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 ] ۲۰۰۲فشوسی  ۲۳[

فىبوش )تشمیم( ایکٹ، صىذھ صے ایکٹ جش کی توصط 

 گی۔میں مزیذ تشمیم کی جبئے  ۲۰۰۲
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کو پچھلی  ۲۰۰۲فىبوش )تشمیم( ایکٹ، صىذھ جیضب کہ 

مذت صے وبفز ہووے کی حیثیت دیىے کے لئے اس میں 

 ؛تشمیم  کشوب مقصود ہے

 اس طشح عمل میں الیب جبئے گب: جش کو  

  ۲۰۰۲ایکٹ،)تشمیم( کو صىذھ مبلیبت (اس ایکٹ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔

 ۔یہ فی الفوس وبفز ہوگب (۲)

 

 

)صىذھ ایکٹ  ۲۰۰۲مبلیبت )تشمیم( ایکٹ،  ۔ صىذھ ۲

( جش کو اس کے بعذ بھی ایکٹ ۲۰۰۲مجشیہ،  IIومبش 

( میں مىذسجہ 2کی ریلی دفعہ ) 1ہی کہب جبئے گب۔ دفعہ 

 ریل کو متببدل صمجھب جبئے گب۔

صے موثش صمجھب  ۱۲۲۱اس کو پہلی جوالئی،  (2)”

 جبئے گب۔

 

مىذسجہ ریل ( 1میں ریلی دفعہ ) 2اس ایکٹ کی دفعہ ۔ ۳

 کب اضبفہ کیب جبئے گب:

صیش کی مذ میں ملىے والی سقم کو بتبئے  (2)”

گئے طشیقہ کبس کے مطببق اوفشا اصٹشکچش اوس دوصشی 

 ریلی صشگشمیوں میں اصتعمبل کیب جبئے گب۔

( کضی غلط، غلطی، یب غلط تشتیب کی وجہ صے 3)

صیش کی ادائیگی یب اضبفی ادائیگی کی واپضی ادائیگی 

عوٰی کو تضلیم وہیں کیب جبئے گب، جب تک وي کی د

دعوٰی اس صیش کی تبسیخ ادائیگی کے تیه مبي کے 

 اوذس وہ کی گئی ہو۔

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹ نوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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