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 ۷۱۰۲ مجزیہ VIIسندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO.VII OF 2017 
 ۷۱۰۲ ایکٹ، پببندی پز سزا جسمبنی سندھ

THE SINDH PROHIBITION OF 

CORPORAL PUNISHMENT ACT, 2016 

 ]۲۱۰۲ هبسچ ۲۲[

 عضا ایکٹ خظ کے رسیعے بچوں کے خالف خغوبًی 

 کی پببٌذی کے لئے گٌدبئشیں  بٌبئی  خبئیگی۔

احتشام کو بٌیبدی خیغب کہ ٓائیي ایک فشد کی حشهت کے 

 حك تغلین کشتب ہے۔

اوس خیغب کہ کغی شخض کے خبًب عے  کبم والی خگہ 

 ًبى فبسهل  ل فبسهلپش، ہش لغن کے تعلیوی اداسے  بشوو

هیں، بچوں   (پبلک اوس پشائیویٹ دوًوں )اوس هزہبی 

، هتببدل دیکھ بھبلکے تحفع کے اداسوں هیں بشوول 

عیٹٌگض  دیکھ بھبلبحبلی هشاکض اوس دوعشے هتببدل 

پبلک اوس پشائیویٹ هیں، اوس ًوخواى  عذالتی   دوًوں

کے خالف گٌدبئشیں  عضا ًظبم هیں بچوں پش خغوبًی 

 بٌبًب ضشوسی ہوگیب ہے؛

اوس خیغب کہ یہ پبکغتبى عشکبس پش واخب ہے کہ هختلف 

عبلوی کٌویٌشٌض، کٌویٌٹظ اوس اًغٹشوهٌٹظ کے تحت  

پش پببٌذی کے لئے  گٌدبئشیں   عضا ہش لغن کی خغوبًی  

 بٌبئے۔

 ۔خبئے گب یبال یںاط کو اط طشذ عول ه

پببٌذی ایکٹ،  عضا اط ایکٹ کو عٌذھ بچوں پش ( 1.)1

 کہب خبئیگب۔ ۲۱۰۶

 اط ایکٹ کی توبم عٌذھ تک توثیك کی خبئیگی۔ (2)

 یہ فوسی طوس الگو ہوگب۔(3)

 

 

 :کچھ اوس ًکلے اط ایکٹ هیں خب تک هفہوم (1.)2

(a) ”عے هشاد ہے ایک تعلیوی   “دیکھ بھبل کے اداسے

کی خگہ خظ هیں ایک یب  اداسا، یتین خبًہ یب ایک تحفع
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ب فوعٹش کئیش فشاہن  هتببدل  دیکھ بھبل ی بچے هضیذ 

اط هیں شبهل ہو  عکتب ہے، سکھے گئے ہو،  کشًے کے

گھش چبہے وٍ  ، بحبلی کب هشکض  یب ایک بچوں کب گھش 

ہو یب  پبلک پش ہو یب هغتمبل بٌیبد پش ہو یب عبسضی بٌیبد

  ؛پشائیویٹ، سخغٹش ہو  یب  سخغٹشڈ ًہ ہو

(b)  ”کن عوش کب کوئی عے هشاد اٹھبسٍ عبل عے “بچے 

 ؛فشد

(c) ”عضا عے هشاد کوئی  عضا “طبی”یب   “خغوبًی 

خظ هیں طبی لوت اعتعوبل کی خبئے اوس کغی حذ تک 

 تکلیف یب پشیشبًی دیٌے کی کوشش کی خبئے، چبہے وٍ 

کن ہو، خظ هیں ہو عکتب ہے هبسپیٹ   کتٌی بھی

کغی بچے کو،  (“گھیغٹٌب” ، “چوبٹ  لگبًب”، “ًوچٌب”)

