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बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली , २०७४ 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत नमनत 

२०७४।११।१४  
संशोधि    
प्रदेश सभा (पहहलो संशोधि) 
नियमावली, २०७६                     २०७६।०५।१०      

प्रस्ताविा: िेपालको संहवधािको धारा १९४ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 
बागमती प्रदेशको सभाले आफ्िो कायय सञ्चालि गिय, बैठकको सवु्यवस्था कायम 
राख्न र अन्य कामकारबाही नियनमत एवं प्रभावकारी बिाउि यो नियमावली 
बिाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारशभभक 

1. संशिप्त िाम र प्रारभभ: (१) यस नियमावलीको िाम "प्रदेश 
 सभा नियमावली, २०७४" रहेको छ।  

(२) यो नियमावली तरुून्त प्रारभभ हिेुछ। 

2. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस 
 नियमावलीमा,-   

(क) "संहवधाि" भन्नाले िेपालको संहवधाि सभझि ुपछय।  

(ख) "प्रदेश सभा" भन्नाले िेपालको संहवधािको धारा १७५ 
बमोशजमको प्रदेश सभालाई सभझि ुपछय। 

(ग) "सभामखु" भन्नाले प्रदेश सभाको सभामखु सभझि ुपछय। 

(घ) "उपसभामखु" भन्नाले प्रदेश सभाको उपसभामखु सभझि ु
पछय।  
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(ङ) "मन्री" भन्नाले प्रदेश सरकारको मखु्यमन्री, मन्री, 
राज्यमन्री र सहायक मन्री समेतलाई सभझि ुपछय। 

(च) "अथय मन्री" भन्नाले प्रदेश सरकारको आनथयक मानमला 
तथा योजिा मन्री सभझि ु पछय र सो शब्दले आनथयक 
मानमला तथा योजिा मन्रीको काम गिय तोहकएको अन्य 
कुिै मन्री वा राज्यमन्री समेतलाई सभझि ुपछय।  

(छ) "पदानधकारी" भन्नाले "सभामखु, उपसभामखु, प्रदेश 
सभामा प्रनतनिनधत्व गिे राजिीनतक दलका संसदीय दलका 
िेता, प्रदेश सभाको हवपिी दलको िेता, मखु्य सचेतक, 
प्रमखु सचेतक, सभापनत, सचेतक एवं प्रदेश सभाको 
सशचवलाई सभझि ुपछय। 

(ज) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सभझि ुपछय। 

(झ) "अनधवेशि" भन्नाले संहवधािको धारा १८३ बमोशजमको 
अनधवेशिलाई सभझि ुपछय। 

(ञ) "सदि, सभा वा बैठक” भन्नाले प्रदेश सभाको सदि, 
सभा वा बैठक सभझि ुपछय। 

(ट) "मशन्रपररषद्" भन्नाले प्रदेश सरकार मशन्रपररषद् सभझि ु
पछय। 

(ठ) "प्रस्ताव" भन्नाले प्रदेश सभाको हवचाराथय पेश गररएको 
कुिै प्रस्ताव सभझि ुपछय। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(ड) "आवेदि पर" भन्नाले संहवधािको धारा १९१ मा 
उल्लेशखत व्यवस्था बाहेक अन्य कुराको सभबन्धमा कुिै 
व्यशिको शजऊ, धि वा सावयजनिक सरोकारसँग सभबशन्धत 
हवषयमा सभाको सदस्य मार्य त नियम ६० बमोशजम 
बैठकमा आवश्यक कािूिी उपचारको लानग गिे 
अिरुोधलाई सभझि ुपछय। 

(ढ) "प्रस्ततुकताय सदस्य" भन्नाले सरकारी हवधेयकको 
सभबन्धमा कुिै मन्री र गैर सरकारी हवधेयकको 
सभबन्धमा हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्य सभझि ुपछय। 

(ण) "बैठक कि" भन्नाले प्रदेश सभाको बैठक कि सभझि ु
पछय र सो शब्दले बैठक किसगँ जोनडएको दशयक दीघाय 
तथा बरण्डा समेतलाई जिाउँछ। 

(त) "टेबलु" भन्नाले सदिको टेबलु सभझि ुपछय र सो शब्दले 
सदि समि कुिै कागजपर वा हववरण पेश गिे काययलाई 
समेत जिाउँछ। 

(थ) "सनमनत" भन्नाले यस नियमावली बमोशजम गठि हिेु प्रदेश 
सभाको सनमनत सभझि ुपछय।  

(द) "सभापनत" भन्नाले सनमनतको सभापनत सभझि ुपछय।  
(ध) "सशचव" भन्नाले प्रदेश सभाको सशचव सभझि ुपछय र सो 

शब्दले सशचव अिपुशस्थत रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको 
सशचव भई काम गिय यस नियमावली बमोशजम सभामखुले 
तोकेको प्रदेश सभा सशचवालयको वररष्ठ अनधकृत कमयचारी 
समेतलाई जिाउँछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(ि) "सूचिापर" भन्नाले देहायका हवषयहरू समावेश भएको 
प्रदेश सभाको सूचिापर सभझि ुपछयः-  

(१) बैठकको कारबाही सभबन्धी सूचिा,  
(२) बैठकको कारबाहीको संशिप्त हववरण,  
(३) सनमनत सभबन्धी सूचिा,  
(४) सभामखुले आवश्यक ठहर् याएका अन्य हवषयहरू।  

(प) "पररसर" भन्नाले प्रदेश सभाको बैठक कि, उपकि, 
दीघाय कि  र सनमनत किहरू सहहत प्रदेश सभा भविको 
सभपूणय भाग सभझि ुपछय र सो शब्दले सभामखुद्वारा समय-
समयमा पररसर भिी तोहकएको ठाउँ समेतलाई जिाउँछ। 

(र्) "सशचवालय" भन्नाले संहवधािको धारा १९५ को उपधारा 
(२) बमोशजम प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालि तथा 
व्यवस्थापि गियका लानग स्थापिा भएको सशचवालय 
सभझि ुपछय। 

(ब) "मयायदा पालक" भन्नाले प्रदेश सभाको सरुिाको लानग 
खहटएका सरुिाकमीलाई सभझि ुपछय। 

पररच्छेद- २ 

अनधवेशि आह्वाि, अन्त्य तथा सदस्यको उपशस्थनत र बस्िे क्रम 

3. अनधवेशि आह्वाि र अन्त्य: (१) प्रदेश प्रमखुले संहवधािको धारा 
 १८३ को उपधारा (१) वा (३) बमोशजम सभाको अनधवेशि आह्वाि 
गरेको सूचिा सशचवले सदस्यहरुलाई ददिेछ। 

(२) संहवधािको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोशजम सभाको 
अनधवेशि प्रदेश प्रमखुले  अन्त्य गरेमा सो सभबन्धी सूचिा सभामखुले 
बैठकमा पढेर सिुाउिेछ। 
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(३) प्रदेश सभाको बैठक स्थनगत भएको अवस्थामा अनधवेशि 
अन्त्य भएमा सो सभबन्धी जािकारी सशचवले सूचिापरद्वारा 
सदस्यहरुलाई ददिेछ।  

(४) प्रदेश प्रमखुले संहवधािको धारा १८३ बमोशजम सभाको 
अनधवेशि आह्वाि र अन्त्य गरेको सूचिा सशचवले प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशि गराउिेछ र त्यस्तो सूचिा आवश्यकता अिसुार सावयजनिक 
सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार समेत गररिेछ। 

4. सदस्यको उपशस्थनत: बैठकमा आसि ग्रहण गिुय अशघ प्रत्येक सदस्यले 
बैठक कि बाहहर राशखएको पशुस्तका वा हवद्यतुीय हाशजर उपकरण 
(नडशजटल एटेन्डेन्स मेनसि) मा उपशस्थनत जिाउि ुपिेछ। 

5. बस्िे क्रम: (१) प्रत्येक सदस्यले सभामखुद्वारा निधायररत क्रम र स्थािमा 
आसि ग्रहण गिुय पिेछ।  

(२) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामखुले निशित स्थाि 
र क्रम तोकी निजको साथमा एक जिा सहयोगी व्यशि समेतलाई बस्िे 
अिमुनत ददि सक्िेछ। 

पररच्छेद- ३ 
बैठकको सञ्चालि र स्थगि 

6. बैठकको सञ्चालि र स्थगि: (१) यस नियमावलीको अधीिमा रही 
 सभामखुले सभाको काययबोझलाई ध्यािमा राखी आवश्यकता अिसुार 
तोकेका ददिहरूमा बैठक बस्िेछ।  

(२) बैठक सभामखुले निधायरण गरेको समयमा शरुु हिेुछ।  
तर सो बैठक आह्वाि गरेको समयबाट दईु घण्टासभम पनि 

प्रारभभ हिु िसकेमा सभामखुले सो बैठक स्थगि गरी अको बैठकको 
सूचिा गिुय पिेछ। 
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(३) कुिै कारणवश बैठक बस्ि तोहकएको ददि, समय वा 
काययक्रममा पररवतयि भएमा त्यसको कारण सहहतको सूचिा प्रदेश 
सभाको सूचिापाटीमा टाँनसिेछ र सो सभबन्धी जािकारी सदस्यलाई 
हवद्यतुीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत ददि सहकिेछ। त्यसरी ददइएको 
सूचिा सबै सदस्यहरूले पाएको मानििेछ।  

(४) सभामखु/उपसभामखुले प्रत्येक बैठकको प्रारभभ तथा 
स्थगिको घोषणा गिेछ। 

(५) प्रत्येक अनधवेशिको प्रारभभमा सबै राजिीनतक दलका 
िेता वा प्रनतनिनधलाई सभामखुले निधायरण गरे बमोशजम बोल्ि समय 
ददइिेछ। 

(६) बैठकमा मन्रीको उपशस्थनत अनिवायय रूपमा हिु ुपिेछ र 
कुिै खास हवषयमा छलर्ल हुँदाको अवस्थामा सभबशन्धत मन्री समेत 
उपशस्थत हिु ुपिेछ। 

(७) प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्व गिे सबै पदानधकारीहरूले बैठक 
सञ्चालिमा सहयोग गिेछि।्  

पररच्छेद- ४ 
सभामखु तथा उपसभामखुको निवायचि र अध्यिता गिे 

व्यशिहरूको मिोियि 
7. सभामखुको निवायचि: (१) सभामखुको निवायचि संहवधािको धारा १८२ 

को पररनधनभर रहिे गरी तोहकएको ददिमा हिेुछ र त्यसको सूचिा 
सशचवले प्रकाशि गिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशशत काययक्रममा निधायररत 
समयनभर कुिै सदस्यले अको कुिै सदस्यलाई सभामखु पदमा निवायशचत 
गररयोस ्भने्न प्रस्तावमा एक जिा सदस्यको समथयि सहहत अिसूुची- १ 
बमोशजमको ढाँचामा सोको सूचिा सशचवलाई ददि सक्िेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचिा प्रस्तावक 
सदस्यले बैठकमा प्रस्ततु गरेपनछ समथयक सदस्यले समथयि गिेछ। 
त्यस्तो प्रस्तावको सूचिा एउटा मार प्राप्त भएमा समथयक सदस्यले 
बोनलसकेपनछ बैठकको अध्यिता गिे व्यशिले प्रस्ताहवत सदस्य 
सभामखु पदमा निहवयरोध निवायशचत भएको घोषणा गिेछ। 

(४) उपनियम (२) बमोशजमको समयमा एकभन्दा बढी 
प्रस्तावको सूचिा प्राप्त भएकोमा दताय क्रम अिसुार प्रस्तावक सदस्यहरूले 
प्रस्ताव प्रस्ततु गिे र समथयक सदस्यहरूले समथयि गिे क्रम सहकएपनछ 
सबै प्रस्तावहरूमानथ संशिप्त छलर्ल हिेुछ र त्यसपनछ बैठकको 
अध्यिता गिे व्यशिले प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निणययाथय प्रस्ततु गिेछ।        

(५) एकभन्दा बढी प्रस्तावको सूचिा प्राप्त भई उपनियम (४) 
बमोशजम निणययाथय प्रस्ततु भएकोमा जिु प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल 
कायम रहेका सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट पाररत हनु्छ, सो 
प्रस्तावमा प्रस्ताहवत सदस्य सभामखु पदमा निवायशचत भएको मानििेछ र 
बाँकी प्रस्तावलाई निणययाथय प्रस्ततु गररिे छैि। 

(६) उपनियम (२) बमोशजम सभामखु पदमा निवायशचत गररयोस ्
भिी प्राप्त प्रस्तावमानथ प्रदेश सभाको निणयय दस्तखत सहहतको मत 
हवभाजिद्वारा हिेुछ।  

(७) पहहलो बैठकको अध्यिता गिे सदस्य सभामखु पदमा 
प्रस्ताहवत भएमा सभामखु पदमा प्रस्ताहवत िभएको त्यस पनछको जेष्ठ 
सदस्यले सो ददिको बैठकको अध्यिता गिेछ। 

(८) सभामखुको पद कुिै कारणले ररि भएमा यस नियममा 
उशल्लशखत काययहवनध बमोशजम निवायचि गरी पूनतय गररिेछ। 
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8. सभामखुको शपथ: सभामखुले आफ्िो काययभार सभहाल्ि ुअशघ अिसूुची- 
२ को ढाँचामा प्रदेश प्रमखु समि पद तथा गोपिीयताको शपथ नलि ु
पिेछ। 

9. उपसभामखुको निवायचि: (१) उपसभामखुको निवायचि सभामखुले 
तोकेको ददि र समयमा हिेुछ र त्यसको सूचिा सशचवले प्रकाशि 
गिेछ। 

 (२) उपसभामखुको निवायचिमा पनि सभामखुको निवायचिको 
लानग निधायररत प्रहक्रया अपिाइिेछ। 

10. उपसभामखुको शपथ: उपसभामखुले आफ्िो काययभार सभहाल्ि ु अशघ 
अिसूुची- २ को ढाचँामा प्रदेश प्रमखुको समपुशस्थनतमा सभामखु समि 
पद तथा गोपिीयताको शपथ नलि ुपिेछ।  

11. अध्यिता गिे सदस्यको मिोियि: (१) सभामखुले आरू् तथा 
उपसभामखुको अिपुशस्थनतमा बैठकको अध्यिता गिय प्रत्येक 
अनधवेशिको प्रारभभमा बढीमा पाँच जिा सदस्यहरूलाई मिोिीत गिय 
सक्िेछ।  

(२) उपसभामखु तथा उपनियम (१) बमोशजम मिोियि 
गररएको सदस्यले अध्यिता गरी रहेको बैठकमा सभामखुले प्रयोग गिय 
पाउिे सबै अनधकार प्रयोग गिय सक्िेछ।  

पररच्छेद- ५ 
बैठकको सामान्य काययहवनध 

12. बैठकको काययसूची: (१) सभामखुको निदेशि बमोशजम सशचवले प्रत्येक 
बैठकमा प्रस्ततु हिेु हवषयहरु समावेश भएको काययसूची बैठक बस्िभुन्दा 
अगावै तयार गरी सदस्यलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक सभामखुको 
अिमुनत िनलई कुिै ददिको कायय सूचीमा िपरेको कुिै हवषयमानथ सो 
ददि हवचार गिय सहकिे छैि।  

(३) सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक सूचिा ददि ुपिे 
कुिै पनि कायय आवश्यक अवनध र अन्य प्रहक्रया पूरा िभएसभम दैनिक 
काययसूचीमा राशखिे छैि। 

13. काययव्यवस्था परामशय सनमनतको गठि: (१) बैठकमा पेश हिेु 
हवषयहरुको प्राथनमकता तथा समयावनधको निधायरण लगायत बैठकलाई 
सवु्यवशस्थत ढङ्गले सञ्चालि गिे प्रयोजिको लानग र सभामखुले आवश्यक 
ठहर् याएको अन्य हवषयमा परामशयको लानग सभामखुको अध्यितामा 
प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्व गिे प्रत्येक राजिीनतक दलको सदस्य समावेश 
हिेु गरी एक काययव्यवस्था परामशय सनमनत गठि हिेुछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको काययव्यवस्था परामशय सनमनतमा 
बढीमा सर जिा सदस्य रहिेछि।् 

(३) प्रदेश सभाका उपसभामखु र प्रदेशको कािूि सभबन्धी 
हवषय हेिे मन्री सनमनतका क्रमशः पदेि उपाध्यि र सदस्य हिेुछि।् 

(४) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
सभामखुले कुिै सदस्यलाई काययव्यवस्था परामशय सनमनतको बैठकमा 
भाग नलि आमन्रण गिय सक्िेछ। 

14. समयावनधको निधायरण: (१) सभामखुले बैठकमा पेश हिेु हवषयमानथ 
छलर्ल गिय समयावनध तोक्िेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको समयावनध समाप्त 
भएपनछ यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक सभामखुले अरू 

 
पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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छलर्ल हिु िदीई सो हवषयको टुङ्गो लगाउि आवश्यक सबै 
प्रस्तावहरू निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ। 

15. सूचिा ददिे तररका: यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक 
 सदस्यले सूचिा ददँदा ददिको एघार बजेदेशख दईु बजेसभम सशचवलाई 
ददि ुपिेछ। ददिको दईु बजे पनछ ददइएको सूचिा त्यसपनछको कायय 
ददिमा ददएको मानििेछ।  

16. सूचिामा संशोधि: कुिै सूचिामा आपशिजिक, व्यङ्ख्यात्मक, 
अिावश्यक, अिपुयिु वा असभबद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको 
लागेमा सभामखुले त्यस्तो सूचिा हवतरण हिुभुन्दा अशघ उपयिु संशोधि 
गिय वा गराउि सक्िेछ। 

17. कागजपरको हवतरण: (१) सशचवले आवश्यक सबै कागजपर एवं 
 सूचिाहरू सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउिेछ। 

(२) सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउि ु पिे कागजपर एवं 
सूचिाहरु प्रत्येक सदस्यसगँ सभबशन्धत हपजिहोलमा सभामखुद्वारा 
निदेशशत तररकाले राखे्न व्यवस्था सशचवले नमलाउि ु पिेछ। यसरी 
हपजिहोलमा कागजपर एवं सूचिा राशखएकोमा त्यस्तो कागजपर एवं 
सूचिाहरु सभबशन्धत सदस्यले प्राप्त गरेको मानििेछ। 

18. बैठकको प्रारभभ: बैठक किमा सभामखुको आगमि भई राहिय धिु 
बजेपनछ बैठक प्रारभभ हिेुछ। 

19. बैठकमा पालिा गिुय पिे नियमहरु: बैठकमा सभामखु तथा सदस्यले 
देहायका कुराहरु पालिा गिुय पिेछः- 

(क) बैठक किमा सभामखु प्रवेश गदाय सब ैसदस्यले सभमाि 
प्रकट गिय उठ्ि ुपिे, 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(ख) सभामखुले बैठक समि सभमाि प्रकट गरी आफ्िो आशि 
ग्रहण गिुय पिे, 

(ग) सभामखुको ध्यािाकषयण गियको निनमि उठ्ि ु पिे र 
सभामखुले निजको िाम बोलाएपनछ वा इशारा गरेपनछ मार 
बोल्ि ुपिे,  

(घ) बैठकमा बोल्ि चाहिे सदस्यले सभामखुको अिमुनत नलएर 
मार बोल्ि ुपिे, 

(ङ) बैठकमा भाग नलिे सदस्यले बोल्दा सभामखुलाई सभबोधि 
गरेर बोल्ि ुपिे र सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक 
उनभएर बोल्ि ुपिे, 

(च) सभामखुको आसि तथा बोनलरहेको सदस्यको नबचबाट 
हहँड्ि र सभामखुको आसितर्य  हपठँू् र्कायएर बस्ि ुिहिेु, 

(छ) बैठक स्थनगत भई सभामखु बैठकबाट बाहहर निस्केपनछ 
मार अरु सदस्यहरुले बैठक कि छाड्ि ुपिे,  

(ज) सभामखुले बैठकलाई सभबोधि गरररहेको समयमा कुिै पनि 
सदस्यले स्थाि छाड्ि िहिेु र सभामखुले बोलेको कुरा 
ध्यािपूवयक सनुु्न पिे, 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रूपले सभबशन्धत हवषय बाहेक 
अन्य हवषयको पसु्तक, समाचारपर वा अन्य कागजपरहरु 
पढ्ि ुिहिेु, 

(ञ) बैठक किमा मोबाईल र्ोि र अन्य हलकुा हवद्यतुीय 
उपकरण प्रयोग गिुय िहिेु, 

(ट) सदि वा सभामखुको कुिै निणयय बदर गररयोस ् भने्न 
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प्रस्तावमानथ बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदि वा सभामखुको 
कुिै पनि निणययको आलोचिा गिुय िहिेु। 

20. छलर्लमा भाग नलिे सदस्यले पालिा गिुयपिे नियमहरु: बैठकमा हिेु 
छलर्लमा भाग नलिे सदस्यले देहायका नियमको पालिा गिुय पिेछ:- 

(क) कुिै सदस्यले बैठकमा बोनलरहेको समयमा अशाशन्त, 
बैठकको मयायदा भङ्ग वा अव्यवस्था उत्पन्न हिेु कुिै काम 
गिुय िहिेु, 

(ख) सभामखुले पद अिरुूपको आचरण गरेको छैि भने्न प्रस्ताव 
वा सभामखुको कुिै निणयय बदर गररयोस ् भने्न प्रस्ताव 
मानथको छलर्लमा बाहेक सभामखुको आचरण र निणययको 
आलोचिा गिुय िहिेु। 

(ग) संहवधािको धारा १९१ बमोशजम बहसमा बन्देज लगाएका 
हवषयमा बोल्ि ुिहिेु,  

(घ) कसैलाई व्यशिगत आिपे लगाउि ुिहिेु,  

(ङ) अशशष्ट, अशिल, अपमािजिक वा कुिै आपशिजिक शब्द 
बोल्ि ुिहिेु, 

(च) बोल्ि पाउिे अनधकारलाई बैठकको काययमा बाधा पािे 
मिसायले दरुूपयोग गिुय िहिेु, 

(छ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रूपले सभबशन्धत हवषय बाहेक 
अन्य असभबशन्धत हवषयमा बोल्ि िहिेु। 

21. छलर्लमा बोल्िे क्रम: (१) सभामखुको अिमुनत नलएर प्रस्ताव पेश 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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गिे सदस्यले बोनलसकेपनछ सभामखुले िाम बोलाएको वा इशारा गरेको 
क्रम बमोशजमका सदस्यले बोल्ि पाउिेछि।्  

(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक सभामखुको 
अिमुनत नबिा कुिै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटकभन्दा बढी बोल्ि 
पाउिे छैि।  

(३) प्रस्ताव पेश गिे सदस्यले उिर ददिको निनमि छलर्लको 
अन्त्यमा रे्रर बोल्ि पाउिेछ।  

(४) प्रस्तावमा संशोधि पेश गिे सदस्यलाई सभामखुको 
अिमुनत नबिा उिर ददिे अनधकार हिेु छैि।  

(५) प्रस्ताव पेश गिे सदस्यले उिर ददइसकेपनछ छलर्ल 
समाप्त भएको मानििेछ।  

22. सभबद्धता: (१) सदस्यले बोलेको कुरा प्रदेश सभाको हवचाराधीि रहेको 
हवषयसँग सभबद्ध हिु ुपिेछ। 

(२) कुिै सदस्यले असभबद्ध कुरा बोनलरहेमा वा आफ्िो वा 
अरू कसैको तकय लाई बारभबार दोहोर् याइरहेमा सभामखुले निजको 
व्यवहारप्रनत बैठकको ध्याि आकहषयत गदै निजलाई बोल्ि बन्द गिय 
आदेश ददि सक्िेछ। त्यस्तो आदेश हिुासाथ सो सदस्यले बोल्ि बन्द 
गरी आफ्िो स्थाि ग्रहण गिुय पिेछ।  

23. स्पष्टीकरण माग गिय वा ददि सहकिे: (१) छलर्ल चनलरहेको समयमा 
सभबशन्धत हवषयमा कुिै सदस्यले कुिै स्पष्टीकरण माग गिय आवश्यक सभझेमा 
सभामखु मार्य त माग गिय पाउिेछ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
सभामखुको अिमुनत नलई कुिै सदस्यले सदिको जािकारीको लानग 
आरू्सँग सभबशन्धत अन्य हवषयमा स्पष्टीकरण ददि सक्िेछ।  
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तर त्यस्तो स्पष्टीकरण ददँदा कुिै हववादास्पद हवषय उठाउि 
पाइिे छैि र सो स्पष्टीकरण मानथ कुिै छलर्ल गिय पाइिे छैि। 

24. छलर्ल समानप्तको प्रस्ताव: (१) यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा 
बाहेक कुिै सदस्यले बैठकमा पेश भइसकेको प्रस्तावमानथको छलर्ल 
समाप्त गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभामखुको अिमुनत नलई कुिै पनि समयमा 
पेश गिय सक्िेछ। 

(२) मूल प्रस्तावमा आवश्यक छलर्ल भइसकेको लागेमा 
सभामखुले छलर्ल समाप्त गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभाको निणययाथय पेश 
गिय सक्िेछ। 

(३) छलर्ल समाप्त गररयोस ्भने्न प्रस्तावमानथ कुिै संशोधि 
पेश गिय वा छलर्ल गिय पाइिे छैि। त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा 
सभामखुले मूल प्रस्तावलाई अरू बढी छलर्ल हिु िददई निणययाथय पेश 
गिेछ। 

(४) कुिै छलर्ल अिावश्यक हकनसमले लशभबएको छ भने्न 
लागेमा सभामखुले बैठकको राय बझुी छलर्ल अन्त्य हिेु समय तोक्ि 
सक्िेछ र त्यसरी समय तोहकएकोमा सभामखुले सो समयावनधनभर 
छलर्ल समाप्त भएको मािी मूल प्रस्तावमा सभाको निणयय प्राप्त गिय 
आवश्यक सबै प्रश्नहरू बैठकमा पेश गिय सक्िेछ। 

25. नियमापशि: (१) बैठकमा तत्काल हवचाराधीि रहेको कुिै कुरामा कुिै 
सदस्यलाई यस नियमावलीको कुिै नियमको उल्लङ्घि भएको छ भने्न 
लागेमा जिु दर्ा उल्लङ्घि भएको हो सो खुलाई नियमापशि उठाउि 
सक्िेछ। नियमापशि उठाउिे सदस्यले सभामखुबाट स्वीकृत सूचक 
अनभव्यशि वा इशारा पाएपनछ त्यस्तो हवचाराधीि कुरामा बोनलरहेको 
सदस्यले बोल्ि बन्द गिुय पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम नियमापशि उठाउिे सदस्यले 
सोको आधार स्पष्ट गरी नियमापशि सभबन्धी कुरा मार बोल्ि 
पाउिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(३) उपनियम (२) बमोशजम नियमापशि सभबन्धी कुरा 
बोनलसकेपनछ त्यस्तो सदस्यले आफ्िो स्थाि ग्रहण गिुय पिेछ। 

