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 ۲۷۹۱مجزیہ  VIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VI OF 1972 

 ۲۷۹۱سندھ صوببئی اسیمبلی مزاعبت ایکٹ، 

THE PROVINCIAL ASSEMBLY OF SINDH 

PRIVILEGES ACT, 1972  

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)توہیذ

 هختظش ػٌواى اوس ششوػبت۔ ۱

Short Title and commencement 

 ۔ تؼشیف۲

Definitions 

 جو عول یب کشهٌل الذام کے جواثذٍ ًہیں ہوں گے اى ۔ هوجش۳

Members not liable to Civil or Criminal action 

 ۔ گشفتبسی عے اعتثٌی  ۴

Freedom from detention 

 ۔ عول کیغض هیں حبضشی عے اعتثٌی  ۵

Freedom from appearance in Civil Cases etc. 

اعوجلی  سکي کی لئے ہوئے ۔ لبثل ضوبًت همذهبت هیں لیذ یب حشاعت هیں ۶

 حبضشیاجالط هیں 
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Attendance of a Member detained or arrested on a 

bail able charge 

 ۔ کوئی ثھی کبسسوائی اعیوجلی هیں تؼویل ًہیں ہوگی۷

No process to be served in the Assembly 

 همذهبت کے دوساں تٌخواہوں اوس االئوًغض کب هغئلہ۔ ۸

No attachment of salaries and allowances 

کو ہٹبًے کی غیش  اشخبص  ۔ لوائذ کی خالف وسصی کشًے والے ۹

 رهیواسی

Non-liability of removing persons Infringing Rules 

 کی طلجی گواہوں ۔ ۱۱

Summoning of witnesses 

 ۔ اعیوجلی کی حذود هیں سکبوٹیں ڈالٌے پش جشهبًہ۱۱

Penalty for causing disturbance in the precincts of the 

Assembly 

کوئی ثھی کبسسوائی اعپیکش کی شکبیت اوس اعٹے یب ػذالتے ۔ ۱۲

 کبسسوائی کے ػالوٍ ًہیں ہوگی

No prosecution except on complaint of Speaker and 

stay or proceedings 

 پش عوبػت کب اختیبس جشائن ۔ ایکٹ کے تحت ۱۳

Cognizance of offences under Act 

 ۔ ضوبًت۱۱

Indemnity 
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 ۲۷۹۱مجزیہ  VIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.VI OF 1972 

مزاعبت ایکٹ،  سندھ صوببئی اسیمبلی

۲۷۹۱ 

THE PROVINCIAL ASSEMBLY OF 

SINDH PRIVILEGES ACT, 1972  

 ]۱۹۷۲جوالئی  ۱۸[

ایک ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ کی طوثبی 

اعیوجلی هیوجشص اوس کویٹیض کو هشاػبت فشاہن کی 

 جبئیں گی۔

جیغب کہ اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے ػبسضی آئیي 

کے تحت اعیوجلی هوجشاى کو  ۱۱۸کے آسٹیکل 

شاہن کشًی ہیں، جو لبًوى کے تحت طے کی هشاػبت ف

 جبئیں گی:

اوس جیغب کہ هٌبعت عوجھب گیب ہے کہ عٌذھ کی 

طوثبئی اعیوجلی، اط کے هوجشاى اوس کویٹیض اوس 

اعیوجلی هیں ثولٌے کی اجبصت دی گئی شخظیبت کو 

هشاػبت دی جبئیں اوس اتفبلی اوس والؼبتی هؼبهالت 

 کے علغلے هیں؛

 طشیمے عے ًبفز کیب جبئے گب۔جو هٌذسجہ ریل 

( اط ایکٹ کو عٌذھ طوثبئی اعیوجلی هشاػبت ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۲ایکٹ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

( اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هفہوم اوس ۱۔ )۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

هختظش ػٌواى اوس 

 ششوػبت

Short Title and 

commencement 

 تؼشیف

Definitions 
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 هضووى کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a)   اعیوجلی'' هطلت عٌذھ کی طوثبئی''

