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جوع کطًے اوض اذطاد کے لیئے ثوضڈ لبئن کیب  فؼلہ کو 

ثوضڈ کہب   ویؽٹ هیٌجوٌٹجبئے گب۔ جؽے ؼٌسھ ؼولڈ 

 جبئے گب۔

کے لیئے  کطًے توبم ٹھوغ فؼلے کو ًیکبلی جیؽب کہ 

ایک ثوضڈ کب لیبم ػطوضی اوض الظهی ہوگیب ہے جػ کو 

گب، جػ کے  ئے بثوضڈ کہب ج ؼٌسھ ؼولڈ ویؽٹ هٌجوٌٹ 

ؼے پبک  ؼٌٹشي ؼطوؼع کب اًتظبم، آلوزگیشضیعے هوحط 

هبحول کی فطاہوی اوض هتعلمہ هعبهالت  کو زیکھب جبئے 

 گب۔

 اغ کو اغ ؽطح ؼے عول هیں الیب جبئیگب۔

 -Iببة   

 شسوعبتی

Chapter-I 

Preliminary 

( اغ ایکٹ کو ؼٌسھ ؼولڈ ویؽٹ هیٌجوٌٹ ثوضڈ ۱۔ )۱

 کہب جبئیگب۔ ۲۱۱۴ایکٹ، 

 ( اغ کب اؽالق پوضے ؼٌسھ تک ہوگب۔۲)

 ًبفص العول  ہوگب۔( یہ فوضی ۳)

ت تک کچھ ٗهؼووى اوض هیں ج( اغ ایکٹ هیں ۱۔ )۲

 کػ ًہ ہو، تت تک؛عهفہوم کے ثط

(i) ”ؼے هطاز اغ ایکٹ کے تحت لبئن کیب گیب “ثوضڈ

 ؛ؼٌسھ ؼولڈ ویؽٹ هیٌجوٌٹ ثوضڈ

(ii) ”هطاز هبلی ؼبل کے لیئے ثوضڈ کی  ؼے “ثجٹ

 ؛اوض ذطچ کب ثیبًیہ ٓاهسًی 

(iii) ”جػ هیں شبهل ہے کوئی  زوکبى، گھط، “عوبضت

اططجل، ثبڑھ زیواض جھوًپڑی، ٓائوٹ ہبئوغ ، چھپط، 

 ؛ظیٌہضیوپ، ؼیڑھی، اوض ترتہکٌواں، طحي، پلیٹ فبضم، 

(iv) ”۱۹۲۴ؼے هطاز کٌٹوًوٌٹ ایک، “کٌٹوًوٌٹ ثوضڈ 

کے تحت  ثٌبیب گیب کٌٹوًوٌٹ ( IIکے ایکٹ ًوجط  ۱۹۲۴)

 ؛ثوضڈ

(v) ”ؼبًڈ هطاز گبئے، ثھیٌػ، ثیلؼے “پبلتو جبًوض 

 اوًٹ،  ثھیڑ اوض ثکطیبں؛ ثھچیب،

(vi) ”؛ؼے هطاز ثوضڈ کب چیئطهیي“چیئطهیي 
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(vii) ”ؼے هطاز وٍ ایطاػی جؽے اغ ایکٹ کے “شہط

 ؛تحت شہط لطاض زیب جبئے

(viii) ”ؼے هطاز کوڑا کطکٹ جوع کطًب، “کٌعضوًؽی

 ؛اذطاد کطًب، ہٹبًب اوض ًیکبل کطًب

(ix)”اوض هیوًؽپل  ڈؼٹطکٹ هیوًؽپل “کبضپوضیشي

 ؛کبضپوضیشي

(x)”هیوًؽپل کویٹی، ؼے هطاز کبضپوضیشي “کبئوًؽل ،

کبئوًؽل، یوًیي کبئوًؽل اوض   ، ڈؼٹطکٹ ٹبئوى  کویٹی

 ؛یوًیي کبئوًؽل

(xi)”هطاز ایک ضویٌیو ػلع جیؽے ؼٌسھ ؼے  “ػلع

 ؛هیں ثیبى کیب گیب ہو ۱۹۶۷لیٌڈ ضویٌیو ایکٹ، 

(xii) ”جؽے  ؼے هطاز ایک ضویٌیو ڈویخطى“ىخطڈوی 

 ؛کیب گیب ہو ىهیں ثیب ۱۹۶۷ضویٌیو ایکٹ،  ؼٌسھ لیٌڈ

(xiii) ”گھط کی ًبلی، گٹطجػ هیں شبهل ہے “ًبلی ،

، ایک ظهیي زوظ ًبلیلؽن کی ًبلی، ؼطًگ،  زوؼطے

چیٌل، اوض گٌسے پبًی کے اذطاد کے لیئے کوئی زوؼطا 

 ؛شضیعے

(xiv)”کبئوًؽل کے اًتظبم یب  ؼے هطاز کؽی“حسزذلی

کؽی گلی، عوبضت، ظهیي،  جگہ،  ظیط تحتکے  ػواثؾ

 ؛ یب احبؽے هیں غیط لبًوًی لجؼہ یب ضکبوٹ

(xv)”اؼے وہی هعٌی حبطل ہے جو فیکٹطیع  “فیکٹطی

هیں زی  گئی  ( XXV کے ایکٹ 4391) ۱۹۳۴، ایکٹ

 ہے؛

(xvi) ”؛ؼے هطاز ؼٌسھ حکوهت“حکوهت 

(xvii)”کو وہی هعٌٰی حبطل ہے جو لیٌڈ  “ظهیي

کے  ( Iکے ایکٹ  ۱۸۹۴) ۱۸۹۴ایکوظیشي ایکٹ، 

 تحت زی گئی ہے؛

(xviii)”ؼے هطاز اغ ایکٹ  کے “هیٌجٌگ ڈائطیکٹط

تحت حکوهت کی ؽطف ؼے همطض  کیئے گئے ثوضڈ کب 

 ؛هیٌجٌگ ڈائطیکٹط 

(xix)”ؼے هطاز جگہ جہبں لوگ گوشت، “هبضکیٹ

اشیبء کی ذطیس و فطوذت زیگط هچھلی، پھل، ؼجعیبں، یب

اؼٹبک یب جبًوضں کی ذطیس و  کے لیئے جوع ہوں یب الئیو
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فطوذت اوض جػ هیں شبهل ہے هطکع، کوطشل ٓافػ، یب 

