػؽطہ ؛
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توہیع )(Preamble

هطتظؽ ػٌواى اوؼ
شؽوػبت
Short
title,
extent
and
commencement
تؼؽیف
Definitions

)” (ivاقٹجلوشٌٹ“قے هؽاظ ہے اًڈقٹؽیل ،کوؽشل یب
ایگؽیکلچؽل اقٹیجلشوٌٹ ،هبئیي ثؿًف ،ٹؽیڈ ،اًڈؼ
ٹیکٌگ ،هیٌوفیکچؽ اوؼ وؼک پلیف خہبں کوئی هؼبشی
قؽگؽهی ہو ؼہی ہو اوؼ خف هیں شبهل ہے ضیؽاتی اوؼ
قوشل اوؼ فالذ والی تٌظیووں ،چبہے وٍ هٌبفؼے کے
لیئے چل ؼہی ہویب ظوقؽے همبطع کے لئے اوؼ
ظوقؽی کوئی اقٹجلشوٌٹ ،اقٹجلوٌٹف کے ظؼخے یب
زکوهت کے طؽف قے ٓافیشل گؿیٹ هیں ولتی ثیبى
کیئے گئے کبم کی خگہ؛
)” (vفیکٹؽی“قے هؽاظ ہے فیکٹؽیؿ ایکٹ ۲۱۰۵ ،کے
تست ثیبى کیئے گئے فیکٹؽی ( ۲۱۰۶کے ایکٹ ًوجؽ
 ،)XIIIپؽ اـ هیں شبهل ًہیں هبئیيٓ ،اپؽیشي ٓاف هبئٌف
ایکٹ ۰۹۲۳ ،کے تست ( ۰۹۲۳کب ًوجؽ )IV؛
)” (viضبًعاى“ ٓاکیوپبیؽ قے هٌكلک ہوًے کے قلكلے
هیں ،قے هؽاظ ہے اکیال ،ثیوی یب شوہؽ ،خیكب هؼبهلہ
ہو ،ایكے اکیلے کب اوؼ اـ کے ثچے ،ثھبئی یب ثہي
ایكے فؽظ کب ؛
)” (viiزکوهت“قے هؽاظ ہے قٌعھ زکوهت؛
)” (viiiتھکبًے واال کبم“قے هؽاظ ہے وٍ کبم خو اپٌی
ًوػیت کے هطبثك یب زبالت کےهطبثك خف کے تست
وٍ کیئے گئے ہیں ،طست ،تسفع یب ثچوں کے اضالق
کے ًمظبى یب تکلیف پہٌچبًب ہے اوؼ خف هیں شبهل ہے
شؼجے اوؼ طؽیمے خو شیڈول هیں ثیبى کئے گئے ہیں؛
)” (ixاًكپکٹؽ“ قے هؽاظ ہے هکول طوؼ همؽؼ کئے
گئے ػولعاؼ اوؼ خو زکوهت کے خبًت قے اـ ایکٹ
کے همبطع کےلئے اًكپکٹؽ کی زیثیت قے ثیبى کیب گیب
ہو؛
)” (xہلکب کبم“قے هؽاظ ہے وٍ کبم خو طست کے لئے
ًمظبى ظٍ ہو یب کبم کؽًے والے ثچے کی خكوبًی یب
غہٌی ًشوًوب کو هتبثؽ ًہیں کؽتب ہو اوؼ خف هیں شیڈول
هیں ثیبى کی گئی قؽگؽهیبں اوؼ طؽیمے شبهل ہیں؛
)” (xiهبئیي“قے هؽاظ ہے کہ اقٹجلشوٌٹ خو هبئٌف
ایکٹ ۰۹۲۳( ۰۹۲۳ ،کے ًوجؽ  )IVکے هتؼلك اـ
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هالؾهت پؽ پبثٌعی
طؽذ ثیبى کی گئی ہو؛
)ٓ ” (xiiاکیوپبیؽ“ اقٹجلشوٌٹ کے قلكلے هیں ،قے Prohibition of
هؽاظ ہے وٍ فؽظ خوواقطہ یب ثبلواقطہ هؿظوؼ ؼکھتب employment
ہے؛
)(aاکیلے کی طوؼت هیں ،ایک واؼث چھوڑًے واال ،شیڈول کی تؽهین
Amendment of
ایڈهٌكٹؽیٹؽ یب اقبئي ؛اوؼ
) (bکوئی فؽظ خف کو اقٹجلشوٌٹ کے هؼبهالت پؽ schedule
هکول ضبثطہ ہو (چبہے وٍ کكی ثھی ًبم قے ثالیب ثچوں کی هؿظوؼی
طوثبئی
پؽ
خبئے)؛
)” (xiiiپوؼٹ اتھبؼٹی“قے هؽاظ ہے پوؼٹ قٌجھبلٌے کو ٓاؼڈیٌشي کویٹی
Provincial
والی اتھبؼٹی؛
) ” (xivثیبى کؽظی“قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ کے لواػع Coordination
Committee on
کے هطبثك ثیبى شعٍ؛
)” (xvشیڈول“قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ قے هٌكلک Child Labour
شیڈول؛
)” (xviہفتہ“قے هؽاظ خوؼؽات قے شؽوع ہوًے
