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] ۶۲هبسچ [۶۱۰۲
ایکٹ جظ کے رسیعے عٌذھ فوثے هیں کوئلے کی
اًتظبم اوس تشقی کے لئے اقذام اٹھبئے جبئے گے۔
جیغب کہ عٌذھ فوثے هیں کوئلے کے اًتظبم اوس تشقی
کے لئے اقذام اٹھبًے اوس اى عے هٌغلک هعبهالت کو
دل کشًب ضشوسی ہوگیب ہے؛
جظ کو اط طشح ثٌب کے عول هیں الیب جبئیگب:
حصہ I-
شزوعبتی
 )1( .1اط ایکٹ کو عٌذھ کول ایکٹ ۶۱۰۶ ،کہب
جبئیگب۔
( )2اط کی توبم فوثے عٌذھ تک توثیق کی جبئے
گی۔
( )3یہ فوسی طوس ًبفز ہوگب۔
 .2اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هفہوم اوس هضووى کے
هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
)” (iکوئلہ“هطلت وٍ هعذًیبت جو صهیي کی عطخ
تذت دعتیبة ہو اوس جظ هیں ؽبهل ہو هعذًی کوئلہ،
ڈاهش کوئلہ ،کن دسجہ واال ڈاهش کوئلہ اوس خبکی کوئلہ؛
)” (iiکوئلہ کی کبى“ عے هشاد ایغے کوئلے کب ایغب
رخیشٍ جظ هیں عے کوئلہ کی پیذاواس ،پشوعیغٌگ
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توہیذ )(Preamble

عٌواى

هختقش
ؽشوعبت
Short title, extent
and commencement
تعشیف
Definitions

اوس

اوس ثٌبوت کی جبئے؛
)” (iiiکوئلہ کے عٌواى“ عے هشاد ہے ایک قبًوًی
عٌواى جظ هیں ؽبهل ہیں ؽٌبخت کبالئغٌظ ،وضبدتی
الئغٌظ ،هعذًی رخیشے کے دوالے کب الئغٌظ اوس
کبى کھودائی کی لیض؛
)” (ivرخیشٍ“عے هشاد ہے کوئلے کب رخیشٍ جو کغی
ثھی فوست هیں اقتقبدی طوس پش اعتعوبل ہوتب ہو؛
)” (vدکوهت“ عے هشاد ہے عٌذھ دکوهت؛
)” (viسکھٌے واال“عے هشاد وٍ ہےؽخـ جظ کے
ًبم پش دکوهت کے طشف عے کوئلہ کب عٌواى جبسی
کیب گیب ہے اوس جظ هیں ؽبهل ہیں اى کب عٌواى اوس
فبئذٍ دبفل کشًب؛
)” (viiالئغٌغی“عے هشاد وٍ ؽخـ یب کوپٌی ہے
جظ کو الئغٌظ دیب جبئے اوس جظ هیں ؽبهل ہے
عٌواى یب هٌبفعے هیں واسث؛
)” (viiiکبى کھودًب“ عے هشاد وٍ طشیقہ جظ کے
رسیعے کوئلہ ًکبال جبئے ،جظ هیں ؽبهل ہے ،عطخ
کی کھودائی ًچلی ،عطخ کی کھودائی ،کوئلے کی گئظ
هیں تجذیل کشًب اوس دوعشے طشیقے؛
)” (ixهذیظ ایشاضی“ عے هشاد ہے وٍ یشاضی جو
کوئلے والے جگہ پش طجعی طوس پش واضع کی اوس
ثبًٹی گئی ہو؛
)“ (xثیبى ؽذٍ” کب هطلت ہے قواعذ هوجت ثیبى ؛
حصہ II-
کوئلے سے منسلک سزگزمیوں کب انتظبم
ADMINISTRATION OF COAL
ACTIVITIES
 )1(.3ایک کوئلے کی کبًیں کی ایک اًغپیکٹوسیٹ
ہوگی ،جو کوئلے اوس تواًبئی کی تشقی والے ڈپبسٹوٌٹ
عے هٌغلک ہوگی ،جو کوئلے کی کبًیں کے تذفع،
ادتیبط اوس ثبصیبثی والے هعبهالت ،کبًوں کی
هبدولیبتی ًووًے کی هعبئٌہ کشًے ،کوئلے کی کبًیں
کی هضدوسں کی فذت اوس فالح کی ًظشداسی کشًے
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کبًیں

