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ايڪٽ جنون ذريعً سنڌ صوبً ۾ گند ۽ ٻئً ڪچري 

جً جمع ڪرڻ ۽ نيڪال الِء بورڊ قائم ڪيو ويندو، 
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جنون کً سنڌ سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ بورڊ سڏيو 

 ويندو.

هر قسم جو گند ڪچرو جمع ڪرڻ ۽ جيئن تى 

نيڪال ڪرڻ الِء هڪ بورڊ جو قيام ضروري ۽ 

سولڊ ويسٽ الزمً ٿً پيو آهً، جنون کً سنڌ 

مئنيجمينٽ بورڊ سڏيو ويندو، جنون ذريعً موثر 

سينيٽيشن سروسز جو انتظام، آلودگًَء کان پاڪ 

ماحول جً فراهمً ۽ الڳاپيل ٻين معاملن کً منون 

 ڏنو ويندو.

 ان کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو:

 -Iباب

 شروعاتً

Chapter-I 

Preliminary 

سنڌ سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ هن ايڪٽ کً (1.)1

 سڏيو ويندو. 2114بورڊ ايڪٽ، 

 (ان کً پوري صوبً سنڌ تائين وڌايو ويندو.2)

 (اهو فوري طور الڳو ٿيندو.3)

هن ايڪٽ ۾ جيستائين ڪجوى مضمون ۽ ( 1.)2

 مفووم جً متضاد نى هجً، تيستائين:

(i)“مطلب هن ايڪٽ تحت قائم ڪيل سنڌ ” بورڊ

 بورڊ؛سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ 

(ii)“مطلب مالً سال الِء بورڊ جً ڪمائً ۽ ” بجيٽ

 خرچ جو بيان؛

(iii)“جنون ۾ شامل آهً ڪو دڪان، گور، ” عمارت

اسٽيبل، انڪلوزر، جووپڙي، آئوٽ هائوس، ڇاپرو، 

ځٽ، کوهى، ويرانڊو، پليٽ فارم، پيڙهى، ريمپ، ڏاڪڻ 

 ۽ ڏاڪا؛

(iv) “مطلب ڪنٽونمينٽ ايڪٽ، ” ڪنٽونمينٽ بورڊ
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( تحت جوڙيل IIجً ايڪٽ نمبر  1924) 1924

 ڪنٽونمينٽ بورڊ؛

(v)“مطلب ڳئون، مينوون، ڏاند، ڍڳا، ” پالتو جانور

 گابا، پاڏا، اٺ، رڍون ۽ ٻڪريون؛

(vi)“مطلب بورڊ جو چيئرمين؛” چيئرمين 

(vii) “ايراضً جيڪا هن ايڪٽ تحت  مطلب” شور

 شور قرار ڏنً وئً هجً؛

(viii) “ًمطلب گند ڪچرو جمع ڪرڻ، ” ڪنزرونس

 خارج ڪرڻ، هٽائڻ ۽ نيڪال ڪرڻ؛

(ix)“مطلب ڪراچً ميٽرو پوليٽن ” ڪارپوريشن

ڪارپوريشن، ڊسٽرڪٽ ميونسپل ڪارپوريشن ۽ 

 ميونسپل ڪارپوريشن؛

(x)“مطلب ڪارپوريشن، ميونسپل ” ڪائونسل

ڪميٽً، ٽائون ڪميٽً، ڊسٽرڪٽ ڪائونسل، يونين 

 يونين ڪميٽً؛ڪائونسل ۽ 

(xi)“مطلب هڪ روينيو ضلعو جيئن سنڌ لينڊ ” ضلعو

 ۾ ڄاڻايو ويو هجً؛ 1967روينيو ايڪٽ، 

(xii) “مطلب هڪ روينيو ڊويزن جيئن سنڌ ” ڊويزن

 ۾ ڄاڻايو ويو هجً؛ 1967لينڊ روينيو ايڪٽ، 

(xiii)“ًشامل آهً سيور، گور جً نالً،  جنون ۾” نال

ون ٻئً قسم جً نالً، سرنگوى، ڪلورٽ، هڪ ڪن

 ؛ڪو ٻيو ذريعوچينل ۽ گندي پاڻً جً نيڪال الِء 

(xiv)“ًڪنون ڪائونسل جً انتظام مطلب ” حد دخل

يا ضابطً هيٺ ايندڙ ڪنون گوٽً، عمارت، زمين، 

 جڳوى يا احاطً ۾ غير قانونً قبضو يا رڪاوٽ؛

(xv)“آهً جيڪا ” فيڪٽري ًٰ ان کً ساڳً معن

( XXVجً ايڪٽ  1934) 1934ز ايڪٽ، فيڪٽري

 ۾ ڏنل آهً؛

(xvi)“مطلب سنڌ حڪومت؛” حڪومت 
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(xvii)“آهً جيڪا لينڊ ” زمين ًٰ کً ساڳً معن

