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 3771ىجريَ ۿ XVIٌيتر  شٍڌ ايڪٽ

SINDH ACT NO.XVI OF 1973 

 3771 شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشً ايڪٽ ىجريَ

THE SINDH PUBLICE SERVICE 
COMMISSION ACT, 1973 

 ]3771ڊشيتر شال  5[

 شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشًجًٍِ شان صّةي ۾ ُڪ ايڪٽ 

 جّڙي شگِتي.   

 

 

 

 

 

 

 

جيئً تَ اُّ ىٍاشب شيجِيّ ويّ „ُي شٍڌ الِء پتهڪ شروس 

 ڪجي ۽ الڳاپيم ىعاىال ُالئجً. ڪييشً ىِيا 

 ان الِء ًُ ريت ايڪٽ جّڙيّ پيّ وڃي.

 تيِيد

 ڪٽاي ييشًڪ شروس ڪپته ڌشٍکي ايڪٽ  ( 3ًُ) .3

 .شڏيّ ويٍدو 3771 ىجريَ

 ( ُي فّري ٌافذانعيم ٿيٍدو.2)

 ىختصر عٍّان ۽ „غاز

ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪّئي ىفِّم يا جيهّ ىتضاد ٌَ  .2

 ُجي:

ىعٍيٰ شٍڌ پتهڪ شروس ڪييشً جّ  “ڪييشً”)انف( 

 ًُ ايڪٽ ُيٺ كيام

 ىعٍيٰ شٍڌ خڪّىت“(Government)خڪّىت ”)ب( 

ىعٍيٰ ڪييشً جّ رڪً  “(Member)رڪً ”)ج( 

(Member)  ۽ جيصتائيً ىفِّم ۾ ٻي ىعٍيٰ ڏٌم ٌَ ُجي

 ان ۾ چيئرىيً ةَ شاىم ٿئي ٿّ.

)د( واضح ٿيم ىعٍيٰ ًُ ايڪٽ ُيٺ واضح ٿيم 

(Rules) 

 وصفّن

( پتهڪ شروس ڪييشً صّةي شٍڌ الِء ٌُّدي جيڪا ٽً 3) .1

تي ىشتيم ٌُّديۿ جً کي شٍڌ خڪّىت ىلرر  ىييترن

جّ اٌگ وڌائي  ىييترنخڪّىت ڪًٍِ ةَ وكت  پرڪٍدي 

شگٍِدي ايتري وكت الِء جيئً خڪّىت ضروري شيجِي ۽ 

ڪييشً جي 

 جّڙجڪ
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شروس „ف پاڪصتان ۾  ىييترُڪ يا ُڪ کان وڌيڪ 

ىلرر  ىييتر Ex-Officioةديثيت فرض ادا ڪرڻ الِء 

 ڪٍدي.

ةطّر چيئرىيً ٌاىزد  ىييترىان ُڪ  ( خڪّىت ىييترن2)

 ىييترشٍڌ ةهّچصتان پتهڪ شروس ڪييشً جا پر ڪٍدي 

ڪيم ٌُّداۿ صّةي شٍڌ ىان ىلرر  ۿ جيڪي۽ چيئرىيً

 کان ىييتر 3771„گصٽ  34ًُ شق ُيٺ ڪييشً جي 

ڳ يا گڏيم اخڪام انڳ انڪيم شيجِيا ويٍدا ۽ شٍدن 

شان گڏ ڪيم „رڊر ُيٺ ًُ  ةهّچصتان صّةي جي ىييترن

الڳّ ٿيڻ کان اڳ جِڙي صّرتدال ُجيۿ اُي „رڊيٍٍس جي 

 „رڊر درشت ۽ كاٌٌّي شيجِيا ويٍدا. 

 ۿٽً شانً الِء ىلرر ٿيٍدا ( ىييتر3) .4

جي „فيس جّ ىدو وڌائي  خڪّىت ڪًٍِ ةَ ىييتر)انف( 

 شگِي ٿيۿ

جي ىلرري پّري ٿيڻ کان اڳ شتب  ڪًٍِ ةَ ىييتر)ب( 

 ڄاڻائي ختو ڪري شگِي ٿي.

يم اشتعيفيٰ گّرٌر ڏاًٌِ پٍٍِجي ُٿ شان نک ىييتر( 2)

 ۿىّڪهي شگِي ٿّ

ىلرر  جي خدىت جا شرط ۽ ضاةطا خڪّىت ىييترن( 1)

 .ڪٍدي 

جّ  „فيس جي ىييتر

 ىدو

 ڪييشً جا ڪاروٍُّار ًُ ريت ٌُّدو. .5

 اىتدان جّ اٌتظام ڪرڻ۽  (Test) )انف( ٽيصٽ

(i)  صّةائي شّل خدىتّن(PCS) اٌتظاىي عِدا  ۽ ٻيا

 جيڪي صّةي جي ىعاىهً شان الڳاپيم ُجً.

(ii)  ڪارپّريشً يا تدت كاٌّن جيڪي عِداۿ ۽ اُڙا

خڪّىت جي ۿ وٽ„رگٍائيزيشً يا ڪًٍِ ٻئي ةاڊي 

 ىاتدت كائو ٿيم ُجي ۽ جيئً واضح ڪيم ُجي.

)ب( خڪّىت کي ىشّرو ڏي اُڙٌيعاىهً ۾ جيڪي واضح 

شان شطّ ُجي  اُڙن شخصً ڪيم ُجً ۽ جً جّ وا

يا شّل  (PCS)ُجً صّةائي شّل خدىتّن  جيڪي ىييتر

ڪييشً جّ 

 ڪاروٍُّار
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عِدو رکٍدا ُجًۿ جً جّ واشطّ صّةي جي ڪاروٍُّار شان 

 ُجي.

خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريعي ًُ  .6

ايڪٽ جي ىلصدن خاصم ڪرڻ الِء كاعدا ۽ ضاةطا 

 جّڙي شگِي ٿي.

ضاةطا ٺاُڻ جا 

 اختيار

ىٍصّخ ڪيّ  3771ڪييشً „رڊيٍٍس شال پتهڪ شروس  .7

 وڃي ٿّ.

 

 

 XIIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

 جي ىٍصّخي 3771شال 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾  ڪٽ جّ اي -ٌّٽ:

 اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


