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 0213ىجريَ  XXVIIIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XXVIII OF 2013 

 0210 ايڪٽۿ ڪّل شٍڌ

THE SINDH COAL ACT, 2012 
 ]0213ىارچ  06[

شٍڌ غّةي ۾ ڪّئهي جي اٌتظام ۽ ايڪٽ جًٍِ ذريعي 

 الِء كدم کٍيا ويٍدا. تركيَء

ڪّئهي جي اٌتظام ۽ تركيَء الِء كدم شٍڌ غّةي ۾  جيئً تَ 

ضروري ٿي پيّ کي ٌتيرڻ پيم ىعاىهً ڻڻ ۽ ان شان الڳاک

 „ُي؛

 عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:جّڙي ان کي ًُ ريت 

 -Iخػّ 

 طروعاتي

شڎيّ  0210شٍڌ ڪّل ايڪٽۿ کي ( ًُ ايڪٽ 1) .1

 ويٍدو.

 تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي.ًُ جي پّري غّةي شٍڌ ( 0) 

 (ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.3)

 

ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن جي  .0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(i) “ّىطهب ىعدٌيات جيڪا زىيً جي تَِ ُيٺ ” ڪّئه

ڏاىر ۿ ىعدٌي ڪّئهّىهي ُجي ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي 

 ؛خاڪي ڪّئهّ۽  گِٽ درجي وارو ڏاىر ڪّئهّڪّئهّۿ 

(ii) “اُڏو ذخيرو ىطهب اُڏي ڪّئهي ” ڪّئهي جي کاڻ

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 
 

ىختػر عٍّانۿ اضافّ ۽ 

 طروعات

Short title, extent 

and commencement 

 
 وغفّن

Definitions 
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ڪّئهي جي پيداوارۿ پروشيصٍگ ۽ جّڙجڪ جًٍِ ىان 

 ڪري شگِجي؛

(iii)“ىطهب ُڪ كاٌٌّي عٍّان جًٍِ ۾ ” ڪّئهي جّ عٍّان

طاىم „ُي شڃاڻپ جّ الئصٍسۿ وضاختي الئصٍسۿ ىعدٌي 

 ذخيري جي خّاني جّ الئصٍس ۽ کاڻ کّٽائي جي نيز؛

(iv)“ىطهب ڪّئهي جّ ذخيرو جيڪّ ڪًٍِ ةَ  ”ذخيرو

 غّرت ۾ اكتػادي طّر تي اشتعيال ٿيٍدو ُجي؛

(v)“ىطهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(vi) “ىطهب اُّ طخع جًٍِ جي ٌاني تي ” رکٍدڙ

خڪّىت طرفان ڪّئهي جّ عٍّان جاري ڪيّ ويّ „ُي ۽ 

 جًٍِ ۾ طاىم „ُي ان جّ عٍّان ۽ فائدو خاغم ڪٍدڙ؛

(vii) “ىطهب اُّ طخع يا ڪيپٍي جًٍِ کي ” الئصٍصي

ًُ الئصٍس ڏٌّ وڃي ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي عٍّان يا وياج ۾ 

 ؛جّ وارث

(viii) “ىطهب اُّ طريلّ جًٍِ ذريعي ڪّئهّ ” کاڻ کّٽڻ

ڪڍيّ وڃيۿ جًٍِ ۾ طاىم „ُيۿ شطح جي کّٽائيۿ شطح 

کي گئس ۾ ُيٺ کّٽائيۿ زىيً جي شطح ُيٺ ڪّئهي 

 طريلا؛ ۽ ٻياتتديم ڪرڻ 

(ix) “اُا ايراضي جيڪا ڪّئهي واري ُڌ ”گِيريم ايراضي

 ؛تي طتعي طّر تي واضح ڪئي۽ ورُائي وئي ُجي

(x) “ىطهب كاعدن ىّجب ةيان ڪيم.” ةيان ڪيم 

 -IIخػّ 

 شرگرىيً جّ اٌتظام شان الڳاپيمڪّئهي 

ADMINISTRATION OF COAL 

ACTIVITIES 
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ُڪ ڪّئهي جي کاڻيً جي اٌصپيڪٽّريٽ ٌُّديۿ ( 1.)3