 اعیوجلی۔

(b) لت اعیوجلی کی ''اعیوجلی عیکشیٹشیٹ'' هط

 عیکشیٹشیٹ۔

(c)  کویٹی'' هطلت اعیوجلی کی طشف عے''

همشس کشدٍ کویٹی، اوس جظ هیں شبهل ہے 

 اعٹیٌڈًگ کویٹی اوس اعیوجلی کی علیکٹ کویٹی۔

(d)  آئیي'' هطلت اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کب''

 ػبسضی آئیي۔

(e) حکوهت'' هطلت عٌذھ حکوهت۔'' 

(f)گوسًش'' هطلت عٌذھ کب گوسًش۔'' 

(g)  ''هطلت اعیوجلی کب هیوجش اوس جظ ''هیوجش

هیں شبهل ہیں اعپیکش، ڈپٹی اعپیکش اوس  وصیش 

 اوس پبسلیبهبًی عیکشیٹشی؛

(h)  طشیمیکبس کے لوائذ'' هطلت ولتی طوس''

پش اعیوجلی کو چالًے کے طشیمیکبس کے لیئے 

 لوائذ؛

(i) عیکشیٹشی'' هطلت اعیوجلی کب عیکشیٹشی۔'' 

(j) اعپیکش'' هطلت اعیوجلی کب اعپیکش۔'' 

(ایغے هحفوظ کیب جبئے جیغے اط ایکٹ هیں هہیب ۲)

کیب گیب ہے یب جہبں هفہوم کب دوعشا هطلت هطلوة ہو، 

عت اظہبس جو اط ایکٹ هیں اعتؼوبل کیئے گئے ہیں، 

 اى کو وہی هؼٌی ہوگی جو اى کی آئیي هیں ہے۔

کی گٌجبئشوں کے تحت  ۱۱۸۔ آئیي کے آسٹیکل ۳

ی هیں کوئی کغی هیوجش کے خالف اعیوجلی یب کویٹ

ثھی هؼبهلہ اٹھبًے یب ًوٹیظ هیں الًے یب کوئی ثھی 

تو اط کے ؒخبف  ہو ثل، تحشیک، عوال یب دیگش هؼبهلہ

ایغی  چبہےعول یب کشهٌل کبسسوائی ًہیں ہوگی،

لشاسداد، تحشیک، ثل، عوال یب دوعشی کغی چیض کی 

 اعپیکش اجبصت ًہیں دیتب یب هٌظوس ًہیں کشتب۔
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوجش جو عول یب 

کشهٌل الذام کے 

 جواثذٍ ًہیں ہوں گے

Members not 

liable to Civil or 

Criminal action 

 گشفتبسی عے اعتثٌی  

Freedom from 

detention 
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وجلی هوجش کو اعیوجلی کبسسوائی ( کغی ثھی اعی۱۔ )۱

دى پہلے یب اجالط ختن ہوًے  ۱۱ششوع ہوًے عے 

دى ثؼذ طوثبئی لبًوى کے هطبثك گشفتبس یب  ۱۱کے 

ًظشثٌذ ًہیں کیب جب عکتب اوس ًہ ہی کوئی هیوجش عول 

کوسٹ یب سویٌیو کوسٹ یب دوعشی کغی کویشي یب 

ٹشثیوًل وغیشٍ هیں حبضش ہوًے کب پبثٌذ ہوگب، اعی 

شح کویٹی کے کغی هیوجش کو کویٹی کی کبسسوائی ط

کے دوساى اوس هیٹٌگ وغیشٍ کے ششوع ہوًے عے 

دى ثؼذ گشفتبس  ۳دى پہلے یب هیٹٌگ ختن ہوًے کے  ۳

یب ًظشثٌذ ًہیں کیب جب عکتب اوس ًہ ہی وٍ کغی کوسٹ، 

 کویشي یب ٹشثیوًل هیں حبضش سہٌے کب پبثٌذ ہوگب۔

ثھی ایغے ًہیں ثٌبیب ( هیں هوجود کچھ ۱(ریلی شك )۲)

