प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
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भाग २
प्रदे श सरकार

प्रदे शसभा सशचवालयको सूचना
प्रदे श नम्बर ५ को प्रदे श सभा तनयमावली, २०७४
प्रस्तावनााः नेपालको सं ववधानको धारा १९४ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी प्रदे श नम्बर
५ को

प्रदे श सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य

काम कारवाही तनयतमत एवं प्रभावकारी बनाउन यो तनयमावली बनाएको छ ।
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पररच्छे द − १
प्रारशम्भक
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस तनयमावलीको नाम “प्रदे श नम्बर ५ को
प्रदे श सभा तनयमावली, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो तनयमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस तनयमावलीमा,
(क)

“अथय मन्त्री” भन्नाले प्रदे श सरकारको अथय मन्त्री वा
आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्री वा आतथयक मातमला
हेन य तोवकएको मन्त्री सम्झनुपछय र सो शब्दले अथय
मन्त्रीको काम गनय तोवकएको अन्य कुनै मन्त्री वा
राज्यमन्त्री समेतलाई सम्झनुपछय ।

(ख)

“आवेदनपत्र”भन्नाले

सं ववधानको

धारा

१९१

मा

उल्लेशखत व्यवस्था बाहेक अन्य कुराको सम्बन्धमा कुनै
व्यशक्तको

शजऊ,

धन

वा

सावयजतनक

सरोकारसँग

सम्बशन्धत ववषयमा सभाको सदस्य मार्यत तनयम ६०
बमोशजम बैठकमा आवश्यक कानूनी उपचारको लातग
गने अनुरोधलाई सम्झनुपछय ।
(ग)

“अतधवेशन”भन्नाले सं ववधानको धारा १८३ बमोशजमको
अतधवेशनलाई सम्झनुपछय ।

(घ)

“उपसभामुख”भन्नाले

प्रदे श

सभाको

सम्झनुपछय ।
(ङ)

ु ”भन्नाले सदनको टे बल
ु सम्झनुपछय ।
“टे बल

उपसभामुख
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(च)

“पदातधकारी”भन्नाले

सभामुख,

उपसभामुख,

ववपिी

दलको नेता, प्रदे श सभाका सतमततका सभापतत, प्रदे श
सभामा प्रतततनतधत्व गने राजनीततक दलका सं सदीय
दलका नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक,
सचेतक एवं प्रदे श सभाको सशचवलाई सम्झनुपछय ।
(छ)

“पररसर”भन्नाले प्रदे श सभाको बैठक कि, उपकि,
दीघाय कि, र सतमतत किहरूसवहत प्रदे श सभा भवनको
सम्पूर्य भाग सम्झनु पछय र सो शब्दले सभामुखद्वारा
समय–समयमा पररसर भनी तोवकएको ठाउँ समेतलाई
जनाउँछ ।

(ज)

“प्रदे श सभा”भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा १७५
बमोशजमको प्रदे श सभालाई सम्झनुपछय ।

(झ)

“प्रस्ताव”भन्नाले प्रदे श सभाको ववचाराथय पेश गररएको
कुनै प्रस्ताव सम्झनुपछय ।

(ञ)

“प्रस्तुतकताय
सम्बन्धमा

सदस्य”भन्नाले
कुनै

मन्त्री

सरकारी

ववधेयकको

र गैर सरकारी ववधेयकको

सम्बन्धमा ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्य सम्झनुपछय ।
(ट)

“बैठक कि”भन्नाले प्रदे श सभाको बैठक कि सम्झनु
पछय र सो शब्दले बैठक किसँग जोतडएको दशयकदीघाय
तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ

(ठ)

“मन्त्री”भन्नाले प्रदे श सरकारको मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री
वा सहायक मन्त्री समेतलाई सम्झनुपछय ।
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(ड)

“मयायदापालक”भन्नाले प्रदे श सभाको सुरिाको लातग
खवटएका सुरिाका कमीलाई सम्झनुपछय ।

(ढ)

प्रदे श

“मशन्त्रपररषद्”भन्नाले

सरकार

मशन्त्रपररषद

सम्झनुपछय ।
(र्)

“सशचव”भन्नाले प्रदे श सभाको सशचव सम्झनु पछय र सो
शब्दले

सशचव

अनुपशस्थत

रहेको

अवस्थामा

प्रदे श

सभाको सशचव भई काम गनय यस तनयमावली बमोशजम
सभामुखले

तोकेको प्रदे श सभा सशचवालयको वररष्ठ

अतधकृत कमयचारी समेतलाई जनाउँछ ।
(त)

“सशचवालय”भन्नाले

सं ववधानको

धारा

१९५

को

उपधारा (२) बमोशजम प्रदे श सभाको काम कारवाही
सं चालन तथा व्यवस्थापन गनयका लातग स्थापना भएको
सशचवालय सम्झनुपछय ।
(थ)

“सदस्य”भन्नाले प्रदे श सभाको सदस्य सम्झनुपछय ।

(द)

“सभा”वा “बैठक”भन्नाले प्रदे श सभाको सदन, सभा वा
बैठक सम्झनुपछय ।

(ध)

“सभापतत”भन्नाले सतमततको सभापतत सम्झनुपछय ।

(न)

“सभामुख”भन्नाले प्रदे श सभाको सभामुख सम्झनुपछय ।

(प)

“सतमतत”भन्नाले यस तनयमावली बमोशजम गठन हुने
प्रदे श सभाको सतमतत सम्झनुपछय ।

(र्)

“सूचनापत्र”भन्नाले दे हायका ववषयहरू समावेश भएको
प्रदे श सभाको सूचनापत्र सम्झनुपछयाः–
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(१) बैठकको कारवाही सम्बन्धी सूचनापत्र–१,
(२) बैठकको कारवाहीको सं शिप्त वववरर् सूचनापत्र–२,
(३) सतमतत सम्बन्धी सूचना सूचनापत्र–३,
(४) सभामुखले आवश्यक ठहर्याएका अन्य ववषयहरू
सूचनापत्र–४ ।
(ब)

“सं ववधान”भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनुपछय ।

पररच्छे द − २
अतधवेशन आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यको उपशस्थतत र बस्ने क्रम
३.

अतधवेशन आह्वान र अन्त्याः (१) प्रदे श प्रमुखले सं ववधानको धारा १८३
को उपधारा (१) वा (३) बमोशजम सभाको अतधवेशन आह्वान गरे को
सूचना सशचवले सदस्यहरुलाई ददनेछ ।
(२) सं ववधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोशजम सभाको
अतधवेशन प्रदे श प्रमुखले अन्त्य गरे मा सो सम्बन्धी सूचना सभामुखले
बैठकमा पढे र सुनाउनेछ ।
(३) प्रदे श सभाको बैठक स्थतगत भएको अवस्थामा अतधवेशन
अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी जानकारी सशचवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यहरुलाई
ददनेछ ।
(४) प्रदे श प्रमुखले सं ववधानको धारा १८३ बमोशजम सभाको
अतधवेशन आह्वान र अन्त्य गरे को सूचना सशचवले प्रदे श राजपत्रमा
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प्रकाशन गराउनेछ र त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सावयजतनक
सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार समेत गररनेछ ।
४.

सदस्यको उपशस्थतताः बैठकमा आसन ग्रहर् गनुय अशघ प्रत्येक सदस्यले
बैठक कि बावहर राशखएको पुशस्तका वा ववद्युतीय हाशजर उपकरर्
(तडशजटल एटे न्डे न्स मेतसन) मा उपशस्थतत जनाउनु पनेछ ।

५.

बस्ने क्रमाः (१) प्रत्येक सदस्यले सभामुखद्वारा तनधायररत क्रम र स्थानमा
आ–आफ्नो आसन ग्रहर् गनुय पनेछ।
(२) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले तनशित स्थान
र क्रम तोकी तनजको साथमा एकजना सहयोगी व्यशक्त समेतलाई बस्ने
अनुमतत ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द − ३
बैठकको सञ्चालन र स्थगन
६.

बैठकको सञ्चालन र स्थगनाः (१) यस तनयमावलीको अधीनमा रही
सभामुखले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार
तोकेका ददनहरूमा बैठक बस्नेछ ।
(२) बैठक सभामुखले तनधायरर् गरे को समयमा शुरु हुनछ
े ।
तर सो बैठक आह्वान गरे को समयबाट दुई घण्टासम्म पतन
प्रारम्भ हुन नसकेमा सभामुखले सो बैठक स्थगन गरी अको बैठकको
सूचना गनुय पनेछ ।
(३) कुनै कारर्वश बैठक बस्न तोवकएको ददन, समय वा
काययक्रममा पररवतयन भएमा त्यसको कारर् सवहतको सूचना प्रदे शसभाको

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

सूचनापाटीमा टाँतसनेछ र सो सम्बन्धी जानकारी सदस्यलाई ववद्युतीय
सञ्चारको माध्यमबाट समेत ददइनेछ । त्यसरी ददइएको सूचना सबै
सदस्यहरूले पाएको मातननेछ ।
(४) सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषर्ा
गनेछ।
(५) प्रत्येक अतधवेशनको प्रारम्भमा सबै राजनीततक दलका नेता
वा प्रतततनतधलाई सभामुखले तनधायरर् गरे बमोशजम बोल्न समय ददइनेछ।
(६) बैठकमा मन्त्रीको उपशस्थतत अतनवायय रुपमा हुन ु पनेछ र
कुनै खास ववषयमा छलर्ल हुँदाको अवस्थामा सम्बशन्धत मन्त्री समेत
उपशस्थत हुन ु पनेछ ।
(७) प्रदे श सभामा प्रतततनतधत्व गने सबै दलका पदातधकारीहरूले
बैठक सञ्चालनमा सहयोग गनुप
य ने छ ।
पररच्छे द − ४
सभामुख तथा उपसभामुखको तनवायचन र अध्यिता गने व्यशक्तहरूको मनोनयन
७.

सभामुखको तनवायचनाः (१) सभामुखको तनवायचन सं ववधानको धारा १८२
को पररतध तभत्र रहनेगरी तोवकएको ददनमा हुनेछ र त्यसको सूचना
सशचवले प्रकाशन गनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रकाशशत काययक्रममा तनधायररत
समय तभत्र कुनै सदस्यले कुनै अको सदस्यलाई सभामुख पदमा तनवायशचत
गररयोस् भन्ने प्रस्तावमा एकजना सदस्यको समथयन सवहत अनुसूची–१
बमोशजमको ढाँचामा सोको सूचना सशचवलाई ददन सक्नेछ । त्यस्तो
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सूचनाको साथमा तनवायशचत भएमा सभामुखको कायय गनय राजी छु ” भन्ने
प्रस्ताववत सदस्यको मञ्जुरी समेत अनुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा पेश
गनुय पनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक
सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरे पतछ समथयक सदस्यले समथयन गनेछ ।
त्यस्तो प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समथयक सदस्यले
बोतलसकेपतछ अध्यिता गने व्यशक्तले प्रस्ताववत सदस्य सभामुख पदमा
तनववयरोध तनवायशचत भएको घोषर्ा गनेछ ।
(४) उपतनयम (२) बमोशजमको समयमा एक भन्दा बढी
प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोमा दताय क्रम अनुसार प्रस्तावक सदस्यहरूले
प्रस्ताव प्रस्तुत गने र समथयक सदस्यहरूले समथयन गने क्रम सवकएपतछ
सबै प्रस्तावहरूमातथ सं शिप्त छलर्ल हुनेछ र त्यसपतछ अध्यिता गने
व्यशक्तले प्रस्तावहरूलाई क्रमशाः तनर्ययाथय प्रस्तुत गनेछ ।
(५) एक भन्दा बढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त भई उपतनयम

(४)

बमोशजम तनर्ययाथय प्रस्तुत भएकोमा जुन प्रस्ताव प्रदे श सभामा तत्काल
कायम रहेका सम्पूर्य सदस्य सङ्खख्याको बहुमतबाट पाररत हुन्छ, सो
प्रस्तावमा प्रस्ताववत सदस्य सभामुख पदमा तनवायशचत भएको मातननेछ र
बाँकी प्रस्तावलाई तनर्ययाथय प्रस्तुत गररने छै न ।
(६) उपतनयम (२) बमोशजम सभामुख पदमा तनवायशचत गररयोस्
भनी प्राप्त प्रस्ताव मातथ प्रदे श सभाको तनर्यय मत ववभाजनद्वारा हुनेछ ।
(७) पवहलो बैठकको अध्यिता गने सदस्य सभामुख पदमा
प्रस्ताववत भएमा सभामुख पदमा प्रस्ताववत नभएको त्यस पतछको जेष्ठ
सदस्यले सो ददनको बैठकको अध्यिता गनेछ ।
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(८) सभामुखको पद कुनै कारर्ले ररक्त भएमा यस तनयममा
उशल्लशखत काययववतध बमोशजम तनवायचन गरी पूततय गररनेछ ।
८.

सभामुखको शपथाः सभामुखले आफ्नो काययभार सम्हाल्नु अशघ अनुसूची–३
को ढाँचामा प्रदे श प्रमुख समि पद तथा गोपनीयताको शपथ तलनु
पनेछ।

९.

उपसभामुखको तनवायचनाः (१) उपसभामुखको तनवायचन सभामुखले तोकेको
ददन र समयमा हुनेछ र त्यसको सूचना सशचवले प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपसभामुखको तनवायचनमा पतन सभामुखको तनवायचनको
लातग तनधायररत प्रवक्रया अपनाइनेछ र अनुसूची–२ बमोशजम कै ढाँचामा
मञ्जुरी पेश गनुय पनेछ ।

१०.

उपसभामुखको शपथाः उपसभामुखले आफ्नो काययभार सम्हाल्नु अशघ
अनुसूची − ३ को ढाँचामा प्रदे श प्रमुखको समुपशस्थततमा सभामुख समि
पद तथा गोपनीयताको शपथ तलनु पनेछ ।

११.

अध्यिता

गने

सदस्यको

मनोनयनाः

(१)

सभामुखले

आर्ू

तथा

उपसभामुखको अनुपशस्थततमा बैठकको अध्यिता गनय समय–समयमा
बढीमा पाँच जना सदस्यहरूलाई मनोनीत गनय सक्नेछ ।
(२)

उपसभामुख

तथा

उपतनयम

(१)

बमोशजम

मनोनयन

गररएको सदस्यले अध्यिता गरररहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गनय
पाउने सबै अतधकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।
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पररच्छे द − ५
बैठकको सामान्य काययववतध
१२.

दै तनक काययसूचीाः (१) सभामुखको तनदे शन अनुसार सशचवले बैठक बस्ने
प्रत्येक ददनको काययसूची तयार गनेछ र त्यसको एक प्रतत एक ददन
अगावै

प्रत्येक

सदस्य

र

सं सदीय

दलको

कायायलयलाई

उपलब्ध

गराइनेछ।
तर ववशेष पररशस्थततमा सभामुखको तनदे शन अनुसार बैठक बस्ने
एक घण्टा अगावै काययसूची तयार गरी त्यसको एक प्रतत प्रत्येक
सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
(२) यस तनयमावलीमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सभामुखको
अनुमतत नतलई दै तनक कायय सूचीमा नपरे को कुनैपतन ववषयमातथ सो ददन
ववचार गनय सवकने छै न ।
(३) सभामुखले अन्यथा आदे श ददएमा बाहेक सूचना ददनु पने
कुनै पतन कायय आवश्यक अवतध र अन्य प्रवक्रया पूरा नभएसम्म दै तनक
काययसूचीमा राशखने छै न ।
१३.

कायय व्यवस्था परामशय सतमतताः (१) प्रदे शसभाको बैठकमा पेश हुने
ववषयहरूको प्राथतमकता तथा समयावतधको तनधायरर् लगायत बैठकलाई
सुव्यवशस्थत ढङ्गले सञ्चालन गने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक
ठहर्याएको

अन्य

ववषयमा

प्रदे शसभामा

प्रतततनतधत्व

गने

परामशय
सम्पूर्य

ददन

सभामुखको

राजनीततक

दलका

अध्यितामा
सदस्यहरू

समावेश हुने गरी बढीमा तेह्र जना सदस्य रहेको एक कायय व्यवस्था
परामशय सतमतत गठन गनय सवकनेछ ।
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(२)

उपसभामुख

र

आन्तररक

मतमला

तथा

कानूनमन्त्री

सतमततका क्रमशाः पदे न उपाध्यि र सदस्य हुनछ
े न् ।
(३) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
सभामुखले आर्ूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कायय व्यवस्था
परामशय सतमततको बैठकमा आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्रर् गनय
सक्नेछ।
१४.

समयावतधको तनधायरर्ाः (१) सभामुखले बैठकमा पेश हुने ववषयमातथ
छलर्ल गनय समयावतध तोक्नेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

तोवकएको समयावतध

समाप्त

भएपतछ यस तनयमावलीमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सभामुखले अरू
छलर्ल हुन नददई सो ववषयको टु ङ्गो लगाउन आवश्यक सबै प्रश्नहरू
तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
१५.

सूचना ददने तररकााः यस तनयमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक
सदस्यले सूचना ददँदा ददनको एघार बजेदेशख दुई बजेसम्म सशचवलाई ददनु
पनेछ । सो समय नघाई ददइएको सूचना त्यसपतछको कायय ददनमा
ददएको मातननेछ ।

१६.

सूचनामा सं शोधनाः कुनै सूचनामा आपशिजनक, व्यङ्ख्यात्मक, अनावश्यक,
अनुपयुक्त

वा

असम्बद्ध

शब्द

वा

वाक्यांश

प्रयोग

भएको

लागेमा

ु न्दा अशघ उपयुक्त सं शोधन गनय वा
सभामुखले त्यस्तो सूचना ववतरर् हुनभ
गराउन सक्नेछ ।
१७.

कागजपत्रको ववतरर्ाः (१) सशचवले आवश्यक सबै कागजपत्र एवं
सूचनाहरू सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
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(२)

सदस्यहरुलाई

उपलब्ध

गराउनु

पने

कागजपत्र

एवं

सूचनाहरु प्रत्येक सदस्यसँग सम्बशन्धत वपजनहोलमा सभामुखद्वारा तनदे शशत
तररकाले राख्ने व्यवस्था सशचवले तमलाउनु पनेछ । यसरी वपजनहोलमा
कागजपत्र एवं सूचना राशखएकोमा त्यस्तो कागजपत्र एवं सूचनाहरु
सम्बशन्धत सदस्यले प्राप्त गरे को मातननेछ । त्यस्ता सुचना प्रवाह गदाय
ववद्युततय सं चार माध्यमको पतन प्रयोग गनय सवकनेछ ।
१८.

बैठकको प्रारम्भाः बैठक किमा सभामुखको आगमन भई राविय धुन बजे
पतछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।

१९.

बैठकमा पालन गनुय पने तनयमहरुाः बैठकमा सदस्यहरुले दे हायका
तनयमहरू पालन गनुय पनेछाः–
(क)

ँ ा सबैले उठे र सम्मान प्रकट गनुय
सभामुख बैठक किमा प्रवेश हुद
पने,

(ख)

सभामुखले बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहर् गनुय
पने,

(ग)

बैठक स्थतगत भई सभामुख बैठकबाट बावहर तनस्के पतछ मात्र
अरु सदस्यहरुले बैठक कि छाड्नु पने,

(घ)

बैठकमा भाग तलने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरे र
बोल्नु पने र सभामुखले अन्यथा आदे श ददएमा बाहेक उतभएर
बोल्नु पने,

(ङ)

सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पतन
सदस्यले

स्थान

छाड्न

ध्यानपूवक
य सुन्नु पने,

नहुने

र

सभामुखले

बोलेको

कुरा
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(च)

सभामुखको आसन तथा बोतलरहेको सदस्यको बीचबाट वहँड्न र
सभामुखको आसनतर्य वपठ्ूँ र्कायएर बस्न नहुने,

(छ)

कुनै सदस्यले बोतलरहेको समयमा वाधा पु्ने वा बैठकको मयायदा
भं ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनय नहुने,

(ज)

बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपले सम्बशन्धत ववषय बाहेक अन्य
ववषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरु पढ्न नहुने,

(झ)

बैठक किमा मोबाईल र्ोन र अन्य हलुका ववद्युतीय उपकरर्
प्रयोग गनय नहुने ।

२०.

छलर्लमा भाग तलने सदस्यले पालन गनुय पने तनयमहरुाः बैठकमा हुने
छलर्लमा भाग तलने सदस्यले दे हायका तनयमहरूको पालन गनुय पनेछाः–
(क)

सभामुखको ध्यानाकषयर् गनयको तनतमि उठ्नु पने र सभामुखले
तनजको नाम बोलाएपतछ वा इशारा गरे पतछ मात्र बोल्नु पने,

(ख)

सभामुखले पद अनुकूल आचरर् गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको
छलर्लको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरर्को आलोचना गनय
नहुने,

(ग)

सं ववधानको धारा १९१ ले बहसमा बन्दे ज गरे का ववषयमा
छलर्ल गनय नहुने,

(घ)

अशशष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपशिजनक शब्द वा सावयजतनक
शशष्टाचार वा नैततकताको प्रततकूल हुने बोल्न नहुने,

(ङ)

सदन वा सभामुखको कुनै तनर्यय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमातथ
बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पतन
तनर्ययको आलोचना गनय नहुने,
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(च)

बोल्न पाउने अतधकारलाई सदनको काययमा बाधा पाने मनसायले
दुरूपयोग गनय नहुने ।

२१.

छलर्लमा बोल्ने क्रमाः (१) सभामुखको अनुमतत तलएर प्रस्ताव पेश गने
सदस्यले बोतलसकेपतछ सभामुखले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को क्रम
बमोशजमका सदस्यले बोल्न पाउनेछन् ।
(२) यस तनयमावलीमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सभामुखको
अनुमतत तबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न
पाउने छै न ।
(३) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उिर ददनको तनतमि छलर्लको
अन्त्यमा र्ेरर बोल्न पाउनेछ ।
(४) प्रस्तावमा सं शोधन पेश गने सदस्यलाई सभामुखको अनुमतत
तबना उिर ददने अतधकार हुने छै न।
(५) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उिर ददइसकेपतछ छलर्ल
समाप्त भएको मातननेछ ।

२२.

सम्बद्धतााः (१) सदस्यले बोले को कुरा प्रदे श सभाको ववचाराधीन रहेको
ववषयसँग सम्बद्ध हुन ु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोतलरहेमा वा आफ्नो वा अरू
कसै को तकयलाई बारम्बार दोहो¥याइरहेमा सभामुखले तनजको व्यवहारप्रतत
बैठकको ध्यान आकवषयत गदै तनजलाई बोल्न बन्द गनय आदे श ददन
सक्नेछ । त्यस्तो आदे श हुनासाथ सो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो
स्थान ग्रहर् गनुय पनेछ ।
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२३.

स्पष्टीकरर् माग गनय वा ददन सवकनेाः (१) छलर्ल चतलरहेको समयमा
सम्बशन्धत ववषयमा कुनै सदस्यले कुनै स्पष्टीकरर् माग गनय आवश्यक
सम्झेमा सभामुख मापयmत माग गनय पाउनेछ ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
सभामुखको अनुमतत तलई कुनै सदस्यले सदनको जानकारीको लातग
आर्ूसँग सम्बशन्धत अन्य ववषयमा स्पष्टीकरर् ददन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्पष्टीकरर् ददँदा कुनै वववादास्पद ववषय उठाउन
पाइने छै न र सो स्पष्टीकरर्मातथ कुनै छलर्ल गनय पाइने छै न ।

२४.

छलर्ल समातप्तको प्रस्तावाः (१) यस तनयमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा
बाहेक कुनै सदस्यले बैठकमा पेश भइसकेको प्रस्तावमातथको छलर्ल
समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतत तलई कुनै पतन समयमा
पेश गनय सक्नेछ ।
(२) मूल प्रस्तावमा आवश्यक छलर्ल भइसकेको लागेमा
सभामुखले छलर्ल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको तनर्ययाथय पेश
गनय सक्नेछ ।
(३) छलर्ल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्तावमातथ कुनै सं शोधन पेश
गनय वा छलर्ल गनय पाइने छै न । त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा
सभामुखले मूल प्रस्तावलाई अरू बढी छलर्ल हुन नददई तनर्ययाथय पेश
गनेछ ।
(४) कुनै छलर्ल अनावश्यक वकतसमले लशम्बएको छ भन्ने
लागेमा सभामुखले बैठकको राय बुझी छलर्ल अन्त्य हुने समय तोक्न
सक्नेछ र त्यसरी समय तोवकएकोमा सभामुखले सो समयावतधतभत्र
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छलर्ल समाप्त भएको मानी मूल प्रस्तावमा सभाको तनर्यय प्राप्त गनय
आवश्यक सबै प्रश्नहरू बैठकमा पेश गनय सक्नेछ।
२५.