جيڪا ڪّئهي ۽ تّاٌائي جي تركيَء واري کاتي شان 

الڳاپيم ٌُّديۿ جيڪا ڪّئهي جي کاڻيً جي تدفظۿ ةچاَء 

ٌيًٌّ جي ۿ کاڻً جي ىاخّنياتي وارن ىاىرن۽ ةازياةيَء 

اڻيً جي ىزدورن جي غدت کڻۿ ڪّئهي جي چڪاس ڪر

ان جي عيهي جي ترةيتي ۽ ۽ ڀالئيَء جي ٌظرداري ڪرڻ ۽ 

چڪاس الِء گٍجائظّن جّڙڻ ۽ اًٌِ تي عيهدر„ىد ڪرڻ ۽ 

 الڳّ ڪرڻ الِء ذىيّار ٌُّدي.

كاةهيت رکٍدڙ طخع کي غّةي جي  گِرةمخڪّىت ( 0)

شيّريً ڪّل فيهڊس الِء چيف اٌصپيڪٽر ىلرر ڪري 

كاةهيت رکٍدڙ ىاڻِّ ڪّئهي جي کاڻيً  گِرةمشگِي ٿي ۽ 

ري شگِي ٿيۿ جيڪي چيف جا اٌصپيڪٽر ىلرر ڪ

 اٌصپيڪٽر جي ىاتدت ٌُّدا.

( خڪّىت ُڪ ڪييٽي جّڙي شگِي ٿيۿ جًٍِ جّ 1.)4

شرةراَُ ڪّئهي جي کاڻيً جّ ڊائريڪٽر جٍرل ٌُّدو ۽ 

 اُڏا ٻيا ىييتر جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ڪييٽي اُڏا ڪو شراٌجام ڏيٍدي ۽ اُڏا اختيار ( 0)

 .اشتعيال ڪٍديۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي

 -IIIخػّ 

 کاڻّن کّٽڻ ۽ ٻيا الڳاپيم كدم

 

خڪّىت ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً تدت ڪّل ( 1.)5

 ٽائيٽم جاري ڪري شگِي ٿي.

ڪّ طخعۿ ڪيپٍي يا ٻي ڪا كاٌٌّي ُصتي ًُ ( 0)

ايڪٽ تدت خڪّىت طرفان ڪّل ٽائيٽم جاري ٿيڻ 

ڪّئهي جي کاڻيً 

 اٌصپيڪٽّريٽ

Inspectorate of Coal 

Mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىائيٍٍگ ڪييٽي

Mining Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 ڪّئهي جّ عٍّان

Coal Title 
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۽ کّٽائي جّ  ذخيرو ڪڍڻکاٌصّاِء شڃاڻپۿ واڌ ويجَِۿ 

 ڪو ٌَ ڪري شگٍِدا.

 اٌِيَء خد اٌدر( ڪّل ٽائيٽم ان جي رکٍدڙ کي عالئلي ۾ 3)

کّٽائي جّن شرگرىيّن ڪرڻ جّ ةااختيار ةڻائيٍدوۿ 

 .ٌُّديّنگِرةم شرگرىيً الِء جيڪي کاڻ کّٽائي ۽ ٻيً 

ڪّل ٽائيٽم ان جي رکٍدڙ کي زىيً ۾ ڪّ ةَ ىانڪي (4)

 ٌَ ڏيٍدو. خقجّ 

ياد تي ۿ ڪّئهي جي ةٍڳّنِاڪّئهي جي واڌ ويجَِ يا .6

تّاٌائي پيدا ڪرڻ يا ڪّئهي جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال ۾ 

رڌل شيّرا ىاڻِّ ۽ ڪيپٍيّن ىاخّنياتي اثر ۽ شياجي 

تظخع تي ڌيان ڏيٍداۿ اُڏي طريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ 

 ُجي.