عے، لکڑی ہبتھ عے یب کغی اوصاس عے )کوڑے عے، 

بشوول التیں هبسًب،  (عے، وغیشٍ کفگیش،   بیلٹ، خوتے 

هبسًب  هکے،  ًوچٌب دیٌب بچے کو  پھیٌکٌے کی،  دھکے

، کبٹٌب، ببلوں عے پکڑًب یب کبى پکڑًب، بچے کو غیشٓاسام 

هدبوس کشًب،  خالًب، عکبلڈًگ، لیئے دٍ حبلت کے

هٌہ طببي عے  ےصبشدعتی کچھ کھالًب )خیغب کہ بچے ک

 (کھبًے کے لئے صوس بھشًب دھوًب یب گشم هظبلحہ

بشوول رہٌی دببء یب کغی بھی لغن کے تشذد  پش وٍ 

 :هحذود ًہ ہوًب چبہے

(i) ”هیں  ۱۵۰خیغے پبکغتبى پیٌل کوڈ کی دفعہ “حولہ

هبعوائے اط ( XLV خو ایکٹ   ۰۶۶۱) بیبى شذٍ ہے

هٌذسخہ ریل کوڈ  کی حیثیت ”دفعہ کے حوالہ دیب گیب ہے 

 ؛“عے

(ii)”هیں  ۱۱۲هٌذسخہ ریل کوڈ کی دفعہ خیغے “تکلیف

 ؛بیبى شذٍ ہو

(iii) ”خیغب کہ هٌذسخہ ریل کوڈ کی دفعہ  “کشهٌل فوسط

 ؛هیں بیبى شذٍ ہے ۱۵۱

(iv)  دوعشے  غیش طبی طشیمے عضا کے خو ظبلوبًہ

اوس توہیي آهیض ہیں هثالً وٍ عضا خیغے رلیل کشکے، 

ڈساًب، دھوکبًب، خظ هیں هزاق اڑاًب خیغے عول شبهل 

 ؛ہو
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(d) ”عے هشاد کہ وٍ اداسٍ خہبں پش “تعلیوی اداسوں

فبسهل یب ًبى فبسهل طشیمے کغی لغن کی ہذایت پش دی  

ٹبئن کے لیئے ہو یب پبسٹ ٹبئن بٌیبد پش گئی ہو، پھش وٍ فل 

بشوول بوسڈًگ ہبئوعض کی، دوًوں لغن کے پبلک اوس 

 ؛پشائیویٹ، سخغٹش ڈ یب سخغٹشڈ ًہ ہو

(e) ”عے هشاد کبم کی خگہ  یب احبطہ “کبم کی خگہ

خہبں کوئی تٌظین یب عشهبئیذاس کن کشتب ہو اوس خظ هیں 

شبهل ہے کہ عوبست، فیکٹشی، دکبى، کوششل 

اعٹبلشوٌٹ ، وسکشبپ، فبسم، سہبئشی ہوٹل یب سیغٹوسًٹ 

خہبں  ، کھلی خگہ یب ایک بڑی خبگشافیبئی ایشاضی

یب عشهبئیذاس کی عشگشهیبں چل سہی ہو اوس خظ  تٌظین

هیں شبهل ہے کوئی حبلت خو ٓافظ عے ببہش ٓافیشل وسک 

 یب ٓافیشل عشگشهی عے هٌغلک ہو۔

اعتعوبل کئے گئے ہو پش تفظیل “لفع اوس اظہبس” (2)

هعٌی ہوگی خو ہی  ہو اط کی وٍ  بتبئی گئی  ًہیں 

 هٌغلک لواًیي هیں  دی گئی ہے۔

خظیت اوس اًفشادیت کب احتشام بچے کو اط کی ش(1.)۱

 عضا کشًے کب حك حبطل ہے اوس اط پش کوئی خغوبًی 

 یب دوعشی کوئی تزلیل یب کن بشتبوء  ًہیں کیب خبئیگب۔

 ۶۸کی دفعہ  ۰۶۶۱کچھ پبکغتبى پیٌل کوڈ، خب تک (۲)