तनयमापशिाः (१) बैठकसमि तत्काल ववचाराधीन रहेको

ववषयमा कुनै

सदस्यलाई तनयम उल्लं घन भएको छ भन्ने लागेमा जुन तनयम उल्लं घन
भएको हो सो खुलाई तनयमापशि उठाउन सवकनेछ ।
(२) तनयमापशि उठाउने सदस्यले सभामुखबाट स्वीकृतत सूचक
अतभव्यशक्त वा इशारा पाएपतछ बोतलरहेको सदस्यले बोल्न बन्द गनुय
पनेछ।
(३) तनयमापशि उठाउने सदस्यले आफ्नो कुरा र आधार स्पष्ट
गरी तनयमापशि सम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउनेछ र बोतलसकेपतछ
तनजले आफ्नो स्थान ग्रहर् गनुय पनेछ ।
(४) बैठकमा उठाइएको तनयमापशिको तनर्यय सभामुखले गनेछ
र सो तनर्यय अशन्तम हुनेछ ।
पररच्छे द − ६
बैठकले तनर्यय गने तररका
२६.

प्रश्नद्वारा तनर्यय हुनेाः सभामा ववचाराधीन रहेको प्रस्तावलाई सभामुखले
सभाको तनर्ययाथय प्रस्तुत गदाय प्रश्नको रूपमा पेश गनुय पनेछ ।

२७.

तनर्ययाथय प्रश्न पेश गने ववतधाः (१) प्रस्तावमातथ छलर्ल समाप्त भएपतछ
सो

प्रस्तावको

पिमा

हुने

सदस्यहरूलाई

“हुन्छ”र

ववपिमा

हुने

सदस्यहरूलाई “हुन्न”भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारर् गनुय भनी सभामुखले
प्रश्नहरू क्रमशाः तनर्ययाथय पेश गनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रस्तावलाई तनर्ययाथय पेश गरे पतछ
सभामुखले “हुन्छ”वा “हुन्न”भन्ने सदस्यहरूमध्ये जुन पिको बहुमत
भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषर्ा गनेछ र सभामुखको ववचारप्रतत
तनयम २८ बमोशजम असहमतत प्रकट नगररएमा सभामुखको घोषर्ा
सभाको तनर्यय मातननेछ । यसरी तनर्ययको तनतमि प्रस्तुत प्रस्तावमा हुन्छ
र हुन्न भन्ने मतको सं ख्या यवकन गरी अतभले ख राख्नु पनेछ ।
(३) सभामुखद्वारा कुनै प्रस्ताव तनर्ययाथय पेश गररसकेपतछ सो
प्रस्तावमातथ छलर्ल गनय वा सं शोधन प्रस्तुत गनय वा स्थगन प्रस्ताव पेश
गनय पाइने छै न ।
२८.

ववभाजनाः (१) तनयम २७ को उपतनयम (२) बमोशजम सभामुखको
ववचारप्रतत

प्रदे श

सभाको

कुल

सदस्यको

कम्तीमा

दश

प्रततशत

सदस्यहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उतभई असहमतत प्रकट गरे मा सभामुखले
“हुन्छ”वा “हुन्न”भन्ने सदस्यहरूलाई दे हाय बमोशजमको कुनै तररकाले
ववभाजन गरी मत सङ्कलन गनेछाः–
(क)

प्रत्येक

सदस्यलाई

“हुन्छ”वा

“हुन्न”भन्ने

शब्द

उच्चारर् गनय लगाई,
(ख)

“हुन्छ”र “हुन्न”भन्ने दुवै थरी सदस्यहरूलाई तभन्नातभन्नै
ढोकाबाट उपकि (लवी) मा प्रवेश गराएर वा

(ग)

स्वचातलत मत अतभलेखयन्त्र सञ्चालन गरे र ।

(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
ववभाजनको माग सभामुखलाई अनावश्यक लागेमा ववभाजनको आदे श
ददनुभन्दा पवहले “हुन्छ, र “हुन्न”भन्ने सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा
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क्रमशाः उठ्न लगाई सं ख्या गर्ना गरी प्रदे श सभाको तनर्यय तनिय गनय
सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम मत सङ्कलन गनय स्वचातलत मत
अतभलेखयन्त्र प्रयोग भएकोमा दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः–
(क)

कुनै सदस्य कुनै कारर्वश सो यन्त्र सञ्चालन गनय
असमथय छ भन्ने सभामुखलाई लागेमा सभाको तनर्यय
सुनाउनु अशघ तनजसँग सोधेर पतन मत गर्ना गनय सक्ने,

(ख)

कुनै सदस्यले स्वचातलत मत अतभले खयन्त्रको गलत
तबन्दु तथचेको कारर्ले गलत मतदान हुन गएमा प्रदे श
सभाको तनर्यय सुनाउनु अशघ सभामुखको ध्यान आकवषयत
गरी आफ्नो मतदान सच्याउन सक्ने ।

(४) उपतनयम (१) वा (२) बमोशजम सङ्कतलत मतगर्नाको
पररर्ाम सभामुखले तत्काल सुनाउनेछ र त्यसप्रतत कसैले पतन असहमतत
प्रकट गनय पाउने छै न ।
(५) कुनै प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एकभन्दा बढी प्रश्नको
रूपमा तनर्ययाथय राख्न सक्ने अतधकार सभामुखलाई हुनछ
े । मत सङ्कलक
तोक्ने र ववभाजनको अन्य काययववतध तनधायरर् गने अतधकार सभामुखलाई
हुनेछ ।
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पररच्छे द − ७
बैठकमा सुव्यवस्था
२९.

चेतावनीाः बैठकमा अभद्र व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार
तनयन्त्रर् गनय सभामुखले चेतावनी ददन सक्नेछ र चेतावनी पाएपतछ
त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमातथ तुरुन्त तनयन्त्रर् गनुय पनेछ ।

३०.

बैठक किबाट तनष्काशनाः (१) तनयम २९ बमोशजमको आदे श पालन
नगने सदस्यलाई सभामुखले बैठक किबाट बावहर जान आदे श ददन
सक्नेछ । आदे श पाएपतछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तुरून्त
बावहर जानु पनेछ र तनजले सो ददनको बाँकी अवतधको बैठकमा उपशस्थत
हुन पाउने छै न ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको आदे श पाएपतछ पतन त्यस्तो
सदस्य बैठक किबाट तुरून्त बावहर नगएमा सभामुखले तनजलाई
मयायदापालकको

सहयोग

तलई

बावहर

तनकाल्न

सक्नेछ

।

त्यसरी

तनकातलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपतछको तीन ददनसम्म प्रदे श सभाको
बैठक वा कुनै सतमततको बैठकमा भाग तलन पाउने छै न । यसरी
तनकातलएकोमा सशचवले सो कुराको सूचना सबै सतमततलाई ददनेछ ।
३१.

सदस्यको तनलम्बनाः (१) सभामुखको आसनको अवहेलना गने वा
प्रदे शसभाको काययमा जानी जानी बारम्बार बाधा ददने वा अभद्र व्यवहार
गने वा सं ववधान वा यस तनयमावलीको जानीजानी उल्लं घन वा अवहेलना
गने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

नाम

तोवकएको

सदस्यलाई

बैठकबाट तनलम्बन गररयोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो
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प्रस्ताव सभामुखले तनर्ययाथय तुरून्त बैठकमा प्रस्तुत गनेछ र सो प्रस्ताव
उपर कुनै सं शोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलर्ल गनय पाइने छै न ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजमको प्रस्ताव पाररत भएमा त्यस्तो
सदस्य

तनलशम्बत

भएको

मातननेछ

र

त्यसरी

तनलशम्बत

सदस्यले

त्यसपतछको पन्र ददन सम्म प्रदे श सभा र सतमततको बैठकमा उपशस्थत
हुन पाउने छै न ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम प्रस्ताव पाररत भई तनलशम्बत
भएको सदस्यले बैठक किबाट तुरून्त बावहर जानु पनेछ ।
(५) तनलशम्बत सदस्य उपतनयम (४) बमोशजम बैठक किबाट
तुरून्त

बावहर

नगएमा

सभामुखले

तनजलाई

बावहर

तनकाल्न

मयायदापालकलाई आदे श ददन सक्नेछ ।
(६) यस तनयम बमोशजम कुनै सदस्य तनलशम्बत भएमा वा
त्यस्तो तनलम्बन र्ुकुवा भएमा सशचवले सो व्यहोराको सूचना सबै
सतमततलाई ददनेछ ।
(७) उपतनयम (३) तथा तनयम ३२ बमोशजम तनलशम्बत
सदस्यले पूव य सूचना ददइसकेको प्रस्ताव तनलशम्बत अवस्था मै बैठकमा
प्रस्तुत गनुय पने भएमा सभामुखले सो प्रस्ताव पेश गनयको लातग अन्य कुनै
सदस्यलाई अतधकृत गनय सक्नेछ ।
३२.

सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको ववशेष अतधकाराः (१) यस पररच्छे दमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै सदस्यले बैठक किमा
शाशन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनय लागेमा वा प्रदे श
सभाको प्रततष्ठामा धक्का ला्ने वकतसमले बैठक कितभत्र ध्वं सात्मक कायय
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गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा गनय लागेमा वा कुनै भौततक हानी
नोक्सानी

पुर्याएमा

सभामुखले

तनजलाई

बैठक

किबाट

तत्काल

तनष्काशन गनय मयायदापालकलाई आदे श ददन सक्नेछ । यसरी तनष्काशशत
सदस्यलाई सभामुखले बढीमा तीन ददन सम्मको लातग तनलम्वन गरी
ितत भएको भौततक सामग्रीको यथाथय िततपूततय तनजबाट भराउने आदे श
ददन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनलशम्बत सदस्यले सो अवतधभर
प्रदे शसभा वा कुनै सतमततको बैठकमा उपशस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) यस तनयम बमोशजम कुनै सदस्य तनलशम्बत भएको वा
त्यस्तो तनलम्बन र्ुकुवा भएको सूचना सशचवले सबै सतमततलाई ददनेछ ।
(४) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन कुनै सदस्यले बैठकमा आपशिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार
गरे को

वा

बैठक

किमा

भौततक

हानी

नोक्सानी

पुर्याएको

कुरा

सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपतछ थाहा भएपतन सभामुखले त्यस्तो
सदस्यलाई बढीमा दश ददन सम्मको लातग तनलम्वन गरी ितत भएको
भौततक सामाग्रीको यथाथय िततपूततय तनजबाट भराउने आदे श ददन बाधा
पने छै न ।
तर सभामुखले यसरी कारवाहीको आदे श ददनुभन्दा अगातड
सम्बशन्धत सदस्यलाई आफ्नो सर्ाई पेश गने मौकाबाट वशञ्चत गररने
छै न ।
३३.

कारवाही वर्ताय हुन सक्नेाः यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको
भए तापतन तनष्काशशत वा तनलशम्बत सदस्यले शचि बुझ्दो सर्ाई पेश
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गरे मा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी मार्ी मागेमा सभामुखले बैठकको
राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाई मार्ी ददई कारवाही वर्ताय तलन सक्नेछ ।
३४.

बैठक स्थतगत गने अतधकाराः बैठक कितभत्र अव्यवस्था भई वा हुन
लागी बैठक तनयतमत रूपले सञ्चालन गनय बाधा पने दे शखएमा सभामुखले
सो ददनको कुनै समयसम्म वा आर्ूले तोकेको अवतधसम्मको लातग
बैठक स्थतगत गनय सक्नेछ । सभामुखले गरे को त्यस्तो स्थगनमातथ कुनै
सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छै न ।

पररच्छे द − ८
प्रदे श प्रमुखबाट सम्बोधन र सरकारको नीतत तथा काययक्रम
३५.

प्रदे श प्रमुखबाट सम्बोधनाः (१) सं ववधानको धारा १८४ बमोशजम प्रदे श
प्रमुखले प्रदे श सभाको बैठकमा प्रदे श सरकारको वावषयक नीतत तथा
काययक्रम प्रस्तुत गरी वावषयक रुपमा सम्बोधन गनेछ ।
(२) सं ववधानको धारा १८४ बमोशजम प्रदे श प्रमुखले सभाको
बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गनय सक्नेछ ।

३६.

धन्यवादको प्रस्तावाः (१) तनयम ३५ बमोशजम प्रदे श प्रमुखले प्रदे श
सभालाई सम्बोधन गरे पतछ बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनको एक
ु गनेछ ।
प्रतत टे बल
(२)

प्रदे श

प्रमुखबाट

गररएको

सम्बोधनको

लातग

उहाँमा

धन्यवाद ज्ञापन गनय कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ र त्यस्तो
प्रस्तावमा अको सदस्यले समथयन गरे को हुनपु नेछ ।
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(३)

धन्यवादको

प्रस्तावका

प्रस्तावक

र

समथयकले

बोली

सकेपतछ सभामुखले उक्त प्रस्ताव उपर थप छलर्ल हुन नददई तनर्ययाथय
प्रस्तुत गनेछ ।
(४) बैठकले पाररत गरे को धन्यवादको प्रस्ताव सभामुखले प्रदे श
प्रमुख समि पेश गनेछ ।
३७.

नीतत तथा काययक्रममातथ सं शोधनाः प्रदे श प्रमुखको सम्बोधनमा उशल्लशखत
प्रदे श सरकारको नीतत तथा काययक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको
रुपमा सं शोधन पेश गनय सवकनेछ ।

३८.

नीतत तथा काययक्रममातथ छलर्ल र तनर्ययाः (१) तनयम ३५ बमोशजम
प्रदे श प्रमुखबाट गररएको सम्बोधनमा उशल्लशखत प्रदे श सरकारको नीतत
तथा काययक्रममातथ छलर्ल गनयको लातग सभामुखले मुख्यमन्त्री वा
तनजको अनुपशस्थततमा तनजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामशय गरी ददन र
समयावतध तोक्नेछ र त्यसरी तोवकएका ददनहरूमा दलीय प्रतततनतधत्वको
आधारमा सम्बोधनमा उशल्लशखत ववषयहरूमा छलर्ल हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको छलर्लको क्रममा उठे का
प्रश्नहरूको

जवार्

छलर्लको

अन्त्यमा

मुख्यमन्त्री

वा

तनजको

अनुपशस्थततमा तनजले तोकेको मन्त्रीले ददनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवार्
ददएपतछ छलर्ल समाप्त भएको मातननेछ र पेश भएका सं शोधनहरूमातथ
तनर्यय भएपतछ सभामुखले प्रस्तावलाई तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
३९.

अन्य कायय गनय सवकनेाः (१) तनयम ३८ बमोशजम सम्बोधनमातथ छलर्ल
गनय तोवकएका ददनहरूमा दे हायका कामहरू पतन गनय सवकनेछाः–
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ु न्दा अशघ प्रदे श सभाको काययववतध
(क) छलर्ल प्रारम्भ हुनभ
सम्बन्धी औपचाररक कामहरु पूरा गने, वा
(ख) पूरक अनुमान पेश गने, वा
(ग) कुनै ववधेयक प्रस्तुत गने ।
(२) छलर्ल स्थतगत राशखयोस् भनी पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत
भएमा सम्बोधनमा छलर्ल गनय तोवकएका ददनहरूमा दे हायको कुनै काम
गनय सवकनेछाः–
(क) कुनै ववधेयकलाई पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गनय,
(ख) कानूनबमोशजम

बैठकमा

प्रस्तुत

गने

अवतध

वकटान

गररएका ववषयहरु प्रस्तुत गनय, वा
(ग) कुनै

मन्त्रीले

पेश

गरे को

अत्यावश्यक

काययमातथ

छलर्ल गनय ।

पररच्छे द − ९
प्रश्न र ध्यानाकषयर्
४०.

प्रश्न सोध्न सक्नेाः प्रदे श सरकारको उिरदावयत्व तभत्रको सावयजतनक
महत्वको कुनै पतन ववषयमा सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्नेछ ।

४१.

प्रश्न उिर समयाः (१) सभामुखले तोके अनुसार प्रश्न उिरको ददन
तनधायरर् हुनेछ ।
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(२) प्रश्न उिरको लातग तनधायरर् गरे को ददनमा प्रश्न उिरको
समय समाप्त भएपतछ सदनको काययसूची बमोशजमका अन्य कारवाही
प्रारम्भ हुनेछ ।
४२.

प्रश्नको सूचनााः (१) प्रश्न सोध्न चाहने कुनै सदस्यले दे हायका कुराहरु
समेत खुलाई सशचवलाई प्रस्ताववत तमतत भन्दा कम्तीमा पतन सात ददन
अशघ तलशखत रुपमा सूचना ददनु पनेछाः–
(क) सोध्न खोजेको प्रश्न,
(ख) प्रश्नसँग सम्बशन्धत मन्त्री र
(ग) प्रश्नको उिर मागेको तमतत ।
तर, सभामुखले कुनै प्रश्नलाई सभाको काययबोझ र प्रश्नको
गाशम्भययताका आधारमा आवश्यकता अनुसार उिर मागेको तमततभन्दा
पतछको कुनै बैठकको लातग राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रश्नको सूचनामा एक जनाभन्दा बढी सदस्यले हस्तािर
गरे को भए पवहलो हस्तािर गने सदस्यले उपतनयम (१) बमोशजम सूचना
ददएको मातननेछ ।
(३) कुनै एउटा ववषयमा एकभन्दा बढी सदस्यहरुले प्रश्नको
सूचना ददएमा दताय क्रमको पवहलो प्रश्नलाई मात्र कायम गररनेछ ।

४३.

प्रश्नको वकतसमाः प्रश्न दुई वकतसमका हुने छन्ाः–
(क) मौशखक उिर ददने प्रश्न, र
(ख) तलशखत उिर ददने प्रश्न ।
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४४.

प्रश्नको सूचीाः (१) प्रत्येक ददन मौशखक तथा तलशखत उिरका तनतमि
रहेका प्रश्नहरुको छु ट्टाछु ट्टै

सूची

तयार गररनेछ

र त्यस्तो सूचीमा

अस्वीकार नगररएका सबै प्रश्नहरु समावेश गररनेछ ।
(२) तलशखत प्रश्नको क्रम, प्राप्त समय र ववषय बमोशजम तनधायरर्
गररनेछ ।
४५.

ु गररनेाः (१) कुनै ददनको लातग
मौशखक उिर ददन नभ्याइएका प्रश्न टे बल
प्रश्न सूचीमा मौशखक उिर ददनको तनतमि राशखएको कुनै प्रश्नको उिर
ददन समयको अभावले गदाय नभ्याइएमा सम्बशन्धत मन्त्रीले सो प्रश्नको
ु गनेछ ।
उिरको एक प्रतत टे बल
तर, उिर ददन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उिर ददनु सावयजतनक
वहतको लातग आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामुख समि अनुरोध गरे मा
प्रश्नको लातग तनधायररत समय समाप्त भए पतछ पतन सभामुखले उिर ददने
अनुमतत ददन सक्नेछ ।
ु गररएको उिरको प्रततहरु
(२) उपतनयम (१) बमोशजम टे बल
सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

४६.

प्रश्नका उिराः (१) प्रत्येक सदस्यले राखेका प्रश्नको मौशखक उिर माग
भएकोमा मौशखक रुपमा र तलशखत उिर माग भएकोमा तलशखतै रुपमा
सम्बशन्धत मन्त्रीले बढीमा एक हप्ता तभत्र उिर ददने गरी सभामुखबाट
समयको व्यवस्थापन हुनेछ ।
(२) तलशखत प्रश्न र उिरको प्रतत प्रत्येक सदस्यलाई उपलव्ध
गराइनेछ ।
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(३)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

ददइएका

तलशखत

उिरको

चौमातसक रुपमा प्रकाशनको व्यवस्था सशचवले गनेछ ।
४७.

प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यसँग सोतधने प्रश्नाः (१) मन्त्री बाहेक
प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्तुतकताय अन्य कुनै सदस्यसँग तनजको ववधेयक,
सं कल्प, प्रस्ताव वा बैठकको काययसँग सम्बशन्धत तनजको उिरदावयत्व
तभत्रको ववषयमा प्रश्न सोध्न सवकनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रश्न सोध्ने र उिर ददने
सम्बन्धमा सभामुखले मन्त्रीसँग सोतधने प्रश्नको सम्बन्धमा तनधायररत गरे को
काययववतधलाई नै आवश्यकता अनुसार लागू गनय सक्नेछ ।

४८.

प्रश्न सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) दे हाय बमोशजमका प्रश्नहरुलाई स्वीकार गररने
छै नाः–
(क) अस्पष्ट,
(ख) धेरै लामो, तथ्यहीन, तनरथयक वा महत्वहीन,
(ग) स्पष्ट पानयको तनतमि अत्यावश्यक भएमा बाहेक कसै को
नाम वा वक्तव्य रहेको,
तर,

प्रश्नमा

नाम

वा

वक्तव्य

रहेकोमा

त्यसको

यथाथयताको जवार्दे ही प्रश्नकताय नै हुनेछ ।
(घ) उिर वा सुझाव सं केत गने वा खास दृवष्टकोर्को प्रचार
गने वकतसमको,
(ङ) राय मातगएको,
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(च) कुनै एक प्रश्नको उिरको रुपमा जानकारी ददन नसक्ने
नीतत सम्बन्धी ववषय भएको,
(छ) तमथ्या व्यशक्त, कोरा तकय, आधारहीन अनुमान, आरोप,
आिेप, व्यं गोशक्त वा आपशिजनक शब्दहरु भएको,
(ज) काल्पतनक

वा

अनुमातनत

समस्याको

समाधान

माग

गररएको,
(झ) कुनै सतमतत समि ववचाराधीन रहेको ववषय वा सतमततले
सं सद समि पेश गररसकेको प्रततवेदनको ववषय भएको,
(ञ) कुनै अन्य साधनबाट सहजै ज्ञात हुन सक्ने ववषयको ।
४९.

प्रश्न गनय नपाइने ववषयहरुाः (१) दे हायका ववषयमा कुनै प्रश्न गनय पाइने
छै नाः–
(क) सं ववधान वा प्रचतलत कानूनको ववपरीत,
(ख) स्वभावताः गोप्य रहने कुराहरु वा प्रकाशन गदाय राविय
वहत ववपररत हुन जाने प्रदे श मशन्त्रपररषद्को कुनै तनर्यय
वा कारवाही,
(ग) सदन

वा

कुनै

सतमततको

वा

सदन

वा

सतमततको

तनर्ययको आलोचना गररएको ववषय,
(घ) चालू अतधवेशनमा छलर्लद्वारा स्पष्ट भइसकेको ववषय,
(ङ) प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको लातग कुनै व्यशक्त
वा सं स्थाको नाम आदद भएको ववषय,
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(च) प्रचतलत कानून बमोशजम स्थावपत भएको न्यावयक वा
अधयन्यावयक तनकाय वा अतधकारी वा प्रचतलत कानून
बमोशजम जाँचबुझ गनय, सुझाव ददन वा प्रततवेदन पेश गनय
गदठत आयोग वा सतमततमा ववचाराधीन रहेको ववषय,
(छ) सै द्वाशन्तक, ऐततहातसक वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी
ववषय,
(ज) मन्त्री बाहेक कुनै प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्तुतकताय
सदस्यको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,
(झ) कुनै व्यशक्तको सरकारी वा सावयजतनक है तसयत वाहेक
अरु व्यशक्तगत है तसयतबाट गरे को काम कुरा सम्बन्धी
आचरर्को ववषय,
(ञ) एक पटक अस्वीकृत भई सकेको वा यस तनयमावली
बमोशजम उिर ददन अस्वीकार गररएको कुनै ववषय ।
(२) उपतनयम (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको
भए तापतन सभामुखलाई उक्त खण्डमा उल्ले शखत आयोग वा सतमततको
काययमा

प्रततकूल

प्रभाव

नपने

कुरामा

ववश्वास

लागेमा

जाँचबुझको

काययववतध र काययप्रगततको ववषय सम्ममा सीतमत रही प्रश्न गनय अनुमतत
ददन सक्नेछ ।
५०.

स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने कुराको तनर्ययाः (१) सभामुखले कुनै प्रश्न
स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने कुराको तनर्यय गनेछ र प्रश्न सोध्ने
अतधकारको दुरुपयोग गररएको वा सं ववधान वा यस तनयमावलीको ववरुद्व
ँ आउने वा बैठकको काययववतधमा बाधा वा
वा सदनको प्रततष्ठामा आच
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हातनकारक प्रभाव पाने सम्भावना दे शखएका प्रश्नलाई पूर्य वा आंशशक
रुपमा अस्वीकार गनय सक्नेछ ।
(२) सभामुखले उशचत दे खेमा प्रश्नको सारांशमा र्रक नपने गरी
तनयमानुकूल बनाउनको तनतमि आवश्यक सं शोधन गनय सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम सभामुखले सं शोधन गनुय भन्दा
अगाडी प्रश्नकताय सदस्यसँग परामशय गनय सक्नेछ ।
(४) प्रश्न स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने तथा सं शोधन गनय हुने
वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सभामुखले गरे को तनर्यय अशन्तम हुनेछ ।
५१.