والے قبت ظى کب ػؽطہ یب ایكی ظوقؽی کوئی ؼات
خف کی زکوهت کے خبًت قے هطظوص ایؽاضی
کے لئے هٌظوؼی ظی گئی ہو؛
)” (xviiوؼکشبپ“قے هؽا ظہے کوئی ازبطہ (ثشوول
پبؼٹ  IIIکب ًفبغ
اـ قلكلے هیں چبؼظیواؼی کی) خہبں کوئی طٌؼتی
Application of
کبم کیب گیب ہے لیکي اـ هیں کوئی فیکٹؽی شبهل ًہ ہو۔
Part III
حصہ II
کالک اوؼ کبم کب
تکلیف دینے والے کبم میں بچوں کی مالسمت پز پببندی
ػؽطہ
اور نبببلغوں کی مالسمت پز پببندی
Hours
and
)1(.۳کكی ثھی ثچے کو کكی اقٹجلشوٌٹ هیں ًہیں لگبیب
period of work
خبئیگب یب کبم کی اخبؾت ًہیں ظی خبئیگی۔
()۲کكی ثھی ًبلغ کو شیڈول هیں هوخوظ تکلیف ظیٌے
والے کبم هیں ًہیں لگبیب خبئیگب یب کبم کی اخبؾت ًہیں
ظی خبئیگی۔
 .۴زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
غؼیؼے ولتي ثولتي شیڈول هیں تؽهین کؽ قکتی ہے
اوؼقلكلے هیں شیڈول ًوٹی فکیشي والی تبؼیص قے
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تیكؽی هبٍ تؽهین کی خبئیگی۔
)1(.۵زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
غؼیؼے کویٹی ثٌب قکتی ٍ خف کو ثچوں کی هؿظوؼی
کے هتؼلك قٌعھ کو ٓاؼڈیٌیشي کویٹی کہب خبئیگب ،خو
زکوهت کے ثچوں کی هؿظوؼی کے هتؼلك هطظوص
لبًوى قبؾی ،اًتظبهی اوؼ ظوقؽے ضبتوے کے العام
اٹھبًے کے لئے طالذ هشوؼٍ ظے گی اوؼ ػبلوی لبًوى
کے هطبثك لعم اٹھبًے اوؼ طوثے هیں هالؾهت کے
همظع کے لئے کن قے کن ػوؽ کب تؼیي کؽًے هیں
طالذ هشوؼٍ ظی گی۔
()۲کویٹی چیئؽپؽقي اوؼ کن قے کن  ۹ظوقؽے هیوجؽؾ
خو زکوهت ،قؽهبئیعاؼوں ،هؿظوؼں ،قول قوقبئٹی
هیں قے ہوًگے اوؼ ظو قٌعھ کے طوثبئی اقوجلی کے
هیوجؽؾ خو قٌعھ کے طوثبئی اقوجلی کے اقپیکؽ کے
خبًت قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے۔
حصہ III
نبببلغوں کے کبم کی شزائط بنبنب
.۶اـ زظے کی گٌدبئشیں اقٹجلشوٌٹ پؽ الگو ہوًگی یب
اقٹجلشوٌٹف کے ظؼخے پؽ خف هیں ظفؼہ  ۳کی غیلی
ظفؼہ ( )۲هیں هٌعؼخہ غیل کوئی ثھی کبؼوثبؼ یب کبم
ًہیں کیب گیب ہو۔
 )1(.۷کكی ثھی ًو ػوؽ قے اقٹجلشوٌٹ هیں همؽؼٍ
اولبت قے ؾائع کبم ًہیں لیب خبئے گب ایكے هیوجؽ کی
گھٌٹوں کے لیئے خیكے ایكے اقٹجیلشوٌٹ یب
اقٹجلشوٌٹٌف کے ظؼخے لئے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲ؼوؾاًہ ظى کبم کب ػؽطہ اـ طؽذ طئے کیب
خبئیگب کہ کوئی ثھی ػؽطہ تیي گھٌٹوں قے ؾیبظٍ
ًہیں ہوگب اوؼ کوئی ثھی ًبلغ تیي گھٌٹوں قے ؾیبظٍ کبم
ًہیں کؽیگب ،اـ قے پہلے اى کو کن قے کن ایک
گھٌٹے کب ولفہ ًہیں ظیب خبئیگب۔
(ً )۳بثبلغ کے کبم کب ػؽطہ اـ طؽذ ثٌبیب خبئیگب کہ
ٓاؼام والے ولفے کے قبتھ  ،غیلی ظفؼہ  ۲کے تست ،وٍ
قبت گھٌٹوں قے ؾیبظٍ ًہیں ہوگب ،ثشوول کكی ظى کبم
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ہفتہ واؼ چھٹیبں
Weekly
Holidays
اًكپکٹؽ کو ًوٹف
Notice
to
Inspector

