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SINDH ORDINANCE NO.XVII OF 2001 
 ٓارڈیننس، سندھ )تزمیم( اختیبرات( )خبص بزطزفی سے نوکزی

0221 
THE REMOVAL FROM SERVICE (SPECIAL 

POWERS) (AMENDMENT) SINDH ORDINANCE, 

2001 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفؼبت 

 هختظش ػٌواى اوس ششوػبت .1

Short title and commencement 

 کی تشهین 3کی دفؼہ  IX کے عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوجش 2222 .2

Amendment of section 3 of Sindh Ordinance IX of 2000 

 کی ًؼن الجذلی 5کی دفؼہ   IX کے عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوجش 2222 .3

Substitution of section 5 of Sindh Ordinance IX of 2000 

 کی تشهین 6کی دفؼہ   IXکے عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوجش  2222 .4

Amendment of section 6 of Sindh Ordinance IX of 2000 

 کی تشهین 7کی دفؼہ   IX کے عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوجش 2222 .5

Amendment of section 7 of Sindh Ordinance IX of 2000 

 کی تشهین 8کی دفؼہ   IX کے عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوجش  2222 .6

Amendment of section 8 of Sindh Ordinance IX of 2000 

 

 

 مجزیہ XVII سندھ آرڈیننس نمبز
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THE REMOVAL FROM SERVICE 

(SPECIAL POWERS) 

(AMENDMENT) SINDH 

ORDINANCE, 2001 

 ]2221 هئی 19[

ًوکشی عے ثشطشفی )خبص  ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیؼے

هیں تشهین کی جبئے  2222اختیبسات( عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ، 

 گی۔

جیغب کہ ًوکشی عے ثشطشفی )خبص اختیبسات( عٌذھ 

 ؛تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب ہےهیں  2222ٓاسڈیٌٌظ، 

 ؛جظ کو اط طشح عے ػول هیں الیب جبئے گب

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ طوثبئی اعوجلی 

اػالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹویشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے  هطبثق هؼطل ہے 1

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 ضشوسی ہے۔طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب 

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اػالى اوس پشوویضًل 

کے  1999کبًغٹیٹویشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  9پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل 

 :کشًب فشهبتب ہےٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

اط ٓاسڈیٌٌظ کو ًوکشی عے ثشطشفی  ( 1) .1

 2221)خبص اختیبسات()تشهین( عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ، 

 کہب جبئے گب۔

( 1کی ریلی ) 3یہ فی الفوس الگو ہوگب اوس دفؼہ  (2)

کی  5اوس دفؼہ    (iv)کی ریلی شق  (c) کی شق

عے  2222اگغت  32( کی گٌجبئیشیں 5ریلی دفؼہ )

 الگو عوجھی جبئیں گی۔

ًوکشی عے ثشطشفی )خبص اختیبسات( عٌذھ . 2

هیں، جظ کو اط کے ثؼذ ثھی  2222ٓاسڈیٌٌظ، 

 هیں: 3ٓاسڈیٌٌظ ہی کہب جبئے گب۔ اوس اط کی دفؼہ 

 (:1( ریلی دفؼہ  )1)

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختظش ػٌواى اوس 

 ششوػبت

Short title and 

commencement 
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(a)   ثشطشفی ”حبشیے والے ًوٹ هیں، الفبظ اوس کبهب

ہٹبًے، ثشطشفی ”کے لئے الفبظ اوس کبهبئوں “ هؼطلی

 کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛ “اوس الصهی سٹبئشهٌٹ

 (b) شق (a)   هیں دوثبسٍ ٓاًیوالے عیوی کولي اوس لفع

جو دوعشی هشتجہ ٓاتب ہے اط کے لئے الفبظ هیں “ یب”

یب ػبدی طوس پش ثٌب پیشگی چھٹی کی ”عیوی کولي 

کو “ یب” “هٌظوسی کے غیش حبضش سہٌے کب ػبدی ہے

 شبهل کیب جبئے گب۔

(c)  شق(c) هیں: 

(i)  ریلی شق (i)   رسائغ”اوس لفع “ وعبئل”هیں لفع “

 کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

(ii)  ریلی دفؼہ (iii)   کے ثؼذ هٌذسجہ ریل ًئی ریلی

 :شق کو شبهل کیب جبئے گب

”(iv)  اگش وقتی  طوس پش الگو کغی قبًوى کے هطبثق

پلے ثبسگیٌٌگ هیں شبهل ہوا ہے اوس اثبثے یب کشپشي یب 

 ۔ “ہیں یب”اپظ کئےحبطالت وکشپٹ ػول کے رسیؼے 

(d) شق (e)  کے لئے الفبظ   “عشکبسی گضٹ”هیں الفبظ

 ثٌبیب جبئے گب۔ هتجبدل  کو  “تحشیشی”

