
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, असोज १३ गते, २०७९ साल (संख्या ०७  

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

प्रदेश सभा सम्िवालयको सूिना 
 

प्रदेश सभािाट मममत २०७९।०३।१५ मा पाररत भएको "लमु्बिनी प्रदेश सभा 
मनयमावली, २०७९" सववसाधारणको जानकारीका लामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

लमु्बिनी प्रदेश सभा मनयमावली, २०७९ 

 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
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(2) 

 

प्रस्तावनाः नेपालको संववधानको धारा १९४ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले आफ्ना संववधान प्रदत्त अमधकार तथा 
कतवव्यको प्रविया मनधावरण गनव, सभाको कायव सञ्चालन गनव, िैठकको 
सवु्यवस्था कायम राख्न र प्रदेश सभा सम्िवालय लगायतका अन्य काम 
कारिाही मनयममत एवं प्रभावकारी िनाउन यो मनयमावली िनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्बभक 

१.  संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस मनयमावलीको नाम “लमु्बिनी प्रदेश 
सभा मनयमावली, २०७९” रहेको छ। 

  (२) यो मनयमावली तरुून्त प्रारबभ हनुेछ । 

२.     पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस मनयमावलीमा,   
(क) “अमधवेशन” भन्नाले संववधानको धारा १८३ िमोम्जमको 

अमधवेशनलाई सबझन ुपछव । 

(ख)  “अथवमन्त्री” भन्नाले प्रदेश सरकारको अथवमन्त्री वा आमथवक 
माममला तथा योजना मन्त्री वा आमथवक माममला हेनव 
तोवकएको मन्त्री सबझन ु पछव र सो शब्दले अथवमन्त्रीको 
काम गनव तोवकएको अन्य कुनै मन्त्री वा राज्यमन्त्री 
समेतलाई सबझन ुपछव । 

(ग)  “आवेदनपत्र” भन्नाले संववधानको धारा १९१ मा 
उम्ललम्खत व्यवस्था िाहेक अन्य कुराको सबिन्धमा कुनै 
व्यम्िको जीउ धन वा साववजमनक सरोकारसँग सबिम्न्धत 
ववषयमा सभाको सदस्य मार्व त मनयम ६१ िमोम्जम 
िैठकमा आवश्यक मनणवयका लामग गने अनरुोधलाई सबझन ु

पछव। 

(घ) “उपसभामखु” भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सभाको उपसभामखु 
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(3) 

सबझन ुपछव । 

(ङ) “पदामधकारी” भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सभाका 
सभामखु,उपसभामखु, ववपिी दलको नेता, सत्ता पिको 
प्रमखु सिेतक, ववपिी दलको प्रमखु सिेतक, प्रदेश सभाका 
समममतका सभापमत, प्रदेश सभामा प्रमतमनमधत्व गने 
राजनीमतक दलका संसदीय दलका नेता, सत्ता पिको 
सिेतक, ववपिको सिेतक एवं दलको प्रमखु सिेतकलाई 
सबझन ुपछव । 

(ि)  “पररसर” भन्नाले प्रदेश सभाको िैठक कि, उपकि, दीघाव 
कि, र समममत किहरूसवहत प्रदेश सभा भवनको सबपूणव 
भाग सबझन ुपछव र सो शब्दले सभामखुद्वारा समय-समयमा 
पररसर भनी तोवकएको ठाउँ समेतलाई जनाउँछ । 

(छ) “प्रदेश सभा” भन्नाले नेपालको संववधानको धारा १७५ 
िमोम्जमको लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभालाई सबझनपुछव । 

(ज) “प्रस्ताव” भन्नाले प्रदेश सभामा वविाराथव पेश गररएको कुनै 
प्रस्ताव सबझन ुपछव । 

(झ)  “प्रस्ततुकताव सदस्य” भन्नाले सरकारी ववधेयकको सबिन्धमा 
कुनै मन्त्री र गैर सरकारी ववधेयकको सबिन्धमा ववधेयक 
प्रस्ततुकताव सदस्य सबझन ुपछव । 

(ञ) “िजेट” भन्नाले अथवमन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गरेको 
राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुान सबझन ुपछव । 

(ट) “िैठककि” भन्नाले प्रदेश सभाको िैठक कि सबझन ुपछव 
र सो शब्दले िैठक किसँग जोमडएको दशवकदीघाव तथा 
िरण्डा समेतलाई जनाउँछ । 

(ठ)  “मन्त्री” भन्नाले प्रदेश सरकारको मखु्यमन्त्री, मन्त्री, 
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(4) 

राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री समेतलाई सबझन ुपछव । 

(ड) “मम्न्त्रपररषद्” भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको 
मम्न्त्रपररषद् सबझन ुपछव । 

(ढ) “मयावदापालक” भन्नाले प्रदेश सभाको सरुिाको लामग 
खवटएका सरुिाकमीलाई सबझन ुपछव । 

(ण) “सम्िव” भन्नाले नेपालको संववधानको धारा १९५ िमोम्जम 
मनयिु भएको लमु्बिनी प्रदेश सभाको सम्िव सबझन ुपछव र 
सो शब्दले सम्िव अनपुम्स्थत रहेको अवस्थामा प्रदेश 
सभाको सम्िव भई काम गनव यस मनयमावली िमोम्जम 
सभामखुले तोकेको प्रदेश सभा सम्िवालयको वररष्ठ 
अमधकृत कमविारी समेतलाई जनाउँछ। 

(त) “सम्िवालय” भन्नाले संववधानको धारा १९५ को उपधारा 
(२) िमोम्जम प्रदेश सभाको काम कारिाही संिालन तथा 
व्यवस्थापन गनवका लामग स्थापना भएको लमु्बिनी प्रदेशको 
प्रदेश सभा सम्िवालय सबझन ुपछव । 

(थ)  “सदस्य” भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सबझन ुपछव । 

(द)  “सदन” वा “सभा” वा “िैठक” भन्नाले प्रदेश सभाको सदन 
वा सभा वा िैठक सबझन ु पछव । 

(ध) “सभापमत” भन्नाले पररभाषा खण्डको (प) िमोम्जमको 
समममतको सभापमत सबझन ुपछव। 

(न)  “सभामखु” भन्नाले प्रदेश सभाको सभामखु सबझन ुपछव । 

(प)  “समममत” भन्नाले यस मनयमावली िमोम्जम गठन हनुे प्रदेश 
सभाको समममत सबझन ुपछव । 

(र्)  “सूिनापत्र” भन्नाले देहायका ववषयहरू समावेश भएको 
प्रदेश सभाको सूिनापत्र सबझन ुपछवः-  
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(5) 

(१)  िैठकको कारिाही सबिन्धी सूिनापत्र-१,  

(२)  िैठकको कारिाहीको संम्िप्त वववरण सबिन्धी 
सूिनापत्र-२, 

(३)  समममत सबिन्धी सूिनापत्र-३, 

(४)  सभामखुले आवश्यक ठहयावएका अन्य ववषय 
सबिन्धी सूिनापत्र-४। 

(ि)   “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सबझन ुपछव। 

(भ) “ववद्यतुीय संिार माध्यम” भन्नाले रेमडयो, टेमलमभजन, 

मोिाइल एसएमएस, र्ोन कल, इमेल, वेिसाइट वा 
मोिाइल एपलाई सबझन ुपछव  । 

 

पररच्छेद-२ 

 अमधवेशन आह्वान र अन्त्य तथा सदस्यको उपम्स्थमत र िस्न ेिम 

३. अमधवेशन आह्वान र अन्त्यः (१) प्रदेश प्रमखुले संववधानको धारा 
१८३ को उपधारा (१) वा (३) िमोम्जम सभाको अमधवेशन 
आह्वान गरेको सूिना सम्िवले सदस्यहरुलाई ददनेछ र सभामखु 
मनवावम्ित हनु ु अम्घका िैठकहरुको अध्यिता मनवावम्ित 
सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गनेछ । 

  (२) संववधानको धारा १८३ को उपधारा (२) िमोम्जम 
सभाको अमधवेशन प्रदेश प्रमखुले अन्त्य गरेमा सो सबिन्धी सूिना 
सभामखुले िैठकमा पढेर सनुाउनेछ । 

  (३) प्रदेश सभाको िैठक स्थमगत भएको अवस्थामा 
अमधवेशन अन्त्य भएमा सो सबिन्धी जानकारी सम्िवले 
सूिनापत्रद्वारा सदस्यहरुलाई ददनछे। 

  (४) प्रदेश प्रमखुले संववधानको धारा १८३ िमोम्जम 
सभाको अमधवेशन आह्वान र अन्त्य गरेको सूिना सम्िवले प्रदेश 
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(6) 

राजपत्रमा प्रकाशन गराउनछे र त्यस्तो सूिना आवश्यकता अनसुार 
साववजमनक सञ्चारका माध्यमिाट प्रिार प्रसार समेत गररनेछ । 

४.  सदस्यको शपथः (१) नपेालको संववधानको धारा १८३ को 
उपधारा (१) िमोम्जम प्रदेश सभाको पवहलो अमधवेशन आह्वान 
पश्चात प्रदेश सभाको िैठक िस्न ुअम्घ प्रदेश सभामा मनवावम्ित भई 
आउन े सदस्यले अनसूुिी-१ को ढाँिामा प्रदेश प्रमखु समि पद 
तथा गोपमनयताको शपथ ग्रहण गनुव पनेछ। 

  (२) प्रदेश सभाको पवहलो अमधवेशनको पवहलो िैठक 
पश्चात उपमनवाविनिाट वा समानपुामतक िन्दसूिीिाट मनवावम्ित भई 
आउन े प्रदेश सभा सदस्यहरुले सभामखु समि अनसूुिी-१ को 
ढाँिामा पद तथा गोपमनयताको शपथ ग्रहण गनुव पनेछ । 

५. सदस्यको उपम्स्थमतः िैठकमा आसन ग्रहण गनुव अम्घ प्रत्येक 
सदस्यले िैठक कि िावहर राम्खएको पमु्स्तका वा ववद्यतुीय हाम्जर 
उपकरण (मडम्जटल एटेन्डेन्स मेमसन) मा उपम्स्थमत जनाउन ु 
पनेछ । 

६. िस्न े िमः (१) प्रत्येक सदस्यले सभामखुद्वारा मनधावररत िम र 
स्थानमा आ-आफ्नो आसन ग्रहण गनुव पनेछ। 

    (२) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामखुले मनम्श्चत 
स्थान र िम तोकी मनजको साथमा एकजना सहयोगी व्यम्ि 
समेतलाई िस्ने अनमुमत ददन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

 सभामखु र उपसभामखुको मनवाविन तथा सभा संिालक सदस्यहरुको 
मनोनयन 

७.  सभामखुको मनवाविनः (१) सभामखुको मनवाविन संववधानको धारा 
१८२ ले व्यवस्था गरेको अवमधमभत्र तोवकएको ददनमा हनुेछ र 
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(7) 

त्यसको सूिना सम्िवले प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रकाम्शत कायविममा 
मनधावररत समयमभत्र कुनै सदस्यले कुनै अको सदस्यलाई सभामखु 
पदमा मनवावम्ित गररयोस ्भने्न प्रस्तावमा एकजना सदस्यको समथवन 
सवहत अनसूुिी-२ िमोम्जमको ढाँिामा सोको सूिना सम्िवलाई ददन 
सक्नेछ।त्यस्तो सूिनाको साथमा “मनवावम्ित भएमा सभामखुको 
कायव गनव राजी छु” भने्न प्रस्ताववत सदस्यको मञ्जुरी समेत अनसूुिी-
३ िमोम्जमको ढाँिामा पेश गनुव पनेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्तावको सूिना प्रस्तावक 
सदस्यले िैठकमा प्रस्ततु गरेपमछ समथवक सदस्यले समथवन 
गनेछ।त्यस्तो प्रस्तावको सूिना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समथवक 
सदस्यले िोमलसकेपमछ अध्यिता गने व्यम्िले प्रस्ताववत सदस्य 
सभामखु पदमा मनवववरोध मनवावम्ित भएको घोषणा गनेछ । 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जमको समयमा एक भन्दा िढी 
प्रस्तावको सूिना प्राप्त भएकोमा दताव िम अनसुार प्रस्तावक 
सदस्यहरूले प्रस्ताव प्रस्ततु गने र समथवक सदस्यहरूले समथवन गने 
िम सवकएपमछ सिै प्रस्तावहरूमामथ संम्िप्त छलर्ल हनुेछ र 
त्यसपमछ अध्यिता गने व्यम्िले प्रस्तावहरूलाई िमशः मनणवयाथव 
प्रस्ततु गनेछ।       

  (५) एक भन्दा िढी प्रस्तावको सूिना प्राप्त भई उपमनयम  
(४) िमोम्जम मनणवयाथव प्रस्ततु भएकोमा जनु प्रस्ताव प्रदेशसभामा 
तत्काल कायम रहेका सबपूणव सदस्य सङ्खख्याको िहमुतिाट पाररत 
हनु्छ, सो प्रस्तावमा प्रस्ताववत सदस्य सभामखु पदमा मनवावम्ित 
भएको मामननछे र िाँकी प्रस्तावलाई मनणवयाथव प्रस्ततु गररने छैन । 

  (६) उपमनयम (२) िमोम्जम सभामखु पदमा मनवावम्ित 
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(8) 

गररयोस ् भनी प्राप्त प्रस्ताव मामथ प्रदेशसभाको मनणवय हस्तािर 
सवहतको मत ववभाजनद्वारा हनुेछ। 

  (७) पवहलो िैठकको अध्यिता गने सदस्य सभामखु पदमा 
प्रस्ताववत भएमा सभामखु पदमा प्रस्ताववत नभएको त्यस पमछको 
जेष्ठ सदस्यले सो ददनको िैठकको अध्यिता गनेछ । 

  (८) सभामखुको पद कुनै कारणले ररि भएमा यस 
मनयममा उम्ललम्खत कायवववमध िमोम्जम मनवाविन गरी पूमतव  
गररनेछ । 

८. सभामखुको शपथः सभामखुले आफ्नो कायवभार सबहालन ु अम्घ 
अनसूुिी-४ को ढाँिामा प्रदेश प्रमखु समि पद तथा गोपनीयताको 
शपथ मलन ुपनेछ । 

९. उपसभामखुको मनवाविनः (१) उपसभामखुको मनवाविन सभामखुले 
तोकेको ददन र समयमा हनुछे र त्यसको सूिना सम्िवले प्रकाशन 
गनेछ । 

  (२) उपसभामखुको मनवाविनमा पमन सभामखुको मनवाविनको 
लामग मनधावररत प्रविया अपनाई अनसूुिी-२ को ढाँिामा 
उबमेदवारको प्रस्ताव र अनसूुिी-३ िमोम्जमको ढाँिामा मञ्जुरी पेश 
गनुव पनेछ । 

१०. उपसभामखुको शपथः उपसभामखुले आफ्नो कायवभार सबहालन ुअम्घ 
अनसूुिी-४ को ढाँिामा प्रदेश प्रमखुको समपुम्स्थमतमा सभामखु 
समि पद तथा गोपनीयताको शपथ मलन ुपनेछ। 

११. सभा संिालक सदस्यहरुको मनोनयनः (१) सभामखुले आरू् तथा 
उपसभामखुको अनपुम्स्थमतमा िैठकको अध्यिता गनव समय-समयमा 
िढीमा पाँि जना सभा संिालक सदस्यहरु मनोनीत गनव सक्नेछ। 

  (२) उपसभामखु तथा उपमनयम (१) िमोम्जम मनोनयन 



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(9) 

गररएका सभा संिालक सदस्यले अध्यिता गरररहेको िैठकमा 
सभामखुले प्रयोग गनव पाउन ेसिै अमधकार प्रयोग गनव सक्नेछ। 

पररच्छेद-४ 

िैठकको सञ्चालन र स्थगन 

१२. िैठकको सञ्चालन र स्थगनः (१) यस मनयमावलीको अधीनमा रही 
सभामखुले सभाको कायविोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता 
अनसुार तोकेका ददनहरूमा िैठक िस्नछे। 

  (२) सभामखुले प्रत्येक िैठकको प्रारबभ तथा समापनको 
घोषणा गनेछ।िैठक सभामखुले मनधावरण गरेको समयमा शरुु 
हनुेछ। 

  तर सो िैठक आह्वान गरेको समयिाट दईु घण्टासबम पमन 
प्रारबभ हनु नसकेमा सभामखुले सो िैठक स्थगन गरी अको 
िैठकको सूिना गनुव पनेछ । 

  (३) कुनै कारणवश िैठक िस्न तोवकएको ददन, समय वा 
कायविममा पररवतवन भएमा त्यसको कारण सवहतको सूिना 
प्रदेशसभाको सूिनापाटीमा टाँमसनछे र सो सबिन्धी जानकारी 
सदस्यलाई ववद्यतुीय सञ्चारको माध्यमिाट समेत ददइनेछ।त्यसरी 
ददइएको सूिना सिै सदस्यहरूले पाएको मामननेछ। 

  (४) प्रदेश सभाको िैठकमा सबपूणव सदस्य संख्याको एक 
िौथाइ सदस्य उपम्स्थत नभएसबम कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव मनणवयका 
लामग प्रस्ततु गररन ेछैन। 

  (५) प्रत्येक अमधवेशनको प्रारबभमा सिै राजनीमतक दलका 
नेता वा प्रमतमनमधलाई सभामखुले मनधावरण गरे िमोम्जम िोलन समय 
ददइनेछ । 

  (६) िैठकमा मन्त्रीको उपम्स्थमत अमनवायव रुपमा हनु ु
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पनेछ र कुनै खास ववषयमा छलर्ल हुँदाको अवस्थामा सबिम्न्धत 
मन्त्री समेत उपम्स्थत हनु ुपनेछ । 

  (७) प्रदेशसभामा प्रमतमनमधत्व गने सिै दलका 
पदामधकारीहरूले िैठक सञ्चालनमा सहयोग गनुव पनेछ । 

  (८) सभामखुले िमलरहेको िैठकलाई आवश्यकता अनसुार 
िढीमा दईु घण्टाको लामग ववश्राम ददन सक्नछे । 

 

पररच्छेद-५ 

िैठकको सामान्य कायवववमध 

१३. दैमनक कायवसूिीः (१) सभामखुको मनदेशन अनसुार सम्िवले िैठक 
िस्न े प्रत्येक ददनको कायवसूिी तयार गनेछ र त्यसको एक प्रमत 
एक ददन अगावै प्रत्येक सदस्य र संसदीय दलको कायावलयलाई 
उपलब्ध गराइनछे। 

  तर ववशेष पररम्स्थमतमा सभामखुको मनदेशन अनसुार िैठक 
िस्न े एक घण्टा अगावै कायवसूिी तयार गरी त्यसको एक प्रमत 
प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 

  (२) यस मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक 
सभामखुको अनमुमत नमलई दैमनक कायव सूिीमा नपरेको कुनै पमन 
ववषयमामथ सो ददन वविार गनव सवकने छैन। 

  (३) सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा िाहेक सूिना ददन ु
पने कुनै पमन कायव आवश्यक अवमध र अन्य प्रविया पूरा 
नभएसबम दैमनक कायवसूिीमा राम्खने छैन । 

१४. कायव व्यवस्था परामशव समममतः (१) प्रदेशसभाको िैठकमा पेश हनुे 
ववषयहरूको प्राथममकता तथा समयावमधको मनधावरण लगायत 
िैठकलाई सवु्यवम्स्थत ढङ्गले सञ्चालन गने सबिन्धमा र सभामखुले 
आवश्यक ठहयावएको अन्य ववषयमा परामशव ददन सभामखुको 
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अध्यितामा प्रदेशसभामा प्रमतमनमधत्व गने संसदीय दलका 
सदस्यहरूको समानपुामतक प्रमतमनमधत्व हनुे गरी िढीमा तेह्र जना 
सदस्य रहेको एक कायव व्यवस्था परामशव समममत गठन गनव  
सवकनछे । 

  (२) उपसभामखु र प्रदेश सभा माममला हेने मन्त्री 
समममतका िमशः पदेन उपाध्यि र सदस्य हनुछेन ्। 

  (३) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन 
सभामखुले आवश्यकता देखेमा कुनै सदस्यलाई कायव व्यवस्था 
परामशव समममतको िैठकमा आमम्न्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्रण 
गनव सक्नेछ । 

१५. समयावमधको मनधावरणः (१) सभामखुले िैठकमा पेश हनु ेववषयमामथ 
छलर्ल गनव समयावमध तोक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम तोवकएको समयावमध समाप्त 
भएपमछ यस मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक सभामखुले 
अरू छलर्ल हनु नददई सो ववषयको टुङ्गो लगाउन आवश्यक सिै 
प्रश्नहरू मनणवयाथव िैठकमा प्रस्ततु गनेछ । 

१६. सूिना ददन े तररकाः यस मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक 
सदस्यले सूिना ददँदा ददनको एघार िजेदेम्ख दईु िजेसबम 
सम्िवलाई ददन ुपनेछ।सो समय नघाई ददइएको सूिना त्यसपमछको 
कायव ददनमा ददएको मामननेछ। 

१७. सूिनामा संशोधनः कुनै सूिनामा आपम्त्तजनक, व्यङ्ख्यात्मक, 

अनावश्यक, अनपुयिु वा असबिद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको 
लागेमा सभामखुले त्यस्तो सूिना ववतरण हनुभुन्दा अम्घ उपयिु 
संशोधन गनव वा गराउन सक्नेछ । 

१८. कागजपत्रको ववतरणः (१) सम्िवले आवश्यक सिै कागजपत्र एवं 



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(12) 

सूिनाहरू सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

  (२) सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउन ु पने कागजपत्र एवं 
सूिनाहरु प्रत्येक सदस्यसँग सबिम्न्धत वपजनहोलमा सभामखुद्वारा 
मनदेम्शत तररकाले राख्न े व्यवस्था सम्िवले ममलाउन ु पनेछ।यसरी 
वपजनहोलमा कागजपत्र एवं सूिना राम्खएकोमा त्यस्तो कागजपत्र 
एवं सूिनाहरु सबिम्न्धत सदस्यले प्राप्त गरेको मामननेछ।त्यस्ता 
सूिना प्रवाह गदाव ववद्यतुीय संिार माध्यमको पमन प्रयोग गनव 
सवकनछे  । 

१९. िैठकको प्रारबभः िैठक किमा सभामखुको आगमन भई राविय 
धनु िजे पमछ िैठक प्रारबभ हनुेछ । 

२०.  िैठकमा पालन गनुव पने मनयमहरुः िैठकमा सदस्यहरुले देहायका 
मनयमहरू पालन गनुव पनेछः- 
(क)   सभामखु िैठक किमा प्रवेश हुँदा सिैले उठेर सबमान 

प्रकट गनुव पने,  

(ख)   सभामखुले िैठकप्रमत सबमान प्रकट गरी आफ्नो आसन 
ग्रहण गनुव पने,  

(ग)   िैठक स्थमगत भई सभामखु िैठकिाट िावहर मनस्केपमछ 
मात्र अरु सदस्यहरुले िैठक कि छाड्न ुपने,  

(घ)   िैठकमा भाग मलने सदस्यले िोलदा सभामखुलाई सबिोधन 
गरेर िोलन ुपने र सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा िाहेक 
उमभएर िोलन ुपने,  

(ङ)   सभामखुले िैठकलाई सबिोधन गरररहेको समयमा कुनै 
पमन सदस्यले स्थान छाड्न नहनुे र सभामखुले िोलेको 
कुरा ध्यानपूववक सनुु्न पने, 

(ि)   सभामखुको आसन तथा िोमलरहेको सदस्यको िीििाट 
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वहँड्न र सभामखुको आसनतर्व  वपठ्ूँ र्कावएर िस्न नहनु,े 

(छ)   कुनै सदस्यले िोमलरहेको समयमा िाधा पु् ने वा िैठकको 
मयावदा भंग हनु ेवा अव्यवस्था उत्पन्न हनुे कुनै काम गनव 
नहनुे,  

(ज)  िैठकको कायवसँग प्रत्यि रुपले सबिम्न्धत ववषय िाहेक 
अन्य ववषयको पसु्तक, समािारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरु 
पढ्न नहनु,े 

(झ)   िैठक किमा िाधा पु् ने गरी मोिाईल र्ोन  लगायतका 
ववद्यतुीय उपकरण प्रयोग गनव नहनुे । 

 स्पविकरणः यस खण्डमा “िैठक किमा िाधा पु् न”ु 
भन्नाले िैठकमा उपम्स्थत व्यम्िहरुको ध्यानाकवषवत हनुे 
गरी मोिाइल र्ोन वा अन्य ववद्यतुीय उपकरणको प्रयोग 
गनुव भने्न सबझन ुपछव । 

२१.   छलर्लमा भाग मलन ेसदस्यले पालन गनुव पने मनयमहरुः िैठकमा 
हनुे छलर्लमा भाग मलने सदस्यले देहायका मनयमहरूको पालन 
गनुव पनेछः-  
(क)  सभामखुको ध्यानाकषवण गनवको मनममत्त उठ्न ु पने र 

सभामखुले मनजको नाम िोलाएपमछ वा इशारा गरेपमछ 
मात्र िोलन ुपने, 

(ख)  सभामखुले पद अनकूुल आिरण गरेको छैन भने्न प्रस्तावको 
छलर्लको िममा िाहेक सभामखुको आिरणको 
आलोिना गनव नहनु,े  

(ग)   संववधानको धारा १९१ ले िहसमा िन्देज गरेका ववषयमा 
छलर्ल गनव नहनु,े 

(घ)  अम्शि, अश्लील, अपमानजनक, आपम्त्तजनक शब्द वा 



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(14) 

साववजमनक म्शिािार वा नैमतकताको प्रमतकूल हनुे गरी 
िोलन नहनु,े 

(ङ)   सदन वा सभामखुको कुनै मनणवय िदर गररयोस ् भने्न 
प्रस्तावमामथ िोलदाको अवस्थामा िाहेक सदन वा 
सभामखुको कुनै पमन मनणवयको आलोिना गनव नहनु,े 

(ि)   िोलन पाउने अमधकारलाई सदनको कायवमा िाधा पाने 
मनसायले दरुूपयोग गनव नहनुे। 

२२.   छलर्लमा िोलन ेिमः (१) सभामखुको अनमुमत मलएर प्रस्ताव पेश 
गने सदस्यले िोमलसकेपमछ सभामखुले नाम िोलाएको वा इशारा 
गरेको िम िमोम्जमका सदस्यले िोलन पाउनछेन।् 

  (२) यस मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक 
सभामखुको अनमुमत मिना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक 
भन्दा िढी िोलन पाउने छैन। 

  (३) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उत्तर ददनको मनममत्त 
छलर्लको अन्त्यमा रे्रर िोलन पाउनेछ। 

  (४) प्रस्तावमा संशोधन पेश गने सदस्यलाई सभामखुको 
अनमुमत मिना उत्तर ददने अमधकार हनुे छैन। 

  (५) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उत्तर ददइसकेपमछ छलर्ल 
समाप्त भएको मामननछे। 