جگہیں یب کوئی عالئمہ جؽے لواعس کے هطبثك  هبضکیٹ 

 ؛ؽوض پط ثیبى کیب گیب ہو

(xx)”؛ ؼے هطاز ثوضڈ کب ضکي“هیوجط 

(xxi)”شہطی ایطاػی جو ؼٌسھ ؼے هطاز “هیوًؽپلٹی

 ؛کے تحت ثیبى کی گئی ہو۲۱۱۳لوکل گوضًوٌٹ  ایکٹ، 

(xxii) ”ٍؼے هطاز اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے “ثیبى کطز

 ؛گئے لواعس اوضػواثؾ کے هطبثك ثیبى کطزٍ

 (xxiv) ”ؼے هطاز کوئی عوبضت، احبؽہ “عواهی جگہ

 ؛یب جگہ جؽے عوام کی پہٌچ حبطل ہو

(xxv) ”ؼے هطاز کوئی گلی جػ کب اًتظبم  “عواهی گلی

 ؛حکوهت، کبئوًؽل یب لوکل  اتھبضٹی  ؼٌجھبلے

(xxvi) ”ٹوٹی ایٌٹیں، جػ هیں شبهل ہے گٌسگی“لہفؼ ،

جبًوضں کب  فؼلہاًؽبًی  کچطا، ٹوٹب شیشہ، اوجھڑی

گوثط، ، ًبلیوں کب گٌس، ذطاة ذوى، ؼیٌگ، کھط، ہڈیبں 

اوض ًبکبضٍ گوشت اوض زوؼطا کچطا  یب ًیکبل کیئے گئے 

 ؛هبزے

(xxvii) ”ؼے هطاز اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے “ػواثؾ

 ؛گئے  ػواثؾ

(xxviii) ”کھال  ؼے هطاز ضاؼتہ اوض جػ هیں “ضوڈ

 ثھی شبهل ہے؛ضاؼتہ 

(xxix) ”هطاز اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے ؼے “لواعس

 ؛گئے لواعس

(xxx) ”ٍئیشبهل ہے گٌسگی، ٹوٹی ہو جػ هیں “کچط 

، اوجھڑی،  کچطٍ، ایٌٹیں،  گٌسگی، ٹوٹے ہوئے شیشے 

جبًوضں کب گوثط، ًبلوں کب کچطٍ، ذطاة ذوى، ؼیٌگ، 

کھط، ہڈے اوض ًبکبضٍ گوشت اوض زوؼطا کچطٍ یب ًیکبل 

 ؛،هبزٍ کطزٍ 

(xxxi)”ٍجػ هیں شبهل ہے اؼپتبل کب کچطٍ، “کچط

ؼے  عهرتلف  شضائطٌعتی کچطا، ظضعی کچطا اوض 

کبئوًؽل کے ًیکبل کے لیئے هرتلف الؽبم کب جوع کیب 

ثکھطا  ہوا یب پھیٌکب ہوا کچطا اوض توبم   ہوا پھیالیبہوا

الؽبم کے پبًیوں کے ًیکبل واال، آلوزگی اوض ظہطیلی 
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 ؛گیؽع

(xxxii) ”شبهل ہے ًیکبل، ذطاة پبًی، جػ هیں “ًیکبل

ثطؼبتی پبًی، اوض ًبلیوں کے شضیعے ًیکبل کیب گیب ًبکبضٍ 

 ؛هبزٍ

(xxxiii) ”؛ؼے هطاز ثوضڈ کب ؼیکطیٹطی“ؼیکطیٹطی 

(xxxiv) ”ؼے هطاز شہط، ٹبئوى یب گبئوں اوض جػ “گلی

 ؛ضاؼتہ هیں شبهل ہے کھلی جگہ، عواهی 

(xxxv) ”ضیٹ، جػ هیں شبهل ہے کوئی ٹول، “ٹیکػ

ؼیػ فی، یب اغ ایکٹ کے تحت الگو کطًے کے لیئے 

 کوئی زوؼطی ازائیگی؛

(xxxvi)”ؼے هطاز کوئی شہطی ایطاػی جؽے “ٹبئوى

کے ایکٹ  3149) ۲۱۱۳ؼٌسھ لوکل  گوضًوٌٹ ایکٹ، 

 ؛هیں ثیبى کیب گیب ہے( XLII ًوجط

(xxxvii)”ؼے هطاز شہطی ایطاػی “شہطی ایطاػی

کے  3149)  ۲۱۱۳ایکٹ جؽے ؼٌسھ لوکل گوضًوٌٹ 

 هیں ثیبى کیب گیب ہے۔ ( XLII ایکٹ ًوجط

 -IIثبة

 ثوضڈ کب لیبم

Chapter-II 

Establishment of the Board 

 

( اغ ایکٹ کے تحت ایک ثوضڈ لبئن کیب جبئے گب، ۱۔ )۳

 جؽے ؼٌسھ ؼولڈ ویؽٹ  هیٌجوٌٹ ثوضڈ کہب جبئے گب۔

کے  ہوگب،جؽے اغ ایکٹ  ثوضڈ ثبڈی کبضپوضیٹ  (۲)