(e)  ششطیہ ثیبى کو ختن کیب جبئے گب۔ 

( کے لئے هٌذسجہ ریل کو هتجبدل 2ریلی دفؼہ ) ( 2)

 :ثٌبیب جبئے گب ، یؼٌی

تحت کوئی حکن جبسی کشًے ( کے 1ریلی دفؼہ ) ( 2“)

 :پہلے هجبص اختیبسیعے 

(a)  تحشیشی حکن کے رسیؼے جظ پش الضام ہے

اط شخض کو اط قذم کی صهیٌی حقیقتوں 

 اوس؛عے ٓاگبٍ کشے گی

(b)  اط کو ایغب قذم اٹھبًے کے عبت دى کے اًذس

یب اط اضبفی ػشطے کے دوساں جیغب کہ 

طے کشے عجت ثتبًے کب هوصوں  اتھبسٹی 

 ؛هوقؼہ فشاہن کشے گی

ثششطیکہ  ایغب کوئی ثھی هوقؼہ فشاہن ًہیں کیب جبئے 

اگش هجبص اتھبسٹی هطوئي ہے کہ پبکغتبى اوس اط  گب۔ 

کے کغی حظے کے تحفع کے هفبد هیں ایغب هوقؼہ 
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 دیٌب ضشوسی ًہیں ہے۔

ثششطیکہ هضیذ ثشاں کہ ایغب کوئی ثھی هوقؼہ فشاہن 

ًہیں کیب جبئے گب جہبں کغی الضام کے تحت ًوکشی 

کئے گئے یب چبل چلي   عے ہٹبئے گئے یب ثشطشف هیں 

کی ثٌیبد پش ػہذے کن کیب گیب ہو۔ جظ کو  جشهبًہ یب قیذ 

کی عضا دی گئی ہے یب جہبں هجبص اختیبسی هطوئي ہے 

ش هیں عجت سیکبسڈ کئے گئے ہیں تو یہ غیش کہ تحشی

هٌبعت ػول ہوگب کہ جظ پش الضام ہے اعے عجت 

 ًہیں ہے۔ گٌواًے کب هوقؼہ دیٌب ضشوسی

وقت عے پہلے هالصهت عے ہٹبًے یب ثشطشفی یب ( 3)

کے تحت کغی  (1کن ػہذے پش تٌضلی یب ریلی دفؼہ )

کغی  شخض کے پے اعکیل هیں کوی ایغے افشاد کو

عضا عے سػبیت ًہیں دالئے گی، جظ هالصهت کے 

 “دوساں کغی قبًوى کے تحت کوئی جشم کیب ہو۔

هیں، هٌذسجہ ریل  5ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ .3

 :کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

 )جبچ ٓافیغش یب جبچ کوپٌی هقشس کشًے کب اختیبس(

( کی گٌجبئش کے هطبثق هجبص 2( ریلی دفؼہ )1)5”

کے تحت حکن جبسی کشًے عے  3اختیبسی ریلی دفؼہ 

پہلے ایک جبچ ٓافیغش یب جبچ کویٹی هقشس کشے گی تب 

یب کبسپوسیشي کہ عشکبسی هالصهت کشًے واال شخض 

عشوط هیں کبم کشًے والے شخض کبم کی جبًچ پڑتبل 

هیں ثیبى کی گئی هٌغ  3کشے جظ پش کغی قذم یب دفؼہ 

ہے جبچ ٓافیغش یب جیغب هؼبهلہ  شذٍ کبم کشًے کب الضام 

 “ہو جبًچ کویٹی؛

(a)  صیش  الضام شخض عے الضاهبت اوس هجبصی

اختیبسی کی طشف عے جبًچ کے علغلے 

گئے حکن هیں ثیبى کئے گئے هیں جبسی کئے 

 ؛الضاهبت کے ثیبى پش ثبت چیت کشًب

(b)  صیش الضام  شخض عے ٓاگبہی کے  ثؼذ عبت

دى کے اًذس دفبع کے لئے تحشیش هیں جواة 

 ؛طلت کشًب

(c)  الضام کے علغلے هیں جبًچ کشًے اوس الضام
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کے علغلے هیں ایغی صثبًی اوس کبغزی 