(४) बैठकमा उठाइएको नियमापशिको निणयय सभामखुले 
गिेछ र सो निणयय अशन्तम हिेुछ।  

पररच्छेद- ६ 

बैठकले निणयय गिे तररका 

26. प्रश्नद्वारा निणयय हिेु: सभामा हवचाराधीि रहेको प्रस्तावलाई सभामखुले 
सभाको निणययाथय प्रस्ततु गदाय प्रश्नको रूपमा पेश गिुय पिेछ।  

27. निणययाथय प्रश्न पेश गिे हवनध: (१) प्रस्तावमानथ छलर्ल समाप्त 
 भएपनछ सो प्रस्तावको पिमा हिेु सदस्यहरूलाई "हनु्छ" र हवपिमा 
हिेु सदस्यहरूलाई "हनु्न" भने्न शब्द सनुििे गरी उच्चारण गिुय भिी 
सभामखुले प्रश्नहरू क्रमशः निणययाथय पेश गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्तावलाई निणययाथय पेश गरेपनछ 
सभामखुले "हनु्छ" वा "हनु्न" भने्न सदस्यहरूमध्ये जिु पिको बहमुत 
भएको ठहरय्ाउँछ सो कुराको घोषणा गिेछ। 

(२क) उपनियम (२) बमोशजमको घोषणाप्रनत नियम २८ 
बमोशजम असहमनत प्रकट िगररएमा सभामखुको घोषणा सभाको निणयय 
मानििेछ। ------- 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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(३) सभामखुद्वारा कुिै प्रस्ताव निणययाथय पेश गररसकेपनछ सो 
प्रस्तावमानथ छलर्ल गिय वा संशोधि प्रस्ततु गिय वा स्थगि प्रस्ताव 
पेश गिय पाइिे छैि। 

28. हवभाजि: (१) नियम २७ को उपनियम (२) बमोशजम सभामखुको 
 घोषणाप्रनत प्रदेश सभाको कुल सदस्यको कभतीमा दश प्रनतशत 
सदस्यहरूले आ-आफ्िो स्थािमा उनभई असहमनत प्रकट गरेमा 
सभामखुले "हनु्छ" वा "हनु्न"  भने्न सदस्यहरूलाई देहाय बमोशजमको 
कुिै तररकाले हवभाजि गरी मत सङ्कलि गिेछः- 

(क) प्रत्येक सदस्यलाई "हनु्छ" वा "हनु्न" भने्न शब्द 
उच्चारण गिय लगाई,  

(ख) "हनु्छ" र "हनु्न" भने्न दबुै थरी सदस्यहरूलाई 
नभन्नानभनै्न ढोकाबाट उपकि (लवी) मा  प्रवेश 
गराएर वा 

(ग) स्वचानलत मत अनभलेखयन्र सञ्चालि गरेर। 
(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 

हवभाजिको माग सभामखुलाई अिावश्यक लागेमा हवभाजिको आदेश 
ददिभुन्दा पहहले "हनु्छ" र "हनु्न"  भने्न सदस्यहरूलाई आ-आफ्िो 
स्थािमा क्रमशः उठ्ि लगाई सङ्खख्या गणिा गरी प्रदेश सभाको निणयय 
नििय गिय सक्िेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम मत सङ्कलि गिय स्वचानलत मत 
अनभलेखयन्र प्रयोग भएकोमा देहाय बमोशजम हिेुछः-  

(क) कुिै सदस्य कुिै कारणवश सो यन्र सञ्चालि गिय 
असमथय छ भने्न सभामखुलाई लागेमा सभाको निणयय 
सिुाउि ुअशघ निजसँग सोधेर पनि मत गणिा गिय 
सक्िे,  

 
  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(ख) कुिै सदस्यले स्वचानलत मत अनभलेखयन्रको गलत 
नबन्द ु नथचेको कारणले गलत मतदाि हिु गएमा 
प्रदेश सभाको निणयय सिुाउिअुशघ सभामखुको ध्याि 
आकहषयत गरी आफ्िो मतदाि सच्याउि सक्िे।  

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम सङ्कनलत मतगणिाको 
पररणाम सभामखुले तत्काल सिुाउिेछ र त्यसप्रनत कसैले पनि असहमनत 
प्रकट गिय पाउिे छैि। 

(५) कुिै प्रस्तावलाई खण्ड-खण्ड गरी एकभन्दा बढी प्रश्नको 
रूपमा निणययाथय राख्न सक्िे अनधकार सभामखुलाई हिेुछ। मत सङ्कलक 
तोक्िे र दस्तखत सहहतको मत हवभाजिको अन्य काययहवनध निधायरण 
गिे अनधकार सभामखुलाई हिेुछ।  

पररच्छेद- ७ 
बैठकमा सवु्यवस्था 

29. चेताविी: बैठकमा अभद्र व्यवहार गिे सदस्यलाई आफ्िो व्यवहार 
 नियन्रण गिय सभामखुले चेताविी ददि सक्िेछ र चेताविी पाएपनछ 
त्यस्तो सदस्यले आफ्िो व्यवहारमानथ तरुुन्त नियन्रण गिुय पिेछ। 

30. बैठक किबाट निष्काशि: (१) नियम २९ बमोशजमको आदेश पालि 
िगिे सदस्यलाई सभामखुले बैठक किबाट बाहहर जाि आदेश ददि 
सक्िेछ। आदेश पाएपनछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तरुून्त बाहहर 
जाि ुपिेछ र निजले सो ददिको बाँकी अवनधको बैठकमा उपशस्थत हिु 
पाउिे छैि।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको आदेश पाएपनछ पनि त्यस्तो 
सदस्य बैठक किबाट तरुून्त बाहहर िगएमा सभामखुले निजलाई 

 
  पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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मयायदापालकको सहयोग नलई बाहहर निकाल्ि सक्िेछ। त्यसरी 
निकानलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपनछको तीि ददिसभम प्रदेश सभाको 
बैठक वा कुिै सनमनतको बैठकमा भाग नलि पाउिे छैि। यसरी 
निकानलएकोमा सशचवले सो कुराको सूचिा सबै सनमनत र संसदीय 
दललाई ददिेछ।  

31. सदस्यको निलभबि: (१) सभामखुको आसिको अवहेलिा गिे वा 
 प्रदेशसभाको काययमा जािीजािी बारभबार बाधा ददिे वा अभद्र व्यवहार 
गिे वा संहवधाि वा यस नियमावलीको जािीजािी उल्लङ्घि वा अवहेलिा 
गिे सदस्यको िाम सभामखुले तोक्ि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम िाम तोहकएको सदस्यलाई 
बैठकबाट निलभबि गररयोस ्भिी कुिै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा 
सो प्रस्ताव सभामखुले निणययाथय तरुून्त बैठकमा प्रस्ततु गिेछ र सो 
प्रस्ताव उपर कुिै संशोधि वा स्थगि प्रस्ताव ल्याई छलर्ल गिय पाइिे 
छैि।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्ताव पाररत भएमा त्यस्तो 
सदस्य निलशभबत भएको मानििेछ र त्यसरी निलशभबत सदस्यले 
त्यसपनछको पन्र ददिसभम प्रदेश सभा र सनमनतको बैठकमा उपशस्थत 
हिु पाउिे छैि।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रस्ताव पाररत भई निलशभबत 
भएको सदस्यले बैठक किबाट तरुून्त बाहहर जाि ुपिेछ।  

(५) निलशभबत सदस्य उपनियम (४) बमोशजम बैठक किबाट 
तरुून्त बाहहर िगएमा सभामखुले निजलाई बाहहर निकाल्ि 
मयायदापालकलाई आदेश ददि सक्िेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(६) यस नियम बमोशजम कुिै सदस्य निलशभबत भएमा वा 
त्यस्तो निलभबि रु्कुवा भएमा सशचवले सो व्यहोराको सूचिा सबै 
सनमनत र संसदीय दललाई ददिेछ। 

(७) उपनियम (३) तथा नियम ३२ बमोशजम निलशभबत 
सदस्यले पूवय सूचिा ददइसकेको प्रस्ताव निलशभबत अवस्था मै बैठकमा 
प्रस्ततु गिुय पिे भएमा सभामखुले सो प्रस्ताव पेश गियको लानग अन्य 
कुिै सदस्यलाई अनधकृत गिय सक्िेछ।  

32. सवु्यवस्था कायम राख्न े सभामखुको हवशेष अनधकार: (१) यस 
 पररच्छेदमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै सदस्यले 
बैठक किमा शाशन्त, सवु्यवस्था तथा अिशुासि भङ्ग गरेमा वा गिय 
लागेमा वा प्रदेश सभाको प्रनतष्ठामा धक्का ला्िे हकनसमले बठैक किनभर 
ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गिय लागेमा वा कुिै 
भौनतक हानि, िोक्सािी परु् याएमा सभामखुले निजलाई बठैक किबाट 
तत्काल निष्काशि गिय मयायदापालकलाई आदेश ददि सक्िेछ। यसरी 
निष्काशशत सदस्यलाई सभामखुले बढीमा तीि ददि सभमको लानग 
निलभवि गरी िनत भएको भौनतक सामग्रीको यथाथय िनतपूनतय निजबाट 
भराउिे आदेश ददि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम निलशभबत सदस्यले सो अवनधभर 
प्रदेश सभा वा कुिै सनमनतको बैठकमा उपशस्थत हिु पाउिे छैि।  

(३) यस नियम बमोशजम कुिै सदस्य निलशभबत भएको वा 
त्यस्तो निलभबि रु्कुवा भएको सूचिा सशचवले सबै सनमनत र संसदीय 
दललाई ददिेछ। 

(४) यस नियमावलीमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि कुिै सदस्यले बैठकमा आपशिजिक वा ध्वंसात्मक व्यवहार 

 
पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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गरेको वा बैठक किमा भौनतक हानि, िोक्सािी परुय्ाएको कुरा 
सभामखुलाई बैठक सभपन्न भएपनछ थाहा भए पनि सभामखुले त्यस्तो 
सदस्यलाई बढीमा दश ददिसभमको लानग निलभवि गरी िनत भएको 
भौनतक सामग्रीको यथाथय िनतपूनतय निजबाट भराउिे आदेश ददि बाधा 
पिे छैि। 

तर सभामखुले यसरी कारबाहीको आदेश ददिअुशघ सभबशन्धत 
सदस्यलाई आफ्िो सर्ाइ पेश गिे मौकाबाट वशञ्चत गररिे छैि।  

33. कारबाही हर्ताय हिु सक्िे: यस पररच्छेदमा अन्यर जिुसकैु कुरा 
 लेशखएको भए तापनि निष्काशशत वा निलशभबत सदस्यले शचि बझु्दो 
सर्ाइ पेश गरेमा वा आफ्िो भूल स्वीकार गरी मार्ी मागमेा सभामखुले 
---त्यस्तो सदस्यलाई मार्ी ददई कारबाही हर्ताय नलि सक्िेछ।  

34. बैठक स्थनगत गिे अनधकार: बैठक किनभर अव्यवस्था भई वा 
 हिु लागी बैठक नियनमत रूपले सञ्चालि गिय बाधा पिे देशखएमा 
 सभामखुले सो ददिको कुिै समयसभम वा आरू्ले तोकेको अवनधसभमको 
लानग बैठक स्थनगत गिय सक्िेछ। सभामखुले गरेको त्यस्तो स्थगि मानथ 
कुिै सदस्यले प्रश्न उठाउि पाउिे छैि।  

पररच्छेद- ८ 
प्रदेश प्रमखुबाट सभबोधि र सरकारको िीनत तथा काययक्रम 

35. प्रदेश प्रमखुबाट सभबोधि: (१) संहवधािको धारा १८४ बमोशजम प्रदेश 
प्रमखुले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको वाहषयक िीनत तथा 
काययक्रम प्रस्ततु गरी वाहषयक रूपमा सभबोधि गिेछ। 

(२) संहवधािको धारा १८४ बमोशजम प्रदेश प्रमखुले सभाको 
वैठकमा आवश्यकता अिसुार सभबोधि गिय सक्िेछ।  
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36. धन्यवादको प्रस्ताव: (१) नियम ३५ बमोशजम प्रदेश प्रमखुले प्रदेश 
 सभालाई सभबोधि गरेपनछ बसेको बैठकमा मखु्यमन्रीले सभबोधिको 
एक प्रनत टेवलु गिेछ। 

(२) प्रदेश प्रमखुबाट गररएको सभबोधिको लानग उहाँमा 
धन्यवाद ज्ञापि गिय कुिै सदस्यले प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ र त्यस्तो 
प्रस्तावमा अको सदस्यले समथयि गरेको हिु ुपिेछ। 

(३) धन्यवादको प्रस्तावका प्रस्तावक र समथयकले बोनलसकेपनछ 
सभामखुले उि प्रस्ताव उपर थप छलर्ल हिु िदीई निणययाथय प्रस्ततु 
गिेछ।  

(४) बैठकले पाररत गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सभामखुले प्रदेश 
प्रमखु समि पेश गिेछ। 

37. िीनत तथा काययक्रममानथ संशोधि: (१) नियम ३५ को उपनियम (१) 
बमोशजम प्रस्ततु भएको िीनत तथा काययक्रम उपर संशोधि  प्रस्ताव पेश 
गिय चाहिे सदस्यले त्यस्तो िीनत तथा काययक्रम प्रस्ततु भएको 
अठ्चालीस घण्टानभर संशोधि प्रस्तावको सूचिा सशचवलाई ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको संशोधि प्रस्तावलाई 
स्वीकार गिे वा िगिे अनधकार सभामखुलाई हिेुछ। 

38. िीनत तथा काययक्रममानथ छलर्ल र निणयय: (१) नियम ३५ बमोशजम 
प्रदेश प्रमखुबाट गररएको सभबोधिमा उशल्लशखत प्रदेश सरकारको िीनत 
तथा काययक्रम मानथ छलर्ल गियको लानग सभामखुले मखु्यमन्री वा 
निजको अिपुशस्थनतमा निजले तोकेको कुिै मन्रीसँग परामशय गरी ददि 
र समयावनध तोक्िेछ र त्यसरी तोहकएका ददिहरूमा दलीय 
प्रनतनिनधत्वको आधारमा छलर्ल हिेुछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको छलर्लको क्रममा उठेका 
प्रश्नहरूको जवार् छलर्लको अन्त्यमा मखु्यमन्री वा निजले तोकेको 
मन्रीले ददिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम मखु्यमन्री वा मन्रीले जवार् 
ददएपनछ छलर्ल समाप्त हिेुछ र पेश भएका संशोधिहरू मानथ निणयय 
भएपनछ सभामखुले िीनत तथा काययक्रमलाई निणययाथय बठैकमा प्रस्ततु 
गिेछ।  

39. अन्य कायय गिय सहकिे: (१) नियम ३८ बमोशजम सभबोधि मानथ 
 छलर्ल गिय तोहकएका ददिहरूमा देहायका कामहरू पनि गिय 
सहकिेछः- 

(क) छलर्ल प्रारभभ हिुभुन्दा अशघ प्रदेश सभाको 
काययहवनध सभबन्धी औपचाररक कामहरु पूरा गिे, वा  

(ख) पूरक अिमुाि पेश गिे, वा  
(ग) कुिै हवधेयक प्रस्ततु गिे। 

(२) छलर्ल स्थनगत राशखयोस ् भिी पेश भएको प्रस्ताव 
स्वीकृत भएमा सभबोधिमा छलर्ल गिय तोहकएका ददिहरूमा देहायको 
कुिै काम गिय सहकिेछ:-  

(क) कुिै हवधेयकलाई पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश 
गिय,  

(ख) कािूिबमोशजम बैठकमा प्रस्ततु गिे अवनध हकटाि 
गररएका हवषयहरु प्रस्ततु गिय, वा 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(ग) कुिै मन्रीले पेश गरेको अत्यावश्यक काययमानथ 
छलर्ल गिय।  

पररच्छेद- ९ 
प्रश्न र ध्यािाकषयण 

40. प्रश्न सोध्ि सक्िे: प्रदेश सरकारको उिरदाहयत्वनभरको सावयजनिक 
 महत्वको कुिै पनि हवषयमा सदस्यले प्रश्न सोध्ि सक्िेछ। 

41. प्रश्न उिर समय: (१) सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक 
 प्रत्येक बैठकको पहहलो घण्टा प्रश्न सोध्ि तथा उिर ददिको निनमि 
रहिेछ। 

(२) प्रश्न उिरको समय समाप्त भएपनछ सदिको काययसूची 
बमोशजमका अन्य कारबाही प्रारभभ हिेुछ। 

42. प्रश्नको सूचिा: (१) प्रश्न सोध्ि चाहिे कुिै सदस्यले देहायका 
 कुराहरु समेत खुलाई सशचवलाई प्रस्ताहवत नमनतभन्दा कभतीमा 
 पनि पाँच ददिअशघ नलशखत रूपमा सूचिा ददि ुपिेछः- 

(क) सोध्ि खोजेको प्रश्न,  

(ख) प्रश्नसँग सभबशन्धत मन्री र 

(ग) प्रश्नको उिर मागेको नमनत।  

तर सभामखुले कुिै प्रश्नलाई सभाको काययबोझ र प्रश्नको 
गाशभभययताका आधारमा आवश्यकता अिसुार उिर मागकेो नमनतभन्दा 
पनछको कुिै बैठकको लानग राख्न सक्िेछ। 

(२) प्रश्नको सूचिामा एक जिाभन्दा बढी सदस्यले हस्तािर 
गरेको भए पहहलो हस्तािर गिे सदस्यले उपनियम (१) बमोशजम सूचिा 
ददएको मानििेछ। 



 

24 
 

(३) कुिै एउटा हवषयमा एकभन्दा बढी सदस्यहरुले प्रश्नको 
सूचिा ददएमा दताय क्रमको पहहलो प्रश्नलाई मार कायम गररिेछ। 

43. प्रश्नको हकनसम: प्रश्न दईु हकनसमका हिेु छि:्- 

(क) मौशखक उिर ददिे प्रश्न  र 

(ख) नलशखत उिर ददिे प्रश्न।  

44. प्रश्नको सूची: (१) प्रत्येक ददि मौशखक तथा नलशखत उिरका निनमि 
रहेका प्रश्नहरुको छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गररिेछ र त्यस्तो सूचीमा 
अस्वीकार िगररएका सबै प्रश्नहरु समावेश गररिेछ।  

(२) नलशखत प्रश्नको क्रम, प्राप्त समय र हवषय बमोशजम निधायरण 
गररिेछ।  

45. मौशखक उिर ददि िभ्याइएका प्रश्न टेबलु गररिे: (१) कुिै ददिको 
 लानग प्रश्न सूचीमा मौशखक उिर ददिको निनमि राशखएको कुिै 
 प्रश्नको उिर ददि समयको अभावले गदाय िभ्याइएमा सभबशन्धत मन्रीले 
सो प्रश्नको उिरको एक प्रनत टेबलु गिेछ।  

तर उिर ददि िभ्याइएको कुिै प्रश्नको उिर ददि ुसावयजनिक 
हहतको लानग आवश्यक छ भिी मन्रीले सभामखु समि अिरुोध गरेमा 
प्रश्नको लानग निधायररत समय समाप्त भएपनछ पनि सभामखुले उिर ददिे 
अिमुनत ददि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम टेबलु गररएको उिरको प्रनतहरु 
सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइिेछ। 

46. प्रश्नका उिर: (१) प्रत्येक सदस्यले राखेका प्रश्नको मौशखक उिर 
 माग भएकोमा मौशखक रूपमा र नलशखत उिर माग भएकोमा नलशखतै 
रूपमा सभबशन्धत मन्रीले बढीमा एक हप्तानभर उिर ददिे गरी 
सभामखुबाट समयको व्यवस्थापि हिेुछ।  
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(२) नलशखत उिर ददिे प्रश्न र उिरको प्रनत प्रत्येक सदस्यलाई 
उपलब्ध गराइिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम ददइएका नलशखत उिरको 
रैमानसक रूपमा प्रकाशिको व्यवस्था सशचवले गिेछ।  

47. प्रस्ताव वा हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यसँग सोनधिे प्रश्न: (१) मन्री 
 बाहेक प्रस्ताव वा हवधेयक प्रस्ततुकताय अन्य कुिै सदस्यसँग निजको 
हवधेयक, सङ्कल्प, प्रस्ताव वा बैठकको काययसँग सभबशन्धत निजको 
उिरदाहयत्व नभरको हवषयमा प्रश्न सोध्ि सहकिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रश्न सोध्िे र उिर ददिे 
सभबन्धमा सभामखुले मन्रीसँग सोनधिे प्रश्नको सभबन्धमा निधायररत 
गरेको काययहवनधलाई िै आवश्यक अिरुूप लागू गिय सक्िेछ। 

48. प्रश्न सभबन्धी व्यवस्था: देहाय बमोशजमका प्रश्नहरुलाई स्वीकार 
 गररिे छैिः- 

(क) अस्पष्ट,  

(ख) धेरै लामो, तथ्यहीि, निरथयक वा महत्वहीि,  

(ग) स्पष्ट पाियको निनमि अत्यावश्यक भएमा वाहेक कसैको 
िाम वा विव्य रहेको,  

तर प्रश्नमा िाम वा विव्य रहेकोमा त्यसको 
यथाथयताको जवार्देही प्रश्नकताय िै हिेुछ। 

(घ) उिर वा सझुाव सङ्केत गिे वा खास दृहष्टकोणको प्रचार 
गिे हकनसमको,  

(ङ) राय मानगएको, 

(च) कुिै एक प्रश्नको उिरको रूपमा जािकारी ददि िसक्िे 
िीनत सभबन्धी हवषय भएको, 
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(छ) नमथ्या व्यशि, कोरा तकय , आधारहीि अिमुाि, आरोप, 
आिेप, व्यङ्गोशि वा आपशिजिक  शब्दहरु भएको,  

(ज) काल्पनिक वा अिमुानित समस्याको समाधाि माग 
गररएको,  

(झ) कुिै सनमनत समि हवचाराधीि रहेको हवषय वा सनमनतले 
सभा समि पेश गरीसकेको प्रनतवदेिको हवषय भएको। 

49. प्रश्न गिय िपाइिे हवषयहरु: (१) देहायका हवषयमा कुिै प्रश्न गिय 
 पाइिे छैिः- 

(क) संहवधाि वा प्रचनलत कािूिको हवपरीत,  

(ख) स्वभावतः गोप्य रहिे कुराहरु वा प्रकाशि गदाय राहिय 
हहत हवपरीत हिु जािे प्रदेश मशन्रपररषद्को कुिै निणयय 
वा कारबाही,  

(ग) सदि वा कुिै सनमनतको वा सदि वा सनमनतको निणययको 
आलोचिा गररएको हवषय,  

(घ) चालू अनधवेशिमा छलर्लद्वारा स्पष्ट भइसकेको हवषय,  

(ङ) प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा प्रचारको लानग कुिै व्यशि 
वा संस्थाको िाम आदद भएको हवषय, 

(च) प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थाहपत भएको न्याहयक वा 
अधयन्याहयक निकाय वा अनधकारी वा प्रचनलत कािूि 
बमोशजम जाँचबझु गिय, सझुाव ददि वा प्रनतवदेि पेश गिय 
गदठत आयोग वा सनमनतमा हवचाराधीि रहेको हवषय, 

(छ) सैद्वाशन्तक, ऐनतहानसक वा कािूिको व्याख्या सभबन्धी हवषय,  
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(ज) मन्री बाहेक कुिै प्रस्ताव वा हवधेयक प्रस्ततुकताय 
सदस्यको कुिै विव्य सत्य हो वा होइि भने्न हवषय, 

(झ) कुिै व्यशिको सरकारी वा सावयजनिक हैनसयत वाहेक 
अरु व्यशिगत हैनसयतबाट गरेको काम कुरा सभबन्धी 
आचरणको हवषय,  

(ञ) एक पटक अस्वीकृत भई सकेको वा यस नियमावली 
बमोशजम उिर ददि अस्वीकार गररएको कुिै हवषय।  

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापनि सभामखुलाई उि खण्डमा उल्लेशखत आयोग वा सनमनतको 
काययमा प्रनतकूल प्रभाव िपिे कुरामा हवश्वास लागेमा जाँचबझुको 
काययहवनध र काययप्रगनतको हवषय सभममा सीनमत रही प्रश्न गिय अिमुनत 
ददि सक्िेछ।  

50. स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्न े कुराको निणयय: (१) सभामखुले 
 कुिै प्रश्न स्वीकार यो्य छ वा छैि भने्न कुराको निणयय गिेछ र प्रश्न सोध्िे 
अनधकारको दरुूपयोग गररएको वा संहवधाि वा यस नियमावलीको हवरुद्व 
वा सदिको प्रनतष्ठामा आचँ आउिे वा बैठकको काययहवनधमा बाधा वा 
हानिकारक प्रभाव पािे सभभाविा देशखएका प्रश्नलाई पूणय वा आंशशक 
रूपमा अस्वीकार गिय सक्िेछ।  

(२) सभामखुले उशचत देखेमा प्रश्नको सारांशमा र्रक िपिे 
गरी नियमािकूुल बिाउिको निनमि आवश्यक संशोधि गिय सक्िेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम सभामखुले संशोधि गिुय अशघ 
प्रश्नकताय सदस्यसँग परामशय गिय सक्िेछ।  

(४) प्रश्न स्वीकार यो्य छ वा छैि भने्न तथा संशोधि गिय 
हिेु वा िहिेु भने्न सभबन्धमा सभामखुले गरेको निणयय अशन्तम हिेुछ।  
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51. पूरक प्रश्न: (१) प्रश्नको मौशखक उिरको सभबन्धमा अरु स्पष्टीकरण 
आवश्यक भएमा प्रश्नकताय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्ि सक्िेछि।् 

(२) पूरक प्रश्न मूल प्रश्नसँग सभबद्व हिुपुछय।  

(३) पूरक प्रश्नको हकमा प्रश्न सभबन्धी शतयहरु पनि लागू 
हिेुछ।  

52. प्रश्न हर्ताय नलिे वा सािे: (१) कुिै सदस्यले काययसूचीमा िपरेको 
 आफ्िो प्रश्न जिुसकैु बखत हर्ताय नलि सक्िेछ। 