اوس ولتی طوس الگو کغی دوعشے لواًیي یب لواعذ کے 

هتضبد ًہ ہو، کغی شخض کے خبًب عے کبم کی 

 اوس دوعشے تعلیوی اداسے بشوول خگہیں، اعکولوں

، بحبلی هشاکض اوس کغی دوعشے هتببدل دیکھ بھبل 

،  اوس  ، دوعشے پبلک اوس پشائیویٹهتببدل کیئش عیٹٌگض

هیں بچوں پش ہش لغن کی خغوبًی عذالتی ًظبم  طفالًہ 

 هٌع کیب گیب ہے۔ عضا

طشف اط طوست  الذامبچوں کے هتعلك ڈعپٌغشی  (۱)

کے  عظوت خو بچوں کی هیں لیئے خب عکتے ہیں 

اوس اوس خغوبًی تشذد یب عضا خو بچوں کی طبی  هطببك

عے هٌغلک ہو یب خو بچے کی خزببتی  ًشوًوبرہٌی 

الذام فیت کو هتبثش کشتی ہو اى کے خالف اًضببطی کی

 ۔خب عکتےہیں لیئے
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کی گٌدبئشوں کی  ۱خو  بھی اط ایکٹ کی دفعہ ( 1.)۴

اوس  ۰۶۶۱خالف وسصی کشیگب وٍ پبکغتبى پیٌل کوڈ، 

غے خشائن هٌغلک لواًیي هیں هٌذسخہ ریل ایدوعشے 

 ۔کے لیئے بیبى شذٍ عضا کب هغتحك ہوگب

هٌذسخہ ریل چھوٹے اوس بڑے اط کے عبتھ، (۲)

خشهبًے اى لوگوں پش ًبفز ہوًگے خو اط ایکٹ کی دفعہ 

کی گٌدبئشوں کی خالف وسصی کشیٌگے، تعلیوی  ۱

دیکھ بھبل والے اوس پیٌل اداسے اوس دوعشے هتببدل 

 :کیئش عیٹٌگض هیں خیغے کہ

(a) هبئٌش پٌٹلیض: 

(i)  ؛ڈاًٹ ڈپٹ 

(ii) کے لئے اهذاد، تشلی یب اًکشیوٌٹ  هذتهخظوص

عے هٌغلک احکبم  عہذوں کے هطببكلواعذ ،هبعوائے 

ًہ  ہوں  تشلی یب هبلی  تشلی کےلیئے هوصوى کے تحت

 اوس ؛شپ

(iii)  لیئے ، ٹبئن ، هخظوص ولت کے سوکٌبتشلی عے

کشاط  هبعوائے ایغی پببٌذی   حذ اہلیتاعکیل هیں 

 اوس؛ہوًے پش  ںکشًے کے لیئے غیش هوصو

(iv) یب احکبم کی خالف حکوهت کو کغی غیش رهیواساًہ

یب ًمظبى کے  ًمظبى توبم کغی  ہوًے والے وسصی پش 

 ؛کچھ حظے کی واپغی

(b)هیدش پٌٹلیض: 

(i)ئن اعکیل پش لوئش پوعٹ یب ٹبئن اعکیل پش تٌضلی، یب ٹب

 ؛لوئش اعٹیح تک تٌضلی

(ii) ؛الصهی سٹبئشهٌٹ 

(iii)اوس؛ًوکشی عے بشطشفی 

(iv) هالصهت عے ہٹبًب؛ 

ًوکشی عے بشطشفی ًہیں پش ًوکشی عے ہٹبًب (۱)

 هیں هالصهت کے لئے ًباہل کشیگی۔ هغتمبل

اط دفعہ هیں ًوکشی عے بشطشفی یب ہٹبًے هیں (۴)

 -ےکغی شخض کی ڈعچبسج شبهل ًہیں ہ

(a) اهتحبى تحت همشسی ، اهتحبى کے عشطے کے

لواًیي کے  دوساں، یب اط پش الگو تحمیك یب تشبیت کے

کیغض هیں شکبیبت 

 کب طشیمے کبس

Complaint 

procedure to the 

cases of 

corporal 

punishment 
 

اط ایکٹ کی 

گٌدبئش کب ًدی 

 اداسوں پش ًفبر

Enforcement of 

the provisions 

of this Act to 

private 

institutions 

 