( Iجً ايڪٽ  1894) 1894اڪويزيشن ايڪٽ، 

 تحت ڏنل آهً؛

(xviii)“مطلب هن ايڪٽ تحت ” مئنيجنگ ڊائريڪٽر

حڪومت طرفان مقرر ڪيل بورڊ جو مئنيجنگ 

 ڊائريڪٽر؛

(xix)“جڳوى جتً ماڻوو گوشت، مطلب ” مارڪيٽ

مڇً، ميون، سبزين يا ٻين اسمن ۽ شين جً وڪرو 

۽ خريد الِء گڏ ٿين، يا الئيو اسٽاڪ يا جانورن جً 

خريد ۽ فروخت ۽ جنون ۾ شامل آهً  مرڪز، 

ڪمرشل آفيس يا جڳوون يا ڪً هنڌ جيڪً قاعدن 

 موجب مارڪيٽ طور ڄاڻايا ويا هجن؛

(xx)“مطلب بورڊ جو ميمبر؛” ميمبر 

(xxi)“ًمطلب شوري ايراضً جيڪا سنڌ ” ميونسپلٽ

تحت بيان ڪئً  2113لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ، 

 وئً هجً؛

(xxii) “مطلب هن ايڪٽ تحت جوڙيل ” بيان ڪيل

 قاعدن ۽ ضابطن موجب بيان ڪيل؛

(xxiii)“مطلب صوبو سنڌ؛” صوبو 

(xxiv) “مطلب ڪا عمارت، احاطو يا ” عوامً هنڌ

 جڳوى جتً عوام کً پوچ حاصل هجً؛

(xxv) “ًمطلب ڪا گوٽً جنون جو ” عوامً گوٽ

 انتظام حڪومت، ڪائونسل يا لوڪل اٿارٽً سنځالً؛

(xxvi) “جنون ۾ شامل آهً گندگً، ځڳل  ” انڪار

سرون، ڪچرو، ځڳل شيشو، اوجوڙي، سم، ٻواريل 

گند، جانورن جا ڇيڻا، نالين جو گند، خراب رت، سڱ، 

هڏا ۽ ناڪاره گوشت ۽ ٻيو گند يا نيڪال ڪيل ُکر، 

 مادو؛

(xxvii) “مطلب هن ايڪٽ تحت جوڙيل ” ضابطا
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 ضابطا؛

(xxviii) “کليل رستو يا دڳ ۽ جنون ۾ مطلب ” روڊ

 رستو بى شامل آهً؛

(xxix)“مطلب هن ايڪٽ تحت جوڙيل قاعدا؛” قاعدا 

(xxx)“جنون ۾ شامل آهً گندگً، ځڳل سرون، ” گند

ڪچرو، ځڳل شيشو، اوجوڙي، سم، ٻواريل گند، 

جانورن جا ڇيڻا، نالين جو گند، خراب رت، سڱ، ُکر، 

 هڏا ۽ ناڪاره گوشت ۽ ٻيو گند يا نيڪال ڪيل مادو؛

(xxxi)“جنون ۾ شامل آهً اسپتال جو ” ڪچرو

ڪچرو، صنعتً ڪچرو، زرعً ڪچرو ۽ مختلف 

ذريعن طرفان ڪائونسل جً نيڪال الِء مختلف 

قسمن جو جمع ڪيل، گڏ ڪيل، ميڙيل يا اڇاليل 

ڪچرو، ۽ سمورن قسمن جو پاڻياٺ وارو نيڪال، 

 آلودگً ۽ زهريليون گيسز؛

(xxxii)“جنون ۾ شامل آهً نيڪال، خراب” نيڪال 

پاڻً، برساتً پاڻً ۽ ٻيو نالين ذريعً نيڪال ڪيل 

 ناڪارو مادو؛

(xxxiii)“مطلب بورڊ جو سيڪريٽري؛” سيڪريٽري 

(xxxiv)“ًمطلب شور، ٽائون يا ڳوٺ ۽ جنون ۾ ” گوٽ

 شامل هجً کليل جڳوى، اتً عوامً رستو؛

(xxxv)“نون ۾ شامل آهً ڪا ٽول، ريٽ، ج” ٽيڪس

ڪرڻ الِء ٻً ڪا سيس، فً يا هن ايڪٽ تحت الڳو 

 ادائگً؛

(xxxvi)“مطلب ڪا شوري ايراضً جيئن ” ٽائون

جً  2113) 2113سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ، 

 ( ۾ ڄاڻايل آهً؛XLIIايڪٽ نمبر 

(xxxvii)“ًمطلب شوري ايراضً ” شوري ايراض

 2113) 2113جيئن سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 

 ( ۾ ڄاڻايل آهً.XLIIجً ايڪٽ نمبر 
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 -IIباب

 قيام بورڊ جو

Chapter-II 

Establishment of the Board 

 

هن ايڪٽ تحت قائم ڪيل هڪ بورڊ هوندو، ( 1).3

جنون کً سنڌ سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ بورڊ سڏيو 

 ويندو.