هلکیت  هٌمولہاوض غیط  کی هٌمولہتحت زوًوں لؽن 

حبطل کطًے، ضکھٌے، اوض هٌتمل کطًے کی حمیمی 

واضحی اوض عبم هہط حبطل ہوگی اوض اغ پط اغ کے ًبم 

 ؼے کیػ ہو ؼکے گب اوض کیػ کط ؼکے گب۔

 :ثوضڈ هٌسضجہ شیل پط هشتول ہوگب( ۱)۔۴

(i)   ٰچیئطهیي ؼٌسھ یب اغ کب ًبهعز کطزٍ وظیطعلی 

(ii)ضکي هیٌجٌگ ڈائطیکٹط 

(iii) ضکي ڈائطیکٹطظ  چبض ایگعیکیوٹو 

(iv)ایکػ یب  ایڈیشٌل چیف ؼیکطیٹطی  )ڈولپوٌٹ
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کے  ؼیکطیٹطی جو ایڈیشٌل  اغ کب ًوبئٌسٍ

 (عہسے ؼے کن ًہ ہو

ٓافیشو 

 ضکي

(v) لوکل گوضًوٌٹ ، پجلک ہیلتھ ؼیکطیٹطی

)اًجٌیئطًگ ، ٹبئوى پالًٌگ اوض ضوضل 

ڈولپوٌٹ ڈپبضٹوٌٹ یب اغ کب ًوبئٌسٍ جو 

ایڈیشٌل  ؼیکطٹطی کے عہسے ؼے کن ًہ 

 ہو(

ایکػ 

ٓافیشو 

 ضکي

(vi) غ اًڈؼٹطیع ڈپبضٹوٌٹ یب ا ؼیکطیٹطی

ی کے کب ًوبئٌسٍ جو ایڈیشٌل ؼیکطیٹط

 عہسے ؼے کن ًہ ہو۔

ایکػ 

 ٓافیشو

 ضکي

(vii)  ہیلتھ ڈپبضٹوٌٹ کب ؼیکطیٹطی یب اغ

ایڈیشٌل ؼیکطیٹطی   کے کب ًوبئٌسٍ جو 

 عہسے ؼے کن ًہ ہو۔

ایکػ 

ٓافیشو 

 ضکي

(viii) یب یکطیٹطیڈپبضٹوٌٹ کب ؼ یبتیهبل 

کے  یکطیٹطیؼ یڈیشٌلاغ کب ًوبئٌسٍ  جو ا

 عہسے ؼے کن ًہ ہو۔

ایکػ  

ٓافیشو 

 ضکي

(ix)  کچی ٓاثبزی  ڈپبضٹوٌٹ کب ؼیکطیٹطی

جو ایڈیشٌل ؼیکطیٹطی کے عہسے ؼے کن 

 ًہ ہو۔

ایکػ 

ٓافیشو 

 ضکي

(x)  هبحولیبت  ڈپبضٹوٌٹ کب ؼیکطیٹطی یب

اغ کب ًوبئٌسٍ جو ایڈیشٌل ؼیکطیٹطی کے 

 عہسے ؼے کن ًہ ہو۔

ایکػ 

ٓافیشو  

 ضکي

(xi)  کطاچی  هیٹطو پولیٹي کبضپوضیشي  کب

هیئط، زوؼطی هیوًؽپل کبضپوضیشٌٌع، 

ػلعی هیوًؽپل کبضپوضیشٌع کب چیئطهیي، 

کویٹیبں جو ثھی  هیوًؽپل کویٹیبں اوض ٹبئوى

 هطلوة ہوں۔

ایکػ 

ٓافیشو 

 ضکي  

(xii)  کطاچی چیوجطٓاف کبهطغ اوض

 اًڈؼٹطیع کب طسض یب اغ کب ًوبئٌسٍ۔

ایکػ 

ٓافیشو 

 ضکي

(xiii)  هلٹطی لیٌڈظ اوض کٌٹوًوٌٹ کطاچی

 کب ڈائطیکٹط یب اغ کب ًوبئٌسٍ۔

 هوجط

(xiv)  ایکػ ڈیفٌػ ہبئوؼٌگ اتھبضٹی کطاچی کب
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ٓافیشو  ایڈهٌؽٹطیٹط یب اغ کب ًوبئٌسٍ۔

 ضکي

 ؼیکطیٹطی ثوضڈ کب ؼیکطیٹطی  ہوگب۔ (۲)

حکوهت کؽی ثھی ولت ًوٹی فکیشي کے شضیعے  (4)۔ ۵

 ثوضڈ کی تشکیل هیں تجسیلی کط ؼکتی ہے۔

ثوضڈ کب هیٌجٌگ ڈائطیکٹط اوض ایگعیکیوٹو ڈائطیکٹط ( ۲)

کی ؽطف ؼے ًجی ؼیکٹط یب حکوهت کے  حکوهت 

ػواثؾ کے تحت هبتحت عولساضوں هیں ؼے همطض کیب 

 جبئے گب۔

ثوضڈ اغ ایکٹ کے تحت ثٌبئے گئے  لواعس کے  (۳)

 تحت توبم عولساضوں، هشیطوں، کٌؽلٹٌػ اوض زوؼطے

 عولے کی ثھطتی کطے گب۔

ثوضڈ کے چبض ایگعیکیوٹو ڈائطیکٹطظ ہوًگے جو  (۴)

اوض ایؽے  ؼے همطض کیئے جبئیں  حکوهت کی ؽطف

کبم ؼطاًجبم زیں گے جو  اًہیں ثوضڈ کی ؽطف ؼے 

 ؼوًپے  جبئیں گے۔

ہوگب، جو حکوهت کی ؽطف  ثوضڈ  کب ؼیکطیٹطی( ۵)

ؼے ایؽی شطائؾ اوض ػواثؾ کے تحت همطض کیب جبئے 

 گب جیؽب وٍ ؽے کطے۔

ؼیکطیٹطی ایؽے اذتیبض اؼتعوبل کطے گب اوض   (۶)

