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سندھ ایکٹ نوبز  VIIهجزیہ ۵۱۰۲
SINDH ACT NO.VII OF 2015
سندھ پبلک پزائیویٹ پبرٹنزشپ (تزهین)
ایکٹ۵۱۰۲ ،
THE SINDH PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP
(AMENDMENT) ACT, 2014
] ۹جٌوسی[ ۲۲۱۵ ،
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ پبلک پشائیویٹ پبسٹٌششپ
ایکٹ ۲۲۱۲ ،هیں تشهین کی جبئیگی۔
جیغب کہ عٌذھ پبلک پشائیویٹ پبسٹٌششپ ایکٹ ۲۲۱۲ ،هیں
تشهین کشًب ضشوسی ہوگیب ہے؛
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ پبلک پشائیویٹ پبسٹٌششپ
(تشهین) ایکٹ ۲۲۱۴ ،کہب جبئے گب۔
( )۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔

توہیذ )(Preamble
هختصش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement

۲۔ عٌذھ پبلک پشائیویٹ پبسٹٌششپ ایکٹ ۲۲۱۲ ،هیں،
جظ کو اط کے بعذ بھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب ،اط  ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش  Vکی
کی دفعہ  ۲هیں؛
2

دفعہ  ۲کی تشهین
)(iشق ) (xکے لیئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب؛
“)“(xپبلک پشائیویٹ ششاکت داسی کے هعبہذے عے هشاد Amendment of
اوس جظ هیں شبهل ہے توبم اًتظبم اوس تحشیشی هعبہذےSection 2 of ،
Sindh Act No.V
جو حکوهت اوس ًجی پبسٹی کے دسهیبں هیں پبلک
of 2010

اًفشاعٹکچش ،بشادسی عہولیبت اوس هتعلقہ خذهبت فشاہن
کشًے کے هقصذ کے لیئے جبئے”؛
)(iiشق ) (zکے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی شق شبهل کی جبئے
گی؛
“)“(z-iعشوط” عے هشاد کچھ پشوفیشٌل عشگشهیبں جو
عواهی هلکیت هیں اداسے یب عہولیبت یب هتعلقہ هقصذ کے
لیئے عوام کو فبئذے پہٌچبًے عے هتعلق ہو”؛
)(iiiشق ) (bbهیں لفظ”فٌڈ“کے بعذ لفظ”یب کوئی دوعشے
اثبثے“ شبهل کیئے جبئیں گے؛
۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۴کی ریلی دفعہ ( )۴هیں لفظ
”عول عوعبئٹی
”اوس جو“ کو کبهب اوس الفبظ
ٓاسگٌبئیضیشٌض ،پبلک عیکٹش یب کوئی دوعشی تٌظیوی،
عوعبئٹی یب کوپٌی جیغب حکوهت هٌبعب عوجھے“ عے
تبذیل کیب جبئے گب۔

 ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش  Vکی
دفعہ  ۴کی تشهین
Amendment of
Section 4 of
Sindh Act No.V
of 2010

 ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش  Vکی
دفعہ  ۶کی تشهین
۴۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۶کی ریلی دفعہ ( )۲هیں شق Amendment of
( )1کے بعذ هٌذسجہ ریل کو شبهل کیب جبئے گب۔
Section 6 of
“) (I-Aایغے افشاد کو هالصهت پش سکھٌب جو اط ایکٹ Sindh Act No.V
کے تحت عوًپے گئے کبم اوس رهہ داسیوں کی کبسکشدگی of 2010

کے لیئے ضشوسی عوجھے ،جو هبلیبت کھبتے ،حکوهت
عٌذھ کی جبًب عے وقتب ً فوقتب ً ہیوهي سیغوسط پبلیغی  ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ  Vکی دفعہ ۱۱
اوس گبئیڈ اوس الئٌض کے تحت چالئیں جبئیں گے۔“

کی تشهین
Amendment of
۵۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۱۱کی ریلی دفعہ ( )۴کو ختن Section 18 of
کیب جبئے گب؛
Sindh Act No.V
of 2010
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 ۲۲۱۲کے عٌذھ
ایکٹ ًوبش Vکی
دفعہ  ۲۱کی تشهین
Amendment of
۶۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ  ۲۱کی ریلی دفعہ ( )1هیں؛
Section 21 of
)(aشق ) (ivهیں لفظ ”اوس“کو ختن کیب جبئے گب؛
Sindh Act No.V
)(bشق ) (ivکے بعذ هٌذسجہ ریل ًئی شقوں کو شبهل کیب of 2010

جبئے گب؛
”) (vاعضاصی اهذاد قبول کشًب ،پشائیویٹ پبسٹی پھش  ۲۲۱۲کے عٌذھ
چبہے وٍ هبلیبتی ہو یب غیش هبلیبتی بشوول خیشات پش ایکٹ ًوبش  Vکے
شیڈول  I-کی تشهین
اًغبى دوعت تحبئف یب هیشاث تک هحذود ًہ ہو“؛
Amendment of
Schedule-I
of
۷۔ شیڈول  I-هیں داخال ”ٹوئشاصم اوس سیضوسٹ ڈولپوٌٹ“
Sindh Act No.V
کے بعذ هٌذسجہ ریل کو شبهل کیب جبئے گب؛
of 2010

”صحت کی خذهبت
”تعلین کی خذهبت
”عوبجی بھالئی
”خبص تعلین
”عوستوں کی افالح بہبود
یب دوعشا کوئی عیکٹش یب عشوط جیغب بوسڈ پبلک پشائیویٹ
پبسًٹششپ وضع کشًے کی هٌظوسی دے۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب۔
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