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THE SINDH CIVIL SERVANTS
(AMENDMENT) ACT, 2013
] ۲۱فشوسی [۲۱۱۳
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ عشکبسی هالصم ایکٹ،
 ۱۷۹۳هیں ،تقشسیوں اوس تشقیوں اوس کچھ اٹھبئے
ہوئے اقذاهبت کو چالًے کے لیئے تشهین کی جبئے
گی۔
جیغب کہ تقشسیوں اوس تشقیوں عے هتعلقہ کچھ اقذاهبت
کو ضبثطہ هطبثق ثٌبًب الصهی ہو گیب ہے؛
اوس جیغب کے عٌذھ پولیظ کب اخالقی اعتوبد ثشقشاس
سکھٌب ضشوسی ہو گیب ہے ،جظ کے ثبعث هبضی
هیں اہلکبسوں کی صًذگیبں جوکھن پش سکھی ہیں اوس
اپٌی ڈیوٹی کے دوساى ثہتشیي ثہبدسی کب هظبہشٍ کیب
ہے؛
اوس جیغب کہ صوثبئی اعیوجلی کے عیشي چل سہب ہے:
اة اط لیئے عٌذھ کی صوثبئی اعیوجلی کے فلوس پش
عٌذھ کی صوثبئی حکوهت کی طشف عے عٌذھ
عشکبسی هالصم ایکٹ ۱۷۹۳ ،کی دفعہ  9-Aکے تحت
کی گئی تقشسیوں اوس تشقیوں یب دوعشی صوست هیں
پولیظ هحکوہ کی طشف عے لئے گئےایغے قذم کے
هقصذ کے لیئے یہ ثل هتعبسف کشایب گیب ہے۔ ثل کے
رسیعے عٌذھ عشکبسی هالصم ایکٹ ۱۷۹۳ ،کی اط
لئے هٌذسجہ ریل طشیقے عے تشهین کی جبئے گی:
اط کو اط طشح ثٌب کش عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ عشکبسی هالصم (تشهین)
ایکٹ ۲۱۱۳ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ عٌذھ عشکبسی هالصم ایکٹ ۱۷۹۳ ،هیں ،دفعہ ۲۳
کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:
''23-A۔ا ٔٓوٹ آف ٹزن تزقیوں کو ضببطہ مطببق بنبنب۔
( )۱جت تک کچھ کغی قبًوى ،یب حکن یب کغی عذالت
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توہیذ )(Preamble

هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
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دفعہ  23-Aکی
شوولیت
Insertion
of
section 23-A

کے فیصلے کے هتضبد ًہ ہو ،اط ایکٹ عٌذھ
عشکبسی هالصم (تشهین) ایکٹ ۲۱۱۳ ،کے ًبفز ہوًے
عے پہلے جو حکوهت یب هجبص اختیبسی یب دوعشی
صوست هیں پولیظ هحکوہ کی طشف عے  9-Aکے
تحت دی گئے ہیں ،دی گئی تشقی ایغی تشقیوں والی
تبسیخ عے ضبثطہ کے هطبثق عوجھی جبئے گی۔
()۲ریلی دفعہ ( )۱تحت دی گئی عبسی تشقیبں اوس
عبسے ًوٹیفکیشٌض ،کبسسوایبں ،ہذایبت یب ایغی تشقیوں
کے علغلے هیں جبسی کشدٍ احکبهبت دسعت اوس
ہویشہ ایغے ہی هوثش سہیں گے۔
()۳کوئی شخص جو ریلی دفعہ ( )۱کے تحت کئی گئی
کغی تشقی عے هتبثش ہوا ہو ،وٍ عٌذھ عشکبسی هالصم
(تشهین) ایکٹ ۲۱۱۳ ،کے ًبفز ہوًے کے تیظ دى کے
اًذس عٌذھ عشوط ٹشثیوًل هیں اپیل داخل کش عکتب
ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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