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PRIVATE PARTNERSHIP 

(AMENDMENT) ACT, 2014 

 ]2215جٌىري  9[

سٌڌ پبلڪ پرائيىيٽ پبرٽٌرشپ ايڪٽ جٌهي رريعي  

 ۾ ترهين ڪئي ويٌذي. 2212ايڪٽ، 

۾  2212سٌڌ پبلڪ پرائيىيٽ پبرٽٌرشپ ايڪٽ، جيئي ته 

ڪرڻ ضروري ٿي پئي آهي، جيڪب هي ريت ترهين 

 هىًذي؛

پبلڪ پرائيىيٽ پبرٽٌرشپ (هي ايڪٽ کي سٌڌ 1.)1

 سڏيى ويٌذو. 2214)ترهين( ايڪٽ، 

 ( اهى فىري طىر الڳى ٿيٌذو.2)

 

۾،  2212.سٌڌ پبلڪ پرائيىيٽ پبرٽٌرشپ ايڪٽ، 2

جٌهي کي هي کبًپىِء ڄبڻبيل ايڪٽ سڏيى ويٌذو، اى جي 

 ۾: 2دفعه 

(i) شق(x) :الِء هيٺيي ريت هتببدل هىًذو 

“(x)“ هطلب ۽ ” هعبهذاپبلڪ پرائيىيٽ ڀبئيىاري جب

جٌهي ۾ شبهل آهي سوىرا اًتظبم ۽ لکت ۾ هعبهذا، جيڪي 

حڪىهت ۽ پرائيىيٽ پبرٽي وچ ۾ پبلڪ اًفرااسٽرڪچر، 

برادري سهىلتىى ۽ الڳبپيل خذهتىى فراهن ڪرڻ جي 

 ؛”هقصذ الِء ڪيب وڃي؛

(ii) شق(z) :کبًپىِء هيٺيي ًئيي شق شبهل ڪئي ويٌذي 

“(z-i)“سرگرهيىى  ڪي پروفيشٌلهطلب ” سروش

جيڪي عىاهي هلڪيت ۾ اداري يب سهىلت يب الڳبپيل 

 ؛”هقصذ الِء عىام کي فبئذو پهچبئڻ سبى الڳبپيل هجي؛

(iii) شق(bb)  يب ڪي ٻيب اثبثب“کبًپىِء لفظ ” فٌڊ“۾ لفظ ”

 شبهل ڪيب ويٌذا.

( ۾، لفظي 4جي ريلي دفعه ) 4.ڄبڻبيل ايڪٽ جي دفعه 3

سىسبئٽي آرگٌبئيسيشٌس، سىل “کي ڪبهب ۽ لفظي ” ۽ جى“

پبلڪ سيڪٽر يب ٻي ڪب تٌظي، سىسبئٽي يب ڪوپٌي جيئي 

 سبى تبذيل ڪيى ويٌذو.” حڪىهت هٌبسب سوجهي

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)توهيذ

 

عٌىاى ۽ هختصر 

 شروعبت

Short title and 

commencement 

جي سٌڌ  2212

جي  Vايڪٽ ًوبر 

 جي ترهين 2دفعه 

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh Act 

No.V of 2010 

 

 

 

 

 

 

جي سٌڌ  2212

جي  Vايڪٽ ًوبر 
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Amendment of 
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No.V of 2010 

جي سٌڌ  2212
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 (l)( ۾ شق 2جي ريلي دفعه ) 6.ڄبڻبيل ايڪٽ جي دفعه 4

 کبًپىِء هيٺيي ريت شبهل ڪيى ويٌذو:

“(I-A)  اهڙا هبڻهى هالزهت تي رکڻ جيڪي هي ايڪٽ

تحت سىًپيل ڪوي ۽ رهيذاريي جي ڪبرڪردگي الِء 

ضروري سوجهي، جيڪي هبليبت کبتي، حڪىهت سٌڌ 

طرفبى وقت بىقت ڄبڻبيل هيىهي ريسىرش پبليسي ۽ گبئيڊ 

 ”الئيٌس تحت هاليب ويٌذا.

 

( کي ختن 4جي ريلي دفعه ) 18.ڄبڻبيل ايڪٽ جي دفعه 5

 و.ڪيى ويٌذ

 

 

 

 

 

 ( ۾:1جي ريلي دفعه ) 21.ڄبڻبيل ايڪٽ جي دفعه 6

(a) شق(iv)  کي ختن ڪيى ويٌذو؛” ۽“۾ لفظ 

(b) شق(iv)  کبًپىِء هيٺيىى ًيىى شقىى شبهل ڪيىى

 ويٌذيىى:

“(v)  اعسازي اهذاد قبىل ڪرڻ، پرائيىيٽ پبرٽي طرفبى

پىِء اهب هبليبتي هجي يب غير هبليبتي بشوىل پر خيرات، 

 ”.اًسبى دوست تحفي يب هيراث تبئيي هحذود ًه هجي؛

 

” ٽىرزم ۽ ريسورٽ ڊولپويٌٽ“۾، داخال  -I.شيڊول 7

 کبًپىِء هيٺيىى شبهل ڪيىى ويٌذيىى:

 صحت جىى خذهتىى“

 ىتعلين جىى خذهتى

 سوبجي ڀالئي

 خبص تعلين

 عىرتي جي ڀالئي

يب ٻيى ڪى سيڪٽر يب سروش جيئي بىرڊ پبلڪ پرائيىيٽ 

 ”.پبرٽٌرشپ هىڊ تحت هالئڻ جي هٌظىري ڏئي.

جي  Vايڪٽ ًوبر 

 جي ترهين 6دفعه 

Amendment of 

Section 6 of 

Sindh Act 
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جٌ هذڪٌره تزجوٌ عام هاڻين جي ًاقفيت ايڪٽ نٌٽ: 

الِء آىي، جنين کي ڪٌرٽ ۾ استعوال نٿٌ ڪزي 

 سگيجي.

 


