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 آرڈیننس، کمیشن سزوس پبلک سندھ

۳۷۹۱ 
THE SINDH PUBLIC SERVICE 

COMMISSION ORDINANCE, 

1973 
 ]۱۷۷۳عتوجش  ۷[

آسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ کے لیئے پجلک 

 عشوط کویشي فشاہن کی جبئے گی۔

اوس جیغب کہ عٌذھ کے لیئے پجلک عشوط کویشي 

 هقصود ہے؛هتعلقہ هعبهالت کے لیئے 

اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 حبالت هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے عجوسی 

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۲۱ل آئیي کے آسٹیک

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ پجلک عشوط کویشي ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۷۳آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

وى اوس هفہوم ۔اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضو۲

 :کے هتضبد ًہ ہو

(a) کویشي'' عے هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تحت قبئن''

 کشدٍ عٌذھ پجلک عشوط کویشي؛

(b)حکوهت'' عے هشاد حکوهت عٌذھ؛'' 

(c) هیوجش'' عے هشاد کویشي کب هیوجش اوس جت تک''

هفہوم کچھ اوس ًہ طلت کشے، اط هیں شبهل ہے 

 چیئشهیي ثھی؛ اوس

(d)هشاد اط آسڈیٌٌظ کے تحت  ''ثیبى کشدٍ'' عے

 ثٌبئے گئے قواعذ کے تحت ثیبى کشدٍ۔

( عٌذھ صوثہ کے لیئے ایک پجلک عشوط ۱۔)۳
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کویشي ہوگی، جو حکوهت کی طشف عے هقشس کشدٍ 

تیي هیوجشاى پش هشتول ہوگی، ثششطیکہ حکوهت 

کغی ثھی وقت ایغے عشصہ کے لیئے هیوجشاى کی 

تعذاد ثڑھب عکتی ہے، جیغے وٍ طے کشے اوس 

ایک یب ایک عے صائذ افشاد پبکغتبى کی عشوط هیں 

آفیشو هیوجش کے طوس پش هقشس کش عکتی کو ایکظ 

ہے ایغے کبم عشاًجبم دیٌے کے لیئے جیغے 

 حکوهت طے کشے۔

(حکوهت هیوجشاى هیں عے کغی ایک کو کویشي ۲)

 کب چیئشهیي ًبهضد کشے گی؛

ثششطیکہ عٌذھ ثلوچغتبى پجلک عشوط کویشي کے 

عٌذھ صوثہ هیں عے هقشس کشدٍ هیوجش اوس چیئشهیي 

ط دفعہ کے تحت ثٌبئی گئی کی ا ۱۷۹۳اگغت  ۱۱

کویشي کے تحت عوجھے جبئیں گے اوس اى کی 

چشف عے اط آسڈیٌٌظ ًبفز ہوًے عے پہلے اکیلے 

طوس پش یب ثلوچغتبى صوثہ هیں عے هقشس کشدٍ 

هیوجش کے عبتھ هشتشکہ طوس پش اٹھبئے گئے قذم یب 

جبسی کشدٍ احکبهبت کبسگش طشیقے اٹھبئے گئے قذم 

عوجھے جبئیں گے، جیغے  یب جبسی کشدٍ احکبهبت

 هعبهلہ ہو۔

( ایک هیوجش تیي عبل کے لیئے عہذٍ سکھے گب، ۱۔)۱

 ثششطیکہ حکوهت:

(a) هیوجش کے عہذے کی هذت ایغے عشصہ کے

 لیئے ثڑھب عکتی ہے، جیغے وٍ طے کشے؛ اوس

(b) عجت سکبسڈ پش الًے کے ثعذ، هیوجش کے عہذے

کی هذت ختن ہوًے عے پہلے اط کی تقشسی ختن کش 

 ۔عکتی ہے

هیوجش اپٌے عہذے عے گوسًش کو صیش دعت (2)

 اعتعیفی, ثھیج عکتب ہے۔

(عشوط کے هیوجشاى کے ششائظ و ضواثظ اط ۳)

 طشح ہوں گے، جیغے حکوهت طے کشے۔

 ۔ کویشي کے کبم هٌذسجہ ریل ہوں گے:۵

(a) هٌذسجہ ریل تقشسیوں کے لیئے ٹیغٹ اوس اهتحبى
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 هٌعقذ کشًب:

(i) هتعلقہ صوثبئی عول صوثہ کے هعبهالت عے

 عشوط اوس دوعشے عول عہذوں پش؛ اوس

(ii) کبسپوسیشي یب آسگٌبئیضیشي یب کغی قبًوى کے

تحت حکوهت کی طشف عے دوعشے ثبڈی عیٹ اپ 

هیں یب اط کے تحت ایغے عہذے، جیغے ثیبى کیب گیب 

 ہو؛

(b) حکوهت کو ایغے هعبهالت پش هشوسٍ دیٌب جیغے

اد کی هالصهت کے ثیبى کیب گیب ہو، جو ایغے افش

ششائظ و ضواثظ عے هتعلقہ ہوں جو صوثبئی عول 

عشوط کے هیوجش ہیں یب صوثہ کے هعبهالت عے 

 هتعلقہ عہذٍ سکھتے ہوں۔

۔حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۶

رسیعے اط آسڈیٌٌٌظ کے هقبصذ حبصل کشًے کے 

 لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

 

افزاد کی نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم 

واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