२३.  सबिद्धताः (१) सदस्यले िोलेको कुरा प्रदेश सभामा वविाराधीन 
रहेको ववषयसँग सबिद्ध हनु ुपनेछ । 

  (२) कुनै सदस्यले असबिद्ध कुरा िोमलरहेमा वा आफ्नो 
वा अरू कसैको तकव लाई िारबिार दोहो¥याई रहेमा सभामखुले 
मनजको व्यवहारप्रमत िैठकको ध्यान आकवषवत गदै मनजलाई िोलन 
िन्द गनव आदेश ददन सक्नछे।त्यस्तो आदेश हनुासाथ सो सदस्यले 
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(15) 

िोलन िन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गनुव पनेछ। 

२४.   स्पिीकरण माग गनव वा ददन सवकनःे (१) छलर्ल िमलरहेको 
समयमा सबिम्न्धत ववषयमा कुनै सदस्यले कुनै स्पिीकरण माग गनव 
आवश्यक सबझेमा सभामखु मापवmत माग गनव पाउनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन 
सभामखुको अनमुमत मलई कुनै सदस्यले सदनको जानकारीको लामग 
आपूmसँग सबिम्न्धत अन्य ववषयमा स्पिीकरण ददन सक्नछे। 

  तर त्यस्तो स्पिीकरण ददँदा कुनै वववादास्पद ववषय 
उठाउन पाइने छैन र सो स्पिीकरणमामथ कुनै छलर्ल गनव पाइन े
छैन । 

२५. छलर्ल समामप्तको प्रस्तावः (१) यस मनयमावलीमा अन्यथा 
लेम्खएकोमा िाहेक कुनै सदस्यले िैठकमा पेश भइसकेको 
प्रस्तावमामथको छलर्ल समाप्त गररयोस ् भने्न प्रस्ताव सभामखुको 
अनमुमत मलई कुनै पमन समयमा पेश गनव सक्नेछ । 

  (२) मूल प्रस्तावमा आवश्यक छलर्ल भइसकेको लागेमा 
सभामखुले छलर्ल समाप्त गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभाको मनणवयाथव 
पेश गनव सक्नछे । 

  (३) छलर्ल समाप्त गररयोस ् भने्न प्रस्तावमामथ कुनै 
संशोधन पेश गनव वा छलर्ल गनव पाइन े छैन।त्यस्तो प्रस्ताव 
स्वीकृत भएमा सभामखुले मूल प्रस्तावलाई अरू िढी छलर्ल हनु 
नददई मनणवयाथव पेश गनेछ । 

  (४) कुनै छलर्ल अनावश्यक वकमसमले लम्बिएको छ 
भने्न लागेमा सभामखुले िैठकको राय िझुी छलर्ल अन्त्य हनु े
समय तोक्न सक्नछे र त्यसरी समय तोवकएकोमा सभामखुले सो 
समयावमधमभत्र छलर्ल समाप्त भएको मानी मूल प्रस्तावमा सभाको 
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(16) 

मनणवय प्राप्त गनव आवश्यक सिै प्रश्नहरू िैठकमा पेश गनव  
सक्नेछ । 

२६.   मनयमापम्त्तः (१) िैठक समि तत्काल वविाराधीन रहेको ववषयमा 
कुनै सदस्यलाई मनयम उललंघन भएको छ भने्न लागेमा जनु मनयम 
उललंघन भएको हो, सो खलुाई मनयमापम्त्त उठाउन सवकनेछ। 

  (२) मनयमापम्त्त उठाउने सदस्यले सभामखुिाट स्वीकृमत 
सूिक अमभव्यम्ि वा इशारा पाएपमछ िोमलरहेको सदस्यले िोलन 
िन्द गनुव पनेछ । 

  (३) मनयमापम्त्त उठाउने सदस्यले आफ्नो कुरा र आधार 
स्पि गरी मनयमापम्त्त सबिन्धी कुरा मात्र िोलन पाउनेछ र 
िोमलसकेपमछ मनजले आफ्नो स्थान ग्रहण गनुव पनेछ। 

  (४) िैठकमा उठाइएको मनयमापम्त्तको मनणवय सभामखुले 
गनेछ र सो मनणवय अम्न्तम हनुेछ। 

  

पररच्छेद-६ 

िैठकले मनणवय गने तररका 
२७.   प्रश्नद्वारा मनणवय हनुःे सभामा वविाराधीन रहेको प्रस्तावलाई 

सभामखुले सभाको मनणवयाथव प्रस्ततु गदाव प्रश्नको रूपमा पेश गनुव 
पनेछ। 

२८.    मनणवयाथव प्रश्न पेश गने ववमधः (१) प्रस्तावमामथ छलर्ल समाप्त 
भएपमछ सो प्रस्तावको पिमा हनुे सदस्यहरूलाई “हनु्छ” र 
ववपिमा हनुे सदस्यहरूलाई “हनु्न” भने्न शब्द समुनने गरी उच्िारण 
गनुव भनी सभामखुले प्रश्नहरू िमशः मनणवयाथव पेश गनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रस्तावलाई मनणवयाथव पेश 
गरेपमछ सभामखुले “हनु्छ” वा “हनु्न” भने्न सदस्यहरूमध्ये जनु 
पिको िहमुत भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ र 



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(17) 

सभामखुको वविारप्रमत मनयम २९ िमोम्जम असहममत प्रकट 
नगररएमा सभामखुको घोषणा सभाको मनणवय मामननेछ।यसरी 
मनणवयको मनममत्त प्रस्ततु प्रस्तावमा “हनु्छ” र “हनु्न” भने्न मतको 
संख्या यवकन गरी अमभलेख राख्न ुपनेछ । 

  (३) सभामखुद्वारा कुनै प्रस्ताव मनणवयाथव पेश गररसकेपमछ 
सो प्रस्तावमामथ छलर्ल गनव वा संशोधन प्रस्ततु गनव वा स्थगन 
प्रस्ताव पेश गनव पाइन ेछैन । 

२९.   मत ववभाजनः (१) मनयम २८ को उपमनयम (२) िमोम्जम 
सभामखुको वविारप्रमत प्रदेश सभाको कुल सदस्यको कबतीमा दश 
प्रमतशत सदस्यहरूले आ-आफ्नो स्थानमा उमभई असहममत प्रकट 
गरेमा सभामखुले “हनु्छ” वा “हनु्न”  भने्न सदस्यहरूलाई देहाय 
िमोम्जमको कुनै तररकाले ववभाजन गरी मत सङ्कलन गनेछः- 

(क)  प्रत्येक सदस्यलाई “हनु्छ” वा “हनु्न” भने्न शब्द 
उच्िारण गनव लगाई,  

(ख)  “हनु्छ” र “हनु्न” भने्न दिैु थरी सदस्यहरूलाई 
मभन्नामभनै्न ढोकािाट उपकि (लिी) मा प्रवेश 
गराई हस्तािर गराएर, वा 

(ग)   स्विामलत मत अमभलेखयन्त्र सञ्चालन गरेर । 

  (२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन 
मत ववभाजनको माग सभामखुलाई अनावश्यक लागेमा ववभाजनको 
आदेश ददन ुभन्दा पवहले “हनु्छ”, र “हनु्न” भने्न सदस्यहरूलाई आ-
आफ्नो स्थानमा िमशः उठ्न लगाई संख्या गणना गरी प्रदेश 
सभाको मनणवय मनश्चय गनव सक्नेछ । 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम मत सङ्कलन गनव स्विामलत 
मत अमभलेखयन्त्र प्रयोग भएकोमा देहाय िमोम्जम हनुेछः-  
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(18) 

(क)  कुनै सदस्य कुनै कारणवश सो यन्त्र सञ्चालन गनव 
असमथव छ भने्न सभामखुलाई लागेमा सभाको 
मनणवय सनुाउन ु अम्घ मनजसँग सोधेर पमन मत 
गणना गनव सक्न,े  

(ख)   कुनै सदस्यले स्विामलत मत अमभलेखयन्त्रको 
गलत मिन्द ु मथिेको कारणले गलत मतदान हनु 
गएमा प्रदेश सभाको मनणवय सनुाउन ु अम्घ 
सभामखुको ध्यान आकवषवत गरी आफ्नो मतदान 
सच्याउन सक्न।े 

  (४) उपमनयम (१) वा (२) िमोम्जम सङ्कमलत 
मतगणनाको पररणाम सभामखुले तत्काल सनुाउनेछ र त्यसप्रमत 
कसैले पमन असहममत प्रकट गनव पाउने छैन । 

  (५) कुनै प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एक भन्दा िढी 
प्रश्नको रूपमा मनणवयाथव राख्न सक्न े अमधकार सभामखुलाई 
हनुेछ।मत सङ्कलक तोक्न े र मत ववभाजनको अन्य कायवववमध 
मनधावरण गने अमधकार सभामखुलाई हनुेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

िैठकमा सवु्यवस्था 
३०.    िेतावनीः िैठकमा अभद्र व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार 

मनयन्त्रण गनव सभामखुले िेतावनी ददन सक्नछे र िेतावनी पाएपमछ 
त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमामथ तरुुन्त मनयन्त्रण गनुव 
पनेछ । 

३१.   िैठक कििाट मनष्काशनः (१) मनयम ३० िमोम्जमको आदेश 
पालन नगने सदस्यलाई सभामखुले िैठक कििाट िावहर जान 
आदेश ददन सक्नछे।आदेश पाएपमछ त्यस्तो सदस्यले िैठक 
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कििाट तरुून्त िावहर जान ु पनेछ र मनजले सो ददनको िाँकी 
अवमधको िैठकमा उपम्स्थत हनु पाउने छैन। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको आदेश पाएपमछ पमन 
त्यस्तो सदस्य िैठक कििाट तरुून्त िावहर नगएमा सभामखुले 
मनजलाई मयावदापालकको सहयोग मलई िावहर मनकालन 
सक्नेछ।त्यसरी मनकामलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपमछको तीन 
ददनसबम प्रदेश सभाको िैठक वा कुनै समममतको िैठकमा भाग 
मलन पाउने छैन।यसरी मनकामलएकोमा सम्िवले सो कुराको सूिना 
सिै समममतलाई ददनेछ। 

 ३२. सदस्यको मनलबिनः (१) सभामखुको आसनको अवहेलना गने वा 
प्रदेशसभाको कायवमा जानी जानी िारबिार िाधा ददने वा अभद्र 
व्यवहार गने वा संववधान वा यस मनयमावलीको जानीजानी उललङ्घन 
वा अवहेलना गने सदस्यको नाम सभामखुले तोक्न सक्नछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम नाम तोवकएको सदस्यलाई 
िैठकिाट मनलबिन गररयोस ् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश 
भएमा सो प्रस्ताव सभामखुले मनणवयाथव तरुून्त िैठकमा प्रस्ततु गनेछ 
र सो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव लयाई छलर्ल 
गनव पाइने छैन। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्ताव पाररत भएमा 
त्यस्तो सदस्य मनलम्बित भएको मामननेछ र त्यसरी मनलम्बित 
सदस्यले त्यसपमछको पन्र ददनसबम प्रदेश सभा र समममतको 
िैठकमा उपम्स्थत हनु पाउन ेछैन। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम प्रस्ताव पाररत भई मनलम्बित 
भएको सदस्यले िैठक कििाट तरुून्त िावहर जान ुपनेछ। 

  (५) मनलम्बित सदस्य उपमनयम (४) िमोम्जम िैठक 
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कििाट तरुून्त िावहर नगएमा सभामखुले मनजलाई िावहर मनकालन 
मयावदापालकलाई आदेश ददन सक्नेछ। 

  (६) यस मनयम िमोम्जम कुनै सदस्य मनलम्बित भएमा वा 
त्यस्तो मनलबिन रु्कुवा भएमा सम्िवले सो व्यहोराको सूिना सिै 
समममतलाई ददनछे । 

  (७) उपमनयम (३) तथा मनयम ३१ िमोम्जम मनलम्बित 
सदस्यले पूवव सूिना ददइसकेको प्रस्ताव मनलम्बित अवस्थामै 
िैठकमा प्रस्ततु गनुव पने भएमा सभामखुले सो प्रस्ताव पेश गनवको 
लामग अन्य कुनै सदस्यलाई अमधकृत गनव सक्नछे। 

३३. सवु्यवस्था कायम राख्न े सभामखुको ववशषे अमधकारः (१) यस 
पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन कुनै सदस्यले 
िैठक किमा शाम्न्त, सवु्यवस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेमा वा गनव 
लागेमा वा प्रदेश सभाको प्रमतष्ठामा धक्का ला्न े वकमसमले िैठक 
किमभत्र ध्वंसात्मक कायव गरेमा वा िल प्रयोग गरेमा वा गनव 
लागेमा वा कुनै भौमतक हानी नोक्सानी प¥ुयाएमा सभामखुले 
मनजलाई िैठक कििाट तत्काल मनष्काशन गनव मयावदापालकलाई 
आदेश ददन सक्नछे।यसरी मनष्काम्शत सदस्यलाई सभामखुले 
िढीमा तीन ददनसबमको लामग मनलबिन गरी िमत भएको भौमतक 
सामग्रीको यथाथव िमतपूमतव मनजिाट भराउने आदेश ददन सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम मनलम्बित सदस्यले सो 
अवमधभर प्रदेशसभा वा कुनै समममतको िैठकमा उपम्स्थत हनु पाउन े
छैन। 

  (३) यस मनयम िमोम्जम कुनै सदस्य मनलम्बित भएको वा 
त्यस्तो मनलबिन रु्कुवा भएको सूिना सम्िवले सिै समममतलाई 
ददनेछ । 
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  (४) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापमन कुनै सदस्यले िैठकमा आपम्त्तजनक वा ध्वंसात्मक 
व्यवहार गरेको वा िैठक किमा भौमतक हानी नोक्सानी प¥ुयाएको 
कुरा सभामखुलाई िैठक सबपन्न भएपमछ थाहा भएपमन सभामखुले 
त्यस्तो सदस्यलाई िढीमा तीन ददन सबमको लामग मनलबिन गरी 
िमत भएको भौमतक सामाग्रीको यथाथव िमतपूमतव मनजिाट भराउन े
आदेश ददन िाधा पने छैन । 

  (५) नेपालको संववधानको धारा १९० िमोम्जम प्रदेश सभा 
वा प्रदेश सभाको समममतको िैठकमा प्रदेश सभाको सदस्यको शपथ 
नमलएको वा सदस्य नभएको व्यम्िले सदस्यको हैमसयतले िैठकमा 
भाग मलएमा वा मतदान गरेमा प्रत्येक पटकका लामग सभामखुले 
पाँि हजार रुवपयाँ जररवाना गनेछ र सो जररवाना सरकारी िाँकी 
सरह असलु उपर गररनेछ । 

  तर सभामखुले यसरी कारिाहीको आदेश ददन ुभन्दा अगामड 
सबिम्न्धत सदस्यलाई आफ्नो सर्ाइ पेश गने मौकािाट वम्ञ्चत 
गररन ेछैन। 

३४.   कारिाही वर्ताव हनु सक्नःे यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएतापमन मनष्काम्शत वा मनलम्बित सदस्यले म्ित्त िझु्दो 
सर्ाइ पेश गरेमा वा आफ्नो भलू स्वीकार गरी मार्ी मागेमा 
सभामखुले िैठकको राय िझुी त्यस्तो सदस्यलाई मार्ी ददई 
कारिाही वर्ताव मलन सक्नेछ। 

३५. िैठक स्थमगत गने अमधकारः िैठक किमभत्र अव्यवस्था भई वा हनु 
लागी िैठक मनयममत रूपले सञ्चालन गनव िाधा पने देम्खएमा 
सभामखुले सो ददनको कुनै समयसबम वा आपूmले तोकेको 
अवमधसबमको लामग िैठक स्थमगत गनव सक्नछे।सभामखुले गरेको 
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त्यस्तो स्थगनमामथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउन े 
छैन। 

 

पररच्छेद-८ 

प्रदेश प्रमखुिाट सबिोधन र सरकारको नीमत तथा कायविम 

३६.   प्रदेश प्रमखुिाट सबिोधनः (१) संववधानको धारा १८४ िमोम्जम 
प्रदेश प्रमखुले प्रदेश सभाको िैठकमा प्रदेश सरकारको वावषवक नीमत 
तथा कायविम प्रस्ततु गरी िावषवक रुपमा सबिोधन गनेछ । 

  (२) संववधानको धारा १८४ िमोम्जम प्रदेश प्रमखुले 
सभाको िैठकमा आवश्यकता अनसुार सबिोधन गनव सक्नेछ। 

३७.  धन्यवादको प्रस्तावः (१) मनयम ३६ िमोम्जम प्रदेश प्रमखुले प्रदेश 
सभालाई सबिोधन गरेपमछ िसेको िैठकमा मखु्यमन्त्रीले 
सबिोधनको एक प्रमत सभामा पेश गनेछ । 

  (२) प्रदेश प्रमखुिाट गररएको सबिोधनको लामग धन्यवाद 
ज्ञापन गनव कुनै सदस्यले धन्यवाद प्रस्ताव पेश गनेछ र सो 
प्रस्तावमा अको सदस्यले समथवन गरेको हनु ुपनेछ । 

  (३) धन्यवादको प्रस्तावका प्रस्तावक र समथवकले 
िोमलसकेपमछ सभामखुले उि प्रस्ताव उपर थप छलर्ल हनु 
नददई मनणवयाथव प्रस्ततु गनेछ। 

  (४)  सभाले पाररत गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सभामखुले 
प्रदेश प्रमखु समि पेश गनेछ । 

३८.   नीमत तथा कायविममामथ संशोधनः प्रदेश प्रमखुको सबिोधनमा 
उम्ललम्खत प्रदेश सरकारको नीमत तथा कायविममा सभामखुले 
उपयिु ठहयावएको रुपमा संशोधन पेश गनव सवकनेछ । 

३९.    नीमत तथा कायविममामथ छलर्ल र मनणवयः (१) सभामखुले 
मखु्यमन्त्री वा मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग 
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परामशव गरी मनयम ३६ िमोम्जम प्रदेश प्रमखुिाट गररएको 
सबिोधनमा उम्ललम्खत प्रदेश सरकारको नीमत तथा कायविममामथ 
छलर्ल गनवको लामग ददन र समयावमध तोक्नेछ र त्यसरी 
तोवकएका ददनहरूमा दलीय प्रमतमनमधत्वको आधारमा सबिोधनमा 
उम्ललम्खत ववषयहरूमा छलर्ल हनुछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको छलर्लको िममा 
उठेका प्रश्नहरूको जवार् छलर्लको अन्त्यमा मखु्यमन्त्री वा 
मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको मन्त्रीले ददनेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम मखु्यमन्त्री वा मन्त्रीले 
जवार् ददएपमछ छलर्ल समाप्त भएको मामननेछ र पेश भएका 
संशोधनहरूमामथ मनणवय भएपमछ सभामखुले नीमत तथा कायविम 
पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्तावलाई मनणवयाथव िैठकमा प्रस्ततु गनेछ। 

४०.   अन्य कायव गनव सवकनःे (१) मनयम ३९ िमोम्जम सबिोधनमामथ 
छलर्ल गनव तोवकएका ददनहरूमा छलर्ल अम्घ वा पमछ  अन्य 
अत्यावश्यक कामहरू पमन गनव सवकनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

प्रश्नोत्तर र ध्यानाकषवण 

४१.   प्रश्न सोध्न सक्नःे प्रदेश सरकारको उत्तरदावयत्व मभत्रको साववजमनक 
महत्वको कुनै पमन ववषयमा सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्नछे । 

४२.    प्रश्न उत्तर समयः (१) सभामखुले तोके अनसुार प्रश्नोत्तरको ददन 
मनधावरण हनुेछ  । 

  (२) प्रश्नोत्तरको लामग मनधावरण गरेको ददनमा प्रश्नोत्तरको 
समय समाप्त भएपमछ सदनको कायवसूिी िमोम्जमका अन्य कारिाही 
प्रारबभ हनुेछ । 

४३.   प्रश्नको सूिनाः (१) प्रश्न सोध्न िाहन े कुनै सदस्यले देहायका 
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कुराहरु समेत खलुाई सम्िवलाई मलम्खत रुपमा सूिना ददन ुपनेछः- 
(क)  सोध्न खोजेको प्रश्न, र 
(ख)  प्रश्नसँग सबिम्न्धत मन्त्री । 

  (२) प्रश्नको सूिनामा एक जना भन्दा िढी सदस्यले 
हस्तािर गरेको भए पवहलो हस्तािर गने सदस्यले उपमनयम (१) 
िमोम्जम सूिना ददएको मामननेछ । 

  (३) कुनै एउटा ववषयमा एक भन्दा िढी सदस्यहरुले 
प्रश्नको सूिना ददएमा दताव िमको पवहलो प्रश्नलाई मात्र कायम 
गररनेछ । 

४४.   प्रश्नको वकमसमः प्रश्न दईु वकमसमका हनु ेछनः्- 
(क) मौम्खक उत्तर ददने प्रश्न, र 
(ख) मलम्खत उत्तर ददने प्रश्न। 

४५.   प्रश्नको सूिीः (१) प्रत्येक ददन मौम्खक तथा मलम्खत उत्तरका 
मनममत्त रहेका प्रश्नहरुको छुट्टाछुटै्ट सूिी तयार गररनेछ र त्यस्तो 
सूिीमा अस्वीकार नगररएका सिै प्रश्नहरु समावेश गररनछे। 

  (२) मलम्खत प्रश्नको िमलाई प्राप्त समय र ववषय िमोम्जम 
मनधावरण गररनेछ। 

४६.  प्रश्नका उत्तरः (१) प्रत्येक सदस्यले राखेका मौम्खक वा मलम्खत 
प्रश्नको उत्तर मलम्खतै रुपमा सबिम्न्धत मन्त्रालयले प्रश्न िझेुको 
िढीमा एक हप्तामभत्र सम्िवालयमा िझुाउन ुपनेछ । 

  (२) सभामा मौम्खक प्रश्नोत्तरका मनम्बत सबिम्न्धत मन्त्रीले 
उत्तर ददन ेगरी सभामखुले समयको मनधावरण गनेछ । 

  (३) सम्िवालयमा प्राप्त मलम्खत प्रश्न र उत्तरको प्रमत प्रत्येक 
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनछे। 

  (४) उपमनयम (१) िमोम्जम ददइएका मलम्खत उत्तरको 



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(25) 

िौमामसक रुपमा प्रकाशनको व्यवस्था सम्िवले गनेछ। 

४७.  मौम्खक उत्तर ददन नभ्याइएका प्रश्न पेश गररनःे (१) कुनै ददनको 
लामग प्रश्न सूिीमा मौम्खक उत्तर ददनको मनममत्त राम्खएको कुनै 
प्रश्नको उत्तर ददन समयको अभावले गदाव नभ्याइएमा सबिम्न्धत 
मन्त्रीले सो प्रश्नको उत्तरको मलम्खत प्रमत पेश गनेछ। 

  तर, उत्तर ददन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उत्तर ददन ु
साववजमनक वहतको लामग आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामखु समि 
अनरुोध गरेमा प्रश्नको लामग मनधावररत समय समाप्त भएपमछ पमन 
सभामखुले उत्तर ददने अनमुमत ददन सक्नछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश गररएको उत्तरको 
मलम्खत प्रमत सिै सदस्यलाई उपलब्ध गराइनछे । 

  (३) मन्त्रालयिाट प्राप्त मौम्खक उत्तरलाई िैठकमा प्रस्ततु 
नगदै िाल ुअमधवेशन अन्त्य भएमा उि मौम्खक उत्तरलाई मलम्खत 
उत्तरको रुपमा प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ। 

४८.   प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यसगँ सोमधन ेप्रश्नः (१) मन्त्री 
िाहेक प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्ततुकताव अन्य कुनै सदस्यसँग मनजको 
ववधेयक, संकलप, प्रस्ताव वा िैठकको कायवसँग सबिम्न्धत मनजको 
उत्तरदावयत्व मभत्रको ववषयमा प्रश्न सोध्न सवकनछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रश्न सोध्ने र उत्तर ददन े
सबिन्धमा सभामखुले मन्त्रीसँग सोमधने प्रश्नको सबिन्धमा मनधावररत 
गरेको कायवववमधलाई नै आवश्यकता अनसुार लाग ुगनव सक्नेछ । 

४९.   प्रश्न सबिन्धी व्यवस्थाः देहाय िमोम्जमका प्रश्नहरुलाई स्वीकार 
गररन ेछैनः- 
(क)   अस्पि,  

(ख)   धेरै लामो, तथ्यहीन, मनरथवक वा महत्वहीन,  
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(ग)   स्पि पानवको मनममत्त अत्यावश्यक भएमा िाहेक कसैको 
नाम वा विव्य रहेको,  

 तर प्रश्नमा नाम वा विव्य रहेकोमा त्यसको यथाथवताको 
जवार्देही प्रश्नकताव नै हनुेछ । 

(घ)   उत्तर वा सझुाव संकेत गने वा खास दृविकोणको प्रिार 
गने वकमसमको,  

(ङ)   राय मामगएको, 
(ि)  कुनै एक प्रश्नको उत्तरको रुपमा जानकारी ददन नसक्न े

नीमत सबिन्धी ववषय भएको, 
(छ)  ममथ्या अमभव्यम्ि, कोरा तकव , आधारहीन अनमुान, आरोप, 

आिेप, व्यङ्योम्ि वा आपम्त्तजनक शब्दहरु भएको,  
(ज)   कालपमनक वा अनमुामनत समस्याको समाधान माग 

गररएको,  
(झ)  कुनै समममत समि वविाराधीन रहेको ववषय वा समममतले 

संसद समि पेश गररसकेको  प्रमतवेदनको ववषय भएको,  
(ञ)   कुनै अन्य साधनिाट सहजै ज्ञात हनु सक्न ेववषयको। 

५०.   प्रश्न गनव नपाइन े ववषयहरुः (१) देहायका ववषयमा कुनै प्रश्न गनव 
पाइन ेछैनः-  

(क)   संववधान वा प्रिमलत कानूनको ववपरीत,  

(ख)  स्वभावतः गोप्य रहन े कुराहरु वा प्रकाशन गदाव 
राविय वहत ववपररत हनु जाने प्रदेश 
मम्न्त्रपररषद्््को कुनै मनणवय वा कारिाही,  

(ग)   सदन वा कुनै समममतको वा सदन वा समममतको 
मनणवयको आलोिना गररएको ववषय,  

(घ)   िाल ु अमधवेशनमा छलर्लद्वारा स्पि भइसकेको 
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ववषय,  

(ङ)   प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रिारको लामग कुनै 
व्यम्ि वा संस्थाको नाम आदद भएको ववषय, 

(ि)  प्रिमलत कानून िमोम्जम स्थावपत भएको न्यावयक 
वा अधवन्यावयक मनकाय वा अमधकारी वा प्रिमलत 
कानून िमोम्जम जाँििझु गनव, सझुाव ददन वा 
प्रमतवेदन पेश गनव गदठत आयोग वा समममतमा 
वविाराधीन रहेको ववषय, 