کے

هتؼلك

ػوؽ
تکؽاؼ
Disputes as to
age
ؼخكٹؽ کی هیٌٹٌف

Maintenance of
کے اًتظبؼ هیں گػؼے ہوئے ولت پؽ۔
()۴کكی ثھی ًبثبلغ قے  7:00ثدہ شبم قے  0:00ثدہ registrar
طجر کے ظؼهیبں کبم کی اخبؾت ًہیں ہوگی یب کبم ًہیں ۰
لیب خبئیگب۔
()۵کكی ثھی ًبثبلغ کو اووؼ ٹبئین کؽًے کی اخبؾت
ًہیں ہوگی یب کبم کؽًے ًہیں ظیب خبئیگب۔
()۶کكی ثھی ًبثبلغ کو کكی اقٹجلشوٌٹ هیں کبم ًہیں لیب
خبئیگب یب کبم کی اخبؾت ًہیں ظی خبئیگی اـ ظى پؽ
خف ظى پہلے کكی ظوقؽی اقٹجلشوٌٹ هیں کبم کیب ہو۔
.۸اقٹجلشوٌٹ هیں هالؾهت پؽ ؼکھے ہوئے ًبثبلغ کو ہؽ ظفؼہ  ۳اوؼ  ۰۴کب
ہفتے ایک هکول ظى چھٹی کی اخبؾت ہوگی ،خو هبلک ضالطہ ؼکھٌے واال
کے خبًت قے اقٹجلشوٌٹ هیں هكتمل طوؼ پؽ ًوٹف ًوٹف لگبًب
Display
لگبًے کے غؼیؼے ثیبى کیب خبئیگب اوؼ اـ طؽذ ثیبى of
کئے گئے هبلک کے خبًت قے تیي هبٍ هیں ایک ظفؼہ notice
containing
قے ؾائع تجعیل ًہیں کیب خبئیگب۔
abstract
 )1(.۹ہؽ وٍ هبلک اقٹجلشوٌٹ کے قلكلے هیں خف هیں of
کوئی ًبثبلغ ؼکھب گیب ہے یب اـ ایکٹ کی شؽوػبت کے Section 3 and
پہلے قے اخبؾت ظی گئی ہے کہ ایكی اقٹجلشوٌٹ ایكی 14
شؽوػبت کے تیف ظى کے ػؽطے کے اًعؼ ،هٌكلک
اًكپکٹؽ کو خف کے زعوظ هیں اقٹجلشوٌٹ والغ هطظوص لبًوى کب
هٌعؼخہ غیل تفظیالت پؽ هشتول تسؽیؽی ًوٹف ثھیدے ًفبغ
Application of
گی:
certain Laws
)ً(aبم ،خگہ اوؼ اقٹجلشوٌٹ کب پتہ؛
)(bاقٹجلشوٌٹ کی زمیمی هیٌدوٌٹ هیں شطض کب ًبم؛
) (cپتہ خف پؽ اقٹجلكوٌٹ قے هٌكلک ضظ و کتبثت
ثھیدی خبئیگی؛ اوؼ
) (dاقٹجشلوٌٹ هیں ہوًے والے کبؼوثبؼ یب کبم کی لكن؛
( )۲ایک اقٹجلشوٌٹ کے قلكلے هیں ہؽ هبلک ،خو اـ
ایکٹ کی شؽوػبت والی تبؼیص کے ثؼع کكی ثبلغ کو خؽهبًہ
هالؾهت پؽ ؼکھتب ہے یب کبم کی اخبؾت ظیتب ہے تو ایكی Penalties