(२) कुिै सदस्यले सशचवलाई दईु ददि अशघ सूचिा ददएर 
काययसूचीमा िपरेको आफ्िो प्रश्न अन्य कुिै ददिको निनमि सािय सक्िेछ 
र त्यसरी साररएका प्रश्नहरु मध्ये मौशखक प्रश्न सो हवषयका लानग 
निधायररत अन्य कुिै ददिको काययसूचीमा निधायररत गिय प्रयोग गररिे 
गोलामा समावेश गररिेछ।  

53. प्रश्न उिरको तररका: (१) प्रश्न उिरको समय प्रारभभ भएपनछ 
 सभामखुले काययसूचीको क्रमािसुार प्रश्नकताय सदस्यको िाम बोलाउिे 
छ।  

(२) उपनिमय (१) बमोशजम िाम बोलाइएको सदस्य वा 
निजद्वारा अनधकृत गररएको सदस्य आफ्िो स्थािमा उनभिेछ र प्रश्न 
सोध्िे मिसाय भएमा प्रश्नसूचीमा रहेको आफ्िो प्रश्नको क्रम सङ्खख्या 
उच्चारण गिेछ। 

(३) यस नियम बमोशजम िसोनधएको प्रश्न प्रश्नसूचीबाट स्वतः 
हटेको मानििेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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54. उिर ददि अस्वीकार गिय सहकिे: कुिै प्रश्नको उिर ददँदा राहिय वा 
सावयजनिक हहत वा शाशन्त सरुिा हवपरीत हिेु देशखएमा त्यस्तो प्रश्नको 
उिर ददि इन्कार गिय सहकिेछ।  

55. प्रश्न पररवतयि: सभामखुलाई उपयिु लागेमा मौशखक प्रश्नलाई नलशखत 
प्रश्नमा र नलशखत प्रश्नलाई मौशखक प्रश्नमा पररवतयि गिय सक्िेछ।  

56. अल्प सूचिाको प्रश्न: (१) यस नियमावलीको नियम ४२ को उपनियम 
(१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि जरुरी प्रश्न सोध्ि आग्रह 
गररएको अवस्थामा प्रस्ताहवत बैठक शरुु हिुभुन्दा कभतीमा दईु घण्टा 
अशघ जािकारी ददएर पनि प्रश्न सोध्ि सहकिेछ। 

तर त्यसरी प्रश्न सोध्ि ुपरेको कारण सूचिामा स्पष्ट रूपमा लेख्न ु
पछय। 

(२) सभामखुले प्रश्नलाई जरुरी र स्वीकारयो्य ठािेमा मार 
त्यस्तो प्रश्नको एक प्रनत सभबशन्धत मन्रीलाई पठाई निजसँग परामशय 
गरी त्यस्तो प्रश्नको उिर ददिे ददि तोक्िेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम तोकेको ददि प्रश्नोिरको सूचीमा 
रहेका मौशखक प्रश्नहरु समाप्त भएपनछ यस नियम बमोशजम प्रश्न सोध्ि 
सहकिेछ। 

(४) यस नियम बमोशजम सोनधएको प्रश्नको सभबशन्धत मन्रीले 
चाँडो उिर ददि असमथयता प्रकट गरेमा सभामखुले प्रश्नकताय सदस्यलाई 
सो कुराको जािकारी ददई सो प्रश्नलाई नियनमत काययसूचीको सामान्य 
प्रश्नमा पररणत गिय र प्राथनमकता ददि सक्िेछ।  

(५) यस पररच्छेदमा लेशखएदेशख वाहेक अल्प सूचिाको प्रश्नमा 
पनि अन्य मौशखक प्रश्न सभबन्धी शतयहरु लागू हिेु छि।् 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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57. समसामहयक हवषयमा छलर्ल: (१) सदस्यले आवश्यक महशसु 
 गरेका समसामहयक कुिै हवषयलाई सदिमा प्रस्ततु गियका लानग 
सभामखुले सभाको काययबोझलाई हवचार गरी शून्य समय र हवशेष समय 
तोक्ि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको समयमा प्रस्ततु हवषयहरुको 
जवार् सभबशन्धत मन्रीले सात ददिनभर सभामखु मार्य त सभालाई 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

58. जरुरी सावयजनिक महत्वको प्रश्नमा छलर्ल: (१) बैठकमा मौशखक वा 
नलशखत उिर ददइसकेका प्रश्नहरुमध्येको उिरसगँ सभबशन्धत तथ्यमा 
अझ बढी स्पष्ट वा व्याख्या गिय आवश्यक भएको कुिै जरुरी सावयजनिक 
महत्वको हवषयमा छलर्ल गियका लानग सभामखुले समय तोक्ि 
सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम छलर्ल गिय चाहिे सदस्यले 
छलर्ल गिय चाहेको हवषय र कारण खुलाई अन्य दईु जिा सदस्यको 
समथयि सहहतको सूचिा छलर्ल गिय चाहेको कभतीमा तीि ददि अगाव ै
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(३) छलर्ल गिय खोशजएको हवषय जरुरी र सावयजनिक 
महत्वको छ वा छैि भने्न हवषयको निणयय सभामखुले गिेछ। 

(४) कुिै एक ददिको निनमि एकभन्दा बढी सूचिा प्राप्त भै 
सभामखुबाट स्वीकृत भएमा ती सूचिाहरुमध्ये गोलाप्रथाद्वारा बढीमा तीि 
वटा सूचिा शझकी काययसूचीमा समावेश गररिेछ।  

(५) कुिै ददिको लानग राशखएको कुिै हवषयको छलर्ल सो 
ददि िटुहङ्गए पनि स्वतः समाप्त भएको मनििेछ।  

(६) प्रस्ताव सभबन्धी नियमका बावजदु, छलर्ल गदाय बैठक 
समि औपचाररक प्रस्ताव राशखिे र मत नलइिे छैि।सूचिा ददिे 
सदस्यले एउटा विव्य ददिेछ र सभबशन्धत मन्रीले संिपेमा त्यसको 
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उिर ददिेछ। सूचिा समथयि गिे सदस्यलाई कुिै कुराको स्पष्टीकरण 
चाहहएमा निजहरुले एक एक प्रश्न सोध्ि सक्िेछि।् सभामखुले अन्यथा 
आदेश ददएमा बाहेक अरु सदस्यले प्रश्न गिय पाउिे छैिि।् 

(७) प्रस्ताव सभबन्धी शतयहरु यस नियम बमोशजमको प्रश्नको 
हकमा समेत लागू हिेुछि।्  

(८) प्रश्न उिर सभबन्धी अन्य व्यवस्था काययव्यवस्था परामशय 
सनमनतको परामशयमा सभामखुले निधायरण गरे बमोशजम हिेुछ। 

59. ध्यािाकषयण: (१) कुिै सदस्यले सभामखुको पूवय स्वीकृनत नलई जरूरी 
सावयजनिक महत्वको हवषयमानथ सभबशन्धत मन्रीको ध्यािाकषयण गिय 
सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम ध्यािाकषयण गररएकोमा मन्रीले 
चाहेमा तत्काल बैठकमा जवार् ददि वा कुिै अको ददि जवार् ददिको 
लानग समय माग गिय सक्िेछ।  

(३) सभबशन्धत मन्रीले उपनियम (२) बमोशजम जवार् 
ददएपनछ त्यसमानथ कुिै छलर्ल गररिे छैि।  

तर काययक्रममा उशल्लशखत हवषयको काययसूचीमा िाम भएका 
सदस्यहरूले स्पष्टीकरण माग गिय सक्िेछि ्र मन्रीद्वारा अन्त्यमा जवार् 
ददइिेछ। यस्तो काययसूचीमा एउटा ध्यािाकषयणमा तीि जिाभन्दा बढी 
सदस्यको िाम समावेश गररिे छैि। 

(४) उपनियम (१) बमोशजम ध्यािाकषयण गदाय एउटा बैठकमा 
एक जिा सदस्यले एक पटक मार ध्यािाकषयण गिय पाउिेछ। एउटा 
बैठकमा दईु पटकभन्दा बढी ध्यािाकषयण गिय पाइिे छैि। 

(५) उपनियम (१) बमोशजम ध्यािाकषयण गिय चाहिे सदस्यले 
एक ददि अगावै सूचिा ददि ुपिेछ। 
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(६) कुिै ददिको लानग दईु वटाभन्दा बढी ध्यािाकषयणको 
सूचिा सभामखुबाट स्वीकृत भएमा काययसूचीमा राशखिे दईु वटा 
ध्यािाकषयण गोलाप्रथाद्वारा निधायरण गररिेछ।  

60. आवेदिपर पेश गिय सक्िे: (१) मशन्रपररषद्, सरकारी वा गैरसरकारी 
निकायको निणययको कुिै कारणले सभबशन्धत प्रदेशनभर बसोबास गिे 
िेपाली िागररकलाई मकाय परेको हवषय खुलाई कभतीमा एक सय जिा 
प्रमाण सहहतका िेपाली िागररकले दस्तखत सहहत ददएको 
आवेदिपरलाई तीि जिा सदस्यले प्रमाशणत गरी प्रस्तावको रूपमा पेश 
गिय सक्िेछि।् 

(२) उपनियम (१) बमोशजम आवेदिपर प्रस्ततु गिय चाहिे 
सदस्यले उि प्रस्ताव सभामा पेश हिेु ददिभन्दा कभतीमा पाचँ ददि 
पहहले सशचवलाई सूचिा ददि ुपिेछ। 

(३) यस पररच्छेदमा उल्लेशखत शतयहरु यस नियम बमोशजमको 
आवेदिपरका सन्दभयमा समेत लागू हिेुछ। 

(४) सभाले उपयिु सभझेमा आवदेिपरसँग सभबशन्धत 
हवषयवस्तकुो गाशभभययताका आधारमा सो उपर छािनबि गरी प्रनतवेदि 
पेश गिे प्रयोजिका लानग सनमनतमा पठाउि सक्िेछ।     

पररच्छेद- १० 
प्रस्ताव र तत्सभबन्धी काययहवनध 

61. प्रस्ताव हविा छलर्ल गिय िसहकिे: (१) संहवधाि र यस
 नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक प्रस्ताव हविा सभाको बैठकमा 
कुिै पनि हवषयमानथ छलर्ल गिय सहकिे छैि। 
 (२) बैठकमा छलर्लका लानग पेश हिेु प्रस्तावमा सभामखुले कायय 
व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशयमा स्वीकृनत प्रदाि गरेको हिु ुपिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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62. प्रस्ताव सभबन्धी शतयहरू: (१) देहायको कुिै कुरा रहेको प्रस्ताव 
 स्वीकायय हिेु छैिः- 

(क) संहवधािको धारा १९१ ले बन्देज गरेका हवषय वा 
संहवधािको हवपरीत भएको,  

(ख) एकभन्दा बढी हवषय समावेश भएको, 
(ग) हवषयवस्त ुअस्पष्ट वा अनिशित भएको, 
(घ) तकय हीि, अिमुाि, व्यङ्ख्योशि, असभबद्ध, आिपेयिु वा 

कुिै अिमुानित वा आपशिजिक कुरा रहेको,  
(ङ) कुिै व्यशिले सावयजनिक वा सरकारी हैनसयतले बाहेक 

व्यशिगत हैनसयतले गरेको काम कुरा सभबन्धी 
आचरणको उल्लेख गरेको, 

(च) सभा वा कुिै सनमनतको निणयय वा सभामा हवचाराधीि 
रहेको हवषयको आलोचिा गरेको, 

(छ) प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थाहपत न्याहयक वा अधयन्याहयक 
निकाय वा अनधकारी वा प्रचनलत कािूि बमोशजम जाँचबझु 
गिय, सझुाव ददि, प्रनतवेदि पेश गिय गदठत आयोग वा 
सनमनतको हवचाराधीि रहेको हवषय उल्लेख भएको,  

(ज) चालू अनधवेशिमा पहहले भइसकेको छलर्ललाई 
दोहोरय्ाउिे प्रयास गररएको, 

(झ) अशशष्ट भाषा प्रयोग गररएको, 
(ञ) प्रदेश मशन्रपररषद्को कुिै निणयय वा कुिै कारबाही 

सभबन्धी हवषयमा छलर्ल गदाय राहिय सरुिा, अखण्डता 
वा कूटिीनतक सभबन्ध जस्ता संवदेिशील हवषयहरुमा 
आचँ आउि सक्िे भिी प्रदेश मशन्रपररषद् बाट प्रमाशणत 
गररएको हवषय समावेश भएको,  
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(ट) हवशेषानधकारको प्रश्न उठाइएको।  

(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापनि सभामखुलाई सो खण्डमा उशल्लशखत आयोग वा सनमनतको 
काययमा कुिै प्रनतकूल प्रभाव िपिे भने्न लागेमा जाँचबझुको काययहवनध र 
कायय प्रगनतको हवषयसभममा सीनमत रही प्रस्ताव पेश गिय सभामखुले 
अिमुनत ददि सक्िेछ। 

63. प्रस्ताव स्वीकारयो्य छ वा छैि भन्न ेनिणयय गिे: कुिै प्रस्ताव वा त्यसको 
कुिै अंश स्वीकारयो्य छ वा छैि भने्न कुराको निणयय सभामखुले गिेछ 
र त्यसरी निणयय गदाय सभामखुले कारण खुलाई प्रस्तावको कुिै अंश वा 
पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गिय सक्िेछ। 

64. छलर्लको ददि र समयावनध तोक्िे: (१) सभामखुले सभाको 
काययबोझलाई ध्यािमा राखी -- कायय व्यवस्था परामशय सनमनतसँगको 
परामशयमा प्रस्तावमानथ छलर्ल गिे ददि र समयावनध तोक्ि सक्िेछ।  

(२) छलर्लका निनमि निधायररत समयावनध समाप्त भएपनछ 
छलर्ल समाप्त हिेुछ र यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक 
सभामखुले मूल हवषयमानथ निणयय प्राप्त गियका लानग आवश्यक सबै 
प्रश्नहरू निणययाथय बैठकमा पेश गिेछ।  

65. प्रस्ताव निशष्क्रय हिेु र पिुः उठाउि िपाइिे: (१) बैठकमा प्रस्ताव 
 पेश गिे अिमुनत प्राप्त भइसकेपनछ पनि पेश िगररएको प्रस्ताव स्वतः 
निशष्क्रय हिेुछ। 

(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक सभाको 
चालू अनधवेशिमा कुिै प्रस्तावद्वारा छलर्ल गररएको वा निणयय 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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भइसकेको वस्ततुः उही हवषय कुिै अन्य प्रस्ताव वा संशोधिद्वारा पिुः 
उठाउि पाइिे छैि।  

66. निधायररत समय अगावै छलर्ल गिय िपाइिे: बैठकमा छलर्ल गियको 
निनमि समय निधायररत भइसकेको कुिै हवषयमानथ त्यस्तो निधायररत समय 
अगावै छलर्ल गियका लानग कुिै प्रस्ताव वा संशोधि ल्याउि पाइिे 
छैि।  

67. प्रस्ताव हर्ताय नलि सहकिे: (१) प्रदेश सभा सशचवालयमा दताय भइसकेको 
प्रस्ताव सभामखुको अिमुनत नलई प्रस्तावकले नलशखत निवेदिद्वारा हर्ताय 
नलि सक्िेछ।  

तर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको अिमुनत 
हविा हर्ताय नलि सहकिे छैि र प्रस्तावमानथ कुिै संशोधि पेश भएको 
छ भिे त्यस्तो संशोधिको टुङ्गो िलागेसभम प्रस्ताव हर्ताय नलि सहकिे 
छैि।  

(२) एकभन्दा बढी सदस्यहरूले वस्ततुः उही हवषयमा एकभन्दा 
बढी प्रस्तावहरू पेश गरेमा आपसी सहमनत वा गोलाप्रथाद्वारा निधायररत 
एउटा प्रस्तावमा मार छलर्ल हिेुछ।  

68. प्रस्तावको सूचिा: प्रस्ताव पेश गिय चाहिे सदस्यले सो कुराको नलशखत 
सूचिा सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

69. प्रस्तावको सभबन्धमा अपिाइिे काययप्रणाली: यस नियमावलीको अन्य 
पररच्छेदहरु अन्तगयत ल्याइिे प्रस्तावको सभबन्धमा सोही पररच्छेदमा 
लेशखए बमोशजमको काययप्रणाली अपिाइिेछ र उि पररच्छेदहरूमा 
िलेशखएका कुराहरूको हकमा यस पररच्छेद र पररच्छेद- ११ मा 
लेशखएका कुराहरू लाग ूहिेुछि।्  
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70. अन्य प्रस्ताव पेश गिय िसहकिे: नियम ७१, ७२ र ७३ बमोशजमका 
प्रस्तावहरू बाहेक यस पररच्छेद अन्तगयत अन्य कुिै प्रस्ताव पेश गिय 
पाइिे छैि।  

71. सूचिा नबिा पनि प्रस्ताव पेश गिय सहकिे: (१) यस पररच्छेदमा जिुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापनि सभामखुको अिमुनत नलई देहायको कुिै 
प्रस्ताव सूचिा नबिा पनि पेश गिय सहकिेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुिै 
हववादास्पद हवषय उठाउि पाइिे छैिः- 

(क) धन्यवाद ज्ञापि गिे, 
(ख) बैठक स्थनगत गिे,  
(ग) प्रस्ताव तथा संशोधि हर्ताय नलिे,  
(घ) बधाई ददिे वा शोक प्रकट गिे, 
(ङ) छलर्ल स्थनगत गिे,  
(च) छलर्लको अवनध बढाउिे,  
(छ) बैठकको अवनध बढाउिे, वा 
(ज) छलर्ल समाप्त गिे।  

(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत प्रस्तावका सभबन्धमा 
सभामखुको अिमुनत प्राप्त भई प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश 
भएपनछ सभामखुले उि प्रस्तावलाई छलर्ल हविा सभाको निणययाथय 
पेश गिेछ।   

72. जरूरी सावयजनिक महत्वको प्रस्ताव: (१) कुिै सदस्यले जरूरी र 
सावयजनिक महत्वको हवषयमानथ छलर्ल गिय चाहेमा तत्सभबन्धी 
प्रस्तावको सूचिा सभाको बैठक शरुू हिुभुन्दा कभतीमा दईु घण्टा 
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अगावै सशचवलाई ददि ुपिेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कभतीमा दईु जिा 
सदस्यले समथयि गरेको हिु ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिाको साथमा उि 
प्रस्तावमानथ छलर्ल गिुय पिे कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हिु ु
पिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्तावको हवषय सभामखुले 
जरूरी र सावयजनिक महत्वको ठहरय्ाएमा प्रस्तावसगँ सभबशन्धत 
मन्रीसँग परामशय गरी उि प्रस्तावलाई स्वीकृनत ददिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम स्वीकृत प्रस्तावमानथ छलर्लका 
लानग सभामखुले बढीमा दईु घण्टाको समय तोक्िेछ। त्यस्तो 
प्रस्तावमानथ तीि ददिनभर छलर्ल गररिेछ। 

(५) उपनियम (३) बमोशजम प्रस्ताव स्वीकृत भई सभामखुले 
प्रस्तावक सदस्यको िाम नलएपनछ प्रस्तावक सदस्यले संशिप्त विव्य 
ददिेछ। त्यसपनछ सभामखुले छलर्लमा भाग नलिे सदस्यहरूलाई समय 
ददिेछ।  

(६) छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको जवार् सभबशन्धत मन्रीले 
ददिेछ।  

73. हवलभबकारी प्रस्ताव: (१) बैठक स्थनगत गिे प्रस्ताव वा कायय स्थगि 
प्रस्ताव बाहेक अरू कुिै प्रस्ताव वा हवधेयक मानथ छलर्ल भइरहेको 
समयमा कुिै सदस्यले उि छलर्ल अरू कुिै ददिको लानग स्थनगत 
गररयोस ् भने्न प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ र अको कुिै सदस्यले सो 
प्रस्तावको समथयि गरेपनछ त्यस्तो प्रस्तावले बैठक समि रहेका अन्य 
प्रस्तावहरूभन्दा प्राथनमकता पाउिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्तावमा कुिै संशोधि पेश 
गिय पाइिे छैि।  



 

38 
 

(३) सभामखुले उपयिु ठहयायएमा उपनियम (१) बमोशजमको 
प्रस्तावमा संशिप्त छलर्ल हिु ददई निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश गिे वा समथयि 
गिे सदस्यले सोही प्रस्ताव वा हवधेयक मानथ छलर्ल भइरहेको समयमा 
पिुः त्यस्तो प्रस्ताव पेश गिय वा समथयि गिय पाउिे छैि।  

(५) प्रस्ताव पेश गिय पाउिे अनधकारको दरुूपयोग गरी कुिै 
सदस्यले प्रस्ताव पेश गरेको छ भने्न लागेमा सभामखुले त्यस्तो 
प्रस्तावलाई अस्वीकृत गिय वा नबिा छलर्ल निणययाथय बैठक समि पेश 
गिय सक्िेछ। 

पररच्छेद- ११ 
प्रस्ताव संशोधि सभबन्धी व्यवस्था 

74. संशोधि सभबन्धी शतयः कुिै प्रस्तावको सभबन्धमा संशोधि 
 प्रस्ताव पेश गदाय देहायका शतयको पालिा गिुय पिेछः- 

 (क) मूल प्रस्तावको नसद्धान्त हवपरीत हिु िहिेु,  
 (ख) मूल प्रस्तावको हवषयसँग सभबद्ध हिुपुिे, 
 (ग) बैठकले पहहले गररसकेको निणययसँग बाँशझएको हिु   
      िहिेु, र 
 (घ) स्पष्ट अथय ददिे हिु ुपिे। 

75. संशोधिको सूचिा: (१) प्रस्तावमा संशोधि पेश गिय चाहिे सदस्यले 
प्रस्ताव मानथ हवचार गररिे ददिको चौबीस घण्टा अगावै संशोधिको 
सूचिा सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

तर सभामखुको अिमुनत नलएर प्रस्तावमानथ छलर्ल प्रारभभ 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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हिुभुन्दा अगानड कुिै पनि समयमा संशोधिको सूचिा पेश गिय 
सहकिेछ।  

(२) संशोधिको सूचिा प्राप्त भएपनछ प्रत्येक संशोधिको प्रनत 
सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा िदीई संशोधि पेश गरेमा 
कुिै पनि सदस्यले आपशि उठाउि सक्िेछ।  

76. संशोधि स्वीकृत गिे वा िगिे अनधकार: (१) प्रस्तावमानथ पेश गररिे 
संशोधि स्वीकृत गिे वा िगिे अनधकार सभामखुलाई हिेुछ।  

(२) संशोधि स्वीकृत वा अस्वीकृत गिे प्रयोजिको लानग 
सभामखुले सभबशन्धत सदस्यलाई संशोधिको उदे्दश्य स्पष्ट गिय लगाउि 
सक्िेछ।  

77. संशोधि पेश गिे: सभामखुले स्वीकृत गरेको संशोधि वा संशोधि 
 सहहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई निणययाथय पेश गिुय भन्दा पहहले 
 बैठकमा पढेर सिुाउिेछ। यसरी निणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी 
 संशोधि भएमा सभामखुले उपयिु ठहर् याएको कुिै एक संशोधि वा 
संशोधि सहहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथनमकता ददई 
 पेश गिय सक्िेछ। 

पररच्छेद- १२ 
स्थगि प्रस्ताव 

78. प्रस्तावको सूचिा र सभामखुको अिमुनत: (१) यस नियमावलीको 
अधीिमा रही अत्यन्त जरूरी सावयजनिक महत्वको कुिै खास हवषयमानथ 
छलर्ल गिय सदिको काययक्रम स्थनगत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभामखुको 
अिमुनतले पेश गिय सहकिेछ। 

   तर,  
(क) त्यस्तो प्रस्ताव नियम अिकूुल िभएमा वा सभामखुले 

अस्वीकृत गरेमा र निजले उशचत ठािेमा नियम अिकूुल 
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िभएको वा अस्वीकृत गरेको कारणको जािकारी 
प्रस्तावक सदस्यलाई ददि सक्िेछ।  

(ख) प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथ्यको सभबन्धमा सभामखुले 
बढी जािकारी नलि आवश्यक ठािेमा प्रस्ताव स्वीकृत 
वा अस्वीकृत गिुय अशघ प्रस्तावक सदस्य वा मन्रीबाट 
प्रस्तावको तथ्यको हवषयमा जािकारी नलि सक्िेछ।  

(२) स्थगि प्रस्ताव जिु ददिको बैठकमा पेश गिय खोशजएको 
हो सो ददिको बैठक शरुु हिेु दईु घण्टा अगावै सशचवलाई सूचिा ददि ु
पिेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सहहतको सूचिाको एक-एक प्रनत सभामखु, 
हवषयसँग सभबशन्धत मन्री र आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्रीलाई 
पनि ददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्ताव सभबन्धी सूचिा एक 
बैठकमा एउटाभन्दा बढी ददि पाइिे छैि।  

(४) एक जिाभन्दा बढी सदस्यले प्रस्तावको सूचिामा हस्तािर 
गरेको भए पहहलो क्रम सङ्खख्यामा हस्तािर गिे सदस्यले सूचिा ददएको 
मानििेछ।  

79. स्थगि प्रस्ताव सभबन्धी शतय: कुिै जरूरी र सावयजनिक महत्वको 
हवषयमानथ छलर्ल गिय प्रदेश सभाको बैठक स्थनगत गररयोस ् भने्न 
प्रस्ताव देहायका शतयहरूको अनधिमा रही पेश गिय सहकिेछः- 

(क) प्रस्तावको हवषय तत्काल घटेको घटिा र प्रदेश सरकारको 
उिरदाहयत्वनभरको हिु ुपिे  र 

(ख) नियम ६२ मा उशल्लशखत शतयहरू पूरा भएको हिु ुपिे।  
80. स्थगि प्रस्ताव पेश गिे सभाको अिमुनत: (१) सभामखुले नियम ७८ 

अिसुार प्रस्ताव पेश गिय अिमुनत ददएमा बैठकको प्रारभभमा सभामखुले 
सभबशन्धत सदस्यको िाम नलिेछ र त्यसपनछ स्थगि प्रस्ताव पेश गिय 
चाहिे सदस्यले प्रस्ताव पेश गिय बैठकको अिमुनत मा्िेछ। 
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(२) कुिै सदस्यले उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्तावको हवरोध 
गरेमा सभामखुले अिमुनत ददि चाहिे सदस्यहरूलाई उनभिे आदेश ददिेछ 
र तत्काल कायम रहेको सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको दश प्रनतशत वा 
सोभन्दा बढी सदस्यहरू उनभएमा सभाको अिमुनत प्राप्त भएको 
मानििेछ।   

81. प्रस्तावमा छलर्ल गिे समय निधायरण: स्थगि प्रस्तावमा छलर्ल गिय 
सभामखुले सभाको काययक्रमलाई समेत दृहष्टगत गरी सोही ददिको कुिै 
समय तोक्ि सक्िेछ।  

