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TRIBUNALS ACT, 1973 
 ]7973ڊضيتس  5[

ايڪٽ جًٍِ ذريعي ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي 

اٌطاف جّ ٌظام الڳّ شسطً ۽ ضاةطً ضان الڳاپيم ىعاىهً ۾ 

 الِء ضسوس ٽسةيٌّهص كائو ڪيّن ويٍريّن.ڪسڻ 

ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي شسطً ۽ ضاةطً جيئً تَ 

اٌطاف جّ ضان الڳاپيم ىعاىهً ۾ ۽ ٻيً الڳاپيم ىعاىهً ۾ 

الِء اٌتظاىي ٽسةيٌّهص كائو ڪسڻ ضسوري ٿي ٌظام الڳّ ڪسڻ 

 پيّ „ُيۿ جً کي ضسوس ٽسةيٌّهص ضڏيّ ويٍرو.

ايڪٽ کي ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّهص ايڪٽۿ ( ًُ 7)  .7

 ضڏيّ ويٍرو. 7973

 (ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو.2) 

(اُّ ضيّرن ضسڪاري ىالزىً تي الڳّ ٿيٍروۿ ڀم 3)

 اُي ڪٿي ةَ ُجً.

ًُ ايڪٽ ۾ جيطتائيً ڪجَِ ىضيّن يا ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجي:

(a)“کي ضاڳئي ىعٍيٰ „ُيۿ جيڪا ان کي ” ضسڪاري ىالزم

 ۾ „ُي؛ 7973ضٍڌ ضسڪاري ىالزم ايڪٽۿ 

(b) “ىطهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 
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(c) “تحت كائو ڪيم ضسوس  3ىطهب دفعَ ” ٽسةيٌّم

 ٽسةيٌّم.

حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعيۿ ( 7.)3

ُڪ يا وڌيڪ ٽسةيٌّهص كائو ڪسي ضگِي ٿيۿ ۽ جيڪڏًُ 

ُڪ کان وڌيڪ ٽسةيٌّم كائو ڪئي وڃيۿ حڪّىت 

ڪيا ٌّٽيفڪيشً ۾ ضسڪاري ىالزىً جّ درجّ يا درجا ةيان 

ويٍراۿ جً جي ضهطهي ۾ يا جً عالئلائي حرن ۾ۿ ًُ ايڪٽ 

 تحت اُڙيً ٽسةيٌّهص کي دائسه ادتيار „ُي.

( ٽسةيٌّم کي ضسڪاري ىالزىً جي ىالزىت جي شسطً ۽ 2)

ضاةطً ضان الڳاپيم ىعاىهً ةشيّل اٌتظاىي ىعاىهي جي 

 ادتيار حاضم ٌُّرو.داص اٌطاف ڪسڻ جّ ٍُگاىي 

 ٌُّري:(ٽسةيٌّم ىشتيم 3)

(a) چيئسىيًۿ جيڪّ ُاِء ڪّرٽ جّ جج رُيّ ُجي يا ُاِء

 ڪّرٽ جّ جج ٿيڻ جّ اُم ُجي؛ ۽

(b) ٻَ ىييتس جً ىان ُس ُڪ وفاكي يا ضّةائي حڪّىت ۾

پّضٽ گِٽ ۾ گِٽ ضتسًٌِ ضانً جي عسضي  Iڪالس 

 تائيً رکي ُجي.

(ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً ۽ ىييتس حڪّىت طسفان اُڙيً 4)

ىلسر ڪيا ويٍراۿ جيئً اُا طئي  شسطً ۽ ضاةطً تحت

 ڪسي.

(ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً يا ىييتس گّرٌس  کي ُٿ نکت ضان 5)

 عِري تان اضتعيفيٰ ڏئي ضگِي ٿّ.

 ضسڪاري (ٽسةيٌّم جّ چيئسىيً يا ىييتس پاڪطتان جي6)

 ٌَ رکي ضگٍِرو.عِرو  ّ ىٍافعي واروٻي ۾ ڪّىالزىت 

ڪّ ضسڪاري ىالزم جيڪّ ڪًٍِ حتيي حڪو ضتب . 4
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ىتاثس ٿيّ ُجيۿ پِّء اُّ اضم ُجي يا اپيهيٽۿ جيڪّ ان جي 

 کاتي جيىالزىت جي شسطً ۽ ضاةطً جي ضهطهي ۾ ڪًٍِ 

ادتياري طسفان ڪيّ ويّ ُجيۿ اُّ اُڙو حڪو ىهڻ جي 

ٽيًِ ڏيًٍِ اٌرر اُڙي ىعاىهي ةاةت دائسه ادتيار رکٍرڙ 

 ي ضگِي ٿّ:ٽسةيٌّم ۾ اپيم ڪس

 ةشسطيڪ:

(a)يا ڪً كاعرن  7973ڪٽۿ جتي ضٍڌ ضسڪاري ىالزم اي

ادتياري کي اپيمۿ ٌظسثاٌي يا ريپسيشٌٽيشً  تحت کاتي جي

ڪئي وئي „ُيۿ اُڙي ڪًٍِ حڪو دالفۿ ڪا اپيم 

ٽسةيٌّم ۾ ٌَ ڪئي ويٍري جيطتائيً ىتاثس ضسڪاري ىالزم 

اُڙي ادتياري ۾ ٌظسثاٌي يا ريپسيشٌٽيشً الِء اپيم يا 

دردّاضت ٌَ ڪئي „ُي ۽ ٌّي ڏيًٍِ جّ عسضّ اُڙي تاريخ 

اُڙي اپيمۿ دردّاضت يا  کان گزري ويّ „ُيۿ جڏًُ

 ريپسيشٌٽيشً ڪئي وئي ُجي؛ ۽

(b)اٿارٽي جي حڪو  ةَ دردّاضت ٽسةيٌّم ۾ کاتي جي ڪا

يا فيطهي دالف ٌَ ڪئي ويٍريۿ جًٍِ ۾ طئي ڪيّ ويّ 

 ُجي:

