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         فہرست مضامين

 صفحہ            

 ۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعارف

يف  ۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بچوں كی تعر

 ۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مت پر عام ممانعتزبچوں كی مال

 �يں چكے پہنچ كو عمر كی سال ١٣بچوں كی مالزمت جو 
 ۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكمل كر ليا ہے IIIاور فارم 

 �يں چكے پہنچ كو عمر كی سال ١٣بچوں كی مالزمت جو 

 ۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيامكمل نہيں  IIIاور فارم 

 ۳ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كا تصديق نامہ اسكول ميں حاضری

يزات جو    ۳ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مالك ركھے گادستاو

يح    ۴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراہم كرنے والے بچوں كی مالزمتتفر

 ۴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرائم اور جرمانے

 ۴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوسرے مالزمتی تحفظ

  ۴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحقيقات اور شكايات
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 تعارف

،صنعتی ) Cap.57كا اطالق، مالزمت كے قانون كے تحت بنايا گيا ہے( نبچوں كی مالزمت كے ضابطہ آئي

كام ميں بچوں كی مالزمت كی ممانعت اور غير صنعتی محكمہ ميں بچوں كی مالزمت كو منظم كرتا ہے، 

 -تاكہ ان كے اسكول ميں خلل نہ ہو

يقے سے ضابطہ آئين كے خاص شرائط كا احاطہ كرتی ہے تاكہ مال كان كو اپنی قانونی يہ را�نما سادہ طر

ياں اور بچوں كو اپنے قانونی حقوق متعلق مالزمت كی عام شرائط سمجھنے ميں مدد ملے يہ  -ذمہ دار

يح كے لئے با اختيار ر�ينگے  -دھيان ميں ركھنا چا�يے كہ صرف قوانين اور ضابطہ آئين ازخود شرائط كی تشر

يف  بچوں كی تعر

يف يوں بيان كی جاتی ہے كہ ايك شخص   ١٥جس كی عمر مالزمت كے قانون كے تحت "بچے" كی تعر

 -ہو كم سے سال

 بچوں كی مالزمت پر عام ممانعت

يد  ١٣ -كوئی بھی شخص صنعتی كام ميں بچوں كو مالزم نہيں ركھےگا(ا)  سال سے كم عمر بچوں پر مز

يادہ عمر كے  ١٣ -ممانعت ہے كہ انہيں تمام اقتصادی حلقوں ميں مالزم ركھا جائے سال يا اس سے ز

بچوں كو غير صنعتی محكموں ميں مالزم ركھا جا سكتا اس شرت پر كہ وہ پورے وقت كے اسكول ميں 

نہيں كيا تو، اور دوسری پابندياں مندرجہ ذيل مكمل  IIIحاضری ديں اگر انہوں نے سيكنڈری تعليم كا فارم 

 -مفصل بيان كی گئی �يں

ں يہ سمجھا جاۓ گا كہ وہ و�اں پر ايك بچہ جو كسی بھی مالزمت كی جگہ پر كام كرتا ہے، آيا اجرت پر يا نہي

 -قوانين كے تحت مالزم ركھا گيا

) كے تحت Cap.47ر آموزی كے قانون (بچوں كے ضابطہ آئين كا اطالق ان بچوں پر الگو نہيں ہوتا جو كہ كا

 -درج شدہ كار آموز �يں

-۱-
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 ليا كر مكمل III فارم اور �يں چكے پہنچ كو عمر كی سال ١٣بچوں كی مالزمت جو 
 ہے

 كو ہے ليا كر مكمل III فارم اور ہے كم سے سال ١٥چكا ہے مگر  پہنچ كو عمر كی سال ١٣ايك بچہ جو 
 ہے سكتا جا ركھا مالزم ميں محكمہ صنعتی غير تحت كے شرائط ذيل مندرجہ

يں كہ اس   (ا)  اس كے والدين كو چا�ئے كہ اس كے ہونے والے مالك كو ثبوت پيش كر
 -مكمل كر لی ہے IIIنے فارم 

يری اجازت دے چكے �يںكے والدين اس كی مالزمت كے ليئے  اس (ب)  -تحر
 -مالزم نہيں ركھا جائيگا وہ (ت) 

)i(    بعد كے بجے ٧ رات يا پہلے سے بجے ٧صبح 

)ii(        يادہ سے دورانيہ كے گھنٹے ٨كسی بھی دن  ز

)iii(       يادہ سے گھنٹے ٥  ١ جو كے وقفے بغير لئے كے كرنے كام مسلسل ز
 كھانے اور آرام كے لئے اوركم نہ ہو سے گھنٹے

)iv( يادہ سے گرام كلو ١٨جو  ليئے كے اٹھانے وزن بھی كوئی  ہو ز

 

 نہيں مكمل III فارم مگر �يں چكے پہنچ كو عمر كی سال ١٣بچوں كی مالزمت جو 
 كيا

 III فارم مگر �يں چكے پہنچ كو عمر كی سال ١٣بشمول مندرجہ باال شرائط كے، بچوں كی مالزمت پر جو 
يد پابندياں لگائی گئی �يں:كي نہيں مكمل  ا پر مز

اسكول ميں حاضری كا تصديق نامہ پيش اس كے والدين كو چا�ئے كہ اس كے ہونے والے مالك كو  (ا)
يں:  كر

 وہ مالزم نہيں ركھا جائيگا (ب)
)i( ؛وں كے دوران كسی بھی اسكول كے دناسكول كے گھنٹ 
)ii( اسكول كے ايام كے دوران 