 جبئے گب کہ:

(a)  هٌذسجہ ثبال لبًوى کے هطبثك کغی ثھی

کب هیوجش کو گشفتبس یب احتیبتی ًظشثٌذی 

فوسی ػول اط ایکٹ کی ششوػبت یب کغی 

ثھی ولت یب اعیوجلی کے اجالط ششوع 

دى پہلے یب اجالط ختن ہوًے  ۱۵ہوًے عے 

 دى ثؼذ ہوگب، یب ۱۵کے 

(b)  اعیوجلی هیوجش اط کغی ثھی لبًوى کے تحت

ولت کے دوساى جت اعیوجلی کب جالط 

جبسی ًہ ہو یب اعیوجلی کی کبسسوائی عے 

دى کے ثؼذ یب  ۱۵دى پہلے یب آخش هیں  ۱۵

دوعشے کغی ثھی ولت جت اط ًے کغی 

لغن کب جشم کیب ہو تو اط کو گشفتبس کشًے 

 ت ہوگی۔هوبًؼکی 

کے هٌحشف ًہیں تو لبًوى اگش کغی ًبفز لؼول ( ۱۔ )۵

هیں دیئے گئے طشیمے  هطبثك اوس هوجودٍ ایکٹ 

حبالت کے هوجت کوئی ثھی دیواًی یب سویٌیو ػذالت 

اوس ًہ ہی کویشي یب الیکشي ٹشثیوًل اعیوجلی کی 

کبسسوائی کے دوساى یب اعیوجلی کی کبسسوائی ششوع 

دى پہلے یب کبسسوائی ختن ہوًے کے  ۱۴ہوًے عے 

 

 

 

 

 

 

عول کیغض هیں 

اعتثٌی  حبضشی عے 

 وغیشٍ

Freedom from 

appearance in 

Civil Cases etc 

 

 

 

 

 

لبثل ضوبًت همذهبت 

هیں لیذ یب حشاعت هیں 

 سکي کی حبضشی

Attendance of a 

Member 

detained or 
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ایغے کیظ کے کبسسوائی ػول  دى ثؼذ کغی ثھی ۱۴

هیں ًہیں الئے گی جظ هیں ایک هیوجش یب ایک عے 

کے  4دفؼہ  صائذ هووجشاى فشیك ہوں، تت تک جت تک

هلی ہوئی اعتثٌی  حبالت کے تحت ختن ًہ ہو  تحت 

جبئے، هتؼلمہ هوجش یب هوجشاى کو تحشیشی دسخواعت 

 ػذالت، کویشي یب ٹشثیوًل هیں داخل ًہ ہو جبئے۔

اى عت کب اطالق  ( کے۱کی ریلی دفؼہ ) یکٹ ( ا۲)