(i)يا ٻيّ ڪجَِ اُڙي شذص جّ جيڪّ ىلسر ٿيڻّ  ىّزوٌيت

„ُي يا داص عِري تي رکڻّ „ُيۿ يا جًٍِ کي اعهيٰ عِري يا 

 سيڊ تي تسكي ڏيڻي „ُيۿ ياگ

(ii)کاتي جاچ جي ٌتيجي ۾ ضسڪاري ىالزم تي  کاتي جي

ىڙُيم ضشا يا ڏٌڊ جّ ىلرارۿ ضّاِء ان جي جتي ىڙُيم طسفان 

عِرو گِٽائڻ يا ىالزىت ىان الزىي ڏٌڊ ةسطسفيۿ ُٽائڻۿ 

 رٽائسىيٍٽ ُجي.

ىطهب ڪا اٿارٽي ” ادتياري کاتي واري“وضاحت: ًُ دفعَ ۾ 
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ٌّم جيۿ جيڪا ضسڪاري ىالزىً جي شسطً ۽ ضّاِء ٽسةي

ضاةطً جي ضهطهي ۾ ڪّ حڪو جاري ڪسڻ جي ىجاز 

 ُجي.

( ٽسةيٌّم اپيم تي جًٍِ „رڊر دالف اپيم ڪئي وئي 7. )5

„ُيۿ ان کي ىطتلم ڪسي ضگِي ٿيۿ پاضي تي رکي ضگِي 

 ٿيۿ تتريم ڪسي ضگِي ٿي يا ٻيِس تستيب ڏئي ضگِي ٿي.

فيطهي جي ىلطر الِء ُڪ ضّل ( ٽسةيٌّم ڪًٍِ اپيم تي 2)

تيار ٌُّرا جيئً ّرٽ ضيجِي ويٍري ۽ ان کي ضاڳيا ادڪ

جي  7918) 7918اُڙي ڪّرٽ کي ڪّڊ پسوضيجسۿ 

 ( تحت ىهيم „ًُۿ جًٍِ ۾ شاىم „ًُ ادتيار:Vايڪٽ 

(a) ڪًٍِ شذص جي حاضسي يليٍي ةڻائڻ ۽ حهف تي پڇا

 ڳاڇا ڪسڻ؛

(b)دضتاويش طهب ڪسڻ؛ 

(c) ًڪسڻ. كائوگّاًُ ۽ دضتاويشن جي ڇٍڊڇاڻ الِء ڪييش 

(ڪا اپيم ڪسڻۿ ڪّ دضتاويش ڀسڻۿ ڏيکارڻ يا رڪارڊ 3)

ڪسڻۿ يا ٽسةيٌّم کان ڪّ دضتاويش حاضم ڪسڻ تي ڪا 

 ڪّرٽ في ٌَ ٌُّري.

ٽسةيٌّم جي دائسه ادتيار ۾ ايٍرڙ ضيّرا ڪيصۿ اپيهّن ۽ . 6

طسفان دردّاضتّن جيڪي ڪًٍِ عرانت ۾ پارنياىيٍٽ 

 2172اضالىي جيِّري پاڪطتان جي „ئيً جي „رٽيڪم 

( ۾ جي اضافيۿ كاٌّن الڳّ ٿيڻ کان فّري اڳ انتّيٰ 2جي شق )

 ُيٺ „ًُۿ اُي اُڙي كاٌّن جي الڳّ ٿيڻ تي دتو ٿي ويٍرا.

ةشسطيڪ اُڙي ڪيصۿ اپيم يا دردّاضت جي ڌرۿ اُڙي كاٌّن 

کي اُڙي  جي الڳّ ٿيڻ جي ٌّي ڏيًٍِ اٌرر الڳاپيم ٽسةيٌّم

ڪيصۿ اپيم يا دردّاضت جي ضهطهي ۾ اپيم ڪسي ضگِي 
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 ٿي.

.اونَِ پاڪطتان ضّل ضسوضش )اپيهيٽ ٽسةيٌّهص( „رڊيٍٍصۿ 7

ضيّرا  ُهٍرڙتحت جّڙيم ٽسةيٌّم ضاىِّن  5جي دفعَ  7969

جي  7973) 7973ڪيص ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّم „رڊيٍٍصۿ 

دتيار دائسه اطّر فّري ضان ( جي الڳّ ٿيڻ XIضٍڌ „رڊيٍٍص 

 رکٍرڙ ٽسةيٌّم ڏاًٌِ ىٍتلم ٿي ويٍرا.

.حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطر حاضم ڪسڻ الِء 8

ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي كاعرا جّڙي ضگِي 

 ٿي.

.اونَِ پاڪطتان ضّل ضسوضش )اپيهيٽ ٽسةيٌّهص( „رڊيٍٍصۿ 9

 کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 7969

 

 

 

 

 

 

جي  7973) 7973.ضٍڌ ضسوس ٽسةيٌّهص „رڊيٍٍصۿ 71

 ( کي ىٍطّخ ڪيّ وڃي ٿّ.XIضٍڌ „رڊيٍٍص 

 

ىزڪّره تسجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتعيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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