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 قیبم هقموز ہے، جو اغ ططح ہوگی؛

 اغ کو اغ ططح عول هیں الیب جبئے گب:

ایکٹ،  اکبزهی( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ جڈیفل ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۳

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)
 

هفہوم جت تک کچھ هضووى اوض ۔ اغ ایکٹ هیں، ۲

 کے هتضبز ًہ ہو، تت تک:

(a) ''کے تحت قبئن کطزٍ  ۳'' هطلت زفعہ اکبزهی

 ؛اکبزهیجڈیفل 

(b)  کے تحت ثٌبئی گئی  ۵''ثوضڈ'' هطلت زفعہ

 کب ثوضڈ آف گوضًطغ؛ اکبزهی

(c)  چیئطهیي'' هطلت ثوضڈ کب چیئطهیي، اوض''

جػ هیں ـبهل ہے وٍ ـرك جو اغ کی 

ططف ؼے اغ کے ؼبضے یب کچھکبم کطًے 

 کے لیئے ثباذتیبض ثٌبیب گیب ہو؛

(d)  کب ڈائطیکٹط  اکبزهی''ڈائطیکٹط جٌطل'' هطلت

جٌطل اوض جػ هیں ـبهل ہے چیئطهیي کی 

ططف ؼے ڈائطیکٹط جٌطل کے ؼبضے یب 

ے لیئے ثباذتیبض ثٌبیب گیب کچھ کبم کطًے ک

 ـرك؛

(e) حکوهت'' هطلت حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(f)  هبتحت عسالتوں کب هیوجط'' هطلت ڈؼٹطکٹ''

اوض ؼیفٌػ جج، ایڈیفٌل ڈؼٹطکٹ اوض 

ؼیفٌػ جج، ؼیٌئط ڈؼول اوض اؼؽٹٌٹ 

ؼیفٌػ جج، ؼول جج اوض جڈیفل 

 هیجؽٹطیٹ جہبں ثھی هقطض ہو؛

(g)  ضواثظ'' هطلت اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے''

 ضواثظ۔گئے 

، اغ ایکٹ کے کے ًفبش کے ثعس  ( اغ ایکٹ۱)۔ ۳

قبئن کی  اکبزهیهقبلس پوضے کطًے کے لیئے ایک 

 کہب جبئے گب۔ اکبزهیجبئے گی، جػ کو ؼٌسھ جڈیفل 

ثبڈی کبضپوضیٹ ہوگی، جػ کو اغ ایکٹ  اکبزهی(۲)

  (Preamble)توہیس
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کے تحت زوًوں اقؽبم کی هٌقولہ اوض غیط هٌقولہ 

جبئیساز حبلل کطًے، ضکھٌے اوض فطوذت کطًے کے 

لیئے حقیقی واضثی اوض عبم هہط ہوگی، اوض جو شیلی 

( هیں ثیبى کطزٍ ًبم ؼے کیػ کط ؼکے گی ۱زفعہ )

 اوض اغ پط کیػ ہو ؼکے گب۔

 کواضٹطغ کطاچی هیں ہوں گے۔کے ہیڈ  اکبزهی( ۳)

 کے کبم هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے ہوں گے: اکبزهی۔ ۴

(a) قبًوًی واقفیت، هبتحت عسالت کے هیوجطوں، ال

 آفیؽطوں اوض ثبض کے هیوجطوں کی تطثیت؛

(b)  هبتحت عسالتوں کے هیوجطوں کی تعلین جبضی

 ضکھٌب؛

(c)  عسالتی ًظبم اوض عسالتی کبم کے هعیبض کی ثہتطی

یئے کبًفطًؽع، ؼیویٌبض، وضک ـبپػ اوض کے ل

 ؼوپوظیب هٌعقس کطواًب؛

(d) قبًوًی اوض آئیٌی تحقیق پط هعلوهبت فطاہن کطًب؛ 

(e)  هبتحت عسالتوں اوض ہبئی کوضٹ کی اًتظبهیہ کے

 هیوجطوں کے هحکوبتی اهتحبى هٌعقس کطواًب؛

(f) اوض هقبلے ، تحقیقی جطًلػ، یبزاـت ًبهے

 اوض ضپوضٹیں ـبیع کطواًب؛

(g)  ایؽے زوؼطے هتعلقہ کبم کطًب جي کی ثوضڈ کی

ططف ؼے هٌظوضی زی گئی ہو یب جیؽے هعیس 

 زضذواؼت کی گئی ہو۔

کی هعبهالت کی عبم ہسایت اوض اًتظبم  اکبزهی( ۱۔ )۵

( کے تحت ثٌبئے گئے ثوضڈ کے حوالے ۲شیلی زفعہ )