دیواًی، سویٌیو یب کویشي کے عبهٌے یب الیکشي 

همذهبت پش ًبفز ہوگی، جظ عوبػت صیش ٹشثیوًل هیں 

هیں هیوجش فشیك ہو اوس کوئی ػذالت، کویشي یب 

ٹشثیوًل هضیذ کبسسوائی کشًے کی هجبص ًہیں ہوگی، 

تحت تت تک جت تک حبطل شذٍ اعتثٌی  لبًوى کے 

ختن ًہ ہو جبئے یب اط ولت تک جت تک دی گئی 

 اعتثٌی  کی هذت پوسی ًب ہو جبئے۔

جذاسی جشم هیں گشفتبس یب لیذ ہو ۔ اگش هوجش کغی فو۶

جبئے اوس کوسٹ جظ هیں هتؼلمہ همذهہ صیش عوبػت 

ہو اوس هوجش کو ثبلبػذٍ عوي جبسی کیب گیب ہو تو وٍ 

ئی هیں اعیوجلی یب اط کی ریلی کویٹی کی کبسسوا

حبضش ہو، هزکوسٍ کوسٹ اط هوجش کو لبثل ضوبًت 

ولت کے  هٌبعتپش  ضوبًتجشم کے کیظ هیں راتی 

لیئے آصاد کشے گی تب کہ هوجش حبالت کے حغبة عے 

اعیوجلی کی کبسسوائی یب اط کی کویٹی کی هیٹٌگ هیں 

 حبضش ہو عکے۔

ثششطیک اط دفؼہ کی گٌجبئشوں کے تحت یہ هفہوم 

کغی هوجش کو کوسٹ هیں حبضشی ًہ لیب جبئے کے 

عے هغتمل اعتثٌی  هل گئی ہے، ػبم حبالت کی طشح 

ػذالت هوجش کے خالف کیظ کی تبسیخ همشس کش کے 

 اوس عوبػت کش عکتی ہے۔

جلی ثلڈًگ کے ۔ کوئی دیواًی یب فوجذاسی عوي اعیو۷

تؼویل ًہیں کشوایب جب عکتب  حذود هیں کغی هوجش پش

 صت ًہ لی جبئے۔جت تک اعپیکش عے پیشگی اجب

arrested on a 

bail able charge 
 

 

کوئی ثھی کبسسوائی 

اعیوجلی هیں تؼویل 

 ًہیں ہوگی

No process to 

be served in the 

Assembly 

تٌخواہوں اوس االٔوًظ 

 کی ًو اٹیچوٌٹ

No attachment 

of salaries and 

allowances 

لوائذ کی خالف 

وسصی کشًے والے 

غیش رهیواس اشخبص  

 کو ہٹبًب

Non-liability of 

removing 

persons 

Infringing Rules 

 گواہوں  کی طلجی

Summoning of 

witnesses 
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۔ اعپیکش، ڈپٹی اعپیکش اوس هوجشاى کی ادا کی گئی ۸

اوس واجت االدا تٌخواٍ اوس اط کے ػالوٍ دیگش دی 

گئیں هشاػبت کغی ثھی لغن کے عول پشوعیجش کوڈ 

کے هچبثك جبسی کی گئی کوسٹ کی ڈکشی  ۱۹۱۸

 کے ػول هیں ًہیں آئے گی۔

 

 

۔ کوئی شخض جو اعیوجلی کے اجالط کے دوساى ۹

کغی ثھی لغن کے لوائذ کی خالف وسصی کشتے 

دیکھب گیب ہو یب کبسسوائی کے دوساى اهي اهبى خشاة 

سولظ آف پشوعیجش  کشًے هیں هلوث پبیب گیب ہو یب 

اعپیکش یب اعیوجلی کے دیئے گئے حکن توڑ سہب ہو اوس 

یب خبسج کیب گیب کے هطبثك اط شخض کو ًکبال گیب ہو 

کے خالف کغی ثھی لغن  ایغے الذام اٹھبًے والےہو 

 کی دیواًی یب فوجذاسی کبسسوائی ًہیں کی جب عکتی۔

 

 

( هیں هوجود گٌجبئشوں کے ۷( ریلی دفؼہ )۱۔ )۱۱

تحت اعیوجلی یب کوئی کویٹی جیغے ثھی طوستحبل 

ہو، کغی شخض کو اعیوجلی یب کویٹی هیں حبضش 

عکتی ہے، جیغے ثھی طوستحبل ہوًے کی ہذایت کش 

ہو، اوس ایغے شخض کے لجضے یب ضبثطے هیں 

 دعتبویض طلت کش عکتی ہے۔

( کے تحت کیب جبتب ۱(اگش کوئی حکن ریلی دفؼہ )۲)

ہے تو اط شخض کوهطلغ کیب جبئے گب کہ وٍ حبضش 

 ہو یب کوئی کبغزی کتبة، سکبسڈ یب دعتبویض پیش کشے،

یب اعپیکش یب کویٹی  ایغب حکن عیکشیٹشی کے دعتخظ
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،  جیغے ًکبال جبئے گبکے چیئشهیي کے حکن عے 

