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هیں طوثبئی  ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعےعٌذھ طوثے 

 جڈیشل اکیڈهی قبئن کی جبئیگی؛

جیغب کہ عٌذھ طوثے هیں طوثبئی جڈیشل اکیڈهی قبئن 

 ؛کشًب ضشوسی ہوگیب ہے، جو اط طشح ہوگی

اوس جیغب کہ طوثبئی اعوجلی کب اجالط ًہیں چل سہب ہے 

اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت هیں 

 ہے؛بهی اقذام اٹھبًب ضشوسی ہوگیب ہٌگ

کے  یيپبکغتبى کے آئ یہجوہوس یاعاله یئے،اة اط ل

 ہوئے ( کے تحت هلے ۱شق ) یک ۱۲۱ یکلآسٹ

التے ہوئے گوسًش عٌذھ ًے  یںکو اعتعوبل ه یبساتاخت

 ہے: یبثٌب کش ًبفز کشًب فشهب یٌٌظآسڈ یلهٌذسجہ ر
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ٓاسڈیٌٌظ،  جڈیشل اکیڈهی( اط ٓاسڈیٌٌظ  کو عٌذھ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  ۱۹۹۳

 (یہ فی الفوس ًبفز  العول ہوگب۔۲)

  

هٌذسجہ ریل ٓاسڈیٌٌظ هیں، جت تک کچھ هقبطذ  (۱۔ )۲

 اوس هفہوم کی هتضبد  ًہ ہو، تت تک:

(a)”کے تحت قبئن کشدٍ ۳ عے هشاد  دفعہ “اکیڈهی

 اکیڈهی؛ جڈیشل 

(b)”کے تحت ثٌبئے گئے  ۵ عے هشاد دفعہ “ثوسڈ

 ؛اکیڈهی کب ثوسڈ ٓاف گوسًشص

(c)”ثوسڈ کب چیئشهیي، اوس جظ  عے هشاد “چیئشهیي

ثٌبئے گئے   هیں شبهل ہے اط کی جبًت عے ثباختیبس 

 شخض جو اط کے توبم کبم یب کوئی ثھی کبم کشے؛

(d) ”عے هشاد ہے اکیڈهی کب ڈائشیکٹش  “ڈائشیکٹش جٌشل

کی جبًت عے  جٌشل اوس جظ هیں شبهل ہے چیئشهیي

جٌشل کے ثباختیبس ثٌبئے گئے شخض ،  جو  ڈائشیکٹش 

 ؛توبم کبم عشاًجبم دے

(e) ”؛عے هشاد عٌذھ حکوهت “حکوهت 

(f) ”عے هشاد ہے ایک ڈعٹشکٹ “هبتحت عذلیہ کب هوجش

اوس عیشي جج، ایڈیشٌل ڈعٹشکٹ اوس عیشي جج، عیٌیئش 

عول جج اوس اعغٹٌٹ  عیشي جج، عول جج اوس جڈیشٌل 

 ؛هیجغٹشیٹ جہبں ثھی ہو

(g) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے  “ضواثظ

 گئے ضواثظ؛

( اط ٓاسڈیٌٌظ کی ششوعبت عے اط ٓاسڈیٌٌظ کے ۱۔ )۳

هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے اکیڈهی قبئن کی جبئیگی، 

 جظ کو عٌذھ جڈیشل اکیڈهی کہب  جبئیگب۔

( اکیڈهی ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی، جظ کو حقیقی ۲)

لکیت واسثی اوس دوًوں هتحشک اوس غیش هتحشک ه

اوس هلکیت حبطل کشًے کے لیئے عبم ًیکبل کشًے 

( کے تحت کیظ کش ۱عے ریلی دفعہ ) هہش ہوگی اوس ًبم

   عکے گب اوس کیظ ہو عکتب ہے۔

 ( اکیڈهی کے ہیڈکواسٹشص کشاچی هیں ہوًگے۔۳)

Definition 
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 اکیڈهی کے کبم اط طشح ہوًگے: ۔ ۴

