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 0221ىجريَ  XVIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 2001 

 )ترىيو( اختيار( )خاص ةرطرفي کام ٌّڪري

 0221 „رڊيٍٍسۿ شٍڌ

THE REMOVAL FROM SERVICE 

(SPECIAL POWERS) (AMENDMENT) 

SINDH ORDINANCE, 2001 

 ]0221 ىئي 19[

ٌّڪري کام ةرطرفي )خاص اختيار( „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ۾ ترىيو ڪئي هيٍدي. 0222شٍڌ „رڊيٍٍسۿ 

ٌّڪري کام ةرطرفي )خاص اختيار( شٍڌ جيئً تَ 

„ُيۿ  ضرهري ٿي پئيڪرڻ ۾ ترىيو  0222„رڊيٍٍسۿ 

 جيڪا ًُ ريت ٌُّدي؛

هاري اغالم  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ غّةائي اشييتهي 

ىّجب ىػطم  1تحت ۽ پرههيزٌم ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر ٌيتر. 

 „ُي؛

گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّدن غّرتحاك ۾ شٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڙه كدل کڻڻ ضرهري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالم ۽ پرههيزٌم 

جّ پرههيزٌم  1999ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊر شام گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ام شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّطً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

شيّرم اختيارم کي اشتػياك ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّطيَء شام ُيٺيّم „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 „ُي:
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ٌّڪري تام ةرطرفي )خاص „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1) .1

 شڏيّ هيٍده. 0221شٍڌ „رڊيٍٍسۿ اختيار( )ترىيو( 

( 1جي ذيهي دفػَ ) 3دفػَ ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍده ۽ (0)

جي ذيهي دفػَ  5۽ دفػَ  (iv)جي ذيهي طق  (c)جي طق 

کام الڳّ  0222„گصٽ  32( جّم گٍجائظّم 5)

 شيجِيّم هيٍديّم.

ٌّڪري کام ةرطرفي )خاص اختيار( شٍڌ „رڊيٍٍسۿ . 0

کاٌپِّء ةَ ڄاڻايم „رڊيٍٍس شڏيّ ۾ۿ جًٍِ کي ًُ  0222

 ۾: 3هيٍدهۿ ام جي دفػَ 

(a)  الِء ” ةرطرفيۿ ىػطهي“ُاطيَء هاري ٌّٽ ۾ۿ نفظً ۽ ڪاىا

کي ” ُٽائڻۿ ةرطرفي ۽ الزىي رٽائرىيٍٽ“نفظً ۽ ڪاىائً 

 ىتتادك ةڻايّ هيٍده؛

(b)  طق(a)  الِء نفظً ۾ ” يا“۾ۿ ٻيِر ايٍدڙ شييي ڪّنً ۽ نفظ

ي طّر تي ةٍا اڳّاٽ ىّڪم جي يا غاد“شييي ڪّنً 

کي طاىم ” ىٍظّري جي غير حاضر رُڻ جّ ڏهُي „ُي؛ يا

 ڪيّ هيٍده.

(c)  طق(c) :۾ 

(i)  ذيهي طق(i)  کي ىتتادك ” ذريػا“الِء نفظ ” هشيال“۾ۿ نفظ

 ةڻايّ هيٍده.

(ii)  َذيهي دفػ(iii)  کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً ذيهي طق کي طاىم

 ڪيّ هيٍده:

“(iv)  ُي هكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّم ىّجب پهي

ةارگيٍٍگ ۾ طاىم ٿيّ „ُي ۽ اثاثا يا ڪرپظً يا ڪرپٽ 

 ”غيهً ذريػي حاغم ڪيم حاغالت هاپس ڪيا „ًُۿ يا

(d)  طق(e)  ًکي ” نکت“الِء نفظ ” شرڪاري گزيٽ“۾ۿ نفظ

ىختػر غٍّام ۽ 

 طرهغات

Short title and 

commencement 

 

 

جي شٍڌ  0222

جي  IX„رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ترىيو 3دفػَ 

Amendment of 

section 3 of 

Sindh Ordinance 

IX of 2000 
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 ىتتادك ةڻايّ هيٍده.