(छ)   सैद्धाम्न्तक, ऐमतहामसक वा कानूनको व्याख्या 
सबिन्धी ववषय,  

(ज)   मन्त्री िाहेक कुनै प्रस्ताव वा ववधेयक प्रस्ततुकताव 
सदस्यको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भने्न 
ववषय, 

(झ)  कुनै व्यम्िको सरकारी वा साववजमनक हैमसयत 
िाहेक अरु व्यम्िगत हैमसयतिाट गरेको काम 
कुरा सबिन्धी आिरणको ववषय,  

(ञ)   एक पटक अस्वीकृत भइसकेको वा यस 
मनयमावली िमोम्जम उत्तर ददन अस्वीकार गररएको 
कुनै ववषय। 

  (२) उपमनयम (१) को खण्ड (ि) मा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएतापमन सभामखुलाई उि खण्डमा उम्ललम्खत आयोग 
वा समममतको कायवमा प्रमतकूल प्रभाव नपने कुरामा ववश्वास लागेमा 
जाँििझुको कायवववमध र कायवप्रगमतको ववषय सबममा सीममत रही 
प्रश्न गनव अनमुमत ददन सक्नछे। 

५१.    स्वीकार यो्य छ वा छैन भन्न ेकुराको मनणवयः (१) सभामखुले कुनै 
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प्रश्न स्वीकार यो्य छ वा छैन भने्न कुराको मनणवय गनेछ र प्रश्न 
सोध्न े अमधकारको दरुुपयोग गररएको वा संववधान वा यस 
मनयमावलीको ववरुद्ध वा सदनको प्रमतष्ठामा आिँ आउने वा 
िैठकको कायवववमधमा िाधा वा हामनकारक प्रभाव पाने सबभावना 
देम्खएका प्रश्नलाई पूणव वा आमं्शक रुपमा अस्वीकार गनव सक्नेछ। 

  (२) सभामखुले उम्ित देखेमा प्रश्नको सारांशमा र्रक 
नपने गरी मनयमानकूुल िनाउनको मनममत्त आवश्यक संशोधन गनव 
सक्नेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम सभामखुले संशोधन गनुव 
भन्दा अगामड प्रश्नकताव सदस्यसँग परामशव गनव सक्नेछ। 

  (४) प्रश्न स्वीकार यो्य छ वा छैन भने्न तथा संशोधन गनव 
हनुे वा नहनुे भने्न सबिन्धमा सभामखुले गरेको मनणवय अम्न्तम  
हनुेछ। 

५२.  पूरक प्रश्नः (१) प्रश्नको मौम्खक उत्तरको सबिन्धमा अरु स्पिीकरण 
आवश्यक भएमा कुनै सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न सक्ने छन ्। 

  (२) पूरक प्रश्न मूल प्रश्नसँग सबिद्ध हनु ुपछव। 

  (३) पूरक प्रश्नको हकमा प्रश्न सबिन्धी शतवहरु पमन लाग ु
हनुेछ। 

५३.    प्रश्न वर्ताव मलन ेवा सानेः (१) कुनै सदस्यले कायवसूिीमा नपरेको 
आफ्नो प्रश्न जनुसकैु िखत वर्ताव मलन सक्नेछ । 

  (२) कुनै सदस्यले सम्िवलाई कायवसूिीमा पनुव अम्घ सूिना 
ददएर आफ्नो प्रश्न अन्य कुनै ददनको मनममत्त सानव सक्नछे र त्यसरी 
साररएका प्रश्नहरु मध्ये मौम्खक प्रश्न सो ववषयका लामग मनधावररत 
अन्य कुनै ददनको कायवसूिीमा मनधावररत गनव प्रयोग गररने गोलामा 
समावेश गररनेछ। 
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५४.   मौम्खक प्रश्न उत्तरको तररकाः (१) प्रश्न उत्तरको समय प्रारबभ 
भएपमछ सभामखुले कायवसूिीको िमानसुार प्रश्नकताव सदस्यको नाम 
िोलाउन ेछ। 

  (२) उपमनमय (१) िमोम्जम नाम िोलाइएको सदस्य वा 
मनजद्वारा अमधकृत गररएको सदस्य आफ्नो स्थानमा उमभनेछ र प्रश्न 
सोध्न े मनसाय भएमा प्रश्नसूिीमा रहेको आफ्नो प्रश्नको िमसंख्या 
उच्िारण गदै प्रश्न वािन गनेछ । 

  (३) यस मनयम िमोम्जम नसोमधएको प्रश्न प्रश्नसूिीिाट 
स्वतः हटेको मामननेछ । 

५५.   उत्तर ददन अस्वीकार गनव सवकनःे कुनै प्रश्नको उत्तर ददँदा राविय वा 
साववजमनक वहत वा शाम्न्त सरुिा ववपरीत हनुे देम्खएमा त्यस्तो 
प्रश्नको उत्तर ददन इन्कार गनव सवकनेछ। 

५६.  प्रश्न पररवतवनः सभामखुलाई उपयिु लागेमा मौम्खक प्रश्नलाई मलम्खत 
प्रश्नमा र मलम्खत प्रश्नलाई मौम्खक प्रश्नमा पररवतवन गनव सक्नेछ। 

५७.   अलप सूिनाको प्रश्नः (१) कुनै अमत जरुरी साववजमनक महत्वको 
प्रश्न सोध्न परेमा प्रश्न गनव प्रस्ताववत िैठक सरुु हनु ुकबतीमा पमन 
दईु घण्टा अम्घ जानकारी ददएर पमन सोध्न सवकनेछ। 

  तर त्यसरी प्रश्न सोध्न ुपरेको कारण सूिनामा स्पि रुपमा 
लेख्नपुछव । 

  (२) सभामखुले प्रश्नलाई जरुरी र स्वीकारयो्य ठानेमा 
मात्र त्यस्तो प्रश्निारे सबिम्न्धत मन्त्रीसँग परामशव गरी कायवसूिीमा 
समावेश गनेछ। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम प्रश्नोत्तरको सूिीमा रहेका 
मौम्खक प्रश्नहरु समाप्त भएपमछ यस मनयम िमोम्जम प्रश्न सोध्न 
सवकनछे । 
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  (४) यस मनयम िमोम्जम सोमधएको प्रश्नको सबिम्न्धत 
मन्त्रीले िाँडो उत्तर ददन असमथवता प्रकट गरेमा सभामखुले 
प्रश्नकताव सदस्यलाई सो कुराको जानकारी ददई सो प्रश्नलाई मनयममत 
कायवसूिीको सामान्य प्रश्नमा पररणत गनव र प्राथममकता ददन  
सक्नेछ। 

  (५) यस पररच्छेदमा लेम्खए देम्ख िाहेक अलप सूिनाको 
प्रश्नमा पमन अन्य मौम्खक प्रश्न सबिन्धी शतवहरु लाग ुहनुे छन ्। 

५८.    समसामवयक ववषयमा छलर्लः (१) सदस्यले आवश्यक ठानकेा 
समसामवयक कुनै ववषयलाई सदनमा प्रस्ततु गनवका लामग सभामखुले 
सभाको कायविोझलाई वविार गरी शून्य समय र ववशेष समय तोक्न 
सक्नेछ। 

  (२) शून्य समयमा िोलन िाहने प्रत्येक सदस्यले िैठक 
शरुु हनु ु भन्दा एक घण्टा अगावै सम्िवालयले तोकेको ववमध 
िमोम्जम नाम वटपाई सकेको हनु ुपनेछ । 

  (३) ववशेष समयमा िोलन िाहने सदस्यहरुको नामको 
सूिी िैठक शरुु हनु ु भन्दा एक घण्टा अगावै सबिम्न्धत संसदीय 
दलले सम्िवालयमा दताव गररसक्न ुपनेछ। 

  तर संसदीय दल नभएका सदस्यले ववशषे समयमा िोलन 
सम्िवालयमा व्यम्िगत रुपमा नाम दताव गनव सक्नछे । 

  (४) उपमनयम (२) र (३) िमोम्जमको समयमा प्रस्ततु 
ववषयहरुको जवार् सबिम्न्धत मन्त्रीले सात ददनमभत्र सभामखु 
मार्व त सभालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

५९.   जरुरी साववजमनक महत्वको प्रश्नमा छलर्लः (१) िैठकमा मौम्खक 
वा मलम्खत उत्तर ददइसकेका प्रश्नहरु मध्येको उत्तरसँग सबिम्न्धत 
तथ्यमा अझ िढी स्पि वा व्याख्या गनव आवश्यक भएको कुनै 
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जरुरी साववजमनक महत्वको ववषयमा छलर्ल गनवका लामग 
सभामखुले समय तोक्न सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम छलर्ल गनव िाहने सदस्यले 
छलर्ल गनव िाहेको ववषय र कारण खलुाई अन्य दईु जना 
सदस्यको समथवन सवहतको सूिना छलर्ल गनव िाहेको कबतीमा 
तीन ददन अगावै सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  (३) छलर्ल गनव खोम्जएको ववषय जरुरी र साववजमनक 
महत्वको छ वा छैन भने्न ववषयको मनणवय सभामखुले गनेछ । 

  (४) कुनै एक ददनको मनममत्त एक भन्दा िढी सूिना प्राप्त 
भै सभामखुिाट स्वीकृत भएमा ती सूिनाहरु मध्ये गोलाप्रथाद्वारा 
िढीमा तीन वटा सूिना म्झकी कायवसूिीमा समावेश गररनेछ। 

  (५) कुनै ददनको लामग राम्खएको कुनै ववषयको छलर्ल 
सो ददन नटंुमगए पमन स्वतः समाप्त भएको ममननछे। 

  (६) प्रस्ताव सबिन्धी मनयमका िावजदु, छलर्ल गदाव 
िैठक समि औपिाररक प्रस्ताव राम्खने र मत मलइने छैन।सूिना 
ददने सदस्यले एउटा विव्य ददनेछ र सबिम्न्धत मन्त्रीले संिेपमा 
त्यसको उत्तर ददनछे।सूिना समथवन गने सदस्यलाई कुनै कुराको 
स्पिीकरण िावहएमा मनजहरुले एक एक प्रश्न सोध्न 
सक्नेछन।्सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा िाहेक अरु सदस्यले 
प्रश्न गनव पाउने छैनन ्। 

  (७) प्रस्ताव सबिन्धी शतवहरु यस मनयम िमोम्जमको 
प्रश्नको हकमा समेत लाग ुहनुेछन।् 

  (८) प्रश्न र उत्तर सबिन्धी अन्य व्यवस्था कायवव्यवस्था 
परामशव समममतको परामशवमा सभामखुले मनधावरण गरे िमोम्जम 
हनुेछ । 
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६०.  ध्यानाकषवणः (१) कुनै सदस्यले सभामखुको पूवव स्वीकृमत मलई 
साववजमनक महत्वको ववषयमामथ सबिम्न्धत मन्त्रीको ध्यानाकषवण 
गनव सक्नेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ध्यानाकषवण गररएकोमा 
मन्त्रीले िाहेमा तत्काल िैठकमा जवार् ददन वा कुनै अको ददन 
जवार् ददनको लामग समय माग गनव सक्नछे । 

  तर जरुरी साववजमनक महत्वको ववषयमा ध्यानाकषवण 
गराएको हकमा सकेसबम तत्काल र कुनै जानकारी मलन ुपने ववषय 
भए तीन ददनमभत्र जवार् ददन ुपनेछ।यदद सभाको िैठक निसेको 
अवस्था भए मलम्खत जवार् पेश गनुव पनेछ । 

  (३) सबिम्न्धत मन्त्रीले उपमनयम (२) िमोम्जम जवार् 
ददएपमछ त्यसमामथ कुनै छलर्ल गररने छैन। 

  तर ध्यानाकषवण प्रस्तावमा नाम उललेख भएका सदस्यहरूले 
स्पिीकरण माग गनव सक्नेछन ् र मन्त्रीद्वारा अन्त्यमा जवार् 
ददइनेछ।यस्तो कायवसूिीमा एउटा ध्यानाकषवणमा तीनजना भन्दा 
िढी सदस्यको नाम समावेश गररने छैन । 

  (४) उपमनयम (१) िमोम्जम ध्यानाकषवण गदाव एउटा 
िैठकमा एकजना सदस्यले एक पटक मात्र ध्यानाकषवण गनव 
पाउनेछ।एउटा िैठकमा दईु पटकभन्दा िढी ध्यानाकषवण गनव 
पाइन ेछैन । 

  (५) उपमनयम (१) िमोम्जम ध्यानाकषवण गनव िाहन े
सदस्यले एक ददन अगावै सूिना ददन ुपनेछ । 

    तर ध्यानाकषवण गराउने ववषय जरुरी साववजमनक महत्वको ववषय 
भए सभामखुको स्वीकृमतमा िैठक िस्न ुएक घण्टा अगामड सूिना 
ददए पु् नेछ। 
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  (६) कुनै ददनको लामग दईु वटा भन्दा िढी ध्यानाकषवणको 
सूिना सभामखुिाट स्वीकृत भएमा कायवसूिीमा राम्खन े दईु वटा 
ध्यानाकषवण गोलाप्रथाद्वारा मनधावरण गररनेछ। 

६१.   आवेदनपत्र पेश गनव सक्नःे (१) मम्न्त्रपररषद्, लमु्बिनी प्रदेशका 
स्थानीय तह, सरकारी वा गैरसरकारी मनकायको मनणवयको कुनै 
कारणले लमु्बिनी प्रदेशमभत्र िसोिास गने नेपाली नागररकलाई मकाव 
परेको ववषय खलुाई कबतीमा एक सय जना नेपाली नागररकहरुले 
हस्तािर सवहत ददएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाम्णत 
गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गनव सवकनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम आवेदनपत्र प्रस्ततु गनव िाहन े
नेपाली नागररक वा प्रमाम्णत गने सदस्यले उि प्रस्ताव सभामा पेश 
हनुे ददन भन्दा कबतीमा पाँि ददन अगावै सम्िवलाई ददन ुपनेछ । 

  (३) यस पररच्छेदमा उललेम्खत शतवहरु तथा मनयम ६३ 
का शतवहरु यस मनयम िमोम्जमको आवेदनपत्रका सन्दभवमा समेत 
लाग ुहनुेछ । 

  (४) सभाले उपयिु सबझेमा आवेदनपत्रसँग सबिम्न्धत 
ववषयवस्तकुो गाम्बभयवताका आधारमा सो उपर छानमिन गरी 
प्रमतवेदन पेश गने प्रयोजनका लामग सबिम्न्धत समममतमा पठाउन 
सक्नेछ।    

  (५) सभामा प्रस्तावको रुपमा पेश भएको कुनै आवेदनपत्र 
उपर सभाले सोझै वा उपमनयम (४) िमोम्जम प्राप्त प्रमतवेदन 
समेतका आधारमा आवश्यक मनणवय गरी सबिम्न्धत मनकायलाई 
मनदेशन ददनछे।यस्तो मनदेशन कायावन्वयन गनुव सबिम्न्धत 
मनकायको कतवव्य हनुेछ । 
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पररच्छेद-१० 

प्रस्ताव र तत्सबिन्धी कायवववमध 

६२.  प्रस्ताव मिना छलर्ल गनव नसवकनःे (१) संववधान र यस 
मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक प्रस्ताव मिना सभाको 
िैठकमा कुनै कुरा मामथ छलर्ल गनव सवकने छैन। 

  (२) िैठकमा छलर्लका लामग पेश हनु े प्रस्तावमा 
सभामखुले स्वीकृमत प्रदान गरेको हनु ुपनेछ। 

६३.  प्रस्ताव सबिन्धी शतवहरूः (१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव 
स्वीकायव हनुे छैनः- 

(क) संववधानको धारा १९१ ले िन्देज गरेका ववषय वा 
संववधानको ववपरीत भएको,  

(ख)  एक भन्दा िढी ववषय समावेश भएको, 
(ग)  ववषयवस्त ुअस्पि वा अमनम्श्चत भएको, 
(घ)  तकव वहन, अनमुान, व्यङ्ख्योम्ि, असबिद्ध, आिेपयिु 

वा कुनै अनमुामनत वा आपम्त्तजनक कुरा रहेको,  
(ङ)  कुनै व्यम्िले साववजमनक वा सरकारी हैमसयतले 

िाहेक व्यम्िगत हैमसयतले गरेको काम कुरा 
सबिन्धी आिरणको उललेख गरेको, 

(ि)  सभा वा कुनै समममतको मनणवय वा सभामा 
वविाराधीन रहेको ववषयको आलोिना गरेको, 

(छ)  प्रिमलत कानून िमोम्जम स्थावपत न्यावयक वा 
अधवन्यावयक मनकाय वा अमधकारी वा प्रिमलत 
कानून िमोम्जम जाँििझु गनव, सझुाव ददन, प्रमतवेदन 
पेश गनव गदठत आयोग वा समममतको वविाराधीन 
रहेको ववषय उललेख भएको,  
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(ज)  िाल ु अमधवेशनमा पवहले भइसकेको छलर्ललाई 
दोहो¥याउने प्रयास गररएको, 

(झ)  अम्शि भाषा प्रयोग गररएको  
(ञ)  प्रदेश मम्न्त्रपररषद्को कुनै मनणवय वा कुनै कारिाही 

सबिन्धी ववषयमा छलर्ल गदाव राविय सरुिा, 
अखण्डता वा कूटनीमतक सबिन्ध जस्ता 
संवेदनशील ववषयहरुमा आिँ आउन सक्ने भनी 
प्रदेश मम्न्त्रपररषदिाट प्रमाम्णत गररएको ववषय 
समावेश भएको,  

(ट)  ववशेषामधकारको प्रश्न उठाइएको।  
  (२) उपमनयम (१) को खण्ड (छ) मा जनुसकैु कुरा 

लेम्खएको भएतापमन सभामखुलाई सो खण्डमा उम्ललम्खत आयोग वा 
समममतको कायवमा कुनै प्रमतकूल प्रभाव नपने भने्न लागेमा 
जाँििझुको कायवववमध र कायव प्रगमतको ववषयसबममा सीममत रही 
प्रस्ताव पेश गनव सभामखुले अनमुमत ददन सक्नछे । 

६४.  प्रस्ताव स्वीकार यो्य छ वा छैन भन्न ेमनणवय गनेः कुनै प्रस्ताव वा 
त्यसको कुनै अंश स्वीकार यो्य छ वा छैन भने्न कुराको मनणवय 
सभामखुले गनेछ र त्यसरी मनणवय गदाव सभामखुले कारण खलुाई 
प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनव सक्नछे । 

६५.  छलर्लको ददन र समयावमध तोक्नःे (१) सभामखुले सभाको 
कायविोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमामथ छलर्ल गने ददन र 
समयावमध तोक्न सक्नेछ । 

  (२) छलर्लका मनममत्त मनधावररत समयावमध समाप्त 
भएपमछ छलर्ल समाप्त हनुेछ र यस मनयमावलीमा अन्यथा 
लेम्खएकोमा िाहेक सभामखुले मूल ववषयमामथ मनणवय प्राप्त गनवका 
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लामग आवश्यक सिै प्रश्नहरू मनणवयाथव िैठकमा पेश गनेछ। 

६६.   प्रस्ताव मनम्ष्िय हनु ेर पनुः उठाउन नपाइनःे (१) िैठकमा प्रस्ताव 
पेश गने अनमुमत प्राप्त भइसकेपमछ पमन पेश नगररएको प्रस्ताव 
स्वतः मनम्ष्िय हनुेछ । 

  (२) यस मनयमावलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा िाहेक सभाको 
िाल ु अमधवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलर्ल गररएको वा मनणवय 
भइसकेको वस्ततुः उही ववषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा 
पनुः उठाउन पाइन ेछैन। 

६७.    मनधावररत समय अगावै छलर्ल गनव नपाइनःे िैठकमा छलर्ल 
गनवको मनममत्त समय मनधावररत भइसकेको कुनै ववषयमामथ त्यस्तो 
मनधावररत समय अगावै छलर्ल गनवका लामग कुनै प्रस्ताव वा 
संशोधन लयाउन पाइन ेछैन। 

६८. प्रस्ताव वर्ताव मलन सवकनःे (१) प्रदेश सभा सम्िवालयमा दताव 
भइसकेको प्रस्ताव सभामखुको अनमुमत मलई प्रस्तावकले मलम्खत 
मनवेदनद्वारा वा सभामा पेश गनुवअम्घ सभामखुले वर्ताव मलने समय 
ददएपमछ मौम्खक रुपमा वर्ताव मलन सक्नेछ। 

  तर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको 
अनमुमत मिना वर्ताव मलन सवकने छैन र प्रस्तावमामथ कुनै संशोधन 
पेश भएको छ भन े त्यस्तो संशोधनको टुङ्गो नलागेसबम प्रस्ताव 
वर्ताव मलन सवकने छैन। 

  (२) एक भन्दा िढी सदस्यहरूले वस्ततुः उही ववषयमा 
एक भन्दा िढी प्रस्तावहरू पेश गरेमा आपसी सहममत वा 
गोलाप्रथाद्वारा मनधावररत एउटा प्रस्तावमा मात्र छलर्ल हनुेछ। 

६९.    प्रस्तावको सूिनाः प्रस्ताव पेश गनव िाहने सदस्यले सो कुराको 
मलम्खत सूिना सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 
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७०.   प्रस्तावको सबिन्धमा अपनाइन ेकायवववमधः यस मनयमावलीको अन्य 
पररच्छेदहरु अन्तगवत लयाइन ेप्रस्तावको सबिन्धमा सोही पररच्छेदमा 
लेम्खए िमोम्जमको कायवववमध अपनाइनेछ र उि पररच्छेदहरूमा 
नलेम्खएका कुराहरूको हकमा यस पररच्छेदमा लेम्खएका कुराहरू 
लाग ुहनुेछन।् 

७१.    सूिना मिना पमन प्रस्ताव पेश गनव सवकनःे (१) यस पररच्छेदमा 
जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन सभामखुको अनमुमत मलई 
देहायको कुनै प्रस्ताव सूिना मिना पमन पेश गनव सवकनछे र त्यस्तो 
प्रस्तावद्वारा कुनै वववादास्पद ववषय उठाउन पाइन ेछैनः-  

(क)  धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख)  िैठक स्थमगत गने,  

(ग)  प्रस्ताव तथा संशोधन वर्ताव मलन,े  

(घ)  िधाई ददने वा शोक प्रकट गने, 

(ङ)  छलर्ल स्थमगत गने,  

(ि)  छलर्लको अवमध िढाउन,े  

(छ)  िैठकको अवमध िढाउन,े वा 
(ज)  छलर्ल समाप्त गने। 

  (२) उपमनयम (१) मा उम्ललम्खत प्रस्तावका सबिन्धमा 
सभामखुको अनमुमत प्राप्त भई प्रदेश सभाको िैठकमा प्रस्ताव पेश 
भएपमछ सभामखुले उि प्रस्तावलाई छलर्ल मिना सभाको 
मनणवयाथव पेश गनेछ।  

७२.  जरूरी साववजमनक महत्वको प्रस्तावः (१) कुनै सदस्यले जरूरी र 
साववजमनक महत्वको ववषयमामथ छलर्ल गनव िाहेमा तत्सबिन्धी 
प्रस्तावको सूिना सभाको िैठक शरुू हनु ुभन्दा कबतीमा दईु घण्टा 
अगावै सम्िवलाई ददन ु पनेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कबतीमा दईु 
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जना सदस्यले समथवन गरेको हनु ुपनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको सूिनाको साथमा उि 
प्रस्तावमामथ छलर्ल गनुव पने कारण स्पि रूपमा उललेख गरेको 
हनु ुपनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्तावको ववषय 
सभामखुले जरूरी र साववजमनक महत्वको ठहयावएमा प्रस्तावसँग 
सबिम्न्धत मन्त्रीसँग परामशव गरी उि प्रस्तावलाई स्वीकृमत  
ददनेछ । 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम स्वीकृत प्रस्तावमामथ 
छलर्लका लामग सभामखुले आवश्यकता अनसुार समय तोक्नेछ। 
त्यस्तो प्रस्तावमामथ तीन ददनमभत्र छलर्ल गररनछे । 

  (५) उपमनयम (३) िमोम्जम प्रस्ताव स्वीकृत भई 
सभामखुले प्रस्तावक सदस्यको नाम मलएपमछ प्रस्तावक सदस्यले 
संम्िप्त विव्य ददनछे। त्यसपमछ सभामखुले छलर्लमा भाग मलन े
सदस्यहरूलाई समय ददनछे। 

  (६) छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको जवार् सबिम्न्धत 
मन्त्रीले ददनेछ। 

७३.   ववलबिकारी प्रस्तावः (१) िैठक स्थमगत गने प्रस्ताव वा कायव 
स्थगन प्रस्ताव िाहेक अरू कुनै प्रस्ताव वा ववधेयकमामथ छलर्ल 
भइरहेको समयमा कुनै सदस्यले उि छलर्ल अरू कुनै ददनको 
लामग स्थमगत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश गनव सक्नछे र अको कुनै 
सदस्यले सो प्रस्तावको समथवन गरेपमछ त्यस्तो प्रस्तावले िैठक 
समि रहेका अन्य प्रस्तावहरू भन्दा प्राथममकता पाउनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्तावमा कुनै संशोधन 
पेश गनव पाइन ेछैन। 
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  (३) सभामखुले उपयिु ठहयावएमा उपमनयम (१) 
िमोम्जमको प्रस्तावमा संम्िप्त छलर्ल हनु ददई मनणवयाथव िैठकमा 
प्रस्ततु गनेछ। 

  (४) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव पेश गने वा 
समथवन गने सदस्यले सोही प्रस्ताव वा ववधेयकमामथ छलर्ल 
भइरहेको समयमा पनुः त्यस्तो प्रस्ताव पेश गनव वा समथवन गनव 
पाउन ेछैन। 

  (५) प्रस्ताव पेश गनव पाउने अमधकारको दरुूपयोग गरी 
कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गरेको छ भने्न लागेमा सभामखुले त्यस्तो 
प्रस्तावलाई अस्वीकृत गनव वा मिना छलर्ल मनणवयाथव िैठक समि 
पेश गनव सक्नछे। 

  

पररच्छेद-११ 

प्रस्ताव संशोधन सबिन्धी व्यवस्था 
७४.  प्रस्ताव संशोधन सबिन्धी शतवः देहायका शतवका अधीनमा रही कुनै 

प्रस्तावको सबिन्धमा संशोधन पेश गनव सवकनछेः-  
(क)  मूल प्रस्तावको मसद्धान्त, ववषय तथा िेत्रामधकार अन्तगवत 

रही, 
(ख)  िैठकले पवहले गररसकेको मनणवयको ववपरीत नहनुे गरी, 
(ग)  अस्पि भएका ववषय वा खास अथव ददन ेगरी । 