82. छलर्लको समानप्त: सभामखुलाई प्रस्तावमानथको छलर्ल पयायप्त भएको 
लागेमा उि प्रस्तावलाई सभाको निणययाथय पेश गिेछ।  

83. विव्यको लानग समय निधायरण: कुिै प्रस्तावको सभबन्धमा प्रस्तावक, 
समथयक, सभबशन्धत मन्री र अन्य सदस्यहरूले बोल्िे समय सभामखुले 
तोके बमोशजम हिेुछ। 

पररच्छेद- १३ 
सङ्कल्प 

84. सङ्कल्प प्रस्ततु गिय सहकिे: (१) यस नियमावलीको अधीिमा रही 
सावयजनिक महत्वको देहायको कुिै हवषयमा सङ्कल्प पेश गिय सहकिेछः- 

(क) राय वा नसर्ाररस प्रकट गिय,  
(ख) प्रदेश सरकारको कुिै कायय वा िीनतको समथयि वा हवरोध 

प्रकट गिय वा पिुहवयचारका लानग ध्याि आकषयण गिय वा  
(ग) कुिै सन्देश वा निदेशि ददि। 
(२) सभामखुले उपयिु र आवश्यक ठहर् याएको अन्य कुिै 

हवषयमा सङ्कल्प पेश गिय अिमुनत ददि सक्िेछ।  
85. सङ्कल्पको सूचिा: (१) सङ्कल्प प्रस्ततुकतायले आरू्ले पेश गिय चाहेको 

सङ्कल्पको सूचिा कभतीमा सात ददि अगाव ैसशचवलाई ददि ुपिेछ। 
तर कुिै मन्रीले कभतीमा तीि ददिको सूचिा ददई सङ्कल्प पेश 

गिय सक्िेछ।  
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(२) मन्री बाहेक अरू सदस्यले सभामखुको अिमुनत िनलई 
एउटै अनधवेशिमा तीि वटाभन्दा बढी सङ्कल्पहरूको सूचिा ददि पाउिे 
छैि। 

86. सङ्कल्प सभबन्धी शतय: यस पररच्छेदमा लेशखएको कुराहरूका अनतररि 
प्रस्तावका सभबन्धमा यस नियमावलीका सबै शतयहरू सङ्कल्पको हकमा 
पनि लागू हिेुछि।् 

87. स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्न ेनिणयय: (१) कुिै सङ्कल्प स्वीकार यो्य 
छ वा छैि भने्न प्रश्नको निणयय सभामखुले गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम निणयय गदाय सभामखुले कायय 
व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशय नलि सक्िेछ।  

(३) सभामखुले उपयिु देखेमा सङ्कल्पलाई यस नियम अिकूुल 
बिाउिको निनमि आवश्यक संशोधि गिय सक्िेछ।  

(४) सभामखुबाट बैठकमा पेश गिय स्वीकृत सङ्कल्पको प्रनत 
सङ्कल्प पेश हिेु दईु ददि अगावै संशोधि पेश गिे प्रयोजिको लानग 
सदस्यहरूलाई हवतरण गररिेछ। 

88. सङ्कल्प पेश हिेु: एउटा बैठकमा एकजिा सदस्यको एकभन्दा बढी 
सङ्कल्प काययसूचीमा राशखिे छैि र एक बैठकमा दईुभन्दा बढी सङ्कल्पहरू 
राशखिे छैि।्  

89. सङ्कल्प पेश गिे तरीका: (१) सभामखुले िाम नलएपनछ सङ्कल्प प्रस्ततु 
गिय चाहिे सदस्यले सभामा आफ्िो सङ्कल्प पेश गिय सक्िेछ र त्यसरी 
सङ्कल्प पेश गदाय सङ्कल्पको व्यहोरा पढी विव्य ददि सक्िेछ।  

तर सभामखुको अिमुनत नलएर कुिै सदस्यले अन्य कुिै 
सदस्यलाई आफ्िो सङ्कल्प पेश गिय अनधकृत गिय सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सभामखुले सदस्यको िाम 
नलएपनछ सो सदस्यले सङ्कल्प पेश िगिे इच्छा प्रकट गिय सक्िेछ।  
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(३) सभबशन्धत सदस्यले पेश िगरेको सङ्कल्प निजले हर्ताय 
नलएको मानििेछ।  

90. छलर्लको समयावनध: सदस्यले सङ्कल्प प्रस्ततु गदाय र सभबशन्धत 
मन्रीले पहहलो पटक बोल्दा सभामखुको अिमुनतले बीस नमिेटसभमको 
समय पाउिेछ। बोल्ि चाहिे अन्य सदस्यहरूको समयावनधको निधायरण 
सभामखुले गिेछ। सदस्यहरूले बोनलसकेपनछ सभबशन्धत मन्रीले जवार् 
ददिेछ।  

91. संशोधि सभबन्धी शतय: (१) यस पररच्छेद अन्तगयत पेश भएका 
सङ्कल्पमानथ सभामखुको अिमुनत नलई संशोधि पेश गिय सहकिेछ। 

(२) नियम ७४ मा उशल्लशखत शतयहरू सङ्कल्पको संशोधिका 
हकमा पनि लागू हिेु छि।्  

92. सङ्कल्पमा निणयय: छलर्ल समाप्त भएपनछ सङ्कल्प उपर कुिै संशोधि 
पेश भएको रहेछ भिे सभाले पहहले सो उपर निणयय गरी सङ्कल्पमा 
निणयय गिेछ। 

93. स्वीकृत सङ्कल्प पठाइिे: सशचवले सभाद्वारा स्वीकृत गररएको प्रत्येक 
सङ्कल्पको एक-एक प्रनत मशन्रपररषद्लाई र सभबशन्धत मन्रीलाई 
पठाउिेछ। सभबशन्धत मन्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कायायन्वयि गरी सोको 
जािकारी तत्काल सशचवालयमा पठाउि ुपिेछ।  

तर कुिै मिानसव कारण परी सङ्कल्प कायायन्वयि हिु 
िसकेकोमा त्यस्तो कारण सहहतको जािकारी सभालाई गराउि ुपिेछ।  

पररच्छेद- १४ 
अध्यादेश सभबन्धी 

94. अध्यादेश पेश: (१) संहवधािको धारा २०२ बमोशजम जारी भएको 
अध्यादेश जारी भएपनछ बसेको सभाको बैठकमा सभबशन्धत मन्रीले पेश 
गिेछ। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम अध्यादेश पेश गदाय त्यस्तो 
अध्यादेश जारी गिुय परेको पररशस्थनत र कारण समेतको हववरण संल्ि 
गिुय पिेछ।  

95. अध्यादेश अस्वीकार गिे सूचिा: (१) अध्यादेश अस्वीकार गिय प्रस्ताव 
पेश गिय चाहिे सदस्यले त्यस्तो सूचिा अध्यादेश पेश भएको दईु ददिनभर 
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा ददँदा अध्यादेश अस्वीकृत 
गिुय पिायको कारण समेत उल्लेख भएको हिु ुपिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा एकभन्दा बढी प्राप्त 
भएमा आपसी सहमनत वा गोलाप्रथाद्वारा कुिै एक प्रस्तावको सूचिा मार 
छानििेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजम अध्यादेश अस्वीकार गिे कुिै 
सूचिा प्राप्त िभएमा सभामखुले सो अध्यादेश स्वीकृत गरीयोस भिी 
प्रस्ताव प्रस्ततु गिय सभबशन्धत मन्रीलाई अिमुनत ददिेछ। 

96. अध्यादेश अस्वीकृत गिे प्रस्ताव पेश गिे तररका: (१) सभामखुले िाम 
नलएपनछ प्रस्तावको सूचिा गिे सदस्यले आफ्िो प्रस्ताव पेश गिेछ र 
त्यसरी प्रस्ताव पेश गदाय प्रस्तावको व्यहोरा पढी विव्य ददि सक्िेछ।  

(२) सभामखुको अिमुनत नलई प्रस्तावको सूचिा गिे सदस्यले 
आफ्िो प्रस्ताव पेश गिय अन्य कुिै सदस्यलाई अनधकृत गिय सक्िेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम सभामखुले सदस्यको िाम 
नलएपनछ सो सदस्यले प्रस्ताव पेश िगिे इच्छा प्रकट गिय सक्िेछ।  

(४) सभबशन्धत सदस्यले पेश िगरेको प्रस्ताव निजले हर्ताय 
नलएको मानििेछ।  



 

45 
 

97. अध्यादेश मानथ निणययः (१) यस पररच्छेद बमोशजम अध्यादेश 
अस्वीकार गिे सभबन्धी कुिै सूचिा प्राप्त िभएमा वा अध्यादेश अस्वीकार 
गिे प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमा सभामखुले उि अध्यादेश स्वीकृत 
गररयोस ्भिी प्रस्ताव प्रस्ततु गिय सभबशन्धत मन्रीलाई अिमुनत ददिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मन्रीबाट प्रस्ततु अध्यादेश 
स्वीकृत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु भएपनछ सभामखुले सो प्रस्तावलाई 
बैठकको निणययाथय प्रस्ततु गिेछ।  

98. स्वीकृत अध्यादेश प्रनतस्थापि गिे हवधेयकः (१) यस पररच्छेद 
बमोशजम स्वीकृत भएको कुिै अध्यादेशका प्रावधािलाई यथावत वा 
संशोधि सहहत प्रनतस्थाहपत गिे उदे्दश्यबाट प्रस्ततु गररिे हवधेयकको 
साथमा उि अध्यादेश तत्कालै लागू गिुय परेको पररशस्थनत र कारण 
सहहतको हववरण संल्ि गरी पेश गिुय पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश हिु आएको प्रनतस्थापि 
हवधेयकको सभबन्धमा पररच्छेद- १५ बमोशजमको काययहवनध 
अपिाइिेछ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम अध्यादेश प्रनतस्थापि गिे 
हवधेयक संहवधािको धारा २०२ बमोशजमको अवनधनभर पाररत गरी 
प्रदेश प्रमखुबाट प्रमाणीकरण भई सक्ि ुपिेछ। 

पररच्छेद- १५ 
व्यवस्थापि काययहवनध 

99. हवधेयक प्रस्ततु गिे अिमुनतको लानग सूचिा: (१) संहवधाि र यस 
नियमावलीको अधीिमा रही कुिै पनि सदस्यले हवधेयक प्रस्ततु गिय 
सक्िेछ।हवधेयक प्रस्ततु गिय चाहिे सदस्यले हवधेयकको साथमा उदे्दश्य, 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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कारण र व्याख्यात्मक हटप्पणी सहहतको हववरण संल्ि गरी त्यसको 
सूचिा कभतीमा सात ददि अगावै सशचवलाई ददि ुपिेछ। 

तर सरकारी हवधेयकको हकमा पाँच ददि अगानड सूचिा ददि ु
पयायप्त हिेुछ।  

(२) संहवधािको धारा १९८ बमोशजम कुिै हवधेयक ऐि 
बिेपनछ आनथयक व्ययभार हिेु रहेछ भिे त्यस्तो हवधेयक पेश गदाय 
हवधेयकका साथमा हवस्ततृ हववरण सहहतको आनथयक हटप्पणी पनि 
संल्ि रहि ुपिेछ।------------ 

100. आशित हवधेयक प्रस्ततु गिय सहकिे: सभासमि हवचाराधीि रहेको कुिै 
हवधेयक मानथ पूणयतः वा आंशशक रूपमा आशित हवधेयक मूल हवधेयक 
पाररत िहुँदै पनि प्रस्ततु गिय सहकिेछ। 

तर मूल हवधेयक पाररत िभएसभम आशित हवधेयक मानथ हवचार 
गररिे छैि। 

101. समाि हवषयको हवधेयक सूचीमा िरहिे: सभामखुले अन्यथा आदेश 
ददएमा बाहेक कुिै हवधेयक सदिको हवचाराधीि रहेको अवस्थामा उस्तै 
हवषय र उदे्दश्य समावेश भएको कुिै अन्य हवधेयकको सूचिा हवचाराधीि 
हवधेयक प्रस्ततु हिुभुन्दा अशघ वा पनछ जिुसकैु नमनतमा प्राप्त भएको भए 
पनि त्यसलाई प्राप्त हवधेयकको सूचीमा राशखिे छैि।  

102. प्रत्यायोशजत व्यवस्थापि बारे हटप्पणी: कुिै हवधेयकमा कािूि बिाउिे 
अनधकार प्रत्यायोजि गिे प्रावधाि रहेको भए त्यसको कारण, 
प्रत्यायोशजत अनधकार अन्तगयत बिाइिे कािूिको प्रकृनत र सीमा तथा 
त्यसबाट पिय सक्िे प्रभावप्रनत ध्यािाकषयण सहहतको हवस्तृत हटप्पणी 
संल्ि गिुय पिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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103. स्वीकृत अध्यादेश प्रनतस्थापि गिे हवधेयक: प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको 
कुिै अध्यादेशका प्रावधािहरूलाई यथावत ् वा संशोधि सहहत 
प्रनतस्थाहपत गिे उदे्दश्यबाट प्रस्ततु गररिे हवधेयकको साथमा उि कािूि 
बिाई अध्यादेशको रूपमा तत्कालै लाग ूगिुय परेको पररशस्थनत र कारण 
सहहतको हववरण संल्ि गिुय पिेछ।  

104. हवधेयकको हवतरण: हवधेयक पेश हिेु ददिभन्दा दईु ददि अगावै प्रत्येक 
सदस्यलाई हवधेयकको प्रनत उपलब्ध गराइिेछ।  

105. हवधेयक प्रस्ततु गिय अिमुनत मा्िे प्रस्तावको हवरोधको सूचिा: कुिै 
हवधेयक प्रस्ततु गिय अिमुनत मा्िे प्रस्तावको हवरोध गिय चाहिे सदस्यले 
त्यसको सूचिा प्रस्ताव प्रस्ततु हिेु ददिभन्दा कभतीमा एक ददि अगाव ै
सशचवलाई ददि ुपिेछ। 

106. हवधेयक प्रस्ततु गिय अिमुनत मा्िे प्रस्ताव: (१) हवधेयक प्रस्ततु गिय 
अिमुनत मा्िे प्रस्तावको कसैले हवरोध गरेमा हवरोधकताय र प्रस्तावक 
सदस्यलाई सभामखुले क्रमशः संशिप्त विव्य ददि अिमुनत ददिेछ। 
तत्पिात ्सो प्रश्नमानथ छलर्ल हिु िददई सभामखुले बैठकको निणययाथय 
प्रस्ततु गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम हवधेयक प्रस्ततु गिे अिमुनत प्राप्त 
भएमा प्रस्ततुकताय सदस्यले हवधेयकलाई तत्काल सभा समि प्रस्ततु 
गिेछ। 

107. हवधेयक मानथको सामान्य छलर्ल: (१) नियम १०६ बमोशजम हवधेयक 
प्रस्ततु भइसकेपनछको अको कुिै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले हवधेयक 
मानथ हवचार गररयोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गिय सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्तावमानथ छलर्ल हुँदा 
हवधेयकको सैद्धाशन्तक पिमा मार छलर्ल गररिेछ। त्यसरी छलर्ल 
गदाय हवधेयकको मिसाय स्पष्ट गिय आवश्यक देशखएमा बाहेक 
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हवधेयकका दर्ाहरू मानथ छलर्ल गररिे छैि र हवधेयक मानथ कुिै 
संशोधि पेश गिय सहकिे छैि। 

108. सामान्य छलर्ल समाप्त भएपनछको काययहवनध: (१) हवधेयक मानथ 
सामान्य छलर्ल समाप्त भएपनछ प्रस्ततुकताय सदस्यले देहायको कुिै 
एक प्रस्ताव प्रस्ततु गिय सक्िेछः-  

(क) हवधेयक मानथको दर्ावार छलर्ल सभामा गररयोस ्वा  
(ख) दर्ावार छलर्लको लानग हवधेयकलाई सभबशन्धत 

सनमनतमा पठाइयोस।्  
(२) प्रस्ततुकताय सदस्यले उपनियम (१) बमोशजमको कुिै 

प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुिै सदस्यले सोही उपनियम बमोशजमको 
अको प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ। 

109. प्रस्ताव पेश गिय अनधकृत गिय सहकिे: हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्य स्वयम ्
उपशस्थत हिु असमथय छ भने्न कुरामा सभामखु सन्तषु्ट भएमा प्रस्ततुकताय 
सदस्यले अनधकृत गरेको अन्य कुिै सदस्यलाई सो हवधेयकको 
सभबन्धमा प्रस्ताव पेश गिय सभामखुले अिमुनत ददि सक्िेछ। 

110. हवधेयकमा संशोधिको सूचिा: (१) हवधेयकमा संशोधि पशे गिय चाहिे 
कुिै पनि सदस्यले हवधेयक मानथको सामान्य छलर्ल समाप्त भएको 
बहिर घण्टानभर आरू्ले पेश गिय चाहेको संशोधि सहहतको सूचिा 
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(२) सशचवले प्राप्त संशोधिको हववरण सव ैसदस्यलाई उपलब्ध 
गराउिेछ। 

111. संशोधि सभबन्धी शतय: (१) देहायका शतयहरूका अधीिमा रही 
हवधेयकमा संशोधि पेश गिय सहकिेछः- 

(क) हवधेयकको हवषयसँग सभबद्ध हिु ुपिे, 
(ख) हवधेयकमा निहहत नसद्धान्तको हवपरीत हिु िहिेु, 
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(ग) संशोधि अस्पष्ट वा निरथयक हिु िहिेु,  
(घ) जिु दर्ामा संशोधि गिय खोशजएको हो सोही दर्ाको 

हवषय सभबद्ध हिु ुपिे,  
(ङ) सभाद्वारा पूवय स्वीकृत नसद्धान्त वा निणययको हवपरीत हिु 

िहिेु, र 

(च) हवधेयकको कुि दर्ाको कुि व्यवस्था वा शब्दावलीको 
सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोशजएको 
हो भने्न कुरा स्पष्ट खुलाएको हिु ुपिे। 

(२) सभामखुलाई यस नियमको अधीिमा रही कुिै संशोधिलाई 
स्वीकृत गिे, अस्वीकृत गिे वा सभबशन्धत सदस्यलाई बोलाई त्यसमा 
सधुार गिे वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधिहरूलाई एकीकृत 
गरी स्वीकृत गिे अनधकार हिेुछ। 

112. संशोधिको क्रम: सभामखुबाट स्वीकृत भएका संशोधिहरू यथासभभव 
क्रम नमलाई संशोधिको सूचीमा राशखिेछि।् 

113. संशोधि सहहत दर्ावार छलर्ल: (१) संशोधिमा हवचार गदाय 
सामान्यतया हवधेयकका दर्ाहरूको क्रमािसुार गररिेछ र सभामखुले 
िाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अनधकृत गरेको सदस्यले संशोधि 
प्रस्ततु गिय सक्िेछ। 

(२) छलर्लबाट यथावत रहेको वा संशोधि स्वीकार गररएको 
प्रत्येक दर्ाका सभबन्धमा क्रमािसुार सभामखुले "यो दर्ा हवधेयकको 
अङ्ग बिोस"् भने्न प्रस्ताव निणययाथय पेश गिेछ।  

तर समयको नमतव्यहयताको लानग छलर्लमा दोहोरोपि 
हटाउि एकै दर्ा वा सो अन्तगयत प्राप्त अन्योन्याशित संशोधिहरूलाई 
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एकसाथ छलर्ल गिे अिमुनत ददि सहकिेछ र दर्ाहरूमानथको 
छलर्लको क्रममा हवधेयकको कुिै भाग वा दर्ालाई अशघ-पनछ गरी 
छलर्लमा राख्न वा कुिै भाग वा दर्ालाई पनछ हवचार गिे गरी स्थनगत 
राख्न सहकिेछ।  

(३) यस नियमावलीमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि यस नियम र नियम ११४, ११५, ११६ र ११७ को प्रयोजिको 
लानग सभबशन्धत सनमनतमा हवधेयक मानथ दर्ावार छलर्ल हुँदाको 
अवस्थामा "सभामखु" भन्नाले सभबशन्धत सनमनतको सभापनतलाई र 
"बैठक" भन्नाले सभबशन्धत सनमनतको बैठकलाई समेत जिाउँछ।  

114. संशोधि हर्ताय नलि सहकिे: संशोधि प्रस्ततुकताय सदस्यले बैठकको 
स्वीकृनत नलई संशोधि हर्ताय नलि सक्िेछ।  

तर कुिै संशोधि मानथ पनि संशोधि प्रस्ततु भएकोमा सो 
संशोधिको टुङ्गो िलागसेभम मूल संशोधिलाई हर्ताय नलि सहकिे छैि। 

115. अिसूुचीमानथ छलर्ल: सभामखुले अन्यथा निणयय गरेमा बाहेक 
हवधेयकमा रहेका अिसूुची तथा त्यसमा प्राप्त संशोधि मानथको छलर्ल 
सभबशन्धत दर्ामानथको छलर्लको लगिै गररिेछ र बैठकको निणययको 
लानग राशखिे प्रश्न पनि सोही क्रममा प्रस्ततु गररिेछ। 

116. दर्ाहरूलाई समूहीकृत रूपमा निणययाथय प्रस्ततु गिय सहकिेः  सभामखुले 
उशचत सभझेमा हवधेयकको दर्ा, अिसूुची, कुिै संशोनधत दर्ा वा 
अिसूुची बैठकको निणययको लानग समूहीकृत रूपमा राख्न पनि सक्िेछ।  

तर कुिै सदस्यले कुिै दर्ा वा अिसूुची, संशोनधत दर्ा वा 
अिसूुची बैठकको निणययका लानग छुट्टाछुटै्ट प्रस्ततु गररयोस ्भिी अिरुोध 
गरेमा सभामखुले छुट्टाछुटै्ट प्रस्ततु गिेछ। 

117. प्रस्ताविा र िामको प्रस्तनुत: हवधेयकका अन्य सवै दर्ा र अिसूुची भए 
सो उपर समेत निणयय भएपनछ मार सभामखुले हवधेयकको प्रस्ताविा र 
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िाम सभबन्धी दर्ालाई मूल रूपमा वा संशोनधत रूपमा हवधेयकको अङ्ग 
बिाइयोस ्भिी अन्त्यमा प्रस्ताव गिेछ।  

118. निदेशि ददि सहकिे: सदिमा हवचाराधीि रहेको कुिै हवधेयकलाई 
सभबशन्धत सनमनतमा पठाउँदा वा सभबशन्धत सनमनतमा हवचाराधीि रहेको 
अवस्थामा पनि हवधेयकको पररनध वा मूल उदे्दश्यलाई हवस्ततृ गिय वा 
कुिै हवशेष प्रावधािलाई समावेश गिय वा िगिय सदिले सभबशन्धत 
सनमनतलाई निदेशि ददि सक्िेछ।  

तर त्यस्तो निदेशि हवधेयकको मूल भाविा हवपरीत हिु ुहुँदैि।  
119. सभबशन्धत सनमनतको प्रनतवेदि: सभबशन्धत सनमनतमा हवधेयक मानथ 

दर्ावार छलर्ल समाप्त भएपनछ सनमनतले गरेको निणययको प्रनतवेदि 
तयार गरी सभापनतले वा निजको अिपुशस्थनतमा सभामखुले तोकेको 
सनमनतको अन्य कुिै सदस्यले प्रनतवेदि सहहतको हवधेयक बैठकमा पेश 
गिेछ। 

120. हवधेयक हर्ताय नलि सहकिे: (१) हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले हवधेयक 
हर्ताय नलि अिमुनत मा्िे प्रस्ताव पेश गिय चाहेमा एक ददि अगावै 
सशचवलाई सूचिा ददि ुपिेछ।  

(२) सभबशन्धत सनमनतमा हवधेयक हवचाराधीि रहेको अवस्थामा 
हवधेयक हर्ताय नलिे अिमुनतको लानग प्रस्ताव प्रस्ततु भएमा सनमनतले 
सोही व्यहोराको प्रनतवेदि बैठकमा पेश गिेछ।  

(३) सभामखुको अिमुनत नलई हवधेयक हर्ताय नलिे प्रस्तावक 
सदस्यले सभाको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्ततु गिेछ।  

(४) हवधेयकलाई हर्ताय नलिे प्रस्तावको कसैले हवरोध गरेमा 
प्रस्ताव गिे तथा हवरोध गिे सदस्यलाई सभामखुले संशिप्त विव्य ददि 
अिमुनत ददि सक्िेछ र त्यसपनछ अरू छलर्ल हिु िददई प्रस्तावलाई 
निणययाथय पेश गिेछ। 
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121. सभबशन्धत सनमनतको प्रनतवदेि प्रस्ततु भएपनछको काययहवनध: (१) 
सभबशन्धत सनमनतको प्रनतवेदि प्रस्ततु भएपनछ सो प्रनतवेदि सब ै
सदस्यहरूलाई हवतरण गररिेछ।  

(२) सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक सनमनतको 
प्रनतवेदि हवतरण भएको चौबीस घण्टा पनछको कुिै समयमा हवधेयक 
प्रस्ततुकताय सदस्यले देहायको कुिै प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछः- 

(क) प्रनतवेदि सहहतको हवधेयक मानथ छलर्ल गररयोस ्   
  वा  

(ख) कुिै खास दर्ा वा दर्ाहरूका सभबन्धमा पिुः 
हवचाराथय निदेशि सहहत सभबशन्धत सनमनतमा 
हवधेयक हर्ताय पठाइयोस।्  

(३) प्रस्ततुकताय सदस्यले उपनियम (२) बमोशजमको कुिै 
प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुिै सदस्यले सोही उपनियम बमोशजमको 
अको प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रस्ताव पेश गररएमा सभामखुले 
सो प्रस्तावक सदस्यलाई र हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यलाई बोल्ि मौका 
ददिेछ र यसरी दवुै जिाले बोनलसकेपनछ प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव 
हर्ताय िनलएमा अरु छलर्ल हिु िदीई सो प्रस्तावलाई सभाको निणययाथय 
पेश गिेछ।  

(५) हवधेयकलाई सनमनतमा हर्ताय पठाउिे निणयय भएमा सो 
हवधेयक मानथ पिुः हवचार गरी प्रनतवेदि पेश गिय सभबशन्धत सनमनतमा 
हर्ताय पठाइिेछ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम पिुः हवचाराथय हर्ताय आएको 
हवधेयक मानथ सभबशन्धत सनमनतले यथाशीघ्र हवचार गरी सोही 
बमोशजमको प्रनतवेदि सहहतको हवधेयक बैठकमा प्रस्ततु गिेछ।  



 