گب جو اؼے ثوضڈ کی ؽطف ؼے  ایؽے کبم ؼطاًجبم زے 

 ؼوًپے جبئیں گے۔

حکوهت اتٌے ڈائطیکٹطظ همطض کط ؼکتی ہے، جتٌے ( ۷)

 وٍ ػطوضی ؼوجھے۔

 هیٌجٌگ ڈائطیکٹط اوض ثوضڈ کے چبض ایگعیکیوٹو( ۸)

ڈائطیکٹطظ شطوعبتی ؽوض پط چبض ؼبل کے عططے کے 

لیئے همطض کیئے جبئیں گے، جػ کب زوضاًیہ ثڑھبیب جب 

ؼکتب  ہے، جیؽب حکوهت کی ؽطف ؼے ؽے کیب جبئے 

 گب۔

اگط هیٌجٌگ ڈائطیکٹط یب ایگعیکٹیو  ڈائطیکٹط کب ( ۹) 

عہسٍ کؽی ؼجت ذبلی ہو تو، حکوهت ًیب هیٌجٌگ 

 ڈائطیکٹط همطض کطے گی۔ ڈائطیکٹط یب ایگعیکٹیو

حکوهت کو هیٌجٌگ ڈائطیکٹط یب ایگعیکٹیو ( ۱۱)

the Board 
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ڈائطیکٹطظ کو ہٹبًے کب اذتیبض حبطل ہوگب، اگط اى کب 

زهبغی تواظى ذطاة ہو جبئے یب ثیوبضی کے ؼجت ًباہل 

هیں هلوث ہو یب لبًوى کی کؽی  ہوجبئے یب ثساذاللی

 عسالت کی ؽطف ؼے ؼعا ؼٌبئی گئی ہو۔

اوض ًظن و ػجؾ کے لواعس، کبضکطزگی  کبضکطزگی  ۔۶

کے لواعس، تعطیل  کے لواعس، اوض زوؼطے توبم 

اًتظبهی اوض هبلیبتی لواعس، ػواثؾ اوض حکوهت کے 

ًبفص العول  احکبم ثوضڈ کے هالظهیي پط الگو کطًے کے 

 لیئے الئك عول ہوًگے۔

 

 

اوض  یگی، االئوًؽعئثوضڈ کے هالظهیي کی ازا۔ ۷

اععاظت اغ ؽطح  ہوں گے جؽے لواعس هیں ثیبى کیب 

 گیب ہو۔

 

 

 -IIIببة

 بوزڈ کے اختیبزات اوز کبم 

Chapter-IV 

Powers and Functions of the Board 

 

 

( ثوضڈ کی کبئوًؽلط کو کچطے ؼے هتعلمہ 4۔ )۸

فٌڈظ اوض شهہ زاضیوں پط حك حبطل  هعبهالت، احبحہ جبت

کی حسوز هیں ہط لؽن کے کچطے  ہوگب اوض توبم کبئوًؽل 

 کے حوالے ؼے حك اوض واؼطے حبطل ہوًگے۔

( ثوضڈ کے افطاز، ازاضوں، اًڈؼٹطیع، فیکٹطیع، ۲)

ؼے هطکت ؼبظی اوض پبوض  وضکشبپ کے کچطے 

، کچطے جٌطییشي کے لیئے اجبظت زیٌے کب اذتیبض ہوگب

هیں ؼے زوثبضٍ اؼتعوبل ہوًے والی الگ الگ اشیبء کے 

لیئے هرتلف الؽبم کے کچطے کو جوع کطًب، اؼتعوبل 

کطًب، ذطیس و فطوذت کطًب، زوثبضٍ اؼتعوبل کے لبثل 

 ثٌبًب اوض اذطاد کطًے کی اجبظت زیٌے کب اذتیبض ہوگب۔
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کی ازائیگی کے زوضاں ثوضڈ حکوهت  کے  اپٌے فطائغ

یں هساذلت یب ضکبوٹ اتھبضٹی کے کبهوں ه  ایگعیکٹیو

 ًہیں کطے گب۔

 :( ثوضڈ کط ؼکے گب۳)