पूरक प्रश्नाः (१) प्रश्नको मौशखक उिरको सम्बन्धमा अरु स्पष्टीकरर्
आवश्यक भएमा कुनै सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।
(२) पूरक प्रश्न मूल प्रश्नसँग सम्बद्व हुनपु छय ।
(३) पूरक प्रश्नको हकमा प्रश्न सम्बन्धी शतयहरु पतन लागू
हुनेछ।

५२.

प्रश्न वर्ताय तलने वा सानेाः (१) कुनै सदस्यले काययसूचीमा नपरे को आफ्नो
प्रश्न जुनसुकै बखत वर्ताय तलन सक्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले सशचवलाई दुई ददन अशघ सूचना ददएर
काययसूचीमा नपरे को आफ्नो प्रश्न अन्य कुनै ददनको तनतमि सानय सक्नेछ
र त्यसरी साररएका प्रश्नहरु मध्ये मौशखक प्रश्न सो ववषयका लातग
तनधायररत अन्य कुनै ददनको काययसूचीमा तनधायररत गनय प्रयोग गररने
गोलामा समावेश गररनेछ ।

५३.

प्रश्न उिरको तररकााः (१) प्रश्न उिरको समय प्रारम्भ भएपतछ सभामुखले
काययसूचीको क्रमानुसार प्रश्नकताय सदस्यको नाम बोलाउने छ ।
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(२) उपतनमय (१) बमोशजम नाम बोलाइएको सदस्य वा
तनजद्वारा अतधकृत गररएको सदस्य आफ्नो स्थानमा उतभनेछ र प्रश्न सोध्ने
मनसाय भएमा प्रश्नसूचीमा रहेको आफ्नो प्रश्नको क्रम सं ख्या उच्चारर्
गनेछ ।
(३) यस तनयम बमोशजम नसोतधएको प्रश्न प्रश्नसूचीबाट स्वताः
हटे को मातननेछ ।
५४.

उिर ददन अस्वीकार गनय सवकनेाः कुनै प्रश्नको उिर ददँदा राविय वा
सावयजतनक वहत वा शाशन्त सुरिा ववपरीत हुने दे शखएमा त्यस्तो प्रश्नको
उिर ददन इन्कार गनय सवकनेछ ।

५५.

प्रश्न पररवतयनाः सभामुखलाई उपयुक्त लागेमा मौशखक प्रश्नलाई तलशखत
प्रश्नमा र तलशखत प्रश्नलाई मौशखक प्रश्नमा पररवतयन गनय सक्नेछ ।

५६.

अल्प सूचनाको प्रश्नाः (१) यस तनयमावलीको तनयम ४२ को उपतनयम
(१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन जरुरी प्रश्नहरु प्रश्न सोध्न
आग्रह गररएको प्रस्ताववत बैठक सुरु हुन ु कम्तीमा पतन दुई घण्टा अशघ
जानकारी ददएर पतन सोध्न सवकनेछ ।
तर त्यसरी प्रश्न सोध्नु परे को कारर् सूचनामा स्पष्ट रुपमा ले ख्न ु
पछय ।
(२) सभामुखले प्रश्नलाई जरुरी र स्वीकारयो्य ठानेमा मात्र
त्यस्तो प्रश्नको एकप्रतत सम्बशन्धत मन्त्रीलाई पठाई तनजसँग परामशय गरी
त्यस्तो प्रश्नको उिर ददने ददन तोक्नेछ ।
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(३) उपतनयम (२) बमोशजम तोकेको ददन प्रश्नोिरको सूचीमा
रहेका मौशखक प्रश्नहरु समाप्त भएपतछ यस तनयम बमोशजम प्रश्न सोध्न
सवकनेछ ।
(४) यस तनयम बमोशजम सोतधएको प्रश्नको सम्बशन्धत मन्त्रीले
चाँडो उिर ददन असमथयता प्रकट गरे मा सभामुखले प्रश्नकताय सदस्यलाई
सो कुराको जानकारी ददई सो प्रश्नलाई तनयतमत काययसूचीको सामान्य
प्रश्नमा पररर्त गनय र प्राथतमकता ददन सक्नेछ ।
(५) यस पररच्छे दमा ले शखए दे शख वाहेक अल्प सूचनाको प्रश्नमा
पतन अन्य मौशखक प्रश्न सम्बन्धी शतयहरु लागू हुने छन् ।
५७.

समसामवयक ववषयमा छलर्लाः (१) सदस्यले आवश्यक महशुस गरे का
समसामवयक कुनै ववषयलाई सदनमा प्रस्तुत गनयका लातग सभामुखले
सभाको काययबोझलाई ववचार गरी शून्य समय र ववशेष समय तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको समयमा प्रस्तुत ववषयहरुको
जवार् सम्बशन्धत मन्त्रीले सात ददनतभत्र सभामुख मार्यत सभालाई
उपलव्ध गराउनु पनेछ ।

५८.

जरुरी सावयजतनक महत्वको प्रश्नमा छलर्लाः (१) बैठकमा मौशखक वा
तलशखत उिर ददइसकेका प्रश्नहरु मध्येको उिरसँग सम्बशन्धत तथ्यमा
अझ बढी स्पष्ट वा व्याख्या गनय आवश्यक भएको कुनै जरुरी सावयजतनक
महत्वको ववषयमा
सक्नेछ।

छलर्ल

गनयका

लातग सभामुखले

समय

तोक्न
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम छलर्ल गनय चाहने सदस्यले
छलर्ल गनय चाहेको ववषय र कारर् खुलाई अन्य दुई जना सदस्यको
समथयन सवहतको सूचना छलर्ल गनय चाहेको कम्तीमा तीन ददन अगावै
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
(३)

छलर्ल

गनय खोशजएको

ववषय

जरुरी

र सावयजतनक

महत्वको छ वा छै न भन्ने ववषयको तनर्यय सभामुखले गनेछ ।
(४) कुनै एक ददनको तनतमि एकभन्दा बढी सूचना प्राप्त भै
सभामुखबाट स्वीकृत भएमा ती सूचनाहरु मध्ये गोलाप्रथाद्वारा बढीमा
तीनवटा सूचना शझकी काययसूचीमा समावेश गररनेछ ।
(५) कुनै ददनको लातग राशखएको कुनै ववषयको छलर्ल सो
ददन नटुं तगए पतन स्वताः समाप्त भएको मतननेछ ।
(६) प्रस्ताव सम्बन्धी तनयमका बावजुद, छलर्ल गदाय बैठक
समि औपचाररक प्रस्ताव राशखने र मत तलइने छै न । सूचना ददने
सदस्यले एउटा वक्तव्य ददनेछ र सम्बशन्धत मन्त्रीले सं िेपमा त्यसको
उिर ददनेछ । सूचना समथयन गने सदस्यलाई कुनै कुराको स्पष्टीकरर्
चावहएमा तनजहरुले एक एक प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । सभामुखले अन्यथा
आदे श ददएमा बाहेक अरु सदस्यले प्रश्न गनय पाउने छै नन् ।
(७) प्रस्ताव सम्बन्धी शतयहरु यस तनयम बमोशजमको प्रश्नको
हकमा समेत लागू हुनेछन् ।
(८) प्रश्न उिर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था काययव्यवस्था परामशय
सतमततको परामशयमा सभामुखले तनधायरर् गरे बमोशजम हुनछ
े ।

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

५९.

ध्यानाकषयर्ाः (१) कुनै सदस्यले सभामुखको पूव य स्वीकृतत तलई जरूरी
सावयजतनक महत्वको ववषयमातथ सम्बशन्धत मन्त्रीको ध्यानाकषयर् गनय
सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम ध्यानाकषयर् गररएकोमा मन्त्रीले
चाहेमा तत्काल बैठकमा जवार् ददन वा कुनै अको ददन जवार् ददनको
लातग समय माग गनय सक्नेछ ।
(३) सम्बशन्धत मन्त्रीले उपतनयम (२) बमोशजम जवार् ददएपतछ
त्यसमातथ कुनै छलर्ल गररने छै न ।
तर काययक्रममा उशल्लशखत ववषयको काययसूचीमा नाम भएका
सदस्यहरूले स्पष्टीकरर् माग गनय सक्नेछन् र मन्त्रीद्वारा अन्त्यमा जवार्
ददइनेछ । यस्तो काययसूचीमा एउटा ध्यानाकषयर्मा तीनजना भन्दा बढी
सदस्यको नाम समावेश गररने छै न ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजम ध्यानाकषयर् गदाय एउटा बैठकमा
एकजना सदस्यले एक पटक मात्र ध्यानाकषयर् गनय पाउनेछ । एउटा
बैठकमा दुई पटकभन्दा बढी ध्यानाकषयर् गनय पाइने छै न ।
(५) उपतनयम (१) बमोशजम ध्यानाकषयर् गनय चाहने सदस्यले
एक ददन अगावै सूचना ददनु पनेछ ।
(६) कुनै ददनको लातग दुईवटाभन्दा बढी ध्यानाकषयर्को सूचना
सभामुखबाट स्वीकृत भएमा काययसूचीमा राशखने दुईवटा ध्यानाकषयर्
गोलाप्रथाद्वारा तनधायरर् गररनेछ ।

६०.

आवेदनपत्र पेश गनय सक्नेाः (१) मशन्त्रपररषद, सरकारी वा गैरसरकारी
तनकायको तनर्ययको कुनै कारर्ले सम्बशन्धत प्रदे शतभत्र बसोबास गने
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नेपाली नागररकलाई मकाय परे को ववषय खुलाई कम्तीमा एक सय जना
व्यशक्तको हस्तािर सवहत ददएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले
प्रमाशर्त गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गनय सक्नेछन् ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम आवेदनपत्र प्रस्तुत गनय चाहने
सदस्यले उक्त प्रस्ताव सभामा पेश हुने ददन भन्दा कम्तीमा पाँच ददन
पवहले सशचवलाई ददनु पनेछ ।
(३) यस पररच्छे दमा उल्ले शखत शतयहरु यस तनयम बमोशजमको
आवेदनपत्रका सन्दभयमा समेत लागू हुनछ
े ।
(४)

सभाले

उपयुक्त

सम्झेमा

आवेदनपत्रसँग

सम्बशन्धत

ववषयवस्तुको गाशम्भययताका आधारमा सो उपर छानतबन गरी प्रततवेदन
पेश गने प्रयोजनका लातग सम्बशन्धत सतमततमा पठाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द − १०
प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी काययववतध
६१.

प्रस्ताव तबना छलर्ल गनय नसवकनेाः (१) सं ववधान र यस तनयमावलीमा
अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक प्रस्ताव तबना सभाको बैठकमा कुनै कुरा
मातथ छलर्ल गनय सवकने छै न ।
(२) बैठकमा छलर्लका लातग पेश हुने प्रस्तावमा सभामुखले
कायय व्यवस्था परामशय सतमततको परामशयमा स्वीकृतत प्रदान गरे को हुन ु
पनेछ ।

६२.

प्रस्ताव सम्बन्धी शतयहरूाः (१) दे हायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकायय
हुने छै नाः–
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(क)

सं ववधानको धारा १९१ ले बन्दे ज गरे का ववषय वा सं ववधानको
ववपरीत भएको,

(ख)

एकभन्दा बढी ववषय समावेश भएको,

(ग)

ववषयवस्तु अस्पष्ट वा अतनशित भएको,

(घ)

तकयवहन, अनुमान, व्यं ्योशक्त, असम्बद्ध, आिेपयुक्त वा कुनै
अनुमातनत वा आपशिजनक कुरा रहेको,

(ङ)

कुनै

व्यशक्तले

सावयजतनक

वा

सरकारी

है तसयतले

बाहेक

व्यशक्तगत है तसयतले गरे को काम कुरा सम्बन्धी आचरर्को
उल्लेख गरे को,
(च)

सभा वा कुनै सतमततको तनर्यय वा सभामा ववचाराधीन रहेको
ववषयको आलोचना गरे को,

(छ)

प्रचतलत कानून बमोशजम स्थावपत न्यावयक वा अधयन्यावयक
तनकाय वा अतधकारी वा प्रचतलत कानून बमोशजम जाँचबुझ गनय,
सुझाव ददन, प्रततवेदन पेश गनय गदठत आयोग वा सतमततको
ववचाराधीन रहेको ववषय उल्ले ख भएको,

(ज)

चालू अतधवेशनमा पवहले भइसकेको छलर्ललाई दोहोर्याउने
प्रयास गररएको,

(झ)

अशशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,

(ञ)

प्रदे श मशन्त्रपररषद्को कुनै तनर्यय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी
ववषयमा छलर्ल गदाय राविय सुरिा, अखण्डता वा कूटनीततक
ँ आउन सक्ने भनी
सम्बन्ध जस्ता सं वेदनशील ववषयहरुमा आच
प्रदे श मशन्त्रपररषद्बाट प्रमाशर्त गररएको ववषय समावेश भएको,
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(ट)

ववशेषातधकारको प्रश्न उठाइएको ।
(२) उपतनयम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको

भए तापतन सभामुखलाई सो खण्डमा उशल्लशखत आयोग वा सतमततको
काययमा कुनै प्रततकूल प्रभाव नपने भन्ने लागेमा जाँचबुझको काययववतध र
कायय प्रगततको ववषयसम्ममा सीतमत रही प्रस्ताव पेश गनय सभामुखले
अनुमतत ददन सक्नेछ ।
६३.

प्रस्ताव स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने तनर्यय गनेाः कुनै प्रस्ताव वा
त्यसको कुनै अंश स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने कुराको तनर्यय
सभामुखले गनेछ र त्यसरी तनर्यय गदाय सभामुखले कारर् खुलाई
प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ ।

६४.

छलर्लको ददन र समयावतध तोक्नेाः (१) सभामुखले सभाको कायय
बोझलाई ध्यानमा राखी र कायय व्यवस्था परामशय सतमततसँगको परामशयमा
प्रस्तावमातथ छलर्ल गने ददन र समयावतध तोक्न सक्नेछ ।
(२) छलर्लका तनतमि तनधायररत समयावतध समाप्त भएपतछ
छलर्ल समाप्त हुनछ
े र यस तनयमावलीमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक
सभामुखले मूल ववषयमातथ तनर्यय प्राप्त गनयका लातग आवश्यक सबै
प्रश्नहरू तनर्ययाथय बैठकमा पेश गनेछ ।

६५.

प्रस्ताव तनशष्क्रय हुने र पुनाः उठाउन नपाइनेाः (१) बैठकमा प्रस्ताव पेश
गने अनुमतत प्राप्त भइसकेपतछ पतन पेश नगररएको प्रस्ताव स्वताः तनशष्क्रय
हुनेछ ।
(२) यस तनयमावलीमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सभाको चालू
अतधवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलर्ल गररएको वा तनर्यय भइसकेको
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वस्तुताः उही ववषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा सं शोधनद्वारा पुनाः उठाउन
पाइने छै न ।
६६.

तनधायररत समय अगावै छलर्ल गनय नपाइनेाः बैठकमा छलर्ल गनयको
तनतमि समय तनधायररत भइसकेको कुनै ववषयमातथ त्यस्तो तनधायररत समय
अगावै छलर्ल गनयका लातग कुनै प्रस्ताव वा सं शोधन ल्याउन पाइने
छै न।

६७.

प्रस्ताव वर्ताय तलन सवकनेाः (१) प्रदे श सभा सशचवालयमा दताय भइसकेको
प्रस्ताव सभामुखको अनुमतत तलई प्रस्तावकले तलशखत तनवेदनद्वारा वर्ताय
तलन सक्नेछ ।
तर प्रदे श सभामा पेश भइसकेको प्रस्ताव प्रदे श सभाको अनुमतत
तबना वर्ताय तलन सवकने छै न र प्रस्तावमातथ कुनै सं शोधन पेश भएको छ
भने त्यस्तो सं शोधनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्ताव वर्ताय तलन सवकने छै न।
(२) एकभन्दा बढी सदस्यहरूले वस्तुताः उही ववषयमा एकभन्दा
बढी प्रस्तावहरू पेश गरे मा आपसी सहमतत वा गोलाप्रथाद्वारा तनधायररत
एउटा प्रस्तावमा मात्र छलर्ल हुनेछ ।

६८.

प्रस्तावको सूचनााः प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले सो कुराको तलशखत
सूचना तीन ददन अशघ सशचवलाई ददनु पनेछ ।

६९.

प्रस्तावको सम्बन्धमा अपनाइने कायय प्रर्ालीाः यस तनयमावलीको अन्य
पररच्छे दहरु अन्तगयत ल्याइने प्रस्तावको सम्बन्धमा सोही पररच्छे दमा
ले शखए बमोशजमको काययप्रर्ाली अपनाइनेछ र उक्त पररच्छे दहरूमा
नले शखएका कुराहरूको हकमा यस पररच्छे द र पररच्छे द − ११ मा
ले शखएका कुराहरू लागू हुनछ
े न् ।
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७०.

अन्य प्रस्ताव पेश गनय नसवकनेाः तनयम ७१, ७२ र ७३ बमोशजमका
प्रस्तावहरू बाहेक यस पररच्छे द अन्तगयत अन्य कुनै प्रस्ताव पेश गनय
पाइने छै न ।

७१.

सूचना तबना पतन प्रस्ताव पेश गनय सवकनेाः (१) यस पररच्छे दमा जुनसुकै
कुरा लेशखएको भए तापतन सभामुखको अनुमतत तलई दे हायको कुनै
प्रस्ताव सूचना तबना पतन पेश गनय सवकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै
वववादास्पद ववषय उठाउन पाइने छै नाः–
(क) धन्यवाद ज्ञापन गने,
(ख) बैठक स्थतगत गने,
(ग) प्रस्ताव तथा सं शोधन वर्ताय तलने,
(घ) बधाई ददने वा शोक प्रकट गने,
(ङ) छलर्ल स्थतगत गने,
(च) छलर्लको अवतध बढाउने,
(छ) बैठकको अवतध बढाउने, वा
(ज) छलर्ल समाप्त गने ।
(२)

उपतनयम

(१)

मा

उशल्लशखत

प्रस्तावका

सम्बन्धमा

सभामुखको अनुमतत प्राप्त भई प्रदे श सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपतछ
सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई छलर्ल तबना सभाको तनर्ययाथय पेश गनेछ।
७२.

जरूरी सावयजतनक महत्वको प्रस्तावाः (१) कुनै सदस्यले जरूरी र
सावयजतनक

महत्वको

ववषयमातथ

छलर्ल

गनय

चाहेमा

तत्सम्बन्धी

ु न्दा कम्तीमा दुई घण्टा अगावै
प्रस्तावको सूचना सभाको बैठक शुरू हुनभ
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सशचवलाई ददनु पनेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले
समथयन गरे को हुन ु पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजमको

सूचनाको

साथमा

उक्त

प्रस्तावमातथ छलर्ल गनुय पने कारर् स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे को हुन ु
पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्तावको ववषय सभामुखले
जरूरी र सावयजतनक महत्वको ठहर्याएमा प्रस्तावसँग सम्बशन्धत मन्त्रीसँग
परामशय गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृतत ददनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम स्वीकृत प्रस्तावमातथ छलर्लका
लातग

सभामुखले

आवश्यकता

अनुसार

समय

तोक्नेछ

।

त्यस्तो

प्रस्तावमातथ तीन ददनतभत्र छलर्ल गररनेछ ।
(५) उपतनयम (३) बमोशजम प्रस्ताव स्वीकृत भई सभामुखले
प्रस्तावक सदस्यको नाम तलएपतछ प्रस्तावक सदस्यले सं शिप्त वक्तव्य
ददनेछ । त्यसपतछ सभामुखले छलर्लमा भाग तलने सदस्यहरूलाई समय
ददनेछ ।
(६) छलर्लमा उठे का प्रश्नहरूको जवार् सम्बशन्धत मन्त्रीले
ददनेछ ।
७३.

ववलम्बकारी प्रस्तावाः (१) बैठक स्थतगत गने प्रस्ताव वा कायय स्थगन
प्रस्ताव बाहेक अरू कुनै प्रस्ताव वा ववधेयकमातथ छलर्ल भइरहेको
समयमा कुनै सदस्यले उक्त छलर्ल अरू कुनै ददनको लातग स्थतगत
गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ र अको कुनै सदस्यले सो
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प्रस्तावको समथयन गरे पतछ त्यस्तो प्रस्तावले बैठक समि रहेका अन्य
प्रस्तावहरूभन्दा प्राथतमकता पाउनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्तावमा कुनै सं शोधन पेश गनय
पाइने छै न ।
(३) सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएमा उपतनयम (१) बमोशजमको
प्रस्तावमा सं शिप्त छलर्ल हुन ददई तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश गने वा समथयन गने
सदस्यले सोही प्रस्ताव वा ववधेयकमातथ छलर्ल भइरहेको समयमा पुनाः
त्यस्तो प्रस्ताव पेश गनय वा समथयन गनय पाउने छै न ।
(५) प्रस्ताव पेश गनय पाउने अतधकारको दुरूपयोग गरी कुनै
सदस्यले

प्रस्ताव

पेश

गरे को

छ

भन्ने

लागेमा

सभामुखले

त्यस्तो

प्रस्तावलाई अस्वीकृत गनय वा तबना छलर्ल तनर्ययाथय बैठक समि पेश
गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द − ११
सं शोधन सम्बन्धी व्यवस्था
७४.

सं शोधन सम्बन्धी शतयाः दे हायका शतयका अधीनमा रही कुनै प्रस्तावको
सम्बन्धमा सं शोधन पेश गनय सवकनेछाः–
(क)

मूल प्रस्तावको तसद्धान्त, ववषय तथा िेत्रातधकार अन्तगयत
रही,

(ख)

बैठकले पवहले गररसकेको तनर्ययको ववपरीत नहुने गरी,
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(ग)
७५.

अस्पष्ट भएका ववषय वा खास अथय ददने गरी ।

सं शोधनको सूचनााः (१) प्रस्तावमा सं शोधन पेश गनय चाहने सदस्यले
प्रस्तावमातथ ववचार गररने ददनको चौबीस घण्टा अगावै सं शोधनको सूचना
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
तर सभामुखको अनुमतत तलएर प्रस्तावमातथ छलर्ल प्रारम्भ
ु न्दा अगातड कुनै पतन समयमा सं शोधनको सूचना पेश गनय सवकनेछ।
हुनभ
(२) सं शोधनको सूचना प्राप्त भएपतछ प्रत्येक सं शोधनको एक–
एक प्रतत सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम सूचना नददई सं शोधन पेश गरे मा
कुनै पतन सदस्यले आपशि उठाउन सक्नेछ ।

७६.

सं शोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अतधकाराः (१) प्रस्तावमातथ पेश
गररने सं शोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अतधकार सभामुखलाई
हुनेछ।
(२) सं शोधन प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गने प्रयोजनको लातग
सभामुखले सम्बशन्धत सदस्यलाई सं शोधनको उद्देश्य स्पष्ट गनय लगाउन
सक्नेछ ।

७७.

सं शोधन प्रस्ताव पेश गनेाः सभामुखले स्वीकृत गरे को सं शोधन प्रस्ताव

वा

सं शोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई तनर्ययाथय पेश गनुभ
य न्दा
पवहले बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । यसरी तनर्ययाथय पेश गदाय एकभन्दा
बढी सं शोधन भएमा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको कुनै एक सं शोधन वा
सं शोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथतमकता ददई पेश गनय
सक्नेछ ।
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पररच्छे द − १२
स्थगन प्रस्ताव
७८.

प्रस्तावको सूचना र सभामुखको अनुमतताः (१) यस तनयमावलीको अधीनमा
रही अत्यन्त जरूरी सावयजतनक महत्वको कुनै खास ववषयमातथ छलर्ल
गनय

सदनको

काययक्रम

स्थतगत

गररयोस्

भन्ने

प्रस्ताव

सभामुखको

अनुमततले पेश गनय सवकनेछ ।
तर,
(क)

त्यस्तो

प्रस्ताव

सभामुखले
उशचत

तनयम

अस्वीकृत

नठानेमा

अनुकूल
गरे मा

अस्वीकृत

नभएमा

वा
गरे को

वा

प्रस्तावकले
कारर्को

जानकारी प्रस्तावक सदस्यलाई ददन सक्नेछ ।
(ख)

प्रस्तावमा
सभामुखले

उल्लेख
बढी

भएका

तथ्यको

जानकारी

तलन

सम्बन्धमा
आवश्यक

ठानेमा प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गनुय अशघ
प्रस्तावक

सदस्य

वा

मन्त्रीबाट

प्रस्तावको

तथ्यको ववषयमा जानकारी तलन सक्नेछ ।
(२) स्थगन प्रस्ताव जुन ददनको बैठकमा पेश गनय खोशजएको हो
सो ददनको बैठक शुरु हुने दुई घण्टा अगावै सशचवलाई सूचना ददनु पनेछ
र त्यस्तो प्रस्ताव सवहतको सूचनाको एक–एक प्रतत सभामुख, ववषयसँग
सम्बशन्धत आन्तररक मातमला तथा कानूनमन्त्रीलाई पतन ददनु पनेछ ।
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(३) उपतनयम (२) बमोशजमको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना एक
बैठकमा एउटा भन्दा बढी ददन पाइने छै न ।
(४) एकजना भन्दा बढी सदस्यले प्रस्तावको सूचनामा हस्तािर
गरे को भए पवहलो क्रम सङ्खख्यामा हस्तािर गने सदस्यले सूचना ददएको
मातननेछ ।
७९.