53 
 

(७) उपनियम (६) बमोशजम सभबशन्धत सनमनतले पेश गरेको 
प्रनतवेदि सदस्यहरूलाई हवतरण भएपनछ सभामखुले तोकेको ददि र 
समयमा प्रस्ततुकताय सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोशजमको 
प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ।  

(८) उपनियम (२) को खण्ड (क) वा उपनियम (७) 
बमोशजमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपनछ सभबशन्धत सनमनतको प्रनतवेदि र 
सो सभबन्धी हवधेयकका दर्ाहरू तथा आिषुहङ्गक अन्य दर्ाहरूमा मार 
छलर्ल गिय सहकिेछ।  

122. हवधेयक पाररत गिे प्रस्ताव: बैठकमा दर्ावार छलर्ल भएकोमा सो 
समाप्त भएपनछ र सभबशन्धत सनमनतमा दर्ावार छलर्ल भएकोमा सो 
सनमनतको प्रनतवेदि मानथको छलर्ल समाप्त भई संशोधिहरूलाई 
सभाको निणययाथय क्रमशः पेश गररसकेपनछ हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले 
हवधेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गिेछ।  

123. हवधेयक लगतबाट हटाइिे: (१) देहायको अवस्थामा हवधेयकलाई 
सभाको लगतबाट हटाइिेछः- 

(क) हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले पेश गरेको देहायको प्रस्ताव 
बैठकले अस्वीकृत गरेमाः- 

(१) हवधेयक प्रस्ततु गिय अिमुनत पाउँ भने्न,  

(२) हवधेयक मानथ वा सभबशन्धत सनमनतको प्रनतवदेि 
सहहतको हवधेयक मानथ हवचार गररयोस ्भने्न वा  

(३) हवधेयक वा संशोधि सहहतको हवधेयक पाररत 
गररयोस ्भने्न।  

(ख) नियम १२२ बमोशजम प्रस्ततु प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा, 

(ग) हवधेयक हर्ताय नलएमा,  
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(घ) गैरसरकारी हवधेयक प्रस्ततुकताय सदस्य सभाको सदस्य 
िरहेमा वा  

(ङ) गैरसरकारी हवधेयक पाररत िहुँदै प्रस्ततुकताय सदस्य मन्री 
भएमा। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम लगतबाट हटाइएको हवधेयकको 
सभबन्धमा बैठकमा कुिै प्रस्ताव पेश गिय सहकिे छैि। 

124. सामान्य रटुीहरू सधुािे सभामखुको अनधकार: सभामखुले बैठकबाट 
पाररत भइसकेको हवधेयकमा आवश्यक देखेमा हवधेयकका दर्ाहरूको 
सङ्खख्याको क्रम नमलाउि आवश्यक आिषुहङ्गक सधुार गिय र अिायास 
हिु गएका रटुीहरु सच्याउि सक्िेछ। 

125. हवधेयकको पिुः प्रस्तनुत: एक पटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको हवधेयक 
सोही अनधवेशिमा पिुः प्रस्ततु गररिे छैि।  

126. हवधेयकको प्रमाणीकरण: (१) सभाबाट पाररत हवधेयक सभामखुले 
प्रमाशणत गरी प्रमाणीकरणको लानग प्रदेश प्रमखु समि पेश गिुय पिेछ।  

(२) सभाबाट पाररत हवधेयक संहवधािको धारा २०१ को 
उपधारा (५) बमोशजम प्रदेश प्रमखुद्वारा प्रमाणीकरण भएपनछ ऐि 
बने्नछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रदेश प्रमखुबाट प्रमाणीकरण 
भएको सूचिा प्राप्त भएपनछ सभामखुले सो सूचिा सभामा पढेर 
सिुाउिेछ। अनधवेशि चालू िभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचिा प्रदेश 
सभाको सूचिा परमा प्रकाशि गराई सभामखुले त्यसको प्रचार प्रसार 
समेत गिय लगाउिेछ।  

(४) उपनियम (२) बमोशजम प्रमाणीकरण गररएको हवधेयकको 
एक प्रनत प्रदेश सभाको अनभलेखमा राखी अको एक-एक प्रनत प्रदेश 
प्रमखुको कायायलय र मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायायलयमा 
पठाउि ुपिेछ।  
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127. हवधेयक मानथ पिुहवयचार: (१) संहवधािको धारा २०१ को उपधारा 
(३) बमोशजम अथय हवधेयक बाहेक अन्य हवधेयक प्रदेश प्रमखुले सन्देश 
सहहत सभामा हर्ताय गरेमा सभाले सो हवधेयक उपर पिुहवयचार गिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम हर्ताय आएको हवधेयकको 
सभबन्धमा काययव्यवस्था परामशय सनमनतको परामशय नलई सभामखुले 
देहायकामध्ये कुिै एक प्रकृया निधायरण गिय सक्िेछ:- 

(क) यस पररच्छेदको नियम १०७ देशख नियम १२२ 
सभमको प्रकृया पिुः अवलभबि गिे वा 

(ख) हर्ताय आएको हवधेयकलाई सोही रूपमा पिुः 
निणययका लानग सभामा पेश गिे।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रस्ततु रूपमा वा संशोधि सहहत 
पिुः पाररत भएको हवधेयक संहवधािको धारा २०१ को उपधारा (४) 
बमोशजम प्रमाणीकरणका लानग पेश भएको पन्र ददिनभर प्रदेश प्रमखुले 
प्रमाणीकरण गिेछ। 

128. संहवधाि संशोधि सभबन्धी हवधेयकको काययहवनध: (१) संहवधािको धारा 
२७४ को उपधारा (४) बमोशजम संहवधाि संशोधि गिे हवधेयकका 
सभबन्धमा यस नियमको अधीिमा रही यस पररच्छेदको काययहवनध लागू 
हिेुछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम संघीय संसदको कुिै सदिबाट 
प्राप्त भएको हवधेयकको सूचिा अनधवेशि चालू रहेको भए सभामखुले 
सभामा पढेर सिुाउिेछ। 

तर अनधवेशि चालू िरहेको भए सभामखुले संहवधािको धारा 
१८३ बमोशजम अनधवेशि आह्वाि गिे व्यवस्थाका लानग प्रदेश प्रमखु 
र मखु्यमन्री समि लेखी पठाउिेछ।  
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको सूचिा सभामा प्रस्ततु भएपनछ 
सशचवले सोको जािकारी मशन्रपररषद् मा पठाउिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम पठाइएको हवधेयक मखु्य मन्रीले 
तीस ददिनभर सभामा पेश गिेछ। 

(५) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त हवधेयक मानथ दर्ावार 
छलर्ल गरी बैठकमा प्रनतवेदि प्रस्ततु गिे प्रयोजिका लानग सभामखुले 
बैठकको अिमुनत नलई हवशेष सनमनत गठि गिय सक्िेछ। 

(६) संहवधाि संशोधि गिे हवधेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव 
सभामा तत्काल कायम रहेका सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट 
स्वीकृत भएमा हवधेयक पाररत भएको मानििेछ।  

(७) संहवधाि संशोधि गिे हवधेयक पाररत गररयोस ् भने्न 
प्रस्तावमानथ सभाको निणयय सदस्यको दस्तखत सहहतको मत 
हवभाजिद्वारा हिेुछ। 

 (८) यस नियम बमोशजम संहवधाि संशोधि हवधेयक उपर 
सभाबाट भएको निणययको जािकारी सभामखुले संहवधािको धारा २७४ 
को उपधारा (५) बमोशजम संघीय संसदमा पठाउि ुपिेछ। 

पररच्छेद- १६ 

राजस्व र व्ययको अिमुाि सभबन्धी काययहवनध 

129. राजस्व र व्ययको अिमुाि: (१) संहवधािको धारा २०७ बमोशजम अथय 
मन्रीले सभाको बैठकमा राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुाि प्रस्ततु 
गिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुाि 
प्रस्ततु भएपनछ बसेको बैठकमा अथय मन्रीले राजस्व र व्ययको वाहषयक 
अिमुािको एक प्रनत टेबलु गिेछ।  

(३) राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुाि टेबलु गररएको ददि 
सो उपर छलर्ल गररिे छैि।  

130. राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुािमानथ छलर्ल: (१) अथय मन्रीले 
बैठकमा अथय हवधेयक प्रस्ततु गिे अिमुनतको लानग प्रस्ताव प्रस्ततु गिुय 
अशघ राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुािमानथ सामान्य छलर्ल गियको 
निनमि सभामखुले मखु्यमन्री वा निजको अिपुशस्थनतमा निजले तोकेको 
अन्य कुिै मन्रीसँग परामशय गरी ददि तथा समयावनध तोक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको ददि र समयावनधनभर 
राजस्व र व्ययको वाहषयक अिमुािमानथ सामान्य छलर्ल गररिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको छलर्लको प्रारभभ अथय 
मन्रीको विव्यबाट हिेुछ र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको उिर अथय 
मन्रीले अन्त्यमा ददिेछ।  

131. पूरक अिमुाि: (१) संहवधािको धारा २०९ बमोशजम अथय मन्रीले  
बैठकमा पूरक अिमुाि प्रस्ततु गिय सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पूरक अिमुाि प्रस्ततु गदाय अथय 
मन्रीले त्यसको उदे्दश्य र कारण स्पष्ट गिुय पिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमको पूरक अिमुाि प्रस्ततु गररएको 
ददि सो उपर छलर्ल गररिे छैि।  

(४) पूरक अिमुािमानथ सामान्य छलर्ल गियको निनमि 
सभामखुले मखु्यमन्री वा निजको अिपुशस्थनतमा निजले तोकेको अन्य 
कुिै मन्रीसँग परामशय गरी ददि तथा समयावनध तोक्िेछ।  
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(५) उपनियम (४) बमोशजम तोहकएको ददि तथा 
समयावनधनभर पूरक अिमुािमानथ छलर्ल गररिेछ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजमको छलर्लको प्रारभभ अथय 
मन्रीको विव्यबाट हिेुछ र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको उिर अथय 
मन्रीले अन्त्यमा ददिेछ। 

132. व्ययको अिमुाि: (१) प्रत्येक मन्रालयको निनमि प्रस्ताव गररएको 
खचयको रकम सामान्यतः छुट्टाछुटै्ट शीषयक अन्तगयत राख्न ुपिेछ।  

तर अथय मन्रीले दईु वा सोभन्दा बढी मन्रालयहरू र 
हवभागहरूको निनमि प्रस्ताव गररएको खचयको रकम एउटै शीषयकमा 
समावेश गिय वा खास मन्रालयहरू अन्तगयत सहज रूपमा वगीकरण 
गिय िसहकिे खचयको रकमहरू एउटै शीषयक अन्तगयत राख्न सक्िेछ।  

(२) प्रत्येक शीषयकमा पहहले सब ै प्रस्ताहवत खचय रकमको 
हववरण र त्यसपनछ उपशीषयकहरूमा हवभाशजत प्रत्येक खचय रकमको 
हवस्ततृ हववरण उल्लेख गरेको हिु ुपिेछ। त्यस्तो हववरणमानथ बैठकमा 
छलर्ल गिय सहकिेछ।  

तर सशञ्चत कोषमानथ व्ययभार हिेु रकमहरूको हकमा बैठकको 
स्वीकृनत नलि ुपिे छैि। 

पररच्छेद- १७ 

हवनियोजि तथा अथय हवधेयक सभबन्धी काययहवनध 

133. हवनियोजि हवधेयक सभबन्धी काययहवनध: (१) यस नियमावलीमा अन्यर 
जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि हवनियोजि हवधेयकको सभबन्धमा 
यस पररच्छेदमा लेशखए बमोशजमको काययहवनध अपिाइिेछ। 
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(२) हवनियोजि हवधेयक प्रस्ततु गिुय पूवय बैठकमा बजेट 
तयारीका लानग हवनियोजि हवधेयकका नसद्धान्त र प्राथनमकता सभबन्धमा 
(कर प्रस्ताव बाहेक) छलर्ल गररयोस ् भिी अथय मन्रीले प्रस्ताव 
राखे्नछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम गररिे छलर्लको काययहवनध कायय 
व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशयमा सभामखुले निधायरण गरे बमोशजम 
हिेुछ। 

(४) उपनियम (२) बमोशजमको छलर्ल बैठकमा हवनियोजि 
हवधेयक प्रस्ततु हिुभुन्दा कभतीमा पनि पन्र ददि पवूय िै समाप्त भइसक्ि ु
पिेछ। 

(५) बैठकमा वाहषयक अिमुािमानथ छलर्ल समाप्त भएपनछ 
उपनियम (२) बमोशजम भएको छलर्लको आधारमा अथय मन्रीले 
हवनियोजि हवधेयक प्रस्ततु गिेछ। 

(६) हवनियोजि हवधेयक मानथ हवचार गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश 
भएपनछ सभामखुले मखु्यमन्री वा निजको अिपुशस्थनतमा निजले तोकेको 
अन्य कुिै मन्रीसँग परामशय गरी हवधेयकका हवनभन्न शीषयकहरूमानथ 
छलर्ल र निणयय गियको निनमि ददि तथा समयावनध तोक्िेछ।   

(७) हवनियोजि हवधेयकमा निददयष्ट गरी राशखएको प्रत्येक शीषयक 
मानथ छुट्टाछुटै्ट वा समूहीकृत रूपमा छलर्ल गररिेछ। खचय कटौनतको 
प्रस्ताव पेश गरेका सदस्यहरुले हवनियोजि हवधेयक मानथ छलर्ल गदाय 
सभामखुको अिमुनतले खचय कटौनतको प्रस्तावको सभबन्धमा समेत 
आफ्िो धारणा राख्न सक्िेछि।्  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(८) उपनियम (७) बमोशजमको छलर्लको क्रममा कुिै 
शीषयक मानथ उठेको प्रश्नको जवार् सभबशन्धत मन्रीले छलर्लको 
अन्त्यमा ददिेछ।  

(९) कुिै शीषयकलाई निणययाथय प्रस्ततु गिुय अशघ सो शीषयकको 
सभबन्धमा दलीय संरचिाको आधारमा प्रस्ततु गररएका खचय कटौतीका 
प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृनतको प्रस्ताव एकभन्दा बढी भएमा कुिै एकमा 
मार छलर्ल गरी निणयय गररिेछ।  

(१०) एउटै शीषयकको खचय रकमसँग सभबशन्धत छुट्टाछुटै्ट 
प्रस्तावहरू प्रस्ततु गररएमा वाहषयक अिमुािमा व्यवस्था गररएको 
सभबशन्धत शीषयकहरूको क्रम अिसुार छलर्ल गररिेछ।  

(११) उपनियम (६) बमोशजम तोहकएको ददि तथा 
समयावनधको अन्त्यमा छलर्ल गिय बाँकी रहेका सबै शीषयकहरूलाई 
छलर्ल हविा िै सभामखुले निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ। 

(१२) उपनियम (११) बमोशजम निणयय भएपनछ अथय मन्रीले 
हवनियोजि हवधेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गिेछ। त्यस्तो 
प्रस्ताव स्वीकृत भएमा हवनियोजि हवधेयक पाररत भएको मानििेछ। 

134. खचय कटौतीको प्रस्ताव: (१) कुिै शीषयकको खचय रकम घटाउि देहाय 
बमोशजमको प्रस्ताव प्रस्ततु गिय सहकिेछः- 

(क) शीषयकको खचय रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गररयोस,्  
(ख) शीषयकको खचय रकममा उशल्लशखत खचय रकम घटाइयोस् 

वा  
(ग) शीषयकको खचय रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस।्  
(२) "शीषयकको खचय रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गररयोस्" 

भिी प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई शीषयकमा निहहत िीनतको असहमनत 
प्रकट गिय प्रस्ततु गररएको मानििेछ। त्यस्तो प्रस्तावको सूचिा ददिे 
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सदस्यले छलर्ल गिय चाहेको िीनतको व्यहोरा स्पष्ट र यथाथय रूपमा 
सूचिामा खुलाउि ुपिेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा उशल्लशखत खास बुँदा वा 
बुँदाहरूमा सीनमत रही छलर्ल गररिेछ र त्यसमा सदस्यहरूले 
वैकशल्पक िीनतको सझुाव ददि सक्िेछि।्  

(३) "शीषयकको खचय रकममा उशल्लशखत खचय रकम 
घटाइयोस"् भिी प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई नमतव्यहयता अवलभबि गिय 
प्रस्ततु गररएको मानििेछ। त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीषयकमा उशल्लशखत खचय 
रकम एकमषु्ट घटाउिे वा शीषयकको कुिै उपशीषयकलाई खारेज गिे वा 
त्यस्तो उपशीषयकको खचय रकम घटाउिे कुरा प्रस्ताहवत हिु सक्िेछ। 
त्यस्तो प्रस्ताव पेश गिय चाहेको सूचिामा छलर्ल गिय खोजेको हवषय 
संशिप्त र यथाथय रूपमा खुलाएको हिु ुपिेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा छलर्ल 
गदाय नमतव्यहयता कसरी गिय सहकन्छ भने्न हवषयमा मार छलर्ल 
गररिेछ।  

(४) "शीषयकको खचय रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस"् भिी 
प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको जवार्देही िेरनभरको 
कुरामा प्रस्तावक सदस्यलाई शचि िबझुेको कुरा प्रकट गिय प्रस्ततु 
गररएको साङ्केनतक कटौतीको प्रस्ताव मानििेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश 
गिय ददएको सूचिामा उशल्लशखत शचि िबझुेको खास कुरामा मार 
छलर्ल गररिेछ। 

135. खचय कटौतीको प्रस्ताव सभबन्धी शतय: कुिै शीषयकको खचय रकम घटाउि 
प्रस्ततु गररिे प्रस्ताव स्वीकार यो्य हिुको निनमि नियम ६२ 
बमोशजमका शतयहरूको अनतररि देहायका शतयहरू पूरा भएको हिु ु
पिेछः-  

(क) कुिै एक शीषयकसगँ मार सभबशन्धत हिु ुपिे, 
(ख) खचयको रकमलाई वृहद्ध गिय वा खचय रकमको स्थािान्तर 

गिय खोजेको हिु िहिेु,  
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(ग) कुिै एक हवशेष हवषय यथाथय रूपमा खुलाएको हिु ुपिे,  
(घ) कुिै कािूि संशोधि वा खारेज गियको निनमि सझुाव 

गररएको हिु िहिेु,  
(ङ) प्रदेश सरकारको सरोकारको िेरनभरको हवषय हिु ुपिे, 
(च) संशचत कोषमानथ व्ययभार भएको रकमसँग सभबशन्धत हिु 

िहिेु र 
(छ) कुिै बैठकमा छलर्ल गियको निनमि समय निधायररत 

भइसकेको हवषयमानथ त्यस्तो निधायररत समय अगाव ै
छलर्ल गिे कुरा उठाएको हिु िहिेु। 

136. खचय कटौतीको प्रस्तावको सूचिा: कुिै शीषयकमा खचय रकम घटाउि 
प्रस्ताव प्रस्ततु गिय चाहिे सदस्यले हवनियोजि हवधेयक मानथको 
सैद्धाशन्तक (राजस्व र व्ययको अिमुािमानथको) छलर्ल समाप्त 
भएपनछ खचय कटौनतको प्रस्तावको सूचिा सशचवलाई ददि ुपिे छ। 
यसरी सूचिा ददँदा एक मन्रालयमा एक दल वा स्वतन्र सदस्यको 
तर्य बाट एकमार सूचिा ददि सहकिेछ।  

137. खचय कटौतीको प्रस्ताव उपर निणयय: कुिै खचय कटौतीको प्रस्ताव 
स्वीकारयो्य छ वा छैि भने्न कुराको निणयय सभामखुले गिेछ। उि 
प्रस्ताव यस नियमावलीको प्रनतकूल देशखएमा सभामखुले सो प्रस्तावलाई 
कारण खोली अस्वीकार गिय सक्िेछ। 

138. खचय कटौतीको प्रस्तावमानथ संशोधि पेश गियमा बन्देज: कुिै शीषयकमा 
खचय रकम घटाउिे प्रस्तावमा संशोधि पेश गिय सहकिे छैि।  

139. पेश्की खचय हवधेयक: (१) संहवधािको धारा २१० को उपधारा (१) 
बमोशजम अथय मन्रीले बैठकमा पेश्की खचय हवधेयक प्रस्ततु गिय 
सक्िेछ।  

 
पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) पेश्की खचय हवधेयकको सभबन्धमा सभामखुले उपयिु 
ठहर् याएको काययहवनध अपिाइिेछ।  

(३) संहवधािको धारा २१० को उपधारा (२) बमोशजमको 
हवधेयक प्रस्ततु गिे र पाररत गिे काययहवनध पेश्की खचय हवधेयक सरह 
हिेुछ। 

140. आनथयक हवधेयक: (१) वाहषयक अिमुाि प्रस्ततु भएको लगिै पनछ बसेको 
सभाको बैठकमा आनथयक मानमला तथा योजिा मन्रीले प्रदेश 
सरकारको अथय सभबन्धी प्रस्तावहरूलाई कायायन्वयि गिय बिेको आनथयक 
हवधेयक प्रस्ततु गिेछ।  

(२) यस नियमावलीमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि आनथयक हवधेयकका सभबन्धमा यस नियममा तोहकए बमोशजमको 
काययहवनध अपिाइिेछ।  

(३) आनथयक हवधेयक मानथ हवचार गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश 
भई स्वीकृत भएपनछ सभामखुले मखु्यमन्री वा निजको अिपुशस्थनतमा 
निजले तोकेको अन्य कुिै मन्रीसँग परामशय गरी सो हवधेयकमा छलर्ल 
गिे ददि तथा समयावनध तोक्िेछ।  

(४) आनथयक हवधेयक मानथ छलर्ल गदाय कुिै पनि सदस्यले 
प्रदेश सरकारको जवार्देही िेरनभरको प्रशासनिक कायय, स्थािीय 
समस्या वा प्रदेश सरकारको आनथयक िीनतसगँ सभबशन्धत हवषयहरूमानथ 
छलर्ल गिय सक्िेछ।  

(५) आनथयक हवधेयकका सभबन्धमा यस नियममा उल्लेख 
गररएदेशख बाहेक सभामखुले उपयिु ठहर् याएको काययहवनध अपिाइिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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141. पूरक हवनियोजि हवधेयक: (१) पूरक अिमुाि मानथ छलर्ल समाप्त 
भएपनछ अथय मन्रीले बैठकमा पूरक हवनियोजि हवधेयक प्रस्ततु गिेछ।  

(२) पूरक हवनियोजि हवधेयक सभबन्धमा पनि हवनियोजि 
हवधेयक सभबन्धी काययहवनध अपिाइिेछ।  

142. उधारो खचय हवधेयक: (१) संहवधािको धारा २११ बमोशजम अथय 
मन्रीले बैठकमा उधारो खचय हवधेयक प्रस्ततु गिय सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्ततु गररएको हवधेयकको 
सभबन्धमा सभामखुले उपयिु ठहर् याएको काययहवनध अपिाइिेछ।  

पररच्छेद- १८ 
हवश्वास मत वा अहवश्वासको प्रस्ताव 

143. हवश्वासको मत: (१) संहवधािको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) 
र धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोशजम मखु्यमन्रीले तीस 
ददिनभर प्रदेश सभाबाट हवश्वासको मत प्राप्त गिय प्रस्ताव पशे गिे सूचिा 
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे सूचिा प्रस्ताव मानथ 
छलर्ल हिेु ददिभन्दा दईु ददि अगावै ददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्राप्त भएपनछ सशचवले 
सभामखु समि पेश गिेछ र सभामखुले बैठकमा प्रस्ताव पेश गिे ददि 
र समय तोक्िेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम तोहकएको ददि र समयमा 
सभामखुको अिमुनत नलई मखु्यमन्रीले सो सभबन्धमा आफ्िो विव्य 
ददई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गिेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रस्तावमा छलर्ल गिय 
सभामखुले समयावनध निधायरण गिेछ र सो समयावनधको अन्तमा 
मखु्यमन्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहहरको पररशस्थनत परी 
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बैठकमा आरै् उपशस्थत हिु असमथय भएमा निजद्वारा अनधकृत कुिै 
मन्रीले छलर्लको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवार् ददिेछ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम मखु्यमन्री वा निजद्वारा अनधकृत 
कुिै मन्रीले जवार् ददएपनछ सभामखुले मखु्यमन्री मानथ सभाको 
हवश्वास छ वा छैि भने्न प्रश्न निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ।  

(७) हवश्वासको प्रस्तावमानथ सभाको निणयय दस्तखत सहहतको 
मत हवभाजिद्वारा हिेुछ। 

144. अहवश्वासको प्रस्ताव: (१) संहवधािको धारा १८८ को उपधारा (४) 
बमोशजम मखु्यमन्रीमानथ सभाको हवश्वास छैि भिी सभाको सभपूणय 
सदस्य सङ्खख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले नलशखत रूपमा अहवश्वासको 
प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछि।्  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्ताव पेश गिय चाहिे 
सदस्यहरूले कभतीमा सात ददि अगाव ै सो कुराको नलशखत सूचिा 
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम सूचिा प्राप्त भएपनछ सभामखुले 
प्रस्तावमानथ छलर्ल हिेु ददि र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यको 
अनग्रम जािकारीका लानग सूचिापरमा प्रकाशि गिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम तोहकएको ददि र समयमा 
प्रस्तावक सदस्यहरूमध्ये पहहलो हस्तािरकताय वा निजले अनधकृत गरेको 
सदस्यको िाम सभामखुले बोलाएपनछ सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश 
गिेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गिुय अशघ सो सभबन्धमा आफ्िो 
विव्य ददि सक्िेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रस्तावमा छलर्ल गिय 
सभामखुले समयावनध निधायरण गिेछ र सो समयावनधको अन्तमा 
मखु्यमन्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहहरको पररशस्थनत परी 
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बैठकमा आरै् उपशस्थत हिु असमथय भएमा निजद्वारा अनधकृत कुिै 
मन्रीले प्रस्ताव र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको जवार् ददिेछ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम मखु्यमन्री वा निजद्वारा अनधकृत 
कुिै मन्रीले जवार् ददएपनछ प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अिमुनत नलई 
प्रस्ताव हर्ताय नलि सक्िेछ।  

(७) उपनियम (६) बमोशजम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव हर्ताय 
िनलएमा सभामखुले उि प्रस्तावलाई निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ।  

(८) अहवश्वासको प्रस्तावमानथ सभाको निणयय दस्तखत 
सहहतको मत हवभाजिद्वारा हिेुछ।  

(९) यस नियम बमोशजमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम 
रहेको सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट पाररत भएमा मखु्यमन्री 
आफ्िो पदबाट स्वतः पदमिु हिेुछ। 
 (१०) उपनियम (९) बमोशजमको प्रस्ताव पाररत भएमा सोको 
जािकारी प्रदेश प्रमखुलाई गराउि ुपिेछ। 