(a) ، حکوهت  کےثیبى کطزٍ لواعس کے هطبثك ؼیػ

ٹیکػ  یب کوئی زوؼطے چبضجع لگبًے کے لیئے تجویع 

 ؛کط ؼکتب ہے

(b) حکوهت کو ثوضڈ کی ؽطف ؼے لگبئے گئے ؼولڈ

تیبض کط ، لیوتوں، چبضجع یب فیػ کب شیڈول ویؽٹ ٹیطف

 ؛کے زیٌب یب جوع کطًب

(c) ؼیػ، لیوتوں، چبضد فیػ جوع کطاًب اوض وطولی یب

کو جوع کطًے اوض  لواعس هیں ثیبى کی گئی ؼولڈ ویؽٹ 

 ؛ًیکبل کطًے کے لیئے جطهبًہ عبئس کطًب

(d)ؼے ظائس ًہیں ہوًب  ؼطچبضد  لگبًب جو واجت االازا

ؼولڈ  ؽے شسٍ ولت کے زوضاں  چبہیے، اگط ثوضڈ کے 

 ؛ویؽٹ  پط لگبئی گئی لیوت یب فیػ ازا ًہ کی گئی ہو

(e) جبضی کیئے گئے ثجٹ کے اًسض هکول هبلیبتی

 ؛اذتیبضات حبطل ہوًگے

(f) ؼے هتعلمہ  هیٌجوٌٹ کے ٓاپطیشي  ؼولڈ ویؽٹ

ی کو تعویط کطًب، عوبضتوں، جگہوں اوض هشٌط

 ؛اططالحبت اوض ؼٌجھبلٌب

(g) اوض ٓاپطیشٌل ، اًتظبهی، ہیوهي ضیؽوضؼع هیٌجوٌٹ

ؼولڈ تب کہ ولتبً  اوض ػواثؾ ثٌبًب  هبلیبت کے لیئے لواعس

 ؛چالیب جب ؼکے ویؽٹ هیٌجوٌٹ کب آپطیشي 

(h) ؼولڈ ویؽٹ هیٌجٌٹ ؼے هتعلمہ هوجوز اؼکیووں کب

 ؛اؼکویں ثٌبًب اوض اى پط کبم کطًب جبئعٍ لیٌب اوض ًئی 

(i) کچطے ؼے ثٌٌے والی جگہیں، جوع ہوًب، هٌتملی ،

یب جبًچ  کٌٹطول لٌب، ؼٌجھب، کبضوثبض کو ضی ؼبئیکلٌگ 

 ؛پڑتبل کطًب

(j) ؛ؼٌجھبلٌبثوضڈ  کے اکبئوًٹػ اوض ضیکبضڈ ظ کو 

(k) کؽی کو عہسےکو تیبض کطًب یب شیڈول ثوضڈ هیں 

 ؛کطًب اوض حکوهت کو هٌظوضی کے لیئے ثھیجٌب ضیوائیع

 (l) ثوضڈ کی جگہ پط ؼولڈ ویؽٹ هیٌجوٌٹ کو ؼٌجھبلٌے

 

 

 

 
 

 ثوضڈ کب اجالغ 

Meeting of the 

Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -IVثبة
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اتھبضٹی حبطل ہوگی جو  وٍ، جؽے لیئے حبلج ضکھٌب

، ایؽے فطیك ضکھٌب جو ڈائطیکٹط کے پبغ تھی هیٌجٌگ 

هیٌجوٌٹ کے لیئے ػطوضی ہوں اوض لوگوں کے  ویؽٹ 

 ؛ لیئے فبئسٍ هٌس ہوں

(m) حبلج کو ثصضیعہ کؽی هشہوض اذجبض کے شضیعے 

 ؛زعوت زیٌب

(n) کن ؼے کن لیوت هیں ذسهت  کے هعیبض  پط ٹیٌڈض

 ؛کطًب

(o) مہ کبض اوض ؼٌسھ یاوض فٌبشٌل  ؽط هتعلمہ ٓاپطیشٌل

ثٌبئے  ایکٹ اوض اغ ؼلؽلے هیں  وکیوضهٌٹپجلک پط

 ؛ گئے لواعس پط عول کطًب

(p) کی ؽطف  هیٌجوٌٹ زاضے یب کبئوًؽل  کؽی ویؽٹ

 ؼے ذسهت کے اًتظبم ؼٌجھبلٌب اوض ػبثطے هیں لیٌب؛

ثوضڈ کوطشل یب ثعًػ اًٹط پطائیع کے لیئے هسز کط (۴)

ؼکتب ہے، تطلی زال ؼکتب ہے، اًتظبم  کط ؼکتب ہے، کبم 

کط ؼکتب ہے، اوض اؼکیووں پط عول زضٓاهس  کط ؼکتب 

 ہوں۔ کچطے کے اًتظبم کے لیئے فبئسٍ هٌسہے، جو 

ثوضڈ اؼے تیبض کط کے اوض عول زضٓاهس کط ؼکتب ہے، (۵)

کی هسز ؼے،  ؼولڈ ویؽٹ یب ثیطوًی پطوفیشٌل 

کے  ایکؽپالئیٹیشي پالى جػ هیں زوؼطے هعبهالت 

 :ؼبتھ هٌسضجہ شیل هعبهالت شبهل ہوًگے

(a)؛اؼکین یب اؼکیووں کی الؽبم اوض جگہ 

(b)؛ضلن ترویٌہ هکول 

(c)؛هبلیبت کے وؼبئل 

(d) ؛کی تبضیدشطوعبت 

(e)؛هکول  کطًے کی تبضید 

(f)؛کبم کطًے کب ؽطیمہ 

(g)؛هطهت کے لیئے شهہ زاض ایجٌؽیبں 

(h)؛فوائس، ٹھوغ اوض غیط هبزی اکبئوًٹػ 

(i) جو افطاز کے  کوئی هٌظوثہ ثٌب کے عول هیں الًب

 توبم ػطوضی ہوں؛ فبئسے  کے لیئے 

ثوضڈ  کچطا جوع کطًے، هٌتمل  کطًے، زوثبضٍ ( ۶)

اؼتعوبل کے لبثل ثٌبًے، هطکت ؼبظی اوض کچطے هیں  

of the Board 

ثوضڈ کے چیئطهیي 

کے اذتیبضات اوض 

 فطائغ 

Powers and 

Functions of 

the Chairman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Vثبة

هیجٌگ ڈائطیکٹط 

کے اذتیبضات اوض 

 فطائغ
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Powers and 

Functions of 

the Managing 

Director 

 هیٌجٌگ ڈائطیکٹط 

Managing 

Director 
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پیسا کطًے کے لیئے اؼکویں تیبض کطے گب  ؼے تواًبئی

 ثوضڈ هیٌجوٌٹ کطے گب، ؼولڈ ویؽٹ اى کے لیئے اًتظبم 

کبم کطے   لیئے کے  جگہوں کی ثھطائی وغیطٍ کی تطلی

 گب۔

جبضی کط  ثوضڈ ظهیي یب کوئی هلکیت زوؼطی کو (۷)

پط زے ؼکتب ہے اى ًطذوں پط جي کے، فطوذت یب لیع 

کو حکوهت ؼے هشبوضت کے ثعس ؽے کیب گیب ہو، تب کہ 

هیں هسز کی جب ؼکے۔ ویؽٹ هیٌجٌٹ پط عول زضٓاهس 

ثوضڈ کوطشل اوض ؼوشل فوائس واال کیػ ًطخ تجویع 

ؽے ًطخ تت یکطًے کے لیئے ثٌبئے گب اوض حکوهت ا

 جت تک وٍ حکوهتی پبلیؽی  تک هٌظوض ًہیں کطے گی

 هیں ًہ ہو۔ ؼے ٹکطائو

زوضاں ؼولڈ ویؽٹ  هٌتملی کے عططے کے ( ۸)