جنون کً هن بورڊ باڊي ڪارپوريٽ هوندو، ( 2)

ايڪٽ تحت ٻنوً قسم جً متحرڪ ۽ غير متحرڪ 

ملڪيت حاصل ڪرڻ، رکڻ ۽ منتقل ڪرڻ جً 

مور هوندي ۽ ان تً ان جً نالً  وارثً ۽ عام حقيقً

 سان ڪيس ٿً سگوندو ۽  ڪيس ڪري سگوندو.

 بورڊ هيٺين تً مشتمل هوندو:( 1.)4

(i)  سنڌ جو وڏو وزير يا سندس نامزد

 ڪيل

 چيئرمين

(ii)ميمبر مئنيجنگ ڊائريڪٽر 

(iii)ميمبر چار ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرس 

(iv) ايڊيشنل چيف سيڪريٽري

)ڊولپمينٽ( يا سندس نمائندو جيڪو 

ايڊيشنل سيڪريٽري جً عودي کان 

 گوٽ نى هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(v) ،سيڪريٽري لوڪل گورنمينٽ

پبلڪ هيلٿ انجنيئرنگ، ٽائون پالننگ ۽ 

رورل ڊولپمينٽ ڊپارٽمينٽ يا سندس 

نمائندو جيڪو ايڊيشنل سيڪريٽري جً 

 عودي کان گوٽ نى هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(vi)  سيڪريٽري انڊسٽريز ڊپارٽمينٽ يا

سندس نمائندو جيڪو ايڊيشنل 

ايڪس 

آفيشو 
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سيڪريٽري جً عودي کان گوٽ نى 

 هجً

 ميمبر

(vii)  صحت کاتً جو سيڪريٽري يا

سندس نمائندو جيڪو ايڊيشنل 

سيڪريٽري جً عودي کان گوٽ نى 

 هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(viii) ماليات کاتً جو سيڪريٽري يا

نمائندو جيڪو ايڊيشنل سندس 

سيڪريٽري جً عودي کان گوٽ نى 

 هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(ix) ڪچً آبادي کاتً جو سيڪريٽري

يا سندس نمائندو جيڪو ايڊيشنل 

سيڪريٽري جً عودي کان گوٽ نى 

 هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(x) ماحوليات کاتً جو سيڪريٽري يا

سندس نمائندو جيڪو ايڊيشنل 

کان گوٽ نى سيڪريٽري جً عودي 

 هجً

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(xi)  ڪراچً ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن

جو ميئر، ٻين ميونسپل ڪارپوريشنس، 

ضلعً ميونسپل ڪارپوريشنز جو 

چيئرمين، ميونسپل ڪميٽيون ۽ ٽائون 

 ڪميٽيون جيڪً بى گوربل هجن

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(xii) ڪراچً چيمبر آف ڪامرس ۽

 نمائندوانڊسٽريز جو صدر يا سندس 

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

(xiii) مليٽري لينڊز ۽ ڪنٽونمينٽ

ڪراچً جو ڊائريڪٽر يا سندس 

ايڪس 

آفيشو 
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 ميمبر نمائندو

(xiv) ًڊفينس هائوسنگ اٿارٽً ڪراچ

 جو ايڊمنسٽريٽر يا سندس نمائندو

ايڪس 

آفيشو 

 ميمبر

 (سيڪريٽري بورڊ جو سيڪريٽري هوندو.2)

نوٽيفڪيشن ذريعً حڪومت ڪنون بى وقت ( 1.)5

 بورڊ جً جوڙجڪ تبديل ڪري سگوً ٿً.

( بورڊ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر ۽ ايگزيڪٽو 2)

نجً سيڪٽر يا ڊائريڪٽر حڪومت طرفان 

حڪومت جً ضابطً هيٺ ڪم ڪندڙ عملدارن 

 منجوان مقرر ڪيا ويندا.

سمورن (بورڊ هن ايڪٽ تحت جوڙيل قاعدن تحت 3)

عملً جً  عملدارن، صالحڪارن، ڪنسلٽنٽس ۽ ٻئً

 ځرتً ڪندو.

بورڊ جا چار ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرس هوندا  (4)

جيڪً حڪومت طرفان مقرر ڪيا ويندا ۽ اهڙا 

ڪم سرانجام ڏيندا جيڪً انون کً بورڊ طرفان 

 سونپيا ويندا.

بورڊ جو سيڪريٽري هوندو، جيڪو حڪومت ( 5)

طرفان اهڙن شرطن ۽ ضابطن تحت مقرر ڪيو 

 .ويندو، جيئن اها طئً ڪري

سيڪريٽري اهڙا اختيار استعمال ڪندو ۽ اهڙا  (6)

ڪم سرانجام ڏيندو جيڪً بورڊ طرفان کيس سونپيا 

 وڃن.

حڪومت ايترا ڊائريڪٽرز مقرر ڪري سگوً ( 7)

 ٿً، جيترا اها ضروري سمجوً.

مئنيجنگ ڊائريڪٽر ۽ بورڊ جا چار ايگزيڪيوٽو ( 8)

ڊائريڪٽرس شروعاتً طور تً چئن سالن جً مدي 

مقرر ڪيا ويندا، جيڪو وڌيڪ عرصً الِء الِء 
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وڌائً سگوبو، جيئن حڪومت طرفان طئً ڪيو 

 وڃً.