पररच्छेद- १९ 
प्रदेश सभाको सनमनत 

145. सनमनत गठि गिय सहकिे: प्रदेश सभाको कायय प्रणालीलाई व्यवशस्थत 
गिय हवषयगत सनमनत र हवशेष सनमनत गठि गिय सहकिेछ। 

146. हवषयगत सनमनतहरु: -- प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रनत उिरदायी 
र जवार्देही बिाउि, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको 
अिगुमि र मूल्याङ्कि गरी आवश्यक निदेशि वा राय सल्लाह ददि 
समेतका लानग प्रदेश सभामा संहवधािको धारा १९३ बमोशजम देहाय 
बमोशजमका सनमनतहरू रहिेछि।् प्रत्येक सनमनतको िाम र काययिेर 
देहाय बमोशजम हिेुछः- 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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क्र.  .स  
सनमनतको 

िाम 
काययिरे 

१ प्रदेश मानमला 
सनमनत 

मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायायलय, 
आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्रालय, 
संवधैानिक आयोगका प्रनतवेदि (महालेखा परीिक 
र राहिय प्राकृनतक स्रोत तथा हवि आयोगको 
वाहषयक प्रनतवदेि बाहेक), प्रदेश लोक सेवा आयोग 
र मखु्य न्यायानधबिाको वाहषयक प्रनतवेदि। 

२ अथय तथा 
हवकास 
सनमनत 

आनथयक मानमला तथा योजिा मन्रालय, भौनतक 
पूवायधार तथा हवकास मन्रालय, प्रदेश िीनत तथा 
योजिा आयोग र राहिय प्राकृनतक स्रोत तथा हवि 
आयोगको बाहषयक प्रनतवेदि। 

३ सावयजनिक 
लेखा सनमनत 

महालेखा परीिकको वाहषयक प्रनतवदेि, बेरुज ू
र्छ् र्यौट र प्रदेश सरकारको सावयजनिक लेखा 
सभबन्धी। 

४ शशिा, 
स्वास्थ्य तथा 
कृहष सनमनत 

भूनम व्यवस्था, कृहष तथा सहकारी मन्रालय, 
सामाशजक हवकास मन्रालय 
 

५ उद्योग, 
पययटि तथा 
वातावरण 
सनमनत 

उद्योग, पययटि, वि तथा वातावरण मन्रालय र 
उपभोिा हहत सभबन्धी। 

(२)  ----- 
 

 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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147. थप हवषय तोक्िे: नियम १४६ मा िपरेका हवषयहरू सभाको सहमनतमा 
सभामखुले उपयिु सभझेको सनमनतको काययिेरनभर रहिे गरी 
तोक्िेछ। 

148. हवषयगत सनमनतको गठि: (१) सभामखुले कायय व्यवस्था परामशय 
सनमनतको परामशयमा नियम १४६ बमोशजमका प्रत्येक सनमनतमा बढीमा 
बाइस जिा सदस्यहरू मिोियि गिेछ। 

(२) सनमनतमा सदस्यहरूको मिोियि गदाय सभामा प्रनतनिनधत्व 
गिे राजिीनतक दलको सदस्य सङ्खख्या, महहला, दनलत, आददवासी 
जिजानत, मधेशी, थारु, मशुस्लम, हपछनडएको िेर, खस-आयय तथा अन्य 
समदुायको समािपुानतक प्रनतनिनधत्वलाई ध्याि ददि ुपिेछ।  

(३) कुिै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी हवषयगत सनमनतको 
सदस्य हिु सक्िे छैि। 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
कुिै सदस्य आवश्यकता अिसुार आरू् सदस्य िभएको सनमनतको 
बैठकमा सहभागी भई छलर्लमा भाग नलि चाहेमा बैठक बस्िे 
ददिभन्दा कभतीमा एक ददि अगावै सभबशन्धत सनमनतको सभापनतलाई 
जािकारी ददई उपशस्थत हिु सक्िेछ।तर निजलाई त्यस्तो सनमनतमा 
मतदािको अनधकार हिेु छैि। 

149. सभापनतको निवायचि: (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक यस पररच्छेद अन्तगयतका प्रत्येक सनमनतमा सभामखुले तोकेको 
ददि सभापनतको निवायचि हिेुछ र त्यसको सूचिा सशचवले कभतीमा 
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै मखु्य सचेतक र सनमनतका सदस्यहरुलाई 
जािकारी गराउिेछ। 

(२) सनमनतको सभापनत निवायशचत िभएसभम, सभापनतको पदका 
लानग प्रस्ताहवत िगररएको सनमनतको जेष्ठ सदस्यले सनमनतको बैठकको 
अध्यिता गिेछ। 
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(३) सभापनतको निवायचिको लानग तोहकएको ददिको अशघल्लो 
ददि अपराह्न पाँच बजेसभम कुिै सदस्यले अको कुिै सदस्यलाई सभापनत 
पदमा निवायशचत गररयोस ्भने्न प्रस्तावको सूचिा अको कुिै सदस्यको 
समथयि सहहत अिसूुची- ३ बमोशजमको ढाँचामा मञ्जुरीको निस्सा सहहत 
सशचवलाई ददि ुपिेछ।  

(४) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचिा प्रस्तावक 
सदस्यले सनमनतमा प्रस्ततु गरेपनछ समथयक सदस्यले समथयि गिेछ।  

(५) उपनियम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचिा एउटा मार 
प्राप्त भएमा प्रस्तावक र समथयक सदस्यले बोनलसकेपनछ तत्काल 
सभापनतत्व गिे सदस्यले प्रस्ताहवत सदस्य सभापनत पदमा निहवयरोध 
निवायशचत भएको घोषणा गिेछ। प्रस्तावको सूचिा एकभन्दा बढी प्राप्त 
भएमा दतायक्रम अिसुार प्रत्येक प्रस्तावको प्रस्तावक र समथयक सदस्यले 
बोनलसकेपनछ सबै प्रस्तावहरूमानथ सामान्य छलर्ल हिेुछ र त्यसपनछ 
तत्काल सभापनतत्व गिे सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः सनमनत समि 
निणययाथय प्रस्ततु गिेछ। 

(६) उपनियम (५) बमोशजम निणययाथय प्रस्ततु गदाय प्रस्तावको 
पिमा हिेु सदस्यलाई "हनु्छ" र हवपिमा हिेु सदस्यलाई "हनु्न" भने्न 
शब्द उच्चारण गिय लगाई सामान्य बहमुत प्राप्त गिे सदस्य सभापनत 
पदमा निवायशचत भएको घोषणा गररिेछ।  

(७) उपनियम (५) बमोशजम सनमनत समि निणययाथय प्रस्ततु 
एकभन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये कुिै प्रस्ताव स्वीकृत भएपनछ सो 
प्रस्तावद्वारा प्रस्ताहवत सदस्य सभापनत पदमा निवायशचत भएको ठहररिेछ 
र बाँकी प्रस्तावलाई निणययाथय प्रस्ततु गररिे छैि। 

(८) तत्काल सभापनतत्व गिे सदस्यलाई पनि मत ददिे अनधकार 
हिेुछ। मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निणयय गररिेछ। 
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(९) सनमनतको सभापनत पदमा निवायशचत सदस्यले सभामखु 
समि अिसूुची- ४ बमोशजम शपथ ग्रहण गिुय पिेछ। 

(१०) सनमनतको सभापनत िभएको वा िरहेको अवस्थामा 
उपशस्थत सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सनमनतको बैठकको सभापनतत्व 
गिेछ। 

150. हवषयगत सनमनतको कायायवनध र सभापनत तथा सदस्यको पद ररि हिेु 
अवस्था: (१) नियम १४६ बमोशजमका प्रत्येक सनमनतको कायायवनध 
सभाको अवनधभरको लानग हिेुछ र सनमनतको काम कारबाही सभा 
स्थनगत भएको अवस्थामा रोहकिे छैि। 

तर सभामखुले प्रदेश सभाको सहमनत नलई सदस्यहरुको हेररे्र 
वा थपघट गिय सक्िेछ। 

(२) सनमनतको सभापनत पद देहायको कुिै अवस्थामा ररि हुिेछ्:- 

(क) प्रदेश सभाको सदस्य िरहेमा, 

(ख) मन्री भएमा,  

(ग) राजीिामा ददएमा,  

(घ) आफ्िो पदको शजभमेवारी इमान्दारीपवूयक पूरा गरेको 
छैि भिी सभबशन्धत सनमनतका सभपूणय सदस्य 
सङ्खख्याको दईु नतहाई बहमुतले प्रस्ताव पाररत 
गरेमा।  

(३) सनमनतको सदस्यको पद देहायको कुिै अवस्थामा ररि 
हिेुछ:- 

(क) सभाको सदस्य िरहेमा,  

(ख) मन्री भएमा,  
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(ग) सनमनतको सदस्य पदबाट राजीिामा ददएमा,  

(घ) उपनियम (१) बमोशजम हेररे्र भई सदस्य िरहेमा।  

(४) सनमनतको सदस्य र सभापनतको पद ररि हिु आएमा 
क्रमशः नियम १४८ को उपदर्ा (१) र १४९ बमोशजम पूनतय गररिेछ। 

(५) उपनियम (२) बमोशजम सनमनतको सभापनतको पद ररि 
हिु आएमा सनमनतको बैठक बसेको एक महहिानभर पूनतय गररिेछ।  

151. हवषयगत सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार: (१) नियम १४६ मा 
तोहकए बमोशजम आफ्िो काययिेरको पररनधनभर रही प्रत्येक हवषयगत 
सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिेुछः-  

(क) मन्रालय, हवभाग र अन्तगयतका निकायहरूको िीनत तथा 
काययक्रम, स्रोत पररचालि, व्यवस्थापि र अरू यससँग 
सभबशन्धत हक्रयाकलापको मूल्याङ्कि गरी सभबशन्धत 
निकायलाई आवश्यक निदेशि ददिे र समशुचत हटप्पणी, 
नसर्ाररस र निदेशि सहहतको वाहषयक प्रनतवदेि बैठकमा 
पेश गिे, 

(ख) मन्रालय, हवभाग र अन्तगयतका निकायहरूको राजस्व र 
व्यय सभबन्धी अिमुािको जाचँ गरी वाहषयक अिमुाि तयार 
गिे तरीका, वाहषयक अिमुािमा निहहत िीनतको सट्टा 
अपिाउि सहकिे वैकशल्पक िीनत र वाहषयक अिमुािमा 
रहेको रकममा के कनत हकर्ायत गिय सहकन्छ भने्न 
सभबन्धमा सभबशन्धत निकायलाई आवश्यक निदेशि ददिे 
र आफ्िो राय सहहतको वाहषयक प्रनतवेदि बैठकमा पेश 
गिे,  

(ग) मशन्रपररषद्का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको तर्य बाट 
बैठकमा समय-समयमा ददएका आश्वासिहरूलाई पूरा गिय 
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प्रदेश सरकारद्वारा के-कस्ता कदमहरू उठाइएका छि ्सो 
सभबन्धमा अध्ययि गरी सभबशन्धत निकायलाई आवश्यक 
निदेशि ददिे र बैठकमा प्रनतवेदि पेश गिे, 

(घ) हवषयसँग सभबशन्धत सरकारी निकायको सावयजनिक 
सभपशिको हहिानमिा भए, िभएको अध्ययि, अिगुमि र 
मूल्याङ्कि गरी आवश्यक निदेशि ददिे र बैठकमा प्रनतवेदि 
पेश गिे,  

(ङ) प्रदेश सरकारद्वारा प्रचनलत ऐि, नियम अिरुूप भए गरेका 
काम कारबाही बारे छलर्ल गरी सभबशन्धत निकायलाई 
आवश्यक निदेशि ददिे, 

(च) प्रदेश सरकारद्वारा समय-समयमा गठि हिेु छािनबि 
आयोग/सनमनत र जाचँबझु आयोग/सनमनतहरूद्वारा प्रस्ततु 
प्रनतवेदि कायायन्वयिको अिगुमि गरी सभबशन्धत 
निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निदेशि ददिे,  

(छ) मन्रालय, हवभाग र अन्य निकायहरूबाट सभपादि भएका 
कामको अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो सभबन्धमा 
आवश्यक निदेशि ददिे, 

(ज) बैठकले सभुपेको अन्य काम गिे, 

(झ) सनमनतको नसर्ाररसमा सभामखुबाट अिमुोददत बजेट र 
काययक्रमको अधीिमा रही आफ्िो काययक्रम सञ्चालि गिे, 
र 

(ञ) मानथ उशल्लशखत खण्डहरू बमोशजम कायय सभपादि गदाय 
सभबशन्धत मन्रालय तथा हवभागका प्रनतनिनधहरू र 
आवश्यक परे तत ् हवषयका हवशेषज्ञहरूसगँ समेत 
हवचारको आदाि-प्रदाि गिे। 
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(ट) छलर्लमा थप हवषयवस्तकुो जािकारी आवश्यक परेमा 
हवज्ञ तथा हवशेषज्ञहरुलाई आमन्रण गिय सहकिेछ। 

(ठ) आ-आफ्िो काययिेरनभर पिे मन्रालय र निकायसँग 
सभबशन्धत प्रत्यायोशजत व्यवस्थापि सभबन्धी र सभाले 
दर्ावार छलर्लका लानग पठाएका हवधेयक उपर 
दर्ावार छलर्ल गरी सो सभबन्धी प्रनतवदेि सभामा पेश 
गिे। 

(२) हवषयगत सनमनतहरूले आफ्िो काययिेर अन्तगयतको 
शजभमेवारी स-ुव्यवशस्थत ढङ्गले बहि गिे सन्दभयमा आवश्यक काययहवनध, 
कायययोजिा र काययतानलका बिाई लागू गिय सक्िेछि।्  

(३) सनमनतको कायय सभपादिको नसलनसलामा सनमनतका 
सदस्यहरूले सभामखुको पूवय स्वीकृनत नलई आवश्यक स्थािको भ्रमण 
गिय सक्िेछि।्  

(३क) सभापनतले उपयिु सभझेमा सनमनतले आन्तररक काम 
कारबाही सञ्चालि गिय वा सनमनतको काययिेरनभरको हवषयको अध्ययि 
गरी प्रनतवेदि ददि उपसनमनत वा काययदल गठि गिय सक्िेछ। 

(३ख) उपसनमनत गठि गदाय उपसनमनतले गिुय पिे काम र 
सो काम सभपन्न हिु ुपिे अवनध हकटाि गररि ुपिेछ। 

(३ग) उपनियम (१) बमोशजम कुिै हवषयको अध्ययि गरी 
प्रनतवेदि ददि उपसनमनतका सदस्यले कुिै स्थािको भ्रमण गिुय परेमा 
सभापनत मार्य त सभामखुको स्वीकृनत नलि ुपिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम स्वकृनत माग गदाय त्यसरी भ्रमण 
गिुय पिे कारण स्पष्ट खुलाइएको हिु ुपिेछ। 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(५) यस नियम बमोशजम सनमनतले बैठकमा प्रस्ततु गिुय पिे 
वाहषयक प्रनतवेदिहरू वाहषयक अिमुाि पेश हिु ुअगावै र अरू प्रनतवेदिहरू 
जिुसकैु समयमा प्रस्ततु गिय सक्िेछि।् 

 १५१क. सभबशन्धत अनधकारी वा हवशेषज्ञको प्रवशेः (१) सनमनत वा 
उपसनमनतमा कुिै हवषयमानथ छलर्ल हुँदा सो हवषयको प्रकृनत 
हेरी सभबशन्धत मन्रीले आवश्यक देखेमा सो हवषयका सभबन्धमा 
स्पष्ट जािकारी ददि प्रदेश सरकारको सभबशन्धत अनधकारी वा 
हवशेषज्ञलाई सभापनतको अिमुनत नलई सनमनतमा नलएर जाि 
सक्िेछ। सो बमोशजम सनमनतमा उपशस्थत भई आवश्यक कुराको 
स्पष्ट जािकारी ददि ु त्यस्तो अनधकारी वा हवशेषज्ञको कतयव्य 
हिेुछ। 

(२) सनमनतले आवश्यक ठािेमा सभबशन्धत पि वा हहत 
समूहका प्रनतनिनध र हवशेषज्ञलाई समेत आमन्रण गरी सझुाव नलि 
सक्िेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम सनमनतमा उपशस्थत भई 
आवश्यक कुराको स्पष्ट जािकारी ददि ु त्यस्तो पि वा 
सरोकारवाला समूह वा हहत समूहका प्रनतनिनध र हवशेषज्ञको कतयव्य 
हिेुछ। 

152. हवशेष सनमनतको गठि: (१) हवषयगत सनमनत वाहेक सभाको शजभमेवारी 
पूरा गिे अन्य काययको लानग हवशेष सनमनत गठि गिय सहकिेछ।  

(२) हवशेष सनमनत गठि गिुय परेमा त्यस्तो सनमनतले गिुय पिे 
काम र सोको समयावनध समेत उल्लेख गरी सनमनतमा रहिे 
सदस्यहरूको िामावली सहहतको प्रस्ताव सभामखुले बठैकमा प्रस्ततु 
गिेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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153. वाहषयक काययतानलका: (१) हवषयगत सनमनतले आफ्िो कायय समयमै 
सभपादि गियका लानग बाहषयक काययतानलका निमायण गिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको काययतानलकामा देहायका 
कुराहरु समावेश हिेु छि:- 

(क) प्रस्ताहवत काययक्रम र मखु्य-मखु्य हवषयहरु र 
(ख) आवश्यक पिे अिमुानित बजेट। 

154. गणपूरक सङ्खख्या: (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक सनमनतको गणपूरक सङ्खख्या सनमनतको सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको 
एक चौथाई हिेुछ।  

(२) सनमनतको बैठकमा गणपूरक सङ्खख्या िपगुेमा सो सङ्खख्या 
िपगुेसभम सनमनतको सभापनतले अको कुिै समय वा ददिसभमको लानग 
बैठक स्थनगत गिय सक्िेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम सनमनतको बैठकमा गणपूरक 
सङ्खख्या िपगुी लगातार दईु पटक बैठक स्थनगत गिुय परेमा सभापनतले 
त्यसको जािकारी सभामखुलाई ददि ुपिेछ।  

155. लगातार अिपुशस्थनतमा कारबाही: लगातार पाचँ वटा बैठकमा 
सभापनतलाई जािकारी िदीई अिपुशस्थत रहिे सदस्यलाई सभापनतको 
नसर्ाररसमा सभामखुले सनमनतबाट हटाउि सक्िेछ र सो कुराको 
जािकारी सभालाई ददिेछ।  

156. सनमनतको निणयय: (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 
सनमनतको बैठकमा उपशस्थत सनमनतका सदस्यहरुको बहमुतको निणयय 
सनमनतको निणयय मानििेछ र मत बराबर भएमा सभापनतले निणाययक मत 
ददिेछ। 

(२) सनमनतको बैठकको निणयय सभापनतबाट प्रमाशणत हिेुछ।  
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157. छलर्ल छोट्याउिे: छलर्लको निनमि समयावनध तोहकएको वा 
ितोहकएको जिुसकैु अवस्थामा पनि सनमनतमा भएको छलर्ल 
अिावश्यक हकनसमले लशभबएको भने्न लागेमा सभापनतले सो छलर्ल 
छोट्याउि सक्िेछ।  

158. सनमनतको प्रनतवेदि: (१) सनमनतको प्रनतवेदि सभापनतले वा निजको 
अिपुशस्थनतमा सभापनतले तोकेको सो सनमनतको अन्य कुिै सदस्यले 
बैठकमा पेश गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतवेदि पेश गिे सभापनत वा 
सदस्यले चाहेमा प्रनतवेदिको सभबन्धमा संशिप्त विव्य ददि सक्िेछ। 

(३) सभामा पेश भएका प्रनतवेदि सभबशन्धत मन्रीले 
कायायन्वयि गिुय पिेछ।  

(४) सनमनतले आफ्िो वाहषयक प्रनतवेदि कायायन्वयि भए िभएको 
अिगुमि एवं मूल्याङ्कि गरी सोको प्रनतवेदि सभामा पेश गिय सक्िेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमको अिगुमि एवं मूल्याङ्कि 
प्रनतवेदि र सभाले सभुपेको हवषयका सभबन्धमा सनमनतले सभामा पेश 
गरेको प्रनतवदेि मानथ छलर्ल गररयोस ् भिी सभबशन्धत सनमनतका 
सभापनतले त्यस्तो प्रनतवेदि पेश भएको दईु ददिनभर प्रस्तावको सूचिा 
सभामखुलाई ददि सक्िेछ। 

(६) उपनियम (५) बमोशजमको सूचिा प्राप्त भएमा दईु 
ददिपनछको कुिै बैठकमा छलर्ल गररयोस ् भिी प्रस्ताव पेश गिय 
सभामखुले सभबशन्धत सनमनतका सभापनतलाई अिमुनत ददिेछ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाय सभबशन्धत सनमनतको सभापनतले संशिप्त 
विव्य ददि सक्िेछ।त्यसपनछ सभामखुले छलर्लको लानग समयावनध 
निधायरण गिेछ।  

(८) छलर्लमा उठेका प्रश्नहरुको जवार् सभबशन्धत मन्रीले 
ददएपनछ छलर्ल समाप्त भएको मानििेछ। 
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159. सनमनतमा सवु्यवस्था र अिशुासि कायम गिे अनधकार: (१) सनमनतको 
बैठकमा शाशन्त, सवु्यवस्था तथा अिशुासि कायम राखी सनमनतको 
बैठक सचुारू रूपले सञ्चालि गिय सनमनत र सनमनतका सदस्यका 
सभबन्धमा सभापनतलाई यस नियमावली बमोशजम सभामखुलाई भएको 
सवै अनधकार हिेुछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अनधकार प्रयोग भई सनमनतको 
कुिै सदस्य निष्काशशत वा निलशभबत भएमा सभापनतले सो कुराको सूचिा 
सभामखुलाई ददि ुपिेछ। 

160. अिपुशस्थनतको सूचिा: सनमनतको लगातार पाचँवटा बैठकमा अिपुशस्थत 
हिेु सदस्यले सोको कारण सहहतको सूचिा सभापनतलाई ददि ुपिेछ र 
सोभन्दा बढी अवनधको भएमा सभामखुबाट स्वीकृत गराउि ुपिेछ।  

161. सनमनतको सशचवालय: (१) सशचवालय अन्तगयत प्रत्येक सनमनतको 
सशचवालय रहिेछ।  

(२) सशचव प्रत्येक सनमनतको पदेि सशचव हिेुछ।  

(३) सशचवले आरू् मातहतको अनधकृतलाई सभाको कुिै 
सनमनतको सशचव भई काम गिय तोक्ि सक्िेछ।  

(४) सशचवले सनमनतको कायय सभपादिमा सहयोग परुय्ाउि 
सभबशन्धत मन्रालय, हवभाग वा निकायसँग आवश्यक जािकारी माग 
गिय सक्िेछ। 

162. राय ददि सक्िे: सशचव वा सनमनत सशचवले सभापनतको अिमुनत नलई 
बैठकको हवचाराधीि हवषयमा आफ्िो राय ददि सक्िेछ। 

163. छलर्ल र निणययमा भाग नलि िहिेु: कुिै सनमनतको हवचाराधीि 
हवषयसँग कुिै सदस्यको वैयशिक हहत गाँनसएको भए सो हवषयको 
छलर्ल र निणययमा सो सदस्यले भाग नलि हुँदैि। 
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164. सनमनतको काययिरेको निणयय: सनमनतको काययिेर सभबन्धमा हववाद 
उठेमा सभामखुको निणयय अशन्तम हिेुछ। 

165. सनमनतका सभापनतहरुको बैठक: सनमनतको कामको प्रभावकाररता र 
काययको मूल्याङ्कि गिय समय समयमा सभामखुको सभापनतत्वमा 
सनमनतका सभापनतहरुको बैठक बस्ि सक्िेछ।त्यस्तो बैठकमा 
सनमनतका सशचवहरुले समेत भाग नलि सक्िे छि।् 

166. नियम तथा आदेशहरूको प्रकाशि र जाचँबझु: (१) सभाद्वारा प्रत्यायोशजत 
अनधकार बमोशजम बिाइएका नियम, हवनियम तथा जारी गररएका आदेश 
वा सूचिाहरू प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गरी त्यस्तो नियम, हवनियम, 
आदेश वा सूचिाको आवश्यक प्रनत सभबशन्धत मन्रीले सशचवालयलाई 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ।त्यस्ता नियम, हवनियम, आदेश वा सूचिाको 
बारेमा सभबशन्धत सनमनतले जाँचबझु र अध्ययि गरी सभामा प्रनतवदेि 
पेश गिय सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबझु तथा अध्ययि गदाय 
सभबशन्धत सनमनतले आवश्यक देखेमा सभबशन्धत मन्रालयलाई तत्काल 
निदेशि ददि सक्िेछ र त्यस्तो निदेशिको पालिा गिुय प्रदेश सरकार 
एवं सभबशन्धत मन्रालयको दाहयत्व हिेुछ। 

१६६क. प्रत्यायोशजत व्यवस्थापि सभबन्धी कायय गदाय ध्याि राख्न ुपिे हवषयः 
सनमनतले प्रत्यायोशजत व्यवस्थापि उपर छलर्ल गदाय देहायका 
हवषयलाई समेत ध्यािमा राख्न ुपिेछः-  

(क) ऐिद्वारा प्रत्यायोशजत अनधकार अन्तगयत िेपाल सरकारले 
बिाउि ुपिे नियम बिाएको छ वा छैि,  

(ख) संहवधाि वा ऐिको उदे्दश्य अिरुूप नियम बिेको छ वा 
छैि,  

 
पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(ग) ऐिले तोके बमोशजमका हवषय नियममा परेका छि ्वा 
छैिि,्  

(घ) कुिै कर लगाउिे वा उठाउिे कुरा नियममा परेको छ 
वा छैि,  

(ङ) ऐिले प्रत्यायोशजत गरेको व्यवस्था अिसुार बिेको नियमले 
अदालतको िेरानधकारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपले 
हस्तिेप गछय वा गदैि,  

(च) संहवधाि वा ऐिले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो कुिै अनधकार 
प्रदाि िगरेको कुिै व्यवस्थाको सभबन्धमा नियम 
पूवयप्रभावी छ वा छैि,  

(छ) संशचत कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियममा कुिै 
खचय व्यहोिुय पछय वा पदैि,  

(ज) संहवधाि वा ऐिद्वारा प्रदि अनधकारको सीमानभर नियम 
छ वा छैि,  

(झ) त्यस्तो नियम प्रकाशि गिय र प्रदेश सभा सशचवालय 
समि पेश गियमा अिावश्यक हढलाई गररएको छ वा 
छैि, र  

