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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  XIىجريَ 9989
SINDH ACT NO.XI OF 1989
شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً ايڪٽۿ 9989
THE SINDH PUBLIC SURVICE
COMMISSION ACT, 1989
]„ 7گصٽ [9989
ايڪٽ جًٍِ ذريػي ڪجَِ ىٍصّخ ڪري ۽ ڪجَِ
تتديهيّم „ڻي شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً „رڊيٍٍس
( 9978جّ شٍڌ „رڊيٍٍس  )VIالڳّ ڪيّ هيٍده.
جيئً تَ ڪجَِ ىٍصّخ ڪري ۽ ڪجَِ تتديهيّم „ڻي شٍڌ تيِيد )(Preamble
پتهڪ شرهس ڪييظً „رڊيٍٍس ( 9978جّ شٍڌ „رڊيٍٍس
 )VIالڳّ ضرهري ٿي پيّ „ُي܀
ام کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌده هيٍده:
 ًُ )9( .9ايڪٽ کي شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً ىختػر غٍّام ۽
ايڪٽۿ  9989شڏيّ هيٍده.
طرهغات
(ُ )2ي فّري طّر الڳّ ٿيٍده.

Short title and
commencement

 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّم ۽ ىفِّل جي هغفّم
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً-
Definitions
()a

“ڪييظً” ىطهب ًُ ايڪٽ تحت كائو ڪيم
شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً܀
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(“ )bحڪّىت” ىطهب شٍڌ حڪّىت܀
()c

“ىييتر” ىطهب ڪييظً جّ ىييتر ۽ۿ جيصتائيً
ىفِّل ڪجَِ ٻيّ ٌَ گِريۿ ام ۾ طاىم „ُي
چيئرىيً ةَ܀ ۽

(“ )dةيام ڪيم” ىطهب ًُ ايڪٽ ىّجب كاغدم ۾
ةيام ڪيم.
جي

 )9( .3شٍڌ غّةي الِء ُتي ُڪ پتهڪ شرهس ڪييظً ڪييظً
ٌُّديۿ جًٍِ کي شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً شڏيّ جّڙجڪ

Composition of

هيٍده.

( )2ڪييظً چيئرىيً ۽ ىييترم جي ايتري اٌگ تي ىظتيم commission
ٌُّديۿ جيئً حڪّىت طئي ڪري.
( )3اڌ کام گِٽ ٌَۿ ىييتر اُڙا ٌُّدا جً شرڪاري ىالزىت ۾
گِٽ ۾ گِٽ هيَِ شاك ٌّڪري ڪئي ُجي.
 )9( .4چيئرىيً ۽ ىييتر حڪّىت طرفام ىلرر ڪيا هيٍدا.

چيئرىيً ۽ ىييترم

( )2ىييترم جي „فيس رکڻ جّ ىده پٍجً شانً کام هڌيڪ ٌَ جي ىلرري
Appointment of

ٌُّده܀

ةظرطيڪ ىييتر ٻيِر ىلرر ڪيّ هيٍدهۿ جيڪّ ىده ٽً شانً and
کام هڌيڪ ٌَ ٌُّده.

Chairman

Members

( )3ىييتر حڪّىت کي پٍٍِجي ُٿ اکريً نکت ۾ پٍٍِجي
غِدي تام اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.
 )9( .5چيئرىيً ۽ ىيتر جي ىالزىت جّم طرطّم ۽ ضاةطا چيئرىيً ۽ ىييترم
اُڙيَء ريت ٌُّدا جيئً حڪّىت طرفام طئي ڪيا هيٍدا܀

جي ىالزىت جّم

ةظرطيڪ طرطّم ۽ ضاةطا چيئرىيً ۽ ىييتر جي „فيس جي طرطّم ۽ ضاةطا
ىدي دهرام اًٌِ جي ٌلػام ۾ ٌَ تتديم ڪيا هيٍدا.

and

( )2غِده ڇڏڻ تيۿ ُڪ ىييتر شرڪاري ٌّڪري ۾ يا of
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Terms
conditions

خّدىختيار ڪارپّريظً يا كاٌّم ىّجب حڪّىت طرفام of
كائو ڪيم ةاڊي ۾ يا ٻي غّرت ۾ ٻيِر ىلرري الِء اُم ٌَ and
ٌُّده܀

service
Chairman

Members

ةظرطيڪ ًُ ذيهي دفػَ ۾ ڪجَِ ةَ اُڙه طاىم ٌَ ٌُّده
جيڪّ ُڪ ىييتر کي چيئرىيً ٿيڻ کام رهڪيٍده.
ةظرطيڪ هڌيڪ تَ ًُ ذيهي دفػَ ۾ طاىم ڪجَِ ةَ ىييتر تي
الڳّ ٌَ ٿيٍده جيڪّۿ ىييتر طّر ىلرري کام فّري اڳۿ هفاكي
شرڪاري ٌّڪري ۾ ُيّۿ ۽ شّك ىالزل طّر كاٌّم ىّجب شپر
ايٍّئيظً جي غير تائيً ٌَ پِتّ ُّ.
 )9( .6جيڪڏًُ حڪّىت ام خياك جي „ُي تَ چيئرىيً يا چيئرىيً ۽ ىييترم
ىييترۿ طتي يا ذٍُي ٌاىّزهٌيت شتبۿ پٍٍِجّم ذىيّاريّم جي ةرطرفي
ٌڀائڻ جي الئق ٌاُي يا ةدغٍّاٌي جّ ڏهُي „ُيۿ حڪّىت of
ىػاىهي جي جاچ ڪرڻ الِء ُاِء ڪّرٽ جّ ُڪ جج ىلرر and
ڪٍدي.

Removal
Chairman

Members

( )2جيڪڏًُ جاچ کاٌپِّءۿ جڏًُ رپّرٽ جيع ڪري ٿّ تَ
چيئرىيً يا ىييتر شٍدس ذىيّاريّم ٌڀائڻ جي اُم ٌاُي يا
ةدغٍّاٌي ۾ ىهّث „ُيۿ تَ حڪّىت دفػَ  4جي گٍجائظً
ىّجب اُڙي چيئرىيً يا ىييتر کي ُٽائي شگِي ٿي.
هضاحت ًُ :ذيهي دفػَ جي ىلػدم الِء “ةدغٍّاٌي” ىطهب
اُّ غيم جيڪّ ٌّڪري جي ضاةطي جي حڪو کام
ىٿاٌِّم ُجي يا شٍڌ غّةي جي شّك ىالزىً تي الڳّ ضاةطي
هارم كاغدم شام تڪراري ُجي يا ُڪ غيهدار يا ةااخالق
ىاڻِّ ٌَ رُي ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي چيئرىيً يا ىييتر طّر
ڪّ كدل يا شياشي غيم يا ٻاُرام ڪّ شڌيَء ريت يا اڻ
شڌيَء ريت حڪّىت تي اثر ڇڏي يا حڪّىتي غيهدار تي
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اثر اٌداز ٿئيۿ شٍدس ٻيِر ىلرري جي ىػاىهي جي شهصهي ۾
جِڙه چيئرىيً ۽ ىييترۿ شزاۿ رٽائرىيٍٽ يا شٍدس ىالزىت
جّم طرطّم ۽ طاىم „ًُ:
()i

ةداخالكي جي ڏهَُ ۾ ىهّث ُئڻ تي܀

()ii

هڌي ڪري فركيّاريتۿ ذات پات يا شياشي
تڪرارم ۾ حػّ هٺڻ܀

()iii

ڪييظً جي ىػاىهً شام الڳاپيم ضاةطً جي
ىصهصم ةي حرىتي ڪرڻ܀

()iv

غِدي ۽ رتتي جي ىٍاشتت شام ةِتر رُڻي
ڪِڻي اختيار ڪرڻ.