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी शतयाः कुनै जरूरी र सावयजतनक महत्वको
ववषयमातथ छलर्ल गनय प्रदे श सभाको बैठक स्थतगत गररयोस् भन्ने
प्रस्ताव दे हायका शतयहरूको अधीनमा रही पेश गनय सवकनेछाः–
(क) प्रस्तावको ववषय तत्काल घटे को घटना र प्रदे श सरकारको
उिरदावयत्वतभत्रको हुन ु पने, र
(ख) तनयम ६२ मा उशल्लशखत शतयहरू पूरा भएको हुन ु पने ।

८०.

स्थगन प्रस्ताव पेश गने सभाको अनुमतताः (१) सभामुखले तनयम ७८
अनुसार प्रस्ताव पेश गनय अनुमतत ददएमा बैठकको प्रारम्भमा सभामुखले
सम्बशन्धत सदस्यको नाम तलनेछ र त्यसपतछ स्थगन प्रस्ताव पेश गनय
चाहने सदस्यले प्रस्ताव पेश गनय बैठकको अनुमतत मा्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्तावको ववरोध
गरे मा सभामुखले अनुमतत ददन चाहने सदस्यहरूलाई उतभने आदे श ददनेछ
र तत्काल कायम रहेको सम्पूर्य सदस्य सं ख्याको दश प्रततशत वा
सोभन्दा बढी सदस्यहरू उतभएमा सभाको अनुमतत प्राप्त भएको मातननेछ।

८१.

प्रस्तावमा छलर्ल गने समय तनधायरर्ाः स्थगन प्रस्तावमा छलर्ल गनय
सभामुखले सभाको काययक्रमलाई समेत दृवष्टगत गरी सोही ददनको कुनै
समय तोक्न सक्नेछ ।
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८२.

छलर्लको समातप्ताः सभामुखलाई प्रस्तावमातथको छलर्ल पयायप्त भएको
लागेमा उक्त प्रस्तावलाई सभाको तनर्ययाथय पेश गनेछ ।

८३.

वक्तव्यको लातग समय तनधायरर्ाः कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रस्तावक,
समथयक, सम्बशन्धत मन्त्री र अन्य सदस्यहरूले बोल्ने समय सभामुखले
तोके बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द − १३
सङ्कल्प

८४.

सङ्कल्प प्रस्तुत गनय सवकनेाः (१) यस तनयमावलीको अधीनमा रही
सावयजतनक महत्वको दे हायको कुनै ववषयमा सङ्कल्प पेश गनय सवकनेछाः–
(क)

राय वा तसर्ाररस प्रकट गनय,

(ख)

प्रदे श सरकारको कुनै कायय वा नीततको समथयन वा ववरोध
प्रकट गनय वा पुनववयचारका लातग ध्यान आकषयर् गनय, वा

(ग)

कुनै सन्दे श वा तनदे शन ददन ।

(२) सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्याएको अन्य कुनै
ववषयमा सङ्कल्प पेश गनय अनुमतत ददन सक्नेछ ।
८५.

सङ्कल्पको सूचनााः (१) सङ्कल्प प्रस्तुतकतायले आर्ूले पेश गनय चाहेको
सङ्कल्पको सूचना कम्तीमा सात ददन अगावै सशचवलाई ददनु पनेछ ।
तर कुनै मन्त्रीले कम्तीमा तीन ददनको सूचना ददई सङ्कल्प पेश
गनय सक्नेछ ।

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

(२) मन्त्री बाहेक अरू सदस्यले सभामुखको अनुमतत नतलई
एउटै अतधवेशनमा तीनभन्दा बढी सङ्कल्पहरूको सूचना ददन पाउने छै न ।
८६.

सङ्कल्प सम्बन्धी शतयाः यस पररच्छे दमा ले शखएको कुराहरूका अततररक्त
प्रस्तावका सम्बन्धमा यस तनयमावलीका सबै शतयहरू सङ्कल्पको हकमा
पतन लागू हुनछ
े न् ।

८७.

स्वीकार यो्य छ वा छै न भन्ने तनर्ययाः (१) कुनै सङ्कल्प स्वीकार यो्य
छ वा छै न भन्ने प्रश्नको तनर्यय सभामुखले गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनर्यय गदाय सभामुखले कायय
व्यवस्था परामशय सतमततको परामशय तलन सक्नेछ ।
(३) सभामुखले उपयुक्त दे खेमा सङ्कल्पलाई यस तनयम अनुकूल
बनाउनको तनतमि आवश्यक सं शोधन गनय सक्नेछ ।
(४) सभामुखबाट बैठकमा पेश गनय स्वीकृत सङ्कल्पको प्रतत
सङ्कल्प पेश हुने दुई ददन अगावै सं शोधन पेश गने प्रयोजनको लातग
सदस्यहरूलाई ववतरर् गररनेछ ।

८८.

सङ्कल्प पेश हुनाःे एउटा बैठकमा एकजना सदस्यको एकभन्दा बढी सङ्कल्प
काययसूचीमा राशखने छै न र एक बैठकमा दुईभन्दा बढी सङ्कल्पहरू राशखने
छै नन् ।

८९.

सङ्कल्प पेश गने तररकााः (१) सभामुखले नाम तलएपतछ सङ्कल्प प्रस्तुत गनय
चाहने सदस्यले सभामा आफ्नो सङ्कल्प पेश गनय सक्नेछ र त्यसरी सङ्कल्प
पेश गदाय सङ्कल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
तर सभामुखको अनुमतत तलएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै सदस्यलाई
आफ्नो सङ्कल्प पेश गनय अतधकृत गनय सक्नेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम सभामुखले सदस्यको नाम तलएपतछ
सो सदस्यले सङ्कल्प पेश नगने इच्छा प्रकट गनय सक्नेछ ।
(३) सम्बशन्धत सदस्यले पेश नगरे को सङ्कल्प तनजले वर्ताय
तलएको मातननेछ ।
९०.

छलर्लको समयावतधाः सदस्यले सङ्कल्प प्रस्तुत गदाय र सम्बशन्धत मन्त्रीले
पवहलो पटक बोल्दा सभामुखको अनुमततले दश तमनेटसम्मको समय
पाउनेछ । बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूको समयावतधको तनधायरर्
सभामुखले गनेछ । सदस्यहरूले बोतलसकेपतछ सम्बशन्धत मन्त्रीले जवार्
ददनेछ ।

९१.

सं शोधन

सम्बन्धी

शतयाः

(१)

यस

पररच्छे द

अन्तगयत

पेश

भएका

सङ्कल्पमातथ सभामुखको अनुमतत तलई सं शोधन पेश गनय सवकनेछ ।
(२) तनयम ७४ मा उशल्लशखत शतयहरू सङ्कल्पको सं शोधनका
हकमा पतन लागू हुनेछन् ।
९२.

सङ्कल्पमा तनर्ययाः छलर्ल समाप्त भएपतछ सङ्कल्प उपर कुनै सं शोधन पेश
भएको रहेछ भने सभाले पवहले सो उपर तनर्यय गरी सङ्कल्पमा तनर्यय
गनेछ ।

९३.

स्वीकृत सङ्कल्प पठाइनेाः सशचवले सभाद्वारा स्वीकृत गररएको प्रत्येक
सङ्कल्पको

एक–एक

प्रतत

मशन्त्रपररषद्लाई

र

सम्बशन्धत

मन्त्रीलाई

पठाउनेछ । सम्बशन्धत मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कायायन्वयन गरी सोको
जानकारी तत्काल सशचवालयमा पठाउनु पनेछ ।
तर कुनै मनातसव कारर् परी सङ्कल्प कायायन्वयन हुन नसकेकोमा
त्यस्तो कारर् सवहतको जानकारी सभालाई गराउनु पनेछ ।
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पररच्छे द − १४
अध्यादे श सम्बन्धी
९४.

अध्यादे श पेशाः (१) सं ववधानको धारा २०२ बमोशजम जारी भएको
अध्यादे श जारी भएपतछ बसेको सभाको बैठकमा सम्बशन्धत मन्त्रीले पेश
गनेछ ।
(२) उपतनयम

(१) बमोशजम

अध्यादे श

पेश गदाय त्यस्तो

अध्यादे श जारी गनुय परे को पररशस्थतत र कारर् समेतको वववरर् सं ल्न
गनुय पनेछ ।
९५.

अध्यादे श अस्वीकार गने सूचनााः (१) अध्यादे श अस्वीकार गनय प्रस्ताव
पेश गनय चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादे श पेश भएको दुई ददनतभत्र
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम सूचना ददँदा अध्यादे श अस्वीकृत
गनुय पनायको कारर् समेत उल्लेख भएको हुनपु नेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजमको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त
भएमा आपसी सहमतत वा गोलाप्रथाद्वारा कुनै एक प्रस्तावको सूचना मात्र
छातननेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजम अध्यादे श अस्वीकार गने कुनै
सूचना प्राप्त नभएमा सभामुखले सो अध्यादे श स्वीकृत गररयोस् भनी
प्रस्ताव प्रस्तुत गनय सम्बशन्धत मन्त्रीलाई अनुमतत ददनेछ ।
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९६.

अध्यादे श अस्वीकृत गने प्रस्ताव पेश गने तररकााः (१) सभामुखले नाम
तलएपतछ प्रस्तावको सूचना गने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश गनेछ र
त्यसरी प्रस्ताव पेश गदाय प्रस्तावको व्यहोरा पढी वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
(२) सभामुखको अनुमतत तलई प्रस्तावको सूचना गने सदस्यले
आफ्नो प्रस्ताव पेश गनय अन्य कुनै सदस्यलाई अतधकृत गनय सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम सभामुखले सदस्यको नाम तलएपतछ
सो सदस्यले प्रस्ताव पेश नगने इच्छा प्रकट गनय सक्नेछ ।
(४) सम्बशन्धत सदस्यले पेश नगरे को प्रस्ताव तनजले वर्ताय
तलएको मातननेछ ।

९७.

अध्यादे श अस्वीकृत गने प्रस्तावमा छलर्लाः अध्यादे श अस्वीकृत गने
सम्बन्धी प्रस्तावमा छलर्ल गनय सभामुखले कायय व्यवस्था परामशय
सतमततको परामशयमा समय तनधायरर् गनेछ र छलर्लको अन्त्यमा
सम्बशन्धत मन्त्रीले छलर्लमा उठे का प्रश्नको जवार् ददनेछ ।

९८.

अध्यादे श अस्वीकृत गने प्रस्तावमातथ तनर्ययाः तनयम ९७ बमोशजम मन्त्रीले
जवार् ददएपतछ सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको तनर्ययाथय प्रस्तुत
गनेछ ।

पररच्छे द − १५
व्यवस्थापन काययववतध
९९.

ववधेयक प्रस्तुत गने अनुमततको लातग सूचनााः (१) सं ववधान र यस
तनयमावलीको अधीनमा रही कुनै पतन सदस्यले ववधेयक प्रस्तुत गनय
सक्नेछ । ववधेयक प्रस्तुत गनय चाहने सदस्यले ववधेयकको साथमा
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उद्देश्य, कारर् र व्याख्यात्मक वटप्पर्ी सवहतको वववरर् सं ल्न गरी
त्यसको सूचना कम्तीमा सात ददन अगावै सशचवलाई ददनु पनेछ ।
तर सरकारी ववधेयकको हकमा पाँच ददन अगातड सूचना ददनु
पयायप्त हुनेछ ।
(२) सं ववधानको धारा १९८ बमोशजम कुनै ववधेयक ऐन बनेपतछ
आतथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो ववधेयक पेश गदाय ववधेयकका
साथमा ववस्तृत वववरर् सवहतको आतथयक वटप्पर्ी पतन सं ल्न गनुय पनेछ
। आतथयक वटप्पर्ीमा खचय सम्बन्धी दर्ाहरूप्रतत ध्यानाकषयर् गरी
ववधेयक पाररत भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके र सालवसाली खचयको
अनुमातनत वववरर् पतन सं ल्न हुन ु पनेछ ।
१००. आशित ववधेयक प्रस्तुत गनय सवकनेाः सभासमि ववचाराधीन रहेको कुनै
ववधेयकमातथ पूर्त
य ाः वा आंशशक रूपमा आशित ववधेयक मूल ववधेयक
पाररत नहुँदै पतन प्रस्तुत गनय सवकनेछ ।
तर मूल ववधेयक पाररत नभएसम्म आशित ववधेयकमातथ ववचार
गररने छै न ।
१०१. समान ववषयको ववधेयक सूचीमा नरहनेाः सभामुखले अन्यथा आदे श ददएमा
बाहेक कुनै ववधेयक सदनको ववचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै ववषय र
उद्देश्य समावेश भएको कुनै अन्य ववधेयकको सूचना ववचाराधीन ववधेयक
ु न्दा अशघ वा पतछ जुनसुकै तमततमा प्राप्त भएको भए पतन
प्रस्तुत हुनभ
त्यसलाई प्राप्त ववधेयकको सूचीमा राशखने छै न ।
१०२. प्रत्यायोशजत व्यवस्थापन बारे वटप्पर्ीाः कुनै ववधेयकमा कानून बनाउने
अतधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारर्, प्रत्यायोशजत
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अतधकार अन्तगयत बनाइने कानूनको प्रकृतत र सीमा तथा त्यसबाट पनय
सक्ने प्रभावप्रतत ध्यानाकषयर् सवहतको ववस्तृत वटप्पर्ी सं ल्न गनुय
पनेछ।
१०३. स्वीकृत अध्यादे श प्रततस्थापन गने ववधेयकाः प्रदे श प्रमुखबाट जारी भएको
कुनै अध्यादे शका प्रावधानहरूलाई यथावत् वा सं शोधन सवहत प्रततस्थावपत
गने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गररने ववधेयकको साथमा उक्त कानून बनाई
अध्यादे शको रूपमा तत्कालै लागू गनुय परे को पररशस्थतत र कारर्
सवहतको वववरर् सं ल्न गनुय पनेछ ।
१०४. ववधेयकको ववतरर्ाः ववधेयक पेश हुने ददनभन्दा दुई ददन अगावै प्रत्येक
सदस्यलाई ववधेयकको प्रतत उपलब्ध गराइनेछ ।
१०५. ववधेयक प्रस्तुत गनय अनुमतत मा्ने प्रस्तावको ववरोधको सूचनााः कुनै
ववधेयक प्रस्तुत गनय अनुमतत मा्ने प्रस्तावको ववरोध गनय चाहने सदस्यले
त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने ददनभन्दा कम्तीमा एक ददन अगावै
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
१०६. ववधेयक प्रस्तुत गनय अनुमतत मा्ने प्रस्तावाः (१) ववधेयक प्रस्तुत गनय
अनुमतत मा्ने प्रस्तावको कसै ले ववरोध गरे मा ववरोधकताय र प्रस्तावक
सदस्यलाई सभामुखले क्रमशाः सं शिप्त वक्तव्य ददन अनुमतत ददनेछ ।
तत्पिात् सो प्रश्नमातथ छलर्ल हुन नददई सभामुखले बैठकको तनर्ययाथय
प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम ववधेयक प्रस्तुत गने अनुमतत प्राप्त
भएमा प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयकलाई तत्काल सभा समि प्रस्तुत
गनेछ ।
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१०७. ववधेयकमातथको सामान्य छलर्लाः (१) तनयम १०६ बमोशजम ववधेयक
प्रस्तुत

भइसकेपतछको

अको

कुनै

बैठकमा

प्रस्तावक

सदस्यले

ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्तावमातथ छलर्ल हुँदा
ववधेयकको सै द्धाशन्तक पिमा मात्र छलर्ल गररनेछ । त्यसरी छलर्ल
गदाय ववधेयकको मनसाय स्पष्ट गनय आवश्यक दे शखएमा बाहेक ववधेयकका
दर्ाहरूमातथ छलर्ल गररने छै न र ववधेयकमातथ कुनै सं शोधन पेश गनय
सवकने छै न ।
१०८. सामान्य छलर्ल समाप्त भएपतछको काययववतधाः (१) ववधेयकमातथ सामान्य
छलर्ल समाप्त भएपतछ प्रस्तुतकताय सदस्यले दे हायको कुनै एक प्रस्ताव
प्रस्तुत गनय सक्नेछाः–
(क)

ववधेयकमातथको

दर्ावार

छलर्ल

सभामा

गररयोस्, वा
(ख)

दर्ावार

छलर्लको

लातग

ववधेयकलाई

सम्बशन्धत सतमततमा पठाइयोस् ।
(२) प्रस्तुतकताय सदस्यले

उपतनयम (१) बमोशजमको कुनै

प्रस्ताव पेश गरे कोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपतनयम बमोशजमको
अको प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
१०९. प्रस्ताव पेश गनय अतधकृत गनय सवकनेाः ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्य स्वयम्
उपशस्थत हुन असमथय छ भन्ने कुरामा सभामुख सन्तुष्ट भएमा प्रस्तुतकताय
सदस्यले अतधकृत गरे को अन्य कुनै सदस्यलाई सो ववधेयकको सम्बन्धमा
प्रस्ताव पेश गनय सभामुखले अनुमतत ददन सक्नेछ ।
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११०. ववधेयकमा सं शोधनको सूचनााः (१) ववधेयकमा सं शोधन पेश गनय चाहने
कुनै पतन सदस्यले ववधेयकमातथको सामान्य छलर्ल समाप्त भएको
बहिर घण्टातभत्र आर्ूले पेश गनय चाहेको सं शोधन सवहतको सूचना
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
(२) सशचवले प्राप्त सं शोधनको वववरर् सवै सदस्यलाई उपलब्ध
गराउनेछ ।
१११. सं शोधन सम्बन्धी शतयाः (१) दे हायका शतयहरूका अधीनमा रही ववधेयकमा
सं शोधन पेश गनय सवकनेछाः–
(क)

ववधेयकको ववषयसँग सम्बद्ध हुन ु पने,

(ख)

ववधेयकमा तनवहत तसद्धान्तको ववपरीत हुन नहुने,

(ग)

सं शोधन अस्पष्ट वा तनरथयक हुन नहुन,े

(घ)

जुन दर्ामा सं शोधन गनय खोशजएको हो सोही
दर्ाको ववषय सम्बद्ध हुन ु पने,

(ङ)

सभाद्वारा पूव य स्वीकृत तसद्धान्त वा तनर्ययको
ववपरीत हुन नहुने, र

(च)

ववधेयकको कुन दर्ाको कुन व्यवस्था वा
शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा
शब्दावली राख्न खोशजएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट
खुलाएको हुन ु पने ।

(२) सभामुखलाई यस तनयमको अधीनमा रही कुनै सं शोधनलाई
स्वीकृत गने, अस्वीकृत गने वा सम्बशन्धत सदस्यलाई बोलाई त्यसमा
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सुधार गने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी सं शोधनहरूलाई एकीकृत
गरी स्वीकृत गने अतधकार हुनेछ ।
११२. सं शोधनको क्रमाः सभामुखबाट स्वीकृत भएका सं शोधनहरू यथासम्भव
क्रम तमलाई सं शोधनको सूचीमा राशखनेछन् ।
११३. सं शोधन

सवहत

दर्ावार

छलर्लाः

(१)

सं शोधनमा

ववचार

गदाय

सामान्यतया ववधेयकका दर्ाहरूको क्रमानुसार गररनेछ र सभामुखले नाम
बोलाएको सदस्यले वा तनजले अतधकृत गरे को सदस्यले सं शोधन प्रस्तुत
गनय सक्नेछ ।
(२) छलर्लबाट यथावत रहेको वा सं शोधन स्वीकार गररएको
प्रत्येक दर्ाका सम्बन्धमा क्रमानुसार सभामुखले “यो दर्ा ववधेयकको
अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव तनर्ययाथय पेश गनेछ ।
तर समयको तमतव्यवयताको लातग छलर्लमा दोहोरोपन हटाउन
एकै दर्ा वा सो अन्तगयत प्राप्त अन्योन्याशित सं शोधनहरूलाई एकसाथ
छलर्ल गने अनुमतत ददन सवकनेछ र दर्ाहरूमातथको छलर्लको
क्रममा ववधेयकको कुनै भाग वा दर्ालाई अशघ–पतछ गरी छलर्लमा
राख्न वा कुनै भाग वा दर्ालाई पतछ ववचार गने गरी स्थतगत राख्न
सवकनेछ ।
(३) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन यस तनयम र तनयम ११४, ११५, ११६ र ११७ को प्रयोजनको
लातग

ववधायन

सतमततमा

ववधेयकमातथ

दर्ावार

छलर्ल

हुँदाको

अवस्थामा "सभामुख" भन्नाले ववधायन सतमततको सभापततलाई र "बैठक"
भन्नाले सम्बशन्धत सतमततको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।
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११४. सं शोधन वर्ताय तलन सवकनेाः सं शोधन प्रस्तुतकताय सदस्यले बैठकको
स्वीकृतत तलई सं शोधन वर्ताय तलन सक्नेछ ।
तर

कुनै

सं शोधनमातथ

पतन

सं शोधन

प्रस्तुत

भएकोमा

सो

सं शोधनको टुङ्गो नलागेसम्म मूल सं शोधनलाई वर्ताय तलन सवकने छै न ।
११५. अनुसूचीमातथ छलर्लाः सभामुखले अन्यथा तनर्यय गरे मा बाहेक ववधेयकमा
रहेका अनुसूची तथा त्यसमा प्राप्त सं शोधनमातथको छलर्ल सम्बशन्धत
दर्ामातथको छलर्लको लगिै गररनेछ र बैठकको तनर्ययको लातग
राशखने प्रश्न पतन सोही क्रममा प्रस्तुत गररनेछ ।
११६. दर्ाहरूलाई समूहीकृत रूपमा तनर्ययाथय प्रस्तुत गनय सवकनेाः सभामुखले
उशचत सम्झेमा ववधेयकको दर्ा, अनुसूची, कुनै सं शोतधत दर्ा वा अनुसूची
बैठकको तनर्ययको लातग समूहीकृत रूपमा राख्न पतन सक्नेछ ।
तर कुनै सदस्यले कुनै दर्ा वा अनुसूची, सं शोतधत दर्ा वा
अनुसूची बैठकको तनर्ययका लातग छु ट्टाछु ट्टै प्रस्तुत गररयोस् भनी अनुरोध
गरे मा सभामुखले छु ट्टाछु ट्टै प्रस्तुत गनेछ ।
११७. प्रस्तावना र नामको प्रस्तुतताः ववधेयकका अन्य सबै दर्ा र अनुसूची भए
सो उपर समेत तनर्यय भएपतछ मात्र सभामुखले ववधेयकको प्रस्तावना र
नाम सम्बन्धी दर्ालाई मूल रूपमा वा सं शोतधत रूपमा ववधेयकको अङ्ग
बनाइयोस् भनी अन्त्यमा प्रस्ताव गनेछ ।
११८. तनदे शन ददन सवकनेाः सदनमा ववचाराधीन रहेको कुनै ववधेयकलाई
सम्बशन्धत सतमततमा पठाउँदा वा सम्बशन्धत सतमततमा ववचाराधीन रहेको
अवस्थामा पतन ववधेयकको पररतध वा मूल उद्देश्यलाई ववस्तृत गनय वा
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कुनै ववशेष प्रावधानलाई समावेश गनय वा नगनय सदनले सम्बशन्धत
सतमततलाई तनदे शन ददन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो तनदे शन ववधेयकको मूल भावना ववपरीत हुन ु हुँदैन ।
११९. ववधायन सतमततको प्रततवेदनाः ववधायन सतमततमा ववधेयकमातथ दर्ावार
छलर्ल समाप्त भएपतछ सतमततले गरे को तनर्ययको प्रततवेदन तयार गरी
सभापततले वा तनजको अनुपशस्थततमा सभामुखले तोकेको सतमततको अन्य
कुनै सदस्यले प्रततवेदन सवहतको ववधेयक बैठकमा पेश गनेछ ।
१२०. ववधेयक वर्ताय तलन सवकनेाः (१) ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक
वर्ताय तलन अनुमतत मा्ने प्रस्ताव पेश गनय चाहेमा एक ददन अगावै
सशचवलाई सूचना ददनु पनेछ ।
(२) ववधायन सतमततमा ववधेयक ववचाराधीन रहेको अवस्थामा
ववधेयक वर्ताय तलने अनुमततको लातग प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सतमततले
सोही व्यहोराको प्रततवेदन बैठकमा पेश गनेछ ।
(३) सभामुखको अनुमतत तलई ववधेयक वर्ताय तलने प्रस्तावक
सदस्यले सभाको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।
(४) ववधेयकलाई वर्ताय तलने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरे मा
प्रस्ताव गने तथा ववरोध गने सदस्यलाई सभामुखले सं शिप्त वक्तव्य ददन
अनुमतत ददन सक्नेछ र त्यसपतछ अरू छलर्ल हुन नददई प्रस्तावलाई
तनर्ययाथय पेश गनेछ ।
१२१. सतमततको प्रततवेदन प्रस्तुत भएपतछको काययववतधाः (१) ववधायन सतमततको
प्रततवेदन प्रस्तुत भएपतछ सो प्रततवेदन सबै सदस्यहरूलाई ववतरर्
गररनेछ।
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(२) सभामुखले अन्यथा आदे श ददएमा बाहेक सतमततको प्रततवेदन
ववतरर् भएको चौबीस घण्टापतछको कुनै समयमा ववधेयक प्रस्तुतकताय
सदस्यले दे हायको कुनै प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछाः–
(क)