 

ۿ ڪّئهي جي ةٍياد تي ڳّنِاڪّئهي جي واڌ ويجَِ يا  .7

تّاٌائي پيدا ڪرڻ يا ڪّئهي جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال ۾ 

رڌل شيّرا ىاڻِّ ۽ ڪيپٍيّن ىاخّنياتي اٌتظاىي ىٍػّةّ 

 جّڙيٍداۿ اُڏي طريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 

ۿ ڪّئهي جي ةٍياد تي ڳّنِاڪّئهي جي واڌ ويجَِ يا . 8

تّاٌائي پيدا ڪرڻ يا ڪّئهي جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال ۾ 

رڌل شيّرا ىاڻِّ ۽ ڪيپٍيّن غدت ۽ تدفظ جّ ىٍػّةّ 

 ان ڪيّ ويّ ُجي.جّڙيٍداۿ جيئً ةي

ۿ ڪّئهي جي ةٍياد تي ڳّنِاڪّئهي جي واڌ ويجَِ يا . 9

تّاٌائي پيدا ڪرڻ يا ڪّئهي جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال ۾ 

„ةادڪاريَء رڌل شيّرا ىاڻِّ ۽ ڪيپٍيّن خڪّىت جي ري 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ىاخّنياتي اثر ۽ شياجي 

 تظخيع

Environmental 

impact and Social 

assessment 

 

 

ىاخّنياتي اٌتظام جّ 

 ىٍػّةّ

Environment 

Management Plan 

 

 

 غدت ۽ ةچاَء جّ ىٍػّةّ

Health and safety 

plan 

 

 

ٻيِر ٌتيري جي خڪيت 

 عيهي

Resettlement Policy 
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 خڪيت عيهي تي عيم در„ىد ڪٍدا. َءواري

ۿ ڪّئهي جي ةٍياد تي ڳّنِاڪّئهي جي واڌ ويجَِ يا . 12

تّاٌائي پيدا ڪرڻ يا ڪّئهي جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال ۾ 

رڌل شيّرا ىاڻِّ ۽ ڪيپٍيّن پٍٍِجي ذىيداري ڪارپّريٽ 

پّري ڪٍداۿجيئً  گِرجً ىطاةقشّشائٽي ريصپاٌصيتهٽي 

 ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ڪّئهي خڪّىت ڪّل شيڪٽر جي تركيَء الِء ةظيّل . 11

شتعيالۿ ڪّئهي جي ةٍياد واڌ ويجَِ ۽ ڪّئهي جي ا جي

ۿ ڪّئهي ىان گيس ٺاُڻجٍريظًۿ  تّاٌائي پيدا ڪرڻۿتي 

يا ڪّئهي  وڌيڪ ىفيد ڪرڻۿۿ ان کي پاڻيٺ ۾ تتديم ڪرڻ

جي ڪًٍِ ٻئي اشتعيال کاٌصّاِء خڪيت عيهي جّڙي 

 شگِي ٿي.

 -IVخػّ 

 شيڏپڪاريً جّ تدفظ تي نڳايمڪّئهي 

PROTECTION OF COAL INVESTMENTS 

ٌجي ڪّئهي جي کّٽائي جي ىانڪي ۽ .خڪّىت 10

شيڏپڪاري جي اجازت ڏئي شگِي ٿيۿ جًٍِ ۾ طاىم „ُي 

ىلاىي يا عانيي ڪارپّريظٍزۿ گڎيم طّرۿ ڀائيّاريۿ شّل 

جيئً  واري کي پروپرائيٽر طپس يا ڪا ٻي كاٌٌّي ةيِڪ

 ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ڪّل ٽائيٽهس رکٍدڙ ۽ اًٌِ جي ىاتدت ٺيڪيدارن . 13

ٽيڪس ۽ ةئٍڪٍگ جي شهصهي ۾ وكتي تي شيڏپڪاريۿ 

 طّر الڳّ كاٌّنۿ كاعدا ۽ ضاةطا الڳّ ٿيٍدا.

