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SINDH ACT NO.XIX OF 2014 

The Sindh Civil Servants (Amendment) Act, 
2014 

 4102 مجریہ، XIX سندھ ایکٹ نمبر

 (ترمیم) سندھ کے سرکاری مالزمین کے متعلق
 4102، ایکٹ 

 
 (Contents)فھرست 

 
  (Preamble) تمہید

 مختصر عنوان اور نافذ ہونا۔. 1

(Short Title and Commencement)  

 میں اضافہ۔ C-23 کی دفعہ 1793 مجریہ XIV سندھ ایکٹ نمبر . 2

Insertion of  section 23-C in Sindh Act No.XIV of 1973. 
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SINDH ACT NO.XIX OF 2014 
The Sindh Civil Servants (Amendment) Act, 2014 

 4102 مجریہ، XIX سندھ ایکٹ نمبر
 4102، ایکٹ( ترمیم) سندھ کے سرکاری مالزمین کے متعلق

 
 ]2014 نومبر 11[

کو تبدیل کرنے کا  1793 سندھ کے سرکاری مالزمین کے متعلق ایکٹ مجریہ
 ایکٹ۔

جیسا کہ یہ وقت کی تقاضا ہے کہ سندھ کے سرکاری مالزمین 
 The Sindh Civil Servants) 1793 ایکٹ، مجریہکے متعلق 

Act, 1973 )کو تبدیل کیا جائے۔ 
 :جسے مندرجہ ذیل طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے

( ترمیم) اس ایکٹ کو سندھ کے سرکاری مالزمین کے متعلق(1) .1
 ,The Sindh Civil Servants (Amendment) Act) ،ایکٹ

  کہا جائے گا۔   2014 ( 2014
 فی الفور نافذ ہوگا۔یہ (2)  .2
 

کی  1793 سندھ کے سرکاری مالزمین کے متعلق ایکٹ، مجریہ. 2
 :کے بعد یہ اضافہ کیا جائے گا B-23 دفعہ
(1 )23-C” .23) وفاقی مالزمین کی مقرری-C.   

Appointment of Federal Civil Servants گر کوئی ا
  (بات اس ایکٹ کے منحرف نہیں ہے تو سرکار )اعالن

(notification ) کے ذریعے کسی بھی فرد کو صوبے کے سرکاری
یا اسے صوبائی معامالت سے متعلقہ  مالزم مقرر کرسکتی ہے

 ایکٹ( اٹھارویں ترمیم) عہدے پر فائز کرسکتی ہے جو ملکی ٓائین
کے نافذ ہونے سے تھوڑا ( 2010 مجریہ X ایکٹ نمبر) 2010

 کسی عہدے پر فائز ہووالے پہلے وفاقی معامالت سے تعلق رکھنے 
کی روشنی  2010 اور اس کی خدمات اسی ترمیم شدہ ایکٹ مجریہ

 کو مطلوب ہوں۔میں صوبے 
 کی( 1) حکومت تجویز کردہ طریقے کے مطابق ذیلی دفعہ( 2)

 terms and) روشنی میں اسکی سینیارٹی اسکی نوکری کے شرائط
conditions) طے کرےگی۔“ 

 
عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے  ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ -:نوٹ

 جسے کورٹ میں استعمال نہیں لیا جا سکتا۔
 

 
 
 
 

 (Preamble)تمہید 
 
 
 

مختصر عنوان اور 
  شروعات۔

Short Title and 
Commencement. 

 
 XIV سندھ ایکٹ نمبر

 کی دفعہ 1793 مجریہ
23-C میں اضافہ. 

Insertion of  section 
23-C in Sindh Act 

No.XIV of 1973. 
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