 

 

 

یہ ایکٹ دوعشے 

 هٌغوخ کولواًیي 

 کشیگب

This Act to 

override other 

laws 

 

 لواعذ

Rules 

 

 



 
6 

 یب؛هطببك

(b) کیب گیب ہو، هبعوائے  کبًٹشیکٹ کے، عبسضی  همشس

همشسی سکھٌے کے لئے، همشسی کب عشطہ ختن ہوًے 

 یب؛ پش

(c)  کبًٹشیکٹ  کے ششائظ کے هطببك کبًٹشیکٹ ہوًے

 پش۔

حکوهت دوعشے هحکوہ خبت کے تعبوى  ۔طوببئی ۵

عے کغی بچے یب کغی بھی شخض کے طشف عے 

خغوبًی تشذد  کی هخظوص شکبیبت  پش شکبیت کب 

 طشیمے کبس بیبى  کش عکتی ہے۔

 

 

 

 

طوببئی  حکوهت ًدی اداسوں  چبہے وٍ سخغٹشڈ  (1).۶

ہو یب سخغٹش ڈ ًہیں ہو وٍ بیبى شذٍ ہوًگے، اط هیں 

کشًے  اوس ًظشداسی کے لئے خبهع  ایکٹ کے الگو

 عکتی ہے۔ بٌب ًظبم 

کو عبهٌب کشًے کے  عضا توبم ًدی اداسے خغوبًی  (۲)

 ًظبم بٌبئیٌگے۔ لئے شکبیتی

تحشیشی  سخغٹشیشي کے ولت ًدی اداسوں کو  (۱)

حلف ًبهہ خوع کشواًب پڑیگب کہ وٍ ایکٹ  اوس اط 

علغلے هیں بٌبئے گئے لواعذ کی الئیي هیں شکبیتی 

خغوبًی  تب کہًظبم بٌبًے کےلئے رهیواس ہوًگے کہ 

، خظ هیں ئے خب عکیںتشذد کی شکبیبت پش الذام اٹھب

ًبکبهی پش اى کی سخغٹشیشي سد کی خبئیگی،  حلف 

 بى کیب خبئیگب۔ًبهے کب طشیمہ کبس بی

یوں کی  طوست هیں ایکٹ کی گٌدبئش ًدی اداسے  (۴)

کے عبهٌے، خو تھبسٹی کے تحت کبسپوسل کی شکبیت ا

 عکتی ہے۔بیبى کی گئی ہو، فبئل کش 

اط ایکٹ کی گٌدبئشیں ولتی طوس الگو توبم دوعشے .۲

 کشیگی۔ هٌغوخ لواًیي کو 
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طوببئی حکوهت اط ایکٹ کے الگو ہوًے کے  (1).۶

چھ هبٍ  کے عشطے کے دوساں ٓافیشل ًوٹیفکیشي کے 

 رسیعے ایکٹ  کے تحت لواعذ بیبى کش عکتی ہے۔

 هت  هٌغلک  تعلیوی کوڈ  اوس اعبتزٍطوببئی حکو(۲)

کے لیئے کوڈ ٓاف کٌڈیکٹ اوس هٌغلک لواعذ وغیشٍ هیں 

ش بچوں کے تشهین  کش عکتی ہے تبکہ کبم کی خگہ پ

اوس توبم  خب عکےپش پببٌذی لگبئی  عضا خالف خغوبًی  

تعلیوی اداسوں بشوول فبسهل، ًبى فبسهل اوس هزہبی، 

دوًوں پبلک اوس پشائیویٹ اوس بچوں کی دیکھ بھبل کے 

اوس  اداسے بشوول فوعٹش کیئش، بحبلی کے هشاکض

دوعشے کغی هتببدل کیئش عیٹٌگض، دوعشی پبلک اوس 

پش  عضا عذالتی ًظبم هیں خغوبًی   طفالًہ پشائیویٹ اوس 

 خب عکے۔  ئی پببٌذی لگب

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ  تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

 