هیٌجوٌٹ کب هوجوزٍ کبم کو کبئوًؽل کی ؽطف ؼے 

 کبئوًؽلعجبضی ضکھب جبئے گب۔ لوکل گوضًوٌٹ ڈپبضٹوٌٹ 

کے لیئے تبضید  ؼے ثوضڈ کی ؽطف کبهوں کی هٌتملی 

 ؼطکبضی ًوٹی فکیشي کے شضیعے ثیبى کطے گب۔

ثوضڈ طوثبئی حکوهت ؼے هشبوضت کے ثعس توبم (۹)

تجبضتی فطیموں، ایجٌؽیوں اوض غیط هلکی تٌظیووں ؼے 

ویؽٹ هیٌجوٌٹ کے پطاجیکٹػ پط ثبت کطے گب، 

 ًظطزاضی کطے گب اوض ؼے حتوی شکل زے گب۔

 ۔ بوزڈ کب اجالس؛۹

کھے گب جػ کن زو هبٍ کے ثعس اجالغ ض ثوضڈ  کن اظ(4)

کی طساضت چیئطهیي یعٌی لوکل گوضًوٌٹ  ڈپبضٹوٌٹ کب 

 کی ًظطزاضی  وظیط کطے گب، جػ هیں کبم کی پطوگطیػ

کی جبئے گی اوض ثوضڈ کی ؽطف ؼے توبم هوجوزٍ اوض 

کی ثٌیبز پط فیظلے کیئے جبئیں  ًئے الساهبت پط اکخطیت 

 گے۔

کی  جبًے یب اجالغ  ( چیئطهیي کے ثیطوى هلک۲)

هیں  ًہ کطًے ؼے لبطط ہوًے کی طوضت  طساضت

هیٌجٌگ ڈائطیکٹط اجالغ کی طساضت کطے گب اوض 

ایؽے اجالغ هیں کیئے گئے توبم فیظلوں پط چیئطهیي 

 ؼے پوؼٹ فیکٹو هٌظوضی  لے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -VIثبة
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 اجالس کب کوزم:

ٓافیشل هیوجطظ جیؽب کہ چیئطهیي، هیٌجٌگ ڈائطیکٹط (۳)

ڈائطیکٹطظ کے کن اظ کن زو تہبئی اوض کن ؼے ایگعیکٹیو 

ثوضڈ کے اجالغ کب کوضم  کن چبض ایکػ ٓافیشو هیوجطظ

 کے لیئے هطلوة ہوں گے۔ پوضا کطًے 

 :اجالس کے منٹس

 ۴۸اجالغ کے  ثوضڈ کے ہط اجالغ کے هٌٹػ (۴)

 گھٌٹوں کے اًسض جبضی کیئے جبئیں گے۔

 کمیٹیبں  اوز ذیلی کمیٹیبں:

( ثوضڈ هرتلف کبم، اًتظبهیہ، کطائے پط لیٌے، ۵)

ٹیٌڈضًگ، هبلیبتی اوض ثجٹیطی هعبهالت  کے لیئے 

 هرتلف کویٹیبں اوض شیلی کویٹیبں ثٌبئے گب۔ 

( ثوضڈ کبئوًؽلع اوض طوثے هیں ؼولڈ ویؽٹ کے ۶)

هتعلك کبم کطًے والی ثبڈیع ؼے آہؽتہ ٓاہؽتہ ویؽٹ 

 ل هیں لے گب۔یوکب کبم تحهیٌجوٌٹ 

 -IVثبة

 کے چیئطهیي  کے اذتیبض اوض کبم ثوضڈ 

Chapter-IV 

Powers and Functions of the Chairman of the 

Board 

 

 

 
شیل اذتیبضات اؼتعوبل کطے  چیئطهیي هٌسضجہ ( 4) ۔۱۱

 گب۔

(a) جت تک کؽی هخجت همظس  کے لیئے هٌع ًہ کیب

 ؛جبئے، ثوضڈ کے توبم اجالؼوں کی طساضت کطے گب

(b) ثوضڈ  کے هبلیبتی، ایگعیکیٹو اوض اًتظبهی هعبهالت

کی ًگطاًی کطًب اوض ایؽے کبم ؼطاًجبم  زیٌب جو 

 چیئطهیي کی ؽطف ؼے یب اغ ایکٹ کے تحت ؼوًپے 

 ؛گئے ہوں

(c)پط کبم  جگہثوضڈ کی  یوطجٌؽی کی طوضت هیں ا

کطًب ثوضڈ کو اغ کی ٓاًیوالے اجالغ کے زوضاں اى 

 

 

 

 
 -VIIثبة

 هبلیبت

Chapter-VII 

Finances 
 

ؼولڈ ویؽٹ  

 هیٌجوٌٹ فٌڈ

Solid Waste 

Management 

Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -VIIIثبة
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ٓاگبٍ کطًب  اوض هٌسضجہ شیل  لیئے  کبهوں کے ثبضے هیں 

 سام پط ثوضڈ  کی تظسیك حبطل کطًب؛گئے ال

جت چیئطهیي پبکؽتبى هیں غیط هوجوز ہوں  یب کؽی (۲)

، اپٌے اذتیبضات ہو زوؼطے ؼجت کی ثٌب پط غیط حبػط

کطًے اوض اپٌے  فطائغ ازا کطًے ؼے لبطط  اؼتعوبل 

ہو، هیٌجٌگ ڈائطیکٹط حکوهت کی ؽطف ؼے ًوٹی 

کؽی  فکیشي کے شضیعے  چیئطهیي کی شهہ زاضیبں 

و چیئطهیي  کے جشرض کو ؼوًپی جبئیں،  ایؽے

کب  اؼتعوبل کطے گب اوض اغ کے فطائغ  اذتیبضات

 ؼطاًجبم زے گب۔ 

 -Vببة

 مینجنگ ڈائسیکٹس  کے  اختیبزات اوز فسائض

Chapter-V 

Powers and Functions of the Managing 

Director 

 

