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 ]1094 غتآگ 22[

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ کىسٹ ٓاف واسڈط 

 هيں تشهين کی جبئے گی۔ 1095ایکٹ، 

عٌذھ کىسٹ ٓاف واسڈط ایکٹ، جيغب کہ ششعی عذالت  

 هيں کچه تشاهين کشًے کی ہذایت کی گئی ہے۔ 1095

هيں  1095اوس جيغب کہ عٌذھ کىسٹ  ٓاف واسڈط ایکٹ، 

 تشهين کشًب ضشوسی ہىگيب ہے، وٍ اط طشح ہىگی:

کے اعالى اوس پشو ویضًل  1022پبًچ  جىالئی  لہزا 

 کی سوشٌی هيں عٌذھ کے 1091کبًغٹيٹيىشي ٓاسڈس،  

 ىسًش هٌذسجہ ٓاسڈیٌٌظ بٌب کشًبفز فشهبتب ہے:گ

اط ٓاسڈیٌٌظ کى عٌذھ کىسٹ آف واسڈط )تشهين( ( 1) . 1

 کہب جبئے گب۔ 1094ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فىسی ًبفز ہىگب۔ ( 2)

 
 

جظ کى  هيں،  1095ط ایکٹ، عٌذھ کىسٹ ٓاف واسڈ. 2

اط کے بعذ بهی هزکىسٍ ایکٹ کہب جبئے گب، اط  کی 

دیب  ( کى ًوبش 1کے اط دفعہ کی ریلی دفعہ ) 31دفعہ 

( 1گب اوس اط طشح دیئے گئے ًوبش  ریلی دفعہ  )جبئے 

 اوس ششطيہ بيبى کے بعذ هٌذسجہ اضبفہ کيب جبئے گب:

جہبں  کىئی ایغب  کيظ داخل کيب جبتب ہے، جظ هيں ( 2)

کىئی ًىٹيظ دو  هبٍ کی  هطلىبہ هذت کی اختتبم گضسًے 

یب ًکبال جبئے، یب جہبں کىئی  کے بعذ ًہيں دیب  جبتب 

دسخىاعت کغی بيبى پش هشتول ًہ ہى تى ایغب ًىٹظ دیب یب 

ًکبال گيب ہے، تى هذعی کغی بهی اخشاج کب  حقذاس ًہيں 

یب کىسٹ ٓاف  ًے   پش ہىا ہىوٍ کيظ  کے ًوٹبہىگب، 

واسڈط وٍ هحغىط کشے کہ هذعی کيظ داخل کشًے  

کے بعذ دو هبٍ کی هذت هيں ایغی دعىٰی داخل ًہيں کی 

 :ہے

بششطيکہ کيظ ایغے ًىٹظ کے  عىائے  داخل کيب گيب 

ہے، عىل کىسٹ کی عيوی کىلي عے تبذیل کيب جبئے گب 

 :بيبى شبهل کيب جبئے گب اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ششطيہ

کے ٓاخش هيں ٓاًے  44هزکىسٍ ایکٹ کی دفعہ  .3
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پ کے عيوی کىلي عے تبذیل کيب والے فل اعٹب

جبئے گب اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ششطيہ بيبى 

 :شبهل کيب جبئے گب

بششطيکہ جب تک هتبثش  ہىًے والے ٓادهی کى عٌٌے ”

یب کب هىقع فشاہن ًہيں کيب جبتب، تب تک کىئی بهی حکن 

کىئی بهی کبسوائی، ًظشثبًی، تبذیل کشًے   یب واپظ  

 “ًہيں ليب جب عکتب۔

 دسعتگی
پڑھب جبئے: بششطيکہ ًىٹظ دیٌے کے عىائے کغی 

کيظ هيں عىل کىسٹ، کىسٹ ٓاف واسڈط کى تحشیشی 

کے لئے اجبصت دی گی، وٍ تيي هبٍ بيبى  جوع  کشاًے 

 “.کی هذت عے کن ًہ ہىگی

کہ ایغے ًىٹظ کے عىائے داخل کئے ىائے اط کے ع

گئے کغی کيظ هيں عىل کىسٹ کى عيوی کىلي عے 

تبذیل کيب جبئے گب اوس اط کے بعذ هٌذسجہ ششطيہ بيبى 

کب اضبفہ کيب جبئے گب۔ عٌذھ گىسًوٌٹ ایکغٹشا ٓاسڈًشی 

 S.Legis 1(6)84 عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوبش I -گضیٹ پبسٹ

هيں شبیع  049 کى صفحہ ًوبش  1094، ٓاگغٹ 22 تبسیخ

 ہىا۔ یہ ال ڈپبسٹوٌٹ کے طشف عے جبسی کيب گيب۔

 

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  ٓارڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