(a)بًوًی واقفیت، هبتحت عذلیہ کے هیوجشص کی تشثیت، ق

 ؛افغشص اوس ثبس کے هوجشال  

(b)؛هبتحت عذلیہ کے هوجش ًجی تعلین جبسی سکھٌے 

(c) جڈیشل عغٹن اوس عذالتی کبم کے هعیبس کو ثہتش

کشًے کے لیئے کبًفشًغض عیوٌیبس، وسکشبپظ اوس 

 ؛اًےوعوپوصیب کش

(d)؛بًوًی اوس ٓائیٌی تحقیق پش هعلوهبت هہیب کشًبق 

(e) اعٹجلشوٌٹ کے هبتحت عذالتیں اوس ہبئی کوسٹ کے

 ؛هوجشص کے اداستی  اهتحبى کشواًے

(f) جشًٌلض، یبداشت ًبهے، تحقیقی پیپشص یب سپوسٹشص

 اوس؛ شبیع کشواًے

(g) ایغے دوعشے هٌغلک کبم عشاًجبم دیٌے جو ثوسڈ

کی جبًت عے هٌظوس کیئے گئے ہہ یب جیغے اط کے 

 تقبضبئوں کے هتعلق  ہو؛

ظبم ثوسڈ کے پبط ( اکیڈهی کی عبم ہذایت  اوس اًت۱۔ )۵

 ( کے تحت ثٌبئے گئے ہو۔۲ہوًگے، جو ریلی دفعہ )

 ( ثوسڈ هشتول ہوًگے:۲)

(i)  عٌذھ ہبئی کوسٹ کب چیف

 جغٹظ 

 چیئشهیي

(ii) ہبئی کوسٹ کب عیٌیئش  عٌذھ

 پبئیغي جج

 وائظ چیئشهیي

(iii)هوجش اٹبسًی جٌشل ٓاف پبکغتبى 

(iv)هوجش وصیش ثشائے قبًوى 

(v) هوجش ایڈوکیٹ جٌشل عٌذھ 

(vi)  ،ایک ڈعٹشکٹ اوس عیشٌض جج

جو عٌذھ ہبئی کوسٹ کے چیف 

 جغٹظ کی جبًت  ًبهضد کیب گیب ہو

 هوجش

(vii) ایک ثبس کب عیٌیئش هوجش عٌذھ

ہبئی کوسٹ کب چیف جغٹظ کی 

 ًبهضد کیب جبئیگب جبًت عے 

 هوجش

(viii) ایک ال کبلج کب پشًغپبل، عٌذھ

چیف جغٹظ کے ہبئی کوسٹ کے 

 هوجش
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 جبًت عے ًبهضد کیب جبئیگب۔

(ix) عٌذھ حکوهت کے وصیش ثشائے

 قبًوى  هحکوے کب عیکشیٹشی

 هوجش

(x)  ایک ًبهوس عبلن عٌذھ ہبئی

کوسٹ کے چیف جغٹظ کی جبًت 

 عے ًبهضد کیب جبئیگب

 هوجش

(xi) هوجش ہبئی کوسٹ کب سجغٹشاس 

(xii) هوجش/عیکشیٹشی اکیڈهی کب ڈائشیکٹش جٌشل 

، کے ثوسڈ کی ثٌبوٹ هیں کغی ( کوئی ثھی ٓاعبهی ۳)

ًقض کی طوست هیں ثوسڈ کب کوئی ثھی اقذام  یب 

 کبسوائی غیش هوثش ًہیں ہوگی۔

( ثوسڈ کے هوجشص کی ٓافظ کی هذت، عوائے ایکظ ۴)

ٓافیشو هوجشص کے جت تک ہٹبئی ًہیں جبئے، تیي عبل 

 ہوگی۔

کشًے کے لیئے ثوسڈ کش ۔ اکیڈهی کے هقبطذ  حبطل ۶

 عکتب ہے:

(a) ؛اکیڈهی کے هعبهالت پش عبم ًظشداسی سکھے گب 

(b)  ،قبًوًی واقفیت کے لئے پبلیغی اوس پشوگشام ثٌبًے

هبتحت عذلیہ کے هوجشص ، ال افغشص اوس ثبس کے هوجشص 

کی لئیے تعلین اوس تشثیت جبسی سکھٌے اوس تشثیتی 

 ؛ًظبة هٌظوس کشًب 

(c) اکیڈهی  کی عشگشهیوں کی چھبى ثیي کشًے اوس

 ؛لگبًباًذاصٍ 

(d)؛ثجیٹ الگت پش غوس کشًے اوس هٌظوسی دیٌب 

(e) وفبقی عشکبس، طوثبئی عشکبس یب اهذاد دیٌے

 ؛عے گشاًٹظ اوس اهذاد لیٌےکےلیئے ایجٌغیض

 (f) اکیڈهی کی جبًت عے توبم حبطل شذٍ اوس خشچ

خبص کتبة ثٌبًے  کشدٍ سقوم کے اکبئوًٹظ کے لیئے 

اوساط کی ٓاڈٹ اکبئوًٹٌٹ  جٌشل عٌذھ کے جبًت عے 

 ؛کشاًے کب اًتظبم کشًب

(g)؛عہذے پیذا کشًب ، ختن کشًب یب هلتوی کشًب 

(h)؛اکیڈهی کے اعٹبف  کے رهے داسیبں ثیبى کشًب 

(i)  ایغے اعٹبف کی کغی هوجش کو هقشس، هعطل، عضا
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 ؛دیٌے  ًوکشی عے ثشطشف کشًے