 

 

ڈائطیکٹط حکوهت کی ؽطف ؼے اى  هیٌجٌگ ( 4) ۔44

کیب جبئے گب جیؽب  اوض ػواثؾ کے تحت همطض شطائؾ 

 ؽے کطے۔

هیٌجٌگ ڈائطیکٹط ثوضڈ کب چیف ایگعیکٹیو ٓافیؽط (۲)

 ہوگب۔

( چیئطهیي  کے عبم ػواثؾ کے تحت، هیٌجٌگ ۳)

 ڈائطیکٹط کط ؼکے گب۔

(a) کی ؽطف ؼے   حکوهت کی ہسایبت اوض ثوضڈ

اذتیبضات اى ؽطیموں ؼے اؼتعوبل کطًب جیؽب لواعس هیں 

 ؛ثیبى کیب گیب ہو

(b) اوض  ثوضڈ  کی هٌظوضی ؼے ؼبالًہ، ؼپلوٌٹطی

ڈ ثجٹ تیبض کطًب اوض هٌظوضی کے لیئے  ضوائیع 

 ؛حکوهت کو جوع کطاًب

(c)ٓ  ڈیٹط جٌطل ٓاف پبکؽتبى  کی ؽطف ؼے تیبض کی گئی

ٓاڈٹ ضپوضٹػ حکوهت کو جوع کطاًب اوض ٓاڈیٹط کی ؽطف 

 هتفطلبت

Chapter-VIII 

Miscellaneous 

 فیظلے  

Decisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌؽوذی

Repeal 
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ؼے ثیبى کی گئی کؽی ثے تطتیجی کو ہٹبًے کے لیئے 

 ؛ػطوضی لسم اٹھبًب

(d)کی  زازثوضڈ کے اجالغ هیں هٌظوضی کی گئی لطاض

ًمل حکوهت کو پیش کطًب یب ایؽی زوؼطی اتھبضٹی کو 

 ؛ًبهعز کی جبئے جو حکوهت کی جبًت ؼے ولتًب فولتبً 

(e)  ضیٹطى، اکبئوًٹ کی اؼٹیٹوٌٹ یب ضپوضٹ کی ًمل

کی ًمل  یب اغ کی تحویل هیں کؽی زؼتبویع فطاہن کطًب 

جوع کطاًب، جو ثوضڈ کی ؽطف ؼے ثٌبئی گئی کویٹی یب 

 ؛ کی ؽطف ؼے ؽلت کی گئی ہو شیلی کویٹی 

(f) توبم فطاڈ، غجي چوضی یب ضلن یب هلکیت کے ًمظبى

حکوهت، چیئطهیي اوض ثوضڈ کے توبم کیؽوں کے هتعلك 

 ؛کو ضپوضٹ کطًب

(g) ایؽے زوؼطے کبم ؼطاًجبم زیٌب اوض ایؽے زوؼطے

حکوهت یب ثوضڈ  کی  کطًب  جو ولتبً فولتبً اذتیبض اؼتعوبل 

ؽطف ؼے همطض کی گئی ہوں هیٌجٌگ ڈائطیکٹط اپٌے 

کوئی ثھی اذتیبض ثوضڈ کے کؽی هیوجط یب ڈائطیکٹط کو 

 ؛هٌتمل کط ؼکتب ہے

اى حسوز کے اًسض جو ثوضڈ کی ؽطف ؼے همطض کی (۴)

گئی ہوں هیٌجٌگ ڈائطیکٹط اپٌے کوئی ثھی اذتیبض ثوضڈ 

 هٌتمل کط ؼکتب ہے۔کے کؽی هیوجط یب ڈائطیکٹط کو 

هیٌجٌگ ڈائطیکٹط کی ثیوبضی یب غیط هلکی زوضے یب (۵)

کؽی زوؼطے ؼجت غیط حبػطی کی طوضت هیں، ؼت 

ڈائطیکٹط هیٌجٌگ  ٹوایگعیکیو ؼے ظیبزٍ ؼیٌیئط 

وهت کی ڈائطیکٹط کی چبضد ؼٌجھبلے گب، جت تک حک

 کیب جبئے۔ ؽطف زوؼطے  شرض کو همطض ًہ

 -VIببة 

 حکومت کے اختیبزات

Chapter-VI 

Powers of the Government 

 

( ثوضڈ کے ؼبالًہ، ؼپلوٌٹطی اوض ضیوائیعڈ ثجٹ 4۔ )۱۲

 ؛گی حکوهت کی ؽطف ؼے هٌظوض کی جبئے

ؼبالًہ ثجٹ حکوهت کو فٌبًػ ڈپبضٹوٌٹ کی ؽطف ( ۲)
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ؼے اعالًیہ ثجٹ شیڈول کے تحت جوع کطواجب جبئے 

 ؛گب

یطف، لیوتوں، چبضجع یب فیػ ( حکوهت کچطے کے ٹ۳)

جو ؼولڈ ویؽٹ کے لیئے لگبئے جبئیں گے اى کے 

شیڈول هیں تجسیلی ؼے یب ثٌب تجسیلی ثوضڈ کی ؽطف ؼے 

جوع کطاًے کے پٌسضٍ کبم والے زًوں کے اًسض هٌظوض 

کطے گی، اگط پٌسضٍ کبم والے زًوں کے زوضاں هٌظوضی 

ع کو ًہیں زی گئی، تو ؼولڈ ویؽٹ ٹیطف، لیوتوں، چبضج

اغ ؽطح تجویع کیئے گئے شیڈول کو حکوهت  کی 

 ؽطف ؼے هٌظوض ؼوجھب جبئے گب؛

حکوهت ثوضڈ کی ؽطف ؼے ؼولڈ ویؽٹ هیٌجوٌٹ (۴)