प्रततवेदन

सवहतको

ववधेयकमातथ

छलर्ल

गररयोस्, वा
(ख)

कुनै खास दर्ा वा दर्ाहरूका सम्बन्धमा पुनाः
ववचाराथय

तनदे शन

सवहत

ववधायन

सतमततमा

ववधेयक वर्ताय पठाइयोस् ।
(३) प्रस्तुतकताय सदस्यले

उपतनयम (२) बमोशजमको कुनै

प्रस्ताव पेश गरे कोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपतनयम बमोशजमको
अको प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम प्रस्ताव पेश गररएमा सभामुखले सो
प्रस्तावक सदस्यलाई र ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यलाई बोल्न मौका
ददनेछ र यसरी दुवै जनाले बोतलसकेपतछ प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव
वर्ताय नतलएमा अरु छलर्ल हुन नददई सो प्रस्तावलाई सभाको तनर्ययाथय
पेश गनेछ ।
(५) ववधेयकलाई सतमततमा वर्ताय पठाउने तनर्यय भएमा सो
ववधेयकमातथ पुनाः ववचार गरी प्रततवेदन पेश गनय ववधायन सतमततमा वर्ताय
पठाइनेछ ।
(६) उपतनयम (५) बमोशजम पुनाः ववचाराथय वर्ताय आएको
ववधेयकमातथ ववधायन सतमततले यथाशीघ्र ववचार गरी सोही बमोशजमको
प्रततवेदन सवहतको ववधेयक बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
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(७) उपतनयम (६) बमोशजम ववधायन सतमततले पेश गरे को
प्रततवेदन सदस्यहरूलाई ववतरर् भएपतछ सभामुखले तोकेको ददन र
समयमा प्रस्तुतकताय सदस्यले उपतनयम (२) को खण्ड (क) बमोशजमको
प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
(८)

उपतनयम

(२)

को

खण्ड

(क)

वा

उपतनयम

(७)

बमोशजमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपतछ ववधायन सतमततको प्रततवेदन र सो
सम्बन्धी ववधेयकका दर्ाहरू तथा आनुषवङ्गक अन्य दर्ाहरूमा मात्र
छलर्ल गनय सवकनेछ ।
१२२. ववधेयक पाररत गने प्रस्तावाः बैठकमा दर्ावार छलर्ल भएकोमा सो
समाप्त भएपतछ र ववधायन सतमततमा दर्ावार छलर्ल भएकोमा सो
सतमततको प्रततवेदनमातथको छलर्ल समाप्त भई सं शोधनहरूलाई सभाको
तनर्ययाथय क्रमशाः पेश गररसकेपतछ ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक
पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।
१२३. ववधेयक लगतबाट हटाइनेाः (१) दे हायको अवस्थामा ववधेयकलाई सभाको
लगतबाट हटाइनेछाः–
(क)

ववधेयक

प्रस्तुतकताय

सदस्यले

पेश

गरे को

दे हायको

प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरे मााः–
(१)

ववधेयक प्रस्तुत गनय अनुमतत पाउँ भन्ने,

(२)

ववधेयकमातथ वा ववधायन सतमततको प्रततवेदन
सवहतको ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने, वा

(३)

ववधेयक वा सं शोधन सवहतको ववधेयक पाररत
गररयोस् भन्ने ।
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(ख)

तनयम १२२ बमोशजम प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा,

(ग)

ववधेयक वर्ताय तलएमा,

(घ)

गैर सरकारी ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्य सभाको सदस्य
नरहेमा, वा

(ङ)

गैर सरकारी ववधेयक पाररत नहुँदै प्रस्तुतकताय सदस्य
मन्त्री भएमा ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

लगतबाट

हटाइएको ववधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै प्रस्ताव
पेश गनय सवकने छै न ।
१२४. सामान्य त्रुवटहरू सुधाने सभामुखको अतधकाराः सभामुखले बैठकबाट पाररत
भइसकेको

ववधेयकमा

आवश्यक

दे खेमा

ववधेयकका

दर्ाहरूको

सङ्खख्याको क्रम तमलाउन आवश्यक आनुषवङ्गक सुधार गनय र अनायास
हुन गएका त्रुवटहरु सच्याउन सक्नेछ ।
१२५. ववधेयकको पुनाः प्रस्तुतताः एक पटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको ववधेयक
सोही अतधवेशनमा पुनाः प्रस्तुत गररने छै न ।
१२६. ववधेयकको

प्रमार्ीकरर्ाः

(१)

सभाबाट

पाररत

ववधेयक

सभामुखले

प्रमाशर्त गरी प्रमार्ीकरर्को लातग प्रदे श प्रमुख समि पेश गनुय पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत ववधेयक सं ववधानको धारा २०१ को
उपधारा (५) बमोशजम प्रदे श प्रमुखद्वारा प्रमार्ीकरर् भएपतछ ऐन बन्नेछ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम प्रदे श प्रमुखबाट प्रमार्ीकरर्
भएको सूचना प्राप्त भएपतछ सभामुखले सो सूचना सभामा पढे र सुनाउनेछ
। अतधवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना प्रदे श सभाको सूचना
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पत्रमा प्रकाशन गराई सभामुखले त्यसको प्रचार प्रसार समेत गनय
लगाउनेछ ।
(४) उपतनयम (२) बमोशजम प्रमार्ीकरर् गररएको ववधेयकको
दुई प्रतत प्रदे श सभाको अतभलेखमा राखी अको एक –एक प्रतत प्रदे श
प्रमुखको कायायलय र मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयमा पठाउनु
पनेछ ।
१२७. ववधेयकमातथ पुनववयचाराः (१) सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (३)
बमोशजम अथय ववधेयक बाहेक अन्य ववधेयक प्रदे श प्रमुखले सन्दे श सवहत
सभामा वर्ताय गरे मा सभाले सो ववधेयक उपर पुनववयचार गनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

वर्ताय

आएको

ववधेयकको

सम्बन्धमा काययव्यवस्था परामशय सतमततको परामशय तलई सभामुखले
दे हायका मध्ये कुनै एक प्रकृया तनधायरर् गनय सक्नेछाः
(क)

यस

पररच्छे दको

तनयम

१०७

दे शख

तनयम

१२२ सम्मको प्रकृया पुनाः अवलम्बन गने, वा
(ख)

वर्ताय आएको ववधेयकलाई सोही रुपमा पुनाः
तनर्ययका लातग सभामा पेश गने ।

(३) उपतनयम (२) बमोशजम प्रस्तुत रुपमा वा सं शोधन सवहत
पुनाः पाररत भएको ववधेयक सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (४)
बमोशजम प्रमार्ीकरर्का लातग पेश भएको पन्र ददनतभत्र प्रदे श प्रमुखले
प्रमार्ीकरर् गनेछ ।
१२८. सं ववधान सं शोधन सम्बन्धी ववधेयकको काययववतधाः (१) सं ववधानको धारा
२७४ को उपधारा (४) बमोशजम सं ववधान सं शोधन गने ववधेयकका
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सम्बन्धमा यस तनयमका अधीनमा रही यस पररच्छे दको काययववतध लागू
हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम सं घीय सं सदको कुनै सदनबाट प्राप्त
भएको ववधेयकको सुचना अतधवेशन चालु रहेको भए सभामुखले सभामा
पढे र सुनाउनेछ ।
तर अतधवेशन चालु नरहेको भए सभामुखले सं ववधानको धारा १८३
बमोशजम अतधवेशन आह्वान गने व्यवस्थाका लातग प्रदे श प्रमुख र
मुख्यमन्त्री समि लेखी पठाउनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजमको सूचना सभामा प्रस्तुत भएपतछ
सशचवले सो को जानकारी मशन्त्रपररषद्मा पठाउनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम पठाइएको ववधेयक मुख्य मन्त्रीले
तीस ददन तभत्र सभामा पेश गनेछ ।
(५) उपतनयम (१) बमोशजम प्राप्त ववधेयक मातथ दर्ावार
छलर्ल गरी बैठकमा प्रततवेदन प्रस्तुत गने प्रयोजनका लातग सभामुखले
बैठकको अनुमतत तलई ववशेष सतमतत गठन गनय सक्नेछ ।
(५) सं ववधान सं शोधन गने ववधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव
सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्य सदस्य सङ्खख्याको बहुमतबाट
स्वीकृत भएमा ववधेयक पाररत भएको मातननेछ ।
(६) सं ववधान सं शोधन गने ववधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव
सभाको मत ववभाजनद्वारा तनशित गररनेछ ।
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(७) यस तनयम बमोशजम सं ववधान सं शोधन ववधेयक उपर
सभाबाट भएको तनर्ययको जानकारी सभामुखले सं ववधानको धारा २७४
को उपधारा (५) बमोशजम सं घीय सं सदमा पठाउनु पनेछ ।

पररच्छे द − १६
राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी काययववतध
१२९. राजस्व र व्ययको अनुमानाः (१) सं ववधानको धारा २०७ बमोशजम अथय
मन्त्रीले सभाको बैठकमा राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमान प्रस्तुत
गनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमान
प्रस्तुत भएपतछ बसेको बैठकमा अथय मन्त्रीले राजस्व र व्ययको वावषयक
ु गनेछ ।
अनुमानको एक प्रतत टे बल
ु गररएको ददन सो
(३) राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमान टे बल
उपर छलर्ल गररने छै न ।
१३०. राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमानमातथ छलर्लाः (१) अथय मन्त्रीले
बैठकमा अथय ववधेयक प्रस्तुत गने अनुमततको लातग प्रस्ताव प्रस्तुत गनुय
अशघ राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमानमातथ सामान्य छलर्ल गनयको
तनतमि सभामुखले मुख्यमन्त्री वा तनजको अनुपशस्थततमा तनजले तोकेको
अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामशय गरी ददन तथा समयावतध तोक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम तोवकएको ददन र समयावतधतभत्र
राजस्व र व्ययको वावषयक अनुमानमातथ सामान्य छलर्ल गररनेछ ।
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(३)

उपतनयम

(२)

बमोशजमको

छलर्लको

प्रारम्भ

अथय

मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र छलर्लमा उठे का प्रश्नहरूको उिर अथय
मन्त्रीले अन्त्यमा ददनेछ ।
१३१. पूरक अनुमानाः (१) सं ववधानको धारा २०९ बमोशजम अथय मन्त्रीले
बैठकमा पूरक अनुमान प्रस्तुत गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम पूरक अनुमान प्रस्तुत गदाय अथय
मन्त्रीले त्यसको उद्देश्य र कारर् स्पष्ट गनुय पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजमको पूरक अनुमान प्रस्तुत गररएको
ददन सो उपर छलर्ल गररने छै न ।
(४)

पूरक

अनुमानमातथ

सामान्य

छलर्ल

गनयको

तनतमि

सभामुखले मुख्यमन्त्री वा तनजको अनुपशस्थततमा तनजले तोकेको अन्य कुनै
मन्त्रीसँग परामशय गरी ददन तथा समयावतध तोक्नेछ ।
(५) उपतनयम (४) बमोशजम तोवकएको ददन तथा समयावतध
तभत्र पूरक अनुमानमातथ छलर्ल गररनेछ ।
(६)

उपतनयम

(५)

बमोशजमको

छलर्लको

प्रारम्भ

अथय

मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र छलर्लमा उठे का प्रश्नहरूको उिर अथय
मन्त्रीले अन्त्यमा ददनेछ ।
१३२. व्ययको अनुमानाः (१) प्रत्येक मन्त्रालयको तनतमि प्रस्ताव गररएको
खचयको रकम सामान्यताः छु ट्टाछु ट्टै शीषयक अन्तगयत राख्नु पनेछ ।
तर

अथय

मन्त्रीले

दुई

वा

सोभन्दा

बढी

मन्त्रालयहरू

र

ववभागहरूको तनतमि प्रस्ताव गररएको खचयको रकम एउटै शीषयकमा
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समावेश गनय वा खास मन्त्रालयहरू अन्तगयत सहज रूपमा वगीकरर् गनय
नसवकने खचयको रकमहरू एउटै शीषयक अन्तगयत राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रत्येक शीषयकमा पवहले सबै प्रस्ताववत खचय रकमको
वववरर् र त्यसपतछ उपशीषयकहरूमा ववभाशजत प्रत्येक खचय रकमको
ववस्तृत वववरर् उल्ले ख गरे को हुन ु पनेछ । त्यस्तो वववरर्मातथ बैठकमा
छलर्ल गनय सवकनेछ ।
तर सशञ्चत कोषमातथ व्ययभार हुने रकमहरूको हकमा बैठकको
स्वीकृतत तलनु पने छै न ।

पररच्छे द − १७
ववतनयोजन तथा अथय ववधेयक सम्बन्धी काययववतध
१३३.

ववतनयोजन ववधेयक सम्बन्धी काययववतधाः (१) यस तनयमावलीमा अन्यत्र
जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन ववतनयोजन ववधेयकको सम्बन्धमा यस
पररच्छे दमा ले शखए बमोशजमको काययववतध अपनाइनेछ ।
(२)

ववतनयोजन

ववधेयक

प्रस्तुत

गनुय पूव य बैठकमा

बजेट

तयारीका लातग ववतनयोजन ववधेयकका तसद्धान्त र प्राथतमकता सम्बन्धमा
(कर प्रस्ताव बाहेक) छलर्ल गररयोस् भनी अथय मन्त्रीले प्रस्ताव
राख्नेछ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम गररने छलर्लको काययववतध कायय
व्यवस्था परामशय सतमततको परामशयमा सभामुखले तनधायरर् गरे बमोशजम
हुनेछ ।
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(४) उपतनयम (२) बमोशजमको छलर्ल बैठकमा ववतनयोजन
ववधेयक प्रस्तुत हुन ु भन्दा कम्तीमा पतन पन्र ददन पूव य नै समाप्त भइसक्नु
पनेछ ।
(५) बैठकमा वावषयक अनुमानमातथ छलर्ल समाप्त भएपतछ
उपतनयम (२) बमोशजम भएको छलर्लको आधारमा अथय मन्त्रीले
ववतनयोजन ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(६) ववतनयोजन ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
भएपतछ सभामुखले मुख्यमन्त्री वा तनजको अनुपशस्थततमा तनजले तोकेको
अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामशय गरी ववधेयकका ववतभन्न शीषयकहरूमातथ
छलर्ल र तनर्यय गनयको तनतमि ददन तथा समयावतध तोक्नेछ ।
(७)

ववतनयोजन

ववधेयकमा

तनददयष्ट

गरी

राशखएको

प्रत्येक

शीषयकमातथ छु ट्टाछु ट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलर्ल गररनेछ ।
(८)
शीषयकमातथ

उपतनयम
उठे को

(७)

प्रश्नको

बमोशजमको
जवार्

छलर्लको

सम्बशन्धत

मन्त्रीले

क्रममा

कुनै

छलर्लको

अन्त्यमा ददनेछ ।
(९) कुनै शीषयकलाई तनर्ययाथय प्रस्तुत गनुय अशघ सो शीषयकको
सम्बन्धमा दलीय सं रचनाको आधारमा प्रस्तुत गररएका खचय कटौतीका
प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृततको प्रस्ताव एक भन्दा बढी भएमा कुनै एकमा
मात्र छलर्ल गरी तनर्यय गररनेछ ।
(१०)

एउटै

शीषयकको

खचय रकमसँग

सम्बशन्धत

छु ट्टाछु ट्टै

प्रस्तावहरू प्रस्तुत गररएमा वावषयक अनुमानमा व्यवस्था गररएको सम्बशन्धत
शीषयकहरूको क्रम अनुसार छलर्ल गररनेछ ।

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

(११) उपतनयम (६) बमोशजम तोवकएको ददन तथा समयावतधको
अन्त्यमा छलर्ल गनय बाँकी रहेका सबै शीषयकहरूलाई छलर्ल तबना नै
सभामुखले तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(१२) उपतनयम (११) बमोशजम तनर्यय भएपतछ अथय मन्त्रीले
ववतनयोजन ववधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ । त्यस्तो
प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ववतनयोजन ववधेयक पाररत भएको मातननेछ ।
१३४.

खचय कटौतीको प्रस्तावाः (१) कुनै शीषयकको खचय रकम घटाउन दे हाय
बमोशजमको प्रस्ताव प्रस्तुत गनय सवकनेछाः–
(क) शीषयकको

खचय

रकमलाई

घटाई

एक

रूपैयाँ

गररयोस्,
(ख) शीषयकको खचय रकममा उशल्लशखत खचय रकम
घटाइयोस्, वा
(ग) शीषयकको

खचय

रकममा

एक

सय

रूपैयाँ

घटाइयोस् ।
(२) “शीषयकको खचय रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गररयोस्”भनी
प्रस्तुत गररएको प्रस्तावलाई शीषयकमा तनवहत नीततको असहमतत प्रकट गनय
प्रस्तुत गररएको मातननेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना ददने सदस्यले
छलर्ल गनय चाहेको नीततको व्यहोरा स्पष्ट र यथाथय रूपमा सूचनामा
ँ ा वा बुद
ँ ाहरूमा
खुलाउनु पनेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उशल्लशखत खास बुद
सीतमत रही छलर्ल गररनेछ र त्यसमा सदस्यहरूले वैकशल्पक नीततको
सुझाव ददन सक्नेछन् ।
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(३) “शीषयकको खचय रकममा उशल्लशखत खचय रकम घटाइयोस्
”भनी प्रस्तुत गररएको प्रस्तावलाई तमतव्यवयता अवलम्बन गनय प्रस्तुत
गररएको मातननेछ । त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीषयकमा उशल्लशखत खचय रकम
एकमुष्ट घटाउने वा शीषयकको कुनै उपशीषयकलाई खारे ज गने वा त्यस्तो
उपशीषयकको खचय रकम घटाउने कुरा प्रस्ताववत हुन सक्नेछ । त्यस्तो
प्रस्ताव पेश गनय चाहेको सूचनामा छलर्ल गनय खोजेको ववषय सं शिप्त र
यथाथय रूपमा खुलाएको हुन ु पनेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलर्ल गदाय
तमतव्यवयता कसरी गनय सवकन्छ भन्ने ववषयमा मात्र छलर्ल गररनेछ ।
(४) “शीषयकको खचय रकममा एक सय रूपैया घटाइयोस्” भनी
प्रस्तुत गररएको प्रस्तावलाई प्रदे श सरकारको जवार्दे ही िेत्रतभत्रको
कुरामा प्रस्तावक सदस्यलाई शचि नबुझेको कुरा प्रकट गनय प्रस्तुत
गररएको साङ्केततक कटौतीको प्रस्ताव मातननेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गनय
ददएको सूचनामा उशल्लशखत शचि नबुझेको खास कुरामा मात्र छलर्ल
गररनेछ ।
१३५.

खचय कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शतयाः कुनै शीषयकको खचय रकम घटाउन
प्रस्तुत

गररने

प्रस्ताव

स्वीकार

यो्य

हुनको

तनतमि

तनयम

६२

बमोशजमका शतयहरूको अततररक्त दे हायका शतयहरू पूरा भएको हुन ु
पनेछाः–
(क) कुनै एक शीषयकसँग मात्र सम्बशन्धत हुन ु पने,
(ख) खचयको रकमलाई वृवद्ध गनय वा खचय रकमको
स्थानान्तर गनय खोजेको हुन नहुने,
(ग) कुनै एक ववशेष ववषय यथाथय रूपमा खुलाएको
हुन ु पने,
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(घ) कुनै कानून सं शोधन वा खारे ज गनयको तनतमि
सुझाव गररएको हुन नहुने,
(ङ) प्रदे श सरकारको सरोकारको िेत्रतभत्रको ववषय
हुन ु पने,
(च) सं शचत

कोषमातथ

व्ययभार

भएको

रकमसँग

सम्बशन्धत हुन नहुने, र
(छ) कुनै

बैठकमा

छलर्ल

गनयको

तनतमि

समय

तनधायररत भइसकेको ववषयमातथ त्यस्तो तनधायररत
समय अगावै छलर्ल गने कुरा उठाएको हुन
नहुने ।
१३६. कटौतीको प्रस्तावको सूचनााः कुनै शीषयकमा खचय रकम घटाउन प्रस्ताव
प्रस्तुत गनय चाहने सदस्यले ववतनयोजन ववधेयक मातथको सै द्धाशन्तक
छलर्ल समाप्त भएपतछ ददनु पनेछ । यसरी सूचना ददँदा एक
मन्त्रालयमा एक दल वा स्वतन्त्र सदस्यको तर्यबाट एकमात्र सूचना ददन
सवकनेछ ।
१३७. खचय कटौतीको प्रस्ताव उपर तनर्ययाः कुनै खचय कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार
यो्य छ वा छै न भन्ने कुराको तनर्यय सभामुखले गनेछ । उक्त प्रस्ताव
यस तनयमावलीको प्रततकूल दे शखएमा सभामुखले सो प्रस्तावलाई कारर्
खोली अस्वीकार गनय सक्नेछ ।
१३८. कटौतीको प्रस्तावमातथ सं शोधन पेश गनयमा बन्दे जाः कुनै शीषयकमा खचय
रकम घटाउने प्रस्तावमा सं शोधन पेश गनय सवकने छै न ।
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१३९. पेश्की खचय ववधेयकाः (१) सं ववधानको धारा २१० को उपधारा (१)
बमोशजम अथय मन्त्रीले बैठकमा पेश्की खचय ववधेयक प्रस्तुत गनय सक्नेछ।
(२) पेश्की खचय ववधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त
ठहर्याएको काययववतध अपनाइनेछ ।
(३) सं ववधानको धारा २१० को उपधारा (२) बमोशजमको
ववधेयक प्रस्तुत गने र पाररत गने काययववतध पेश्की खचय ववधेयक सरह
हुनेछ ।
१४०. आतथयक ववधेयकाः (१) वावषयक अनुमान प्रस्तुत भएको लगिै पतछ बसेको
सभाको

बैठकमा

अथय

मन्त्रीले

नेपाल

सरकारको

अथय

सम्बन्धी

प्रस्तावहरूलाई कायायन्वयन गनय बनेको आतथयक ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(२) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन आतथयक ववधेयकका सम्बन्धमा यस तनयममा तोवकए बमोशजमको
काययववतध अपनाइनेछ ।
(३) आतथयक ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई
स्वीकृत भएपतछ सभामुखले मुख्यमन्त्री वा तनजको अनुपशस्थततमा तनजले
ँ परामशय गरी सो ववधेयकमा छलर्ल गने
तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसग
ददन तथा समयावतध तोक्नेछ ।
(४) आतथयक ववधेयकमातथ छलर्ल गदाय कुनै पतन सदस्यले
प्रदे श सरकारको जवार्दे ही िेत्रतभत्रको प्रशासतनक कायय, स्थानीय समस्या
वा प्रदे श सरकारको आतथयक नीततसँग सम्बशन्धत ववषयहरूमातथ छलर्ल
गनय सक्नेछ ।
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(५) आतथयक ववधेयकका सम्बन्धमा यस तनयममा उल्लेख
गररएको बाहेक सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको काययववतध अपनाइनेछ ।
१४१. पूरक ववतनयोजन ववधेयकाः (१) पूरक अनुमानमातथ छलर्ल समाप्त
भएपतछ अथय मन्त्रीले बैठकमा पूरक ववतनयोजन ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(२) पूरक

ववतनयोजन ववधेयक सम्बन्धमा

पतन ववतनयोजन

ववधेयक सम्बन्धी काययववतध अपनाइनेछ ।
१४२. उधारो खचय ववधेयकाः (१) सं ववधानको धारा २११ बमोशजम अथय मन्त्रीले
बैठकमा उधारो खचय ववधेयक प्रस्तुत गनय सक्नेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

प्रस्तुत

गररएको

ववधेयकको

सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको काययववतध अपनाइनेछ ।

पररच्छे द − १८
ववश्वास मत वा अववश्वासको प्रस्ताव
१४३. ववश्वासको मताः (१) सं ववधानको धारा १६८ को उपधारा (४) र धारा
१८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोशजम मुख्यमन्त्रीले प्रदे श सभाबाट
ववश्वासको मत प्राप्त गनय प्रस्ताव पेश गने सूचना सशचवलाई ददनु पनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम ददइने सूचना प्रस्तावमातथ छलर्ल
हुने ददनभन्दा दुई ददन अगावै ददनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम सूचना प्राप्त भएपतछ सशचवले
सभामुखसमि पेश गनेछ र सभामुखले बैठकमा प्रस्ताव पेश गने ददन र
समय तोक्नेछ ।
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(४)

उपतनयम

(३)

बमोशजम

तोवकएको

ददन

र

समयमा

सभामुखको अनुमतत तलई मुख्यमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य ददई
सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गनेछ ।
(५)
सभामुखले

उपतनयम

समयावतध

(४)
तनधायरर्

बमोशजमको
गनेछ

र

प्रस्तावमा
सो

छलर्ल

समयावतधको

गनय

अन्तमा

मुख्यमन्त्री वा तनज अस्वस्थ भई वा काबू बावहरको पररशस्थतत परी
बैठकमा आर्ैं उपशस्थत हुन असमथय भएमा तनजद्वारा अतधकृत कुनै
मन्त्रीले छलर्लको क्रममा उठे का प्रश्नहरूको जवार् ददनेछ ।
(६) उपतनयम (५) बमोशजम मुख्यमन्त्री वा तनजद्वारा अतधकृत
कुनै मन्त्रीले जवार् ददएपतछ सभामुखले मुख्यमन्त्रीमातथ सभाको ववश्वास
छ वा छै न भन्ने प्रश्न तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(७) ववश्वासको प्रस्तावमातथ सभाको तनर्यय मत ववभाजनद्वारा
हुनेछ ।
१४४. अववश्वासको प्रस्तावाः (१) सं ववधानको धारा १८८ को उपधारा (४)
बमोशजम मुख्यमन्त्रीमातथ सभाको ववश्वास छै न भनी सभाको सम्पूर्य सदस्य
सङ्खख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले तलशखत रूपमा अववश्वासको प्रस्ताव
पेश गनय सक्नेछन् ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

प्रस्ताव

पेश

गनय

चाहने

सदस्यहरूले कम्तीमा सात ददन अगावै सो कुराको तलशखत सूचना
सशचवलाई ददनु पनेछ ।

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

(३) उपतनयम (२) बमोशजम सूचना प्राप्त भएपतछ सभामुखले
प्रस्तावमातथ छलर्ल हुने ददन र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यको
अतग्रम जानकारीका लातग सूचनापत्रमा प्रकाशन गनेछ ।
(४)

उपतनयम

(३)

बमोशजम

तोवकएको

ददन

र

समयमा

प्रस्तावक सदस्यहरू मध्ये पवहलो हस्तािरकताय वा तनजले अतधकृत
गरे को सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपतछ सो सदस्यले बैठकमा
प्रस्ताव पेश गनेछ र तनजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गनुय अशघ सो सम्बन्धमा
आफ्नो वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
(५)
सभामुखले

उपतनयम

समयावतध

(४)
तनधायरर्

बमोशजमको
गनेछ

र

प्रस्तावमा
सो

छलर्ल

समयावतधको

गनय

अन्तमा

मुख्यमन्त्री वा तनज अस्वस्थ भई वा काबू बावहरको पररशस्थतत परी
बैठकमा आर्ैं उपशस्थत हुन असमथय भएमा तनजद्वारा अतधकृत कुनै
मन्त्रीले प्रस्ताव र छलर्लमा उठे का प्रश्नहरूको जवार् ददनेछ ।
(६) उपतनयम (५) बमोशजम मुख्यमन्त्री वा तनजद्वारा अतधकृत
कुनै मन्त्रीले जवार् ददएपतछ प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमतत तलई
प्रस्ताव वर्ताय तलन सक्नेछ ।
(७) उपतनयम (६) बमोशजम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताय
नतलएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(८) अववश्वासको प्रस्तावमातथ सभाको तनर्यय मत ववभाजनद्वारा
हुनेछ ।
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(९) यस तनयम बमोशजमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम
रहेको सम्पूर्य सदस्य सङ्खख्याको बहुमतबाट पाररत भएमा मुख्यमन्त्री
आफ्नो पदबाट स्वताः पदमुक्त हुनेछ ।
पररच्छे द − १९
प्रदे श सभाको सतमतत
१४५. सतमतत गठन गनय सवकनेाः सं ववधानको धारा १९३ बमोशजम प्रदे श सभाको
काययप्रर्ालीलाई

व्यवशस्थत

गनय

ववषयगत

सतमतत

गठन

गनेछ

र

आवश्यकता अनुसार ववशेष सतमतत गठन गनय सवकनेछ ।
१४६. ववषयगत सतमततहरुाः प्रदे श सभामा दे हायका काययिेत्र भएका ववषयगत
सतमततहरु रहनेछन्ाः
क्र.स.

सतमततको नाम

काययित्र
े

१.

ववधायन सतमतत

कानून तथा न्याय मन्त्रालय, ववधेयक उपर
दर्ावार

छलर्ल

र

प्रत्यायोशजत

व्यवस्थापन सम्बन्धी ।
२.

सावयजतनक
सतमतत

लेखा प्रदे श लोकसेवा आयोग वाहेक प्रादे शशक
सं वैधातनक

आयोगका

प्रततवेदन

र

सावयजतनक लेखा सम्बन्धी
३.

प्रदे श मातमला तथा शाशन्त
सामाशजक
सतमतत

सुरिा, प्रदे श

न्याय सामाशजक

मातमला

लोकसेवा
र

आयोग,

मानवअतधकार,

सामाशजक सुरिा, िम तथा रोजगार, मवहला,
दतलत, ज्येष्ठ नागररक, युवा, बालबातलका र
अल्पसङ्खख्यकहरुको कल्यार् सम्बन्धी ।
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४.

अथय तथा ववकास आतथयक मातमला, ववकास योजना, भौततक
सतमतत

पूवायधार, उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरर्,
भूतम व्यवस्था कृवष र सहकारी सम्बन्धी

१४७. थप ववषय तोक्नेाः तनयम १४६ मा नपरे का ववषयहरू सभाको सहमततमा
सभामुखले

उपयुक्त

सम्झेको

सतमततको

काययिेत्र

तभत्र

रहने

गरी

तोक्नेछ।
१४८. ववषयगत सतमततको गठनाः (१) सभामुखले कायय व्यवस्था परामशय
सतमततको परामशयमा तनयम १४६ बमोशजमका प्रत्येक सतमततमा बढीमा
एक्काइस जना सदस्यहरू मनोनयन गनेछ ।
(२) सतमततमा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय सभामा प्रतततनतधत्व
गने राजनीततक दलको सदस्य सं ख्या, मवहला, दतलत, आददवासी/जनजाती,
मधेशी, थारु, मुशस्लम, वपछतडएको िेत्र, खस–आयय तथा अन्य समुदायको
समानुपाततक प्रतततनतधत्वलाई ध्यान ददनुपनेछ ।
(३) कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी ववषयगत सतमततको
सदस्य हुन सक्ने छै न ।
(४) उपतनयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन कुनै
सदस्य आवश्यकता अनुसार आर्ू सदस्य नभएको सतमततको बैठकमा
सहभागी भई छलर्लमा भाग तलन चाहेमा बैठक बस्ने ददन भन्दा
कम्तीमा एकददन अगावै सम्बशन्धत सतमततको सभापततलाई जानकारी ददई
उपशस्थत हुन सक्नेछ । तर तनजलाई त्यस्तो सतमततमा मतदानको
अतधकार हुने छै न ।
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१४९. सभापततको तनवायचनाः (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा
बाहेक यस पररच्छे द अन्तगयतका प्रत्येक सतमततमा सभामुखले तोकेको
ददन सभापततको तनवायचन हुनेछ र त्यसको सूचना सशचवले कम्तीमा
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै मुख्य सचेतक र सतमततका सदस्यहरुलाई
जानकारी गराउनेछ ।
(२) सतमततको सभापतत तनवायशचत नभएसम्म, सभापततको पदका
लातग प्रस्ताववत नगररएको सतमततको जेष्ठ सदस्यले सतमततको अध्यिता
गनेछ ।
(३) सभापततको तनवायचनको लातग तोवकएको ददनको अशघल्लो
ददन अपरान्ह पाँच बजेसम्म कुनै सदस्यले अको कुनै सदस्यलाई सभापतत
पदमा तनवायशचत गररयोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना अको कुनै सदस्यको
समथयन सवहत अनुसूची—४ बमोशजमको ढाँचामा मञ्जुरीको तनस्सा सवहत
सशचवलाई ददन पनेछ ।
(४) उपतनयम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक
सदस्यले सतमततमा प्रस्तुत गरे पतछ समथयक सदस्यले समथयन गनेछ ।
(५) उपतनयम (२) बमोशजमको प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र
प्राप्त भएमा समथयक सदस्यले बोतलसकेपतछ तत्काल सभापततत्व गने
सदस्यले प्रस्ताववत सदस्य सभापतत पदमा तनववयरोध तनवायशचत भएको
घोषर्ा गनेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दतायक्रममा
प्रत्येक समथयक सदस्यले बोतलसकेपतछ सबै प्रस्तावहरूमातथ सामान्य
छलर्ल हुनछ
े र त्यसपतछ तत्काल सभापततत्व गने सदस्यले प्रस्तावलाई
क्रमशाः सतमतत समि तनर्ययाथय प्रस्तुत गनेछ ।
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(६) उपतनयम (५) बमोशजम तनर्ययाथय प्रस्तुत गदाय प्रस्तावको
पिमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र ववपिमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने
शब्द उच्चारर् गनय लगाई सामान्य बहुमत प्राप्त गने सदस्य सभापतत
पदमा तनवायशचत भएको घोषर्ा गररनेछ ।
(७) उपतनयम (५) बमोशजम सतमतत समि तनर्ययाथय प्रस्तुत
एकभन्दा

बढी

प्रस्तावहरूमध्ये

कुनै

प्रस्ताव

स्वीकृत

भएपतछ

सो

प्रस्तावद्वारा प्रस्ताववत सदस्य सभापतत पदमा तनवायशचत भएको ठहररनेछ र
बाँकी प्रस्तावलाई तनर्ययाथय प्रस्तुत गररने छै न ।
(८) तत्काल सभापततत्व गने सदस्यलाई पतन मत ददने अतधकार
हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा तनर्यय गररनेछ ।
(९) सतमततको सभापतत पदमा तनवायशचत सदस्यले सभामुख समि
अनुसूची–५ बमोशजम शपथ ग्रहर् गनुय पनेछ ।
(१०)

सतमततको

सभापतत

नभएको

वा

नरहेको

अवस्थामा

उपशस्थत सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सतमततको बैठकको सभापततत्व
गनेछ ।
१५०. ववषयगत सतमततको कायायवतध र सभापतत तथा सदस्यको पद ररक्त हुने
अवस्थााः (१) तनयम १४६ बमोशजमका प्रत्येक सतमततको कायायवतध
सभाको अवतधभरको लातग हुनेछ र सतमततको काम कारवाही सभा
स्थतगत भएको अवस्थामा रोवकने छै न ।
तर सभामुखले प्रदे श सभाको सहमतत तलई सदस्यहरुको हेरर्ेर
वा थपघट गनय सक्नेछ ।
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(२) सतमततको सभापतत पद दे हायको कुनै अवस्थामा ररक्त
हुनेछाः –
(क) प्रदे श सभाको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा ददएमा,
(घ) आफ्नो
गरे को

पदको
छै न

शजम्मेवारी

भनी

सम्बशन्धत

इमान्दारीपूवक
य
सतमततका

पूरा
सम्पूर्य

सदस्य सं ख्याको दुई ततहाई बहुमतले प्रस्ताव पाररत
गरे मा ।
(३) सतमततको सदस्यको पद दे हायको कुनै अवस्थामा ररक्त
हुनेछाः –
(क)

सभाको सदस्य नरहेमा,

(ख)

मन्त्री भएमा,

(ग)

सतमततको सदस्य पदबाट राजीनामा ददएमा,

(घ)

उपतनयम (१) बमोशजम हेरर्ेर भई सदस्य
नरहेमा।

(४) सतमततको सदस्य र सभापततको पद ररक्त हुन आएमा
क्रमशाः तनयम १४८ को उपदर्ा (१) र १४९ बमोशजम पूततय गररनेछ।
(५) उपतनयम (२) बमोशजम सतमततको सभापततको पद ररक्त
हुन आएमा सतमततको बैठक बसेको एक मवहनातभत्र पूततय गररनेछ ।
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१५१. ववषयगत सतमततको कामाः (१) सभाले ववधायन सतमततमा पठाएको
ववधेयकको समीिा गने र सहमतत भए अनुसार ववधेयकहरुमा सं शोधनको
तसर्ाररस गनेछ ।
(२)
अन्तगयतको

ववधायन

सतमतत

बाहेक

अन्य

सतमततले

ववषयिेत्र

शजम्मेवारीमा

पने

मन्त्रालय

एवं

अन्तगयतका

सरकारी

तनकायको काम कारवाहीको अनुगमन, ववश्लेषर् एवं मूल्याँकन गरी
प्रततवेदन पेश गनेछ र आवश्यकता अनुसार सम्बशन्धत तनकायलाई
तनदे शन ददन सक्नेछ ।
(४) सभाले तनधायरर् गरे को सतमततले तनयम ६० अनुरुप सभा
समि प्रस्तुत हुन आएको आवेदनपत्र उपर जाँचवुझ गरी सभामा
प्रततवेदन पेश गनेछ ।
(५) यो तनयम वा सभाको तनर्ययद्वारा सतमततलाई ददइएको अन्य
कुनै कायय र शजम्मेवारी तनवायह गने।
(६) सतमततले आफ्नो काययसम्पादनका लातग आवश्यक पने
काययववतध आर्ैले तनधायरर् गनेछ ।
१५२. ववशेष सतमततको गठनाः (१) ववषयगत सतमतत वाहेक सभाको शजम्मेवारी
पुरा गने अन्य काययको लातग ववशेष सतमतत गठन गनय सवकनेछ ।
(२) ववशेष सतमतत गठन गनुय परे मा त्यस्तो सतमततले गनुय पने
काम

र

सो

को

समयावतध

समेत

उल्लेख

गरी

सतमततमा

रहने

सदस्यहरूको नामावली सवहतको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत
गनेछ।
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१५३. वावषयक काययतातलकााः (१) ववषयगत सतमततले आफ्नो कायय समयमै
सम्पादन गनयका लातग वावषयक काययतातलका तनमायर् गनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजमको

काययतातलकामा

दे हायका

कुराहरु समावेश हुने छनाः–
(क) प्रस्ताववत काययक्रम र मुख्य मुख्य ववषयहरु, र
(ख) आवश्यक पने अनुमातनत बजेट ।
१५४. गर्पूरक सं ख्यााः (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक
सतमततको गर्पूरक सं ख्या सतमततको सम्पूर्य सदस्य सं ख्याको एक चौथाई
हुनछ
े ।
(२) सतमततको बैठकमा गर्पूरक सं ख्या नपुगेमा सो सं ख्या
नपुगेसम्म सतमततको सभापततले अको कुनै समय वा ददनसम्मको लातग
बैठक स्थतगत गनय सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम सतमततको बैठकमा गर्पूरक सं ख्या
नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थतगत गनुय परे मा सभापततले त्यसको
जानकारी सभामुखलाई ददनु पनेछ ।
ु ै ले शखएको भएतापतन
(४) उपतनयम (१), (२) र (३) मा जेसक
तेस्रो पटकमा उपशस्थत सं ख्यालाई नै गर्पूरक सं ख्या मानी बैठक बस्न
सक्नेछ ।
१५५. लगातार अनुपशस्थततमा कारवाहीाः लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापततको
अनुमतत

तबना

अनुपशस्थत

रहने

सदस्यलाई

सभापततको

तसर्ाररसमा

सभामुखले सतमततबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी सभालाई
ददनेछ ।
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१५६. सतमततको तनर्ययाः (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक
सतमततको बैठकमा उपशस्थत सतमततका सदस्यहरुको बहुमतको तनर्यय
सतमततको तनर्यय मातननेछ र मत बराबर भएमा सभापततले तनर्ाययक मत
ददनेछ ।
(२) सतमततको बैठकको तनर्यय सभापततबाट प्रमाशर्त हुनेछ ।
१५७.

छलर्ल

छोट्याउनेाः

नतोवकएको

जुनसुकै

छलर्लको
अवस्थामा

तनतमि
पतन

समयावतध

सतमततमा

तोवकएको

भएको

वा

छलर्ल

अनावश्यक वकतसमले लशम्बएको भन्ने लागेमा सभापततले सो छलर्ल
छोट्याउन सक्नेछ ।
१५८. सतमततको प्रततवेदनाः (१) सतमततको प्रततवेदन सभापततले वा तनजको
अनुपशस्थततमा सभापततले तोकेको सो सतमततको अन्य कुनै सदस्यले
बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रततवेदन पेश गने सभापतत वा
सदस्यले चाहेमा प्रततवेदनको सम्बन्धमा सं शिप्त वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
(३) सभामा पेश भएका प्रततवेदन सम्बशन्धत मन्त्रीले कायायन्वयन
गनुय पनेछ ।
(४) सतमततले आफ्नो वावषयक प्रततवेदन कायायन्वयन भए नभएको
अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रततवेदन सभामा पेश गनय सक्नेछ ।
(५) उपतनयम (४) बमोशजमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रततवेदन
र सभाले सुम्पेको ववषयका सम्बन्धमा सतमततले सभामा पेश गरे को
प्रततवेदनमातथ छलर्ल गररयोस् भनी सम्बशन्धत सतमततका सभापततले
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त्यस्तो प्रततवेदन पेश भएको दुई ददनतभत्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई
ददन सक्नेछ ।
(६)

उपतनयम

(५)

बमोशजमको

सूचना

प्राप्त

भएमा

दुई

ददनपतछको कुनै बैठकमा छलर्ल गररयोस् भनी प्रस्ताव पेश गनय
सभामुखले सम्बशन्धत सतमततका सभापततलाई अनुमतत ददनेछ ।
(७) प्रस्ताव पेश गदाय सम्बशन्धत सतमततको सभापततले सं शिप्त
वक्तव्य ददन सक्नेछ । त्यसपतछ सभामुखले छलर्लको लातग समयावतध
तनधायरर् गनेछ ।
(८) छलर्लमा उठे का प्रश्नहरुको जवार् सम्बशन्धत मन्त्रीले
ददएपतछ छलर्ल समाप्त भएको मातननेछ ।
१५९. सतमततमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गने अतधकाराः (१) सतमततको
बैठकमा शाशन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी सतमततको बैठक
सूचारु रुपले सञ्चालन गनय सतमतत र सतमततका सदस्यका सम्बन्धमा
सभापततलाई यस तनयमावली बमोशजम सभामुखलाई भएको सबै अतधकार
हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको अतधकार प्रयोग भई सतमततको
कुनै सदस्य तनष्काशशत वा तनलशम्बत भएमा सभापततले सो कुराको सूचना
सभामुखलाई ददनु पनेछ ।
१६०. अनुपशस्थततको सूचनााः सतमततको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपशस्थत हुने
सदस्यले सोको कारर् सवहतको सूचना सभापततलाई ददनु पनेछ र
सोभन्दा बढी अवतधको भएमा सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
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१६१.

सतमततको

सशचवालयाः

(१)

सशचवालय

अन्तगयत

प्रत्येक

सतमततको

सशचवालय रहनेछ ।
(२) सशचव प्रत्येक सतमततको पदे न सशचव हुनछ
े ।
(३)

सशचवले

आर्ू मातहतको

अतधकृतलाई

सभाको

कुनै

सतमततको सशचव भई काम गनय तोक्न सक्नेछ ।
(४) सशचवले सतमततको कायय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन
सम्बशन्धत मन्त्रालय, ववभाग वा तनकायसँग आवश्यक जानकारी माग गनय
सक्नेछ ।
१६२. राय ददन सक्नेाः सशचव वा सतमतत सशचवले सभापततको अनुमतत तलई
बैठकको ववचाराधीन ववषयमा आफ्नो राय ददन सक्नेछ ।
१६३. छलर्ल र तनर्ययमा भाग तलन नहुनाःे कुनै सतमततको ववचाराधीन ववषयसँग
कुनै

सदस्यको वैयशक्तक वहत गाँतसएको भए सो ववषयको छलर्ल र

ँ ैन ।
तनर्ययमा सो सदस्यले भाग तलन हुद
१६४. सतमततको काययित्र
े को तनर्ययाः सतमततको काययिेत्र सम्बन्धमा वववाद उठे मा
सभामुखको तनर्यय अशन्तम हुनेछ।
१६५. सतमततका सभापततहरुको बैठकाः सतमततको कामको प्रभावकाररता र
काययको मूल्याङ्कन गनय समय समयमा सभामुखको सभापततत्वमा सतमततका
सभापततहरुको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा सतमततका
सशचवहरुले समेत भाग तलन सक्ने छन् ।
१६६. तनयम तथा आदे शहरूको प्रकाशन र जाँचबुझाः (१) सभाद्वारा प्रत्यायोशजत
अतधकार बमोशजम बनाइएका तनयम, ववतनयम तथा जारी गररएका आदे श
वा सूचनाहरू प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यस्तो तनयम, ववतनयम,
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आदे श वा सूचनाको आवश्यक प्रतत सम्बशन्धत मन्त्रीले सशचवालयलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ । त्यस्ता तनयम, ववतनयम, आदे श वा सूचनाको
बारे मा ववधायन सतमततले जाँचबुझ र अध्ययन गरी सभामा प्रततवेदन पेश
गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम जाँचबुझ तथा अध्ययन गदाय
ववधायन सतमततले आवश्यक दे खेमा सम्बशन्धत मन्त्रालयलाई

तत्काल

तनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदे शनको पालना गनुय प्रदे श सरकार एवं
सम्बशन्धत मन्त्रालयको दावयत्व हुनेछ ।
पररच्छे द − २०
ववशेषातधकार सतमतत
१६७. ववशेषातधकार सतमततको गठनाः (१) सभामा एउटा ववशेषातधकार सतमतत
रहनेछ । ववशेषातधकार सतमततमा सभामुखले सभाको सहमतत तलई एघार
जना सदस्यहरू मनोनयन गनेछ ।
तर कुनै मन्त्री ववशेषातधकार सतमततको सदस्य हुन पाउने छै न।
(२) ववशेषातधकार सतमततको सदस्य मनोनयन गदाय सदस्यको
ज्ञान, अनुभव र बैठकमा रहेको दलीय, लैं वङ्गक, जातीय र िेत्रीय
सं रचनालाई मध्यनजर राखी सम्पूर्य राजनीततक दलको प्रतततनतधत्व हुने
गरी मवहला, आददवासी/जनजातत, मधेशी, थारू, मुशस्लम, खस आयय, दतलत,
वपछतडएको िेत्र तथा अन्य समुदायको सभामा रहेको उपशस्थततको
आधारमा समानुपाततक प्रतततनतधत्वलाई ध्यान ददइनेछ ।
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(३) ववशेषातधकार सतमततको सभापतत सतमततका सदस्यहरूले
आर्ूमध्येबाट तनवायचन गनेछन् ।
(४) सतमततको सभापतत र सदस्यहरूको पदावतध प्रदे श सभाको
काययकालभर हुनछ
े ।
(५) सतमततको सभापतत पदमा तनवायशचत सदस्यले सभामुख समि
अनुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा शपथ ग्रहर् गनुय पनेछ ।
१६८. तनयम लागू हुनेाः दे हायका व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा पररच्छे द–१९ का
तनयमहरू नै आवश्यक हेरर्ेर सवहत लागू हुनेछन्ाः
(क) ववशेषातधकार सतमततको सभापतत वा सदस्यको पद ररक्त हुने
अवस्था,
(ख) ररक्त पद पूततय गने व्यवस्था,
(ग) ज्येष्ठ सदस्यले सभापततत्व गने व्यवस्था,
(घ) गर्पूरक सं ख्या,
(ङ) सतमततको बैठक र तनर्यय ।
१६९. ववशेषातधकार सम्बन्धी प्रश्नको सूचनााः (१) कुनै सदस्यलाई सं ववधानको
धारा १८७ बमोशजम सभाको ववशेषातधकार हनन भएको भन्ने लागेमा
ववशेषातधकार