(j)  ،اکیڈهی کے لیئے کوئی ثھی عوبست خشیذ کشًے

 ؛کشائے پش  لیٌے ، تعویش کشًے یب  تجذیل کشًے 

(k)  اکیڈهی عے هٌغلک توبم هعبهالت  چالًے، طئے

 اوس؛کشًے اوس اًتظبم کشًے

(l)  اکیڈهی کی عہولتوں عے هٌغلک  کوئی ثھی هعبهلہ

طئے کشًے یب کوئی هعبهلہ جو ڈائشیکٹش جٌشل ثوسڈ کو 

 ٹظ دالئے۔ًو

۔ ثوسڈ اپٌےتوبم یب کوئی  ثھی هعبهالت   اختیبس اوس ۷

کبم چیئشهیي  ثوسڈ کے کغی  هوجش یب  ڈائشیکٹش  جٌشل 

 ثوسڈ کے ًوٹظ هیں آئے۔

جو اط کے ڈائشیکٹش جٌشل ایوشجٌغی هیں ثششطیکہ 

ًے کے لیئے ضشوسی ہو، ظش هیں  جلذی اقذام اٹھبً

اقذام اٹھب عکتب چیئشهیي کے پہلے  اجبصت کے عوائے  

 ہے۔

۔ ثوسڈ کغی ثھی شخض کو طالحکبس، هشیش یب هبہش ۱

ایغے ششائظ  اوس ضواثظ کے تحت هقشس کش عکتب ہے، 

 جیغے طئے کشے۔ 

 

 

کب کوئی ثھی هوجش عوائے ایکظ ٓافیشو    ( ثوسڈ ۱۔ )۹

اپٌے ہبتھ عے لکھی ہوئی  هوجشص کے کغی ثھی وقت 

 دسخواعت چیئشهیي کو ثھیج عکتب ہے۔

( کغی ثھی  کے عہذے پش کغی عبسضی ٓاعبهی پش ۲)

عوائے ایکظ ٓافیشو  هوجش کے چیئشهیي  کی جبًت عے 

 هوجش کو  ثقبیب   هذت کے لیئے ًبهضدگی کی جبئیگی۔

 

( ثوسڈ کے هیٹٌگضچیئشهیي کی جبًت عے ثالئی ۱۔ )۱۱

 جبئیٌگی:

کے دسهیبى   چھ هبٍ عے  ثوسڈ کی هیٹٌگض ثششطیکہ 

 ہیں ہوًب چبہے۔صائذ کب وقفہ ً

(  چیئشهیي، یب اط کی غیش حبضشی هیں وائظ ۲)

 چیئشهیي ثوسڈ کی هیٹٌگ کی طذاست  کشیٌگے۔
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( ثوسڈ کی هیٹٌگ کب کوسم پبًچ هوجشص   پش هشتول ۳)

 ہوگب۔

( ثوسڈ اپٌے هوجشص عے یب اى کے هبعوائے وقت ۴)

ثوقت ایغے اشخبص کب وسکٌگ  گشوپظ هقشس کش 

ضشوسی عوجھے اوس اط کی عکتب ہے، جیغے وٍ 

 اکیڈهی کے کبهوں عے هٌغلک  کبم  حوالے کش عکے۔

(  ڈائشیکٹش جٌشل ثوسڈ  کی جبًت عے ایغے ۱۔ )۱۱

ششائظ اوس ضواثظ کے تحت هقشس  کیئے جبئیٌگے، 

جیغے وٍ طئے کشے اوس ثوسڈ کے ہذایبت پش کبم 

 عشاًجبم دیٌگے۔

شل رهے ڈائشیکٹش جٌ ( گڈ ٓاسڈس اوس ڈعپلیي کے لیئے ۲)

 داس ہوًگے ۔

( ڈائشیکٹش جٌشل اکیڈهی کب پشًغپبل  اکبئوًٹٌگ  افغش ۳)

 ہوگب۔

اکیڈهی کے اعٹبف هیں عولذاسوں اوس هوجشص  (۱۔ )۱۲

ثالواعطہ ثھشتی، ثذلی، ڈیپوٹیشي  یب  کی هقشسی 

دوعشے طشیقے  عے ایغے ششائظ اوس ضواثظ کے 

 تحت کی جبئیٌگی جیغے ثوسڈ طئے کشے۔

 جٌشل کش عکے گے: ( ڈائشیکٹش۲)