جيڪڏهن مئنيجنگ ڊائريڪٽر يا ايگزيڪيوٽو ( 9) 

ڊائريڪٽر جو عودو ڪنون بى سبب کان خالً ٿً 

وڃً، حڪومت نئون مئنيجنگ ڊائريڪٽر يا 

 ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر مقرر ڪندي.

يڪٽر يا حڪومت کً مئنيجنگ ڊائر( 11)

ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرز کً هٽائڻ جو اختيار هوندو، 

جيڪڏهن ان جو دماغً توازن خراب ٿً وڃً، يا 

بيماري سبب نااهل ٿً وڃً يا بداخالقً ۾ ملوث ٿً 

وڃً يا قانون جً ڪنون عدالت طرفان سزا ٻڌائً 

 وئً هجً.

، قاعداڪارڪردگً ۽ نظم ظبط جا . 6

قاعدا ۽ ٻيا ڪارڪردگً جا قاعدا، موڪل جا 

سمورا انتظامً ۽ مالياتً قاعدا، ضابطا ۽ حڪومت 

جا الڳو ڪيل حڪم بورڊ جً مالزمن تً الڳو 

 ڪرڻ الئق هوندا.

 

ً ادائگً، االئونسز ۽ بورڊ جً مالزمن ج. 7

جيئن قاعدن ۾ بيان ڪيو  ايَء ريت هونداهڙ اعزازات

 ويو هجً.

 

 -IIIباب

 بورڊ جا اختيار ۽ ڪم

Chapter-IV 

Powers and Functions of the Board 
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بورڊ کً ڪائونسلز جً گند ڪچري سان ( 1.)8

الڳاپيل معاملن، اثاثن، فنڊز ۽ ذميدارين تً حق حاصل 

هوندو ۽ سمورين ڪائونسلز جً حدن ۾ هر قسم جً 

 گند ڪچري جا حق ۽ واسطا حاصل هوندا.

بورڊ کً فردن، ادارن، انڊسٽريز، فيڪٽريز،  (2)

کً ڪچري مان مرڪب  ورڪشاپس، فرنيسز

سازي ۽ پاور جنريشن الِء اجازت ڏيڻ جو اختيار 

هوندو، گند ڪچري مان ٻيور استعمال ٿيندڙ  الڳ الڳ 

شين الِء، مختلف قسمن جً گند ڪچري جً جمع 

ڪرڻ، استعمال ڪرڻ، وڪرو ۽ خريد ڪرڻ، ٻيور 

استعمال الئق بڻائڻ ۽ نيڪال ڪرڻ الِء اجازت ڏيڻ 

 جو اختيار هوندو.

نجً ڪمن جً ادائگً دوران بورڊ حڪومت جً پنو

ايگزيڪيوٽو اٿارٽً جً ڪمن ۾ مداخلت يا رنڊڪ نى 

 وجوندو.

 بورڊ ڪري سگوندو:( 3)

(a) ،حڪومت کً بيان ڪيل قاعدن موجب سيس

ٽيڪس يا ٻيون ڪً چارجز لڳائڻ الِء تجويز ڪري 

 سگوً ٿو؛

(b) حڪومت کً بورڊ طرفان لڳائً ويندڙ سولڊ

قيمتن، چارجز يا فيس جو شيڊول تيار ويسٽ ٽيرف، 

 ڪري ڏيڻ يا جمع ڪرائڻ؛

(c) سيس، قيمتون، چارج فيس جمع ڪرڻ ۽ اوڳاڙڻ

يا قاعدن ۾ بيان ڪيل سولڊ ويسٽ جً جمع ڪرڻ ۽ 

 نيڪال ڪرڻ الِء ڏنڊ مڙهڻ؛

(d) سرچارج لڳائڻ جيڪا واجب الدا کان وڌيڪ نى

هجڻ گورجً، جيڪڏهن بورڊ طرفان طئً ڪيل 

سولڊ ويسٽ تً لڳايل قيمتون يا فيس ادا وقت دوران 

 نى ڪئً وئً هجً؛
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(e) جاري ڪيل بجيٽ جً اندر مڪمل مالياتً اختيار