اقٹجلشوٌٹ ایكی هالؾهت کی تبؼیص کے تیف ظى کے
ػؽطے کے ظوؼاں اًكپکٹؽ کو خف کی همبهی زعوظ
هیں اقٹجلشوٌٹ والغ ہے ،تسؽیؽی ًوٹف کے غؼیؼے
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غیلی ظفؼہ ( )۰هیں هٌعؼخہ غیل تفظیل ثھیدے گب۔
( )۳ظفؼہ  ۸ ،۷اوؼ  ۹هیں شبهل کچھ ثھی کكی
اقٹجلشوٌٹ پؽ الگوٍ ًہیں ہوگب ،خہبں هبلک ضبًعاى کی
هعظ قے کبم لے ؼہب ہو یب کوئی اقکول زکوهت کے
خبًت قے ہٌؽ قکھبًے کے لئے لبئن کیب ،هعظ کی یب
پہچبى ظی گئی ہو۔
 .۰۱اگؽ اًكپکٹؽ اوؼ هبلک کے ظؼهیبں ثچے یب ًبثبلغ
کی ػوؽ کے هتؼلك کوئی قوال اٹھتب ہے ،خف کو
اقٹجشوٌٹ هیں کبم کی اخبؾت ظی گئی ہے یب هالؾهت
پؽ ؼکھب گیب ہے تو ایكے ثچے کی ػوؽ کے هتؼلك
قوال اٹھبًے پؽ هٌعؼخہ غیل هیڈیکل اضتیبؼی کے خبًت
قے خبؼی کؽظٍ قؽٹیفکیٹ کی غیؽ هوخوظگی هیں
هؼبهلہ اًكپکٹؽ کے خبًت قے فیظلے کے لئے
هٌعؼخہ غیل هٌعؼخہ هیڈیکل اتھبؼٹی کو ثھیدب خبئیگب۔
.۰۰ہؽ هبلک کے خبًت قے کكی اقٹجلشوٌٹ هیں ًبثبلغ
کو هالؾهت پؽؼکھٌے یب کبم کی اخبؾت ظیٌے کے
قلكلے هیں ؼخكٹؽ ؼکھب خبئیگب ،خف کے کبم والے
گھٌٹوں کے ظؼهیبں توبم ولتوں پؽ اًكپکٹؽ کے خبًت
قے خبًچ پڑتبل کے لئے ظقتیبة ثٌبیب خبئیگب:
) (aاـ طؽذ هالؾهت پؽ ؼکھے گئے یب کبم کی اخبؾت
ظیٌے والے ہؽ ًبثبلغ کب ًبم اوؼ پیعائش کی تبؼیص؛
) (bایكے ًبثبلغ کے کبم کے گھٌٹے اوؼ ػؽطہ اوؼ
اـ کی ٓاؼام کے ولفے خو اقے ظیئے گئے ہیں؛
)(cایكے کكی ًبثبلغ کے کبم کی ًوػیت؛اوؼ
)(dا اوؼ ظوقؽے تفظیل خو ثیبى کیئے گئے ہو۔
.۰۲ہؽ هبلک ًوٹف کے لئے هطظوص هٌبقت اوؼ
هٌبقت خگہ پؽ ظفؼبت  ۳اوؼ  ۰۴کے ضالطے کے
هوخت قٌعھی ،اؼظو اوؼ اًگؽیؿی ؾثبًوں هیں ًوٹف
لگبئے گب۔
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خؽم کب ہوًب
Abetment to an
offence