کے لیئے جوع کطائی گئی کوئی ثھی اؼکین تجسیلی  ؼے 

یب ثٌب تجسیلی  کے هٌظوض کط ؼکتی ہے یب اغ کو ضز کط 

 ؼکتی ہے۔

کے لیئے غیط ثوضڈ حکوهت کی هٌظوضی ؼے ثوضڈ ( ۵)

هلکی ضلن کے لطػوں ؼویت ؽویل  اوض هرتظط 

 عططے والے لطع لے ؼکتب ہے؛

 ثوضڈ کو هسز یب گطاًٹ زے ؼکتی ہے۔ حکوهت(۶)

 -VIIببة 

 مبلیبت

Chapter-VII 

Finances 

 

کیب جبئے گب، جػ  ( ثوضڈ کے لیئے الگ فٌڈ لبئن 4۔ )۱۳

  کو ؼولڈ ویؽٹ هیٌجوٌٹ فٌڈ کہب جبئے گب۔

فٌڈ هیں ایؽی ضلن زے ؼکتی ہے، جیؽے  حکوهت( ۲)

 حکوهت ؽے کطے۔

 فٌڈ هیں شبهل ہوگب؛ (۳)

(a) ،ثوضڈ کو واجت االازا ؼولڈ ویؽٹ  هیٌجوٌٹ چبضجع

 ؛ضیٹػ اوض فیػ کی وطولی شسٍ ضلن

(b)؛زی جبًے والی هسز گطاًٹػ کی گئی اوض ثوضڈ کو 

(c)؛ثوضڈ  کے لیئے جوع کیب گیب یب حبطل  کیب گیب لطع 

(d)  زوؼطی توبم  ضلوم جو ثوضڈ کی ؽطف ؼے وطول
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 کی گئی ہوں؛

 اوض چالیب جبئے گب۔ ؼٌجھبالفٌڈ ثوضڈ کی ؽطف ؼے (۴)

اى ثیٌکوں هیں جوع فٌڈ هیں جوع کی گئی ضلوم (۵)

کطائی جبئے گی، جي کو ثوضڈ کی ؽطف ؼے هٌظوضی 

 زی گئی ہو۔

 کی ؽطف ؼے فٌڈ وفبلی حکوهت یب طوثبئی  ثوضڈ  (۶)

حکوهت کی کؽی ؼیکیوضٹی یب حکوهت کی ؽطف ؼے 

ؼطهبیہ کبضی  هٌظوض شسٍ کؽی زوؼطی ؼیکیوضٹی هیں

 جبئیگی۔کی  

ثوضڈ کے اکبئوًٹػ اوض ضیکبضڈ اغ ؽطح ؼٌجھبلے ( ۷)

جبئیں گے، جیؽے حکوهت کی ؽطف ؼے ثیبى کیب گیب 

طًیشٌل جٌطل اکبئوًٹٌگ کے لواعس کب ہط اًٹ لیکي ہو 

 ۔جبئے گبولت ذیبل ضکھب 

ثوضڈ کے اکبئوًٹػ ؼبالًہ هبلی ؼبل ذتن ہوًے کے (۸)

جٌطل ٓاف پبکؽتبى  کی ؽطف  چھ هبٍ کے اًسض ٓاڈیٹط 

 ؼےٓاڈٹ کیئے جبئیں گے۔

ٓاڈٹ کیئے گئے اکبئوًٹػ  کی ضپوضٹ جوع   وضڈث(۹)

کطائے گب جػ کے ؼبتھ حکوهت کو ثھی  یہ ضپوضٹ 

 جبئیگی۔ زی ثھی 

 -VIIIببة 

 متفسقبت

Chapter-VIII 

Miscellaneous 

( ثوضڈ کے توبم فیظلے اغ کے اجالؼوں هیں 4۔ )۱۴

کی  اکخطیت  کی ثٌیبز پط کیئے جبئیں گے اوض ووٹوں

هیں چیئطهیي کو ایک کبؼٹٌگ    ثطاثطی کی طوضت

 ووٹ حبطل ہوگب۔

( ثوضڈ کب اجالغ اغ ؽطح اوض ایؽے ولت  اوض جگہ ۲)

کیب ہو،  جبئے گب جیؽے ػواثؾ هیں ثیبى ثالیبپط  

ثٌبئے جبئیں۔ اجالغ اغ  جت تک ػواثؾ ثشطؽیکہ 

   ہسایبت ہوں۔ جبئیں گے جیؽے چیئطهیي کی  ؽطح ثالئیں

یب یب کبضوائی کؽی ٓاؼبهی  ثوضڈ کب کوئی ثھی لسم(۳)

یط هوحط کے ؼجت غ ثوضڈ کی تشکیل هیں کؽی ًمض 
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 ًہیں ہوگب۔

ضیعے اوض ایؽی حکن کے ش( ثوضڈ  عبم یب ذبص ۴)

ثوضڈ اپٌے اذتیبضات یب کبهوں هیں کچھ شطائؾ کے تحت 

چیئطهیي، هیٌجٌگ ڈائطیکٹط یب اى کے عولساضوں یب 

 هالظهیي کو هٌتمل کط ؼکتب ہے۔

( ثوضڈ کے هالظهیي کی ؽطف ؼے اچھی ًیت ؼے ۵)

کیئے گئے، کؽی ثھی لسم پط لبًوى کی کؽی عسالت هیں 

 اٹھبیب جبئے گب۔کوئی ؼوال ًہیں 

۔ ؼٌسھ ؼولڈ ویؽٹ  هیٌجوٌٹ ثوضڈ ٓاضڈیٌٌػ کو ۱۵

 هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔

 

 


