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 9186 مجزیہ X سندھ ایکٹ نمبز

SINDH ACT NO.X OF 1986 
سندھ مالسمین کے لئے خصوصی االئونس 

  9186)ادائیگی( ایکٹ ، 
THE SINDH EMPLOYEES 

SPECIAL ALLOWANCE 

(PAYMENT) ACT, 1986 
 ]1986ًىهجط  26[

االئىًػ کی  ایکٹ جػ ؼے هالظهيي کے ذظىطی

 ازائيگی کی جبئے گی۔

کے ذظىطی االئىًػ اوض اغ ؼے  جيؽب کہ هالظهيي 

 هتعلقہ هعبهالت هيں ازائيگی کطًب هقظىز ہے۔

هل هيں الیب جبئے  جػ کى هٌسضجہ شیل ططیقے ؼے ع

 گب۔

( اغ ایکٹ کى ؼٌسھ هالظهيي کے لئے 1) .1

کہب  1986ذظىطی االئىًػ )ازائيگی( ایکٹ 

 جبئے گب۔

ب، اوض اؼے پہلی جىالئی فی الفىض ًبفص ہىگ( یہ 2)

 ؼوجهب جبئے گب۔ ؼے ًبفص 1986

ایکٹ هيں جت تک کچه هضوىى اوض هفہىم کے  .2

 :هتضبز ًہ ہى تت تک

(a)”پط ضکهب گيب ایؽب شرض  ؼے هطاز هالظهت“ الظمه

جؽے واؼطيساض یب کؽی زوؼطے شرض  کی ططف ؼے 

اًٹليکچىئل، اجطت پط کؽی پيشہ وضاًہ غيط پيشہ وضاًہ 

ٹيکٌيکل کلطیکل ذىز ؼبذتہ یب زوؼطا کىئی کبم کطًے 

ں، یب اؼے چالًے کے کے لئے یب اغ هتعلقہ هعبهالت هي

يبى کئے ہى یب ظثبًی طىض پط ث تحطیطی  لئے هالظهت جى

گئے یب عبئس کئے گئے هعبئسے کے تحت  یب ظیط تطثيت  

هل ہے ایؽب شرض جى هالظهت شبگطز کے طىض پط شب

 ۔چهىڑزے

(b) ”جػ ؼے  کب هطلت ہے، “ هالظهت زیٌے واال

هعبئسٍ کيب جبئے، اغ ؼے هطاز کىئی شرض جى 
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زوؼطے شرض کے  هالظهت پط ضکهے، یب کؽی 

طف شضیعے اپٌی ططف یب کؽی زوؼطے شرض کی ط

 :ؼے کىئی هالظم اغ هيں شبهل ہى

(i) ؛فطاز کی تٌظين، چبہئےوٍ اى کبپىضیٹيڈ  ہى یب ًہ ہىا 

(ii)  شبهل ہى یب  جػ کى اذتيبض ہى، جػ هيں شرض

ؼے زوؼطے شرض  ،جہبں کؽی کبم کے هعبهالت

۔ چبہئے اؼے هيٌجٌگ ایجٌٹ کہب جبئے، واثؽتہ ہىں

ڈائطیکٹط هيٌجط، ایجٌٹ ؼپطًٹيڈًٹ ؼيکطیٹطی، هبلک کب 

ایؽب کىئی زوؼطا شرض یب  ًوبئٌسٍ یب کىئی زوؼط ًبم(

 کؽی زوؼطے هعبهلے هيں کىئی شرض جى ایک هالظم

یب اغ کی اجطت کی ازائيگی کے ؼلؽلے هيں ًظطزاضی 

 ؛اوض ضبثطے کے لئے هبلک جىاثسٍ ہى اوض

(iii)  واضث، جبًشيي، هٌتظن جؽے کؽی یب اشربص کی

 ؛تٌظين کی ططف ؼے یہ کبم زیب جبئے، جيؽب هعبهال ہى

(c) ”؛ؼے هطاز ؼٌسھ حکىهت “حکىهت 

(d) ”ؼے هطاز اغ ایکٹ  کی “ ذظىطی االئىًػ

 ؛کے هطبثق واجت  االزا ضقنگٌجبئش 

(e) ”ؼے هطاز“تحطیطی ضوبًت: 

(i)  کىئی اؼٹيجلشوٌٹ جػ پط هغطثی پبکؽتبى شبپػ ایٌڈ

عبضضی طىض پط عبئس ہىتب  1969اؼٹيجلشوٌٹ ٓاضڈیٌٌػ،  

کے هتضبز ًہ  5ى اوض جت تک اغ ٓاضڈیٌٌػ کی زفعہ ہ

ہى۔ جػ هيں کلجع ، ہىٹل اوض هيؽع شبهل ہيں جى کؽی 

فبئسے حبطل کطًے کے لئے ًہيں چالئے جبتے اوض جى 

عالج هعبلجے کے لئے قبئن کئے جبتے ہيں یب ثيوبضوں، 

ں، هحتبجىں یب شھٌی طىض پط هعصوض افطاز کی هعصوض

 زیکه ثهبل کے لئے ہىتے ہيں۔

 