حصہ IV
متفزقبت
)1(.۰۳ویدؿ کی اظائیگی ایکٹ ،۰۹۳۶ ،قٌعھ کن قے
کن ویدؿ ایکٹ ،۲۱۰۵ ،قٌعھ ایوپالئیؿ قوشل
قیکیوؼٹی ایکٹ  ،۲۱۰۶قٌعھ وؼکؽؾ کوپیٌكیشي
ایکٹ ،۲۱۰۵ ،قٌعھ ایوپالئیؿ اولڈ ایح ثیٌیفٹف ایکٹ،
 ۲۱۰۴اوؼ قٌعھ ٹؽهؿ ٓاف ایوپالئویٌٹ (اقٹیٌڈًگ
ٓاؼڈؼؾ) ایکٹ ۲۱۰۵ ،کے توبم گٌدبئشیں ًبثبلغ هؿظوؼں
پؽ ثیبى کیئے گئے هفہوم کے هطبثك الگو ہوًگی؛
()۲زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
غؼیؼے ،ولتی طوؼ الگو کكی ظوقؽے لبًوى کی
گٌدبئش کو اـ زظے کے هطبثك ًبثبلغ هؿظوؼں تک
ثڑھبیب خب قکتب ہے۔
 )1(.۰۴اگؽ کوئی غیلی ظفؼہ ( ۳ )۰کی گٌدبئشوں کی
ضالف وؾؼی کؽتے ہوئے کكی ثچے کو پؽکھتب ہے تو
وٍ لیعکی قؿا کب اہل ہوگب خو چھ هبٍ تک ثڑھبئی خب
قکتی ہے یب خؽهبًہ خو پچبـ ہؿاؼ تک ثڑھبیب قکتب
ہے یب ظوًوں۔
ثشؽطیکہ اگؽ کوئی ثچہ تکلیف ظیٌے والے کبم هیں
هالؾهت کؽتب ہے تو خؽهبًہ ایک قو ہؿاؼ تک ثڑھبیب
قکتب ہے لیکي ظـ ہؿاؼ ؼوپے قے کن ًہیں ہوگب اوؼ
لیع کی قؿا خو تیي قبل قے توقیغ کی خب قکتی ہے:
ثشؽطیکہ هؿیع اگؽ ثچے یب ثبلغ هالؾهت پؽ ؼکھے
ہوئے ہیں:
)(aکكی ثھی لكن کی ًوکؽی کی یب ًوکؽی خیكی
ظوقؽی کوئی هشك  ،خیكب کہ ثچوں یب ًبثبلغوں کے
فؽوضت یب ٹؽیفکٌگ  ،لؽع پؽ هؿظوؼی ،ؾثؽظقتی یب
الؾهی هؿظوؼی ،ثشوول ؾثؽظقتی الؾهی ثچوں یب
ًبثبلغوں کی هكلر فوج هیں ثھؽتی؛
)(bثچے یب ًبثبلغ کب خكن فؽوشی کے لئے اقتؼوبل،
فؽاہن کؽظٍ یب پیشکش ،پوؼًوگؽافی کی پؽوڈکشي کے
لئے یب پوؼًوگؽافک پؽفبؼهٌكؿ کے همظع کے لئے؛
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کے
خؽهبًے
هیں
قلكلے
هطظوص لواًیي کب
شعٍ ًفبغ
Modified
Application of
Certain Laws in
Relation
to
Penalties