७५.  संशोधनको सूिनाः (१) प्रस्तावमा संशोधन पेश गनव िाहने सदस्यले 
प्रस्तावमामथ वविार गररन े ददनको िौिीस घण्टा अगावै संशोधनको 
सूिना सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  तर सभामखुको अनमुमत मलएर प्रस्तावमामथ छलर्ल प्रारबभ 
हनु ु भन्दा अगामड कुनै पमन समयमा संशोधनको सूिना पेश गनव 
सवकनछे। 
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  (२) संशोधनको सूिना प्राप्त भएपमछ प्रत्येक संशोधनको 
एक-एक प्रमत सिै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम सूिना नददई संशोधन पेश 
गरेमा कुनै पमन सदस्यले आपम्त्त उठाउन सक्नेछ। 

७६.  संशोधन प्रस्ताव  स्वीकृत गने वा नगने अमधकारः (१) प्रस्तावमामथ 
पेश गररने संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अमधकार 
सभामखुलाई हनुेछ। 

  (२) संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गने प्रयोजनको 
लामग सभामखुले सबिम्न्धत सदस्यलाई संशोधनको उद्देश्य स्पि गनव 
लगाउन सक्नेछ। 

७७.  संशोधन प्रस्ताव पेश गनेः सभामखुले स्वीकृत गरेको संशोधन 
प्रस्ताव वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई मनणवयाथव 
पेश गनुवभन्दा पवहले िैठकमा पढेर सनुाउनेछ।यसरी मनणवयाथव पेश 
गदाव एकभन्दा िढी संशोधन भएमा सभामखुले उपयिु ठहयावएको 
कुनै एक संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई 
प्राथममकता ददई पेश गनव सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-१२ 

स्थगन प्रस्ताव 

७८.  स्थगन प्रस्तावको सूिना र सभामखुको अनमुमतः (१) यस 
मनयमावलीको अधीनमा रही अत्यन्त जरूरी साववजमनक महत्वको 
कुनै खास ववषयमामथ छलर्ल गनव सदनको कायविम स्थमगत 
गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभामखुको अनमुमतले पेश गनव सवकनेछ । 

 तर,  
(क)  त्यस्तो प्रस्ताव मनयम अनकूुल नभएमा वा 

सभामखुले अस्वीकृत गरेमा वा प्रस्तावकले उम्ित 
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नठानेमा अस्वीकृत गरेको कारणको जानकारी 
प्रस्तावक सदस्यलाई ददन सक्नेछ। 

(ख)  प्रस्तावमा उललेख भएका तथ्यको सबिन्धमा 
सभामखुले िढी जानकारी मलन आवश्यक ठानेमा 
प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गनुव अम्घ प्रस्तावक 
सदस्य वा मन्त्रीिाट प्रस्तावको तथ्यको ववषयमा 
जानकारी मलन सक्नेछ। 

  (२) स्थगन प्रस्ताव जनु ददनको िैठकमा पेश गनव 
खोम्जएको हो सो ददनको िैठक शरुु हनुे दईु घण्टा अगावै 
सम्िवलाई सूिना ददन ुपनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सवहतको सूिनाको 
एक-एक प्रमत सभामखु, ववषयसँग सबिम्न्धत मन्त्री र प्रदेश सभा 
माममला हेने मन्त्रीलाई पमन ददन ुपनेछ। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्ताव सबिन्धी सूिना 
एक िैठकमा एउटा भन्दा िढी ददन पाइने छैन। 

  (४) एक जना भन्दा िढी सदस्यले प्रस्तावको सूिनामा 
हस्तािर गरेको भए पवहलो िम सङ्खख्यामा हस्तािर गने सदस्यले 
सूिना ददएको मामननेछ। 

७९.   स्थगन प्रस्ताव सबिन्धी शतवः कुनै जरूरी र साववजमनक महत्वको 
ववषयमामथ छलर्ल गनव प्रदेश सभाको कायविम स्थमगत गररयोस ्
भने्न प्रस्ताव देहायका शतवहरूको अधीनमा रही पेश गनव सवकनछेः-  
(क) प्रस्तावको ववषय तत्काल घटेको घटना र प्रदेश सरकारको 

उत्तरदावयत्व मभत्रको हनु ुपने, र 
(ख) मनयम ६३ मा उम्ललम्खत शतवहरू पूरा भएको हनु ुपने। 

८०.   स्थगन प्रस्ताव पेश गने सभाको अनमुमतः (१) सभामखुले मनयम 
७८ अनसुार प्रस्ताव पेश गनव अनमुमत ददएमा िैठकको प्रारबभमा 
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सभामखुले सबिम्न्धत सदस्यको नाम मलनछे र त्यसपमछ स्थगन 
प्रस्ताव पेश गनव िाहने सदस्यले प्रस्ताव पेश गनव िैठकको अनमुमत 
मा्नेछ । 

  (२) कुनै सदस्यले उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्तावको 
ववरोध गरेमा सभामखुले अनमुमत ददन िाहने सदस्यहरूलाई उमभन े
आदेश ददनछे र तत्काल कायम रहेको सबपूणव सदस्य संख्याको 
दश प्रमतशत वा सोभन्दा िढी सदस्यहरू उमभएमा सभाको अनमुमत 
प्राप्त भएको मामननेछ। 

८१.   स्थगन प्रस्तावमा छलर्ल गने समय मनधावरणः स्थगन प्रस्तावमा 
छलर्ल गनव सभामखुले सभाको कायविमलाई समेत दृविगत गरी 
सोही ददनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ । 

८२.   छलर्लको समामप्तः सभामखुलाई प्रस्तावमामथको छलर्ल पयावप्त 
भएको लागेमा उि प्रस्तावलाई सभाको मनणवयाथव पेश गनेछ । 

८३.    विव्यको लामग समय मनधावरणः कुनै प्रस्तावको सबिन्धमा 
प्रस्तावक, समथवक, सबिम्न्धत मन्त्री र अन्य सदस्यहरूले िोलन े
समय सभामखुले तोके िमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-१३ 

सङ्कलप 

८४.    सङ्कलप प्रस्ततु गनव सवकनःे (१) यस मनयमावलीको अधीनमा रही 
साववजमनक महत्वको देहायको कुनै ववषयमा सङ्कलप पेश गनव 
सवकनछेः-  

(क)  राय वा मसर्ाररस प्रकट गनव,  
(ख)  प्रदेश सरकारको कुनै कायव वा नीमतको समथवन वा 

ववरोध प्रकट गनव वा पनुववविारका लामग ध्यान 
आकषवण गनव, वा  
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(ग)  कुनै सन्देश वा मनदेशन ददन । 

  (२) सभामखुले उपयिु र आवश्यक ठहयावएको अन्य कुनै 
ववषयमा सङ्कलप पेश गनव अनमुमत ददन सक्नेछ। 

८५.   सङ्कलपको सूिनाः (१) सङ्कलप प्रस्ततुकतावले आपूmले पेश गनव िाहेको 
सङ्कलपको सूिना कबतीमा सात ददन अगावै सम्िवलाई ददन ुपनेछ 
। 

  तर कुनै मन्त्रीले कबतीमा तीन ददनको सूिना ददई सङ्कलप 
पेश गनव सक्नछे। 

  (२) मन्त्री िाहेक अरू सदस्यले सभामखुको अनमुमत 
नमलई एउटै अमधवेशनमा तीनभन्दा िढी सङ्कलपहरूको सूिना ददन 
पाउन ेछैन । 

८६.  सङ्कलप सबिन्धी शतवः यस पररच्छेदमा लेम्खएको कुराहरूका 
अमतररि प्रस्तावका सबिन्धमा यस मनयमावलीका सिै शतवहरू 
सङ्कलपको हकमा पमन लाग ुहनुेछन ्। 

८७.  सङ्कलप स्वीकार यो्य छ वा छैन भन्न े मनणवयः (१) कुनै सङ्कलप 
स्वीकार यो्य छ वा छैन भने्न प्रश्नको मनणवय सभामखुले गनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम मनणवय गदाव सभामखुले कायव 
व्यवस्था परामशव समममतको परामशव मलन सक्नछे। 

  (३) सभामखुले उपयिु देखेमा सङ्कलपलाई यस मनयमावली 
अनकूुल िनाउनको मनममत्त आवश्यक संशोधन गनव सक्नेछ। 

  (४) सभामखुिाट िैठकमा पेश गनव स्वीकृत सङ्कलपको प्रमत 
सङ्कलप पेश हनु ेदईु ददन अगावै संशोधन पेश गने प्रयोजनको लामग 
सदस्यहरूलाई ववतरण गररनछे । 

८८.   सङ्कलप पेश हनुःे एउटा िैठकमा एक जना सदस्यको एक भन्दा 
िढी सङ्कलप कायवसूिीमा राम्खने छैन र एक िैठकमा दईुभन्दा िढी 
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सङ्कलपहरू राम्खने छैनन ्। 

८९.    सङ्कलप पेश गने तरीकाः (१) सभामखुले नाम मलएपमछ सङ्कलप 
प्रस्ततु गनव िाहने सदस्यले सभामा आफ्नो सङ्कलप पेश गनव सक्नछे 
र त्यसरी सङ्कलप पेश गदाव सङ्कलपको व्यहोरा पढी विव्य ददन 
सक्नेछ। 

  तर सभामखुको अनमुमत मलएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै 
सदस्यलाई आफ्नो सङ्कलप पेश गनव अमधकृत गनव सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम सभामखुले सदस्यको नाम 
मलएपमछ सो सदस्यले सङ्कलप पेश नगने इच्छा प्रकट गनव सक्नेछ। 

  (३) सबिम्न्धत सदस्यले पेश नगरेको सङ्कलप मनजले वर्ताव 
मलएको मामननेछ। 

९०. छलर्लको समयावमधः सदस्यले सङ्कलप प्रस्ततु गदाव र सबिम्न्धत 
मन्त्रीले पवहलो पटक िोलदा सभामखुले अनमुमत ददनेछ।िोलन 
िाहन े अन्य सदस्यहरूको समयावमधको मनधावरण सभामखुले 
गनेछ।सदस्यहरूले िोमलसकेपमछ सबिम्न्धत मन्त्रीले जवार्  
ददनेछ । 

९१. संकलपको संशोधन सबिन्धी शतवः (१) यस पररच्छेद अन्तगवत पेश 
भएका सङ्कलपमामथ सभामखुको अनमुमत मलई संशोधन पेश गनव 
सवकनछे । 

  (२) मनयम ७४ मा उम्ललम्खत शतवहरू सङ्कलपको 
संशोधनका हकमा पमन लाग ुहनुेछन।् 

९२.    सङ्कलपमा मनणवयः छलर्ल समाप्त भएपमछ सङ्कलप उपर कुनै 
संशोधन पेश भएको रहेछ भन ेसभाले पवहले सो उपर मनणवय गरी 
सङ्कलपमा मनणवय गनेछ । 

९३.    स्वीकृत सङ्कलप पठाइनःे सम्िवले सभाद्वारा स्वीकृत गररएको प्रत्येक 
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सङ्कलपको एक-एक प्रमत मम्न्त्रपररषद्लाई र सबिम्न्धत मन्त्रीलाई 
पठाउनछे।सबिम्न्धत मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कलप कायावन्वयन गरी 
सोको जानकारी तत्काल सम्िवालयमा पठाउन ुपनेछ। 

  तर कुनै मनामसव कारण परी सङ्कलप कायावन्वयन हनु 
नसकेकोमा त्यस्तो कारण सवहतको जानकारी सभालाई गराउन ु
पनेछ। 

पररच्छेद-१४ 

अध्यादेश सबिन्धी 
९४.   अध्यादेश पेशः (१) संववधानको धारा २०२ िमोम्जम जारी भएको 

अध्यादेश, जारी भएपमछ िसेको सभाको िैठकमा सबिम्न्धत मन्त्रीले 
पेश गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम अध्यादेश पेश गदाव त्यस्तो 
अध्यादेश जारी गनुव परेको पररम्स्थमत र कारण समेतको वववरण 
संल्न गनुव पनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश गररएको अध्यादेश उपर 
मनयम ९५ िमोम्जमको सूिना प्राप्त नभएमा वा प्राप्त भएकोमा 
मनयम ९८ िमोम्जम अध्यादेश अस्वीकृत गने प्रस्ताव पाररत नभएमा 
उि अध्यादेश स्वतः स्वीकृत भएको मामननेछ । 

९५.  अध्यादेश अस्वीकार गने सूिनाः (१) अध्यादेश अस्वीकार गनव 
प्रस्ताव पेश गनव िाहने सदस्यले त्यस्तो सूिना अध्यादेश पेश 
भएको दईु ददनमभत्र सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम सूिना ददँदा अध्यादेश 
अस्वीकृत गनुव पनावको कारण समेत उललेख भएको हनु ुपनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जमको सूिना एकभन्दा िढी प्राप्त 
भएमा आपसी सहममत वा गोलाप्रथाद्वारा कुनै एक प्रस्तावको सूिना 
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मात्र छामननेछ । 

 ९६.  अध्यादेश अस्वीकृत गने प्रस्ताव पेश गने तरीकाः (१) सभामखुले 
नाम मलएपमछ प्रस्तावको सूिना गने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश 
गनेछ र त्यसरी प्रस्ताव पेश गदाव प्रस्तावको व्यहोरा पढी विव्य 
ददन सक्नेछ। 

  (२) सभामखुको अनमुमत मलई प्रस्तावको सूिना गने 
सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश गनव अन्य कुनै सदस्यलाई अमधकृत 
गनव सक्नेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम सभामखुले सदस्यको नाम 
मलएपमछ सो सदस्यले प्रस्ताव पेश नगने इच्छा प्रकट गनव सक्नेछ। 

  (४) सबिम्न्धत सदस्यले पेश नगरेको प्रस्ताव मनजले वर्ताव 
मलएको मामननेछ। 

९७.  अध्यादेश अस्वीकृत गने प्रस्तावमा छलर्लः अध्यादेश अस्वीकृत 
गने सबिन्धी प्रस्तावमा छलर्ल गनव सभामखुले समय मनधावरण 
गनेछ र छलर्लको अन्त्यमा सबिम्न्धत मन्त्रीले छलर्लमा 
उठेका प्रश्नको जवार् ददनछे।  

९८.  अध्यादेश अस्वीकृत गने प्रस्तावमामथ मनणवयः मनयम ९७ िमोम्जम 
मन्त्रीले जवार् ददएपमछ सभामखुले उि प्रस्तावलाई िैठकको 
मनणवयाथव प्रस्ततु गनेछ। 

९९.  संघीय शासनका अवस्थामा िनकेा प्रदेश कानूनलाई अध्यादेश सरह 
कारिाही गररनःे (१) प्रदेशमा संघीय शासन लाग ुभएको अवस्थामा 
नेपालको संववधानको धारा २३२ को उपधारा (७) िमोम्जम संघीय 
संसदले नेपालको संववधानको अनसूुिी-६ िमोम्जमको सूिीमा परेको 
ववषयमा िनाएको कानूनलाई प्रदेश सभाले यसै पररच्छेदको 
व्यवस्था िमोम्जम अध्यादेश सरह कारिाही गनेछ । 
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  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको अध्यादेश प्रदेश सभािाट 
स्वीकृत ठहररएमा प्रमतस्थापन गने गरी र अस्वीकृत भएमा नेपालको 
संववधानको धारा २३२ को उपधारा (७) िमोम्जम खारेज गने गरी 
प्रदेश सरकारले मनयम १०४ िमोम्जमको प्रमतस्थापन ववधेयक प्रदेश 
सभामा पेश गनेछ । 

पररच्छेद-१५ 

व्यवस्थापन कायवववमध 

१००.  ववधेयक प्रस्ततु गने अनमुमतको लामग सूिनाः (१) संववधान र यस 
मनयमावलीको अधीनमा रही कुनै पमन सदस्यले ववधेयक प्रस्ततु गनव 
सक्नेछ।ववधेयक प्रस्ततु गनव िाहन े सदस्यले ववधेयकको साथमा 
अमनवायव रुपमा उद्दशे्य, कारण र व्याख्यात्मक वटप्पणी संल्न राखी 
अनसूुिी-७ िमोम्जमको कागजात र शतवको सूिीमा उललेम्खत अन्य 
आवश्यक वववरण सवहतको सूिना कबतीमा सात ददन अगावै 
सम्िवलाई ददन ुपनेछ । 

  तर सरकारी ववधेयकको हकमा पाँि ददन अगामड सूिना 
ददन ुपयावप्त हनुेछ। 

  (२) संववधानको धारा १९८ िमोम्जम कुनै ववधेयक ऐन 
िनेपमछ आमथवक व्ययभार हनु ेरहेछ भने त्यस्तो ववधेयक पेश गदाव 
ववधेयकका साथमा ववस्ततृ वववरण सवहतको आमथवक वटप्पणी पमन 
संल्न गनुव पनेछ।आमथवक वटप्पणीमा खिव सबिन्धी दर्ाहरूप्रमत 
ध्यानाकषवण गरी ववधेयक पाररत भई ऐन िनेमा हनु सक्ने पटके र 
सालवसाली खिवको अनमुामनत वववरण पमन संल्न हनु ुपनेछ । 

१०१. आम्श्रत ववधेयक प्रस्ततु गनव सवकनःे सभासमि वविाराधीन रहेको 
कुनै ववधेयकमामथ पूणवतः वा आमं्शक रूपमा आम्श्रत ववधेयक मूल 
ववधेयक पाररत नहुँदै पमन प्रस्ततु गनव सवकनेछ। 
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  तर मूल ववधेयक पाररत नभएसबम आम्श्रत ववधेयकमामथ 
वविार गररने छैन । 

१०२.  समान ववषयको ववधेयक सूिीमा नरहनःे सभामखुले अन्यथा आदेश 
ददएमा िाहेक कुनै ववधेयकको सूिना सम्िवालयमा दताव 
भइसकेपमछ उस्तै ववषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अको 
ववधेयकको सूिना दताव हनु आएमा अम्घललो ववधेयकको टुङ्गो 
नलागञु्जले पमछललो ववधेयकलाई सूिीमा राम्खने छैन । 

१०३. प्रत्यायोम्जत व्यवस्थापन िारे वटप्पणीः कुनै ववधेयकमा कानून िनाउन े
अमधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, 

प्रत्यायोम्जत अमधकार अन्तगवत िनाइन े कानूनको प्रकृमत र सीमा 
तथा त्यसिाट पनव सक्न े प्रभावप्रमत ध्यानाकषवण सवहतको ववस्ततृ 
वटप्पणी संल्न गनुव पनेछ।  

१०४. स्वीकृत अध्यादेश प्रमतस्थापन गने ववधेयकः प्रदेश प्रमखुिाट जारी 
भएको कुनै अध्यादेश वा मनयम ९९ िमोम्जमको प्रदेश कानूनका 
प्रावधानहरूलाई यथावत ् वा संशोधन सवहत प्रमतस्थावपत गने 
उद्देश्यिाट प्रस्ततु गररन ेववधेयकको सूिना ददंदा उि अध्यादेश वा 
कानून तत्कालै लाग ु गनुव परेको पररम्स्थमत र कारण सवहतको 
वववरण संल्न गनुव पनेछ र त्यस्तो ववधेयकमा यसै पररच्छेद 
िमोम्जमको व्यवस्थापन कायवववमध लाग ुहनुेछ।  

१०५.  ववधेयकको ववतरणः ववधेयक पेश हनु े ददन भन्दा दईु ददन अगावै 
प्रत्येक सदस्यलाई ववधेयकको प्रमत उपलब्ध गराइनेछ । 

१०६. ववधेयक पेश गनव अनमुमत मा्न े प्रस्तावको ववरोधको सूिनाः कुनै 
ववधेयक पेश गनव अनमुमत मा्ने प्रस्तावको ववरोध गनव िाहन े
सदस्यले त्यसको सूिना प्रस्ताव प्रस्ततु हनुे ददन भन्दा कबतीमा 
एक ददन अगावै सम्िवलाई ददन ुपनेछ । 
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१०७.  ववधेयक प्रस्ततु गनव अनमुमत मा्न ेप्रस्तावः (१) ववधेयक पेश गनव 
अनमुमत मा्ने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरेमा ववरोधकताव र 
प्रस्तावक सदस्यलाई सभामखुले िमशः संम्िप्त विव्य ददन 
अनमुमत ददनेछ।तत्पश्चात ् सो प्रश्नमामथ छलर्ल हनु नददई 
सभामखुले िैठकको मनणवयाथव प्रस्ततु गनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ववधेयक पेश गने अनमुमत 
प्राप्त भएमा प्रस्ततुकताव सदस्यले ववधेयकलाई तत्काल सभा समि 
प्रस्ततु गनेछ । 

१०८.  ववधेयकमामथको सैद्धाम्न्तक छलर्लः (१) मनयम १०७ िमोम्जम 
ववधेयक प्रस्ततु भइसकेपमछको अको कुनै िैठकमा प्रस्तावक 
सदस्यले ववधेयकमामथ सैद्धाम्न्तक छलर्ल गररयोस ् भने्न प्रस्ताव 
प्रस्ततु गनव सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्तावमामथ छलर्ल हुँदा 
ववधेयकको सैद्धाम्न्तक पिमा मात्र छलर्ल गररनेछ।त्यसरी 
छलर्ल गदाव ववधेयकको मनसाय स्पि गनव आवश्यक देम्खएमा 
िाहेक ववधेयकका दर्ाहरूमामथ छलर्ल गररन े छैन र 
ववधेयकमामथ कुनै संशोधन पेश गनव सवकने छैन । 

१०९.  सैद्धाम्न्तक छलर्ल समाप्त भएपमछको कायवववमधः (१) ववधेयकमामथ 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल समाप्त भएपमछ प्रस्ततुकताव सदस्यले देहायको 
कुनै एक प्रस्ताव प्रस्ततु गनव सक्नेछः-  
(क) ववधेयकमामथको दर्ावार छलर्ल सभामा गररयोस,् वा  
(ख) दर्ावार छलर्लको लामग ववधेयकलाई सबिम्न्धत 

समममतमा पठाइयोस।् 

  (२) प्रस्ततुकताव सदस्यले उपमनयम (१) िमोम्जमको कुनै 
प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपमनयम 
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िमोम्जमको अको प्रस्ताव पेश गनव सक्नछे । 

११०.  प्रस्ताव पेश गनव अमधकृत गनव सवकनःे ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्य 
स्वयम ्उपम्स्थत हनु असमथव छ भने्न कुरामा सभामखु सन्तिु भएमा 
प्रस्ततुकताव सदस्यले अमधकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई सो 
ववधेयकको सबिन्धमा प्रस्ताव पेश गनव सभामखुले अनमुमत ददन 
सक्नेछ । 

१११.  ववधेयकमा संशोधनको सूिना ददन े कायवववमधः (१) ववधेयकमा 
संशोधन पेश गनव िाहन े कुनै पमन सदस्यले ववधेयकमामथको 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल समाप्त भएको िहत्तर घण्टामभत्र आपूmले पेश 
गनव िाहेको संशोधन सवहतको सूिना अनसूुिी-८ को ढाँिामा 
सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  (२) सम्िवले प्राप्त संशोधनको वववरण मनयम ११२ को 
उपमनयम (२) को प्रयोजनका लामग सभामखु समि पेश गनेछ। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम पेश भई स्वीकृत भएको 
संशोधन सम्िवले सिै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

११२.  ववधेयक संशोधन सबिन्धी शतवः (१) देहायका शतवहरूका अधीनमा 
रही ववधेयकमा संशोधन पेश गनव सवकनछेः-  
(क) ववधेयकको ववषयसँग सबिद्ध हनु ुपने, 

(ख) ववधेयकमा मनवहत मसद्धान्तको ववपरीत हनु नहनु,े 

(ग) संशोधन अस्पि वा मनरथवक हनु नहनुे,  
(घ) जनु दर्ामा संशोधन गनव खोम्जएको हो सोही दर्ाको 

ववषय सबिद्ध हनु ुपने,  

(ङ) सभाद्वारा पूवव स्वीकृत मसद्धान्त वा मनणवयको ववपरीत हनु 
नहनुे, र 

(ि) ववधेयकको कुन दर्ाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको 
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सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोम्जएको 
हो भने्न कुरा स्पि खलुाएको हनु ुपने । 

  (२) सभामखुलाई यस मनयमको अधीनमा रही कुनै 
संशोधनलाई स्वीकृत गने, अस्वीकृत गने वा सबिम्न्धत सदस्यलाई 
िोलाई त्यसमा सधुार गने वा एकै आशयका एकभन्दा िढी 
संशोधनहरूलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गने अमधकार हनुछे । 

११३.  संशोधनको िमः सभामखुिाट स्वीकृत भएका संशोधनहरू 
यथासबभव िम ममलाई संशोधनको सूिीमा राम्खनेछन ्। 

११४.  संशोधन सवहत दर्ावार छलर्लः (१) संशोधनमा वविार गदाव 
सामान्यतया ववधेयकका दर्ाहरूको िमानसुार गररनेछ र 
सभामखुले नाम िोलाएको संशोधनको सूिना ददने सदस्यले वा 
मनजले अमधकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्ततु गनव सक्नेछ । 

  (२) ववधेयकको दर्ावार छलर्लका िममा उपमनयम 
(१) िमोम्जम प्रस्ततु संशोधन र उि संशोधनले प्रभाववत गने अन्य 
दर्ा वा भागमामथ मनयम ११२ को उपमनयम (१) का शतवहरुको 
अधीनमा रही वविार गनव सवकनेछ।  

  (३) छलर्लिाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार 
गररएको प्रत्येक दर्ाका सबिन्धमा िमानसुार सभामखुले “यो दर्ा 
ववधेयकको अङ्ग िनोस”् भने्न प्रस्ताव मनणवयाथव पेश गनेछ। 

  तर समयको ममतव्यवयताको लामग छलर्लमा दोहोरोपन 
हटाउन एकै दर्ा वा सो अन्तगवत प्राप्त अन्योन्याम्श्रत 
संशोधनहरूलाई एकसाथ छलर्ल गने अनमुमत ददन सवकनछे र 
दर्ाहरूमामथको छलर्लको िममा ववधेयकको कुनै भाग वा 
दर्ालाई अम्घ-पमछ गरी छलर्लमा राख्न वा कुनै भाग वा 
दर्ालाई पमछ वविार गने गरी स्थमगत राख्न सवकनेछ। 
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  (४) िैठकमा हनु े ववधेयकमामथको दर्ावार छलर्लको 
िममा सबिम्न्धत ववषयमा कुनै मनणवय गनव सबिम्न्धत ववषय ववज्ञको 
परामशव वा जनमत मलन सवकनेछ । 

  (५) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापमन यस मनयम र मनयम ११५, ११६, ११७ र ११८ को 
प्रयोजनको लामग सबिम्न्धत समममतमा ववधेयकमामथ दर्ावार 
छलर्ल हुदँाको अवस्थामा “सभामखु” भन्नाले सबिम्न्धत समममतको 
सभापमतलाई र “िैठक” भन्नाले सबिम्न्धत समममतको िैठकलाई 
समेत जनाउँछ। 

११५.  संशोधन वर्ताव मलन सवकनःे संशोधन प्रस्ततुकताव सदस्यले िैठकको 
स्वीकृमत मलई संशोधन वर्ताव मलन सक्नेछ। 