 حاصل هوندا؛

(f) سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ جً آپريشن سان الڳاپيل

مشينري کً تعمير ڪرڻ، سڌارڻ ۽  ارتن، جاين ۽عم

 سنځالڻ؛

(g) آپريشنل، انتظامً، هيومن ريسورس مئنيجمينٽ ۽

ماليات الِء قاعدا ۽ ضابطا جوڙڻ تى جيئن وقت بوقت 

 سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ جو آپريشن هالئً سگوجً؛

(h) سولڊ ويسٽ مئنيجٽ سان الڳاپيل موجوده

اسڪيمن جو جائزو وٺڻ ۽ نيون اسڪيمون جوڙڻ ۽ 

 انون تً ڪم ڪرڻ؛

(i) ،گند ڪچري جً پيدا ٿيڻ جً هنڌن، جمع ٿيڻ

کً سنځالڻ، ضابطو يا  منتقلً، ري سائيڪلنگ، واپار

 جاچ پڙتال ڪرڻ؛

(j)بورڊ جً اڪائونٽس ۽ رڪارڊس کً سنځالڻ؛ 

(k) بورڊ ۾ ڪنون عودي کً تيارڪرڻ يا شيڊول

 ائيز ڪرڻ ۽ حڪومت کً منظوري الِء اماڻڻ؛يور

 (l) ًبورڊ جً جڳوى تً سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ ک

سنځالڻ الِء ٿرڊ پارٽً رکڻ، جنون کً ساڳً اٿارٽً 

ڪا مئنيجنگ ڊائريڪٽر وٽ هئً، اهڙيون هوندي جي

پارٽيز رکڻ الِء جيڪً ويسٽ مئنيجمينٽ الِء 

 ضروري هجن ۽ ماڻون الِء فائديمند هجن؛

(m) ٿرڊ پارٽً کً گوٽ ۾ گوٽ هڪ مشوور اخبار

 ذريعً دعوت ڏيڻ؛

(n) گوٽ ۾ گوٽ قيمت ۽ خدمت جً معيار تً ٽينڊر

 ڪرڻ؛

(o)سنڌ  الڳاپيل آپريشنل ۽ فنانشل طريقيڪار ۽

پبلڪ پروڪيورمينٽ ايڪٽ ۽ ان سلسلً ۾ جوڙيل 

 قاعدن تً عمل ڪرڻ؛
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(p) ڪنون ويسٽ مئنيجمينٽ اداري يا ڪائونسل

طرفان سنځاليل خدمت جا انتظام سنځالڻ ۽ ضابطً ۾ 

 وٺڻ.

بورڊ ڪً ڪمرشل يا بزنس انٽرپرائيز الِء مدد (4)

ڪري سگوً ٿو، ترقً وٺرائً سگوً ٿو، انتظام 

ڪري سگوً ٿو ۽ اسڪيمن  ڪري سگوً ٿو، ڪم

تً عملدرآمد ڪري سگوً ٿو، جيڪً گند ڪچري 

 جً انتظام الِء فائديمند هجن.

( بورڊ سڌيَء ريت تيار ڪري ۽ عملدارآمد ڪري 5)

سگوً ٿو يا ٻاهري پروفيشنل مدد سان، سولڊ ويسٽ 

ايڪسپالئٽيشن پالن، جنون ۾ ٻين معاملن سان گڏ 

 هيٺيان معامال شامل هوندا:

(a)م يا اسڪيمن جو قسم ۽ جڳوى؛اسڪي 

(b)مڪمل ڪٿيل رقم؛ 

(c)ماليات جا وسيال؛ 

(d)شروعات جً تاريخ؛ 

(e)مڪمل ڪرڻ جً تاريخ؛ 

(f)ڪم ڪرڻ جو طريقو؛ 

(g)مرمت الِء ذميدار ايجنسيون؛ 

(h) ؛گڏ ڪيلفائدا، مادي ۽ غير مادي 

(i) ًڪو منصوبو جوڙي عمل ۾ آڻڻ جيڪو ماڻون ج

 هجً.فائدي الِء تمام ضروري 

بورڊ گند ڪچرو جمع ڪرڻ، منتقل ڪرڻ، ٻيور ( 6)

استعمال الئق بڻائڻ، مرڪب سازي ۽ گند ڪچري 

مان توانائً پيدا ڪرڻ الِء اسڪيمون تيار ڪندو ۽ 

جڳوون ځرڻ  الِء انتظام ڪندو، سولڊ ويسٽ  انون

 وغيره جً ترقًَء الِء ڪم ڪندو.

بورڊ زمين يا ٻً ڪا ملڪيت جاري ڪري، (7)

ليز تً ڏئً سگوً ٿو اهڙن اگون تً وڪرو يا 

Board 
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جيڪً حڪومت سان مشاورت بعد طئً ڪيا ويا 

هجن، تى جيئن ويسٽ مئنيجمينٽ تً عملدرآمد ۾ مدد 

ڪري سگوجً،. بورڊ ڪمرشل ۽ سوشل فائدن وارو 

ڪيس اگوى تجويز ڪرڻ الِء جوڙيندو ۽ حڪومت 

اهڙا اگوى تيستائين منظور نى ڪندي جيستائين اهً 

 سان ٽڪراَء ۾ نى هجن. حڪومتً پاليسً

منتقلً جً عرصً دوران، سولڊ ويسٽ ( 8)

مئنيجمينٽ جو موجوده ڪم ڪائونسل طرفان جاري 

رکيو ويندو. لوڪل گورنمينٽ کاتو ڪائونسلن کان 

بورڊ ڏانون ڪمن جً منتقلً الِء تاريخ سرڪاري 

 نوٽيفڪيشن ذريعً ڄاڻائيندو.

