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 ۳۱۰۲هجزیہ  IVسندھ ایکٹ نوبز

SINDH ACT NO.IV OF 2013 
 ۳۱۰۲ ایکٹ، )تزهین( پزکیورهنٹ پبلک سندھ

THE SINDH PUBLIC PROCUREMENT 

(AMENDMENT) ACT, 2013 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

 عىوان اوس ششوعبت۔ مختصش ۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم ۲۱کی دفعہ  ۲۰۰۲مجشیہ   IV ومبش ۔ سىذھ ایکٹ۲

Amendment of section 21 of Sindh Act No.IV of 2009 
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۳۱۰۲ 

THE SINDH PUBLIC 

PROCUREMENT 

(AMENDMENT) ACT, 

2013 
 

 ]۲۰۱۳ پہلی مبسچ[
سىذھ  پبلک پشکیوسمىٹ ایکٹ جس کے رسیعے 

 تشمیم کی جبئے گی۔میں  ۲۰۰۲ایکٹ، 

میں  ۲۰۰۲سىذھ پبلک پشکیوسمىٹ ایکٹ، جیسب کہ 

 تشمیم کشوب مقصود ہے، 

 ؛سے بىبکش وبفز کیب جبئے گباس طشح  جس کو 

سىذھ پبلک پشکیوسمىٹ کو ( اس ایکٹ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔  ۲۰۱۳)تشمیم( ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب ۔۲)

 

کی دفعہ  ۲۰۰۲سىذھ پبلک پشکیوسمىٹ ایکٹ، ۔۲

۲۱ ، 

( اس ایکٹ  یب کسی  اوس قبوون اوس اس 2. )12 ''

کے تحت بىبئے گئے قواعذ و ضوابط کے   

بشخالف، اس کے وفبر کے عشصے میں، حکومت 

کے پبس یہ اختیبس ہوگب کہ وي قومی مفبدات میں 

اشیبء کے حصول پش، پبلک پشکیوسمىٹ کی 

وگشاوی سے متعلق بىبئے گئے قبوون و قواعذ و 

 دے سکے گی۔ضوابط سے متعلق چھوٹ 

( اختیبسی، وجوہبت کو تحشیشی بىیبد پش 1)

سیکبسڈ محفوظ کشوے کے لئے، حکومت کو وي 

قومی مفبدات میں اشیبء کی حصولی کو اس ایکٹ 

اوس پبلک پشکیوسمىٹ سے متعلق بىبئے گئے کسی 

بھی قبوون و قواعذ و ضوابط سے چھوٹ دیىے کی 

سفبسش کشے گی۔ اوس حکومت ان سفبسشبت کو 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
  

 

 مختصش عىوان اوس ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

مجشیہ   IVسىذھ ایکٹ ومبش  

کی  ۲۱کی دفعہ  ۲۰۰۲

 تشمیم

Amendment of 

section 21 of Sindh 

Act No.IV of 2009 
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جبوىے کی صوست میں مىذسجہ ببال اشیبء  دسست

کو ان قواویه اوس اس کے تحت بىبئے گئے ضوابط 

 سے مستىثٰی )چھوٹ( کشے گی۔

 

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


