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] ۷اگغت [۱۹۸۹
ایکٹ جظ کی توعظ عے کچھ هٌغوخ کشکے اوس
کچھ تجذیلیوں کے عبتھ عٌذھ پجلک عشوط کویشي
آسڈیٌٌظ ( ۱۹۷۸کب عٌذھ آسڈیٌٌظ ً )VIبفز کیب جبئے
گب۔
جیغب کہ کچھ هٌغوخ کش کے اوس کچھ تجذیلیوں کے
عبتھ عٌذھ پجلک عشوط کویشي آسڈیٌٌظ ( ۱۹۷۸کب
عٌذھ آسڈیٌٌظ ً )VIبفز کشًب همصود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ پجلک عشوط کویشي ایکٹ،
 ۱۹۸۹کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں ،جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aکویشي'' هطلت اط ایکٹ کے تحت لبئن شذٍ
عٌذھ پجلک عشوط کویشي؛
('' )bحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
('' )cهیوجش'' هطلت کویشي کب هیوجش اوس ،جت
تک هفہوم کچھ اوس ًہ ہو ،اط هیں شبهل ہے
چیئشهیي ثھی؛ اوس
('' )dثیبى کشدٍ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت لواعذ
هیں ثیبى کشدٍ۔
۳۔ ( )۱صوثہ عٌذھ کے لیئے یہبں ایک پجلک عشوط
کویشي ہوگی ،جظ کو عٌذھ پجلک عشوط کویشي کہب
جبئے گب۔
()۲کویشي چیئشهیي اوس هیوجشاى کی اتٌی تعذاد پہ
هشتول ہوگی ،جیغے حکوهت طے کشے۔
( )۳آدھے عے کن ًہ ہوں ،هیوجش ایغے ہوں گے،
جٌہوں ًے عشکبسی هالصهت هیں کن اص کن ثیظ عبل
هالصهت کی ہو۔
۴۔ ( )۱چیئشهیي اوس هیوجش حکوهت کی طشف عے
همشس کیئے جبئیں گے۔
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چیئشهیي اوس هیوجشاى
کی تمشسی
Appointment of
Chairman and
Members
چیئشهیي اوس هیوجشاى
کی هالصهت کے
ششائظ و ضواثظ
Terms
and

conditions
( )۲هیوجشاى کے عہذا سکھٌے کی هذت پبًچ عبل عے of
صائذ ًہ ہوگی؛
service
of
ثششطیکہ هیوجش دوثبسٍ همشس کیب جبئے گب ،جو هذت
Chairman and
تیي عبل عے صائذ ًہیں ہوگی۔
( )۳هیوجش حکوهت کو اپٌے ہبتھ عے تحشیشی طوس Members
اعتعیفی دے عکتب ہے۔
پش عہذے عے
ٰ
۵۔ ( )۱چیئشهیي اوس هیوجش کی هالصهت کے ششائظ و
ضواثظ اط طشح ہوں گے ،جیغے حکوهت کی طشف
عے طے کیئے جبئیں؛
ثششطیکہ ششائظ و ضواثظ چیئشهیي اوس هیوجشاى کی
آفیظ کی هذت کے دوساى اى کے ًمصبى هیں تجذیل
چیئشهیي اوس هیوجشاى
ًہیں کیئے جبئیں گے۔
()۲عہذٍ ختن ہوًے پش ،ایک هیوجش دوثبسٍ عشکبسی کی ثشطشفی
Removal
هالصهت هیں یب خودهختیبس کبسپوسیشي یب لبًوى کے of
تحت حکوهت کی طشف عے لبئن شذٍ ثبڈی هیں ،یب Chairman and
دیگش صوست هیں همشسی کے لیئے اہل ًہیں ہوگب:
Members
ثششطیکہ اط ریلی دفعہ هیں کچھ ایغب شبهل ًہیں ہوگب
جو ایک هیوجش کو چیئشهیي ثٌٌے عے سوکے گب۔
ثششطیکہ هضیذ یہ کہ اط ریلی دفعہ کے هي گشدات
هیوجش پش ًبفز ًہیں ہوگب جو ،هیوجش کہ طوس پش همشسی
عے فوسی پہلے ،وفبلی عشکبسی هالصهت هیں تھب،
اوس عول هالصم کے طوس پش لبًوى کے تحت عپش
ایٌویشي کی عوش تک ًہیں پٌہچب ہو۔
۶۔ ()۱اگش حکوهت اط خیبل کی ہے کہ چیئشهیي یب
هیوجش ،طجی یب رہٌی ثیوبسی عجت ،اپٌی رهیذاسیبى
ًجھبًے کے الئك ًہیں یب ثذعٌواًی کب هلضم ہے،
حکوهت هعبهلے کی جبًچ پڑتبل کے لیئے ہبئی کوسٹ
کب ایک جج همشس کشے گی۔
()۲اگش جبًچ پڑتبل کے ثعذ ،جت سپوسٹ جوع کشتب
ہے کہ چیئشهیي یب هیوجش اپٌی رهیذاسیبں ًجھبًے کب اہل
ًہیں یب ثذعٌواًی هیں هلوث ہے ،تو حکوهت دفعہ ۴
کی گٌجبئشوں کے هطبثك ایغے چیئشهیي یب هیوجش کو