بورڊ صوبائً حڪومت سان مشاورت بعد (9)

واپاري ڌرين، ايجنسين ۽ پرڏيوً تنظيمن  سمورين

سان ويسٽ مئنيجمينٽ جً پراجيڪٽن تً ڳالويون 

ڪندو، نظرداري ڪندو ۽ انون کً حتمً شڪل 

 ڏيندو.

 :بورڊ جً گڏجاڻً.9

(بورڊ گوٽ ۾ گوٽ هر ٻن موينن کانپوِء گڏجاڻً 1)

ڪوٺائيندو جنون جً صدارت چيئرمين يعنً لوڪل 

ڪندو، جنون ۾ ڪم  گورنمينٽ ڊپارٽمينٽ جو وزير

جً پروگريس جً نظرداري ڪئً ويندي ۽ بورڊ 

طرفان سمورن موجوده ۽ نون کنيل قدمن تً 

 اڪثريت جً بنيادن تً فيصال ڪيا ويندا.

چيئرمين پرڏيوى هجڻ يا گڏجاڻًَء جً صدارت (2)

ڪرڻ الئق نى هجڻ جً صورت ۾ مئنيجنگ 

ڊائريڪٽر گڏجاڻًَء جً صدارت ڪندو ۽ اهڙيَء 

جً ڪيل سمورن فيصلن تً چيئرمين کان  گڏجاڻًءَ 

 پوسٽ فيڪٽو منظوري وٺندو.

 گڏجاڻًَءجو ڪورم:

Functions of the 

Chairman of the 

Board 

چيئرمين جا اختيار ۽ 

 ڪم

Powers and 

Functions of the 

Chairman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Vباب

 مئنيجنگ ڊائريڪٽر جا

 اختيار ۽ ڪم

Chapter-V 

Powers and 

Functions of the 

Managing 

Director 

 مئنيجنگ ڊائريڪٽر
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(آفيشل ميمبرز جوڙوڪ چيئرمين، مئنيجنگ 3)

ڊائريڪٽر، ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرز جو گوٽ ۾ گوٽ 

ٻى ځاڱً ٽً ۽ گوٽ ۾ گوٽ چار ايڪس آفيشو ميمبرز 

بورڊ جً گڏجاڻًَء جو ڪورم پورو ڪرڻ الِء گوربل 

 هوندا.

 گڏجاڻًَء جا منٽس:

( بورڊ جً هر گڏجاڻًَء جا منٽس گڏجاڻًَء جً 4)

 ڪالڪن اندر جاري ڪيا ويندا. 48

 ڪميٽيون ۽ ذيلً ڪميٽيون:

(بورڊ مختلف ڪمن، انتظاميا، ځاڙي تً وٺڻ، 5)

ٽينڊرنگ، مالياتً ۽ بجيٽري معاملن وغيره الِء مختلف 

 ڪميٽيون ۽ ذيلً ڪميٽيون جوڙيندو.

بورڊ ڪائونسلز ۽ صوبً ۾ سولڊ ويسٽ بابت (6)

ٽ آهستى آهستى سولڊ ويسڪم ڪندڙ ٻين باڊيز کان 

 مئنيجمينٽ جو ڪم تحويل ۾ وٺندو.

 -IVباب

 بورڊ جً چيئرمين جا اختيار ۽ ڪم

Chapter-IV 

Powers and Functions of the Chairman 

of the Board 

 

 

 

 ڪندو:چيئرمين هيٺيان اختيار استعمال ( 1. )11

(a) ،ًجيستائين ڪنون جوڳً مقصد الِء جوليو نى وڃ

 بورڊ جً سمورين گڏجاڻين جً صدارت ڪندو؛

(b) بورڊ جً مالياتً، ايگزيڪيوٽو ۽ انتظامً معاملن

جً نگرانً ڪرڻ ۽ اهڙا ڪم سرانجام ڏيڻ جيڪً 

 ن يا هن ايڪٽ تحت سونپيا ويا هجن؛چيئرمين طرفا

Managing 

Director 
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(c) ايمرجنسً جً صورت ۾ بورڊ جً جاِء تً ڪم

بورڊ کً ان جً ايندڙ گڏجاڻًَء دوران اهڙن ڪرڻ، 

ڪمن بابت آگاهى ڪرڻ ۽ اهڙيَء ريت کنيل قدم تً 

 بورڊ جً تصديق حاصل ڪرڻ.

يا ڪنون  (جڏهن چيئرمين پاڪستان ۾ غير موجود2)

ٻئً سبب جً ڪري غير حاضر هجً، پنونجا اختيار 

جا ڪم ڪرڻ الئق نى هجً، استعمال ڪرڻ ۽ پنون

مئنيجنگ ڊائريڪٽر حڪومت طرفان نوٽيفڪيشن 

ذريعً چيئرمين جون ذميداريون ڪنون ٻئً شخص 

کً سونپيون وڃن، چيئرمين جا اختيار استعمال 

 ڪندو ۽ ان جا ڪم سرانجام ڏيندو.