خؽائن کے هتؼلك
طؽیمے کبؼ
Procedure
relating
to
offences

ؾ

کی

اًكپکٹؽ
همؽؼی
Appointment of
Inspectors
ثٌبًے

کب

لواػع
اضتیبؼ
Power to make
rules
هٌغ ًہ کؽًے والے
لواًیي کی کچھ
ظوقؽی گٌدبئشیں

Certain
)(cثچے یب ًبثبلغ کی غیؽ اضاللی قؽگؽهیوں هیں other
اقتؼوبل ،فؽاہوی یب پیشکش ضبص طوؼ هٌشیبت کے provisions of la
not barred
پیعاواؼ اوؼ هٌتملی کے همبطع کے لئے ،؛
خؽهبًہ ظـ قو ہؿاؼ ؼوپے تک ثڑھبیب خب قکتب ہے
لیکي ظو قو ہؿاؼ ؼوپے قے کن ًہیں ہوگب اوؼ لیع کی
قؿا ظـ قبل تک ثڑ قکتی ہے لیکي پبًچ قبل قے کن ؼکبوٹیں ہٹبًے کب
اضتیبؼ
ًہیں ہوًگی۔
Power
( )۲کوئی ثھی ًبثبلغ کو هالؾهت پؽ ؼکھتب ہے یب کكی to
ًبثبلغ کو غیلی ظفؼہ ( ۳ )۲کی گٌدبئشیں کی ضالف remove
کؽتے ہوئے کبم کی اخبؾت ظیتب ہے وٍ لیع کی قؿا کب difficulties
هكتسك ہوگب ،خف کی هعت ایک قبل تک ثڑھبئی خب
قکتی ہے یب خؽهبًے کے قبتھ خو پچتؽ ہؿاؼ ؼوپے
تک ثڑھبئی خب قکتی ہے یب ظوًوں ایک قبتھ۔
()۳کوئی ثھی ،ظفؼہ  ۳کے تست کوئی خؽم کیب ہو یب
اـ کے ثؼع اـ خیكے کوئی خؽم کؽے  ،وٍ لیع کی ثچہ یب ًبثبلغ کی
قؿا کب هكتسك ہوگب ،خف کی هعت ایک قبل قے کن تؼلین کے زوالے
قے لجضہ ؼکھٌے
ًہیں ہوگب لیکي وٍ پٌعؼٍ قبل تک ثڑھ قکتب ہے۔
کی غهیواؼی
()۴کوئی ثھی:
)(aظفؼہ  ۹کے تست طلت کؽظٍ ًوٹف ظیٌے هیں ًبکبم Responsibility
of the occupier
ہوتب ہے؛یب
)(bؼخكٹؽ ثٌبًے هیں ًبکبم ہوتب ہے خیكے ظفؼہ towards ۰۰
education
کے تست طلت کیب گیب ہے یب ایكے ؼخكٹؽ هیں کوئی of
child
or
غلظ ظاضلہ کؽتب ہے؛
)(cخبًچ کے لئے ؼکبؼڈ هہیب کؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے؛ adolescent
ًكلی اهتیبؾ کے
)ً(dوٹف لگبًے هیں ًبکبم ہوتب ہے؛ یب
)(eاـ ایکٹ پؽ ػول کؽًے هیں ًبکبم ہوتب ہے یب اـ ضالف تسفع
ایکٹ کے کچھ گٌدبئشوں کی ضالف وؼؾی کؽتب ہے یب Protection
اـ قلكلے هیں ثٌبئے گئے لواػع کی ضالف وؼؾی against
کؽتب ہے ،وٍ قبظٍ لیع کب هكتسك ہوگب خو ایک هہیٌہ تک discrimination
ثڑھبئی خب قکتی ہے اوؼ خؽهبًہ خو ظـ ہؿاؼ ؼوپے
هٌكوش اوؼ هسفوظ
تک ثڑھ قکتب ہے یب ظوًوں قبتھ۔
Repeal