 

 

 

ڪارپّريٽ شياجي 

 ذىيداري

Corporate Social 

Responsibility 

 

 

 شيڪٽر پانيصيزڪّل 

Coal Sector Policies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيڏپڪاري

Investment 

 

 

 

 

كاًٌٌّۿ كاعدن ۽ ضاةطً جّ 

 الڳّ ٿيڻ

Application of 

Laws, rules and 

regulations 

 



 
9 

ىد الِء خڪّىت عيم در„جي گٍجائظً تي  ًُ ايڪٽ. 14

پٍٍِجا اثاثا ۽ ڪاروةار شٍڀانڻۿ ن کي ڪّل ٽائيٽهس رکٍدڙ

ٺيڪيدار رکڻ ۽ ڪّئهي جي شرگرىيً کي ُالئڻ الِء  پيٽي

ن ضروري شِّنتّن ڏئي شيّريّگِرةم ىاڻِّ ڀرتي ڪرڻ الِء 

ۿ ةظرطيڪ ىاڻًِ جي ڀرتيَء وكت ىلاىي ىاڻًِ ۽ شگِي ٿي

 غّةي شٍڌ جي ىاڻًِ کي اونيت ڏٌي ويٍدي.

ڪّل ٽائيٽهس رکٍدڙ  فيسۿ چارجز ادا ڪٍدا ۽ . 15

 ڏيٍداۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي. ضياٌتّن

 

ڪّل ٽائيٽم رکدڙ شيّري غفائي ڪيم يا ٻئي ڪڍيم . 16

جيئً طئي ڪيّ ويّ ڏيٍدا. ىانڪاڻّتي اُڏي ٌرخ ڪّئهي 

 ُجي.

 -Vخػّ 

 ىتفركات

. ًُ ايڪٽ تدت ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ڪرڻ 17

جي ارادي تي خڪّىت يا ڪًٍِ ةَ طخع خالف ڪّ 

 ىلدىّ يا كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿيٍدي.

ُي ايڪٽ تيصتائيً ىّثر ٌُّدو جيصتائيً وكتي طّر . 18

 ُجي.الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي ڪجَِ ىتضاد ٌَ 

 

جيڪڎًُ ًُ ايڪٽ جّن گٍجائظّن الڳّ ڪرڻ ۾ . 19

ىت ًُ ايڪٽ جي الڳّ ّڪا رٌڊڪ پيض اچي ٿي تَ خڪ

ٿيڻ جي ٻً شانً اٌدر اُڏا خڪو جاري ڪري شگِي ٿيۿ 

جيڪي ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً جي ىتضاد ٌَ ُجًۿ 

 جيڪي اُڏي رڪاوٽ ُٽائڻ جي ىلػد الِء ضروري ُجً.

خڪّىت طرفان 

 شِّنتڪاري

Facilitation by 

Government 

 

 

 

 فيسۿ چارجز ۽ گارٌٽيز

Fees, charges and 

guarantees 
 

 رايهٽي

Royalty 

 

 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 ٻيً كاًٌٌّ تي اثر

Act to override other 

laws 
 

 رٌڊڪّن ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 
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ٌّٽيفڪيظً ذريعيۿ ًُ شرڪاري گزيٽ ۾ خڪّىت . 02

ايڪٽ جي گٍجائظً جا ىلػد خاغم ڪرڻ الِء ايڪٽ 

 شان الڳاپيم كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

 

 

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 كاعدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make rules 

 