 -Vباب

 مئنيجنگ ڊائريڪٽر جا اختيار ۽ ڪم

Chapter-V 

Powers and Functions of the 

Managing Director 

 

 

 

مئنيجنگ ڊائريڪٽر حڪومت طرفان اهڙين ( 1. )11

شرطن ۽ ضابطن تحت مقرر ڪيو ويندو، جيئن اها 

 طئً ڪري.

(مئنيجنگ ڊائريڪٽر بورڊ جو چيف ايگزيڪيوٽو 2)

 آفيسر هوندو.

(چيئرمين جً عام ضابطً هيٺ، مئنيجنگ 3)

 ڊائريڪٽر ڪري سگوندو:

(a) طرفان ڪيل فيصلن حڪومت جً هدايتن ۽ بورڊ

تً عمل ڪرڻ ۽ مالياتً اختيار اهڙيَء ريت استعمال 

 ڪرڻ جيئن قاعدن ۾ بيان ڪيو ويو هجً؛

 

 

 

 

 

 -VIباب

 حڪومت جا اختيار

Chapter-VI 

Powers of the 

Government 

 حڪومت جا اختيار

Powers of the 

Government 
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(b) بورڊ جً منظوري سان ساليانً، سپليمينٽري ۽

روائيزڊ بجيٽ تيار ڪرڻ ۽ منظوري الِء حڪومت 

 کً جمع ڪرائڻ؛

(c) آڊيٽر جنرل آف پاڪستان طرفان تيار ڪيل آڊٽ

ً جمع ڪرائڻ ۽ آڊيٽر طرفان رپورٽس حڪومت ک

ڄاڻايل ڪنون بً ترتيبً کً هٽائڻ الِء ضروري قدم 

 کڻڻ؛

(d) بورڊ جً گڏجاڻًَء ۾ منظور ڪيل ٺوراَء جو نقل

حڪومت کً پيش ڪرڻ يا اهڙي ٻً اٿارٽً کً 

جيڪا حڪومت طرفان وقت بوقت نامزد ڪئً 

 وڃً؛

(e) ًريٽرن، اڪائونٽ جً اسٽيٽمينٽ يا رپورٽ ج

ڪرڻ يا سندس تحويل ۾ ڪنون دستاويز نقل فراهم 

جً نقل جمع ڪرائڻ، جيڪا بورڊ طرفان جوڙيل 

ڪميٽً يا ذيلً ڪميٽً طرفان طلب ڪئً وئً 

 هجً؛

(f) ،گووٻين، چوري، يا رقم يا ملڪيت سمورن فراڊ

جً نقصان جً سمورن ڪيسن بابت حڪومت، 

 چيئرمين ۽ بورڊ کً رپورٽ ڪرڻ؛

(g)ڙا ٻيا اختيار اهڙا ٻيا ڪم سرانجام ڏيڻ ۽ اه

استعمال رڪڻ جيڪً وقت بوقت حڪومت يا بورڊ 

 طرفان کيس سونپيا وڃن.

(اهڙين حدن اندر جيڪً بورڊ طرفان مقرر 4)

ڪيون ويون هجن، مئنيجنگ ڊائريڪٽر پنونجا ڪً 

بى اختيار بورڊ جً ڪنون ميمبر يا ڊائريڪٽرکً 

 منتقل ڪري سگوً ٿو؛

پرڏيوى دوري يا (مئنيجنگ ڊائريڪٽر جً بيماري يا 5)

ڪنون ٻئً سبب جً ڪري غير حاضري جً 

صورت ۾، سڀ کان وڌيڪ سينيئر ايگزيڪيوٽو 

Chapter-VII 

Finances 

سولڊ ويسٽ 

 مئنيجمينٽ فنڊ

Solid Waste 

Management 

Fund 
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ڊائريڪٽر مئنيجنگ ڊائريڪٽر جً چارج سنځاليندو، 

جيستائين حڪومت طرفان ٻئً ڪنون شخص کً 

 مقرر نى ڪيو وڃً.

 -VIباب 

 حڪومت جا اختيار

Chapter-VI 

Powers of the Government 

 

بورڊ جً ساليانً، سپليمينٽري ۽ روائيزڊ ( 1. )12

 بجيٽ حڪومت طرفان منظور ڪئً ويندي؛

( ساليانً بجيٽ حڪومت کً فنانس ڊپارٽمينٽ 2)

طرفان اعالنيل بجيٽ شيڊول تحت جمع ڪرائً 

 ؛ويندي

حڪومت گند ڪچري جً ٽيرف، قيمتن، چارجز (3)

يا فيس جيڪً سولڊ ويسٽ الِء لڳايون وينديون انون 

۾ تبديلً سان يا بنا تبديلً جً بورڊ جً شيڊول 

طرفان جمع ڪرائڻ جً پندرنون ڪم وارن ڏينون 

جيڪڏهن پندرنون ڪم وارن اندر منظور ڪندي. 

ڏينون دوران ڪا منظوري ناهً ڏنً وئً، سولڊ 

ويسٽ ٽيرف، قيمتن، چارجز جو اهڙيَء ريت تجويز 

 ڪيل شيڊول حڪومت طرفان منظور سمجويو ويندو.