  तर कुनै संशोधनमामथ पमन संशोधन प्रस्ततु भएकोमा सो 
संशोधनको टुङ्गो नलागेसबम मूल संशोधनलाई वर्ताव मलन सवकन े
छैन । 

११६. अनसूुिीमामथ छलर्लः सभामखुले अन्यथा मनणवय गरेमा िाहेक 
ववधेयकमा रहेका अनसूुिी तथा त्यसमा प्राप्त संशोधनमामथको 
छलर्ल सबिम्न्धत दर्ामामथको छलर्लको लगतै्त गररनेछ र 
िैठकको मनणवयको लामग राम्खने प्रश्न पमन सोही िममा प्रस्ततु 
गररनेछ । 

११७. दर्ाहरूलाई समूहीकृत रूपमा मनणवयाथव प्रस्ततु गनव सवकनःे 
सभामखुले उम्ित सबझेमा ववधेयकको दर्ा, अनसूुिी, कुनै संशोमधत 
दर्ा वा अनसूुिी िैठकको मनणवयको लामग समूहीकृत रूपमा राख्न 
सक्नेछ। 

  तर कुनै सदस्यले कुनै दर्ा वा अनसूुिी, संशोमधत दर्ा वा 
अनसूुिी िैठकको मनणवयका लामग छुट्टाछुटै्ट प्रस्ततु गररयोस ् भनी 
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अनरुोध गरेमा सभामखुले छुट्टाछुटै्ट प्रस्ततु गनव सक्नछे । 

११८.  प्रस्तावना र नामको प्रस्तमुतः ववधेयकका अन्य सिै दर्ा र अनसूुिी 
भए सो उपर समेत मनणवय भएपमछ मात्र सभामखुले ववधेयकको 
प्रस्तावना र नाम सबिन्धी दर्ालाई मूल रूपमा वा संशोमधत रूपमा 
ववधेयकको अङ्ग िनाइयोस ्भनी अन्त्यमा प्रस्ताव गनेछ । 

११९.  मनदेशन ददन सवकनःे सदनमा वविाराधीन रहेको कुनै ववधेयकलाई 
सबिम्न्धत समममतमा पठाउँदा वा सबिम्न्धत समममतमा वविाराधीन 
रहेको अवस्थामा पमन ववधेयकको पररमध वा मूल उद्देश्यलाई ववस्ततृ 
गनव वा कुनै ववशषे प्रावधानलाई समावेश गनव वा नगनव सदनले 
सबिम्न्धत समममतलाई मनदेशन ददन सक्नछे। 

 तर त्यस्तो मनदेशन ववधेयकको मूल भावना ववपरीत हनु ुहुँदैन। 

१२०.  समममतको ववधेयक सबिन्धी प्रमतवेदनः सबिम्न्धत समममतमा 
ववधेयकमामथ दर्ावार छलर्ल समाप्त भएपमछ समममतले गरेको 
मनणवयको प्रमतवेदन तयार गरी सभापमतले वा मनजको अनपुम्स्थमतमा 
सभामखुले तोकेको समममतको अन्य कुनै सदस्यले प्रमतवेदन 
सवहतको ववधेयक प्रदेश सभाको िैठकमा पेश गनेछ। 

१२१. ववधेयक वर्ताव मलन सवकनःे (१) ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले 
सभामा पेश भइसकेको ववधेयक वर्ताव मलन अनमुमत मा्न ेप्रस्ताव 
पेश गनव िाहेमा एक ददन अगावै सम्िवलाई सूिना ददन ुपनेछ। 

  तर, सम्िवालयमा दताव मात्र भई सभामा पेश नभएको 
ववधेयकलाई वर्ताव गनव प्रस्तकुताव सदस्यले सभामखुको अनमुमतमा 
ववधेयक वर्ताव मलन सक्नेछ ।   

  (२) कुनै समममतमा ववधेयक वविाराधीन रहेको अवस्थामा 
ववधेयक वर्ताव मलने अनमुमतको लामग प्रस्ताव प्रस्ततु भएमा 
सबिम्न्धत समममतले सोही व्यहोराको प्रमतवेदन िैठकमा पेश गनेछ। 
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  (३) सभामखुको अनमुमत मलई ववधेयक वर्ताव मलन े
प्रस्तावक सदस्यले सभाको िैठकमा प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ। 

  (४) ववधेयकलाई वर्ताव मलने प्रस्तावको कसैले ववरोध 
गरेमा प्रस्ताव गने तथा ववरोध गने सदस्यलाई सभामखुले संम्िप्त 
विव्य ददन अनमुमत ददन सक्नेछ र त्यसपमछ अरू छलर्ल हनु 
नददई प्रस्तावलाई मनणवयाथव पेश गनेछ । 

१२२.  समममतको ववधेयक सबिन्धी प्रमतवेदन प्रस्ततु भएपमछको कायवववमधः 
(१) सबिम्न्धत समममतको ववधेयक सबिन्धी प्रमतवेदन प्रस्ततु 
भएपमछ सो प्रमतवेदन सिै सदस्यहरूलाई ववतरण गररनछे। 

  (२) सभामखुले अन्यथा आदेश ददएमा िाहेक समममतको 
प्रमतवेदन ववतरण भएको िौिीस घण्टापमछको कुनै समयमा ववधेयक 
प्रस्ततुकताव सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गनव सक्नछेः-  

(क) प्रमतवेदन सवहतको ववधेयकमामथ छलर्ल गररयोस,् वा  
(ख) कुनै खास दर्ा वा दर्ाहरूका सबिन्धमा पनुः वविाराथव 

मनदेशन सवहत सबिम्न्धत समममतमा ववधेयक वर्ताव 
पठाइयोस।् 

  (३) प्रस्ततुकताव सदस्यले उपमनयम (२) िमोम्जमको कुनै 
प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपमनयम 
िमोम्जमको अको प्रस्ताव पेश गनव सक्नछे। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम प्रस्ताव पेश गररएमा 
सभामखुले सो प्रस्तावक सदस्यलाई र ववधेयक प्रस्ततुकताव 
सदस्यलाई िोलन मौका ददनेछ र यसरी दवैु जनाले िोमलसकेपमछ 
प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताव नमलएमा अरु छलर्ल हनु नददई 
सो प्रस्तावलाई सभाको मनणवयाथव पेश गनेछ। 

  (५) ववधेयकलाई समममतमा वर्ताव पठाउन ेमनणवय भएमा सो 
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ववधेयकमामथ पनुः वविार गरी प्रमतवेदन पेश गनव सबिम्न्धत 
समममतमा वर्ताव पठाइनेछ। 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम पनुः वविाराथव वर्ताव आएको 
ववधेयकमामथ सबिम्न्धत समममतले यथाशीघ्र वविार गरी सोही 
िमोम्जमको प्रमतवेदन सवहतको ववधेयक िैठकमा प्रस्ततु गनेछ। 

  (७) उपमनयम (६) िमोम्जम सबिम्न्धत समममतले पेश 
गरेको प्रमतवेदन सदस्यहरूलाई ववतरण भएपमछ सभामखुले तोकेको 
ददन र समयमा प्रस्ततुकताव सदस्यले उपमनयम (२) को खण्ड (क) 
िमोम्जमको प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछ। 

  (८) उपमनयम (२) को खण्ड (क) वा उपमनयम (७) 
िमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपमछ सबिम्न्धत समममतको प्रमतवेदन 
र सो सबिन्धी ववधेयकका दर्ाहरू तथा आनषुावङ्गक अन्य 
दर्ाहरूमा मात्र छलर्ल गनव सवकनेछ।  

१२३. ववधेयक पाररत गने प्रस्तावः प्रदेश सभाको िैठकमा दर्ावार 
छलर्ल भएकोमा सो समाप्त भएपमछ र सबिम्न्धत समममतमा 
दर्ावार छलर्ल भएकोमा सो समममतको प्रमतवेदनमामथको छलर्ल 
समाप्त भई संशोधनहरूलाई सभाको मनणवयाथव िमशः पेश 
गररसकेपमछ ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले ववधेयक पाररत गररयोस ्
भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ । 

१२४.  ववधेयक लगतिाट हटाइनःे (१) देहायको अवस्थामा ववधेयकलाई 
सभाको लगतिाट हटाइनछेः- 

(क) ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले पेश गरेको देहायको 
प्रस्ताव िैठकले अस्वीकृत गरेमाः-   

(१) ववधेयक प्रस्ततु गनव अनमुमत पाऊँ भने्न,  

(२)  ववधेयकमामथ वा सबिम्न्धत समममतको 
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प्रमतवेदन सवहतको ववधेयकमामथ वविार 
गररयोस ्भने्न, वा  

(३) ववधेयक वा संशोधन सवहतको ववधेयक 
पाररत गररयोस ्भने्न। 

(ख)  नेपालको संववधानको धारा १९९ को उपधारा 
(२) को प्रमतिन्धात्मक वाक्याशं िमोम्जम ववधेयक 
वविाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा ववघटन 
वा कायवकाल समाप्त भएमा, 

(ग) ववधेयक वर्ताव मलएमा,  
(घ) गैर सरकारी ववधेयक प्रस्ततुकताव सदस्य सभाको 

सदस्य नरहेमा, वा  
(ङ) गैर सरकारी ववधेयक पाररत नहुँदै प्रस्ततुकताव 

सदस्य मन्त्री भएमा । 

  २) उपमनयम (१) िमोम्जम लगतिाट हटाइएको 
ववधेयकको सबिन्धमा िैठकमा कुनै प्रस्ताव पेश गनव सवकन े 
छैन । 

१२५.  सामान्य त्रवुटहरू सधुाने सभामखुको अमधकारः सभामखुले िैठकिाट 
पाररत भइसकेको ववधेयकमा आवश्यक देखेमा ववधेयकका 
दर्ाहरूको सङ्खख्याको िम ममलाउन आवश्यक आनषुवङ्गक सधुार 
गनव र अनायास हनु गएका त्रवुटहरु सच्याउन सक्नेछ । 

१२६. ववधेयकको पनुः प्रस्तमुतः एक पटक िैठकिाट अस्वीकृत भएको 
ववधेयक सोही अमधवेशनमा पनुः प्रस्ततु गररने छैन । 

१२७.  ववधेयकको प्रमाणीकरणः (१) सभािाट पाररत ववधेयक छ प्रमत 
सभामखुले प्रमाम्णत गरी प्रमाणीकरणको लामग प्रदेश प्रमखु समि 
पेश गनुव पनेछ। 
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  (२) सभािाट पाररत ववधेयक संववधानको धारा २०१ को 
उपधारा (५) िमोम्जम प्रदेश प्रमखुद्वारा प्रमाणीकरण भएपमछ ऐन 
िने्नछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम प्रदेश प्रमखुिाट प्रमाणीकरण 
भएको सूिना प्राप्त भएपमछ सभामखुले सो सूिना सभामा पढेर 
सनुाउनछे।अमधवेशन िाल ुनभएको अवस्थामा त्यस्तो सूिना प्रदेश 
सभाको सूिना पत्रमा प्रकाशन गराई सभामखुले त्यसको प्रिार 
प्रसार समेत गनव लगाउनछे। 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जम प्रमाणीकरण भएका प्रमतहरु 
मध्ये एक प्रमत प्रदेश प्रमखुको कायावलयमा राखी, दईु प्रमत प्रदेश 
सभाको सम्िवालयमा र अन्य एक-एक प्रमत प्रदेशको मखु्यमन्त्री 
तथा मम्न्त्रपररषद्को कायावलय, आन्तररक माममला तथा कानून 
मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कानून न्याय तथा संसदीय माममला 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। त्यसरी प्रामाणीकरण भई प्राप्त प्रमतहरु 
सरुम्ित साथ राख्न ुपनेछ । 

१२८.  ववधेयकमामथ पनुववविारः (१) संववधानको धारा २०१ को उपधारा 
(३) िमोम्जम अथव ववधेयक िाहेक अन्य ववधेयक प्रदेश प्रमखुले 
सन्देश सवहत सभामा वर्ताव गरेमा सभाले सो ववधेयक उपर 
पनुववविार गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम वर्ताव आएको ववधेयकको 
सबिन्धमा कायवव्यवस्था परामशव समममतको परामशव मलई सभामखुले 
देहायका मध्ये कुनै एक प्रकृया मनधावरण गनव सक्नेछः- 

(क)  यस पररच्छेदको मनयम १०८ देम्ख मनयम १२३ 
सबमको प्रकृया पनुः अवलबिन गने, वा 

(ख)  वर्ताव आएको ववधेयकलाई सोही रुपमा पनुः 
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मनणवयका लामग सभामा पेश गने। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम प्रस्ततु रुपमा वा संशोधन 
सवहत पनुः पाररत भएको ववधेयक संववधानको धारा २०१ को 
उपधारा (४) िमोम्जम प्रमाणीकरणका लामग पेश भएको पन्र 
ददनमभत्र प्रदेश प्रमखुले प्रमाणीकरण  गनेछ । 

१२९. संववधान संशोधन सबिन्धी ववधेयकको कायवववमधः (१) संववधानको 
धारा २७४ को उपधारा (४) िमोम्जम संववधान संशोधन गने 
ववधेयकका सबिन्धमा यस मनयमका अधीनमा रही यस पररच्छेदको 
कायवववमध लाग ुहनुेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम संघीय संसदको कुनै 
सदनिाट प्राप्त भएको ववधेयकको सूिना अमधवेशन िाल ुरहेको भए 
सभामखुले सभामा पढेर सनुाउनेछ। 

  तर अमधवेशन िाल ु नरहेको भए सभामखुले संववधानको 
धारा १८३ िमोम्जम अमधवेशन आह्वान गने व्यवस्थाका लामग 
प्रदेश प्रमखु र मखु्यमन्त्री समि लेखी पठाउनछे। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको सूिना सभामा प्रस्ततु 
भएपमछ सम्िवले सोको जानकारी मम्न्त्रपररषदमा पठाउनछे । 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम पठाइएको ववधेयक 
मखु्यमन्त्रीले तीस ददनमभत्र सभामा पेश गनेछ। 

  (५) उपमनयम (१) िमोम्जम प्राप्त ववधेयक मामथ दर्ावार 
छलर्ल गरी िैठकमा प्रमतवेदन प्रस्ततु गने प्रयोजनका लामग 
सभामखुले िैठकको अनमुमत मलई ववशषे समममत गठन गनव  
सक्नेछ। 

  (६) संववधान संशोधन गने ववधेयक पाररत गररयोस ् भने्न 
प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सबपूणव सदस्य सङ्खख्याको 
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िहमुतिाट स्वीकृत भएमा ववधेयक पाररत भएको मामननछे। 

  (७) संववधान संशोधन गने ववधेयक पाररत गररयोस ् भने्न 
प्रस्ताव सभाको मत ववभाजनद्वारा मनम्श्चत गररनेछ । 

  (८) यस मनयम िमोम्जम संववधान संशोधन ववधेयक उपर 
सभािाट भएको मनणवयको जानकारी सभामखुले संववधानको धारा 
२७४ को उपधारा (५) िमोम्जम संघीय संसदमा पठाउन ुपनेछ। 

१३०.  साझा संघीय कानून िनाउन अनरुोध गने कायवववमधः (१) नेपालको 
संववधानको धारा २३१ को उपधारा (३) िमोम्जम अन्य प्रदेशसँग 
संयिु रुपमा कुनै ववषयमा कानून िनाउन नेपाल सरकारलाई 
अनरुोध गनुव परेमा प्रदेश सरकारले सोको प्रस्तावको सूिना 
सम्िवलाई ददन ुपनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको सूिना प्राप्त भएपमछ सो 
प्रस्तावलाई सभामखुले पाँि ददन पमछको िैठकमा मनणवयाथव पेश 
गनेछ।यसरी िैठकमा पेश गनुवअम्घ सभामखुले कायवव्यवस्था 
परामशव समममतसँग परामशव गनव सक्नेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्ताव िैठकमा पेश गनुव 
दईु ददन अम्घ सबपूणव सदस्यहरुलाई ववतरण गररने छ । 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जम मनणवयाथव पेश भएको 
प्रस्तावलाई सामान्य िहमुतले पाररत गरेमा प्रदेश सरकारले संयिु 
संघीय कानून िनाउन स्वीकृमत पाएको मामननेछ । 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जम प्रस्ताव स्वीकृत भएको 
जानकारी सम्िवले प्रदेश मम्न्त्रपररषद्लाई ददनेछ । 

  

पररच्छेद-१६ 

राजस्व र व्ययको अनमुान सबिन्धी कायवववमध 

१३१.  राजस्व र व्ययको अनमुानः (१) संववधानको धारा २०७ िमोम्जम 
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अथवमन्त्रीले सभाको िैठकमा राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुान 
विव्य सवहत पेश गनेछ। 

  (२) राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुान पेश गररएको ददन 
सो उपर छलर्ल गररने छैन । 

१३२. राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुानमामथ छलर्लः (१) अथवमन्त्रीले 
िैठकमा राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुान पेश गरेपमछ त्यसमामथ 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल गनवको मनममत्त सभामखुले मखु्यमन्त्री वा 
मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसगँ परामशव 
गरी ददन तथा समयावमध तोक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम तोवकएको ददन र 
समयावमधमभत्र राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुानमामथ सैद्धाम्न्तक 
छलर्ल गररनछे। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको छलर्लको प्रारबभ 
अथवमन्त्रीको विव्यिाट हनुेछ र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको 
उत्तर अथवमन्त्रीले अन्त्यमा ददनेछ। 

१३३.  पूरक अनमुानः (१) संववधानको धारा २०९ िमोम्जम अथवमन्त्रीले 
िैठकमा पूरक अनमुान विव्य सवहत पेश गनव सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम पूरक अनमुान पेश गदाव 
अथवमन्त्रीले त्यसको उद्दशे्य र कारण स्पि गनुव पनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जमको पूरक अनमुान पेश 
गररएको ददन सो उपर छलर्ल गररन ेछैन। 

  (४) पूरक अनमुानमामथ सैद्धाम्न्तक छलर्ल गनवको मनममत्त 
सभामखुले मखु्यमन्त्री वा मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको 
अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामशव गरी ददन तथा समयावमध तोक्नेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जम तोवकएको ददन तथा 
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समयावमध मभत्र पूरक अनमुानमामथ छलर्ल गररनछे। 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जमको छलर्लको प्रारबभ 
अथवमन्त्रीको विव्यिाट हनुेछ र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको 
उत्तर अथवमन्त्रीले अन्त्यमा ददनेछ । 

१३४.  व्ययको अनमुानः (१) प्रत्येक मन्त्रालयको मनममत्त प्रस्ताव गररएको 
खिवको रकम सामान्यतः छुट्टाछुटै्ट शीषवक अन्तगवत राख्न ुपनेछ। 

  तर अथवमन्त्रीले दईु वा सोभन्दा िढी मन्त्रालयहरू र 
ववभागहरूको मनममत्त प्रस्ताव गररएको खिवको रकम एउटै शीषवकमा 
समावेश गनव वा खास मन्त्रालयहरू अन्तगवत सहज रूपमा 
वगीकरण गनव नसवकन े खिवको रकमहरू एउटै शीषवक अन्तगवत 
राख्न सक्नछे। 

  (२) प्रत्येक शीषवकमा पवहले सिै प्रस्ताववत खिव रकमको 
वववरण र त्यसपमछ उपशीषवकहरूमा ववभाम्जत प्रत्येक खिव रकमको 
ववस्ततृ वववरण उललेख गरेको हनु ु पनेछ।त्यस्तो वववरणमामथ 
िैठकमा छलर्ल गनव सवकनेछ। 

  तर सम्ञ्चत कोषमामथ व्ययभार हनुे रकमहरूको हकमा 
िैठकको स्वीकृमत मलनपुने छैन । 

 

पररच्छेद-१७ 

ववमनयोजन तथा आमथवक ववधेयक सबिन्धी कायवववमध 

१३५. ववमनयोजन ववधेयक सबिन्धी कायवववमधः (१) यस मनयमावलीमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन ववमनयोजन ववधेयकको 
सबिन्धमा यस पररच्छेदमा लेम्खए िमोम्जमको कायवववमध 
अपनाइनछे। 

  (२) ववमनयोजन ववधेयक पेश गनुवपूवव सभामा िजेट 
तयारीका लामग ववमनयोजन ववधेयकका मसद्धान्त र प्राथममकता 
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सबिन्धमा (कर प्रस्ताव िाहेक) छलर्ल गररयोस ्भनी अथवमन्त्रीले 
प्रस्ताव राख्नछे । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम गररने छलर्लको कायवववमध 
कायव व्यवस्था परामशव समममतको परामशवमा सभामखुले मनधावरण गरे 
िमोम्जम हनुेछ । 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जमको छलर्ल, प्रदेश सभाको 
िैठकमा राजश्व र व्ययको अनमुान पेश हनु ु भन्दा कबतीमा पमन 
पन्र ददन पूवव नै समाप्त भइसक्न ुपनेछ । 

  (५) सभामा राजश्व र व्ययको वावषवक अनमुानमामथ 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल समाप्त भएपमछ उपमनयम (२) िमोम्जम भएको 
छलर्लको आधारमा अथवमन्त्रीले ववमनयोजन ववधेयक पेश गनेछ । 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम ववमनयोजन ववधेयक पेश 
भएपमछको अको िैठकमा अथवमन्त्रीले ववमनयोजन ववधेयक मामथको 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पाररत भएपमछ सैद्धाम्न्तक 
छलर्ल हनुेछ र अन्त्यमा अथवमन्त्रीले छलर्लमा उठेका 
प्रश्नहरुको जवार् ददनेछ । 

  (७) उपमनयम (६) िमोम्जमको छलर्ल समाप्त भएपमछ 
सभामखुले मखु्यमन्त्री वा मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको 
अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामशव गरी ववमनयोजन ववधेयकका ववमभन्न 
शीषवकहरूमामथ दर्ावार छलर्ल र मनणवय गनवको मनममत्त मनधावरण 
गरेको ददन तथा समयावमधमा छुट्टाछुटै्ट वा समूहीकृत रूपमा 
छलर्ल गररनछे। 

  (८) उपमनयम (७) िमोम्जमको छलर्लको िममा कुनै 
शीषवकमामथ उठेको प्रश्नको जवार् सबिम्न्धत मन्त्रीले छलर्लको 
अन्त्यमा ददनेछ। 
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  (९) कुनै शीषवकलाई मनणवयाथव प्रस्ततु गनुवअम्घ सो 
शीषवकको सबिन्धमा दलीय संरिनाको आधारमा प्रस्ततु गररएका 
स्वीकृत खिव कटौतीका प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृमतको प्रस्ताव एक 
भन्दा िढी भएमा कुनै एकमा मात्र छलर्ल गरी मनणवय गररनेछ। 

  (१०) एउटै शीषवकको खिव रकमसँग सबिम्न्धत छुट्टाछुटै्ट 
प्रस्तावहरू प्रस्ततु गररएमा वावषवक अनमुानमा व्यवस्था गररएको 
सबिम्न्धत शीषवकहरूको िम अनसुार छलर्ल गररनछे। 

  (११) उपमनयम (७) िमोम्जम तोवकएको ददन तथा 
समयावमधको अन्त्यमा छलर्ल गनव िाकँी रहेका सिै 
शीषवकहरूलाई छलर्ल मिना नै सभामखुले मनणवयाथव िैठकमा 
प्रस्ततु गनेछ । 

  (१२) उपमनयम (११) िमोम्जम मनणवय भएपमछ 
अथवमन्त्रीले ववमनयोजन ववधेयक पाररत गररयोस ् भने्न प्रस्ताव पेश 
गनेछ।त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ववमनयोजन ववधेयक पाररत 
भएको मामननछे । 

१३६. खिव कटौतीको प्रस्तावः (१) कुनै शीषवकको खिव रकम घटाउन 
देहाय िमोम्जमको प्रस्ताव प्रस्ततु गनव सवकनेछः-  

(क) शीषवकको खिव रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ 
गररयोस,्  

(ख) शीषवकको खिव रकममा उम्ललम्खत खिव रकम 
घटाइयोस,् वा  

(ग) शीषवकको खिव रकममा एक सय रूपैयाँ 
घटाइयोस।् 

  (२) “शीषवकको खिव रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ 
गररयोस”् भनी प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई शीषवकमा मनवहत नीमतको 
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असहममत प्रकट गनव प्रस्ततु गररएको मामननेछ।त्यस्तो प्रस्तावको 
सूिना ददन ेसदस्यले छलर्ल गनव िाहेको नीमतको व्यहोरा स्पि र 
यथाथव रूपमा सूिनामा खलुाउन ुपनेछ।त्यस्तो प्रस्तावमा उम्ललम्खत 
खास िुदँा वा िुदँाहरूमा सीममत रही छलर्ल गररनेछ र त्यसमा 
सदस्यहरूले वैकम्लपक नीमतको सझुाव ददन सक्नेछन।् 

  (३) “शीषवकको खिव रकममा उम्ललम्खत खिव रकम 
घटाइयोस”् भनी प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई ममतव्यवयता अवलबिन 
गनव प्रस्ततु गररएको मामननेछ।त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीषवकमा 
उम्ललम्खत खिव रकम एकमिु घटाउन े वा शीषवकको कुनै 
उपशीषवकलाई खारेज गने वा त्यस्तो उपशीषवकको खिव रकम 
घटाउन े कुरा प्रस्ताववत हनु सक्नछे।त्यस्तो प्रस्ताव पेश गनव 
िाहेको सूिनामा छलर्ल गनव खोजेको ववषय संम्िप्त र यथाथव 
रूपमा खलुाएको हनु ु पनेछ।त्यस्तो प्रस्तावमा छलर्ल गदाव 
ममतव्यवयता कसरी गनव सवकन्छ भने्न ववषयमा मात्र छलर्ल 
गररनेछ। 

  (४) “शीषवकको खिव रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस”् 
भनी प्रस्ततु गररएको प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको जवार्देही 
िेत्रमभत्रको कुरामा प्रस्तावक सदस्यलाई म्ित्त निझेुको कुरा प्रकट 
गनव प्रस्ततु गररएको साङ्केमतक कटौतीको प्रस्ताव मामननछे र त्यस्तो 
प्रस्ताव पेश गनव ददएको सूिनामा उम्ललम्खत म्ित्त निझेुको खास 
कुरामा मात्र छलर्ल गररनछे । 

१३७. खिव कटौतीको प्रस्ताव सबिन्धी शतवः कुनै शीषवकको खिव रकम 
घटाउन प्रस्ततु गररन ेप्रस्ताव स्वीकार यो्य हनुको मनममत्त मनयम 
६३ िमोम्जमका शतवहरूको अमतररि देहायका शतवहरू पूरा भएको 
हनु ुपनेछः-  
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(क) कुनै एक शीषवकसँग मात्र सबिम्न्धत हनु ुपने, 