(ii) هغطثی پبکؽتبى اًڈؼٹطیل  تعويطاتی اًڈؼٹطی جػ پط

 1968ایٌڈ کوطشل اهپالئوٌٹ)ائيٌڈًگ ٓاضڈضظ( ٓاضڈیٌٌػ 

 ؛عبضضی  طىض پط عبئس ہىگب

(iii)  هيں  1934کىئی فيکٹطی جيؽبکہ فيکٹطیع ایکٹ

 ؛ثيبى کيب گيب ہے

(iv)  هيں ثيبى کيب  1923کىئی کبى جيؽب کہ کبى ایکٹ
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 ؛گيب ہے

(v)  کہ ضوڈ کىئی ضوضڈ  ٹطاًؽپىضٹ ؼطوغ جيؽب

هيں ثيبى کيب گيب ہے  1961ٹطاًؽپىضٹ وضکطظ ٓاضڈیٌٌػ، 

 ؛اوض

(vi)  ثشططيکہ اؼٹيجلش کب کىئی کالغ جيؽے حکىهت

هيں ًىٹی فکيشي کے شضیعے اغ ایکٹ ؼطکبضی گعٹ 

 ؛کے هقبطس حبطل کطًے کے اعالى کط ؼکتی ہے

 (f) ”ؼے هطاز ذسهبت کب هعبوضہ ، جى ایک “ يںاجطت

کؽی کٹىتی کے ثغيط ہى هالظم کی واجت االزا  ضقن جى 

هالظهت یب ظیط تطثيت شبگطز کے هعبئسے کے تحت 

 :یب عبئس کيب گيب اغ هيں شبهل ہے تحطیطی، ظثبًی، ثيبًی

اغ هيں کىئی هہٌگبئی االئىًػ، یب  ضہي ؼہي کی تويت 

اضبفی عبضضی طىض پط کے ؼلؽلے هيں کىئی زوؼطا 

کؽی قبًىى کے تحت عبئس ہىًے واال اغ هيں شبهل ًہيں 

 ہىگب۔

(i)  اضبفی وقت کے لئے کىئی ازائيگی یب 

(ii)  ایؽی ضقن جى ایک هالظم کى اغ کی

ذطچىں کے  هالظهت کے عالوٍ ذظىص

، اوض جػ کب وٍ ؼلؽلے هيں ازا کی جبئے یب 

 حقساض ہى

(iii) پطویڈًت فٌڈ کب حظہ یب 

(iv)  واجت االزا هعبوضہ ًىکطی چهىڑًے پط

(Gratuity)یب ، 

(v) ایؽی ضقن جى ثىًػ کے طىض پط زی جبئے۔ 

کىئی ثهی هالظم جػ کی تٌرىاٍ ایک ہعاض ؼے   .3

ظیبزٍ ًہ ہى اغ کی هالظهت کے ؼلؽلے هيں پہلی 

کے ثعس ًىکطی زیٌے والے کی  1976جىالئی 

ازا کيب  “ذظىطی االئىًػ”ططف ؼے اؼے 

االئىًػ[ ازا ]اوض اضبفی ذظىطی 1  جبئے گب

 کيب جبئے گب۔

(a)  جىہط هہيٌے پچبغ ضوپے ہىگب، اگط اغ کی

 

 ذظىطی االئىًػ

Special Allowance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ذظىطی االئىًػ کی 

 ازائيگی کی شهہ زاضی 

Responsibility of 

payment of Special 

Allowance 

ذظىطی االئىًػ کی 

 ازائيگی کے لئے وقت

Time for payment 

of special 

allowance 

وطىلی کے لئے زعىٰی 

یب ذظىطی االئىًػ کی 

 ازائيگی هيں زیط

Claims for 

recovery, or delay 

in payment of 

special allowance 

 

 

 

 

 

                                              

