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شٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر  XIIىجريَ 3971
SINDH ORDINANCE NO.XII OF 1973

شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشً „رڊيٍٍسۿ 3971
THE SINDH PUBLIC SERVICE
COMMISSION ORDINANCE, 1973
] 7شيپٽيتر [3971
„رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي شٍڌ الِء پتهڪ شروس ڪييشً
فراُو ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ شٍڌ الِء پتهڪ شروس ڪييشً ۽ الڳاپيم ىعاىهً تيِيد )(Preamble
کي ڏشڻ الِء ضروري ٿي پئي „ُي܀
۽ جيئً تَ صّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ
جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده حانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ
ضروري ٿي پيّ „ُي܀
ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي عتّري
„ئيً جي „رٽيڪم  328جي شق ( )3تحت ىهيم اختيارن
کي اشتعيال ۾ „ڻيٍدي شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس
جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي܀
„ ًُ )3( .3رڊيٍٍس کي شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشً ىختصر عٍّان ۽
„رڊيٍٍسۿ  3971شڏيّ ويٍدو.
شروعات
(ُ )2ي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.

Short title and

„ ًُ.2رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي commencement
ىتضاد ٌَ ُجي:
)“ (aڪييشً” ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تحت كائو ڪيم شٍڌ
پتهڪ شروس ڪييشً܀

2

)“ (bحڪّىت” ىطهب شٍڌ حڪّىت܀
)“ (cىييتر” ىطهب ڪييشً جّ ىييتر ۽ جيصتائيً ىفِّم
ڪجَِ ٻيّ طهب ٌَ ڪريۿ ان ۾ شاىم „ُي چيرىيً ةَ܀ ۽
)“ (dةيان ڪيم” ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تحت جّڙيم كاعدن
ىّجب ةيان ڪيم.
 )3( .1شٍڌ صّةي الِء ُڪ پتهڪ شروس ڪييشً ٌُّديۿ ڪييشً

جي

جيڪا حڪّىت طرفان ىلرر ڪيم ٽً ىييترن تي ىشتيم جّڙجڪ
ٌُّديۿ ةشرطيڪ حڪّىت ڪًٍِ ةَ وكت اُڙي عرصي الِء Composition of
ىييترن جّ اٌگ وڌائي شگِي ٿي جيئً اُا طئي ڪري ۽ commission
پاڪصتان جي شروس ىان ُڪ يا ُڪ کان وڌيڪ ىاڻًِ
کي ايڪس „فيشّ ىييتر طّر ىلرر ڪري شگِي ٿي اُڙا
ڪو شراٌجام ڏيڻ الِء جيئً حڪّىت طئي ڪري.
( )2حڪّىت ىييترن ىان ڪًٍِ ُڪ کي ڪييشً جّ
چيئرىيً ٌاىزد ڪٍدي܀
ةشرطيڪ شٍڌ ةهّچصتان پتهڪ شروس ڪييشً جا شٍڌ
صّةي ىان ىلرر ڪيم ىييتر ۽ چيئرىيً „ 34گصٽ 3971
جي ًُ دفعَ تحت جّڙيم ڪييشً تحت شيجِيا ويٍدا ۽
اًٌِ طرفان ًُ „رڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان اڳ اڪيهي شر يا
ةهّچصتان صّةي ىان ىلرر ڪيم ىييتر شان گڏيم طّر کٍيم
كدم يا جاري ڪيم حڪو ڪارگر ٌيٌّي کٍيم كدم يا جاري
ڪيم حڪو شيجِيا ويٍداۿ جيئً ىعاىهّ ُجي.
ُ )3( .4ڪ ىييتر ٽً شانً الِء عِدو رکٍدوۿ ةشرطيڪ ىييتر جي „فيس جّ
ىدو

حڪّىت:

)(aىييتر جي عِدي جّ ىدو اُڙي عرصي الِء وڌائي شگِي ٿيۿ Term of office
of Member

جيئً اُا طئي ڪري܀ ۽
3

)(bشتب رڪارڊ تي „ڻڻ کاٌپِّءۿ ىييتر جي عِدي جّ ىدو
پّرو ٿيڻ کان اڳ ان جي ىلرري ختو ڪري شگِي ٿي.
( )2ىييتر پٍٍِجي عِدي تان گّرٌر کي ُٿ اکريً اشتعيفيٰ
اىاڻي شگِي ٿّ.
( )1شروس جي ىييترن جا شرط ۽ ضاةطا اُڙيَء ريت ٌُّدا
جيئً حڪّىت طئي ڪري.
 .5ڪييشً جا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:

ڪييشً جا ڪو

)ُ (aيٺيً تي ىلرريً الِء ٽيصٽ ۽ اىتحان ىٍعلد ڪرڻ:

Functions of the

) (iصّةي جي ىعاىهً شان الڳاپيم صّةائي شّل شروس ۽ Commission
ٻيً شّل عِدن تي܀ ۽
)(iiڪارپّريشً يا „رگٍائيزيشً يا ڪًٍِ كاٌّن تحت
حڪّىت طرفان ٻئي ةاڊي شيٽ اپ ۾ يا ان تحت اُڙا عِداۿ
جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي܀
) (bحڪّىت کي اُڙن ىعاىهً تي ىشّرو ڏيڻ جيئً ةيان
ڪيّ ويّ ُجيۿ جيڪي اُڙن ىاڻًِ جي ىالزىت جي شرطً
۽ ضاةطً شان الڳاپيم ُجً جيڪي صّةائي شّل شروس جا
ىييتر „ًُ يا صّةي جي ىعاىهً شان الڳاپيم شّل عِدو
رکٍدا ُجً.
 .6حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي ًُ كاعدا
„رڊيٍٍس جا ىلصد حاصم ڪرڻ الِء كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

جّڙڻ

جّ

اختيار
Power to make

ٌّٽ„ :رڊيٍٍس جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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