ہٹب عکتی ہے۔
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وضبحت :اط ریلی دفعہ کے همبصذ کے لیئے
''ثذعٌواًی'' هطلت وٍ عول جو هالصهت کے ضبثطے
کے حکن عے ثبالتش ہو یب صوثہ عٌذھ کے عول
هالصهیي پش ًبفز ضبثطے والے لواعذ عے تکشاسی ہو
یب ایک عولذاس یب ثباخالق شخص ًہ سہے اوس جظ
هیں شبهل ہے چیئشهیي یب هیوجش کہ طوس پش کوئی لذم
یب عیبعی عول یب ثبہش عے کوئی واعطہ یب ثال واعطہ
حکوهت پش اثشاًذاص ہو یب حکوهتی عولذاس پش اثشاًذاص
ہو ،اط کی دوثبسٍ همشسی کے هعبهلے کے علغلہ
هیں جیغب کہ چیئشهیي اوس هیوجش ،عضا ،سٹبئشهٌٹ یب
اط کی هالصهت کی ششائظ اوس شبهل ہیں:
ثذاخاللی کے جشم هیں هلوث ہوًے پش؛
( )i
ثڑھ چڑھ کش فشلیواسیت ،رات پبت یب
()ii
عیبعی تکشاسوں هیں حصہ لیٌب؛
کویشي کے هعبهالت عے هٌغلکہ ضواثظ
()iii
کی هغلغل خالف وسصی کشًب؛
عہذے اوس ستجے کی هٌبعجت عے ثہتش
()iv
سہي عہي اختیبس کشًب۔
()۳اط دفعہ کے تحت جبًچ پڑتبل کے همصذ کے
لیئے جج کو عول پشوعیجش  ۱۹۱۸( ۱۹۱۸کے ایکٹ
 )Vکے تحت عول کوسٹ کے اختیبس ہوں گے،
هٌذسجہ ریل هعبهالت کے علغلے هیں ،یعٌی:
کغی ثھی شخص کی حبضشی کو یمیٌی
( )i
ثٌبًے اوس حلف پش پوچھ گچھ؛
دعتبویضات کی طلجی؛
()ii
( )iiiحلف پش گواہی لیٌب؛
گواہی یب دعتبویضات کی جبًچ پڑتبل کے
()iv
لیئے کویشي ثٌبًب؛
۷۔ کویشي کے کبم هٌذسجہ ریل ہوں گے:
) (iششوعبتی همشسی یب ثھشتی کے لیئے ٹیغٹ اوس
اهتحبى هٌعمذ کشًب:
)(aصوثہ عٌذھ کے هعبهالت عے هٌغلکہ ایغی
آعبهیبں؛
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)(bایغی آعبهیبں کبسپوسیشي هیں یب اط کے هبتحت یب
دیگش کغی خودهختیبس ثبڈی یب کغی لبًوى کے تحت
حکوهتی تٌظیوی عیٹ اپ هیں ،جیغے ثھی ثیبى کیب
گیب ہو۔
) (iiحکوهت کو هشوسٍ دیٌب:
( )aهعبهالت جو اہلیت عے جڑے ہو اوس ثھشتی
کب طشیمیکبس ایغی آعبهیوں پش جو شك )(i
هیں ثیبى کشدٍ ہوں ،اوس
( )bایغب دوعشا کوئی هعبهال جو حکوهت کویشي
کو ثھیج عکتی ہے۔
)(iiiایغیب هحکوبتی یب لغبًی اهتحبى لیٌب ،جیغے ثیبى
کیب گیب ہو۔
۸۔ جہبں حکوهت کویشي کب هشوسٍ لجول ًہیں کشے
گی تو وہبں کویشي کو عجت کے عبتھ هطلع کشے گی،
اگش کوئی ہو۔

۹۔ ( )۱کویشي حکوهت کو عبل کے دوساى کیئے گئے
کبهوں کی عبالًہ سپوسٹ پیش کشے گی۔
()۲ریلی دفعہ ( )۱کے تحت سپوسٹ کے عبتھ ایک
یبدداشت ًبهہ ثھی ہوگب ،جظ هیں کویشي اپٌی
هعلوهبت کے هطبثك ًئے حذف تجویض کشے گی۔
) (aکیغض ،اگش کوئی ہوں ،جي هیں کویشي کب هشوسٍ
لجول ًہیں کیب گیب اوس اط کے اعجبة۔
) (bهعبهالت ،اگش کوئی ہوں ،جي هیں کویشي عے
هشوسٍ کیب جبًب چبہئے تھب لیکي هشوسٍ ًہیں کیب گیب
اوس اط کے اعجبة۔
( )۳حکوهت سپوسٹ کی کبپی صوثبئی اعیوجلی هیں
پیش کشًے کب حکن دے عکتی ہے۔
۱۱۔ حکوهت ،عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
رسیعے ،اط ایکٹ کے همبصذ پوسے کشًے کے لیئے
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لواعذ ثٌب عکتی ہے۔
۱۱۔ کویشي اپٌے کبهوں اوس اط ایکٹ کے تحت دیئے
گئے هعبهالت کو جبسی سکھٌے کے لیئے ضواثظ ثٌب
عکتی ہے۔
۱۲۔ عٌذھ پجلک عشوط کویشي آسڈیٌٌظ ۱۹۷۸ ،کو
هٌغوخ کیب جبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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