 ۔1992فطوضی  22کے تحت تبضید  Vکی ایکٹ  1992هيں الفبظ شبهل کئے گئے  3 زفعہ .1



 
5 

 اجطت ایک ہعاض ضوپے ؼے ظیبزٍ ًہ ہى،   یب

(b)  کے ؼبته ایک  اجطت حؽبة ؼے کہ ایؽی

ہعاض ضوپے هبہبًہ ہىًگے، اگط اغ کی اجطت 

 ًىؼى پچبغ ضوپے ؼے ظیبزٍ ہے۔
2[”3-A  ہے اغ کی اجطت کتٌی ثهی چبہط هالظم کى

پط یب اغ کے ثعس هالظهت کے  1991 پہلی زؼوجط ہى

ؼلؽلے هيں اؼے هالظهت زیٌے والے کی ططف ؼے 

اضبفی ذظىطی االئىًػ زو ؼى ضوپے کے ثطاثط 

 [“ہط هہيٌے ازا کيب جبئے گب۔
3[”3-B   3اوض  3زفعہ-A  کے تحت ہط هالظم کى

پہلی  عالوٍزیئے جبًے والے اضبفی االئىًؽع کے 

ؼے ًىکطی زیٌے والے کی ططف اضبفی  1995هئی 

ذظىطی االوًػ ایک ؼى ضوپيب هبہبًہ کے طىض پط 

 [“زیب جبئے گب۔

ًىکطی زیٌے واال اغ ایکٹ کے تحت هطلىثہ  .4

 ذظىطی االئىًػ کی ازائيگی کب شهہ زاض ہىگب۔

 

 

تحطیطی ضوبًت کی ضوشٌی هيں کچه کؽٹن،  .5

ؼلؽلے هيں اؼتعوبل ضوایت یب عبئس قبًىى کے 

ذظىطی االئىًػ اجطت کے ؼبته ازا کئے جبئيں 

 گے۔

 

جہبں اغ ایکٹ کی گٌجبئش هيں تکطاضی ہى۔ کؽی  .6

هالظم کے ذظىطی االئىًػ کى ضوکب جبئے یب 

ایؽب هالظم ذىز یب کؽی زوؼطے  زیط کی جبئے

 شرض کے شضیعے زضذىاؼت کط ؼکتب ہے۔

(a) پط اؼٹجلشوٌٹ  جت کىئیطىضت هيں  غا

اؼٹجلشوٌٹ آضڈیٌٌػ، ویؽٹ پبکؽتبى شبپػ ائٌڈ 
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ی  پط اغ اتهبضٹ وقتی طىض ، پط 1969هجطیہ 

( کے تحت 1کی شیلی ) 12جى زفعہ  پط عبئس ہى،

، 11کى هقطض کی گئی ہے اوض اغ کی زفعبت 

کی گٌجبئش کے  32اوض  31، 23، 21، 13

حبلتىں کے هطبثق  هطبثق زائطٍ اذتيبض هال ہے۔

ؼے اؼپيشل االئىًػ کی  ضطوضی  ہيط پهيط

قبطس کے لئے عبئس کيب جب وطىلی والے ه

 ؼکتب ہے، اوض

(b)  کی کؽی زوؼطی  1936پيوٌٹ آف ویجع ایکٹ

( کے 1کی شیلی زفعہ ) 15طىضت هيں زفعہ 

هقطض کی گئی اتهبضٹی، جؽے اغ زفعہ  تحت

، 19، 18، 17، 16، 6اوض اغ ایکٹ کی زفعبت 

کے هطبثق ضطوضی تجسیليىں  26اوض  23، 22

ؼے اؼپيشل االئىًػ کی وطىلی والے هقبطس 

  کے لئے عبئس کيب جب ؼکتب ہے۔

جت تک اغ ایکٹ یب عبضضی طىض پط عبئس قبًىى  .7

ایک کے هتضبز ًہ ہى، تت تک ذظىطی االئىًػ 

هعزوض کی اجطت کب حظہ ًہ ہىگب کؽی زوؼطے 

قبًىى کے هقبطس کے لئے جػ هيں شبهل ہے 

اوض اووض ٹبئين کبم  ثىًػ پطوویڈًٹ فٌڈ گطیجىیٹی

 کی اجطت هيں حظہ۔

کىئی ثهی هالظهت زیٌے واال جى ایکٹ کی  .8

گٌجبئش کی ذالف وضظی کطتب ہے تى اؼے قيس کی 

ب جطهبًہ ؼعا زی جبئے گی جى چه هبٍ تک ہىگی ی

ؼے ثڑھبیب جب ؼکتب ہے یب جہ ایک ہعاض ضوپے

 زوًىں۔

کى اغ ایکٹ کے تحت کؽی جطم  کؽی ثهی عسالت .9

جت تک هتبثط  ہىگبپط کبضوائی کب اذتيبض ًہيں 

هالظم یب ضجؽٹطڈ ٹطیڈ یىًيي کب عولساض جػ هيں 

شکبیت ًہ وٍ هالظم هيوجط ہے۔ اغ کی ططف ؼے

هيں حکىهت کی ططف  کی جبئے یب اغ ؼلؽلے 

شرض کی ططف  ثٌبئے  گئے کؽیؼے ثباذتيبض 

 ؼے شکبیت ًہ کی جبئے۔
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1]*****[ 

 

 

 

 

  

 
 کى ؼٌسھ ایکٹ ًوجط 1965آضڈیٌٌػ  ازائيگی( )تطهين(ؼٌسھ ایوپالئيع اؼپيشل االئىًػ ) .1

VIII    کى هٌؽىخ کيب گيب۔ 1995اکتىثط  25تبضید  1995هجطیہ 

 

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ 

 میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔


