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 0221 آرڈیننس، )تزهین( کویشن سزوس پبلک سندھ

THE SINDH PUBLIC SERVICE 

COMMISSION (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 

 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)توہیذ

  (Sections)دفعبت 

 هختصش عٌواى اوس ششوعبت .1

Short title and commencement 

 کی تشهین 2کی دفعہ   XI کے عٌذھ ایکٹ 1989 .2

Amendment in section 2 of Sindh Act XI of 1989 

 کی تشهین 3کی دفعہ  XI کے عٌذھ ایکٹ 1989 .3

Amendment in section 3 of Sindh Act XI of 1989 

 کی تشهین 4کی دفعہ   XI کے عٌذھ ایکٹ 1989 .4

Amendment in section 4 of Sindh Act XI of 1989 

 کی تشهین 5کی دفعہ   XI کے عٌذھ ایکٹ  1989 .5

Amendment in section 5 of Sindh Act XI of 1989 

 کو خبسج کشًب A-5 کی دفعہ  XI کے عٌذھ ایکٹ  1989 .6

Omission of section 5-A of Sindh Act XI of 1989 

 کی تشهین 7کی دفعہ  XI کے عٌذھ ایکٹ  1989 .7

Amendment in section 7 of Sindh Act XI of 1989 

 کی تشهین 8کی دفعہ  XI کے عٌذھ ایکٹ  1989 .8

Amendment in section 8 of Sindh Act XI of 1989 

 تشهین کی 11اوس  9کی دفعہ  XI کے عٌذھ ایکٹ  1989 .9

Amendment in section 9 and 10 of Sindh Act XI of 1989 

 



 
2 

 

 

 

 هجزیہ  XXXIX سندھ آرڈیننس نوبز

0221 
SINDH ORDINANCE NO.XXXIX 

OF 2001 

 )تزهین( کویشن سزوس پبلک سندھ

 0221 آرڈیننس،
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SERVICE COMMISSION 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2001 
 [2111دعوجش   8]

 

ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ پجلک عشوط کویشي 

 هیں هضیذ تشهین کی جبئے گی۔ 1989ایکٹ، 

هیں  1989جیغب کہ عٌذھ پجلک عشوط کویشي ایکٹ، 

 ؛هضیذ تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب ہے

 ؛جظ کو اط طشح عے عول هیں الیب جبئے گب

والے  1999 اکتوثش  14اعوجلی اوس جیغب کہ صوثبئی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ صوستحبل 

 هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے۔

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1999کبًغٹیٹیوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  9پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي  )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل  التے ہوئے 
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هختصش عٌواى اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 

 

 کے عٌذھ ایکٹ 1989

XI   کی تشهین 2کی دفعہ 

Amendment in 

section 2 of Sindh 

Act XI of 1989 
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 :ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اط کے ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ پجلک عشوط ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔ 2111کویشي )تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، 

 ۔یہ فی الفوس الگو ہوگب (2)
 

هیں، جظ  1989عٌذھ پجلک عشوط کویشي ایکٹ، . 2

هیں   2کو اط کے ثعذ ایکٹ کہب جبئے  گب اط کی دفعہ 

کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی جبئے  (b) شق

 :گی

”(bb) “۔“؛عے هشاد عٌذھ کب گوسًش” گوسًش 

 

 

 

هیں، ریلی دفعبت  3ثیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ  .3

کو هتجبدل ثٌبیب  ( کے لئے هٌذسجہ ریل 3( اوس )2)

 :جبئے گب

کویشي چیئشهیي اوس ایغے هوجشص پش هشتول ( 2) ”

ہوگی جي کی تعذاد دط عے صیبدٍ ًہ ہوگی جیغب کہ 

 گوسًش طے کشے۔

هیوجشص هیں آدھے ایغے افشاد ہوًگے جٌہوں ًے  ( 3)

عشکبسی هالصهت ثیظ عبلوں عے کن ًہ کی ہو اوس 

اوس کن اص  یب اط عے صیبدٍ  21جظ هیں ثی پی ایظ 

کن پبًچ عبلوں کب تجشثہ اوس ثہتشیي کیشیئش اوس اپٌے 

 شعجے هیں هشہوس ہوں۔

ثبقی هیوجشص کو خبًگی شعجہ جبت هیں عے ًبهوس ( 4)

هیں عے هٌتخت کیب جبئے گب جي کی عوش کن اص افشاد 

۔ اوس صیبدٍ عے صیبدٍ پیٌغٹھ عبل تک ہوگی کن پٌتبلیظ

جو لجشل ٓاسٹظ اوس عبئٌظ کی ًوبئٌذگی کشتے ہوں اوس 

هبہش جي کو هتعلقہ هیذاى هیں عولی تجشثے کے عبتھ 

 ثیچلشص کی ڈگشی ہو۔

کوئی ثھی شخص عشکبسی هالصهت یب حکوهت کی ( 5)

طشف عے قبئن کئے گئے خودهختیبس کبسپوسیشي یب  

ثبڈی هیں هالصهت کشًے والے قبًوًی طوس پش دوعشی 

 

 

 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ 1989

XI  کی تشهین 3کی دفعہ 

Amendment in 

section 3 of Sindh 

Act XI of 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ 1989

XI   کی تشهین 4کی دفعہ 

Amendment in 

section 4 of Sindh 

Act XI of 1989 

 

 

 

 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ  1989

XI   کی تشهین 5کی دفعہ 

Amendment in 

section 5 of Sindh 

Act XI of 1989 
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  هیوجش طوس هقشس ًہیں کیب جبئے گب۔ صوست هیں 

هیں، ریلی دفعہ  4ثیبى کئے  گئے ایکٹ هیں،  دفعہ . 4

( کے لئے ششطیہ ثیبى عویت هٌذسجہ ریل کو هتجبدل 2)

 :ثٌبیب جبئے گب۔ 

یئشهیي یب هیوجش دوثبسٍ ًہ ثڑھبًے والی پبًچ چ( 2“)

عبلوں کی هذت کے لئے عہذٍ سکھیں گے۔ اط تبسیخ 

۔ ثششطیکہ  اپٌی عے جت عے وٍ عہذٍ عٌجھبلیں

صواثذیذ پش چیئشهیي یب هیوجش کے عہذے کی هذت 

کی  2111)تشهین( ٓاسڈیٌٌظ، عٌذھ پجلک عشوط کویشي 

ششوعبت عے صیبدٍ عے صیبدٍ پبًچ عبلوں کے 

عشصے تک ثڑھبیب جب عکتب ہے جظ هیں اط کی 

 پیشتش والی هالصهت کی هذت یب  طشف عے عہذے 

 عشصے کو ثھی شبهل کیب جبئے گب۔

هیں ریلی دفعہ  5ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں، دفعہ . 5

هٌذسجہ ریل کو ( کے لئے ششطیہ ثیبى کے عالوٍ 1)

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

هالصهت کے ششائط اوس ضواثط ثشوول چیئشهیي ( 1)”

اوس هیوجشص کی تٌخواٍ، االئوًغض اوس پہلے عے طے 

شذٍ ششائط اط طشح عے ہوًگے جیغب  کہ ثیبى کیب گیب 

 “ہو۔

کو ختن کیب  A-5 ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں دفعہ . 6

 جبئے گب۔

 

 

 

 

 :هیں (ii)کی شق 7ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں دفعہ . 7

(i) کو هتجبدل ”گوسًش“ کے لئے لفظ” حکوهت“لفظ

 ؛ثٌبیب جبئے گب

(ii)  ریلی شق (a) کو ختن کیب جبئے گب۔” ٓاخش“ هیں لفظ 

(iii) شق (a)   کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق کو شبهل

 :کیب جبئے گب

“(aa)  صوثبئی هالصهت یب کیڈس هیں هختلف هالصهتوں

 کے عٌذھ ایکٹ  1989

XI  5 کی دفعہ-A  کو

 خبسج کشًب

Omission of section 

5-A of Sindh Act 

XI of 1989 

 کے عٌذھ ایکٹ  1989

XI  کی تشهین 7کی دفعہ 

Amendment in 

section 7 of Sindh 

Act XI of 1989 

 

 

 

 

 کے عٌذھ ایکٹ  1989

XI  کی تشهین 8کی دفعہ 

Amendment in 

section 8 of Sindh 

Act XI of 1989 

 

 کے عٌذھ ایکٹ  1989

XI  11اوس  9کی دفعہ 

 کی تشهین

Amendment in 

section 9 and 10 of 

Sindh Act XI of 

1989 
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اوس کیڈسص کے عولذاسوں کے ضن کشًے عے هتعلق 

 ۔“ اوس ؛هعبهلہ

کے لئے هٌذسجہ  8ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں دفعہ . 8

 :ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب

ًہیں هبًتب، وٍ جہبں گوسًش کویشي کے هشوسےکو ”

 “کویشي کو اط علغلے هیں ٓاگبٍ کشے گب۔

 

( 8کی ریلی دفعہ ) 9ثیبى کئے گئے ایکٹ هیں دفعہ  .9

کے لفظ  “حکوهت”هیں لفظ   11هیں اوس دفعہ 

 عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔“ گوسًش”
 

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 ۔استعوبل نہیں کیب جب سکتبلیئے ہے جو کورٹ هیں 
 