( ًُ )3دفػَ تحت جاچ جي ىلػد الِء جج کي شّك پرهشيجرۿ
 9918( 9918جي ايڪٽ  )Vتحت شّك ڪّرٽ جا اختيار
ٌُّداۿ ُيٺيً ىػاىهً جي شهصهي ۾ۿ يػٍي:
) (iڪًٍِ ةَ طخع جي حاضري کي يليٍي ةڻائڻ ۽ حهف تي
شاک هٺڻ܀
) (iiهڃايم دشتاهيزم جي طهتي܀
) (iiiحهف تي طاُدي هٺڻ܀
)(ivطاُدي يا ڪاغذم جي جاچ الِء ڪييظً جّڙڻ܀
ڪييظً جا ڪو

 .7ڪييظً جا ڪو ُيٺيً ريت ٌُّدا:

) (iطرهغاتي ىلرري الِء ڀرتي الِء ٽيصٽّم ۽ اىتحام ىٍػلد of
ڪرڻ-

Functions

Commission

) (aغّةي شٍڌ جي ىػاىهً شام الڳاپيم اُڙيّم „شاىيّم܀
) (bاُڙيّم „شاىيّم ڪارپّريظً ۾ يا ام جي ُٿ ُيٺ يا ٻي
ڪًٍِ خّدىختيار ةاڊي يا ڪًٍِ كاٌّم تحت حڪّىتي
تٍظييي شيٽ اپ ۾ۿ جيئً ةَ ڄاڻايّ هيّ ُجي.
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) (iiحڪّىت کي ىظّره ڏيڻ:
()a

ىػاىال جيڪي اُهيت شام الڳاپيم ُجً ۽ ڀرتي
جّ طريليڪار اُڙيً „شاىيً تي جيڪي طق ) (i۾
ڄاڻايم ُجًۿ ۽

( )bاُڙه ٻيّ ڪّ ىػاىهّ جيڪّ حڪّىت ڪييظً
ڏاًٌِ اىاڻي شگِي ٿي.
) (iiiاُڙه ىحڪياتي يا نصاٌي اىتحام هٺڻۿ جيئً ةيام ڪيّ
هيّ ُجي.
 .8جتي حڪّىت ڪييظً جّ ىظّره كتّك ٌَ ڪٍدي تَ اتي ڪييظً کي اطالع
ڪييظً کي شتب شام گڏ اُڙي ڄاڻ ڏيٍديۿ جيڪڏًُ ڪيّ هيٍدهۿ جڏًُ
ام جي غالح ٌَ ىڃي

ڪّ ُجي.

هڃي
Commission to
informed

be

when its advice
not accepted
 )9( .9ڪييظً حڪّىت کي شاك دهرام ڪيم ڪو ةاةت ڪييظً جي رپّرٽ
Report of the

شانياڻي رپّرٽ پيض ڪٍدي.

( )2ذيهي دفػَ ( )9تحت رپّرٽ شام گڏ ُڪ يادداطت ٌاىّ ةَ Commission
ٌُّدهۿ جًٍِ ۾ ڪييظً پٍٍِجي ىػهّىات ىطاةق ٌّام ُدف
تجّيز ڪٍدي.
) (aڪيصزۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ جً ۾ ڪييظً جي
غالح كتّك ٌَ ڪئي هئي ۽ ام جا شتب.
) (bىػاىالۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ جً ۾ ڪييظً شام
ىظّره ڪرڻ گِرجي ُا پر ىظّره ٌَ ڪيّ هيّ ۽ ام جا شتب.
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( )3حڪّىت رپّرٽ جي ڪاپي غّةائي اشييتهي شاىِّم
پيض ڪرڻ جّ چئي شگِي ٿي.
 .91حڪّىتۿ شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريػيۿ ًُ كاغدا
ايڪٽ جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

جّڙڻ

جّ

اختيار
Powers to make
rules

 .99ڪييظً پٍٍِجي ڪيً ۽ ًُ ايڪٽ تحت شٌّپيم ضاةطا
ڪارهٍُّار کي جاري رکڻ الِء ضاةطا جّڙي شگِي ٿي.

Regulations

 .92شٍڌ پتهڪ شرهس ڪييظً „رڊيٍٍسۿ  9978کي ىٍصّخي
Repeal

ىٍصّخ ڪيّ هڃي ٿّ.
ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّرن ترجيّ غال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػياك ٌٿّ ڪري شگِجي.
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