طرفان سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ الِء  حڪومت بورڊ(4)

جمع ڪرايل ڪا بى اسڪيم تبديلً سان يا بنا تبديلً 

جً منظور ڪري سگوً ٿً يا ان کً رد ڪري 

 سگوً ٿً.

بورڊ حڪومت جً منظوري سان بورڊ الِء ( 5)

پرڏيوً ناڻً جً قرضن سميت ڊگوً يا ننڍي مدي 

 وارا قرض وٺً سگوً ٿو.

 ٽ ڏئً سگوً ٿً.(حڪومت بورڊ کً مدد يا گران6)

 متفرقات

Chapter-VIII 

Miscellaneous 

 فيصال

Decisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسوخً

Repeal 
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 -VIIباب 

 ماليات

Chapter-VII 

Finances 

بورڊ الِء الڳ فنڊ قائم ڪيو ويندو، جنون کً ( 1. )13

 سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ فنڊ سڏيو ويندو؛

(حڪومت فنڊ ۾ اهڙي رقم ڏئً سگوً ٿً، جيڪا 2)

 حڪومت طئً ڪري.

 (فنڊ ۾ شامل هوندو:3)

(a) مئنيجمينٽ بورڊ کً واجب االدا سولڊ ويسٽ

 چارجز، ريٽس ۽ فيس جً اوڳاڙيل رقم؛

(b)ڪيل گرانٽس ۽ بورڊ کً ڏنل مدد؛ 

(c)بورڊ الِء گڏ ڪيل يا حاصل ڪيل قرض؛ 

(d) ٻيون سموريون رقمون جيڪً بورڊ طرفان

 وصول ڪيون ويون هجن.

 (فنڊ بورڊ طرفان سنځاليو ۽ هاليو ويندو.4)

(فند ۾ جمع ڪيل رقمون اهڙين بئنڪن ۾ جمع 5)

ڪرايون وينديون، جن جً بورڊ طرفان منظوري ڏنً 

 وئً هجً.

بورڊ طرفان فنڊ وفاقً حڪومت يا صوبائً (6)

حڪومت جً ڪنون سڪيورٽً يا حڪومت طرفان 

 منظور ڪيل ڪنون ٻً سڪيورٽًَء ۾ سيڙايو ويندو.

 بورڊ جا اڪائونٽس ۽ رڪارڊ اهڙيَء ريت( 7)

ويو ن بيان ڪيو سنځاليا ويندا، جيئن حڪومت طرفا

هجً پر هر وقت انٽرنيشنل جنرل اڪائونٽنگ جً 

 قاعدن تحت سنځاليا ويندا.

بورڊ جا اڪائونٽس ساليانو مالً سال ختم ٿيڻ جً (8)

ڇون موينن اندر آڊيٽر جنرل آف پاڪستان طرفان 

 آڊٽ ڪيا ويندا.
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بورڊ آڊٽ ڪيل اڪائونٽس جو اسٽيٽمينٽ آڊٽ (9)

 رپورٽ سميت حڪومت کً جمع ڪرائيندو.

 -VIIIباب 

 متفرقات

Chapter-VIII 

Miscellaneous 

بورڊ جا سمورا فيصال ان جً گڏجاڻين ۾ ( 1.)14

اڪثريت جً بنياد تً ڪيا ويندا ۽ ووٽن جً برابري 

جً صورت ۾ چيئرمين کً هڪ ڪاسٽنگ ووٽ 

 حاصل هوندو.

بورڊ جً گڏجاڻً اهڙيَء ريت ۽ اهڙي وقت ۽ ( 2)

هنڌ تً ڪوٺائً ويندي جيئن ضابطن ۾ بيان ڪيو ويو 

جيستائين ضابطا جوڙيا وڃن، هجً. بشرطيڪ 

گڏجاڻيون اهڙيَء ريت ڪوٺايون وينديون جيئن 

 چيئرمين هدايت ڪري.

بورڊ جو ڪو بى قدم يا ڪارروائً ڪنون آسامً (3)

بب غير موثر يا بورڊ جً جوڙجڪ ۾ ڪنون نقص س

 نى ٿيندو.

بورڊ عام يا خاص حڪم ذريعً ۽ اهڙين شرطن ( 4)

تحت جيئن بورڊ مڙهً، پنونجً اختيارن يا ڪمن مان 

ڪً بى چيئرمين، مئنيجنگ ڊائريڪٽر يا ان جً 

 عملدارن يا مالزمن کً منتقل ڪري سگوً ٿو.

بورڊ جً مالزمن طرفان سٺً نيت سان کنيل (5)

ڪنون عدالت ۾ سوال نى  ڪنون بى قدم تً قانون جً

 اٿاريو ويندو.

سنڌ سولڊ ويسٽ مئنيجمينٽ بورڊ آرڊيننس کً . 15

 منسوخ ڪيو وڃً ٿو.
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جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون ايڪٽ نوٽ: 

جً واقفيت الِء آهً، جنون کً ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگوجً.

 