हनन

भएको

प्रश्न

सम्बन्धी

मनातसब

आधार

खुलाई

सशचवलाई तलशखत सूचना ददनु पनेछ । त्यस्तो सूचना कुनै तलखतको
आधारमा ददइएको भए सो तलखत नै दाशखला गनुय पनेछ र सो तलखत
प्राप्त गनय नसवकने भए ववशेषातधकार हनन भएको व्यहोरा र तलखत
भएको ठाउँ समेत सूचनामा खुलाउनु पनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्राप्त सूचनाको जानकारी सशचवले
सभामुख र ववशेषातधकार सतमततका सभापततलाई यथाशीघ्र ददनु पनेछ र
सभापततको तनदे शानुसार बैठक बोलाउनु पनेछ ।
१७०. ववशेषातधकारको प्रश्न उठाउने बारे को शतयाः ववशेषातधकार हनन भएको प्रश्न
अशघल्लो बैठक अन्त्य भएपतछ वा चालु बैठकमा घटे को प्रत्यि घटनाको
सम्बन्धमा हुन ु पनेछ ।
१७१. ववशेषातधकारको प्रश्नमा प्रारशम्भक छानतबनाः (१) ववशेषातधकार हनन
भएको प्रश्नका सम्बन्धमा ववशेषातधकार सतमततले प्रारशम्भक छानतबन
गनेछ ।
(२)

प्रारशम्भक

छानतबनको

क्रममा

ववशेषातधकार

सतमततले

सम्बशन्धत व्यशक्तहरूसँग सामान्य सोधपुछ गनय र तलखत प्रमार्हरू
दाशखल गराउन सक्नेछ ।
(३) प्रारशम्भक छानतबन गदाय ववशेषातधकार सतमततले पतन प्रथम
दृवष्टमा

ववशेषातधकार

हननको

प्रश्न

उठाउन

मनातसब

दे खेमा

सोही

व्यहोराको प्रारशम्भक प्रततवेदन बैठकमा पेश गनेछ र ववशेषातधकार
हननको प्रश्न उठाउने स्वीकृतत ददन उपयुक्त नभएमा कारर् सवहतको
जानकारी सभामुख र सम्बशन्धत सदस्यलाई ददनु पनेछ ।
१७२. ववशेषातधकारको प्रश्न उठाउने तररकााः (१) ववशेषातधकार हननको प्रश्न
उठाउन चाहने सदस्यले सभामुखको अनुमतत तलई आर्ूले उठाउन
खोजेको ववषयमा सं शिप्त जानकारी ददई बैठकको अनुमतत मा्न सक्नेछ।
(२) ववशेषातधकार हननको प्रश्न छलर्लमा नल्याइयोस् भनी कुनै
सदस्यले ववरोध गरे मा अनुमतत ददन चाहने सदस्यहरूलाई सभामुखले
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उतभने आदे श ददनेछ र सभामा तत्काल उपशस्थत रहेका सदस्य सं ख्याको
वहुमत सदस्यहरू उतभएमा बैठकको अनुमतत प्राप्त भएको मातननेछ ।
१७३. ववशेषातधकार सतमततलाई प्रश्न सुम्पनेाः (१) तनयम १७२ बमोशजम
ववशेषातधकार हनन भएको प्रश्न उठाउन बैठकबाट अनुमतत प्राप्त भएमा
कुनै

सदस्यले

त्यस्तो

प्रश्नमा

बैठकबाटै

ववचार

गररयोस्

भन्ने

वा

ववशेषातधकार सतमततमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश भएपतछ सभामुखले
सो प्रस्तावमातथ छलर्लको लातग समयावतध तोक्नेछ ।
(३)

उपतनयम

(२)

बमोशजमको

छलर्ल

समाप्त

भएपतछ

प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताय तलन चाहेमा सभाको अनुमतत तलई
प्रस्ताव वर्ताय तलन सक्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव वर्ताय नतलएमा सभामुखले
सो प्रस्ताव तनर्ययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम ववशेषातधकारको प्रश्नमा बैठकबाटै
ववचार गने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अनुसार तनयम
१७४ को उपतनयम (३), (४) वा (५) मा उशल्लशखत अतधकारको समेत
प्रयोग गरी सो प्रश्नको तनर्यय गनेछ । त्यस सम्बन्धमा सभामुखले
उपयुक्त काययववतध अपनाउन सक्नेछ ।
(५) ववशेषातधकारको प्रश्न सतमततमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत
भएमा सभामुखले तत्सम्बन्धमा छानतबन गरी प्रततवेदन पेश गनय स्वीकृत
प्रस्ताव सवहतको आवश्यक कागजातहरू सतमततमा पठाउनेछ ।
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१७४. ववशेषातधकार सतमततको काययववतध र अतधकाराः (१) तनयम १७३ को
उपतनयम (५) बमोशजमको स्वीकृत प्रस्ताव सवहतको कागजात प्राप्त
भएपतछ ववशेषातधकार सतमततले सातददन तभत्र कारवाही शुरू गनुय पनेछ।
(२) ववशेषातधकार सतमततको सभापततले सभामुखको तनदे शनमा
रही सतमततको काययववतध व्यवशस्थत गनेछ ।
(३) ववशेषातधकार सतमततले छानतबनको तसलतसलामा अतभयोग
लागेको व्यशक्त उपर समाव्हान वा तगरफ्तारीको आदे श जारी गनय, सािी
शझकाउन, प्रमार् बुझ्न, तलखत दाशखल गराउन वा बयान बकपत्र गराउन
सक्नेछ ।
(४) ववशेषातधकार सतमततले

आवश्यक ठहर्याएमा अतभयोग

लागेको व्यशक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गनय सक्नेछ । ववशेषातधकार
सतमततले सो बमोशजम कसैलाई थुनामा राखेकोमा सो कुराको जानकारी
सभालाई ददनु पनेछ । सभाले उक्त कारवाही बदर गरे मा थुनामा राखेको
व्यशक्तलाई यथाशीघ्र थुनाबाट मुक्त गनुय पनेछ ।
(५) ववशेषातधकार सतमततले आवश्यकता अनुसार सशचवालयका
अततररक्त अन्य अतधकारीको पतन सहयोग तलन सक्नेछ ।
१७५. ववशेषातधकार सतमततको प्रततवेदनाः (१) ववशेषातधकार सतमततले आर्ूलाई
प्रदे श सभाले सुशम्पएको प्रत्येक प्रश्नलाई छानतबन गरी अतभयोग लागेको
व्यशक्तलाई सर्ाई पेश गने मुनातसब मौका समेत ददई सबै तथ्यहरूमा
ववचार गरी ववशेषातधकारको हनन भएको हो वा होइन, सो कुराको ठहर
गरी प्रततवेदन सभामा प्रस्तुत गनेछ, जसमा दे हायका ववषयहरु समावेश
हुनेछन्:
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(क)

आरोपको आधार,

(ख)

आरोपसँग सम्बशन्धत सतमततले सङ्कलन गरे का प्रमार्,

(ग)

ववशेषातधकारको हनन भएको हो वा होइन भन्ने बारे मा
सतमततको तनर्यय र

(घ)

सभाको वा कुनै सदस्यको ववशेषातधकार हनन गने कुनै
सदस्यसवहत व्यशक्त वा व्यशक्तहरुववरुद्ध तलइनुपने कुनै
अनुशासनको कारवाही वा सजायसवहत कारवाहीका लातग
तसर्ाररस ।

(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रततवेदनमातथ बैठकमा छलर्ल
हुने ददन भन्दा कम्तीमा एक ददन अगावै सो प्रततवेदन सबै सदस्यलाई
ववतरर् गररनेछ ।
१७६. ववशेषातधकार

सतमततको

प्रततवेदनमातथ

ववचाराः

(१)

ववशेषातधकार

सतमततको प्रततवेदन सभामा प्रस्तुत भएपतछ सभामुखले तोकेको ददन र
समयमा ववशेषातधकार सतमततको सभापतत वा तनजको अनुपशस्थततमा सोही
सतमततको जेष्ठ सदस्यले प्रततवेदनमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रततवेदनमातथ ववचार गररयोस् भन्ने
प्रस्ताव पेश भएपतछ सो प्रततवेदनमातथ बैठकमा छलर्ल हुनेछ ।
१७७. सं शोधन पेश गनय सवकनेाः (१) तनयम १७८ को उपतनयम (२) बमोशजम
ँ ा सभामुखले तनधायरर् गरे को काययववतध अनुरूप
प्रततवेदनमातथ छलर्ल हुद
सं शोधन पेश गनय वा कुनै ववशेष कुराको सम्बन्धमा पुनाः छानतबन गनय
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प्रततवेदनलाई ववशेषातधकार सतमततमा वर्ताय पठाइयोस् भन्ने सं शोधन पेश
गनय सवकनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम पेश भएको सं शोधनमातथ सं शिप्त
छलर्ल भएपतछ सभामा तनर्ययाथय पेश गररनेछ ।
(३)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

प्रततवेदनलाई

ववशेषातधकार

सतमततमा वर्ताय पठाइयोस् भन्ने सं शोधन स्वीकृत भएमा सो प्रततवेदन
सतमततमा वर्ताय पठाइनेछ । त्यसरी वर्ताय आएपतछ सतमततले पतन सात
ददनतभत्र पुनाः छानतबन गरी आफ्नो प्रततवेदन सभामा पेश गनेछ ।
१७८. ववशेषातधकार सतमततको प्रततवेदन स्वीकृत गररयोस् भन्ने प्रस्तावाः (१)
तनयम १७६ को उपतनयम (२) बमोशजम प्रततवेदनमातथ छलर्ल समाप्त
भएपतछ वा तनयम १७७ को उपतनयम (३) बमोशजम ववशेषातधकार
सतमततबाट

प्रततवेदन

बैठकमा

पुनाः

प्रस्तुत

भएपतछ

कुनै

सदस्यले

प्रततवेदनमा उशल्लशखत तसर्ाररसहरू स्वीकृत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्ताव पेश भएपतछ सो
प्रततवेदनमा कुनै सदस्यले सं शोधन पेश गनय चाहेमा सभामुखले उपयुक्त
ठहर्याएको रूपमा सं शोधन पेश गनय सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम पेश भएको प्रस्ताव वा उपतनयम
(२)

बमोशजम

पेश

भएको

सं शोधनमातथ

सं शिप्त

छलर्ल

भएपतछ

सभामुखले सं शोधनमा तनर्यय गराई ववशेषातधकार हनन भएको प्रश्नलाई
सभामा तनर्ययाथय प्रस्तुत गनेछ ।
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१७९. मार्ी ददने वा सजाय घटाउन सक्नेाः (१) ववशेषातधकारको प्रश्नमा सभाको
तनर्ययबाट

अतभयुक्तलाई

सजाय

भएकोमा

तनजले

सभामुख

मार्यत

िमायाचना गरी तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको तनवेदन सभामुखले सभासमि
प्रस्तुत गनेछ र अतभयुक्तले गरे को िमायाचनामा सभा सन्तुष्ट भएमा
तोवकसकेको सजायलाई मार्ी गनय वा घटाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द − २१
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरर् नगरे को भन्ने प्रस्ताव
१८०. सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरर् नगरे को भन्ने प्रस्तावाः
(१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल
आचरर् गरे को छै न भन्ने लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्य
सदस्य सं ख्याको एक चौथाई सदस्यहरूको समथयन प्राप्त गरी तत्सम्बन्धी
प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गने सूचना सशचवलाई
ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्ताव प्राप्त भएपतछ सशचवले
सो प्रस्ताव अध्यिता गने दे हायका मध्ये एक समि पेश गनेछाः
(क)

सभामुखको ववरूद्ध भए उपसभामुख समि,

(ख)

उपसभामुखको ववरूद्ध भए सभामुख समि, र

(ग)

सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त
भएको भए बैठकको अध्यिता गनय मनोनीत व्यशक्तहरु
मध्येको ज्येष्ठ सदस्य समि ।
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(३) उपतनयम (२) अनुसार पेश गररएको बैठकको अध्यिता
गने पदातधकारीले त्यस्तो प्रस्ताव दताय, छलर्ल र तनर्ययका लातग तमतत
तोक्नेछ । प्रस्ताव दताय भएको तमततले सात ददन तभत्र बैठकमा छलर्ल
हुने गरी ददन र समय तोवकनेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रस्तावमातथ बैठकमा छलर्ल
हुने ददन भन्दा कम्तीमा एक ददन अगावै सो प्रस्तावका प्रततहरू सबै
सदस्यहरूलाई ववतरर् गररनेछ ।
१८१. बैठकको अध्यितााः तनयम १८० बमोशजम पेश भएको प्रस्ताव उपरको
छलर्ल र तनर्यय हुने बैठकको अध्यिता सो प्रस्ताव पेश गररएको
अध्यिता गने व्यशक्तले गनेछ ।
१८२. प्रस्ताव उपर छलर्ल र तनर्ययाः (१) छलर्लको लातग तोवकएको ददन र
समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदे श सभाको अध्यिता गने व्यशक्तबाट
आफ्नो नाम बोलाइएपतछ प्रस्ताव पेश गनेछ र तनजले चाहेमा प्रस्ताव पेश
गनुय अशघ वक्तव्य ददन सक्नेछ । आरोप लागेको पदातधकारीले समेत
छलर्लमा भाग तलन र मत ददन पाउनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपतछ सभाको
अध्यिता गने व्यशक्तले छलर्ल हुने समयावतध तनधायरर् गनेछ र सो
समयावतध सवकएपतछ पद अनुकूल आचरर् नगरे को आरोप लागेको
सभामुख

वा

उपसभामुखले

आर्ूमातथ

लगाइएको

आरोपको

सर्ाई

सम्बन्धमा वक्तव्य ददनेछ । यसरी सर्ाई सम्बन्धी वक्तव्य ददएपतछ
प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आर्ूले पेश गरे को प्रस्ताव प्रदे श सभाको
अनुमतत तलई वर्ताय तलन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताय
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तलन नचाहेमा वा सभाले अनुमतत नददएमा उक्त प्रस्तावलाई तनर्ययाथय
प्रस्तुत गररनेछ ।
(३) उपतनयम (२) को प्रयोजनको लातग सभाको तनर्यय मत
ववभाजनद्वारा हुनेछ ।
(४) तनयम १८० बमोशजमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम
रहेको सम्पूर्य सदस्य सं ख्याको दुई ततहाई बहुमतबाट पाररत भएमा
सम्बशन्धत पदातधकारी स्वताः पदमुक्त हुनेछ ।
पररच्छे द − २२
अनुपशस्थततको सूचना, राजीनामा र स्थान ररक्तता
१८३. अनुपशस्थततको सूचनााः (१) कुनै सदस्य लगातार दसवटा वा सोभन्दा
बढी बैठकमा अनुपशस्थत रहनु पने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना
सभामुखलाई ददनु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्य सभाको दसवटा भन्दा कम बैठकमा उपशस्थत
हुन नसक्ने शस्थतत भएमा सभामुखलाई अतग्रम सूचना ददनु पनेछ ।
अग्रीम सूचना ददन नसक्ने कुनै मनातसब कारर् भए उपशस्थत भएको तीन
ददन तभत्र सूचना ददनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोशजम ददइने सूचनामा आर्ू
अनुपशस्थत रहने अवतध र कारर् समेत उल्ले ख गनुय पनेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजमको सूचना भए सभामुखले सभाको
स्वीकृततको तनतमि प्रस्तुत गनेछ र उपतनयम (२) बमोशजमको सूचना भए
सभामुखले स्वीकृत गनेछ ।

खण्ड १) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७4।1२।04

१८४. राजीनामााः (१) सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट
राजीनामा ददन सक्नेछ । उपसभामुख वा कुनै सदस्यले आफ्नो पदबाट
राजीनामा ददं दा सभामुखलाई सम्बोधन गरी ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम ददइएको राजीनामा अध्यिता गने
व्यशक्तले बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । बैठक चालू नरहेको अवस्थामा
सूचनापत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत गराइनेछ ।
१८५. स्थान ररक्तताको सूचनााः (१) सं ववधानको धारा १८० (क), (ख), (घ), र
(च) वा तनयम १९२ अनुसार सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररक्त भएमा
सभामुखले सो कुराको जानकारी सभालाई ददनेछ ।
(२) बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी
सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम स्थान ररक्त भएको सूचना सशचवले
प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन गनुक
य ा साथै मशन्त्रपररषद् र तनवायचन आयोगलाई
जानकारी ददनेछ ।

पररच्छे द − २३
सं सदीय दलको कायायलय र दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था
१८६. सं सदीय दलको कायायलयाः (१) सभामा प्रतततनतधत्व भएका सबै राजनीततक
दल र स्वतन्त्र सदस्यको सं सदीय दलको कायायलय रहनेछ ।
(२) सं सदीय दलको कायायलय सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
कायय व्यवस्था परामशय सतमततको
सशचवालयले तमलाउनेछ ।

परामशयमा सभामुखको तनदे शानुसार
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१८७. वववरर् र्ाराम भनेाः प्रत्येक सदस्यले यो तनयमावली प्रारम्भ भएको तमततले
तीस ददनतभत्र अनुसूची–६ बमोशजमको व्यशक्तगत वववरर् र्ाराम भरी
सशचवालयमा पेश गनुय पनेछ ।
१८८. सभामा प्रतततनतधत्व गने राजनीततक दलले वववरर् ददनु पनेाः (१) सभामा
प्रतततनतधत्व गने राजनीततक दलको नेताले यो तनयमावली प्रारम्भ भएको
तमततले तीस ददनतभत्र दे हायको वववरर् सशचवालयमा उपलब्ध गराउनु
पनेछाः–
(क)

अनुसूची − ७ बमोशजमको र्ाराममा आफ्नो दलका
सदस्यहरुको

नाम

र

वववरर्, सशचवालयसँग

दलको

तर्यबाट लेखापढी गनय अतधकृत गररएका बढीमा दुईजना
सदस्यहरुको नाम र दस्तखत नमूना,
(ख)

सम्बशन्धत राजनीततक दलको ववधान वा तनयमको एक
प्रतत, र

(ग)

सम्बशन्धत सं सदीय दलको छु ट्टै ववधान वा तनयम भए
सोको एक प्रतत ।
स्पष्टीकरर्ाः यस पररच्छे दमा “दलको नेता”

भन्नाले

सम्बशन्धत दलले आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्यलाई
सम्झनुपछय र सो शब्दले प्रदे श सभामा नेताले गनुप
य ने
कायय गनय सम्बशन्धत दलले अतधकृत गरे को सदस्यलाई
समेत जनाउँछ ।
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(२) कुनै राजनीततक दलको सभामा एक मात्र सदस्य भएमा
तनजले उपतनयम (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको कागजात एक प्रतत
सं ल्न गरी तनयम १८७ बमोशजमको वववरर् ददनु पयायप्त हुनेछ ।
(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन एक
मात्र सदस्य भएको राजनीततक सङ्गठन वा दलमा अको सदस्य थप भएमा
सो दलले उपतनयम (१) बमोशजमको वववरर् ददनु पनेछ ।
(४) सभाको काययकालमा कुनै दल गठन भएमा त्यसरी गठन
भएको सामान्यतया पन्र ददनतभत्र सो दलको नेताले उपतनयम (१)
बमोशजमको वववरर् ददनु पनेछ ।
१८९. वववरर्को प्रकाशनाः तनयम १८७ र १८८ बमोशजम सशचवालयमा
ददइएको वववरर्को सारांश सूचनापत्रमा प्रकाशन गररनेछ ।
१९०. दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थााः दलत्याग सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत
कानुनमा व्यवस्था भएबमोशजम हुनेछ
१९१. बैठकलाई जानकारी ददने वा सूचना प्रकाशन गनेाः दलत्याग सम्बन्धी
सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सो को जानकारी सभाको बैठकलाई
ददनुपनेछ र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सशचवालयको
सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पनेछ ।
१९२. स्थान ररक्त भएको मातननेाः दल त्यागको सूचना सभाको बैठकलाई ददएमा
वा त्यस्तो सूचना सशचवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएमा त्यस्तो
सदस्यको स्थान ररक्त भएको मातननेछ ।
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पररच्छे द − २४
सदस्यको आचरर् र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
१९३. पालना गनुप
य ने आचार सं वहतााः (१) सभाका पदातधकारी तथा सदस्यहरुले
सं ववधान बमोशजमको उिरदावयत्व पूरा गनय तथा तनजहरुको काम
कारवाहीमा सावयजतनक ववश्वास कायम गनय दे हाय बमोशजमका आचार
सं वहताको पालना गनेछन्ाः–
(क)

सभाको लक्ष्य पूततय गने तथा सो उद्देश्यका लातग यस
तनयमावलीको पूर्य पालना गने,

(ख)

समाजमा

ववद्यमान

सावयजतनक

नैततकता

र

आचरर्

अनुकुलको व्यवहार सदै व गने,
(ग)

सभाको बैठक वा आर्ू सदस्य भएको सतमततमा उपशस्थत
भई यसका काम कारवाहीमा तनयतमत रुपमा भाग तलने
तथा आफ्नो मतातधकारको प्रयोग गने,

(घ)

आफ्नो कतयव्य

तनाःस्वाथय रुपमा इमान्दारीपूवक
य
तथा

वस्तुतनष्ठ भई उिरदायीपूर्य रुपमा पालन गने,
(ङ)

बैठकसँग सम्बशन्धत हरे क काम कारवाहीमा सदस्यहरुले
सावयजतनक उद्देश्यलाई महत्व ददने तथा तनजी स्वाथय र
सावयजतनक स्वाथयका वीच द्वन्द हुने शस्थतत भएमा स्पष्ट
रुपमा सावयजतनक स्वाथयका लातग उतभने,

(च)

सभाका कुनै काम कारवाहीमा व्यशक्तगत, आतथयक र्ाइदा
वा शुल्क, पाररितमक वा पाररतोवषक तलई बोल्ने, मतदान
गने वा भाग तलने काम नगने,
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(छ)

सदस्यको

है तसयतमा

प्राप्त

भएका

गोप्य

सूचना

एवं

जानकारी बैठकको उद्देश्यका लातग मात्र प्रयोग गने र
आतथयक र्ाइदाका लातग यसलाई कुनै अन्य व्यशक्त वा
सं स्थासँग ले नदे नको ववषय नबनाउने,
(ज)

सभाको वा आर्ू सदस्य भएको सतमततमा ववचाराधीन
रहेको कुनै ववषयमा आफ्नो व्यशक्तगत वा तनजी स्वाथय
गाँतसएको भएमा स्वेच्छाले सो कुराको स्पष्ट रुपमा बुशझने
गरी बैठक वा सतमततलाई जानकारी गराई सो ववषयमा
हुने छलर्लबाट अलग रहने,

(२)

यस

तनयम

अन्तगयतका

आचारसं वहता

पदातधकारी

र

सदस्यहरुको सावयजतनक जीवनको सबै पिमा लागू हुनछ
े न् ।
तर पदातधकारी तथा सदस्यहरुको पूर्य रुपमा व्यशक्तगत वा तनजी
जीवनसँग सम्बशन्धत काम वा व्यवहारलाई यसले तनयतमत गरे को मातनने
छै न ।
१९४. उजुरी गनय सवकनेाः (१) यदद कुनै व्यशक्त वा सभाको सदस्य समेतलाई
कुनै सदस्यले तनयम १९३ अनुसारको आचारसं वहताको कुनै प्रावधानको
उल्लं घन गरे को ववश्वास गने कारर् भएमा सशचव समि तलशखत उजुरी
ददनसक्नेछ ।
(२) सशचवले उपतनयम (१) अनुसार तलशखत उजुरी प्राप्त गरे मा
सो उजुरीका बारे मा सभामुखलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनेछ ।
१९५.

