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ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 

 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। 
 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 
ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸ  ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਲਖੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਕਵ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਸ  ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ। 
ਅਸ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਭ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
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ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਿਵਚੋਲਗੀ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕਦੇ ਕਦ ੇਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ 
ਜਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੇ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ (ਹੀਅਿਰੰਗਜ਼) ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵਖੇ ਫੈਸਲੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵਖੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ‘‘ਮਬਰ`` ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੀ ਹ?ੈ 

 
ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ 

ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 
 
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਹਰ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮਾਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਇਮਪਲੌਏਮਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 
ਮਸਲੇ। 
 
ਕੁਝ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲਾਂ ਿਵਖੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਛਟੋੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ 
ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਝਦੇ ਹਨ। 
ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹ  ਪੂਰ ਸਕਦੇ। ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਤ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ। 
 
ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਵੀਡਸ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ (ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਐਡਂ ਪਰ੍ੋਸੀਜ਼ਰ) ਦ ੇਿਨਯਮ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਮਲਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ  ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।   
 
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ 

ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਦਫਤਰ 

 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰੀ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ 

ਿਜਸ ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ 
‘‘ਫਾਰਮ`` ਵਰਤਣੇ ਹਨ। 
 
ਅਿਜਹੇ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹੀ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਸਰਫ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਿਵਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦ ੇਮਬਰ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਰਿਜਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 
 
ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਹੀਅਿਰੰਗ (ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਿਟਸ) ਇਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕੇਸ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਨੋਿਟਸ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵਖੇ, ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ ਕੇ 
ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਜਦ ਤੁਸ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ 
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬੀ ਸੀ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
 
ਇਹ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਹੈ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਫਾਰਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ 

ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ, ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਉੱਥ 

ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ‘‘ਉੱਤਰਦਾਇਕ`` 

(ਿਰਸਪਡਟ) ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਤਰਦਾਇਕ (ਿਰਸਪਡਟ) ਉਹ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਥਾ 
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਕਾਫੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜਸਟਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅਿਜਹੀ 
ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ  ਇਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਹੁਕਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਸਰਫ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਿਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ 
ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ  ਵਲ ਆਿਗਆ ਹੈ।  
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਉੱਤਰ 

 
‘‘ਉੱਤਰ`` (ਿਰਸਪਸ), ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਵਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। 
 
ਉੱਤਰ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਸ਼ਬਦ ‘‘ਿਰਸਪਡਟ`` ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਿਡਫਡਟ`` ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 
ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਇਹ 

ਫਾਰਮ, ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਤੁਸ  ਉੱਥ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ `ਤੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
 
ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲ ਦੱਸੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। 
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ਿਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਮੀਿਟੰਗ 

 
ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ। ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ 
‘‘ਮੀਡੀਏਟਰ`` (ਿਵਚੋਲੇ) ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ, ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਵਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ 
ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ‘‘ਅਰਲੀ ਸੈਟਲਮਟ ਮੀਿਟੰਗ`` (ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ 

ਅਗਾਊਂ ਮੀਿਟੰਗ) ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ 

ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਧਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। 
 
ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਣੇਾ 
 
ਤੁਸ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਪਰ੍ੋਸੀਿਡੰਗਜ਼) ਦੌਰਾਨ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸ  ਇਹ ਫਾਰਮ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ   www.bchrt.bc.ca `ਤੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ 

ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਮਬਰ ਹਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ `ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤਰੌ `ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
 
ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਕਵ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਪਰ੍ੋਸੀਿਡੰਗਜ਼, ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
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ਇਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ੀਿਲਮਨਰੀ`` ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੰੂ 

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦ ੇਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤ 

ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਈੋ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ: 

 
• ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹ  ਹੈ। 
• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ। 
• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
• ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗਲਤ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰ ੇਅਰਜ਼ੀਆ ਂ

 
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 
• ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ 
• ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

• ਇਕ ਿਧਰ ਤ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ 

• ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਲਈ 

• ਪਬਿਲਕ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਲਈ (ਬੰਦ ਸੁਣਵਾਈ) 

• ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 

ਕਿਹਣ ਲਈ 
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ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ 
ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਪਰ ਮਬਰ ਵਲ ਹਾਂ ਕਿਹਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ। 
 
ਕੇਸ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ 
ਵੀ ਦ ੋਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤ ਇਕ ਿਦਨ ਵਾਲੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਿਹਮਾਇਤੀ ਅਤ ੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇ

 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 
ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ।  
 
ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਹਮਾਇਤੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਕੀਲ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਕੋਈ ਿਹਮਾਇਤੀ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ 

ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਿਟਵ) ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਧਰ 

ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦ ੇਕਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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ਵਕੀਲ ਅਤ ੇਗਾਹਕ 

 
ਵਕੀਲ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਕਲਾਇੰਟਾਂ) ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 

ਿਵਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਵਕੀਲ, ਗਾਹਕ ਲਈ ਪੇਪਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਕੇਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
 
ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਪਰ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸ  ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 

ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਵਕੀਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਗਾਹਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੇ। 
 
ਵਕੀਲ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  
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ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹਨ। 
 
ਭਾਵ ਿਕ ਵਕੀਲ ਮਾਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
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ਸੁਣਵਾਈ 

 
ਮਬਰ ਆਰਡਰ ਟ ੂਅਟਡ ਹੀਅਿਰੰਗ (ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰਡਰ) `ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਟਡ ਹੀਅਿਰੰਗ ਇਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ (ਹੀਅਿਰੰਗ) ਦ ੇਸਥਾਨ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲਾਂ ਿਵਖੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਮਨਜ਼ ਜਾਂ ਸਫ਼ੀਨਾ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀਆਂ 

ਹਨ।  
 
ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਦਲੀਲ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਦ ਿਧਰਾਂ ਮਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ 

ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਉਹ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਬਿਲਕ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਤੁਸ  ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ, ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਿਜਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।  
 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ, ਮਬਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 
 
ਿਫਰ ਮਬਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਅਕਸਰ, ਿਧਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮਬਰ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ 

ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਲ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
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ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਮਬਰ 

ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ ਮਬਰ ਨੰੂ ਕਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਮਬਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖ ੇ

 
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਵਕੀਲ ਉਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਗਾਹਕ (ਕਲਾਇੰਟ) ਠੀਕ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਬੂਤ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਮਬਰ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ `ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ `ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 
ਵਕੀਲ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਕੀ 
ਗਲਤ ਹੈ। 
 
ਵਕੀਲ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਹੜੇ ਕਾਨੰੂਨ ਕੇਸ `ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
 
ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਵਕੀਲ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੇ ਬੀਤ ੇਸਮ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ‘‘ਿਜਊਰੀਜ਼ਪਰੂਡਸ`` ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵਖੇ, ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਿਹਮਾਇਤੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਇਕੱਿਲਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਤੁਸ  

ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ 

ਿਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹਨ) 

 
ਿਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.bchrt.bc.ca `ਤੇ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ।  
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ਮਬਰ 

 
ਮਬਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਵਜ ਟਰਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਮਬਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਪੜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 

ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਹਰ ਇਕ ਵਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਤਭੇਦ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਲਈ 

ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਬਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਵਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਬਰ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਧਰਾਂ (ਪਾਰਟੀਜ਼) ਕੇਸ ਿਵਚਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਿਧਰਾਂ ਹਨ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਧਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਯਕੀਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ 
ਗਵਾਹ ਿਧਰਾਂ ਨਹ  ਹਨ। 
 
ਮਬਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਬਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਬਰ ਉਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਜਦ ਦੋਨੋਂ  ਿਧਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੁਕਾ ਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਬਰ ਨੰੂ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 

ਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ‘‘ਰੀਜ਼ਰਿਵੰਗ`` ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤ ੇਇਹ ਹੀ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਕਦੇ ਕਦ,ੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਖੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘‘ਓਰਲ ਿਡਸੀਜ਼ਨ`` 

ਭਾਵ ਮੰੂਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਫੈਸਲਾ 
 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 
 
ਫੈਸਲਾ ਪਬਿਲਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤ ੇਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਦੇ ਕਦ ੇਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਸ  ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ 
 
ਭਾਵ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਵਲ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸ  ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ 
ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਇਸ ਨੰੂ ‘‘ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਿਰਵੀਊ`` ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਂਗ ਨਹ  ਹੈ। 
 
ਤੁਸ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਕਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਿਸਰਫ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਬਾਅਦ 60 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਸੁਪਰੀਮ 

ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ`` ਅਤੇ ‘‘ਐਫੀਡੇਿਵਟ`` ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਤੁਸ  ਇਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਿਰਵੀਊ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ: 

 
• ਮਬਰ ਨੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

• ਮਬਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਵਾਜਬ ਨਹ  ਹੈ 

• ਮਬਰ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹ  ਸੀ 
 