)1(.۰۵کوئی ثھی اـ ایکٹ کے تست قؿا کے لبثل and
کوئی خؽم کؽتب ہے ،چبہے خؽم کیب ہویب ًہیں ،اـ کو Saving
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وہی قؿا ظی خبئیگی ،خو خؽم کؽًے کے لئے طے
کی گئی ہے۔
وضبزت :اـ ظفؼہ کے همظع کے لئے ”اثیٹویٌٹ“ کو
هؼٌی ہے خو اـ کو پبکكتبى پیٌل کوڈ (1080
وہی
ٰ
کے  )XLVهیں ظی گئی ہو۔
 )1(.۰۶خہبں کوئی شطض هدؽم ثبثت ہوتب ہے اوؼ
غیلی ظفؼہ ( )۲هیں هٌعؼخہ غیل ثچے اوؼ ًبثبلغ قے
هٌكلک گٌدبئشں کی ضالف وؼؾی هیں هلوث ہوتب ہے
وٍ اـ ایکٹ کی ظفؼہ  ۰۵کی غیلی ظفؼبت ( )۲( ،)۰اوؼ
( )۳هیں ثیبى کئے گئے خؽهبًے کے هكتسك ہوًگے
اوؼ ًہ ہی ظوقؽے هٌكلک لواًیي کے۔
()۲غیلی ظفؼہ ( )۰هیں هٌعؼخہ غیل گٌدبئش یہ ہے خو
ثچے اوؼ ًبثبلغوں کے زوالے قے هٌعؼخہ غیل لواًیي
هیں گٌدبئش ہے:
)(aکبى ایکٹ1223 ،
)(bقٌعھ فیکٹؽیؿ ایکٹ2012 ،
)(cقٌعھ شبپف اوؼ اقٹجلشوٌٹف ایکٹ2012،
)1(.۰۷کوئی شطض ،پولیف افكؽ یب لیجؽ اًكپکٹؽ کكی
هدبؾ ظائؽے اضتیبؼ ؼکھٌے والے کوؼٹ هیں اـ ایکٹ
کے تست کكی خؽم ہوًے کے هتؼلك شکبیت ظاضل کؽ
قکتب ہے۔
(ً )۲بثبلغ کی ػوؽ کے هتؼلك ہؽ قؽٹیفکیٹ خو هٌعؼخہ
غیل هیڈیکل اتھبؼٹی کے خبًت قے هٌظوؼ کیب گیب ہے،
اـ ایکٹ کے همبطع کے لئے ًبثبلغ کی ػوؽ کی ثبثتی
کے لئے کبفی ہوًگے۔
()۳لیجؽ کوؼٹ کے ػالوٍ کوئی ثھی ػعالت قٌعھ
اًڈقٹؽیل ایکٹ ۲۱۰۳،کے تست اـ ایکٹ کے هطبثك
کكی خؽم پؽ کبؼوائی ًہیں کؽیگی۔
۰۸زکوهت اـ ایکٹ کے کكی ثھی یب توبم گٌدبئشوں
پؽ ػولعؼ ٓاهع کے همبطع کے لئے اًكپکٹؽؾ همؽؼ اوؼ
ًوٹیفبئی کؽ قکتی ہے هطظوص ػالئموں هیں اوؼ اـ
طؽذ همؽؼ کؽظٍ اوؼ ًوٹیفبئیڈ کؽظٍ کكی ثھی اًكپکٹؽ
پبکكتبى پیٌل کوڈ کے همظع کے هطبثك پجلک قؽوًٹ
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قودھب خبئیگب۔
.۰۹زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
غؼیؼے اوؼ گػشتہ اشبػت کے شؽائظ کے هطبثك اـ
ایکٹ کی گٌدبئشوں کو هوثؽ ثٌبًے کے لئے لواػع ثٌب
قکتی ہے۔
 )1(.۲۱اـ ایکٹ کی ظفؼبت  ۰۴اوؼ  ۰۶کے هٌعؼخہ
ثبال شبهل گٌدبئشوں کے هطبثك اوؼ اـ قلكلے هیں
ثٌبئے گئے لواػع کے هطبثك ،خو اضبفی ہوًگے اوؼ
تظبظم هیں ًہیں ہوًگے هبئیٌف ایکٹ ،۰۹۲۳ ،قٌعھ
