ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ- ਮੋਟਰ ਵਵਹੀਕਲ ਇੰਜਰੀ
ਵਿਸਵਪਊਟਸ ਐਂਿ ਦਾ ਵਸਵਲ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ
1 ਅਪਿੈਲ 2018 ਤੋਂ ਵਸਵਲ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਵਿਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਵਵੁੱਚ ਗੁੱਿੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੁੱਗਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਾਂ (ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ) ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਝਗਵਿਆਂ ਦਾ ਹੁੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਐਕਸੀਿੈਂਟ ਕਾਰਨ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਵਤਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਝਗਿੇ, ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ 50,000 ਿਾਲਰ ਤੁੱਕ ਦੇ
ਝਗਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁੱਟ "ਛੋਟੀ ਸੁੱਟ (ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ)" ਹੈ?

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਾਰੇ
ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਕ ਐਿਵਮਨਸਟਿ ੇਵਟਵ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਨਆਂ ਪਿਿੰਧ ਦਾ ਵਹੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ ਮੈਂਿਰ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਵਨਰਪੁੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ (ਇਨਫੋਰਸੇਿਲ) ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਿਹਤੇ ਝਗਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਿ ੈਟਾ ਪਿਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਝਗਿੇ,
5000 ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਦੇ ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮ ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਸਸਾਈਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪਿੇਵਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਝਗਿੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਆ
ਜਾਣਗੇ। ਿਹਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਝਗਵਿਆਂ ਦਾ ਹੁੱਲ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਦਾਲਤ
ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।.

ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਆਈ ਸੀ ਿੀ ਸੀ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਆਜਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਵਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਵਆਪਕ ਮਕਾਿਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਿਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਾਿਲੇ
ਵਵੁੱਚ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕਸੌਟੀ, ਤੀਿਰ ਛਾਣ-ਿੀਣ, ਫੈਸਲੇ ਵਲਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਗਪਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ,
ਪੈਨਲ ਵਰਵੀਊ, ਹਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਜਿ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ (ਕੋਿ ਆਫ ਕੰਿਕਟ) ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

FAQ – Motor Vehicle Injury Disputes and the CRT
Last Reviewed or Updated: March 12, 2019 [Punjabi]

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ

ਸਾਿੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਪਸਲੋ ਰਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਹਾਿੇ ਝਗਿੇ
ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਫਤ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚੁੱਠੀਆਂ
ਵਲਖਣ ਦੇ ਖਾਸ ਨਮੂਵਨਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਗਿਾ ਵਨਿੇਿਨ
ਵਵੁੱਚ ਤਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝਗਿਾ ਆਪ ਨਾ ਵਨਿੇਿ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਝਗਿਾ
ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਸੁੱਧਾ ਹੀ
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਹਾਿੇ ਝਗਿੇ ਦੀ ਵਕਸਮ
ਅਰਜੀ ਕਰੋ

ਗੁੱਲਿਾਤ ਕਰੋ

ਮਤਾਿਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਸਹੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤਹਾਿੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਲਿਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿਾ
ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਗਪਤ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗਿੇ ਦੀ
ਮਾਰਫਤ ਗੁੱਲਿਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਗੁੱਲਿਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝਗਿਾ ਨਾ ਵਨਪਟਾ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੈਵਸਲੀਟੇਟਰ ਤਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਵਤਆਂ ਨੂ ੰ ਹਕਮਾਂ (ਆਰਿਰਜ) ਵਵੁੱਚ ਿਦਵਲਆ ਜਾ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ

ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ
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ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਕਮਾਂ (ਆਰਿਰਜ) ਵਾਂਗ
ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਗੁੱਲਿਾਤ ਜਾਂ ਫੈਵਸਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਜਾਦ ਮੈਂਿਰ ਤਹਾਿੇ ਝਗਿੇ ਿਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਕਮ ਵਾਂਗ ਤਾਮੀਲ
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਲੋਂ ਝਗਿਾ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਿੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਲਿਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਤਹਾਿਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟ ਿੀ ਸੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟ ਿੀ ਸੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਲੇ ਮ
(ਦਾਅਵਾ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤਸੀਂ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 5000 ਿਾਲਰ ਤੁੱਕ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟ 1 ਅਪਿਲ
ੈ 2019 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ ਜੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟ 1 ਅਪਿੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਅੰਦਰ ਕਲੇ ਮ (ਦਾਅਵਾ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤਸੀਂ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 5000 ਿਾਲਰ ਤੁੱਕ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਹਾਂ। 1 ਅਪਿੈਲ, 2019 ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗੁੱਿੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੱਟਾਂ ਲੁੱਗਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਿਹਤੇ ਕਲੇ ਮਾਂ (ਦਾਅਵਵਆਂ)
ਵਵੁੱਚ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਝ ਕੇਸਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਹਾਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ
ਇਜਾਜਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵੁੱਚ ਸਾਿਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤਹਾਿੇ ਵਖਆਲ ਵਵੁੱਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਝਗਿਾ ਕਾਮਯਾਿ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਕ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਵਨਰਪੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ ਹੈ। ਸਾਿਾ ਸਟਾਫ ਤਹਾਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਿੀ ਕਾਮਯਾਿੀ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਕ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਿੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਵਖੇ ਆਪਣੇ ਝਗਿੇ ਦੇ
ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਹਾਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਝਗਿਾ ਵਨਿੇਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਵਨਆਂਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨੇ ਘੁੱਟ ਖਰਚੇ
ਨਾਲ ਝਗਿੇ ਵਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਝਗਿਾ ਵੁੱਖਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਝਗਿੇ ਨੂ ੰ
ਵਨਪਟਾਉਣ ਵਵੁੱਚ ਲੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਵਵੁੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ,
ਝਗਿੇ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਮਸਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਿੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਗੁੱਲਿਾਤ ਅਤੇ ਫੈਵਸਲੀਟੇਸ਼ਨ
ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਲਿਾਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦ
ੰ ਾ/ਚਾਹਦ
ੰ ੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ?
ਗੁੱਲਿਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵੁੱਚ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤਹਾਿੀ ਮਰਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਿੇ ਲਈ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਗੁੱਲਿਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤਹਾਿੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤਹਾਿੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਇਕ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਕਮ (ਆਰਿਰ) ਵਵੁੱਚ ਿਦਲ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਵਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵੁੱਚ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੈਵਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵੁੱਚ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੰਚਣ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਵੁੱਚ ਤਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਜਾਦ ਮੈਂਿਰ
ਤਹਾਿੇ ਝਗਿੇ ਿਾਰੇ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (ਇਨਫੋਰਸੇਿਲ) ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਮੇਰੇ ਝਗਿੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਜਾਦ ਮੈਂਿਰ ਤਹਾਿੇ ਝਗਿੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ
ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਮਾਹਰ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਵਰਟ ਆਧਾਰਤ ਮਕਾਿਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਵਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਝਗਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਵਨੁੱਜੀ
ਸੁੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ (ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਅ) ਵਵੁੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਿਹਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਵੁੱਚ ਹਾਂ। ਵਸਵਲ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿ ਵਿਊਨਲ ਐਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਵਲਆਂ ਅਤੇ ਹਕਮਾਂ
(ਆਰਿਰਜ) ਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੁੱਭਧ
ਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂ ੰ ਵਫਕਰ ਹੋਵੇ ਵਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹਕਮ ਵਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ ਾਂ
ਦੀ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਸਰੁੱਵਖਆ ਨੂ ੰ ਨਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ
ਕੁੱਢ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਗਮਨਾਮ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਕਸੇ ਨਾਿਾਲਗ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਨਤਾਣੇ ਵਵਅਕਤੀ ਿਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਗਮਨਾਮ ਰੁੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਵਨਤਾਣੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਨੂ ੰ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਚੁੱਕੇਗੀ।
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ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ?
ਗੁੱਿੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੱਟਾਂ ਲੁੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੂਿੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਵੀਊ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਿੀ ਸੀ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਾਰੇ ਗੌਰ (ਵਰਵੀਊ) ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਕਵਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤਹਾਿਾ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੁੱਥੇ ਜਵਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱਤਾ?
ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!
ਇਸ ਸਾਈਟ www.civilresolutionbc.ca 'ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤੋ। ਜਾਂ
ਸਾਨੂ ੰ 1-844-322-2292 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵੁੱਚ ਮਫਤ)।
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