ثھی طوستحبل ہو اوس ایغے ہش حکن هیں تبسیخ، ولت 

اوس جگہ هتؼیي ہوں گے، جہبى طلت کیئے گئے 

شخض کو پیش ہوًب یب کبغز یب دیگش دعتبویض پیش 

 کشًے ہوں گے۔

(دیئے گئے تحشیشی حکن جظ هیں حبضشی کے ۳)

ثزسیؼہ هبجغٹشیٹ جظ کی حذ هیں وٍ  لیئے تؼویالت

سہتب ہو اوس جظ کے کغی هالصم کے رسیؼے یب 

،  سوثشو راتی طوس پش ػول هیں الئی جب عکتی ہے ی

 جہبں ہو آخشی ولت پش سہبئش پزیش تھب۔

(کوئی ثھی شخض جظ کو حبضش سہٌے کے لیئے ۴)

کہب جبتب ہے، وٍ شخض عیکشیٹشی عے حکوهت کے 

ئے لبًوى کے هطبثك سوصاًہ یب ثٌبئے گئے یب ثتبئے گ

 عفشی االٔوًظ حبطل کشًے کب حمذاس ہوگب۔

( اعیوجلی یب اط کی ثٌبئی گئی کوئی کویٹی کغی ۵)

شبہذ کو لغن اٹھبًے کے غشع عے جظ کے عبهٌے 

ثالئے تو لبًوى کے هطبثك عیکشیٹشی یب اعپیکش یب 

چیئشهیي کب همشس کشدٍ کوئی ثھی شخض اط شبہذ 

 ہے۔عے حلف لے عکتب 

( هیں هوجود گٌجبئشوں کے تحت ۷(ریلی دفؼہ )۶)

اگش ثالیب گیب کوئی شخض حبضش ہوًے عے جواة 

دے دیتب ہے یب حبضش ہوًے کے لیئے عشکبسی طوس 

پش طلت کشًے  پش اپٌے لجضے هیں سکھب کوئی 

کبغزی کتبة، سکبسڈ یب دعتبویض ثغیش کیظ هٌبعت 

و اط عجت ثتبًے کے پیش کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے ت

هبٍ تک  ۶شخض کو عبدٍ لیذ کی عضا ہوگی جو کہ 

ثڑھبئی جب عکتی ہے اوس جشهبًہ جو کہ ایک ہضاس 

 سوپے تک ثڑھبیب جب عکتب ہے۔

(اگش حکوهت اط سائے کی ہو کہ هلک کی عالهتی ۷)

یب اهي اهبى یب ػوام کی هشتشکہ دلچغپی کے هؼبهالت 

اوس کغی جبئض وجہ کی ثٌیبد پش کغی ثھی حکوهتی 

 

 

 

 

 

 

اعیوجلی کی حذود هیں 

سکبوٹیں ڈالٌے پش 

 جشهبًہ

Penalty for 

causing 

disturbance in 

the precincts of 

the Assembly 

کوئی ثھی کبسسوائی 

اعپیکش کی شکبیت 

اوس اعٹے یب ػذالتے 

کبسسوائی کے ػالوٍ 

 ًہیں ہوگی

No prosecution 

except on 

complaint of 

Speaker and 

stay or 

proceedings 

ایکٹ کے تحت 
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آفیظ یب اداسی یب کغی ثھی تٌظین جو حکوهتی حکن 