(ख) खिवको रकमलाई वृवद्ध गनव वा खिव रकमको स्थानान्तर 
गनव खोजेको हनु नहनु,े  

(ग) कुनै एक ववशषे ववषय यथाथव रूपमा खलुाएको हनु ुपने,  

(घ) कुनै कानून संशोधन वा खारेज गनवको मनममत्त सझुाव 
गररएको हनु नहनु,े  

(ङ) प्रदेश सरकारको सरोकारको िेत्रमभत्रको ववषय हनु ुपने, 

(ि) संम्ित कोषमामथ व्ययभार भएको रकमसँग सबिम्न्धत हनु 
नहनुे, र 

(छ) कुनै िैठकमा छलर्ल गनवको मनममत्त समय मनधावररत 
भइसकेको ववषयमामथ त्यस्तो मनधावररत समय अगावै 
छलर्ल गने कुरा उठाएको हनु नहनुे । 

१३८. खिव कटौती प्रस्तावको सूिनाः कुनै शीषवकमा खिव रकम घटाउन 
प्रस्ताव प्रस्ततु गनव िाहने सदस्यले ववमनयोजन ववधेयक मामथको 
सैद्धाम्न्तक छलर्ल समाप्त भएपमछ ददन ुपनेछ।यसरी सूिना ददँदा 
एक मन्त्रालयमा एक दल वा स्वतन्त्र सदस्यको तपवmिाट एक मात्र 
सूिना ददन सवकनेछ । 

१३९. खिव कटौतीको प्रस्ताव उपर मनणवयः कुनै खिव कटौतीको प्रस्ताव 
स्वीकारयो्य छ वा छैन भने्न कुराको मनणवय सभामखुले 
गनेछ।उि प्रस्ताव यस मनयमावलीको प्रमतकूल देम्खएमा 
सभामखुले सो प्रस्तावलाई कारण खोली अस्वीकार गनव सक्नेछ । 

१४०. खिव कटौती प्रस्तावमामथ संशोधन पेश गनवमा िन्देजः कुनै शीषवकमा 
खिव रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेश गनव सवकने छैन । 

१४१. पेश्की खिव ववधेयकः (१) संववधानको धारा २१० को उपधारा 
(१) िमोम्जम अथवमन्त्रीले िैठकमा पेश्की खिव ववधेयक पेश गनव 
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सक्नेछ। 

  (२) पेश्की खिव ववधेयकको सबिन्धमा सभामखुले उपयिु 
ठहयावएको कायवववमध अपनाइनेछ। 

  (३) संववधानको धारा २१० को उपधारा (२) िमोम्जमको 
ववधेयक प्रस्ततु गने र पाररत गने कायवववमध सभामखुले 
तोकेिमोम्जम हनुछे । 

१४२. आमथवक ववधेयकः (१) राजस्व र व्ययको वावषवक अनमुान पेश 
भएको लगतै्त अथवमन्त्रीले प्रदेश सरकारको अथवसबिन्धी 
प्रस्तावहरूलाई कायावन्वयन गनव िनेको आमथवक ववधेयक पेश 
गनेछ। 

  (२) यस मनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापमन आमथवक ववधेयकका सबिन्धमा यस मनयममा तोवकए 
िमोम्जमको कायवववमध अपनाइनेछ। 

  (३) ववमनयोजन ववधेयक पाररत भइसकेपमछ आमथवक 
ववधेयक मामथ वविार गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश हनुेछ । 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपमछ 
सभामखुले मखु्यमन्त्री वा मनजको अनपुम्स्थमतमा मनजले तोकेको 
अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामशव गरी सो ववधेयकमा छलर्ल गने ददन 
तथा समयावमध तोक्नछे। 

  (५) आमथवक ववधेयकमामथ छलर्ल गदाव कुनै पमन 
सदस्यले प्रदेश सरकारको जवार्देही िते्रमभत्रको प्रशासमनक कायव, 
स्थानीय समस्या वा प्रदेश सरकारको आमथवक नीमतसँग सबिम्न्धत 
ववषयहरूमामथ छलर्ल गनव सक्नेछ। 

  (६) आमथवक ववधेयकका सबिन्धमा यस मनयममा उललेख 
गररएको िाहेक सभामखुले उपयिु ठहयावएको कायवववमध 
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अपनाइनछे। 

१४३. पूरक ववमनयोजन ववधेयकः (१) पूरक अनमुानमामथ सैद्धाम्न्तक 
छलर्ल समाप्त भएपमछ अथवमन्त्रीले िैठकमा पूरक ववमनयोजन 
ववधेयक पेश गनेछ। 

  (२) पूरक ववमनयोजन ववधेयक सबिन्धमा पमन ववमनयोजन 
ववधेयक सबिन्धी कायवववमध अपनाइनछे। 

१४४.  उधारो खिव ववधेयकः (१) संववधानको धारा २११ िमोम्जम 
अथवमन्त्रीले िैठकमा उधारो खिव ववधेयक पेश गनव सक्नछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश गररएको ववधेयकको 
सबिन्धमा सभामखुले उपयिु ठहयावएको कायवववमध अपनाइनेछ। 

 

पररच्छेद-१८ 

ववश्वासको मत वा अववश्वासको प्रस्ताव 

१४५.  ववश्वासको मतः (१) संववधानको धारा १६८ को उपधारा (४) र 
धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) िमोम्जम मखु्यमन्त्रीले प्रदेश 
सभािाट ववश्वासको मत प्राप्त गनव प्रस्ताव पेश गने सूिना सम्िवलाई 
ददन ुपनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ददइने सूिना प्रस्तावमामथ 
छलर्ल हनुे ददन भन्दा दईु ददन अगावै ददन ुपनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम सूिना प्राप्त भएपमछ सम्िवले 
सभामखु समि पेश गनेछ र सभामखुले िैठकमा प्रस्ताव पेश गने 
ददन र समय तोक्नछे। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम तोवकएको ददन र समयमा 
सभामखुको अनमुमत मलई मखु्यमन्त्रीले सो सबिन्धमा आफ्नो 
विव्य ददई सभाको िैठकमा प्रस्ताव पेश गनेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जमको प्रस्तावमा छलर्ल गनव 
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सभामखुले समयावमध मनधावरण गनेछ र सो समयावमधको अन्तमा 
मखु्यमन्त्री वा मनज अस्वस्थ भई वा काि ुिावहरको पररम्स्थमत परी 
िैठकमा आर्ैं  उपम्स्थत हनु असमथव भएमा मनजद्वारा अमधकृत कुनै 
मन्त्रीले छलर्लको िममा उठेका प्रश्नहरूको जवार् ददनेछ। 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम मखु्यमन्त्री वा मनजद्वारा 
अमधकृत कुनै मन्त्रीले जवार् ददएपमछ सभामखुले मखु्यमन्त्रीमामथ 
सभाको ववश्वास छ वा छैन भने्न प्रश्न मनणवयाथव िैठकमा प्रस्ततु 
गनेछ। 

  (७) ववश्वासको प्रस्तावमामथ सभाको मनणवय सदस्यको 
हस्तािर सवहतको मत ववभाजनद्वारा हनुेछ । 

  (८) यस मनयम िमोम्जम ववश्वासको मत प्राप्त गनव नसकेमा 
सभामखुले यसको जानकारी प्रदेश प्रमखुलाई ददनछे । 

१४६. अववश्वासको प्रस्तावः (१) संववधानको धारा १८८ को उपधारा (४) 
िमोम्जम मखु्यमन्त्रीमामथ सभाको ववश्वास छैन भनी सभाको सबपूणव 
सदस्य सङ्खख्याको एक िौथाई सदस्यहरूले मलम्खत रूपमा 
अववश्वासको प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछन।् 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रस्ताव पेश गनव िाहन े
सदस्यहरूले कबतीमा सात ददन अगावै सो कुराको मलम्खत सूिना 
सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम सूिना प्राप्त भएपमछ 
सभामखुले प्रस्तावमामथ छलर्ल हनु े ददन र समय तोकी सो कुरा 
सिै सदस्यको अमग्रम जानकारीका लामग सूिनापत्रमा प्रकाशन 
गनेछ। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम तोवकएको ददन र समयमा 
प्रस्तावक सदस्यहरू मध्ये पवहलो हस्तािरकताव वा मनजले अमधकृत 
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गरेको सदस्यको नाम सभामखुले िोलाएपमछ सो सदस्यले िैठकमा 
प्रस्ताव पेश गनेछ र मनजले िाहेमा प्रस्ताव पेश गनुव अम्घ सो 
सबिन्धमा आफ्नो विव्य ददन सक्नेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जमको प्रस्तावमा छलर्ल गनव 
सभामखुले समयावमध मनधावरण गनेछ र सो समयावमधको अन्तमा 
मखु्यमन्त्री वा मनज अस्वस्थ भई वा कािू िावहरको पररम्स्थमत परी 
िैठकमा आर्ैं  उपम्स्थत हनु असमथव भएमा मनजद्वारा अमधकृत कुनै 
मन्त्रीले प्रस्ताव र छलर्लमा उठेका प्रश्नहरूको जवार् ददनेछ। 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम मखु्यमन्त्री वा मनजद्वारा 
अमधकृत कुनै मन्त्रीले जवार् ददएपमछ प्रस्तावक सदस्यले िैठकको 
अनमुमत मलई प्रस्ताव वर्ताव मलन सक्नेछ। 

  (७) उपमनयम (६) िमोम्जम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव 
वर्ताव नमलएमा सभामखुले उि प्रस्तावलाई मनणवयाथव िैठकमा 
प्रस्ततु गनेछ। 

  (८) अववश्वासको प्रस्तावमामथ सभाको मनणवय सदस्यको 
हस्तािर सवहतको मत ववभाजनद्वारा हनुेछ। 

  (९) यस मनयम िमोम्जमको प्रस्ताव सभाको तत्काल 
कायम रहेको सबपूणव सदस्य सङ्खख्याको िहमुतिाट पाररत भएमा 
मखु्यमन्त्री आफ्नो पदिाट स्वतः पदमिु हनुेछ र यसको जानकारी 
सभामखुले प्रदेश प्रमखुलाई ददनेछ । 
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पररच्छेद-१९ 

प्रदेश सभाको समममत 

१४७.  समममत गठनः संववधानको धारा १९३ िमोम्जम प्रदेश सभाको 
कायवप्रणालीलाई व्यवम्स्थत गनव ववषयगत समममत गठन गनेछ र 
आवश्यकता अनसुार ववशेष समममत गठन गनव सवकनछे । 

१४८.  ववषयगत समममत र कायविते्रः प्रदेश सभामा देहायका ववषयगत 
समममत र कायविेत्र रहनेछनः्- 
(क)  साववजमनक लेखा समममतः साववजमनक लेखा सबिन्धी ववषय 

र महालेखा परीिकको प्रमतवेदन । 

(ख)  अथव, उद्योग तथा पयवटन समममतः प्रदेशस्तरको ववकास नीमत, 

आवमधक तथा िेत्रगत योजना, आमथवक लगानी, राजस्व, कर, 
शलुक, िीमा, ववत्तीय संस्था, सहकारी, रोजगारी, खानी, उद्योग, 

वाम्णज्य, आपूमतव, पयवटन र सो सबिन्धी माममला हेने 
मन्त्रालयहरु। 

(ग)  भौमतक पूवावधार तथा ववकास समममतः उजाव, ववद्यतु, मसंिाई, 

जलस्रोत, जल उपयोग नीमत, खानेपानी, सडक, यातायात, 

पररवहन, भौमतक पूवावधार, ग्राममण ववकास, शहरी ववकास र 
सो सबिन्धी माममला हेने मन्त्रालयहरु तथा पूवावधार 
ववकास प्रामधकरण । 

(घ)  प्रदेश माममला तथा कानून समममतः शासन व्यवस्था, मानव 
अमधकार, सशुासन, आमसंिार, आन्तररक माममला, कानून, 

न्याय, शाम्न्त सरुिा, प्रदेश मनजाममत सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, 
ववपद व्यवस्थापन, सम्न्ध सबझौता र अन्तरप्रदेश तथा 
स्थानीय तहसँगको अन्तरसबिन्ध तथा सो सबिन्धी माममला 
हेने मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मखु्यमन्त्री तथा 
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मम्न्त्रपररषद्को कायावलय, प्रत्यायोम्जत व्यवस्थापन, सरकारी 
आश्वासन, प्रादेम्शक आयोग तथा प्रमतष्ठानहरु । 

(ङ)  सामाम्जक ववकास समममतः म्शिा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, भाषा, 
संस्कृमत, श्रम, रोजगार, यवुा, खेलकुद, समाज कलयाण, गैर 
सरकारी संस्था र सो सबिन्धी माममला हेने मन्त्रालयहरु। 

(ि)  कृवष, वन तथा वातावरण समममतः कृवष, पशपुालन, खाद्य 
सरुिा, खाद्य अमधकार, खाद्य सबप्रभतुा, खाद्य गणुस्तर, भमूम 
व्यवस्थापन, भसंूरिण, वन, वन्यजन्त,ु जैववक ववववधता, 
वातावरण र सो सबिन्धी माममला हेने मन्त्रालयहरु। 

१४९.  थप ववषय तोक्नःे मनयम १४८ मा नपरेका ववषय सभामखुले 
उपयिु सबझेको समममतको कायव िेत्रमभत्र रहने गरी तोक्नेछ । 

१५०.  ववषयगत समममतको गठनः (१) सभामखुले कायव व्यवस्था परामशव 
समममतको परामशवमा मनयम १४८ िमोम्जमका प्रत्येक समममतमा 
िढीमा पन्र जना सदस्यहरू मनोनयन गनेछ । 

  (२) मखु्यमन्त्री, सभामखु, मन्त्रीहरु, ववपिी दलको नतेा र 
उपसभामखु ववषयगत समममतको सदस्य हनु सक्ने छैनन ्। 

  (३) समममतमा सदस्यहरूको मनोनयन गदाव सभामा 
प्रमतमनमधत्व गने राजनीमतक दलको सदस्य संख्या, मवहला, दमलत, 

आददवासी-जनजाती, मधेशी, थारु, ममु्स्लम, वपछमडएको िते्र, खस-आयव 
तथा अन्य समदुायको समानपुामतक प्रमतमनमधत्वलाई ध्यान 
ददनपुनेछ। 

  (४) कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा िढी ववषयगत 
समममतको सदस्य हनु सक्न ेछैन । 

  (५) उपमनयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता पमन 
कुनै सदस्य आवश्यकता अनसुार आरू् सदस्य नभएको समममतको 
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िैठकमा सहभागी भई छलर्लमा भाग मलन िाहेमा िैठक िस्न े
ददन भन्दा कबतीमा एकददन अगावै सबिम्न्धत समममतको 
सभापमतलाई जानकारी ददई उपम्स्थत हनु सक्नेछ।तर मनजलाई 
त्यस्तो समममतमा मतदानको अमधकार हनुे छैन । 

  (६) सभामखुले आवश्यक ठानमेा कुनै पमन समममतको 
िैठकमा सहभागी हनु सक्नेछ र उपसभामखुलाई कुनै पमन 
समममतको िैठकमा सहभागी हनु खटाउन सक्नछे । 

१५१. सभापमतको मनवाविनः (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा िाहेक यस पररच्छेद अन्तगवतका प्रत्येक समममतमा 
सभामखुले तोकेको ददन सभापमतको मनवाविन हनुेछ र त्यसको 
सूिना सम्िवले कबतीमा अठ्िालीस घण्टा अगावै सिै प्रमखु 
सिेतक र समममतका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनेछ । 

  (२) समममतको सभापमत मनवावम्ित नभएसबम, सभापमतको 
पदका लामग प्रस्ताववत नगररएको िैठकमा उपम्स्थत मध्ये जेष्ठ 
सदस्यले समममतको अध्यिता गनेछ । 

  (३) सभापमतको मनवाविनको लामग तोवकएको ददनको 
अम्घललो ददन अपरान्ह पाँि िजेसबम कुनै सदस्यले अको कुनै 
सदस्यलाई सभापमत पदमा मनवावम्ित गररयोस ्भने्न प्रस्तावको सूिना 
अको कुनै सदस्यको समथवन सवहत अनसूुिी-५ िमोम्जमको ढाँिामा 
मञ्जुरीको मनस्सा सवहत सम्िवलाई ददन ुपनेछ। 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्तावको सूिना प्रस्तावक 
सदस्यले समममतमा प्रस्ततु गरेपमछ समथवक सदस्यले समथवन 
गनेछ। 

  (५) उपमनयम (२) िमोम्जमको प्रस्तावको सूिना एउटा 
मात्र प्राप्त भएमा समथवक सदस्यले िोमलसकेपमछ तत्काल 
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सभापमतत्व गने सदस्यले प्रस्ताववत सदस्य सभापमत पदमा मनवववरोध 
मनवावम्ित भएको घोषणा गनेछ।प्रस्तावको सूिना एकभन्दा िढी 
प्राप्त भएमा दताव िममा प्रत्येक समथवक सदस्यले िोमलसकेपमछ सिै 
प्रस्तावहरू मामथ सामान्य छलर्ल हनुछे र त्यसपमछ तत्काल 
सभापमतत्व गने सदस्यले प्रस्तावलाई िमशः समममत समि मनणवयाथव 
प्रस्ततु गनेछ । 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम मनणवयाथव प्रस्ततु गदाव 
प्रस्तावको पिमा हनु े सदस्यलाई “हनु्छ” र ववपिमा हनुे 
सदस्यलाई “हनु्न” भने्न शब्द उच्िारण गनव लगाई सामान्य िहमुत 
प्राप्त गने सदस्य सभापमत पदमा मनवावम्ित भएको घोषणा गररनेछ। 

  (७) उपमनयम (५) िमोम्जम समममत समि मनणवयाथव 
प्रस्ततु एकभन्दा िढी प्रस्तावहरू मध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपमछ 
सो प्रस्तावद्वारा प्रस्ताववत सदस्य सभापमत पदमा मनवावम्ित भएको 
ठहररनेछ र िाँकी प्रस्तावलाई मनणवयाथव प्रस्ततु गररन ेछैन । 

  (८) तत्काल सभापमतत्व गने सदस्यलाई पमन मत ददन े
अमधकार हनुेछ।मत िरािर भएमा गोला प्रथाद्वारा मनणवय  
गररनेछ । 

  (९) समममतको सभापमत पदमा मनवावम्ित सदस्यले सभामखु 
समि अनसूुिी-६ िमोम्जम शपथ ग्रहण गनुव पनेछ । 

  (१०) समममतको सभापमत नभएको वा नरहेको अवस्थामा 
उपम्स्थत सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समममतको िैठकको 
सभापमतत्व गनेछ । 

 

१५२. ववषयगत समममतको कायाववमध र सभापमत तथा सदस्यको पद ररि 
हनु े अवस्थाः (१) मनयम १४८ िमोम्जमका प्रत्येक समममतको 
कायाववमध सभाको अवमधभरको लामग हनुेछ र समममतको काम 
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कारिाही सभा स्थमगत भएको अवस्थामा रोवकने छैन । 

  तर सभामखुले प्रदेश सभाको सहममत मलई सदस्यहरुको 
हेररे्र वा थपघट गनव सक्नछे । 

  (२) समममतको सभापमत पद देहायको कुनै अवस्थामा ररि 
हनुेछः- 

(क)  प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, 
(ख)  मन्त्री भएमा,  
(ग)  राजीनामा ददएमा,  
(घ)  आफ्नो पदको म्जबमेवारी इमान्दारीपूववक पूरा 

गरेको छैन भनी सबिम्न्धत समममतका सबपूणव 
सदस्य संख्याको दईु मतहाई िहमुतले प्रस्ताव 
पाररत गरेमा। 

  (३) समममतको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा 
ररि हनुेछः- 

(क)  सभाको सदस्य नरहेमा,  
(ख)  मन्त्री भएमा,  
(ग)  समममतको सदस्य पदिाट राजीनामा ददएमा,  
(घ)  उपमनयम (१) िमोम्जम हेररे्र भई सदस्य 

नरहेमा। 

  (४) समममतको सदस्य र सभापमतको पद ररि हनु आएमा 
िमशः मनयम १५० को उपमनयम (१) र १५१ िमोम्जम पूमतव 
गररनेछ । 

  (५) उपमनयम (२) िमोम्जम समममतको सभापमतको पद 
ररि हनु आएमा समममतको िैठक िसेको एक मवहनामभत्र पूमतव 
गररनेछ। 
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१५३.  ववषयगत समममतको कामः (१) सभाले सबिम्न्धत समममतमा पठाएको 
ववधेयकको समीिा गने र सहममत भए अनसुार ववधेयकहरुमा 
संशोधनको मसर्ाररस गनेछ। 

  (२) समममतले ववषयिेत्र अन्तगवतको म्जबमेवारीमा पने 
मन्त्रालय एवं अन्तगवतका सरकारी मनकायको काम कारिाहीको 
अनगुमन, ववश्लषेण एवं मूलयाङ्कन गरी सभामखुको अनमुमतले सभामा 
प्रमतवेदन पेश गनेछ र आवश्यकता अनसुार सबिम्न्धत मनकायलाई 
मनदेशन ददन सक्नेछ । 

  (३) सभाले मनधावरण गरेको समममतले मनयम ६१ िमोम्जम 
सभा समि प्रस्ततु हनु आएको आवेदनपत्र उपर जाँिवझु गरी 
सभामा प्रमतवेदन पेश गनेछ । 

  (४) यो मनयम वा सभाको मनणवयद्वारा समममतलाई ददइएको 
अन्य कुनै कायव र म्जबमेवारी मनवावह गने । 

  (५) समममतले आफ्नो कायवसबपादनका लामग आवश्यक पने 
कायवववमध आरै्ले मनधावरण गनेछ। 

१५४.  ववशषे समममतको गठनः (१) ववषयगत समममत िाहेक सभाको 
म्जबमेवारी पूरा गने अन्य कायवको लामग ववशेष समममत गठन गनव 
सवकनछे। 

  (२) ववशषे समममत गठन गनुव परेमा त्यस्तो समममतले 
गनुवपने काम र सोको समयावमध समेत उललेख गरी समममतमा रहन े
सदस्यहरूको नामावली सवहतको प्रस्ताव सभामखुले िैठकमा प्रस्ततु 
गनेछ। 

१५५.  िावषवक कायवतामलकाः (१) ववषयगत समममतले आफ्नो कायव समयमै 
सबपादन गनवका लामग िावषवक कायवतामलका मनमावण गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको कायवतामलकामा देहायका 
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कुराहरु समावेश हनु ेछनः- 
(क)  प्रस्ताववत कायविम र मखु्य मखु्य ववषयहरु, र 
(ख)  आवश्यक पने अनमुामनत िजेट । 

१५६.  गणपूरक संख्याः (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
िाहेक समममतको गणपूरक संख्या समममतको सबपूणव सदस्य संख्याको 
एक िौथाई हनुछे। 

  (२) समममतको िैठकमा गणपूरक संख्या नपगेुमा सो संख्या 
नपगेुसबम समममतको सभापमतले अको कुनै समय वा ददनसबमको 
लामग िैठक स्थमगत गनव सक्नेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम समममतको िैठकमा गणपूरक 
संख्या नपगुी लगातार दईु पटक िैठक स्थमगत गनुव परेमा 
सभापमतले त्यसको जानकारी सभामखुलाई ददन ुपनेछ। 

  (४) उपमनयम (१), (२) र (३) मा जनुसकैु लेम्खएको 
भएतापमन तेस्रो पटकमा उपम्स्थत संख्यालाई नै गणपूरक संख्या 
मानी िैठक िस्न सक्नेछ । 

१५७.  लगातार अनपुम्स्थमतमा कारिाहीः लगातार पाँिवटा िैठकमा 
सभापमतको अनमुमत मिना अनपुम्स्थत रहने सदस्यलाई सभापमतको 
मसर्ाररसमा सभामखुले समममतिाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको 
जानकारी सभालाई ददनछे । 

१५८.  समममतको मनणवयः (१) यस पररच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
िाहेक समममतको िैठकमा उपम्स्थत समममतका सदस्यहरुको 
िहमुतको मनणवय समममतको मनणवय मामननछे र मत िरािर भएमा 
सभापमतले मनणावयक मत ददनछे । 

  (२) समममतको िैठकको मनणवय सभापमतिाट प्रमाम्णत 
हनुेछ। 
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१५९. छलर्ल छोट्याउनःे छलर्लको मनममत्त समयावमध तोवकएको वा 
नतोवकएको जनुसकैु अवस्थामा पमन समममतमा भएको छलर्ल 
अनावश्यक वकमसमले लम्बिएको भने्न लागेमा सभापमतले सो 
छलर्ल छोट्याउन सक्नछे । 

१६०.  समममतको प्रमतवेदनः (१) समममतको प्रमतवेदन सभापमतले वा मनजको 
अनपुम्स्थमतमा सभापमतले तोकेको सो समममतको अन्य कुनै सदस्यले 
सभामखुको अनमुमतमा प्रदेश सभामा पेश गनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रमतवेदन पेश गने सभापमत 
वा सदस्यले िाहेमा प्रमतवेदनको सबिन्धमा संम्िप्त विव्य ददन 
सक्नेछ । 

  (३) सभामा पेश भएका प्रमतवेदन सबिम्न्धत मन्त्रीले 
कायावन्वयन गनुव पनेछ। 

  (४) समममतले आफ्नो प्रमतवेदन कायावन्वयन भए नभएको 
अनगुमन एवं मूलयाङ्कन गरी सोको प्रमतवेदन सभामा पेश गनव 
सक्नेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जमको अनगुमन एवं मूलयाङ्कन 
प्रमतवेदन र सभाले सबुपेको ववषयका सबिन्धमा समममतले सभामा 
पेश गरेको प्रमतवेदनमामथ छलर्ल गररयोस ् भनी सबिम्न्धत 
समममतका सभापमतले त्यस्तो प्रमतवेदन पेश भएको दईु ददनमभत्र 
प्रस्तावको सूिना सभामखुलाई ददन सक्नेछ । 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जमको सूिना प्राप्त भएमा दईु 
ददनपमछको कुनै िैठकमा छलर्ल गररयोस ्भनी प्रस्ताव पेश गनव 
सभामखुले सबिम्न्धत समममतका सभापमतलाई अनमुमत ददनेछ। 

  (७) प्रस्ताव पेश गदाव सबिम्न्धत समममतको सभापमतले 
संम्िप्त विव्य ददन सक्नछे।त्यसपमछ सभामखुले छलर्लको लामग 
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समयावमध मनधावरण गनेछ। 

  (८) छलर्लमा उठेका प्रश्नहरुको जवार् सबिम्न्धत 
मन्त्रीले ददएपमछ छलर्ल समाप्त भएको मामननेछ । 

१६१. समममतमा सवु्यवस्था र अनशुासन कायम गने अमधकारः (१) 
समममतको िैठकमा शाम्न्त, सवु्यवस्था तथा अनशुासन कायम राखी 
समममतको िैठक सूिारु रुपले सञ्चालन गनव समममत र समममतका 
सदस्यका सबिन्धमा सभापमतलाई यस मनयमावली िमोम्जम 
सभामखुलाई भएको सिै अमधकार हनुेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको अमधकार प्रयोग भई 
समममतको कुनै सदस्य मनष्काम्शत वा मनलम्बित भएमा सभापमतले 
सो कुराको सूिना सभामखुलाई ददन ुपनेछ । 

