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ٓاسڈیٌٌظ خظ کے رسیعے کویشي کو سخوع کشًے کے 

هخظوص عہذوں پش هقشس کئے گئے افشاد کی  ثغیش 

ے هقشسی کی هوصوًیت کی تشخیض کشًے اوس تجبدل

کئے گئے افشاد کی هقشسی کی  کے رسیعے هقشس

هوصًیت کی تشخیض کشًے اوس تجبدلے کے رسیعے 

هقشس کئے گئے افشاد، خو دوعشی طوست هیں فواعذ 

هیں تجبدلے کے لئے اہل ًہیں تھے اى کی هقشسی کی 

 تشخیض کشًے کی گٌدبئش ًکبلی خبئے گی۔

خیغب کہ کویشي عے ساثطہ کشًے کے عوا هخظوص 

افشاد کی هقشسی  کی  عہذوں پش هقشس کئے گئے

کی تشخیض اوس تجبدلے کے رسیعے هقشس  هوصوًیت 

کئے گئے افشاد، خو دوعشی طوست هیں قواعذ 

کے لئے اہل ًہیں  عواهی هفبد هیں قواعذ هیں تجبدلے 

تھے اى کی هقشسی کی تشخیض کشًب ضشوسی ہوگیب 

 ؛ہے۔ خظ کو اط طشذ عے عول هیں الیب خبئے گب

ہے کہ هوخود  اوس خیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي 

 ؛طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا اة اط لئے هٌذسخہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1999 ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں کبًغٹیٹیوشي

کے پشوویضًل  پشوویضًل کبًغٹٹیوشي ٓاسڈس 

ں اوس اط علغلے هی 9کبًغٹیٹویشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس التے ہوئے 

عٌذھ کب گوسًش  ثخوشی هٌذسخہ ریل ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش 

 :ًبفز کشًب فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ عشکبسی هالصهیي ( 1) .1

)هقشسی کے هتعلق هوصوًیت کی تشخیض( 

 کہب خبئے گب۔ 2221ٓاسڈیٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز الگو ہوگب۔ (2)

ٓاسڈیٌٌظ هیں خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم اط . 2

 :کے هتضبد ًہ ہو، تت تک
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(a) ”؛عے هشاد عٌذھ پجلک عشوط “کویشي 

(b) ”عے هشاد عٌذھ طوثے هیں الگو کے  “واعذق

 لئےهغشثی پبکغتبى عول عشوط )ایگضیکیوٹو ثشاًچ (

 ؛1964سولض 

 (c) ”عے هشاد هالصهت خیغب کہ قواعذ هیں  “هالصهت

 ؛ہو ثیبى کیب گیب

(d) ”عے هشاد  “هخظوص آعبهی: 

(i)  یب اط عے صیبدٍ کوئی ٓاعبهی خیغب  16ثی پی ایظ

 5کہ عٌذھ پجلک عشوط کویشي فٌکشٌض سولض کے سول 

هیں ثیبى کیب گیب ہو اوس کویشي عے سخوع کشًے کے 

 ؛ یبعواء پش کی گئی ہو اوس 

(ii)  هالصهت هیں وٍ ٓاعبهی خو تجبدلے کے رسیعے پش

سولض کے هطبثق اط پش  (c)(5)5 ہے لیکي کئی گئی

 هقشس کئے گئے افشاد اى ٓاعبهیوں پش کبم ًہیں کش پبئے۔

تک هخظوص  1997عے  1985کوئی شخض خو .3

عہذے پش اوس کغی ثھی حیثیت پش هقشس کیب گیب ہے اوس 

اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو ہوًے پش، خت تک کچھ قبًوى 

کے هتضبڈ قواعذ یب کغی ڈکشی حکن یب عذالتی فیظلے

کو کویشي کے عبهٌے پیش ہوًب پڑے گب تب  ًہیں ہے اط

کہ هخظوص عہذے پش هقشسی کے لئے هوصًیت کے 

تحشیش هیں اهتحبى دے یب اًٹشویو دے، هتعلقہ  هتعلق

 فشد ہذایبت پش عول کشے گب۔

کے تحت خبسی کی  3خہبں کوئی هتعلقہ فشد دفعہ .4

تو اط  گئی ہذایبت پش عول کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے

فوسی طوس پش خظ وقت عے وٍ فشد کی هالصهت 

ہذایبت پش عول ًہیں کشتب کویشي کی طشف عے ًتبئح  

تبسیخ عے ختن کی خبئے گی یب کب اعالى کشًے والی 

 خیغب هعبهلہ ہو۔

خہبں هتعلقہ فشد هخظوص عہذے پش کویشي کی .5

خبئے تو وٍ هالصهت خبسی   طشف ط هوصوں قشاس دیب 

سکھے گب۔ اوس اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو ہوًے عے پہلے 

 فوسی طوس پش اعے توبم عیٌیبسٹی عوًپی خبئے گی۔

کغی ثھی عذالت کو اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت خبسی .6

 

 

کویشي کو سخوع 

 سیفشًظ

Reference to 

commission 

 

 

 

 

 

 هالصهت عے ثشطشفی

Termination of 

service 

 

 

 عیٌیبسٹی

Seniority 

 

 

اختیبس پش پبثٌذی دائشٍ 

 اوس هقذهبت عے هٌع

Bar of Jurisdiction 

and abatement of 

suits 

 



 
4 

کی گئی ہذایبت یب کئے گئے کغی کبم یب کچھ کشًے 

کے اسادے  پش کوئی کبسوائی کشًے کب فیظلہ عٌبًے 

عے هتعلقہ کوئی حکن خبسی کشًے کب دائشٍ یب اط 

اختیبس ًہیں ہوگب اوس اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگوٍ ہوًے پش 

اط  علغلے هیں صیش التوٰی هقذهبت، اپیلیں اوس 

 دسخواعتیں خبسج ہو خبئیں گی۔

 
 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔سکتبلیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 
 