کے تحت لبئن کی گئی ہو، کب سکبسڈ اعیوجلی یب اط کی 

لبئن کشدٍ کغی کویٹی یب کغی شخض کو جو حکوهت 

پبکغتبى کب هالصم ہو اط کو گواٍ کے طوس پش ثالیب 

جبئے تہ حکوهت اپٌب اختیبس اعتؼوبل کش عکتی ہے کہ 

صم کو ایغی اعتثٌی  یب ایغے سکبسڈ یب حکوهتی هال

 ضوبًت دال عکتی ہے، جیغے طوستحبل ہو۔

ثششطیک ایغے هؼبهلے هیں اعیوجلی یب کویٹی، 

جیغے طوستحبل ہو، گوسًش عے هشاػبت یب اعتثٌی  

کے حوالے عے حکن لے عکتی ہے، جیغے هؼبهلہ 

ہو، جظ کی خبص دػوی  کی گئی ہے اوس گوسًش کے 

جبهغ ہوں گے، اوس اط علغلے هیں احکبم حتوی اوس 

 اى پش کغی کوسٹ هیں عوال ًہیں اٹھبیب جبئے گب۔

وضبحت: اط دفؼہ کے تحت حکوهت یب گوسًش کو 

اختیبس اوس حك حبطل ہوگب کے کغی آفیظ عے طلت 

کیب گیب کوئی سکبسڈ یب هشکضی حکوهت کے صیش دعت 

اختیبسی یب عیٹ اپ یب حکوهت کی طشف عے لبئن 

کے لیئے همشس کشدٍ  کشدٍ، یب هشکض کے هؼبهالت

شخض کی طلجی کب اختیبس اوس حك هشکضی حکوهت 

 اوس طذس کو ہوگب، جیغے ثھی طوستحبل ہو۔

۔ جو هوجش ًہ ہو اوس اعیوجلی کی حذود هیں ہٌگبهہ ۱۱

کشے، اعیوجلی کی کبسسوائی کے دوساى، یب کویٹی کی 

کبسسوائی کے دوساى، اوس اط دوساى کبسسوائی هیں 

شخض کو لیذ کی عضا دی جب سکبوٹ ہو تہ ایغے 

هبٍ تک ثڑھبئی جب عکتی ہے یب  ۶عکتی ہے، جو کہ 

جشهبًہ جو کہ ایک ہضاس سوپے تک ثڑھبیب جب عکتب 

 ہے، یب دوًوں۔

 

 

( اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت کوئی ثھی ۱۔ )۱۲

گٌبہوں پش عوبػت کب 

 اختیبس

Cognizance of 

offences under Act 

 ضوبًت

Indemnity 
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لبًوًی کبسسوائی ًہیں ہوگی جت تک اعپیکش کے 

احکبهبت عے عیکشیٹشی کے طشف عے تحشیشی 

یت ًہ کی جبئے یب عٌذھ کے وصیشاػلی  کی شکب

 اجبصت ًہ ہو۔

 ۱۸۹۸(جت تک کچھ کوڈ آف کشهٌل پشوعیجش ۲)

کے خالف ًہ ہو، اعپیکش اعیوجلی کی لشاسداد کی 

( کے تحت کغی ۱سوشٌی هیں کوسٹ کو ریلی دفؼہ )

شکبیت کے التوی  کے حوالے عے دسخواعت کش 

بئے عکتب ہے، کو اط پش هضیذ کبسسوائی ختن کی ج

اوس ایغی دسخواعت هوطول ہوًے پش کوسٹ اط 

شکبیت پش هضیذ کبسسوائی سوک عکتی ہے اوس 

 شکبیت واپظ لی گئی تظوس کی جبئے گی۔

 

۔ فشعٹ کالط هبجغٹشیٹ کے ػالوٍ کوئی ثھی ۱۳

کوسٹ کبسسوائی کب اختیبس ًہیں سکھے گی یب اط 

ایکٹ کی ششائظ کے تحت لبثل عضا جشم پش کبسسوائی 

 گی۔ ًہیں کشے

 

۔ اط ایکٹ کے تحت ًیک ًیتی عے اٹھبئے گئے ۱۴

 ، کغی لذم پش کغی شخض کے خالف کوئی دػوی 

 اعتغبثہ یب لبًوًی چبسٍ جوئی ًہیں کی جبئے گی۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