१६२. अनपुम्स्थमतको सूिनाः समममतको लगातार पाँिवटा िैठकमा 
अनपुम्स्थत हनुे सदस्यले सोको कारण सवहतको सूिना सभापमतलाई 
ददन ु पनेछ र सोभन्दा िढी अवमधको भएमा सभामखुिाट स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ । 

१६३. समममतको सम्िवालयः (१)सम्िवालय अन्तगवत प्रत्येक समममतको 
सम्िवालय रहनछे। 

  (२) सम्िव प्रत्येक समममतको पदेन सम्िव हनुछे। 

  (३) सम्िवले आपूm मातहतको अमधकृतलाई सभाको कुनै 
समममतको सम्िव भई काम गनव तोक्न सक्नछे। 

  (४) सम्िवले समममतको कायव सबपादनमा सहयोग प¥ुयाउन 
सबिम्न्धत मन्त्रालय, ववभाग वा मनकायसँग आवश्यक जानकारी माग 
गनव सक्नेछ । 

१६४.  राय ददन सक्नःे सम्िव वा समममत सम्िवले सभापमतको अनमुमत मलई 
िैठकको वविाराधीन ववषयमा आफ्नो राय ददन सक्नेछ । 
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१६५. छलर्ल र मनणवयमा भाग मलन नहनुःे कुनै समममतको वविाराधीन 
ववषयसँग कुनै सदस्यको वैयम्िक वहत गाँमसएको भए सो ववषयको 
छलर्ल र मनणवयमा सो सदस्यले भाग मलन हुदैँन । 

१६६.  समममतको कायविते्रको मनणवयः समममतको कायविेत्र सबिन्धमा वववाद 
उठेमा सभामखुको मनणवय अम्न्तम हनुछे । 

१६७. समममतका सभापमतहरुको िैठकः (१) सभामखुको सभापमतत्वमा 
प्रदेश सभाका समममतका सभापमतहरुको िैठक िस्न सक्नछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको िैठकमा सम्िव र 
समममतका सम्िवहरुले समेत भाग मलन सक्नछेन ्। 

  (३) समममतका सभापमतहरुको िैठकले समममतका कामको 
प्रभावकाररता र कायवको मूलयाङ्कन गनुवका साथै संसदीय मनगरानी 
सबिन्धी कामको नीमत तथा ववमध मनमावण र समममतका कायवहरुको 
समन्वय गनेछ । 

  (४) िैठकले समममतहरु िीि सहकायव गने, संयिु िैठक 
िस्न े र कायविेत्र सबिन्धी वववाद मनरुपण गने कायव समेत  
गनेछ । 

  (५) सभापमतहरुको िैठकले गरेको मनणवय सिै समममतले 
पालन गनेछन ्। 

१६८. मनयम तथा आदेशहरूको प्रकाशन र जािँिझुः (१) सभाद्वारा 
प्रत्यायोम्जत अमधकार िमोम्जम िनाइएका मनयम, ववमनयम तथा जारी 
गररएका आदेश वा सूिनाहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यस्तो 
मनयम, ववमनयम, आदेश वा सूिनाको आवश्यक प्रमत सबिम्न्धत 
मन्त्रीले सम्िवालयलाई उपलब्ध गराउन ु पनेछ।त्यस्ता मनयम, 

ववमनयम, आदेश वा सूिनाको िारेमा सबिम्न्धत समममतले जाँििझु र 
अध्ययन गरी सभामा प्रमतवेदन पेश गनव सक्नेछ । 
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  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम जाँििझु तथा अध्ययन गदाव 
सबिम्न्धत समममतले आवश्यक देखेमा सबिम्न्धत मन्त्रालयलाई 
तत्काल मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुव 
प्रदेश सरकार एवं सबिम्न्धत मन्त्रालयको दावयत्व हनुछे । 

 

पररच्छेद-२० 

ववशषेामधकार समममत 

१६९. ववशषेामधकार समममतको गठनः (१) सभामा आवश्यकता अनसुार 
ववशेषामधकार समममत गठन गनव सवकनेछ।ववशेषामधकार समममतमा 
सभामखुले सभाको सहममत मलई िढीमा एघार जना सदस्यहरू 
मनोनयन गनेछ। 

  तर कुनै मन्त्री ववशषेामधकार समममतको सदस्य हनु पाउन े
छैन । 

  (२) ववशषेामधकार समममतको सदस्य मनोनयन गदाव 
सदस्यको ज्ञान, अनभुव र िैठकमा रहेको दलीय, लैंवङ्गक, जातीय र 
िेत्रीय संरिनालाई मध्यनजर राखी सबपूणव राजनीमतक दलको 
प्रमतमनमधत्व हनु े गरी मवहला, आददवासी/जनजाती, मधेशी, थारु, 

ममु्स्लम, खस आयव, दमलत, वपछमडएको िेत्र तथा अन्य समदुायको 
सभामा रहेको उपम्स्थमतको आधारमा समानपुामतक प्रमतमनमधत्वलाई 
ध्यान ददइनेछ । 

  (३) ववशषेामधकार समममतको सभापमत समममतका 
सदस्यहरूले आरू्मध्येिाट मनवाविन गनेछन ्। 

  (४) समममतको सभापमत र सदस्यहरूको पदावमध प्रदेश 
सभाको मनणवय िमोम्जम हनुछे। 

  (५) समममतको सभापमत पदमा मनवावम्ित सदस्यले सभामखु 
समि अनसूुिी-६ िमोम्जमको ढाँिामा शपथ ग्रहण गनुव पनेछ। 
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१७०.  मनयम लाग ुहनुःे देहायका व्यवस्थाहरूका सबिन्धमा पररच्छेद-१९ 
का मनयमहरू नै आवश्यक हेररे्र सवहत लाग ुहनुेछनः्- 

(क)  ववशेषामधकार समममतको सभापमतको मनवाविन,  

(ख)  सभापमत वा सदस्यको पद ररि हनुे अवस्था, 
(ग)   ररि पद पूमतव गने व्यवस्था, 
(घ)  ज्येष्ठ सदस्यले सभापमतत्व गने व्यवस्था, 
(ङ)  गणपूरक संख्या, 
(ि) समममतको िैठक र मनणवय । 

१७१. ववशषेामधकार सबिन्धी प्रश्नको सूिनाः (१) कुनै सदस्यलाई 
संववधानको धारा १८७ िमोम्जम सभाको ववशेषामधकार हनन भएको 
भने्न लागेमा ववशेषामधकार हनन भएको प्रश्न सबिन्धी मनामसि 
आधार खलुाई सम्िवलाई मलम्खत सूिना ददन ुपनेछ।त्यस्तो सूिना 
कुनै मलखतको आधारमा ददइएको भए सो मलखत नै दाम्खला गनुव 
पनेछ र सो मलखत प्राप्त गनव नसवकन े भए ववशेषामधकार हनन 
भएको व्यहोरा र मलखत भएको ठाउँ समेत सूिनामा खलुाउन ु
पनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्राप्त सूिनाको जानकारी 
सम्िवले सभामखु र ववशेषामधकार समममतका सभापमतलाई यथाशीघ्र 
ददन ुपनेछ र सभापमतको मनदेशानसुार िैठक िोलाउन ुपनेछ। 

१७२. ववशषेामधकारको प्रश्न उठाउन े िारेको शतवः ववशषेामधकार हनन 
भएको प्रश्न अम्घललो िैठक अन्त्य भएपमछ वा िाल ु िैठकमा 
घटेको प्रत्यि घटनाको सबिन्धमा हनु ुपनेछ । 

१७३. ववशषेामधकारको प्रश्नमा प्रारम्बभक छानमिन र प्रमतवेदनः (१) 
ववशेषामधकार हनन भएको प्रश्नका सबिन्धमा ववशेषामधकार समममतले 
प्रारम्बभक छानमिन गनेछ। 
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  (२) प्रारम्बभक छानमिनको िममा ववशषेामधकार समममतले 
सबिम्न्धत व्यम्िहरूसँग सामान्य सोधपछु गनव र मलखत प्रमाणहरू 
दाम्खल गराउन सक्नेछ। 

  (३) प्रारम्बभक छानमिन गदाव ववशषेामधकार समममतले पमन 
प्रथम दृविमा ववशषेामधकार हननको प्रश्न उठाउन मनामसि देखेमा 
सोही व्यहोराको प्रारम्बभक प्रमतवेदन सभाको िैठकमा पेश गनेछ र 
ववशेषामधकार हननको प्रश्न उठाउने स्वीकृमत ददन उपयिु नभएमा 
कारण सवहतको जानकारी सभामखु र सबिम्न्धत सदस्यलाई ददन ु
पनेछ । 

१७४. ववशषेामधकारको प्रश्न उठाउन े तररकाः (१) ववशेषामधकार हननको 
प्रश्न उठाउन िाहन े सदस्यले सभामखुको अनमुमत मलई आपूmले 
उठाउन खोजेको ववषयमा संम्िप्त जानकारी ददई िैठकको अनमुमत 
मा्न सक्नछे । 

  (२) ववशेषामधकार हननको प्रश्न छलर्लमा नलयाइयोस ्
भनी कुनै सदस्यले ववरोध गरेमा अनमुमत ददन िाहने सदस्यहरूलाई 
सभामखुले उमभने आदेश ददनेछ र सभामा तत्काल उपम्स्थत रहेका 
सदस्य संख्याको िहमुत सदस्यहरू उमभएमा िैठकको अनमुमत प्राप्त 
भएको मामननछे । 

१७५. ववशषेामधकार समममतलाई प्रश्न सबुपनःे (१) मनयम १७४ िमोम्जम 
ववशेषामधकार हनन ् भएको प्रश्न उठाउन िैठकिाट अनमुमत प्राप्त 
भएमा कुनै सदस्यले त्यस्तो प्रश्नमा िैठकिाटै वविार गररयोस ्भने्न 
वा ववशेषामधकार समममतमा पठाइयोस ् भने्न प्रस्ताव पेश गनव 
सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव पेश भएपमछ 
सभामखुले सो प्रस्तावमामथ छलर्लको लामग समयावमध तोक्नेछ। 
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  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको छलर्ल समाप्त भएपमछ 
प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताव मलन िाहेमा सभाको अनमुमत मलई 
प्रस्ताव वर्ताव मलन सक्नेछ।त्यसरी प्रस्ताव वर्ताव नमलएमा 
सभामखुले सो प्रस्ताव मनणवयाथव िैठकमा प्रस्ततु गनेछ। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम ववशषेामधकारको प्रश्नमा 
िैठकिाटै वविार गने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा िैठकले आवश्यकता 
अनसुार मनयम १७६ को उपमनयम (३), (४) वा (५) मा 
उम्ललम्खत अमधकारको समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको मनणवय 
गनेछ।त्यस सबिन्धमा सभामखुले उपयिु कायवववमध अपनाउन 
सक्नेछ। 

  (५) ववशषेामधकारको प्रश्न समममतमा पठाउन े प्रस्ताव 
स्वीकृत भएमा सभामखुले तत्सबिन्धमा छानमिन गरी प्रमतवेदन पेश 
गनव स्वीकृत प्रस्ताव सवहतको आवश्यक कागजातहरू समममतमा 
पठाउनछे । 

१७६.  ववशषेामधकार समममतको कायवववमध र अमधकारः (१) मनयम १७५ 
को उपमनयम (५) िमोम्जमको स्वीकृत प्रस्ताव सवहतको कागजात 
प्राप्त भएपमछ ववशषेामधकार समममतले सातददन मभत्र कारिाही शरुू 
गनुव पनेछ। 

  (२) ववशेषामधकार समममतको सभापमतले सभामखुको 
मनदेशनमा रही समममतको कायवववमध व्यवम्स्थत गनेछ । 

  (३) ववशेषामधकार समममतले छानमिनको मसलमसलामा 
अमभयोग लागेको व्यम्ि उपर समाह्वान वा मगरफ्तारीको आदेश 
जारी गनव, सािी म्झकाउन, प्रमाण िझु्न, मलखत दाम्खल गराउन वा 
ियान िकपत्र गराउन सक्नछे। 

  (४) ववशेषामधकार समममतले आवश्यक ठहर् याएमा अमभयोग 
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लागेको व्यम्िलाई थनुामा राखी कारिाही गनव 
सक्नेछ।ववशेषामधकार समममतले सो िमोम्जम कसैलाई थनुामा 
राखेकोमा सो कुराको जानकारी सभालाई ददन ुपनेछ।सभाले उि 
कारिाही िदर गरेमा थनुामा राखेको व्यम्िलाई यथाशीघ्र थनुािाट 
मिु गनुव पनेछ। 

  (५) ववशेषामधकार समममतले आवश्यकता अनसुार 
सम्िवालयका अमतररि अन्य अमधकारीको पमन सहयोग मलन 
सक्नेछ। 

१७७.  ववशषेामधकार समममतको प्रमतवेदनः (१) ववशेषामधकार समममतले 
आपूmलाई प्रदेश सभाले समु्बपएको प्रत्येक प्रश्नलाई छानमिन गरी 
अमभयोग लागेको व्यम्िलाई सर्ाइ पेश गने मनामसि मौका समेत 
ददई सिै तथ्यहरूमा वविार गरी ववशषेामधकारको हनन भएको हो 
वा होइन, सो कुराको ठहर गरी प्रमतवेदन सभामा प्रस्ततु गनेछ, 

जसमा देहायका ववषयहरु समावेश हनुछेनः्- 
(क)  आरोपको आधार, 
(ख)  आरोपसँग सबिम्न्धत समममतले सङ्कलन गरेका 

प्रमाण,   

(ग)  ववशेषामधकारको हनन भएको हो वा होइन भने्न 
िारेमा समममतको मनणवय, र 

(घ)  सभाको वा कुनै सदस्यको ववशेषामधकार हनन ्गने 
कुनै सदस्यसवहत व्यम्ि वा व्यम्िहरुववरुद्ध मलइन ु
पने कुनै अनशुासनको कारिाही वा सजायसवहत 
कारिाहीका लामग मसर्ाररस । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रमतवेदनमामथ िैठकमा 
छलर्ल हनुे ददन भन्दा कबतीमा एक ददन अगावै सो प्रमतवेदन सिै 
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सदस्यलाई ववतरण गररनेछ। 

१७८. ववशषेामधकार समममतको प्रमतवेदनमामथ वविारः (१) ववशेषामधकार 
समममतको प्रमतवेदन सभामा प्रस्ततु भएपमछ सभामखुले तोकेको ददन 
र समयमा ववशेषामधकार समममतको सभापमत वा मनजको 
अनपुम्स्थमतमा सोही समममतको जेष्ठ सदस्यले प्रमतवेदनमामथ वविार 
गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश गनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रमतवेदनमामथ वविार गररयोस ्
भने्न प्रस्ताव पेश भएपमछ सो प्रमतवेदनमामथ िैठकमा छलर्ल 
हनुेछ। 

१७९. संशोधन पेश गनव सवकनःे (१) मनयम १७८ को उपमनयम (२) 
िमोम्जम प्रमतवेदनमामथ छलर्ल हुदँा सभामखुले मनधावरण गरेको 
कायवववमध अनरुूप संशोधन पेश गनव वा कुनै ववशषे कुराको 
सबिन्धमा पनुः छानमिन गनव प्रमतवेदनलाई ववशषेामधकार समममतमा 
वर्ताव पठाइयोस ्भने्न संशोधन पेश गनव सवकनछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश भएको संशोधनमामथ 
संम्िप्त छलर्ल भएपमछ सभामा मनणवयाथव पेश गररनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रमतवेदनलाई ववशषेामधकार 
समममतमा वर्ताव पठाइयोस ्भने्न संशोधन स्वीकृत भएमा सो प्रमतवेदन 
समममतमा वर्ताव पठाइनेछ।त्यसरी वर्ताव आएपमछ समममतले पमन 
सात ददनमभत्र पनुः छानमिन गरी आफ्नो प्रमतवेदन सभामा पेश  
गनेछ। 

१८०. ववशषेामधकार समममतको प्रमतवेदन स्वीकृत गररयोस ्भन्न ेप्रस्तावः (१) 
मनयम १७८ को उपमनयम (२) िमोम्जम प्रमतवेदनमामथ छलर्ल 
समाप्त भएपमछ वा मनयम १७९ को उपमनयम (३) िमोम्जम 
ववशेषामधकार समममतिाट प्रमतवेदन िैठकमा पनुः प्रस्ततु भएपमछ 
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कुनै सदस्यले प्रमतवेदनमा उम्ललम्खत मसर्ाररसहरू स्वीकृत गररयोस ्
भने्न प्रस्ताव पेश गनव  सक्नछे। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव पेश भएपमछ सो 
प्रमतवेदनमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनव िाहेमा सभामखुले 
उपयिु ठहयावएको रूपमा संशोधन पेश गनव सक्नेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश भएको प्रस्ताव वा 
उपमनयम (२) िमोम्जम पेश भएको संशोधनमामथ संम्िप्त छलर्ल 
भएपमछ सभामखुले संशोधनमा मनणवय गराई ववशेषामधकार हनन 
भएको प्रश्नलाई सभामा मनणवयाथव प्रस्ततु गनेछ। 

१८१. मार्ी ददन े वा सजाय घटाउन सक्नःे (१) ववशेषामधकारको प्रश्नमा 
सभाको मनणवयिाट अमभयिुलाई सजाय भएकोमा मनजले सभामखु 
मापवmत िमायािना गरी मनवेदन ददन सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको मनवेदन सभामखुले 
सभासमि प्रस्ततु गनेछ र अमभयिुले गरेको िमायािनामा सभा 
सन्तिु भएमा तोवकसकेको सजायलाई मार्ी गनव वा घटाउन 
सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-२१ 

अमभयोग प्रस्ताव 

१८२.  सभामखु वा उपसभामखु ववरुद्धको अमभयोग प्रस्तावः (१) कुनै 
सदस्यलाई सभामखु वा उपसभामखुले आफ्नो पद अनकूुल आिरण 
गरेको छैन भने्न लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सबपूणव 
सदस्य संख्याको एक िौथाई सदस्यहरूको समथवन प्राप्त गरी 
तत्सबिन्धी अमभयोग प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछ।त्यस्तो प्रस्ताव पेश 
गने सूिना सम्िवलाई ददन ु पनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव प्राप्त भएपमछ 
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सम्िवले सो प्रस्ताव अध्यिता गने देहायका मध्ये एक समि पेश 
गनेछः- 

(क)  सभामखुको ववरूद्ध भए उपसभामखु समि,  

(ख)  उपसभामखुको ववरूद्ध भए सभामखु समि, र  
(ग)  सभामखु तथा उपसभामखु दवैु उपर एकै साथ 

प्राप्त भएको भए सभा संिालन गनव मनोनीत 
सदस्यहरु मध्येको ज्येष्ठ सदस्य समि । 

  (३) उपमनयम (२) अनसुार पेश गररएको िैठकको 
अध्यिता गने पदामधकारीले त्यस्तो प्रस्ताव दताव, छलर्ल र 
मनणवयका लामग मममत तोक्नछे।प्रस्ताव दताव भएको मममतले सात ददन 
मभत्र िैठकमा छलर्ल हनु ेगरी ददन र समय तोवकनेछ । 

  (४) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्तावमामथ िैठकमा 
छलर्ल हनुे ददन भन्दा कबतीमा एक ददन अगावै सो प्रस्तावका 
प्रमतहरू सिै सदस्यहरूलाई ववतरण गररनेछ । 

१८३.  िैठकको अध्यिताः मनयम १८२ िमोम्जम पेश भएको अमभयोग 
प्रस्ताव उपरको छलर्ल र मनणवय गररन ेिैठकको अध्यिता मनयम 
१८२ को उपमनयम (२) िमोम्जम अध्यिता गने व्यम्िले  
गनेछ । 

१८४.  सभामखु वा उपसभामखु ववरुद्धको अमभयोग प्रस्ताव उपर छलर्ल र 
मनणवयः (१) मनयम १८२ िमोम्जमको प्रस्ताव उपर छलर्लको 
लामग तोवकएको ददन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेश सभाको 
अध्यिता गने व्यम्ििाट आफ्नो नाम िोलाइएपमछ प्रस्ताव पेश 
गनेछ र मनजले िाहेमा प्रस्ताव पेश गनुवअम्घ विव्य ददन 
सक्नेछ।अमभयोग प्रस्ताव गररएको पदामधकारीले समेत छलर्लमा 
भाग मलन र मत ददन पाउनछे । 
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  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम प्रस्ताव प्रस्ततु भएपमछ 
सभाको अध्यिता गने व्यम्िले छलर्ल हनुे समयावमध मनधावरण 
गनेछ र सो समयावमध सवकएपमछ अमभयोग प्रस्ताव गररएको 
सभामखु वा उपसभामखुले आपूmमामथ लगाइएको आरोपको सर्ाइ 
सबिन्धमा विव्य ददनेछ।यसरी सर्ाइ सबिन्धी विव्य ददएपमछ 
प्रस्तावक सदस्यले िाहेमा आपूmले पेश गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको 
अनमुमत मलई वर्ताव मलन सक्नेछ।प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव वर्ताव 
मलन निाहेमा वा सभाले अनमुमत नददएमा उि प्रस्तावलाई 
मनणवयाथव प्रस्ततु गररनछे । 

  (३) उपमनयम (२) को प्रयोजनको लामग सभाको मनणवय 
मत ववभाजनद्वारा हनुेछ। 

  (४) मनयम १८२ िमोम्जमको प्रस्ताव सभाको तत्काल 
कायम रहेको सबपूणव सदस्य संख्याको दईु मतहाई िहमुतिाट पाररत 
भएमा सबिम्न्धत पदामधकारी स्वतः पदमिु हनुेछ । 

१८५. प्रादेम्शक आयोगका प्रमखु वा सदस्यका ववरूद्धको अमभयोग प्रस्तावः 
(१) प्रादेम्शक आयोगका प्रमखु वा सदस्यका ववरुद्व संववधान र 
प्रिमलत कानूनको गबभीर उललङ्घन गरेको वा कायविमताको अभाव 
वा खराि आिरण भएको वा इमानदारीपूववक आफ्नो कतवव्यको 
पालना नगरेको वा आिार संवहताको गबभीर उललङ्घन गरेको भने्न 
अमभयोगको प्रस्ताव आधार र कारण समेत खलुाई सभामा तत्काल 
कायम रहेको सबपूणव सदस्य संख्याको कम्बतमा एक िौथाई 
सदस्यले सम्िवलाई ददनपुनेछ। 

 स्पिीकरणः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लामग “प्रादेम्शक आयोग” 
भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोग समेतलाई सबझन ुपछव। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव प्राप्त भएपमछ 
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सम्िवले सभामखु समि पेश गनेछ।त्यस्तो प्रस्ताव दताव भएको 
मममतले सात ददनपमछको कुनै िैठकमा छलर्ल हनु ेगरी सभामखुले 
ददन र समय तोक्नछे। 

  (३) प्रदेश सभाको अमधवेशन िाल ु नरहेको अवस्थामा 
उपमनयम (१) िमोम्जमको प्रस्ताव पेश गने सदस्यहरुले त्यस्तो 
प्रस्ताव दताव भएको मममतले िढीमा पन्र ददनमभत्र िैठक िस्ने गरी 
संववधानको धारा १८३ को उपधारा (३) िमोम्जम अमधवेशन 
आह्वान समेतको माग गनुव पनेछ। 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम अमधवेशन आह्वान गररएको 
अवस्थामा त्यस्तो अमधवेशन प्रारबभ भएको तीन ददनमभत्रको कुनै 
िैठकमा अमभयोगको प्रस्ताव उपर छलर्ल हनुे गरी ददन र समय 
तोवकनेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जम तोवकएको ददन र समयमा 
सभामखुले नाम िोलाएपमछ प्रस्तावक सदस्यले अमभयोगको प्रस्ताव 
िैठकमा प्रस्ततु गनेछ र मनजले िाहेमा प्रस्ताव पेश गनुव अम्घ 
विव्य ददन सक्नछे। 

  (६) उपमनयम (५) िमोम्जम प्रस्ताव पेश भएपमछ 
सभामखुले सो प्रस्तावमा छलर्ल हनु ेसमयावमध मनधावरण गनेछ र 
सो छलर्ल समाप्त भएपमछ सभामखुले त्यस्तो प्रस्तावलाई मनणवयाथव 
पेश गनेछ । 

  (७) उपमनयम (६) िमोम्जम मनणवयाथव पेश भएको प्रस्ताव 
सामान्य िहमुतले पाररत भएमा उि प्रस्ताव छानमिन र सनुवुाईका 
लामग प्रदेश सभाले सभामखुको प्रस्तावमा गठन गरेको ववशेष 
समममतमा पठाइनछे। 

  (८) उपमनयम (७) िमोम्जम प्रस्ताव पाररत भएमा 
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अमभयोग प्रस्ताव गररएका पदामधकारी स्वतः मनलबिनको अवस्थामा 
रहनेछ । 

१८६. ववशषे समममतमा अमभयोग प्रस्ताव सबिन्धी कायवववमधः (१) मनयम 
१८५ िमोम्जमको प्रस्ताव प्राप्त भएपमछ ववशेष समममतले यथाशीघ्र 
कारिाही प्रारबभ गरी िढीमा एक मवहनामभत्र सबपन्न गनुव पनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ववशेष समममतले कारिाही 
प्रारबभ भएपमछ आरोवपत व्यम्िलाई सात ददनमभत्र मनजलाई लागेको 
आरोपको सर्ाइ पेश गने उम्ित मौका ददई आवश्यक अनसुन्धान 
गनुव पनेछ। 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम पेश गरेको सर्ाइ 
सन्तोषजनक नभएमा वा तोवकएको बयादमभत्र त्यस्तो पदामधकारी 
आर्ैँ  उपम्स्थत भई कुनै सर्ाइ पेश नगरेमा ववशेष समममतले 
आफ्नो मसर्ाररस सवहतको प्रमतवेदन सदन समि पेश गनेछ। 

  (४) ववशेष समममतले यस मनयमको प्रयोजनका लामग थप 
आन्तररक कायवववमध आर्ैँ  व्यवम्स्थत गनेछ। 

१८७. प्रादेम्शक आयोगका पदामधकारी ववरुद्ध अमभयोग प्रस्तावको प्रमतवेदन 
स्वीकृत गररयोस ्भन्न ेप्रस्तावः(१) अमभयोग प्रस्तावको प्रमतवेदनमामथ 
िैठकमा छलर्ल हनु े ददनको कबतीमा दईु ददन अगावै सो 
प्रमतवेदन सिै सदस्यलाई ववतरण गररनेछ। 

  (२) सभामा पेश भएको अमभयोग प्रस्तावको प्रमतवेदन 
ववशेष समममतका सभापमत वा मनजको अनपुम्स्थमतमा सभामखुले 
तोकेको सो समममतको अन्य कुनै सदस्यले समममतको प्रमतवेदनमामथ 
वविार गररयोस ्भनी िैठकमा प्रस्ताव पेश गनेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम पेश भएको प्रस्ताव उपर 
छलर्ल भएपमछ सभामखुले मनणवयाथव िैठकमा पेश गनेछ। 
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  (४) अमभयोग प्रस्तावमामथ सभाको मनणवय सदस्यको 
दस्तखत सवहतको मत ववभाजनद्वारा हनुेछ। 

