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SINDH ACT NO.IV OF
2013
سنڌ پبلڪ پرڪيورمينٽ (ترميم)
ايڪٽ3102 ،

THE SINDH PUBLIC
PROCUREMENT
(AMENDMENT) ACT,
2013
]پورين مارچ[2013 ،
ايڪٽ ،جنون جً ذريعً سنڌ پبلڪ
.1
پرڪيورمينٽ ايڪٽ 2002 ،۾ ترميم ڪئً.2
ويندي.
.3
جيئن تى سنڌ پبلڪ پبلڪ پرڪيورمينٽ ايڪٽ،
 2002۾ ترميم ڪرڻ مقصود آهً.
.4
جنون کً هن ريت ٺاهً نافذ ڪيو ويندو؛
 )1( .1هن ايڪٽ کً سنڌ پبلڪ.5
پرڪيورمينٽ (ترميم) ايڪٽ 2013 ،سڏيو
ويندو.
( )2هً ُء فوري طور نافذ ٿيندو.
 .2سنڌ پبلڪ پرڪيورمينٽ ايڪٽ2002 ،
جً دفعى ،21
'' )1( .21هن ايڪٽ يا ڪنون ٻئً قانون ۽ ان
جً تحت ٺاهيل قاعدن ۽ ضابطن جً ابتڙ ،هن
جً نفاذ جً عرصً ۾ ،حڪومت وٽ هً اختيار
هوندا تى اها قومً مفادن ۾ شين جً حاصالت تً،
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تمويد )(Preamble

مختصر عنوان ۽ شروعات
Short
title
and
commencement
سنڌ ايڪٽ نمبر  IVمجريى
 2002جً دفعى  21۾ ترميم
Amendment
of
section 21 of Sindh
Act No.IV of 2009

پبلڪ پرڪيورمينٽ جً نگرانً متعلق ٺاهيل
قانون ۽ قاعدن ۽ ضابطن متعلق ڇوٽ ڏئً سگوً
ٿً.
( )2اختياري ،سببن کً تحريري بنياد تً رڪارڊ
محفوظ ڪرڻ جً ال ِء ،حڪومت کً اهً قومً
مفادن ۾ شين جً حاصالت کً هن قومً مفادن ۾
شين جً حصولً کً هن ايڪٽ ۽ پبلڪ
پروڪيورمينٽ بابت ٺاهيل ڪنون بى قانون ۽
قاعدن ۽ ضابطن کان ڇوٽ ڏيڻ جً سفارش
ڪندي ۽ حڪومت انون سفارشن کً درست
ڄاڻڻ جً صورت ۾ مٿً ڄاڻايل شين کً انون
قانونن ۽ هن جً تحت ٺاهيل ضابطن کان مستثنًٰ
(ڇوٽ) ڪندي.
نوٽ :ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً واقفيت ال ِء آهً
جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.
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