(e) .طرطيَ ةيام کي ختو ڪيّ هيٍده 

 ِء ُيٺيً کي ىتتادك ةڻايّ هيٍدهۿ يػٍي:( ال0( ذيهي دفػَ )0)

( تحت ڪّ حڪو جاري ڪرڻ کام اڳۿ 1( ذيهي دفػَ )0“)

 ىجاز اختياري:

(a)  نکت ۾ حڪو ذريػي انزال ُيٺ „يم طخع کي

 ام كدل جي زىيٍي حلييلتً کام „گاَُ ڪٍدي؛ ۽

(b)  ام کي اُڙه كدل کڻڻ کام اڳ شتً ڏيًٍِ اٌدر يا

طئي  اُڙي اضافي غرغي دهرامۿ جيئً اٿارٽي

ڪريۿ شتب ڄاڻائڻ جّ ىّزهم ىّكػّ فراُو 

 ڪٍدي؛

ةظرطيڪ اُڙه ڪّ ةَ ىّكػّ فراُو ٌَ ڪيّ هيٍده 

جيڪڏًُ ىجاز اٿارٽي ىطيئً „ُي تَ پاڪصتام ۽ ام جي 

ڪًٍِ حػي جي تحفظ جي ىفاد ۾ اُڙه ىّكػّ ڏيڻ ضرهري 

 ٌَ „ُي.

ةظرطيڪ هڌيڪ تَ اُڙه ڪّ ةَ ىّكػّ فراُو ٌَ ڪيّ هيٍدهۿ 

ُيٺ „يم ٌّڪري ىام ُٽايم يا ةرطرف ڪيم يا  جتي انزال

ُهت چهت جي ةٍياد تي غِدي ۾ گِٽايم „ُيۿ جًٍِ کي ڏٌڊ 

يا كيد جي شزا ڏٌي هئي „ُي يا جتي ىجاز اختياري ىطيئً 

„ُي تَ نکت ۾ شتب رڪارڊ ڪيا هيا „ًُ ۽ انزال ُيٺ „يم 

 کي شتب ڄاڻائڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ ضرهري ٌاُي.

کام ُٽائڻ يا ةرطرفي يا ُيٺيً هكت کام اڳ ىانزىت ( 3)

( تحت ڪًٍِ طخع جي 1غِدي تي تٍزني يا ذيهي دفػَ )

پي اشڪيم ۾ گِٽتائي اُڙي ىاڻِّ کي ڪًٍِ شزا کام  

ڇّٽ ٌَ ڏياريٍدي جًٍِ ىالزىت دهرام ڪًٍِ كاٌّم تحت 
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 ”.ڪّ ڏهَُ ڪيّ ُجي.

۾ۿ ُيٺيً ريت ىتتادك ةڻايّ  5.ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 3

 هيٍده:

( 1).5“)جاچ „فيصر يا جاچ ڪييٽي ىلرر ڪرڻ جّ اختيار( 

( جي گٍجائظً ىّجبۿ ىجاز اختياري ذيهي 0ذيهي دفػَ )

تحت حڪو جاري ڪرڻ کام اڳ ُڪ جاچ „فيصر  3دفػَ 

يا جاچ ڪييٽي ىلرر ڪٍدي تَ جيئً شرڪاري ىالزىت 

ڪٍدڙ ىاڻِّ يا ڪارپّريظً شرهس ۾ ڪو ڪٍدڙ ىاڻِّ 

ۿ جًٍِ تي ڪي كدل يا دفػَ جي ڪو جي جاچ پڙتاك ڪري

۾ ڄاڻايم ىٍع ڪيم طيّم ڪرڻ جّ انزال اُيۿ جاچ  3

 „فيصر يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جاچ ڪييٽي:

(a)  انزاىً ۽ ىجاز اختياري طرفام شام ُيٺ „يم انزال

۾ ڄاڻايم  جاچ جي شهصهي ۾ جاري ڪيم حڪو

 انزاىً جي ةيام تي ڳانَِ ٻّنَِ ڪرڻ؛

(b)  ةػد شتً انزال ُيٺ „يم طخع کام „گاُي

 ڏيًٍِ اٌدر دفاع الِء نکت ۾ جّاب طهب ڪرڻ؛

(c)  انزال جي شهصهي ۾ جاچ ڪرڻ ۽ انزال جي

شهصهي ۾ اُڙي زةاٌي ۽ ڪاغذي طاُدي هٺڻ يا 

انزال ُيٺ „يم جي دفاع ۾ جيئً ىٍاشب ُجي ۽ 

انزال ُيٺ „يم کي طاُد کام شّاك پڇڻ جّ حاق 

 حاغم ٌُّده؛ ۽

(d) ا ةَ رهزاٌي ةٍيادم تي ڪيس ٻڌه هيٍده ۽ ڪ

ىػطهي ٌَ ڪئي هيٍدي شّاِء ڪّ خاص شتب 

ُجڻ جيۿ جيڪّ نکت ۾ رڪارڊ ڪيّ هيٍده ۽ 

 ىجاز اختياري کي „گاُي ڏٌي هيٍدي.