 ہوں گے۔

 ( ثوضڈ هفتول ہوگب:۲)

(i)  چیف جؽٹػ، ہبئی کوضٹ

 ؼٌسھآف 

 چیئطهیي

(ii)  ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کب  ؼت

 ؼے ؼیٌئط جج 

 وائیػ چیئطهیي

(iii) هیوجط اٹبضًی جٌطل پبکؽتبى 

(iv) هیوجط وظیط قبًوى 

(v) هیوجط ایڈووکیٹ جٌطل، ؼٌسھ 
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(vi)  ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کے

چیف جؽٹػ کی ططف 

ؼے ًبهعز کطزٍ ایک 

 ڈؼٹطکٹ اوض ؼیفٌػ جج

 هیوجط

(vii)  کوضٹ کے ؼٌسھ ہبئی

چیف جؽٹػ کی ططف 

ؼے ًبهعز کطزٍ ثبض کب 

 ایک ؼیٌئط هیوجط

 هیوجط

(viii)  ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کے

چیف جؽٹػ کی ططف 

ؼے ًبهعز کطزٍ ال کبلیج 

 کب ایک پطًؽپبل

 هیوجط

(ix)  ؼٌسھ حکوهت کے

هحکوہ قبًوى کب 

 ؼیکطیٹطی

 هیوجط

(x)  ؼٌسھ ہبئی کوضٹ کے

چیف جؽٹػ کی ططف 

ایک ؼے ًبهعز کطزٍ 

 ًبهوض عبلن

 هیوجط

(xi)  ضجؽٹطاض، ؼٌسھ ہبئی

 کوضٹ

 هیوجط

(xii) هیوجط/ؼیکطیٹطی کب ڈائطیکٹط جٌطل اکبزهی 

یب ثوضڈ  کوئی آؼبهی ذبلی ہوًے کی لوضت هیں (۳)

کی تفکیل هیں ًقك ؼے ثوضڈ کب کوئی عول یب 

 کبضضوائی غیط هوثط ًہیں ہوں گے۔

عالوٍ (ثوضڈ کے هیوجطوں کے عہسے کی هست، ۱)

ایکػ آفیفو هیوجطوں کے، جت تک اى کو پہلے ہٹبیب 

 ًہ جبئے، تیي ؼبل ہوگی۔

کے هقبلس حبلل کطًے کے لیئے، ثوضڈ  اکبزهی۔ ۶

 کط ؼکے گب:

(a)کی هعبهالت کی عبم ًظطزاضی کطے گب؛ اکبزهی 

(b) جبضی ضکھٌب اوض هبتحت  سضیػقبًوًی واقفیت، ت

عسالتوں کی هیوجطوں کی تطثیت، ال آفیؽطوں اوض ثبض 
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کے هیوجطوں، اوض تطثیت کے کوضغ کی هٌظوضی 