کے
کوئلے
اًغپیکٹوسیٹ
Inspectorate of Coal
Mines

هبئیٌگ کویٹی
Mining Committee

کوئلے کب عٌواى
Coal Title

اوس اط کی عولے کی تشثیتی اوس هعبئٌے کے لئے
گٌجبئؾیں ثٌبًب اوس اط پش عولذس ٓاهذ کشًب اوس ًبفز
کشًے کے لئے رهیواس ہوگی۔
( )2دکوهت هطلوثہ قبثلیت سکھٌے والے ؽخـ کی
فوثے کی توبم کول فیلڈط کے لئے چیف اًغپیکٹش
هقشس کش عکتی ہے اوس هطلوثہ پش قبثلیت سکھٌےواال
ؽخـ کوئلے کی کبًیں کے اًغپکٹش هقشس کش عکتی
ہے وٍ چیف اًغپکٹش کی هبتذت ہوگب۔
 )1(.4دکوهت ایک کویٹی ثٌب عکتی ہے ،جظ کب
عشثشاٍ کوئلے کی کبًیں کب ڈائشیکٹش جٌشل ہوگب اوس
ایغے دوعشے هیوجشاى جیغے ثیبى کئے گئے ہیں۔
( )2کویٹی ایغے کبم عشاًجبم دے گی اوس ایغے اختیبس
اعتعوبل کشے گی ،جیغب ثیبى کیب گیب ہو۔
حصہ III-
کبنیں کھودنب اور دوسزے منسلک اقدام
COAL MINING AND RELATED
OPERATIONS
 )1(.5دکوهت اط ایکٹ کی گٌجبئؾیں کی تذت کول
ٹبئیٹل جبسی کش عکتی ہے۔
( )2کوئی ؽخـ ،کوپٌی یب کوئی دوعشا کوئی اط
ایکٹ تذت دکوهت کے طشف عے هبعوائے کول
ٹبئیٹل جبسی ہوًے کے ؽٌبخت ،تشقی ،رخیشٍ ًکبلٌے
اوس کھودائی کب کبم ًہیں کش عکے گے۔
( )3کول ٹبئیٹل اط کے سکھٌے والے کو عالئقے هیں
دذود کے اًذسکھودائی کی عشگشهیوں کشًے کب
ثباختیبس ثٌبئےگب ،جو کبى کی کھودائی اوس دوعشی
عشگشهیوں کے لئے هطلوة ہوًگے۔
( )4کول ٹبئیٹل اط کے سکھٌے والے کو صهیي هیں
کوئی ثھی هبلکی کب دق ًہیں دیگب۔
.6کوئلے کی تشقی یب اط کی تالػ ،کوئلے کی ثٌیبد
پش تواًبئی پیذا کشًے یب کوئلے کے کغی دوعشے
اعتعوبل هیں هقشوف توبم اؽخبؿ اوس کوپٌیبں
هبدولیبتی اثش اوس عوبجی تؾخـ پشتوجہ دیٌگے،
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هبدولیبتی اثش اوس عوبجی
تؾخیـ
Environmental
impact and Social
assessment
اًتظبم

هبدولیبتی
هٌقوثہ
Environment
Management Plan

کب

فذت اوس سوک تھبم کب
هٌقوثہ
Health and safety
plan
دوثبسٍ آثبدکبسی
دکوت عولی
Resettlement Policy

کی

عوبجی

کبسپوسیٹ
رهیذاسی
Corporate
Social
Responsibility
کول عیکٹش پبلیغیض
Coal Sector Policies

اط طشیقے عے جیغب ثیبى کیب گیب ہو۔
 .7کوئلے کی تشقی یب تالػ ،کوئلے کی ثٌیبد پش
تواًبئی پیذا کشًب یب کوئلے کی کغی دوعشے اعتعوبل
هیں هقشوف توبم لوگ اوس کوپٌیبں هبدولیبتی اًتظبهی
هٌقوثے ثٌبئے گے ،اط طشیقے عے جیغب ثیبى کیب
گیب ہو۔
قبًوى،