(a)  ثوسڈ کی جبًت عے ثٌبئے گئی علیکشي کویٹی کے

تک عہذوں  ۱۶عفبسشبت پش ثٌیبدی پے اعکیلض عے 

 اوس؛ تک اعٹبف کے هوجشص هقشس کش عکتے ہے

(b) ثوسڈ کی جبًت عے ثٌبئے گئے علیکشي کویٹی کے

ہلے عے اجبصت عے عفبسشبت پش چیئشهیي عے پ

اعے عے ثبال عہذوں پش اوس  ۱۷ثٌیبدی پے اعکیلض  

 عولذاس هقشس کش عکتب ہے؛

( حکوهت وقت ثوقت اکیڈهی کے ًیکبل پہش فٌڈص ۱۔ )۱۳

سکھ عکتی  ہے اوس جیغے وٍ هوثشطشیقے عے 

 هعبهالت کو چال عکے۔

( اکیڈهی هٌذسجہ ریل رسائع عے ثھی هبلی هذد حبطل ۲)

 کش عکتے ہیں:

(i)؛و فبقی اوس طوثبئی حکوهتوں عے  گشاًٹظ 

(ii)  اوس؛ اط کی اشبعت کے اعکیل یب سائلٹیض 
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(iii)قوهی اوس ثیي االقواهی ایجٌغیض عے اهذاد؛ 

( اکیڈهی کے فٌڈص اکیڈهی هیں ہوًگے، اوس اکیڈهی  ۳)

کی راتی لیجش اکبئوًٹ  هیں سکھے جبئیٌگے، جیغے 

هیں کھولے جبئیٌگے، یب چیئشهیي کی  عشکبسی ٹشیضسی 

هٌظوسی عے شیڈول ثیٌک هیں کھولے جبئیٌگے اوس 

 ڈائشیکٹش  جٌشل کی جبًت عے چالئے جبئیٌگے۔

علغلے  هیں  ( ڈائشیکٹش جٌشل ہش هبلی عبل کے ۱۔ )۱۴

ثوسڈ کی هٌظوسی  کے لیئے ایغی تبسیخ  عے اوس 

 ایغے طشیقے جیغے ثیبى کیئے گئے ہو، الگت سعیذیں،

تبصٍ اوس تشقیبتی خشچ پش هشتول  اعٹیٹوٌٹ  اوس سقویں 

جو هبلی عبل کے دوساں حکوهت کو هطلوة ہو جوع 

 کشائیٌگے۔

( ڈائشیکٹش جٌشل ایغب کوئی ثھی خشچ ًہیں کشیٌگے  ۲)

 جو عبلیبًی هبلی ثجیٹ  هیں فشاہن ًہیں کیئے گئے ہو۔

( اکیڈهی کےاکبئوًٹظ ، عٌذھ کے  اکبئوًٹٌٹ جٌشل ۳)

 جبًت عے ٓاڈٹ کیئے  جبئیٌگے۔کی 

( ہش هبلی عبل کے دو هبٍ کے دوساں ڈائشیکٹش ۱۔ )۱۵

اکیڈهی کی جبًت  جٌشل گزشتہ  هبلی عبل کے دوساں

عے هختلف عشگشهیوں کے علغلے هیں عبلیبًہ سپوسٹ  

جوع کشائیٌگے، جظ کے عبتھ اکیڈهی کےاکبئوًٹظ 

عے  هٌغلک اکبئوًٹٌٹ  جٌشل ٓاف عٌذھ کی سپوسٹ  

 ھی ہوگی۔ ث

( ثوسڈ  اکیڈهی کے فٌڈص اوس اط کے پشوگشاهض  کے ۲)

 هتعلق وقت ثوقت حکوهت کو سپوسٹ دیٌگے

 

۔ ثوسڈ اط ٓاسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل کشًے کے ۱۶

 لیئے ضواثظ ثٌب عکتی ہے۔

 

۔ اگش اط ٓاسڈیٌٌظ کی کغی گٌجبئش کے ًبفز ہوًے ۱۷

تو ثوسڈ ایغب حکن جبسی هیں کوئی سکبوٹ پیش ٓا سہی ہو 

کش عکتب ہے جو اط ٓاسڈیٌٌظ کے هتضبد ًہ ہو، ًہ ہی 

ایکغپشیظ  گٌجبئشوں عے ضذ هیں  اط ٓاسڈیٌٌظ کی 

هٌبعت  ٓاتی ہو، جیغے وٍ سکبوٹ  ہٹبًے کے لیئے 
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 عوجھے۔
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