 کے لیئے پبلیؽی اوض پطوگطام ثٌبئے گب؛

(c) کی ؼطگطهیوں کب هعبئٌہ کطے گب اوض  اکبزهی

 اًساظٍ لگبئے گب؛

(d)  ثجٹ کے ترویٌہ پط غوض کطے گب اوض هٌظوضی

 ؛زے گب

(e)  وفبقی ؼطکبضی،  لوثبئی ؼطکبضی یب اهساز زیٌے

والی ایجٌؽیع ؼے اهساز کی هس هیں گطاًٹػ حبلل 

 کطے گب؛

(f) کی ططف ؼے حبلل کطزٍ ضقووں اوض  اکبزهی

کب حؽبة ذطچ کطزٍ ضقووں کے حوالے ؼے اکبٔوًٹػ 

گب اوض اى کی اکبٔوًٹٌٹ جٌطل ؼٌسھ کی  کتبة ضکھے 

 ططف ؼے آڈٹ کب اًتظبم کطے گب؛

(g)  آؼبهی پیسا کطے گب، ذتن کطے گب اوض هلتوی

 کطے گب؛

(h) کے اؼٹبف کے هیوجطوں کی کطزٍ  اکبزهی

 ؛هتعیي کطے گب شهیساضیبں

(i)  ایؽے اؼٹبف کے کؽی هیوجط کو هالظهت پط هقطض

کطے گب، ؼؽپیٌڈ کطے گب، ؼعا زے گب یب ثطططف 

 کطے گب؛

(j) کے لیئے عوبضت ذطیس کطے گب، کطائے  اکبزهی

 پط لے گب، تعویط کطے گب یب اًتظبم کطے گب؛

(k) ؼے هتعلقہ ؼبضے هعبهالت چالئے گب،  اکبزهی

 طے کطے گب اوض ؼٌجھبلے گب؛ اوض

(l) کی ؼہولیبت ؼے هتعلقہ هعبهالت کب فیملہ  اکبزهی

کطے گب یب کؽی ایک هعبهلہ کب جو ڈائطکٹط جٌطل 

 ثوضڈ کے ًوٹیػ هیں الئے گب۔

۔ ثوضڈ اپٌے ؼبضے یب کچھ اذتیبضات اوض کبم ۷

چیئطهیي، ثوضڈ کے کؽی هیوجط یب ڈائطکٹط  جٌطل کی 

 ططف هٌتقل کط ؼکتب ہے۔

لوضتحبل هیں،  ثفططیکہ ڈائطیکٹط جٌطل، ہٌگبهی

جػ هیں اغ کے ذیبل هیں ہٌگبهی قسم اٹھبًے کی 

ضطوضت ہو، چیئطهیي ؼے پیفگی هٌظوضی ؼے ایؽب 

هفیطوں، کٌؽلٹٌٹػ 

 وغیطٍ کی هقطضی

Appointment of 

advisers, 

consultants, etc 
هیوجطـپ وغیطٍ ؼے 

 اؼتعیفی  

Resignation 

from 

membership, 

etc 
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 قسم اٹھب ؼکتب ہے۔

۔ ثوضڈ کؽی ـرك کو هفیط، کٌؽلٹٌٹ یب هبہط ایؽی ۸

ـطئظ و ضواثظ کے تحت هقطض کط ؼکتب ہے، جیؽے 

 وٍ طے کطے۔

 

 
( ثوضڈ کب کوئی ثھی هیوجط، عالوٍ ایکػ آفیفو ۱۔ )۹

اغ کے ہبتھ کی تحطیط هیوجط کے، کؽی ثھی وقت پط، 

 ؼے عہسے ؼے چیئطهیي کو اؼتعیفی  ثھیج ؼکتب ہے۔

(کؽی هیوجط کی آفیػ هیں عبضضی آؼبهی کی ۲)

لوضت هیں عالوٍ ایکػ آفیفو هیوجط کے، اغ کو 

جبئے گب، چیئطهیي کی ططف ؼے ًبهعزگی ؼے ثھطا 

 جو ضہتی هست کی لیئے ہوگب۔

ثوضڈ کی هیٹٌگ چیئطهیي کی ططف ؼے ( ۱۔ )۱۱

 ثالئی جبئے گی؛

ثفططیکہ ثوضڈ کی زو هیٹٌگػ کے زضهیبں چھہ هبٍ 

 ؼے ظائس عطلہ ًہیں ہوًب چبہیئے۔

، وائیػ ( چیئطهیي، یب اغ کی غیط هوجوزگی هیں۲)

 چیئطهیي، ثوضڈ کی هیٹٌگ کی لساضت کطے گب۔

 ڈ کی هیٹٌگ کب کوضم پبًچ هیوجط ہوگب۔(ثوض۳)

(ثوضڈ، وقتي فوقتي، اپٌے هیوجطوں هیں ؼے افطاز ۴)

کے ایؽے وضکٌگ گطوپػ کو هقطض کط ؼکتب ے، یب 

زوؼطی لوضت هیں، جیؽے وٍ ضطوضی ؼوجھے، 

ؼے هتعلقہ کبهوں کے حوالے ؼے  اکبزهیاى کو 

 هرموق کبم زے ؼکتب ہے۔

ططف ؼے ایؽی ( ڈائطیکٹط جٌطل ثوضڈ کی ۱۔ )۱۱

ـطائظ و ضواثظ کے هوجت هقطض کیب جبئے گب، 

جیؽے وٍ طے کطے اوض وٍ ثوضڈ کی عبم ہسایبت کے 

 تحت اپٌے کبم ؼطاًجبم زے گب۔

ًظن و ضجظ اوض  ازاضے کے  (ڈائطیکٹط جٌطل۲)

 کب شهیساض ہوگب۔ حؽي  کبضکطزگی  اچھی 

کب پطًؽپبل اکبٔوًٹٌگ  اکبزهی( ڈائطیکٹط جٌطل ۳)

 گب۔آفیؽط ہو

members of the 

staff of the 

Academy 
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کے اؼٹبف کے عولساض اوض هیوجط یب  اکبزهی( ۱۔ )۱۲

تو ثطاٍ ضاؼت  ثھطتی، تجبزلہ، ڈیپوٹیفي پط هقطض کیئے 

جبئیں گے یب زوؼطی لوضت هیں ایؽی ـطائظ و 

 ضواثظ کے تحت، جیؽے ثوضڈ طے کطے۔

 ( ڈائطیکٹط جٌطل:۲)