عشهبئیکبسی
Investment

 .8کوئلے کی تشقی یب تالػ ،کوئلے کی ثٌیبد پش
تواًبئی پیذا کشًب یب کوئلے کی کغی دوعشے اعتعوبل
هیں هقشوف توبم لوگ اوس کوپٌیبں فذت اوس تذفع
کب هٌقوثہ ثٌبئے گے ،جیغب ثیبى کیب گیب ہیں۔
 .9کوئلے کی تشقی یب تالػ ،کوئلے کی ثٌیبد پش
تواًبئی پیذا کشًب یب کوئلے کی کغی دوعشے اعتعوبل
هیں هقشوف ؽخـ اوس کوپٌیبں دکوهت کی
ٓاثبدکبسی والی دکوت عول پش دس ٓاهذ کشے گے۔
 .11کوئلے کی تشقی یب تالػ ،کوئلے کی ثٌیبد پش
تواًبئی پیذا کشًب یب کوئلے کی کغی دوعشے اعتعوبل
هیں هقشف توبم لوگ اوس کوپٌیبں اپٌی رهیواسی
کبسپوسیٹ عوعبئٹی سیغپبًغیجلٹی کے هطبثق توبم
کشیں گی ،جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
 .11دکوهت کول عیکٹش کی تشقی کے لئے ثؾوول
کوئلے کی تشقی اوس اعتعوبل ،تواًبئی پیذا کشًب ،گیظ
ثٌبًب ،اى کو هذلول کشًب ،صیبدٍ هفیذ کشًب ،کوئلے کے
کغی دوعشے اعتعوبل کے هبعوائے دکوت عولی ثٌب
عکتی ہے۔
حصہ IV-
کوئلہ پز لگبئے گی سزمبیہ کبری کب تحفظ
PROTECTION OF COAL
INVESTMENTS
.12دکوهت ًجی طوس پش کوئلہ کی کھودائی کی هبلکی
اوس عشهبیہ کبسی کی اجبصت دی عکتی ہے ،جظ هیں
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اوس

قبعذے
ضواثظ ًبفز ہوًے
Application
of
Laws, rules and
regulations
دکوهت کے طشف عے
عہولتکبسی
Facilitation
by
Government

چبسجض

اوس

فیظ،
ضوبًتوى
Fees, charges and
guarantees
هبلکبًہ
Royalty

ضوبًت
Indemnity
دوعشے قواًیي پش اثش
Act to override
other laws

سکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of
difficulties

ؽبهل ہے هقبهی یب عبلوی کبسپوسیؾٌض ،هؾتشکہ طوس،
ؽشاکت داسی ،عول پشوپشائیٹش ؽپظ یب کوئی دوعشی
قبًوًی ھہیت والے کو جیغب ثیبى کیب گیب ہو۔
 .13کول ٹبئیٹلظ سکھٌے والے اوس اط کے هبتذت
ٹھیکیذاسوں پش عشهبیہ کبسی ،ٹیکظ اوس ثئٌکٌگ کے
علغلے هیں سائج الوقت قبًوى ،قواعذ اوس ضواثظ الگو
ہوًگے۔
قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make rules

 .14اط ایکٹ کی گٌجبئیؾیں پش عول دس ٓاهذ کشًے کے
لئے دکوهت کول ٹبئیٹلظ سکھٌے والوں کو اپٌے
اثبثے اوس کبسوثبس عٌجھبلٌے ،پیٹی ٹھیکیذاس سکھٌے
اوس کوئلے کی عشگشهیوں کو چالًے کے لئے کغی
ؽخـ کو ثھشتی کشًے کے لئے توبم عہولتیں دی
عکتی ہے ،ثؾشطیکہ لوگوں کی ثھشتی کے وقت
هقبهی لوگ اوس فوثہ عٌذھ کے لوگوں کو اولیت دی
جبئے گی۔
 .15کول ٹبئیٹلظ سکھٌے والے فیظ ،چبسجض ادا کشے
گے اوس ضوبًتیں دے گے ،جیغب ثیبى کیب گیب ہو۔
 .16کول ٹبئیٹل سکھٌےواال فبف ؽذٍ یب دوعشے قغن
کے کوئلے پش ایغے ًشر پشهبلکبًہ ادا کشے گب ،جیغب
طئے کیب گیب ہو۔
حصو V-
متفزقبت
MISCELLANEOUS
.17اط ایکٹ کے تذت کئے گئے کغی کبم یب کچھ
کشًے کے اسادے پش دکوهت یب کغی ثھی ؽخـ کے
خالف کوئی هقذهہ یب قبًوًی کبسوائی ًہیں ہوگی۔
 .18یہ ایکٹ تت تک هوثش ہوگب جت تک وقتی طوس پش
سائج العول کغی قبًوى کے هتضبد ًہ ہو۔
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 .19اگش اط ایکٹ کو گٌجبئیؾیں ًبفز کشًے هیں کوئی
سکبوٹ پیؼ ٓائے تو دکوهت اط ایکٹ کی ًبفز ہوًے
کے دو عبل کے اًذس ایغے ادکبم جبسی کش عکتی
ہے ،جو اط ایکٹ کی گٌجبئیؾیں کے هتضبد ًہ ہو۔
الجتہ سکبوٹ ہٹبًے کے هققذ کے لئے ضشوسی ہو۔
 .21دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹفکیؾي کے
رسیعے ،اط ایکٹ کی گٌجبئؾوں کے هقبفذ دبفل
کشًے کے لئے اط ایکٹ عے هٌغلک قواعذ ثٌب عکتی
ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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