يادہ، سے گھنٹے ٢كسی بھی اسكول كے دن  •  يا ز

يادہ سے گھنٹے ٤كسی اور دن  •  ؛ز
)iii(  يادہ سے گھنٹے �گرميوں كی چھٹيوں كے دوران كسی بھی دن  اور ز

-۲- 



A Concise Guide to the Employment of Children Regulations (Urdu – Pakistan version) 3 
 

)iv( مندرجہ ذيل ممنوع پيشوں ميں يا جگہوں پر 

 اس كے متعلقات يا جگہ جہاں نشہ  بھی عمارت اور كسی •
ٓ
 بكتا يا استعمال ہوتا ہے،ور محلول ا

 عوامی جگہوں پر جہاں كوڑا كركٹ سے نبٹا جائے، •

 نا،اخطرناك چيزوں كو �اتھ ميں لينا يا ان كو پہنچ •

يسنگ اور كچلنے وغيرہ ، كا  • كسی بھی خطرناك مشين كا كام جس ميں كٹائی،پسائی،رولنگ،پر

 شامل ہے، كام

 رڈ خانہ،يا جوے كی جگہ پر،ئكسی بھی ڈانس �ال،بلي •

يح كی جگہ پر، غير منافع  •  بخش مقاصد كے عالوہ،كسی بھی عوامی تفر

يسٹورانٹ،وغيرہ كے كچن كسی بھی ہوٹل، بورڈنگ �اؤس، • پكے ہوئے كھانے كی دكان، كيفے يا ر

 ميں،

پر، رميٹ ٣با�ر كی طرف سے كھڑكيوں كی صفائی زمين كی سطح سے  •  او

 كسی بھی مذبح خانہ يا ذبح خانے ميں، •

 كسی بھی حجام خانہ يا مالش كرنے كی جگہ ميں، •

 اسكول ميں حاضری كا تصديق نامہ

براہ كی طرف سے جاری ہو گا يہ تصديق  يز ہے جو اسكول كے سر "اسكول ميں حاضری كا تصديق نامہ" وہ دستاو

كی جاے تو بچہ كے  جب بچہ كو مالزمت كی پيشكش-ہے مالزم بچہ اسكول ميں حاضری دے ر�اكرتے ہوئے كہ 

 -ے كہ اس تصديق نامہ كے لئے اسكول كو درخواست ديںئيوالدين كو چا�

يزات جو مالك ركھے گا  دستاو

يزات اپنے پاس ركھے اور ليبر ايك بچہ كے مالك كو چا�يے كہ �ر بچہ مالزم كے متعلق مندرجہ ذيل دست او
 معا ينے كے لئے پيش كرےپارٹمنٹ كے معاينہ افسر كے ڈ

يری اجازت نام (ا) مالزمت كے لئے بچے  ہ؛كے والدين كا تحر
 مكمل كرنے كا ثبوت يا اسكول ميں حاضری كا درست تصديق نامہ (يا كاپی) اور III(ب) بچہ كے فارم 

 )LD319(ج) مالزم بچے كار كارڈ (فارم 
-۳- 
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يح فراہم كرنے والے بچوں كی مالزمت  تفر

بيت كے فروغ كے لئے ہوسكتا ہے كہ كمشنر فارليبر بعض پابنديوں كے تحت جيسا كہ كمشنر  فن اور تر

يح فراہم كرنے والے كی حيثيت سے مالزم ركھنے كی ايك بيان كرسكتا ہے كسی بھی عمر كے بچوں كو  تفر

يح فراہم كرنے والے بچوں كو مالزم ركھنے كا ارادہ ركھتا ہے كو چا�يے كہ  مالك جو-اجازت دے كہ تفر

يری درخواست دے بانی حوالہ ليں -مالزمت شروع ہونے سے قبل كمشنر كو تحر تفصيالت كے لئے براہ مہر

يح فراہم كرنے وا"  "ـں كی مالزمت كی ايك را�نمالے بچوتفر

 جرائم اور جرمانے

رے گا تو ايك جرم كا كوئی بھی شخص جو بچوں كی مالزمت كے ضابطہ آئين كا اطالق كی خالف ورزی ك

يادہ ئےمرتكب ہو جا يادہ سے ز  جوابدہ كا جرمانہ كے $۵٠،٠٠٠ سے $ ۱۰،۰۰۰گا، اور مجرم ثابت ہونے پر ز

 -ہوگا

 دوسرے مالزمتی تحفظ

بانی تفصيالت -مالزمت كے قانون كے تحت پابندياں جہاں مناسب ہوں بچہ مالزم پر الگو ہوتی �يں براہ مہر

 كے لئے حوالہ ليں"ايك جامع را�نما قانون مالزمت كی"

 تحقيقات اور شكايات

 پر ٢٧١٧ ١٧٧١كا اطالق كے متعلق تحقيقات تحقيقاتی ہوٹ الئن  نبچوں كی مالزمت كے ضابطہ آئي

يں ينس ١٨٢٣ الئن ہوٹ(" كر ٹمنٹ كے ہوم پيج كے ڈپار ،ياليبر)ہے جاتی ديكھی سے" لنك ايزی سيٹز
يعے ذ يں http://www.labour.gov.hkر  -پر كر

 ليبر آف اٹر كو بيڈ يا �يں جاسكتی كی پر ٢٨١٥ ٢٢٠٠ الئن ہوٹ كی شكايات گھنٹے ٢٤شكايات 

بر ١٧/Fليبر ڈپارٹمنٹ  كو، نيژڈو انسپكشن كانگ كو بھيجی جا  �انگ سنٹرل روڈ، ٣٨ ئرپيبلڈنگ، �ار
    -تمام شكايات كو نہايت رازداری كے ساتھ ديكھا جائے گا-سكتی �يں

-۴- 
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