(a)  ثوضڈ کی ططف ؼے تفکیل زی گئی ؼلیکفي

اؼکیل تک ثیؽک پے  ۱۱کویٹی کی ؼفبضؾ پط 

اؼکیل هیں عہسوں پط اؼٹبف کے هیوجطوں کی 

 تقطضیبں کط ؼکتب ہے؛ اوض

(b) ثوضڈ کی ططف ؼے تفکیل زی گئی ؼلیکفي

کویٹی کی ؼفبضـوں پط اوض چیئطهیي ؼے پیفگی 

اوض اغ ؼے  ۱۷هٌظوضی ؼے، ثٌیبزی پے اؼکیل 

 اوپط عولساض هقطض کط ؼکتب ہے۔

کے هعبهالت  اکبزهی( حکوهت، وقتي فوقتي ۱۔ )۱۳

فطاہن کطے کو ثہتط ًووًے چالًے کے لیئے فٌڈغ 

 ۔گی

کو هٌسضجہ شیل وؼبئل ؼے ثھی هبلی هسز  اکبزهی(۲)

 ہو ؼکتی ہے، یعٌی:

(i) وفبقی اوض لوثبئی حکوهت کی ططف ؼے

 گطاًٹػ؛

(ii)  یب ضائلٹیع؛ اوض ؼےاـبعتوں 

(iii)  قوهی اوض ثیي االقواهی ایجٌؽیوں کی ططف ؼے

 اهساز۔

هیں ہوں گے، اوض وٍ  اکبزهیکے فٌڈ  اکبزهی(۳)

کے شاتی لیجط اکبٔوًٹ هیں ضکھے جبئیں گے،  اکبزهی

جو حکوهت کے ٹطیعضی هیں کھوال جبئے گب، یب 

چیئطهیي کی هٌظوضی ؼے ایک ـیڈولڈ ثیٌک هیں 

، اوض ڈائطیکٹط جٌطل کی ططف ؼے ضکھے جبئیں گے

 ؼٌجھبلے جبئیں گے۔

( ڈائطیکٹط جٌطل، ہط هبلی ؼبل کے ؼلؽلے ۱)۔ ۱۴

هیں، ایؽی تبضید پط اوض اغ ططیقے ؼے ثوضڈ کی 

 هٌظوضی کے لیئے

(ڈائطیکٹط جٌطل ثوضڈ کی ططف ؼے هٌظوض کطزٍ ۲)

 ضکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 

difficulties 
کے ؼٌسھ  ۱۹۹۳

 XVIIIآضڈیٌٌػ ًوجط 
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 ثجٹ ؼے عالوٍ کوئی ذطچہ ًہیں کطے گب۔

کے اکبٔوًٹػ اکبٔوًٹٌٹ جٌطل ؼٌسھ کی  اکبزهی( ۳)

 ططف ؼے آڈٹ کیئے جبئیں گے۔

( ہط هبلی ؼبل کے ذبتوے کے زو هبٍ کے ۱۔ )۱۵

اًسض، ڈائطیکٹط جٌطل گعـتہ هبلی ؼبل کے زوضاى کی 

گئی هرتلف ؼطگطهیوں کے ؼلؽلے هیں ثوضڈ کو 

کے  اکبزهیؼبالًہ ضپوضٹ ثھیجے گب،  جػ کے ؼبتھ 

اکبٔوًٹٌٹ جٌطل ؼٌسھ کی  اکبٔوًٹػ کے حوالے ؼے

 ضپوضٹ ثھی ہوگی۔

کے فٌڈغ  اکبزهی(ثوضڈ، وقتي فوقتي حکوهت کو ۲)

اوض اغ کے پطوگطاهوں کے حوالے ؼے ضپوضٹ 

 ثھیجے گب۔

۔ ثوضڈ اغ ایکٹ کے هقبلس حبلل کطًے کے ۱۱

 لیئے ضواثظ ثٌب ؼکتب ہے۔
 

۔ اگط اغ ایکٹ کی گٌجبئفوں کو هوثط ثٌبًے هیں ۱۷

آئے، ثوضڈ ایؽب حکن جبضی کط  کوئی ضکبوٹ پیؿ

ؼکتب ہے، جو اغ ایکٹ کی گٌجبئفوں کے تکطاض هیں 

ًہ ہو، جو ایؽی ضکبوٹ ہٹبًے کے هقمس کے لیئے 

 ضطوضی ہو۔

کو هٌؽوخ  ۱۹۹۳آضڈیٌٌػ،  اکبزهی۔ ؼٌسھ جڈیفل ۱۸

 کیب جبتب ہے۔

  

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

میں استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے ہے، جو کورٹ 

 سکتب۔

 