فیکٹؽیؿ ایکٹ ،۲۱۰۵ ،قٌعھ چلڈؼیي ایکٹ ۰۹۵۵ ،اوؼ
قٌعھ شبپف ایٌڈ اقٹجلشوٌٹ ایکٹ ۲۱۰۵ ،کے۔
(“)۲ثچے” اوؼ “ًبثبلغ” کی تؼؽیفیں ظوقؽے لواًیي
هیں اـ ایکٹ کی ظفؼہ ( )۲کی تؼؽیف کے تست
هالؾهت اوؼ ظوقؽے هٌكلک همبطع کے لئے تؽهین کی
خبئیگی۔
.۲۰اگؽ اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں کو الگو کؽًے هیں
کوئی ؼکبوٹ پیش ٓاتی ہے تو زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ
هیں شبیغ ہوًے والے زکن کے غؼیؼے ایكی گٌدبئش ثٌب
قکتی ہے خو اـ ایکٹ کی گٌدبئشیں قے تظبظم هیں
ًہیں ٓاتے ہو اوؼ ایكی ؼکبوٹ کو ہٹبًے کے همبطع کے
لئے ضؽوؼی ہو۔
ثشؽطیکہ اـ ایکٹ کی خبًت قے گوؼًؽ کو هٌظوؼی
کے ظو قبل کب ػؽطہ هکول ہوًے کے ثؼع ایكب کوئی
ثھی زکن خبؼی ًہیں کیب خبئیگب۔
()۲اـ ظفؼہ کے تست خبؼی کؽظٍ ہؽ زکن ،اـ کے
خبؼی ہوًے قے ختٌب خلعی ہو قکے  ،طوثبئی اقوجلی
کے قبهٌے پیش کیب خبئے گب۔
 )1(.۲۲اقٹجلشوٌٹ کب هبلک خف هیں کوئی ًبثبلغ (۰۶
قبل ػوؽ قے کن) کبم کؽ ؼہب ہے ،یب کوئی ثچہ ہٌؽ
قیکھ ؼہب ہے ،وٍ یمیي کؽائیگب کہ ًبثبلغ یب ثچہ ،خیكب
هؼبهلہ ہو ،الؾهی اقکول خب ؼہب ہے خیكب اقالهی
خوہوؼیہ پبکكتبى کے ٓائیي کے ٓاؼٹیکل  25Aکے
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هطبثك ظؼکبؼ ہے۔
()۲هبلک تسؽیؽی ثجوت پیش کؽے گب کہ ًبثبلغ یب ثچے
کی تؼلین هدبؾ اًكپیکٹٌگ اتھبؼٹی کے قبهٌے خبًچ
پڑتبل کے لئے تیبؼ ہے۔

.۲۳خٌف ،هػہت ،قیبقی،تؼلمبت ،طجمے ،ؼًگ ،غات
پبت ًكل ،ایتھٌک ثیک گؽائوًڈ کی ثٌیبظ پؽ کوئی
تفؽیك ًہیں کی خبئے گی اوؼ اـ ایکٹ کے الگو ہوًے
هیں کوئی ثھی هكبئل پیعا ًہیں کیئے خبئیگے۔
)1(.۲۲ثچوں کی هالؾهت ایکٹ ۰۹۹۰ ،کے طوثے
قٌعھ هیں ًفبغ کو هٌكوش کیب خبتب ہے۔
()۲ایكی هٌكوضی کے ثؼع اگؽ کچھ کؽظیب خبئے یب
کوئی العام اٹھبیب خبئے یب اـ طؽذ هٌكوش کؽظٍ ایکٹ
کے تست کچھ کؽًے کب اؼاظٍ کیب خبئے ،خو اـ ایکٹ
کے گٌدبئش قے تظبظم هیں ًہ ہو ،وٍ اـ ایکٹ قے
هٌكلک گٌدبئش کے تست کیئے گئے یب اٹھبیب ہوا العام
قودھب خبئیگب۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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