 

جي شٍڌ  0222

جي  IX„رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي تتديهي 5دفػَ 

Substitution of 

section 5 of 

Sindh Ordinance 

IX of 2000 
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جتي جاچ „فيصرۿ يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جاچ ڪييٽي ( 0)

ىطيئً „ُي تَ انزال ُيٺ „يم رڪاهٽ هجِي رُيّ „ُيۿ يا 

رڪاهٽ هجِڻ جي ڪّطض ڪري رُيّ „ُيۿ جاچ جي 

يس جي شهصهي ۾ تَ اُّ ام شهصهي ۾ حليلت درج پرهگر

ڪٍده ۽ جاچ جي ڪاررهائي کي ام طريلي ختو ڪٍدهۿ 

 جيئً اُّ اٌػاف جي گِرجً ىّجب ىٍاشب شيجِي.

( جاچ غيهدارۿ يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جاچ ڪييٽي 3)

پٍٍِجا ثتّت ۽ تجّيزهم جاچ جي „گاُي کام پٍجّيَِ 

 .ڏيًٍِ اٌدر ىجاز اختياري حّاني ڪٍدي

( تحت ڪيم جاچ جي 1( ىجاز اختياري ذيهي دفػَ )4)

شهصهي ۾ جيڪڏًُ ام ۾ انزال ُيٺ „يم خالف يا شتب 

نکت ۾ رڪارڊ ڪرڻ جي شهصهي ۾ ڪافي ڪاغذي 

طاُدي ىّجّد „ُيۿ اُا ىطيئً „ُي تَ ام شهصهي ۾ ڪا 

 جاچ ڪرائڻ جي ضرهرت ٌَ „ُي.

(جيڪڏًُ ڪّ طخع هكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّم 5)

ةارگيٍٍگ ڪرڻ چاُي ٿّ ۽  رضاڪاراڻي طّر  تحت پهي

تي ڪرپظً ۽ ڪرپٽ غيهً ذريػي حاغم ڪيم اثاثا ۽ 

حاغالت هاپس ڪرڻ چاُي ٿّۿ تَ پِّء جاچ جّ حڪو ٌَ ڏٌّ 

 هيٍده.

اُڙي پهي ةارگيٍٍگ جي ةٍياد تي اُڙي طخع ةظرطيڪ 

کي تجّيز ڪيم كدل جي حّاني شام شتب ڄاڻائڻ جّ 

 ٌّٽيس جاري ڪيّ هيٍده.

يس ىهڻ جي پٍدرًٌِ ڏيًٍِ اٌدر جّاب ڏيٍدهۿ جّاب ٌّٽ

ىهڻ تيۿ ىجاز اختياري حڪو جاري ڪري شگِي ٿيۿ 

 جيئً اُا ىٍاشب شيجِي.
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 ۾: 6.ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 4

(a)  جاچ “کاٌپِّء نفظً ” جّ“حاطيَء ۾ „يم ٌّٽ ۾ۿ نفظ

 کي طاىم ڪيّ هيٍده؛ ۽” غيهدار يا

(b)  نفظ“The ” ًکي طاىم ” „فيصر ياجاچ “کاٌپِّء نفظ

 ڪيّ هيٍده؛ ۽

 

 

 

 ۾: 7. ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 5

(a)  ُاطيَء اٌدر ٌّٽ ۾ۿ نفظ“The”  ًجاچ “کاٌپِّءۿ نفظ

 کي طاىم ڪيّ هيٍده؛ ۽” غيهدار يا

(b)  نفظ“The”  ًکي طاىم ” جاچ غيهدار يا“کاٌپِّءۿ نفظ

 ڪيّ هيٍده؛ ۽

(c)  کي ىتتادك ةڻايّ ” الِء“الِء نفظ ” ۿ ةظيّكۿ“ڪاىائً ۽ نفظ

 هيٍده.

 

الِء ” جاچ ڪييٽي“۾ۿ نفظً  8.ڄاڻايم „رڊيٍٍس جي دفػَ 6

جاچ غيهدار ياۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ جاچ “نفظً ۽ ڪاىائً 

 کي طاىم ڪيّ هيٍده.” ڪييٽي

 

 

ىذڪّرن ترجيّ غال ىاڻًِ جي هاكفيت  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػياك ٌٿّ ڪري شگِجي

جي شٍڌ  0222

جي  IX„رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ترىيو 6دفػَ 

Amendment of 

section 6 of 

Sindh Ordinance 

IX of 2000 

 

جي شٍڌ  0222

جي  IX„رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ترىيو 7دفػَ 

Amendment of 

section 7 of 

Sindh Ordinance 

IX of 2000 

 

جي شٍڌ  0222

جي  IX„رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ترىيو 8دفػَ 

Amendment of 

section 8 of 

Sindh Ordinance 

IX of 2000 

 