گواہی لیٌے یب صیش الضام شخض کے دفبع هیں 

جیغب هٌبعت ہو اوس صیش الضام شخض کو گواٍ 

 اوس؛ پوچھٌے کب حق  حبطل ہوگب عے عوال 

(d)  سوصاًہ کی ثٌیبد پش کیظ عٌب جبئے گب اوس

کوئی ثھی هؼطلی ًہیں کی جبئے گی عوائے 

طوس پش  کغی خبص عجت کے، جو تحشیشی

سیکبسڈ هیں سکھی جبئے  گی اوس هجبص 

 اختیبسی کو ٓاگبہی دی جبئے گی۔

جہبں جبًچ ٓافیغش یب جیغب هؼبهلہ ہو۔ جبًچ کویٹی ( 2)

هطوئي ہے کہ صیش الضام شخض  سکبوٹ ڈال سہب ہے یب 

سکبوٹ ڈالٌے کی کوشش کش سہب ہے ۔ جبًچ کی 

پشوگشیظ کے علغلے هیں تو وٍ اط علغلے هیں 

حقیقت دسج کشے گب اوس جبًچ کی کبسوائی کو اط 

وں کو جیغب وٍ اًظبف کے تقبض طشیقے ختن کشے گب۔

 هٌبعت عوجھے۔

جبًچ ػولذاس یب جیغب هؼبهلہ ہو، جبًچ کویٹی اپٌے ( 3)

ثجوت اوس تجبویض جبًچ  کی ٓاگبہی کے پچیظ دى کے 

 اًذس هجبص اختیبسی کے حوالے کشے گی۔

( کے تحت کی گئی 1)هجبصی اختیبسی ریلی دفؼہ  ( 4)

جبًچ کے علغلے هیں اگش اط هیں صیش الضام شخض 

تحشیش هیں سیکبسڈ کشًے کے کے خالف یب عجت 

علغلے هیں کبفی کبغزی گواہی هوجود ہے وٍ هطوئي 

ہے کہ اط علغلے هیں کوئی جبًچ کشاًے کی 

 ضشوست ًہیں ہے۔

اگش کوئی شخض وقتی طوس پش الگو کغی قبًوى  (5)

کے تحت پلے ثبسگیٌٌگ کشًب چبہتب ہے اوس سضبکبساًہ 

طوس پش کشپشي اوس کشپٹ ػول کے رسیؼے حبطل 

کئے گئے اثبثے اوس حبطالت واپظ کشًب چبہتب ہے تو 

 ًہیں دیب جبئے گب۔ پھش جبًچ کب حکن 

ثششطیکہ ایغی پلے ثبسگیٌٌگ کی ثٌیبد پش اط شخض 

کو تجویض کئے گئے اقذام کے حوالے عے عجت 

 گٌواًے کب ًوٹظ جبسی کیب جبئے گب۔

 تشهین

Amendment of 

section 6 of Sindh 

Ordinance IX of 

2000 
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ًوٹظ هلٌے کے پٌذسٍ دى کے اًذس جواة دے گب جواة 

هلٌے پش هجبص اختیبسی حکن جبسی کش عکتی ہے، 

 جیغب وٍ هٌبعت وٍ هٌبعت عوجھے۔

 

 هیں: 6ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ .4

(a) کے ثؼذ الفبظ  “جو”یے هیں ٓایل ًوٹ هیں، لفع حبش

 کو شبهل کیب جبئے گب؛ اوس“ جبًچ ػولذاس یب”

(b) “The”  کو شبهل “ جبًچ ٓافیغش یب”کے ثؼذ الفبظ

 کیب جبئے گب؛ اوس 

 

 هیں: 7هٌذسجہ ریل  ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ . 5

(a)  حبشی کے اًذس ًوٹ هیں، لفع“The”  کے

 کو شبهل کیب جبئے گب؛ اوس “ جبًچ ػولذاس یب”الفبظ ثؼذ

(b)  لفع“The”  کو “ جبًچ ػولذاس یب” کے ثؼذ، الفبظ

 شبهل کیب جبئے گب؛ اوس 

(c)  کو “ لئے”کے لئے لفع “ ثشوول”کبهبئوں اوس لفع

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب؛

 

” هیں، الفبظ 8ثیبى کئے گئے ٓاسڈیٌٌظ کی دفؼہ  .6

جبًچ ػولذاس ”کے لئے الفبظ اوس کبهبئوں “ جبًچ کویٹی

کو شبهل کیب جبئے “ جبًچ کویٹی”جیغب هؼبهلہ ہو“  یب

 گب۔

 

 
نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب
 