आचरर् अनुगमन सतमततको गठनाः (१) सभामा एउटा आचरर् अनुगमन
सतमतत रहनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजमको सतमततको गठन दे हाय बमोशजम
हुनेछाः–
(क) सभामुख– सभापतत
(ख) उपसभामुख– उपसभापतत
(ग) प्रदे श सभामा प्रतततनतधत्व गने सं सदीय दलका
मुख्य

सचेतकको

तसर्ाररसमा

सभामुखद्वारा

मनोनीत बढीमा पाँच जना सदस्य– सदस्य
(घ) प्रदे श सभाको सशचव – सदस्य सशचव ।
१९६. आचरर् अनुगमन सतमततको काम, कतयव्य र अतधकाराः (१) आचरर्
अनुगमन सतमततको काम, कतयव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछाः–
(क) तनयम

१९४

अनुसार

उजुरी

प्राप्त

भएको

अवस्थामा र कुनै सदस्यले तनयम १९३ को
उपतनयम (१) मा उशल्लशखत आचार सं वहताको
उल्लं घन गरे को भनी सावयजतनक रुपमा उठे का
प्रश्नको

आधारमा

आवश्यक

छानतबनको

कायय

प्रारम्भ गने,
(ख) तनयम १९३ मा उल्लेख गररएको आचारसं वहताको
उल्लं घनका सम्बन्धमा आर्ैं छानतबन गने,
(ग) आचरर्का
सम्बन्धमा

सम्बन्धमा
सम्बशन्धत

उठे का
सदस्य

प्रश्नहरुको
तथा

व्यशक्तहरुसँग आवश्यक जानकारी तलने,

अन्य
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(घ) आचरर्का सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यशक्त, सं स्था
वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी तलने, र
(ङ) सदस्यहरुको
प्रश्नहरुको

आचरर्का
ववषयमा

सम्बन्धमा

छानतबन

गदाय

उठे का
सं कतलत

तथ्यबाट सम्बशन्धत सदस्यले आचरर्को उल्लं घन
गरे को दे शखन्छ वा दे शखदै न भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट
तनर्यय गरी सोको प्रततवेदन बैठकमा पेश गने,
(२) आचरर् अनुगमन सतमततले आफ्नो अन्य काययववतध आर्ै
तनधायरर् गनेछ ।
(३) यस तनयम बमोशजम कुनै सदस्य उपर आचरर् उल्लं घनमा
छानतबन प्रारम्भ गररएकोमा त्यसलाई आवश्यक सहयोग गनुय प्रत्येक
सदस्यको कतयव्य हुनछ
े ।
(४) यस तनयम बमोशजम कुनै सदस्य उपर आचरर् उल्लं घनमा
छानतबन प्रारम्भ गररएकोमा सम्बशन्धत सदस्यलाई आचरर् अनुगमन
सतमततले आफ्नो प्रततरिा गने मनातसब मौका प्रदान गनेछ ।
(५) आचरर् अनुगमन सतमततले उपतनयम (१) को खण्ड (घ)
बमोशजम सभामा पेश गरे को प्रततवेदनलाई सभाको अतभलेखमा राशखनेछ।
(६) आचरर् अनुगमन सतमततले उपतनयम (१) को खण्ड (ङ)
अनुरुप कुनै सदस्यले तनयम १९३ मा उल्लेख गररएको आचारसं वहता
उल्लं घन गरे को पाएमा, सभामा प्रततवेदन पेश भएको तथ्यलाई तनयम
१६९ अनुसार ववशेषातधकारको उल्लं घनको प्रश्न भएको मातननेछ र सोही
तनयम अनुसारको काययववतध लागू गररनेछ ।
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पररच्छे द − २५
ु
मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, राजीनामा र कागजात टे बल
१९७. मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारीाः (१) सावयजतनक महत्वको ववषयमा
मन्त्रीले सभामुखको अनुमतत तलई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी ददन
सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम ददइएको वक्तव्य वा जानकारीमातथ
सभामुखको अनुमतततलई ववषयवस्तुमा केशन्द्रत रही प्रश्न सोध्न सवकनेछ र
त्यस्तो प्रश्नको सम्मान गरी सम्भव भएसम्म जवार् ददने दावयत्व
सम्बशन्धत मन्त्रीको हुनेछ ।
ु
१९८. टे बल
गनुय पने कागजाताः (१) कुनै मन्त्रीले बैठकमा वक्तव्य वा
जानकारी ददँदा कुनै सरकारी कागजपत्र वा प्रततवेदन वा त्यसको कुनै
ु गनुय
अंश उद्धृत गरे मा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रततवेदन बैठकमा टे बल
पनेछ ।
ु गदाय राविय सुरिा, शाशन्त
तर कुनै कागजपत्र वा प्रततवेदन टे बल
व्यवस्था वा सावयजतनक वा राविय वहतको प्रततकूल हुन्छ भन्ने पयायप्त
आधार र कारर् भएमा सोको जानकारी सदनलाई गराई मन्त्रीले त्यस्तो
ु नगनय सक्नेछ ।
कागजपत्र वा प्रततवेदन टे बल
(२) कुनै कागजपत्र वा प्रततवेदनको सारांश उल्लेख गरे मा
ु गनुय पने छै न ।
त्यस्तो कागजपत्र वा प्रततवेदन टे बल
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१९९. राजीनामा ददने मन्त्रीद्वारा वक्तव्याः (१) मन्त्री पदबाट राजीनामा ददने
सदस्यले आर्ूले ददएको राजीनामाको सम्बन्धमा सभामुखको अनुमतत
तलई सभामा वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

ददइएको

वक्तव्यमातथ

कुनै

छलर्ल हुने छै न ।
पररच्छे द − २६
ववववध
२००. मुख्यन्यायातधवक्ताले राय व्यक्त गनय सक्नेाः (१) सभामुखले कुनै कानूनी
प्रश्नको सम्बन्धमा मुख्यन्यायातधवक्ताको राय तलन आवश्यक ठानेमा
मुख्यन्यायातधवक्तालाई सदनमा उपशस्थत भई राय व्यक्त गनय अनुमतत
ददनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम व्यक्त गररएको रायमातथ छलर्ल
हुने छै न ।
(३)

उपतनयम

(१)

बमोशजमको

राय

व्यक्त

गने

प्रवक्रया

सभामुखले तनधायरर् गरे बमोशजम हुनेछ ।
२०१. सशचवको ववशेष अतधकाराः सशचवले सभा वा कुनै सतमततको बैठकमा प्रवेश
गनय र बैठकमा काययरत सशचव वा अतधकृतलाई तनदे शन ददन वा
तनयन्त्रर् गनय वा सभा वा सतमततको बैठकले मागेको काययववतध सम्बन्धी
सल्लाह ददन सक्नेछ ।
२०२. अतभलेखहरुको सुरिााः (१) सभा र यसका सतमततहरुको तनर्यय तथा
कारवाहीको अतभलेखहरु सशचवले सुरशित राख्न लगाउनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम राशखने अतभलेखहरु सभामुखको
आदे श तबना सशचवले सभा भवनबाट बावहर लै जान कसैलाई अनुमतत ददने
छै न ।
२०३. भाषााः (१) सभा वा यसका सतमततहरुको काम कारवाही नेपाली भाषामा
हुनेछ । नेपाली भाषाका अततररक्त अन्य राि भाषालाई प्रदे श कानुन
बमोशजम प्रदे शको सरकारी कामकाजको भाषा तनधायरर् गररएको भए
त्यस्तो भाषामा समेत सभा वा सतमततको कामकारवाहीको अतभलेख राख्न
सवकनेछ ।
(२)

कुनै

सदस्यले

आफ्नो

मातृभाषामा

बोले को अवस्थामा

त्यसलाई अतभलेख राख्ने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले त्यस्तो
सदस्यलाई साङ्केततक भाषामा आफ्नो ववचार प्रकट गनय र त्यस्तो
ववचारलाई तनजको सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी सभामा सुनाउने अनुमतत
ददन सक्नेछ ।
२०४. कानूनी राय सल्लाह सम्बन्धी व्यवस्थााः सभा वा यसको कुनै सतमततको
बैठकको काम कारवाहीमा कुनै कानूनी प्रश्न उठे मा तत्सम्बन्धमा कानून
तथा ववधेयक शाखा प्रमुखको राय सल्लाह तलइनेछ र सभा वा सतमतत
पि वा ववपि भएको कुनै मुद्दा मातमलामा तनजले सभा वा सतमततको
प्रतततनतधत्व समेत गनेछ ।
२०५. सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारीाः (१) सं ववधानको धारा १८७ को
उपधारा (६) को व्यवस्था बमोशजम सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गररएको
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सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी समालाई तत्काल
ददनेछ।
(२) बैठक नचले को अवस्थामा उपतनयम (१) बमोशजमको
सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सशचवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना
टाँस गनय लगाई अन्य सञ्चारका माध्यमबाट त्यसको प्रचार प्रसार समेत
गनय लगाउनेछ ।
(३)
प्रततबन्धात्मक

सं ववधानको

धारा

१८७

वाक्यांश

बमोशजम

कुनै

को

उपधारा

सदस्यलाई

कुनै

(६)

को

र्ौजदारी

अतभयोगमा पक्राउ गररएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई
प्रहरी वहरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदे श सभाको सदस्यको है तसयतले कुनै
कायय गनय वा कुनै अतधकार वा उन्मुशक्त प्राप्त हुने छै न ।
(४) कुनै सदस्य उपर प्रचतलत कानून बमोशजम तीन वषय वा सो
भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैततक पतन दे शखने र्ौजदारी मुद्दामा
अतभयोग पत्र दायर भई तनज पूपि
य को लातग थुनामा रहेकोमा त्यस्तो
थुनामा रहेको अवतधभर, कुनै सदस्यलाई र्ौजदारी मुद्दामा अदालतको
अशन्तम र्ैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु
पने अवतधभर र कुनै सदस्यले र्ौजदारी मुद्दामा अदालतको र्ैसला
बमोशजम

कैदको सजाय भुक्तान

गरररहेकोमा सो अवतधभर त्यस्तो

सदस्यलाई सभामुखले तनलम्बन गनुय पनेछ ।
२०६. पोशाक तथा प्रतीक शचन्हाः प्रदे श सभाका सदस्यहरुको पोशाक तथा
प्रतीक शचन्ह काययव्यवस्था परामशय सतमततको परामशयमा सभामुखले तोके
बमोशजम हुनेछ ।
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२०७. सदस्यको मनोनयनाः यस तनयमावलीमा ले शखएदे शख बाहेक प्रदे श सभासँग
सम्बशन्धत सतमतत, समूह, सं घ वा यस्तै तनकायमा प्रतततनतधत्व गने
सदस्यको मनोनयन सदस्यको ज्ञान, सीप, रुशच एवं सभामा रहेको दलीय
सं रचनालाई दृवष्टगत गरी सभामुखले गनय सक्नेछ र त्यस्तो सतमतत, समूह,
सं घ वा तनकायको गठन र काययववतध सभामुखले तोके बमोशजम हुनेछ ।
२०८.

प्रवेश

तनयतमत

गने

अतधकाराः

(१)

सभा

र

सतमततका

बैठकहरु

सामान्यतया खुला रहनेछन् ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापतन दे हाय
सतमततका बैठकहरु सतमततले अन्यथा तनर्यय गरे कोमा बाहेक बन्द
रहनेछाः
(क) कायय व्यवस्था परामशय सतमतत,
(ख) ववशेषातधकार सतमतत र
(ग) आचारर् अनुगमन सतमतत ।
(३) प्रदे श सभाको काम कारवाही हेन य आउने व्यशक्तहरुको
सुववधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश तनयतमत तथा तनयन्त्रर् गने अतधकार
सभामुखलाई हुनेछ । त्यसरी प्रवेश तनयतमत गनय सभामुखले आवश्यकता
अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गनय वा गनय लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपतनयम (२) बमोशजम जारी गररएको प्रवेशपत्र तलई प्रदे श
सभाको पररसरतभत्र प्रवेश गने व्यशक्तले त्यस्तो प्रवेशपत्रमा उशल्लशखत वा
प्रदान गररएको शतयहरुको पालन गनुय पनेछ । कसैले ती शतयहरु पालन
नगरे मा

त्यस्तो

व्यशक्तलाई

तनष्काशन गनय सवकनेछ ।

सभामुखको

आदे शले

बैठक

भवनबाट
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२०९. बैठकलाई सम्बोधनाः (१) कुनै ववदे शी रािको राि प्रमुख, सरकार प्रमुख,
ु
ु
सभामुख वा सं यक्त
राि सं घको महासशचव वा नेपालशस्थत सं यक्त
रािसं घका आवासीय सं योजकले सभालाई सम्बोधन गनय नेपाल सरकारको
सहमतत तलई प्रदे श सरकारले अनुरोध गरे मा सभामुखले अनुमतत ददन
सक्नेछ ।
(२) उपतनयम

(१) बमोशजम सम्बोधनको लातग अपनाइने

प्रवक्रया कायय व्यवस्था परामशय सतमततको परामशयमा सभामुखले तोके
बमोशजम हुनेछ ।
२१०. प्रदे श सभाको कारवाहीको सं शिप्त वववरर्ाः प्रदे श सभाको कारवाहीको
सं शिप्त वववरर् सदस्यहरुलाई ववतरर् गररनेछ ।
२११. आन्तररक काययववतधाः (१) कायय व्यवस्था परामशय सतमततको परामशय र
सभाको

स्वीकृतत

तलई

सभामुखले

आवश्यकता

अनुसार

आन्तररक

काययववतध बनाउन सक्नेछ ।
२१२. तनयमहरुको तनलम्बनाः (१) कुनै पतन सदस्यले सभामुखको अनुमतत तलई
यस तनयमावलीको कुनै तनयमलाई प्रदे श सभासमि ववचाराधीन कुनै
काययको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी तनलशम्बत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) मा उल्ले ख भए अनुसारको प्रस्ताव बैठकमा
उपशस्थत सदस्यको बहुमतले पाररत भएमा उक्त तनयम तत्कालका लातग
तनलशम्बत भएको मातननेछ ।
२१३. बाधा अडकाउ र्ुकाउने अतधकाराः यो तनयमावलीको प्रयोग गदाय परे का
बाधा अडकाउहरु र्ुकाउन र सं ववधान तथा यस तनयमावलीको अधीनमा
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रही आवश्यक आदे श वा तनदे शनहरु ददने अतधकार सभामुखलाई हुनछ
े
। त्यस्ता आदे श वा तनदे शनहरु त्यसपतछ बस्ने बैठकबाट अनुमोदन
गराउनु पनेछ । यसरी अनुमोदन भएका आदे श वा तनदे शनहरु यस
तनयमावलीमा परे सरह मातननेछन् ।
२१४.

तनयमावलीको

व्याख्यााः

यस

तनयमावलीको

व्याख्या

गने

अतधकार

सभामुखलाई हुनेछ र तनजको तनर्यय अशन्तम हुनेछ । त्यस्तो तनर्ययको
जानकारी सभालाई ददनु पनेछ ।
२१५. सशचवको काम गनय सक्नेाः सशचव अनुपशस्थत भएको अवस्थामा यस
तनयमावलीमा सशचवले गने भनी तोवकएका काययहरु सभामुखले तोकेको
वररष्ठ अतधकृतले गनेछ ।
२१६. सशचवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सतमततको गठनाः (१) प्रदे श सभा र
सशचवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा
आवश्यक नीतत तनधायरर् गने तथा रे खदे ख, तनयन्त्रर् र सुपररवेिर् गने
काम समेतका लातग सशचवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सतमतत
रहनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको सतमततको गठन दे हाय बमोशजम
हुनेछाः–
(क)

सभामुख – सभापतत

(ख)

उपसभामुख – सदस्य

(ग)

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्री – सदस्य

(घ)

सशचवालय सशचव – सदस्य सशचव
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२१७. सतमततको काम, कतयव्य र अतधकाराः (१) सतमततको काम, कतयव्य र
अतधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः—
(क)

सशचवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायय गने,

(ख)

प्रदे श सभा तथा सशचवालयको वावषयक बजेट
तनधायरर् गने,

(ग)

प्रदे श सभा सेवामा रहने कमयचारीको दरबन्दी
तनधायरर् गने,

(घ)

सशचवालयका कमयचारीहरुको वृशि ववकास एवं
सुववधा तनधायरर् सम्बन्धी कायय गने,

(ङ)

प्रदे श सभाको भौततक तनमायर् र सुधार सम्बन्धी
नीतत तय गने,

(च)

प्रदे श

सभाका

सतमततहरुबीच

समन्वय

र

सामन्जस्यता कायम गने, गराउने,
(छ)

सदस्यको

दिता

तथा

िमता

अतभवृवद्ध

गनय

आवश्यक पने कायय गने,
(ज)

प्रदे श सरकारसँग समन्वय गरी प्रदे श सभा तथा
प्रदे श सभाको सतमततको वावषयक काययतातलका
तयार गने तथा प्रदे श सभा र सशचवालयको
अल्पकालीन

तथा

दीघयकालीन

कायायन्वयन गने गराउने ।

योजना

बनाई
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(२) सतमततको अन्य काम, कतयव्य र अतधकार सभामुखले तोके
बमोशजम हुनेछ ।
२१८. आन्तररक काम कारवाही मातननेाः यस तनयमावली बमोशजम सम्पादन
गररने काम कारवाही सभाको आन्तररक काम कारवाही मातनने छ ।
यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छै न ।
२१९. सं शोधन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सभाले यस तनयमावलीमा आवश्यक
सं शोधन गनय सक्नेछ ।
(२) तनयमावली सं शोधन गनय आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले
सो सम्बन्धी कारर् र वववरर् सवहतको प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई
ददनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजमको सूचना सभामुखले उपयुक्त ठानी
अनुमतत ददएमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले तनयमावली सं शोधन
मस्यौदा सतमतत गठन गररयोस् भनी सतमततमा रहने सदस्यहरूको नाम
सवहतको प्रस्ताव स्वीकृततको लातग बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।
(४)

उपतनयम

(३)

बमोशजमको

सतमततमा

आवश्यकता

अनुसारको सङ्खख्यामा सदस्य रहनेछन् र सतमततको सभापतत सतमततका
सदस्यहरूले आर्ूमध्येबाट चयन गने छन् ।
(५) सतमततले बैठकमा प्रततवेदन पेश गरे पतछको अन्य काययववतध
सभामुखले

हेरर्ेर

गरे मा

बाहेक

ववधेयकका

सम्बन्धमा

अपनाइने

काययववतध अपनाइनेछ ।
२२०. खारे जी र बचाउाः (१)

प्रदे श नम्बर ५ को प्रदे शसभा कायय सञ्चालन

अन्तररम काययववतध, २०७४ खारे ज गररएको छ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजमको काययववतध बमोशजम भए गरे का
काम कारवाहीहरु यसै तनयमावली बमोशजम भए गरे को मातननेछ ।
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अनुसूची − १
(तनयम ७ को उपतनयम (२) र तनयम ९ को उपतनयम (२) सँग सम्बशन्धत)
िी सशचव, प्रदे श सभा
प्रदे श नम्बर ५ ।

ववषयाः सभामुख/उपसभामुख पदमा तनवायशचत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव ।
प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुख को तनवायचनमा माननीय सदस्य िी ... ... ...

....................... लाई मैले नेपालको सं ववधानको धारा ..... एवं यस प्रदे श सभा
तनयमावली को तनयम ......... बमोशजम प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुख पदमा

तनवायशचत गररयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गदयछु । तनजको वववरर् दे हाय बमोशजम
छाः–

१. पूरा नामाः–................................................
२. उमेराः– ............ वषयाः– ......
३. तलङ्गाः– मवहला/पुरुष

४. ठे गानााः– .........................

५. माता/वपतााः– .........................

६. पतत/पत्नीको पूरा नामाः– .........................
७. क्र.सं . ...........
प्रस्तावक,

दस्तखताः ..................

नामाः ................................
क्र.सं . ................
मातथ

उल्लेख

भए

बमोशजम

माननीय

सदस्य

िी

...

...

...

...

........................... प्रस्तावक भई प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुख को
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तनवायचनमा माननीय सदस्य िी ... ... ... ... ..................... लाई तनवायशचत
गररयोस् भनी उम्मेदवार मनोनयन गनुभ
य एको प्रस्तावको म समथयन गदयछु ।
समथयक,

दस्तखताः ..................

नामाः ................................
क्र.सं = ..........

तमतताः ..................

सं ल्न कागजाताः मनोनीत उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको तनस्सा यसै प्रस्तावसाथ
सं ल्न छ ।

तमतताः ..................

समयाः...................
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अनुसूची–२
(तनयम ७ को उपतनयम (२) र तनयम ९ को उपतनयम (२) सँग सम्बशन्धत)
उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको तनस्सा
मलाई माननीय िी ...................

................. ............... .........ले

प्रस्ताव गरी प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुखको तनवायचनमा उम्मेदवार प्रस्ताव
गरे

बमोशजम

प्रदे श

सभाबाट

तनवायशचत

भएमा

सभामुख/उपसभामुख पदमा रही काम गनय राजी छु ।

तमतत..................
मनोनीत उम्मेदवारको,
दस्तखताः ..............

नामाः ..............................
क्र.साः .........

म

प्रदे श

सभाको
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अनुसूची–३
(तनयम ८ र १० सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुख पदको शपथको ढाँचा

ु
म......................................मुलक
र जनताप्रतत पूर्य वर्ादार रही सत्य
तनष्ठापूवक
य
प्रततज्ञा गछु य/ईश्वरको/दे श र जनताको नाममा शपथ तलन्छु

वक

नेपालको राजकीय सिा र सावयभौमसिा नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको
सं ववधान प्रतत पूर्य वर्ादार रहँदै प्रदे श सभाको सभामुख/उपसभामुख पदको
ु
कामकाज प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही, मुलक
र जनताको सोझो शचताई,
कसै को डर नमानी, पिपात नगरी, पूवायग्रह वा खराब भावना नतलई पदीय
गोपतनयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गनेछु ।

तमतताः ............................

दस्तखताः ..............................
नाम, थराः .............................
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अनुसूची–४

(तनयम १४९ को उपतनयम (३) सँग सम्बशन्धत)
सतमततको सभापतत पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र र मञ्जुरीको तनस्सा
प्रस्तावकले भने

िी सशचव, प्रदे श सभा
प्रदे श नम्बर ५ ।

प्रदे श सभा अन्तगयतको ......... .......... ....... सतमततको सभापतत पदको
तनवायचनमा िी .......... ...... लाई म प्रस्ताव गरी उम्मेदवार मनोनयन गदयछु ।
तनजको वववरर् दे हाय बमोशजम छाः–

१. पूरा नाम..........................................
२. उमेर..............वषय तलङ्गाः मवहला/पुरुष
३. ठे गाना......................................
४. माता/वपता

५. पतत/पत्नीको पूरा नाम .......... ................ ..... ........ ...
प्रस्तावक

दस्तखत..................
नाम......................

मतदाता नामावलीको क्र.सं ....
समथयकले भने
मातथ उशल्लशखत....... ....... ......... ....... ....... ....... .... ... प्रस्तावकले
प्रदे श

सभा

अन्तगयतको

...........

.......

........................

....................सतमततको सभापतत पदको तनवायचनमा िी ...... ....... ...... .....
............... लाई उम्मेदवार मनोनयन गनुय भएको प्रस्तावको म समथयन गदयछु ।
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समथयक,

दस्तखत..................

नाम.....................
६. सं ल्न कागजाताः

मतदाता नामावलीको क्र.सं ....

(क) मनोनीत उम्मेदवारको नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त
प्रतततलवप ।

(ख) उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको तनस्सा ।
तमतत.......................
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उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको तनस्सा

मलाई िी ...................ले प्रस्ताव गरी ......... ......... .सतमततको सभापततको
तनवायचनमा उम्मेदवार मनोनयन गरे बमोशजम तनवायशचत भएमा म सभापतत पदमा
रही काम गनय राजी छु ।
प्रदे श सभा तनयमावली बमोशजम सभापतत पदको तनवायचनमा उम्मेदवार हुन मेरो
यो्यता पुगक
े ो छ ।
तमतत..................

मनोनीत उम्मेदवारको,
दस्तखताः ..............
नामाः................
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अनुसूची–५

(तनयम १४९ को उपतनयम (९) र तनयम १६७ को उपतनयम (५) सँग
सम्बशन्धत)

सतमततका सभापतत पदको शपथको ढाँचा

ु र जनताप्रतत पूर्य वर्ादार रही सत्य तनष्ठापूवक
म........... ......मुलक
य प्रततज्ञा
गछु य/ईश्वर/दे श र जनताको नाममा शपथ तलन्छु वक नेपालको राजकीय सिा र
सावयभौमसिा नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको सं ववधान प्रतत पूर्य वर्ादार
रहँदै प्रदे श सभा अन्तगयतको..... ........... ...... ..... सतमततको सभापतत पदको
ु
कामकाज प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही, मुलक
र जनताको सोझो शचताई
कसै को डर नमानी, पिपात नगरी, पूवायग्रह वा खराब भावना नतलई पदीय
गोपतनयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गनेछु ।
तमतत............................
दस्तखताः..................
नाम ......................
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अनुसूची–६

(तनयम १८७ सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श सभाका सदस्यहरुको व्यशक्तगत वववरर् र्ाराम
१. सदस्यको नाम, थराः
२. आमाको नाम, थराः

३. स्थायी ठे गानााः शजल्लााः

बाबुको नाम, थराः

४. जन्म तमतताः

गा.पा. /न.पााः

पतत/पत्नी को नाम, थराः
वडा नं.

टोलाः

५. शैशिक यो्यतााः

६. प्रतततनतधत्व गने शजल्लााः

७. राजनीततक सङ्गठन वा दलको,—
(क) नामाः

(ख) स्वतन्त्राः

८. प्रदे श राजधानीको ठे गानााः
शजल्लााः

नगरपातलकााः
वडा नं.
टोलाः

र्ोन नं.

मोबाईलाः
ई–मेलाः

मातथ उशल्लशखत वववरर्मा कुनै पररवतयन भएमा तुरुन्त जानकारी ददनेछु ।
तमतताः .........................

दस्तखताः .......................
नामाः ..................
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अनुसूची–७

(तनयम १८८ को उपतनयम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श सभामा प्रतततनतधत्व गने राजनीततक दलको सदस्य सम्बन्धी वववरर्
क्र.सं .

सदस्यको
नाम

आमा/बाबुको

नाम, थर स्थायी ठे गाना

पतत/पत्नी को नाम, थर

शजल्ला

ले खापढी गनय अतधकृत गररएका सदस्यको,
१. दस्तखताः

नाम, थराः

२. दस्तखत

नाम, थराः

दलको नेताको,–

नाम, थराः
दस्तखताः
तमतताः

आज्ञाले,

डा. मान बहादुर वीके
प्रदे श सशचव