(ञ) त्यस्तो नियमको अनभप्राय स्पष्ट गियका लानग कुिै 
स्पष्टीकरण आवश्यक पछय वा पदैि। 

पररच्छेद- २० 
हवशेषानधकार सनमनत 

167. हवशेषानधकार सनमनतको गठि: (१) सभामा एउटा हवशेषानधकार सनमनत 
रहिेछ। हवशेषानधकार सनमनतमा सभामखुले सभाको सहमनत नलई सर 
जिा सदस्यहरू मिोियि गिेछ।  

तर कुिै मन्री हवशेषानधकार सनमनतको सदस्य हिु पाउिे छैि। 

 
पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) हवशेषानधकार सनमनतको सदस्य मिोियि गदाय सदस्यको 
ज्ञाि, अिभुव र बैठकमा रहेको दलीय, लैंहङ्गक, जातीय र िेरीय 
संरचिालाई मध्यिजर राखी सभपूणय राजिीनतक दलको प्रनतनिनधत्व हुिे 
गरी महहला, आददवासी जिजानत, मधेशी, थारु, मशुस्लम, खस आयय, 
दनलत, हपछनडएको िेर तथा अन्य समदुायको सभामा रहेको 
उपशस्थनतको आधारमा समािपुानतक प्रनतनिनधत्वलाई ध्याि ददइिेछ। 

(३) हवशेषानधकार सनमनतको सभापनत सनमनतका सदस्यहरूले 
आरू्मध्येबाट निवायचि गिेछि।्  

(४) सनमनतको सभापनत र सदस्यहरूको पदावनध प्रदेश सभाको 
काययकालभर हिेुछ।  

(५) सनमनतको सभापनत पदमा निवायशचत सदस्यले सभामखु 
समि अिसूुची- ४ बमोशजमको ढाचँामा शपथ ग्रहण गिुय पिेछ।  

168. नियम लागू हिेु: देहायका व्यवस्थाहरूका सभबन्धमा पररच्छेद-१९ का 
नियमहरू िै ---लागू हिेुछि:्- 

(क) हवशेषानधकार सनमनतको सभापनत वा सदस्यको पद ररि 
हिेु अवस्था, 

(ख) ररि पद पूनतय गिे व्यवस्था,  
(ग) ज्येष्ठ सदस्यले सभापनतत्व गिे व्यवस्था, 
(घ) गणपूरक सङ्खख्या,  
(ङ) सनमनतको बैठक र निणयय।  

169. हवशेषानधकार सभबन्धी प्रश्नको सूचिा: (१) कुिै सदस्यलाई संहवधािको 
धारा १८७ बमोशजम सभाको हवशेषानधकार हिि ्भएको भने्न लागेमा 
हवशेषानधकार हिि ् भएको प्रश्न सभबन्धी मिानसब आधार खुलाई 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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सशचवलाई नलशखत सूचिा ददि ुपिेछ। त्यस्तो सूचिा कुिै नलखतको 
आधारमा ददइएको भए सो नलखत िै दाशखला गिुय पिेछ र सो नलखत 
प्राप्त गिय िसहकिे भए हवशेषानधकार हिि ् भएको व्यहोरा र नलखत 
भएको ठाउँ समेत सूचिामा खुलाउि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त सूचिाको जािकारी सशचवले 
सभामखु र हवशेषानधकार सनमनतका सभापनतलाई यथाशीघ्र ददि ुपिेछ र 
सभापनतको निदेशािसुार बैठक बोलाउि ुपिेछ।  

170. हवशेषानधकारको प्रश्न उठाउिे बारेको शतय: हवशेषानधकार हिि् भएको 
प्रश्न अशघल्लो बैठक अन्त्य भएपनछ वा चालू बैठकमा घटेको प्रत्यि 
घटिाको सभबन्धमा हिु ुपिेछ।  

171. हवशेषानधकारको प्रश्नमा प्रारशभभक छािनबि: (१) हवशेषानधकार हिि ्
भएको प्रश्नका सभबन्धमा हवशेषानधकार सनमनतले प्रारशभभक छािनबि 
गिेछ।  

(२) प्रारशभभक छािनबिको क्रममा हवशेषानधकार सनमनतले 
सभबशन्धत व्यशिहरूसगँ सामान्य सोधपछु गिय र नलखत प्रमाणहरू 
दाशखल गराउि सक्िेछ।  

(३) प्रारशभभक छािनबि गदाय हवशेषानधकार सनमनतले पनि प्रथम 
दृहष्टमा हवशेषानधकार हिि ्को प्रश्न उठाउि मिानसब देखेमा सोही 
व्यहोराको प्रारशभभक प्रनतवेदि बैठकमा पेश गिेछ र हवशेषानधकार 
हिि ्को प्रश्न उठाउिे स्वीकृनत ददि उपयिु िभएमा कारण सहहतको 
जािकारी सभामखु र सभबशन्धत सदस्यलाई ददि ुपिेछ। 

172. हवशेषानधकारको प्रश्न उठाउिे तररका: (१) हवशेषानधकार हिि ्को प्रश्न 
उठाउि चाहिे सदस्यले सभामखुको अिमुनत नलई आरू्ले उठाउि 
खोजेको हवषयमा संशिप्त जािकारी ददई बैठकको अिमुनत मा्ि 
सक्िेछ। 

(२) हवशेषानधकार हििको प्रश्न छलर्लमा िल्याइयोस ्भिी 
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कुिै सदस्यले हवरोध गरेमा अिमुनत ददि चाहिे सदस्यहरूलाई 
सभामखुले उनभिे आदेश ददिेछ र सभामा तत्काल उपशस्थत रहेका 
सदस्य सङ्खख्याको वहमुत सदस्यहरू उनभएमा बैठकको अिमुनत प्राप्त 
भएको मानििेछ। 

173. हवशेषानधकार सनमनतलाई प्रश्न सभुपिे: (१) नियम १७२ बमोशजम 
हवशेषानधकार हिि ्भएको प्रश्न उठाउि बैठकबाट अिमुनत प्राप्त भएमा 
कुिै सदस्यले त्यस्तो प्रश्नमा बैठकबाटै हवचार गररयोस ् भने्न वा 
हवशेषानधकार सनमनतमा पठाइयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश भएपनछ सभामखुले 
सो प्रस्ताव मानथ छलर्लको लानग समयावनध तोक्िेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको छलर्ल समाप्त भएपनछ 
प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव हर्ताय नलि चाहेमा सभाको अिमुनत नलई 
प्रस्ताव हर्ताय नलि सक्िेछ। त्यसरी प्रस्ताव हर्ताय िनलएमा सभामखुले 
सो प्रस्ताव निणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम हवशेषानधकारको प्रश्नमा बैठकबाटै 
हवचार गिे प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अिसुार नियम 
१७४ को उपनियम (३), (४) वा (५) मा उशल्लशखत अनधकारको 
समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको निणयय गिेछ। त्यस सभबन्धमा सभामखुले 
उपयिु काययहवनध अपिाउि सक्िेछ।  

(५) हवशेषानधकारको प्रश्न सनमनतमा पठाउिे प्रस्ताव स्वीकृत 
भएमा सभामखुले तत्सभबन्धमा छािनबि गरी प्रनतवेदि पेश गिय स्वीकृत 
प्रस्ताव सहहतको आवश्यक कागजातहरू सनमनतमा पठाउिेछ। 

174. हवशेषानधकार सनमनतको काययहवनध र अनधकार: (१) नियम १७३ को 
उपनियम (५) बमोशजमको स्वीकृत प्रस्ताव सहहतको कागजात प्राप्त 
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भएपनछ हवशेषानधकार सनमनतले सात ददिनभर कारबाही शरुू गिुय पिेछ।  

(२) हवशेषानधकार सनमनतको सभापनतले सभामखुको निदेशिमा 
रही सनमनतको काययहवनध व्यवशस्थत गिेछ। 

(३) हवशेषानधकार सनमनतले छािनबिको नसलनसलामा अनभयोग 
लागेको व्यशि उपर समाह्वाि वा नगरफ्तारीको आदेश जारी गिय, सािी 
शझकाउि, प्रमाण बझु्ि, नलखत दाशखल गराउि वा बयाि बकपर 
गराउि सक्िेछ।  

(४) हवशेषानधकार सनमनतले आवश्यक ठहरय्ाएमा अनभयोग 
लागेको व्यशिलाई थिुामा राखी कारबाही गिय सक्िेछ। हवशेषानधकार 
सनमनतले सो बमोशजम कसैलाई थिुामा राखेकोमा सो कुराको जािकारी 
सभालाई ददि ुपिेछ। सभाले उि कारबाही बदर गरेमा थिुामा राखेको 
व्यशिलाई यथाशीघ्र थिुाबाट मिु गिुय पिेछ।  

(५) हवशेषानधकार सनमनतले आवश्यकता अिसुार सशचवालयका 
अनतररि अन्य अनधकारीको पनि सहयोग नलि सक्िेछ।  

175. हवशेषानधकार सनमनतको प्रनतवेदि: (१) हवशेषानधकार सनमनतले आरू्लाई 
प्रदेश सभाले सशुभपएको प्रत्येक प्रश्नलाई छािनबि गरी अनभयोग लागेको 
व्यशिलाई सर्ाइ पेश गिे मिुानसब मौका समेत ददई सबै तथ्यहरूमा 
हवचार गरी हवशेषानधकारको हिि भएको हो वा होइि, सो कुराको ठहर 
गरी प्रनतवेदि सभामा प्रस्ततु गिेछ, जसमा देहायका हवषयहरु समावेश 
हिेुछि:्- 

(क) आरोपको आधार, 

(ख) आरोपसँग सभबशन्धत सनमनतले सङ्कलि गरेका प्रमाण,   

(ग) हवशेषानधकारको हिि ्भएको हो वा होइि भने्न बारेमा 
सनमनतको निणयय, र 
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(घ) सभाको वा कुिै सदस्यको हवशेषानधकार हिि ्गिे कुिै 
सदस्यसहहत व्यशि वा व्यशिहरु हवरुद्ध नलइिपुिे कुिै 
अिशुासिको कारबाही वा सजाय सहहत कारबाहीका लानग 
नसर्ाररस। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतवेदि मानथ बैठकमा 
छलर्ल हिेु ददिभन्दा कभतीमा एक ददि अगाव ै सो प्रनतवेदि सबै 
सदस्यलाई हवतरण गररिेछ।  

176. हवशेषानधकार सनमनतको प्रनतवदेि मानथ हवचार: (१) हवशेषानधकार 
सनमनतको प्रनतवेदि सभामा प्रस्ततु भएपनछ सभामखुले तोकेको ददि र 
समयमा हवशेषानधकार सनमनतको सभापनत वा निजको अिपुशस्थनतमा सोही 
सनमनतको जेष्ठ सदस्यले प्रनतवेदि मानथ हवचार गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश 
गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतवेदि मानथ हवचार गररयोस ्
भने्न प्रस्ताव पेश भएपनछ सो प्रनतवेदि मानथ बैठकमा छलर्ल हिेुछ।  

177. संशोधि पेश गिय सहकिे: (१) नियम १७८ को उपनियम (२) बमोशजम 
प्रनतवेदि मानथ छलर्ल हुँदा सभामखुले निधायरण गरेको काययहवनध 
अिरुूप संशोधि पेश गिय वा कुिै हवशेष कुराको सभबन्धमा पिुः 
छािनबि गिय प्रनतवेदिलाई हवशेषानधकार सनमनतमा हर्ताय पठाइयोस ्भने्न 
संशोधि पेश गिय सहकिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको संशोधि मानथ संशिप्त 
छलर्ल भएपनछ सभामा निणययाथय पेश गररिेछ।   

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतवेदिलाई हवशेषानधकार 
सनमनतमा हर्ताय पठाइयोस ्भने्न संशोधि स्वीकृत भएमा सो प्रनतवेदि 
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सनमनतमा हर्ताय पठाइिेछ।त्यसरी हर्ताय आएपनछ सनमनतले --- सात 
ददिनभर पिुः छािनबि गरी आफ्िो प्रनतवेदि सभामा पेश गिेछ।  

178. हवशेषानधकार सनमनतको प्रनतवेदि स्वीकृत गररयोस ् भन्न े प्रस्ताव: 
 (१) नियम १७६ को उपनियम (२) बमोशजम प्रनतवेदि मानथ छलर्ल 
समाप्त भएपनछ वा नियम १७७ को उपनियम (३) बमोशजम 
हवशेषानधकार सनमनतबाट प्रनतवदेि बैठकमा पिुः प्रस्ततु भएपनछ कुिै 
सदस्यले प्रनतवदेिमा उशल्लशखत नसर्ाररसहरू स्वीकृत गररयोस ् भने्न 
प्रस्ताव पेश गिय  सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश भएपनछ सो 
प्रनतवेदिमा कुिै सदस्यले संशोधि पेश गिय चाहेमा सभामखुले उपयिु 
ठहर् याएको रूपमा संशोधि पेश गिय सक्िेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम 
(२) बमोशजम पेश भएको संशोधि मानथ संशिप्त छलर्ल भएपनछ 
सभामखुले संशोधिमा निणयय गराई हवशेषानधकार हिि ्भएको प्रश्नलाई 
सभामा निणययाथय प्रस्ततु गिेछ।  

179. मार्ी ददिे वा सजाय घटाउि सक्िे: (१) हवशेषानधकारको प्रश्नमा 
सभाको निणययबाट अनभयिुलाई सजाय भएकोमा निजले सभामखु मार्य त 
िमायाचिा गरी निवेदि ददि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदि सभामखुले सभासमि 
प्रस्ततु गिेछ र अनभयिुले गरेको िमायाचिामा सभा सन्तषु्ट भएमा 
तोहकसकेको सजायलाई मार्ी गिय वा घटाउि सक्िेछ।  

पररच्छेद- २१ 
सभामखु वा उपसभामखुले पद अिकूुल आचरण िगरेको भन्न ेप्रस्ताव 

180. सभामखु वा उपसभामखुले पद अिकूुल आचरण िगरेको भन्न ेप्रस्ताव: 

 
 पहहलो संशोधिद्वारा शझहकएको। 
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(१) कुिै सदस्यलाई सभामखु वा उपसभामखुले आफ्िो पद अिकूुल 
आचरण गरेको छैि भने्न लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सभपूणय 
सदस्य सङ्खख्याको एक चौथाई सदस्यहरूको समथयि प्राप्त गरी 
तत्सभबन्धी प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पशे गिे सूचिा 
सशचवलाई ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्ताव प्राप्त भएपनछ सशचवले 
सो प्रस्ताव बैठकको अध्यिता गिे देहायकामध्ये एक समि पेश 
गिेछः- 

(क) सभामखुको हवरूद्ध भए उपसभामखु समि,  

(ख) उपसभामखुको हवरूद्ध भए सभामखु समि, र  

(ग) सभामखु तथा उपसभामखु दवु ैउपर एकै साथ प्राप्त 
भएको भए बैठकको अध्यिता गिय मिोिीतमध्येको 
ज्येष्ठ सदस्य समि। 

(३) उपनियम (२) अिसुार पेश गररएको बैठकको अध्यिता 
गिे पदानधकारीले त्यस्तो प्रस्ताव दताय, छलर्ल र निणययका लानग नमनत 
तोक्िेछ। प्रस्ताव दताय भएको नमनतले सात ददिनभर बैठकमा छलर्ल 
हिेु गरी ददि र समय तोहकिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजमको प्रस्तावमानथ बैठकमा छलर्ल 
हिेु ददिभन्दा कभतीमा एक ददि अगावै सो प्रस्तावका प्रनतहरू सवै 
सदस्यहरूलाई हवतरण गररिेछ। 

181. बैठकको अध्यिता: नियम १८० बमोशजम पेश भएको प्रस्ताव उपरको 
छलर्ल र निणयय हिेु बैठकको अध्यिता सो प्रस्ताव पेश गररएको 
अध्यिता गिे व्यशिले गिेछ। 
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182. प्रस्ताव उपर छलर्ल र निणयय: (१) छलर्लको लानग तोहकएको ददि 
र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यिता गिे व्यशिबाट 
आफ्िो िाम बोलाइएपनछ प्रस्ताव पेश गिेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव 
पेश गिुय अशघ विव्य ददि सक्िेछ। आरोप लागेको पदानधकारीले 
समेत छलर्लमा भाग नलि र मत ददि पाउिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रस्ताव प्रस्ततु भएपनछ सभाको 
अध्यिता गिे व्यशिले छलर्ल हिेु समयावनध निधायरण गिेछ र सो 
समयावनध सहकएपनछ पद अिकूुल आचरण िगरेको आरोप लागेको 
सभामखु वा उपसभामखुले आरू् मानथ लगाइएको आरोपको सर्ाइ 
सभबन्धमा विव्य ददिेछ। यसरी सर्ाइ सभबन्धी विव्य ददएपनछ 
प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आरू्ले पेश गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको 
अिमुनत नलई हर्ताय नलि सक्िेछ। प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव हर्ताय 
नलि िचाहेमा वा सभाले अिमुनत िदीएमा उि प्रस्तावलाई निणययाथय 
प्रस्ततु गररिेछ। 

(३) उपनियम (२) को प्रयोजिको लानग सभाको निणयय 
दस्तखत सहहतको मत हवभाजिद्वारा हिेुछ।  

(४) नियम १८० बमोशजमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम 
रहेको सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको दईु नतहाई बहमुतबाट पाररत भएमा 
सभबशन्धत पदानधकारी स्वतः पदमिु हिेुछ। 

पररच्छेद- २२ 
अिपुशस्थनतको सूचिा, राजीिामा र स्थाि ररिता 

183. अिपुशस्थनतको सूचिा: (१) कुिै सदस्य लगातार दस वटा वा सोभन्दा 
बढी बैठकमा अिपुशस्थत रहि ु पिे भएमा तत्सभबन्धी अग्रीम सूचिा 
सभामखुलाई ददि ुपिेछ। 

(२) कुिै सदस्य सभाको दस वटा भन्दा कम बैठकमा उपशस्थत 
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हिु िसक्िे शस्थनत भएमा सभामखुलाई अनग्रम सूचिा ददि ुपिेछ।अग्रीम 
सूचिा ददि िसक्िे कुिै मिानसब कारण भए उपशस्थत भएको तीि 
ददिनभर सूचिा ददि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम ददइिे सूचिामा आरू् 
अिपुशस्थत रहिे अवनध र कारण समेत उल्लेख गिुय पिेछ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा भए सभामखुले सभाको 
स्वीकृनतको निनमि प्रस्ततु गिेछ र उपनियम (२) बमोशजमको सूचिा 
भए सभामखुले स्वीकृत गिेछ। 

184. राजीिामा: (१) सभामखुले उपसभामखुलाई सभबोधि गरी आफ्िो 
पदबाट राजीिामा ददि सक्िेछ। उपसभामखु वा कुिै सदस्यले आफ्िो 
पदबाट राजीिामा ददंदा सभामखुलाई सभबोधि गरी ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइएको राजीिामा अध्यिता गिे 
व्यशिले बैठकमा पढेर सिुाउिेछ। बैठक चालू िरहेको अवस्थामा 
सूचिापरमा प्रकाशि गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत गराइिेछ।  

185. स्थाि ररिताको सूचिा: (१) संहवधािको धारा १८० (क), (ख), (घ) 
र (च) वा नियम १९२ अिसुार सभाको कुिै सदस्यको स्थाि ररि 
भएमा सभामखुले सो कुराको जािकारी सभालाई ददिेछ।   

(२) बैठक चालू िरहेको अवस्थामा सभामखुले त्यस्तो 
जािकारी सूचिापरमा प्रकाशि गराउिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम स्थाि ररि भएको सूचिा सशचवले 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुयका साथै मशन्रपररषद् र निवायचि 
आयोगलाई जािकारी ददिेछ।  

पररच्छेद- २३ 
संसदीय दलको कायायलय र दल त्याग सभबन्धी व्यवस्था 

186. संसदीय दलको कायायलय: (१) सभामा प्रनतनिनधत्व भएका सब ै
राजिीनतक दल र स्वतन्र सदस्यको संसदीय दलको कायायलय रहिेछ।  
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(२) संसदीय दलको कायायलय सञ्चालि सभबन्धी अन्य व्यवस्था 
कायय व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशयमा सभामखुको निदेशािसुार 
सशचवालयले नमलाउिेछ।  

187. हववरण र्ाराम भिे: प्रत्येक सदस्यले यो नियमावली प्रारभभ भएको 
नमनतले तीस ददिनभर अिसूुची- ५ बमोशजमको व्यशिगत हववरण र्ाराम 
भरी सशचवालयमा पेश गिुय पिेछ।  

188. सभामा प्रनतनिनधत्व गिे राजिीनतक दलले हववरण ददि ु पिे:    
 (१) सभामा प्रनतनिनधत्व गिे राजिीनतक दलको िेताले यो नियमावली 
प्रारभभ भएको नमनतले तीस ददिनभर देहायको हववरण सशचवालयमा 
उपलब्ध गराउि ुपिेछः- 

(क) अिसूुची- ६ बमोशजमको र्ाराममा आफ्िो दलका 
सदस्यहरुको िाम र हववरण, सशचवालयसगँ दलको 
तरर््बाट लेखापढी गिय अनधकृत गररएका बढीमा 
दईु जिा सदस्यहरुको िाम र दस्तखत िमूिा,  

(ख) सभबशन्धत राजिीनतक दलको हवधाि वा नियमको 
एक प्रनत  र  

(ग) सभबशन्धत संसदीय दलको हवधाि वा नियमको एक 
प्रनत। 

स्पष्टीकरणः यस पररच्छेदमा "दलको िेता" भन्नाले सभबशन्धत दलले 
आफ्िो िेता भिी छािेको सदस्यलाई सभझि ुपछय र सो शब्दले प्रदेश 
सभामा िेताले गिुयपिे कायय गिय सभबशन्धत दलले अनधकृत गरेको 
सदस्यलाई समेत जिाउँछ।  

(२) कुिै राजिीनतक दलको सभामा एक मार सदस्य भएमा 
निजले उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको कागजात एक प्रनत 
संल्ि गरी नियम १८७ बमोशजमको हववरण ददि ुपयायप्त हिेुछ। 
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(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
एक मार सदस्य भएको राजिीनतक सङ्गठि वा दलमा अको सदस्य थप 
भएमा सो दलले उपनियम (१) बमोशजमको हववरण ददि ुपिेछ। 

(४) सभाको काययकालमा कुिै दल गठि भएमा त्यसरी गठि 
भएको सामान्यतया पन्र ददिनभर सो दलको िेताले उपनियम (१) 
बमोशजमको हववरण ददि ुपिेछ। 

189. हववरणको प्रकाशि: नियम १८७ र १८८ बमोशजम सशचवालयमा 
ददइएको हववरणको सारांश सूचिापरमा प्रकाशि गररिेछ। 

190. दल त्याग सभबन्धी व्यवस्था: दल त्याग सभबन्धी व्यवस्था प्रचनलत 
काििुमा व्यवस्था भए बमोशजम हिेुछ।  

191. बैठकलाई जािकारी ददिे वा सूचिा प्रकाशि गिे: दल त्याग सभबन्धी 
सूचिा प्राप्त भएमा सभामखुले सोको जािकारी सभाको बठैकलाई ददि ु
पिेछ र बैठक चालू िरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचिा सशचवालयको 
सूचिा पाटीमा टाँस्ि लगाउि ुपिेछ।  

192. स्थाि ररि भएको मानििे: दल त्यागको सूचिा सभाको बैठकलाई 
ददएमा वा त्यस्तो सूचिा सशचवालयको सूचिा पाटीमा टासँ भएमा त्यस्तो 
सदस्यको स्थाि ररि भएको मानििेछ।  

पररच्छेद- २४ 
सदस्यको आचरण र अिगुमि सभबन्धी व्यवस्था 

193. सदस्यले पालिा गिुय पिे आचारसंहहता: (१) सभाका पदानधकारी तथा 
सदस्यहरुले संहवधाि बमोशजमको उिरदाहयत्व पूरा गिय तथा निजहरुको 
काम कारबाहीमा सावयजनिक हवश्वास कायम गिय देहाय बमोशजमका 
आचार संहहताको पालिा गिेछि:्- 
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(क) सभाको लक्ष्य पूनतय गिे तथा सो उदे्दश्यका लानग यस 
नियमावलीको पूणय पालिा गिे, 

(ख) समाजमा हवद्यमाि सावयजनिक िैनतकता र आचरण 
अिकुुलको व्यवहार सदैव गिे,  

(ग) सभाको बैठक वा आरू् सदस्य भएको सनमनतमा उपशस्थत 
भई यसका काम कारबाहीमा नियनमत रूपमा भाग नलिे 
तथा आफ्िो मतानधकारको प्रयोग गिे,  

(घ) आफ्िो कतयव्य निस्वाथय रूपमा इमान्दारीपूवयक तथा 
वस्तनुिष्ठ भई उिरदायीपूणय रूपमा पालि गिे,  

(ङ) बैठकसँग सभबशन्धत हरेक काम कारबाहीमा सदस्यहरुले 
सावयजनिक उदे्दश्यलाई महत्व ददिे तथा निजी स्वाथय र 
सावयजनिक स्वाथयका वीच द्वन्द्व हिेु शस्थनत भएमा स्पष्ट 
रूपमा सावयजनिक स्वाथयका लानग उनभिे, 

(च) सभाका कुिै काम कारबाहीमा व्यशिगत, आनथयक र्ाइदा 
वा शलु्क, पाररिनमक वा पाररतोहषक नलई बोल्िे, मतदाि 
गिे वा भाग नलिे काम िगिे, 

(छ) सदस्यको हैनसयतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचिा एवं 
जािकारी बैठकको उदे्दश्यका लानग मार प्रयोग गिे र 
आनथयक र्ाइदाका लानग यसलाई कुिै अन्य व्यशि वा 
संस्थासँग लेिदेिको हवषय िबिाउिे, 

(ज) सभाको वा आरू् सदस्य भएको सनमनतमा हवचाराधीि 
रहेको कुिै हवषयमा आफ्िो व्यशिगत वा निजी स्वाथय 
गाँनसएको भएमा स्वेच्छाले सो कुराको स्पष्ट रूपमा बशुझिे 
गरी बैठक वा सनमनतलाई जािकारी गराई सो हवषयमा 
हिेु छलर्लबाट अलग रहिे। 

(२) यस नियम अन्तगयतका आचारसंहहता पदानधकारी र 
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सदस्यहरुको सावयजनिक जीविको सवै पिमा लागू हिेुछि।् 
तर पदानधकारी तथा सदस्यहरुको पूणय रूपमा व्यशिगत वा 

निजी जीविसँग सभबशन्धत काम वा व्यवहारलाई यसले नियनमत गरेको 
मानििे छैि। 

194. उजरुी गिय सहकिे: (१) यदद कुिै व्यशि वा सभाको सदस्य समेतलाई 
कुिै सदस्यले नियम १९३ अिसुारको आचारसंहहताको कुिै प्रावधािको 
उल्लङ्घि गरेको हवश्वास गिे कारण भएमा सशचव समि नलशखत उजरुी 
ददि सक्िेछ। 

(२) सशचवले उपनियम (१) अिसुार नलशखत उजरुी प्राप्त गरेमा 
सो उजरुीका बारेमा सभामखुलाई यथाशीघ्र जािकारी गराउिेछ।  

195. आचरण अिगुमि सनमनतको गठि: (१) सभामा एउटा आचरण अिगुमि 
सनमनत रहिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको गठि देहाय 
बमोशजम हिेुछः- 

(क) सभामखु                      -सभापनत 

(ख) उपसभामखु        -उपसभापनत  

(ग) प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्व गिे  
संसदीय दलका मखु्य सचेतकको 
नसर्ाररसमा सभामखुद्वारा मिोिीत  
बढीमा पाचँ जिा सदस्य               -सदस्य  

(घ) प्रदेश सभाको सशचव -सदस्य-सशचव 

196. आचरण अिगुमि सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकारः (१) आचरण 
अिगुमि सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिेुछः- 

(क) नियम १९४ अिसुार उजरुी प्राप्त भएको अवस्थामा र कुिै 
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सदस्यले नियम १९३ को उपनियम (१) मा उशल्लशखत 
आचारसंहहताको उल्लङ्घि गरेको भिी सावयजनिक रूपमा 
उठेका प्रश्नको आधारमा आवश्यक छािनबिको कायय 
प्रारभभ गिे, 

(ख) नियम १९३ मा उल्लेख गररएको आचार संहहताको 
उल्लङ्घिका सभबन्धमा आर्ैं  छािनबि गिे,  

(ग) आचरणका सभबन्धमा उठेका प्रश्नहरुको सभबन्धमा 
सभबशन्धत सदस्य तथा अन्य व्यशिहरुसँग आवश्यक 
जािकारी नलिे, 

(घ) आचरणका सभबन्धमा प्रश्न उठाउिे व्यशि, संस्था वा 
सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जािकारी नलिे र 

(ङ) सदस्यहरुको आचरणका सभबन्धमा उठेका प्रश्नहरुको 
हवषयमा छािनबि गदाय संकनलत तथ्यबाट सभबशन्धत 
सदस्यले आचरणको उल्लङ्घि गरेको देशखन्छ वा देशखदैि 
भने्न सभबन्धमा स्पष्ट निणयय गरी सोको प्रनतवेदि बैठकमा 
पेश गिे। 

(२) आचरण अिगुमि सनमनतले आफ्िो अन्य काययहवनध आरै् 
निधायरण गिेछ। 

(३) यस नियम बमोशजम कुिै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घिमा 
छािनबि प्रारभभ गररएकोमा त्यसलाई आवश्यक सहयोग गिुय प्रत्येक 
सदस्यको कतयव्य हिेुछ। 

(४) यस नियम बमोशजम कुिै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घिमा 
छािनबि प्रारभभ गररएकोमा सभबशन्धत सदस्यलाई आचरण अिगुमि 
सनमनतले आफ्िो प्रनतरिा गिे मिानसब मौका प्रदाि गिेछ।   

(५) आचरण अिगुमि सनमनतले उपनियम (१) को खण्ड (घ) 
बमोशजम सभामा पेश गरेको प्रनतवेदिलाई सभाको अनभलेखमा 
राशखिेछ।  
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(६) आचरण अिगुमि सनमनतले उपनियम (१) को खण्ड (ङ) 
अिरुूप कुिै सदस्यले नियम १९३ मा उल्लेख गररएको आचारसंहहता 
उल्लङ्घि गरेको पाएमा, सभामा प्रनतवदेि पेश भएको तथ्यलाई नियम 
१६९ अिसुार हवशेषानधकारको उल्लङ्घिको प्रश्न भएको मानििेछ र 
सोही नियम अिसुारको काययहवनध लागू गररिेछ। 

पररच्छेद- २५ 
मन्रीद्वारा विव्य, राजीिामा र कागजात टेबलु 

197. मन्रीद्वारा विव्य र जािकारी: (१) सावयजनिक महत्वको हवषयमा 
मन्रीले सभामखुको अिमुनत नलई बैठकमा विव्य वा जािकारी ददि 
सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइएको विव्य वा 
जािकारीमानथ सभामखुको अिमुनत नलई हवषयवस्तमुा केशन्द्रत रही प्रश्न 
सोध्ि सहकिेछ र त्यस्तो प्रश्नको सभमाि गरी सभभव भएसभम जवार् 
ददिे दाहयत्व सभबशन्धत मन्रीको हिेुछ।  

198. टेबलु गिुय पिे कागजात: (१) कुिै मन्रीले बैठकमा विव्य वा 
जािकारी ददँदा कुिै सरकारी कागजपर वा प्रनतवेदि वा त्यसको कुिै 
अंश उद्धृत गरेमा त्यस्तो कागजपर वा प्रनतवेदि बैठकमा टेबलु गिुय 
पिेछ।  

तर कुिै कागजपर वा प्रनतवेदि टेबलु गदाय राहिय सरुिा, 
शाशन्त व्यवस्था वा सावयजनिक वा राहिय हहतको प्रनतकूल हनु्छ भने्न 
पयायप्त आधार र कारण भएमा सोको जािकारी सदिलाई गराई मन्रीले 
त्यस्तो कागजपर वा प्रनतवेदि टेबलु िगिय सक्िेछ।  

(२) कुिै कागजपर वा प्रनतवेदिको सारांश उल्लेख गरेमा 
त्यस्तो कागजपर वा प्रनतवेदि टेबलु गिुय पिे छैि।  

199. राजीिामा ददिे मन्रीद्वारा विव्य: (१) मन्री पदबाट राजीिामा ददिे 
सदस्यले आरू्ले ददएको राजीिामाको सभबन्धमा सभामखुको अिमुनत 
नलई सभामा विव्य ददि सक्िेछ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइएको विव्यमानथ कुिै 
छलर्ल हिेु छैि। 

पररच्छेद- २६ 
हवहवध 

200. सशचवको अनधकार: (१) सशचवले सभा वा कुिै सनमनतको बैठकमा 
प्रवेश गिय र बैठकमा काययरत सशचव वा अनधकृतलाई निदेशि ददि वा 
सभा वा सनमनतको बैठकले मागेको काययहवनध सभबन्धी सल्लाह ददि 
सक्िेछ। 

 (२) सशचवालय सञ्चालि तथा व्यवस्थापिको सभबन्धमा 
सशचवालय सशचव र कमयचारीहरु सशचव मातहत रहिेछि।् 
 (३) सशचवालय सशचवले सशचवको सपुररवेिण, नियन्रण र 
निदेशिमा रही आरू्लाई तोहकएको कायय सभपादि गिुय पिेछ। 

201. अनभलेखहरुको सरुिा: (१) सभा र यसका सनमनतहरुको निणयय तथा 
कारबाहीको अनभलेखहरु सशचवले सरुशित राख्न लगाउिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम राशखिे अनभलेखहरु सभामखुको 
आदेश हविा सशचवले सभा भविबाट बाहहर लैजाि कसैलाई अिमुनत 
ददिे छैि।  

202. भाषा: (१) सभा वा यसका सनमनतहरुको काम कारबाही िेपाली भाषामा 
हिेुछ।िेपाली भाषाका अनतररि अन्य राि भाषालाई प्रदेश काििु 
बमोशजम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधायरण गररएको भए 
त्यस्तो भाषामा समेत सभा वा सनमनतको काम कारबाहीको अनभलेख 
राख्न सहकिेछ।  

 
पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) कुिै सदस्यले आफ्िो मातभृाषामा बोलेको अवस्थामा 
त्यसलाई अनभलेख राखे्न व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि बोल्ि िसक्िे अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामखुले त्यस्तो 
सदस्यलाई साङ्केनतक भाषामा आफ्िो हवचार प्रकट गिय र त्यस्तो 
हवचारलाई निजको सहयोगीले सँगै अिवुाद गरी सभामा सिुाउिे अिमुनत 
ददि सक्िेछ।  

203. कािूिी राय सल्लाह सभबन्धी व्यवस्था: सभा वा यसको कुिै सनमनतको 
बैठकको काम कारबाहीमा कुिै कािूिी प्रश्न उठेमा तत्सभबन्धमा कािूि 
शाखा प्रमखु वा सभामखुले तोकेको अनधकृत कमयचारीको राय सल्लाह 
नलइिेछ र सभा वा सनमनत पि वा हवपि भएको कुिै मदु्दा मानमलामा 
निजले सभा वा सनमनतको प्रनतनिनधत्व समेत गिेछ। 

204. सदस्यको पक्राउ सभबन्धी जािकारी: (१) संहवधािको धारा १८७ को 
उपधारा (६) को व्यवस्था बमोशजम सभाको कुिै सदस्य पक्राउ गररएको 
सूचिा प्राप्त भएमा सभामखुले त्यसको जािकारी सभालाई तत्काल 
ददिेछ।  

(२) बैठक िचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोशजमको 
सूचिा प्राप्त भएमा सभामखुले सशचवालयको सूचिापाटीमा सोको सूचिा 
टाँस गिय लगाई अन्य सञ्चारका माध्यमबाट त्यसको प्रचार प्रसार समेत 
गिय लगाउिेछ। 

(३) संहवधािको धारा १८७ को उपधारा (६) को 
प्रनतबन्धात्मक वाक्यांश बमोशजम कुिै सदस्यलाई कुिै र्ौजदारी 
अनभयोगमा पक्राउ गररएको जािकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई 
प्रहरी हहरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैनसयतले 
कुिै कायय गिय वा कुिै अनधकार वा उन्मशुि प्राप्त हिेु छैि। 
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(४) कुिै सदस्य उपर प्रचनलत कािूि बमोशजम तीि वषय वा 
सोभन्दा बढी कैदको सजाय हिेु वा िैनतक पति देशखिे र्ौजदारी मदु्दामा 
अनभयोग पर दायर भई निज पपूयिको लानग थिुामा रहेकोमा त्यस्तो 
थिुामा रहेको अवनधभर, कुिै सदस्यलाई र्ौजदारी मदु्दामा अदालतको 
अशन्तम रै्सलाले कैदको सजाय हिेु ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्ि ु
पिे अवनधभर र कुिै सदस्यले र्ौजदारी मदु्दामा अदालतको रै्सला 
बमोशजम कैदको सजाय भिुाि गरररहेकोमा सो अवनधभर त्यस्तो 
सदस्यलाई सभामखुले निलभबि गिुय पिेछ। 

205. पोशाक तथा लोगो: प्रदेश सभाका सदस्यहरुको पोशाक तथा लोगो 
काययव्यवस्था परामशय सनमनतको परामशयमा सभामखुले तोके बमोशजम 
हिेुछ। 

206. सदस्यको मिोियि: यस नियमावलीमा लेशखएदेशख बाहेक प्रदेश सभासगँ 
सभबशन्धत सनमनत, समूह, संघ वा यस्तै निकायमा प्रनतनिनधत्व गिे 
सदस्यको ज्ञाि, सीप, रुशच एवं सभामा रहेको दलीय संरचिालाई दृहष्टगत 
गरी सभामखुले मिोियि गिय सक्िेछ र त्यस्तो सनमनत, समूह, संघ वा 
निकायको गठि र काययहवनध सभामखुले तोके बमोशजम हिेुछ। 

207. प्रवेश नियनमत गिे अनधकार: (१) सभा र सनमनतका बैठकहरु 
सामान्यतया खुला रहिेछि।्  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
देहाय सनमनतका बैठकहरु सनमनतले अन्यथा निणयय गरेकोमा बाहेक 
बन्द रहिेछ:- 

(क) कायय व्यवस्था परामशय सनमनत, 
(ख) हवशेषानधकार सनमनत र 
(ग) आचरण अिगुमि सनमनत। 

(३) प्रदेश सभाको काम कारबाही हेिय आउिे व्यशिहरुको 
सहुवधालाई ध्यािमा राखी प्रवेश नियनमत तथा नियन्रण गिे अनधकार 
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सभामखुलाई हिेुछ। त्यसरी प्रवेश नियनमत गिय सभामखुले आवश्यकता 
अिसुार प्रवेशपरको व्यवस्था गिय वा गिय लगाउि सक्िेछ।  

(४) उपनियम (२) बमोशजम जारी गररएको प्रवेशपर नलई 
प्रदेश सभाको पररसरनभर प्रवेश गिे व्यशिले त्यस्तो प्रवेशपरमा 
उशल्लशखत वा प्रदाि गररएको शतयहरुको पालि गिुय पिेछ। कसैले ती 
शतयहरु पालि िगरेमा त्यस्तो व्यशिलाई सभामखुको आदेशले बैठक 
भविबाट निष्काशि गिय सहकिेछ। 

208. बैठकलाई सभबोधिः (१) िेपालका रािपनत, उपरािपनत, प्रधािमन्री, 
प्रनतनिनध सभाको सभामखु तथा राहिय सभाको अध्यिले सभालाई 
सभबोधि गिय प्रदेश सरकारले अिरुोध गरेमा सभामखुले अिमुनत ददि 
सक्िेछ।  

  (२) कुिै हवदेशी रािको रािप्रमखु, सरकार प्रमखु, सभामखु, 
अध्यि वा संयिु राि संघको महासशचवले सभालाई सभबोधि गिय 
िेपाल सरकारको सहमनत नलई प्रदेश सरकारले अिरुोध गरेमा 
सभामखुले अिमुनत ददि सक्िेछ। 

  (३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम सभबोधिको लानग 
अपिाइिे प्रहक्रया कायय व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशयमा सभामखुले 
तोके बमोशजम हिेुछ। 

209. प्रदेश सभाको कारबाहीको संशिप्त हववरण: प्रदेश सभाको कारबाहीको 
संशिप्त हववरण सदस्यहरुलाई हवतरण गररिेछ। 

210. आन्तररक काययहवनध: (१) कायय व्यवस्था परामशय सनमनतको परामशय र 
सभाको स्वीकृनत नलई सभामखुले आवश्यकता अिसुार आन्तररक 
काययहवनध बिाउि सक्िेछ।  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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211. नियमहरुको निलभबि: (१) कुिै पनि सदस्यले सभामखुको अिमुनत 
नलई यस नियमावलीको कुिै नियमलाई प्रदेश सभासमि हवचाराधीि 
कुिै काययको सभबन्धमा लागू िहिेु गरी निलशभबत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव 
पेश गिय सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भए अिसुारको प्रस्ताव वैठकमा 
उपशस्थत सदस्यको वहमुतले पाररत भएमा उि नियम तत्कालका लानग 
निलशभबत भएको मानििेछ।  

212. बाधा अडकाउ रु्काउिे अनधकार: यो नियमावलीको प्रयोग गदाय परेका 
बाधा अडकाउहरु रु्काउि र संहवधाि तथा यस नियमावलीको अधीिमा 
रही आवश्यक आदेश वा निदेशिहरु ददिे अनधकार सभामखुलाई हिेुछ। 
त्यस्ता आदेश वा निदेशिहरु त्यसपनछ बस्िे बैठकबाट अिमुोदि 
गराउि ु पिेछ। यसरी अिमुोदि भएका आदेश वा निदेशिहरु यस 
नियमावलीमा परे सरह मानििेछि।् 

213. नियमावलीको व्याख्या: यस नियमावलीको व्याख्या गिे अनधकार 
सभामखुलाई हिेुछ र निजको निणयय अशन्तम हुिेछ। त्यस्तो निणययको 
जािकारी सभालाई ददि ुपिेछ। 

214. सशचवको काम गिय सक्िे: सशचव अिपुशस्थत भएको अवस्थामा यस 
नियमावलीमा सशचवले गिे भिी तोहकएका काययहरु सभामखुले तोकेको 
वररष्ठ अनधकृतले गिेछ।  

215. आन्तररक काम कारबाही मानििे: यस नियमावली बमोशजम सभपादि 
गररिे काम कारबाही सभाको आन्तररक काम कारबाही मानििे छ। 
यस सभबन्धमा कुिै अदालतमा प्रश्न उठाइिे छैि। 
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216. नियमावली संशोधि सभबन्धी व्यवस्था: (१) सभाले यस नियमावलीमा 
आवश्यक संशोधि गिय सक्िेछ। 

(२) नियमावली संशोधि गिय आवश्यक ठािेमा कुिै सदस्यले 
सो सभबन्धी कारण र हववरण सहहतको प्रस्तावको सूचिा सभामखुलाई 
ददि ुपिेछ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको सूचिा सभामखुले उपयिु 
ठािी अिमुनत ददएमा सो प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्यले नियमावली 
संशोधि मस्यौदा सनमनत गठि गररयोस ् भिी सनमनतमा रहिे 
सदस्यहरूको िाम सहहतको प्रस्ताव स्वीकृनतको लानग बठैकमा प्रस्ततु 
गिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सनमनतमा आवश्यकता 
अिसुारको सङ्खख्यामा सदस्य रहिेछि ्र सनमनतको सभापनत सनमनतका 
सदस्यहरूले आरू्मध्येबाट चयि गिेछि।् 

(५) सनमनतले बैठकमा प्रनतवेदि पेश गरेपनछको अन्य काययहवनध 
सभामखुले हेररे्र गरेमा बाहेक हवधेयकका सभबन्धमा अपिाइिे 
काययहवनध अपिाइिेछ। 

217. खारेजी र बचाउ: (१) प्रदेश िभबर तीिको प्रदेश सभा कायय सञ्चालि 
अन्तररम काययहवनध, २०७४ खारेज गररएको छ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको काययहवनध बमोशजम भए गरेका 
काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोशजम भए गरेको मानििेछ। 

  
  

 
 पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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अिसूुची- १ 
(नियम ७ को उपनियम (२) र नियम ९ को उपनियम (२) सँग सभबशन्धत) 
 
िी सशचव, 
प्रदेश सभा, 
बागमती प्रदेश। 

हवषयः सभामखु/उपसभामखु पदमा निवायशचत गररयोस ्भन्न े
प्रस्ताव। 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखुको निवायचिमा सदस्य िी 
... ... ... ... ...  ... लाई िेपालको संहवधािको धारा १८२ एवं प्रदेश सभा 
नियमावली, २०७४ को नियम ७ को उपनियम (२) बमोशजम बागमती प्रदेशको 
प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखु पदमा निवायशचत गररयोस ्भिी प्रस्ताव प्रस्ततु 
गदयछु। निजको हववरण देहाय बमोशजम छः- 

1. िाम थर  .............................................................. 
2. उमेर .................... वषय  
3. नलङ्ग ................................................................... 
4. ठेगािा ................................................................... 
5. माता/हपता .................................................................  
6. पनत/पत्नीको िाम, थर .................................................... 
7. राजिीनतक दलको िाम ............................................... 
8. िागररकता िभबर र प्रकार  ........................................ 
9. क्र.स. ........... 

 
प्रस्तावक 

दस्तखतः................................ 
िाम, थरः................................ 
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क्र.सः.................................... 
नमनतः..................................... 
मानथ उल्लेख भए बमोशजम सदस्य िी  ...  ...   ...   ...   ...    प्रस्तावक 
भई बागमती प्रदेशको  प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखुको निवायचिमा सदस्य 
िी    ...   ...   ...   ...   ... लाई निवायशचत गररयोस ्भिी गिुयभएको 
प्रस्तावको म समथयि गदयछु।  

 
समथयक 

दस्तखतः  ................................ 
िाम, थरः  ................................ 
क्र.स.:..................................... 
नमनतः ....................................... 
प्रस्ताहवत उभमेदवारको मञ्जरुी रहेको निस्सा 
मलाई िी ................... ................. ले बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको 
सभामखु/उपसभामखुको निवायचिमा उभमेदवार प्रस्ताव गिुय भएकोमा म सो पदमा 
निवायशचत भएमा सभामखु/उपसभामखुको पदमा रही काम गिय राजी    छु। 
प्रस्ताहवत उभमेदवारको 
दस्तखतः  ................................ 
िाम, थरः  ................................ 
क्र.स.:..................................... 
नमनतः ....................................... 
संल्ि कागजातः प्रस्ताहवत उभमेदवारको िेपालको िागररकताको प्रनतनलहप 
यसैसाथ संल्ि छ। 
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अिसूुची- २ 
(नियम ८ र नियम १० सँग सभबशन्धत) 

प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखु पदको शपथको ढाचँा 
म.............................................मलुकु र जिताप्रनत पूणय वर्ादार रही 
सत्य निष्ठापूवयक प्रनतज्ञा गछुय, ईश्वरको/देश र जिताको िाममा शपथ नलन्छु हक 
िेपालको राजकीय सिा र सावयभौमसिा िेपाली जितामा निहहत रहेको िेपालको 
संहवधाि प्रनत पूणय वर्ादार रहँदै बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको 
सभामखु/उपसभामखु पदको कामकाज प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही, मलुकु 
र जिताको सोझो शचताई, कसैको डर िमािी, पिपात िगरी, पूवायग्रह वा खराब 
भाविा िनलई पदीय गोपिीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गिेछु। 
 
दस्तखतः .............................. 
िाम, थरः .............................. 
नमनतः ..................................                          
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अिसूुची- ३ 
(नियम १४९ को उपनियम (३) सँग सभबशन्धत) 

सनमनतको सभापनत पदको उभमेदवारको मिोियिपर र मञ्जरुीको निस्सा 
प्रस्तावकले भिे 
िी सशचव, प्रदेश सभा।  
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा अन्तगयतको ............. ..................... ....... 
सनमनतको सभापनत पदको निवायचिमा िी .................... .............. लाई म 
प्रस्ताव गरी उभमेदवार मिोियि गदयछु। निजको हववरण देहाय बमोशजम छः- 
१. पूरा िाम: ............................................  
२. उमेर: ..............वषय नलङ्ग: ..................... 
३. ठेगािा: ..............................................  
४. माता/हपता: .......................................... 
५. पनत/पत्नीको पूरा िाम: ............................ 

प्रस्तावक 
दस्तखत :..................  
िाम: ......................  
मतदाता िामावलीको क्र.सं: ....  

समथयकले भिे 
मानथ उशल्लशखत....... ....... ......... ....... ....... ....... .... ... प्रस्तावकले 
प्रदेश सभा अन्तगयतको ........... ........................ ....................सनमनतको 
सभापनत पदको निवायचिमा िी ...... ....... ...... ..... ................ लाई 
उभमेदवार मिोियि गिुय भएको प्रस्तावको म समथयि गदयछु।  

समथयक 
दस्तखत: ........................... 
िाम: .................................  
मतदाता िामावलीको क्र.सं: ....  
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६. संल्ि कागजात  
(क) प्रस्ताहवत उभमेदवारको िेपाली िागररकताको प्रमाणपरको प्रमाशणत 

प्रनतनलहप,  
(ख) उभमेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा।  

नमनत.......................  
उभमेदवारको मञ्जरुी रहेको निस्सा 

मलाई िी. .................................ले प्रस्ताव.........................सनमनतको 
सभापनतको निवायचिमा उभमेदवार प्रस्ताव गरे बमोशजम निवायशचत भएमा म 
सभापनत पदमा रही काम गिय राजी छु। प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ 
बमोशजम सभापनत पदको निवायचिमा उभमेदवार हिु मेरो यो्यता पगुेको छ।  
नमनत.......................  
प्रस्ताहवत उभमेदवारको  
दस्तखतः ................ 
िाम: .....................  
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अिसूुची- ४ 
(नियम १४९ को उपनियम (९) र नियम १६७ को उपनियम (५) सँग 

सभबशन्धत) 
सनमनतका सभापनत पदको शपथको ढाचँा 

 
म.............................................मलुकु र जिताप्रनत पूणय वर्ादार रही 
सत्य निष्ठापूवयक प्रनतज्ञा गछुय, ईश्वर/देश र जिताको िाममा शपथ नलन्छु हक 
िेपालको राजकीय सिा र सावयभौमसिा िेपाली जितामा निहहत रहेको िेपालको 
संहवधाि प्रनत पूणय वर्ादार रहँदै बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा अन्तगयतको..... 
..... ....... ...... ....... ...... ...... ..... सनमनतको सभापनत पदको कामकाज 
प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही, मलुकु र जिताको सोझो शचताई कसैको डर 
िमािी, पिपात िगरी, पूवायग्रह वा खराब भाविा िनलई पदीय गोपिीयता कायम 
राखी इमान्दारीका साथ गिेछु।  
 
नमनत: ............................   
दस्तखत: ........................ 
िाम: ............................. 
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अिसूुची- ५ 
(नियम १८७ सँग सभबशन्धत) 

सदस्यको व्यशिगत हववरण र्ाराम 
1. सदस्यको िाम, थर: 
2. आमाको िाम, थर:  बाबकुो िाम, थर:   

पनत/पत्नीको िाम, थर: 
3. स्थायी ठेगािा: शजल्ला:            गा.पा./ि.पा.:               

वडा िं.:             टोल:  
4. जन्म नमनत: 
5. उच्चतम शैशिक यो्यता: 
6. प्रनतनिनधत्व गिे शजल्ला:  
7. राजिीनतक दलको,- 

(क) िाम: 
(ख) स्वतन्र: 

8. सभपकय  ठेगािा: शजलल्ा:    ि.पा./गा. पा.:  
  वडा िं.:      टोल:  
  र्ोि िं.:     मोबाईल िं.:  
  ई-मेल: 

9. रुची: 
10. अिभुव: 

मानथ उशल्लशखत हववरणमा कुिै पररवतयि भएमा तरुुन्त जािकारी ददिेछु।  
 
दस्तखत:....................... 
िाम, थर:.......................  
नमनत:............................ 
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अिसूुची- ६ 
(नियम १८८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सभबशन्धत) 

प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्व गिे राजिीनतक दलको सदस्य सभबन्धी हववरण 
 
क्र.स.: 
सदस्यको िाम, थर:  
आमा/बाबकुो िाम, थर: 
पनत/पत्नी को िाम, थर: 
स्थायी ठेगािा शजल्ला: 
 
पराचार गिय अनधकृत गररएको सदस्यको 
(१)  दस्तखत: 
 िाम, थर: 
(२) दस्तखत: 
 िाम, थर: 

दलको िेताको 
दस्तखत: 
िाम, थर: 
नमनत: 
 

द्रष्टव्य:  नमनत २०७६।०९।२७ को प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत सूचिा  
बमोशजम “प्रदेश िं. ३” को सट्टा “बागमती प्रदेश” भने्न शब्द राखी संशोधि 
गररएको छ। 
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