  (५) उपमनयम (४) िमोम्जमको मत ववभाजनमा प्रदेश 
सभाको तत्काल कायम रहको सबपूणव सदस्य सङख्याको दईु मतहाई 
िहमुतिाट पाररत भएमा सबिम्न्धत पदामधकारी पदमिु हनुेछ। 

  (६) उपमनयम (४) िमोम्जमको मनणवयको जानकारी 
सम्िवले प्रदेश सरकारलाई ददनेछ। 

  ७) यस पररच्छेद िमोम्जम अमभयोगको प्रस्ताव पाररत भई 
पदमिु भएको प्रादेम्शक आयोगका पदामधकारीले त्यस्तो पदिाट 
पाउन े कुनै सवुवधा मलन र भववष्यमा कुनै पमन साववजमनक पदमा 
मनयमु्ि वा मनोनयन हनु सक्न ेछैन। 

 

पररच्छेद-२२ 

अनपुम्स्थमतको सूिना, राजीनामा र स्थान ररिता 
१८८. अनपुम्स्थमतको सूिनाः (१) कुनै सदस्य लगातार दश वटा वा 

सोभन्दा िढी िैठकमा अनपुम्स्थत रहन ु पने भएमा तत्सबिन्धी 
अमग्रम सूिना सभामखुलाई ददन ुपनेछ । 

  (२) कुनै सदस्य सभाको दश वटा भन्दा कम िैठकमा 
उपम्स्थत हनु नसक्न ेम्स्थमत भएमा सभामखुलाई अमग्रम सूिना ददन ु
पनेछ।अमग्रम सूिना ददन नसक्ने कुनै मनामसि कारण भए 
उपम्स्थत भएको तीन ददनमभत्र सूिना ददन ुपनेछ । 

  (३) उपमनयम (१) वा (२) िमोम्जम ददइने सूिनामा 
आपूm अनपुम्स्थत रहने अवमध र कारण समेत उललेख गनुव पनेछ। 

  (४) उपमनयम (१) िमोम्जमको सूिना भए सभामखुले 
सभाको स्वीकृमतको मनममत्त प्रस्ततु गनेछ र उपमनयम (२) 
िमोम्जमको सूिना भए सभामखुले स्वीकृत गनेछ । 
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१८९.  राजीनामाः (१) सभामखुले उपसभामखुलाई सबिोधन गरी आफ्नो 
पदिाट राजीनामा ददन सक्नेछ।उपसभामखु वा कुनै सदस्यले 
आफ्नो पदिाट राजीनामा ददँदा सभामखुलाई सबिोधन गरी ददन ु
पनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ददइएको राजीनामा अध्यिता 
गने व्यम्िले िैठकमा पढेर सनुाउनेछ।िैठक िाल ु नरहेको 
अवस्थामा सूिनापत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रिार प्रसार समेत 
गराइनेछ। 

१९०. स्थान ररिताको सूिनाः (१) संववधानको धारा १८० (क), (ख), 
(घ), र (ि) वा मनयम १९७ अनसुार सभाको कुनै सदस्यको स्थान 
ररि भएमा सभामखुले सो कुराको जानकारी सभालाई ददनेछ। 

  (२) िैठक िाल ु नरहेको अवस्थामा सभामखुले त्यस्तो 
जानकारी सूिनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ। 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जम स्थान ररि भएको सूिना 
सम्िवले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुवका साथै मम्न्त्रपररषद् र 
मनवाविन आयोगलाई जानकारी ददनेछ। 

 

पररच्छेद-२३ 

संसदीय दल र दल त्याग सबिन्धी व्यवस्था 
१९१.  संसदीय दलको गठन र कायावलयः (१) प्रदेश सभामा कम्बतमा दईु 

स्थानमा मनवावम्ित भई प्रमतमनमधत्व गने सिै राजनीमतक दलले 
प्रिमलत कानून िमोम्जम संसदीय दल गठन गनेछ र उि संसदीय 
दलको कायावलय रहनेछ। 

  (२) संसदीय दलको कायावलय सञ्चालन सबिन्धी अन्य 
व्यवस्था कायव व्यवस्था परामशव समममतको  परामशवमा सभामखुको 
मनदेशानसुार सम्िवालयले ममलाउनछे। 
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१९२. व्यम्िगत वववरण पेश गनेः प्रत्येक सदस्यले यो मनयमावली प्रारबभ 
भएको वा आरू् मनवावम्ित भएको मममतले तीस ददनमभत्र अनसूुिी-९ 
िमोम्जमको व्यम्िगत वववरण र्ाराम भरी सम्िवालयमा पेश गनुव 
पनेछ । 

१९३. संसदीय दलले वववरण ददन ुपनेः (१) मनयम १९१ िमोम्जम गठन 
भएको संसदीय दलको नेताले यो मनयमावली प्रारबभ भएको वा 
संसदीय दल गठन भएको मममतले तीस ददनमभत्र देहायको वववरण 
सम्िवालयमा उपलब्ध गराउन ुपनेछः-  

(क) अनसूुिी-१० िमोम्जमको र्ाराममा आफ्नो दलका 
सदस्यहरुको नाम र वववरण, सम्िवालयसँग दलको 
तपवmिाट लेखापढी गनव अमधकृत गररएका िढीमा 
दईुजना सदस्यहरुको नाम र दस्तखत नमूना,  

(ख)  सबिम्न्धत राजनीमतक दलको ववधान वा मनयमको 
एक प्रमत, र  

(ग)  सबिम्न्धत संसदीय दलको छुटै्ट ववधान वा मनयम 
भए सोको एक प्रमत । 

स्पिीकरणः यस पररच्छेदमा “दलको नतेा” भन्नाले सबिम्न्धत 
संसदीय दलले आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्यलाई सबझन ुपछव र 
सो शब्दले प्रदेश सभामा नतेाले गनुवपने कायव गनव सबिम्न्धत दलले 
अमधकृत गरेको सदस्यलाई समेत जनाउँछ। 

  (२) कुनै राजनीमतक दलको सभामा एक मात्र सदस्य 
भएमा मनजले उपमनयम (१) को खण्ड (ख) िमोम्जमको कागजात 
एक प्रमत संल्न गरी मनयम १९२ िमोम्जमको वववरण ददन ुपयावप्त 
हनुेछ । 

  (३) उपमनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
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एक मात्र सदस्य भएको राजनीमतक सङ्गठन वा दलमा अन्य एक 
वा एकभन्दा िढी सदस्य थप भएमा मनयम १९१ को उपमनयम 
(१) िमोम्जम संसदीय दलको गठन गनुव पनेछ र सो दलले यस 
मनयमको उपमनयम (१) िमोम्जमको वववरण ददन ुपनेछ । 

१९४. वववरणको प्रकाशनः मनयम १९२ र १९३ िमोम्जम सम्िवालयमा 
ददइएको वववरणको सारांश सूिनापत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 

१९५.  दल त्याग सबिन्धी व्यवस्थाः दलत्याग सबिन्धी व्यवस्था प्रिमलत 
कानूनमा व्यवस्था भए िमोम्जम हनुेछ । 

१९६.  िैठकलाई जानकारी ददन ेवा सूिना प्रकाशन गनेः दलत्याग सबिन्धी 
सूिना प्राप्त भएमा सभामखुले सोको जानकारी सभाको िैठकलाई 
ददनपुनेछ र िैठक िाल ु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूिना 
सम्िवालयको सूिना पाटीमा टाँस्न लगाउन ुपनेछ । 

१९७.  स्थान ररि भएको मामननःे दल त्यागको सूिना सभाको िैठकलाई 
ददएमा वा त्यस्तो सूिना सम्िवालयको सूिना पाटीमा टाँस भएमा 
त्यस्तो सदस्यको स्थान ररि भएको मामननेछ । 

 

पररच्छेद-२४ 

सदस्यको आिरण र अनगुमन सबिन्धी व्यवस्था 
१९८. पालना गनुवपने आिार संवहताः (१) सभाका पदामधकारी तथा 

सदस्यहरुले संववधान िमोम्जमको उत्तरदावयत्व पूरा गनव तथा 
मनजहरुको काम कारिाहीमा साववजमनक ववश्वास कायम गनव देहाय 
िमोम्जमका आिार संवहताको पालना गनेछनः्-  

(क)  सभाको लक्ष्य पूमतव गने तथा सो उद्देश्यका लामग 
यस मनयमावलीको पूणव पालना गने, 

(ख) समाजमा ववद्यमान साववजमनक नैमतकता र आिरण 
अनकुुलको व्यवहार सदैव गने,  
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(ग)  सभाको िैठक वा आरू् सदस्य भएको समममतमा 
उपम्स्थत भई यसका काम कारिाहीमा मनयममत 
रुपमा भाग मलने तथा आफ्नो मतामधकारको प्रयोग 
गने,  

(घ)  आफ्नो कतवव्य मनस्वाथव रुपमा इमान्दारीपूववक तथा 
वस्तमुनष्ठ भई उत्तरदायीपूणव रुपमा पालन गने,  

(ङ)   िैठकसँग सबिम्न्धत हरेक काम कारिाहीमा 
सदस्यहरुले साववजमनक उद्देश्यलाई महत्व ददन े
तथा मनजी स्वाथव र साववजमनक स्वाथवका िीि द्वन्द 
हनु ेम्स्थमत भएमा स्पि रुपमा साववजमनक स्वाथवका 
लामग उमभन,े 

(ि) सभाका कुनै काम कारिाहीमा व्यम्िगत, आमथवक 
र्ाइदा वा शलुक, पाररश्रममक वा पाररतोवषक मलई 
िोलने, मतदान गने वा भाग मलने काम नगने, 

(छ)  सदस्यको हैमसयतमा प्राप्त भएका गोप्य सूिना एवं 
जानकारी िैठकको उद्दशे्यका लामग मात्र प्रयोग 
गने र आमथवक र्ाइदाका लामग यसलाई कुनै अन्य 
व्यम्ि वा संस्थासँग लेनदेनको ववषय निनाउन,े 

(ज)  सभाको वा आरू् सदस्य भएको समममतमा 
वविाराधीन रहेको कुनै ववषयमा आफ्नो व्यम्िगत 
वा मनजी स्वाथव गाँमसएको भएमा स्वेच्छाले सो 
कुराको स्पि रुपमा िमु्झने गरी िैठक वा 
समममतलाई जानकारी गराई सो ववषयमा हनु े
छलर्लिाट अलग रहने । 

  (२) यस मनयम अन्तगवतका आिारसंवहता पदामधकारी र 
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सदस्यहरुको साववजमनक जीवनको सिै पिमा लाग ुहनुछेन ्। 

 तर पदामधकारी तथा सदस्यहरुको पूणव रुपमा व्यम्िगत वा मनजी 
जीवनसँग सबिम्न्धत काम वा व्यवहारलाई यसले मनयममत गरेको 
मामनन ेछैन । 

१९९. उजरुी गनव सवकनःे (१) यदद कुनै व्यम्ि वा सभाको सदस्य 
समेतलाई कुनै सदस्यले मनयम १९८ अनसुारको आिारसंवहताको 
कुनै प्रावधानको उललंघन गरेको ववश्वास गने कारण भएमा सम्िव 
समि मलम्खत उजरुी ददनसक्नेछ । 

  (२) सम्िवले उपमनयम (१) अनसुार मलम्खत उजरुी प्राप्त 
गरेमा सो उजरुीका िारेमा सभामखुलाई यथाशीघ्र जानकारी 
गराउनेछ। 

२००. आिरण अनगुमन समममतको गठनः (१) सभामा एउटा आिरण 
अनगुमन समममत रहनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको समममतको गठन देहाय 
िमोम्जम हनुेछः- 

(क)  सभामखु-  सभापमत 

(ख)  उपसभामखु- उपसभापमत  
(ग)  प्रदेश सभामा प्रमतमनमधत्व गने संसदीय दलका 

प्रमखु सिेतकको मसर्ाररसमा सभामखुद्वारा 
मनोनीत िढीमा पाँि जना सदस्य- सदस्य  

(घ)  प्रदेश सभाको सम्िव - सदस्य सम्िव । 

२०१. आिरण अनगुमन समममतको काम, कतवव्य र अमधकारः(१) आिरण 
अनगुमन समममतको काम, कतवव्य र अमधकार देहाय िमोम्जम 
हनुेछः- 

(क)  मनयम १९९ अनसुार उजरुी प्राप्त भएको अवस्थामा 
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र कुनै सदस्यले मनयम १९८ को उपमनयम (१) 
मा उम्ललम्खत आिारसंवहताको उललंघन गरेको 
भनी साववजमनक रुपमा उठेका प्रश्नको आधारमा 
आवश्यक छानमिनको कायव प्रारबभ गने, 

(ख)  मनयम १९८ मा उललेख गररएको आिारसंवहताको 
उललङ्घनका सबिन्धमा आर्ैं  छानमिन गने,  

(ग)  आिरणका सबिन्धमा उठेका प्रश्नहरुको सबिन्धमा 
सबिम्न्धत सदस्य तथा अन्य व्यम्िहरुसँग 
आवश्यक जानकारी मलन,े 

(घ)  आिरणका सबिन्धमा प्रश्न उठाउने व्यम्ि, संस्था 
वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी मलन,े  

(ङ)  सदस्यहरुको आिरणका सबिन्धमा उठेका 
प्रश्नहरुको ववषयमा छानमिन गदाव संकमलत 
तथ्यिाट सबिम्न्धत सदस्यले आिरणको उललंघन 
गरेको देम्खन्छ वा देम्खदैन भने्न सबिन्धमा स्पि 
मनणवय गरी सोको प्रमतवेदन िैठकमा पेश गने । 

  (२) आिरण अनगुमन समममतले आफ्नो अन्य कायवववमध 
आरै् मनधावरण गनेछ । 

  (३) यस मनयम िमोम्जम कुनै सदस्य उपर आिरण 
उललंघनमा छानमिन प्रारबभ गररएकोमा त्यसलाई आवश्यक 
सहयोग गनुव प्रत्येक सदस्यको कतवव्य हनुेछ । 

  (४) यस मनयम िमोम्जम कुनै सदस्य उपर आिरण 
उललंघनमा छानमिन प्रारबभ गररएकोमा सबिम्न्धत सदस्यलाई 
आिरण अनगुमन समममतले आफ्नो प्रमतरिा गने मनामसि मौका 
प्रदान गनेछ। 
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  (५) आिरण अनगुमन समममतले उपमनयम (१) को खण्ड 
(ङ) िमोम्जम सभामा पेश गरेको प्रमतवेदनलाई सभाको अमभलेखमा 
राम्खनेछ। 

  (६) आिरण अनगुमन समममतले उपमनयम (१) को खण्ड 
(ख) िमोम्जम छानमिन गदाव कुनै सदस्यले मनयम १९८ मा 
उललेख गररएको आिारसंवहता उललङ्घन गरेको ठहर सवहत 
उपमनयम (५) िमोम्जमको प्रमतवेदन पेश गरेमा उि आिारसंवहता 
उललंघनलाई प्रदेश सभाको ववशेषामधकार समेत उललङ्घन भएको 
मामननेछ र उि प्रमतवेदनलाई मनयम १७१ िमोम्जमको सूिना 
मानी सोही मनयम अनसुारको कायवववमध लाग ुगररनेछ । 

 

पररच्छेद-२५ 

मन्त्रीद्वारा विव्य, राजीनामा र कागजात पेश 

२०२.  मन्त्रीद्वारा विव्य र जानकारीः (१) साववजमनक महत्वको ववषयमा 
मन्त्रीले सभामखुको अनमुमत मलई िैठकमा विव्य वा जानकारी 
ददन सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ददइएको विव्य वा 
जानकारीमामथ सभामखुको अनमुमत मलई ववषयवस्तमुा केम्न्द्रत रही 
प्रश्न सोध्न सवकनेछ र त्यस्तो प्रश्नको सबमान गरी सबभव भएसबम 
जवार् ददने दावयत्व सबिम्न्धत मन्त्रीको हनुेछ। 

२०३.  पेश गनुव पने कागजातः (१) कुनै मन्त्रीले िैठकमा विव्य वा 
जानकारी ददँदा कुनै सरकारी कागजपत्र वा प्रमतवेदन वा त्यसको 
कुनै अंश उद्धृत गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रमतवेदन िैठकमा पेश 
गनुव पनेछ। 

  तर कुनै कागजपत्र वा प्रमतवेदन पेश गदाव राविय सरुिा, 
शाम्न्त व्यवस्था वा साववजमनक वा राविय वहतको प्रमतकूल हनु्छ 
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भने्न पयावप्त आधार र कारण भएमा सोको जानकारी सदनलाई गराई 
मन्त्रीले त्यस्तो कागजपत्र वा प्रमतवेदन पेश नगनव सक्नछे। 

  (२) कुनै कागजपत्र वा प्रमतवेदनको सारांश उललेख गरेमा 
त्यस्तो कागजपत्र वा प्रमतवेदन पेश गनुव पने छैन। 

२०४.  राजीनामा ददन े मन्त्रीद्वारा विव्यः (१) मन्त्री पदिाट राजीनामा 
ददने सदस्यले आपूmले ददएको राजीनामाको सबिन्धमा सभामखुको 
अनमुमत मलई सभामा विव्य ददन सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ददइएको विव्यमामथ कुनै 
छलर्ल हनुे छैन । 

 

पररच्छेद-२६ 

राजनैमतक वववाद समाधान 

२०५. राजनीमतक वववाद भएमा सूिना ददन ुपनेः (१) नेपालको संववधानको 
धारा २३५ को उपधारा (२) िमोम्जम प्रदेश सरकार र कुनै 
स्थानीय तहिीि वा स्थानीय तहहरुिीि समन्वय कायम गनव र 
कुनै राजनीमतक वववाद उत्पन्न भएमा वववाद उत्पन्न भएको पैंतालीस 
ददनमभत्र वववादको कुनै पिले प्रदेश सभा सम्िवलाई वववादको 
वववरण र त्यस सबिन्धी मलम्खत सूिना ददन ुपनेछ । 

 स्पिीकरणः यस मनयमको प्रयोजनको लामग “राजनीमतक वववाद” 
भन्नाले कुनै अदालतमा वविाराधीन रहेको ववषय, अदालतिाट 
मनरुपण गनुव पने ववषय वा संववधानको धारा १३७ को उपधारा 
(२) को खण्ड (क) िमोम्जम संवैधामनक इजलासको अमधकारिेत्र 
अन्तगवत पने ववषय िाहेक प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह िीि 
उत्पन्न अन्य वववाद सबझन ुपछव । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम सूिना प्राप्त भएको व्यहोरा 
प्रदेश सभा सम्िवले सभामखुलाई जानकारी गराउनेछ । 
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  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको सूिना वववरण प्रदेश 
सभालाई जानकारी गराउन प्रदेश सभामखुले प्रदेश सभामा पेश 
गनुवपनेछ । 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जम जानकारी प्राप्त भए पमछ 
प्रदेश सभाले सो सबिन्धमा छलर्ल गरी त्यस्तो वववाद राजनीमतक 
वववाद भए वा नभएको मनणवय गनेछ । 

२०६.  ववशषे समममत गठन गनेः (१) मनयम २०५ को उपमनयम (४) 
िमोम्जम प्रदेश सभाले राजनीमतक वववाद भएको मनणवय गरेमा 
त्यस्तो वववाद समाधानको लामग प्रदेश सभाले आवश्यक कायावदेश 
मनधावरण गरी पाँिदेम्ख सात सदस्य रहेको एक ववशेष समममत गठन 
गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम ववशेष समममत गठन गदाव 
संभव भएसबम प्रदेश सभामा प्रमतमनमधत्व गने सिै राजनीमतक 
दलको प्रमतमनमधत्व हनु े गरी समावेशी मसद्धान्तको आधारमा गनुव 
पनेछ । 

  तर वववादका पि रहेका स्थानीय तह रहेको मनवाविन 
िेत्रिाट प्रमतमनमधत्व गने प्रदेश सभा सदस्य सो समममतमा रहन 
सक्न ेछैन । 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जमका सदस्यहरुले आरू् 
मध्येिाट एकजना सदस्यलाई समममतको अध्यि छनौट गनेछन ्। 

  (४) कबतीमा पिास प्रमतशत सदस्य उपम्स्थत भएमा ववशेष 
समममतको िैठकका लामग गणपूरक संख्या पूरा भएको मामननेछ । 

  (५) ववशेष समममतको िैठकमा आवश्यकता अनसुार 
सबिम्न्धत प्रदेश मन्त्री, प्रदेश मन्त्रालयका अमधकारी, स्थानीय तह 
वा म्जलला समन्वय समममतका पदामधकारी वा अन्य कुनै ववषयका 
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ववषय ववज्ञलाई आमन्त्रण गनव सवकनेछ । 

  (६) यस मनयमावलीमा उललेख भएकोमा िाहेक ववशेष 
समममतको िैठक तथा मनणवय सबिन्धी अन्य कायवववमध समममत 
आरै्ले मनधावरण गनेछ । 

  (७) ववशेष समममतले आवश्यक स्थलगत अध्ययन 
लगायतका अध्ययन-अनसुन्धान गदै वाताव, छलर्ल, मेलममलाप, 

सहम्जकरण वा परामशवको प्रवियािाट राजनीमतक वववाद समाधान 
गने सझुाव सवहतको प्रमतवेदन तयार गरेर सभामखु समि पेश गनुव 
पनेछ । 

  (८) उपमनयम (७) िमोम्जमको प्रमतवेदन पेश गदाव 
समाधानका उपाय र आधार सवहतको सझुावको मसर्ाररस गनुव 
पनेछ । 

२०७.  ववशषे समममतको प्रमतवेदन सभामा पेश गनेः (१) ववशषे समममतले 
सभामखु समि पेश गरेको प्रमतवेदन सभामखुले मनणवयाथव प्रदेश 
सभामा पेश गनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम पेश भएको प्रमतवेदनको 
आधारमा प्रदेश सभाले प्रस्ताव पाररत गरी उपयिु मनणवय गनेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जम प्रदेश सभाले गरेको मनणवय 
अम्न्तम हनुेछ र वववादका पिलाई मान्य हनुछे । 

२०८.  वववाद समाधान गने अवमधः (१) प्रदेश सभाले सम्िवालयमा कुनै 
राजनीमतक वववादको सूिना दताव भएको नब्िे ददनमभत्र त्यस्तो 
वववाद समाधान गनुव पनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
देहायको अवस्थामा देहायको अवमधमभत्र त्यस्तो वववाद समाधान गनुव 
पनेछः- 
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(क)  वववादको सूिना दताव भएको सातददन मभत्र प्रदेश 
सभाको अमधवेशन अन्त्य भएमा अको अमधवेशन 
शरुु भएको नब्िे ददनमभत्र, 

(ख)  वववादको सूिना दताव हुदँाका िखत प्रदेश सभाको 
अमधवेशन नभएको भए अमधवेशन शरुु भएको 
मममतले नब्िे ददनमभत्र । 

  (३) उपमनयम (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भए तापमन प्रदेश सभा सम्िवालयमा वववादको सूिना दताव भएपमछ 
वववाद समाधान नहुँदै प्रदेश सभाको पदावमध समाप्त भएमा वा प्रदेश 
सभा ववघटन भएमा त्यस्तो सूिना र सोसँग सबिम्न्धत प्रस्ताव र 
कारिाही जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए पमन स्वतः मनस्कृय  
हनुेछ । 

  (४) उपमनयम (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापमन ववषयवस्तकुो जवटलता वा काि ुिावहरको अन्य पररम्स्थमत 
उत्पन्न भई यस मनयम िमोम्जमको अवमधमा वववाद समाधान हनु 
नसक्न ेभएमा प्रदेश सभाले प्रस्ताव पाररत गरी उपयिु समय थप 
गनव सक्नेछ र यसरी थवपएको अवमधमभत्र त्यस्तो वववादको समाधान 
गनुव पनेछ । 

२०९. मनणवय कायावन्वयन गनुवपनेः राजनीमतक वववाद समाधानको लामग 
मनयम २०७ िमोम्जम प्रदेश सभाले गरेको मनणवय सबिम्न्धत पिले 
कायावन्वयन गनुव वा गराउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-२७ 

ववववध 

२१०.  मखु्यन्यायामधविाले राय व्यि गनव सक्नःे (१) सभामखुले कुनै 
कानूनी प्रश्नको सबिन्धमा मखु्यन्यायामधविाको राय मलन आवश्यक 
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ठानेमा मखु्यन्यायामधविालाई सदनमा उपम्स्थत भई राय व्यि गनव 
अनमुमत ददनेछ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम व्यि गररएको रायमामथ 
छलर्ल हनुे छैन । 

  (३) उपमनयम (१) िमोम्जमको राय व्यि गने प्रविया 
सभामखुले मनधावरण गरे िमोम्जम हनुेछ। 

२११.  सम्िवको ववशषे अमधकारः सम्िवले सभा वा कुनै समममतको िैठकमा 
प्रवेश गनव र िैठकमा कायवरत सम्िव वा अमधकृतलाई मनदेशन ददन 
वा मनयन्त्रण गनव वा सभा वा समममतको िैठकले मागेको कायवववमध 
सबिन्धी सललाह ददन सक्नछे । 

२१२.  अमभलेखहरुको सरुिाः (१) सभा र यसका समममतहरुको मनणवय 
तथा कारिाहीको अमभलेखहरु सम्िवले सरुम्ित राख्न लगाउनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम राम्खने अमभलेखहरु 
सभामखुको आदेश मिना सम्िवले सभा भवनिाट िावहर लैजान 
कसैलाई अनमुमत ददने छैन। 

  (३) सभामा सदस्यले आरू्ले िोलेको श्रव्य र दृश्यको 
अमभलेख माग गरेमा त्यस्तो अमभलेख सम्िवालयले उपलब्ध गराउन े
छ । 

२१३. भाषाः (१) सभा वा यसका समममतहरुको काम कारिाही नेपाली 
भाषामा हनुछे।नेपाली भाषाका अमतररि अन्य राि भाषालाई प्रदेश 
कानून िमोम्जम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा मनधावरण 
गररएको भए त्यस्तो भाषामा समेत सभा वा समममतको 
कामकारिाहीको अमभलेख राख्न सवकनेछ। 

  (२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातभृाषामा िोलेको अवस्थामा 
त्यसलाई अमभलेख राख्न ेव्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 
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  (३) उपमनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भए तापमन िोलन नसक्न े अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा 
सभामखुले त्यस्तो सदस्यलाई साङ्केमतक भाषामा आफ्नो वविार प्रकट 
गनव र त्यस्तो वविारलाई मनजको सहयोगीले सँगै अनवुाद गरी 
सभामा सनुाउने अनमुमत ददन सक्नेछ। 

२१४. कानूनी राय सललाह सबिन्धी व्यवस्थाः सभा वा यसको कुनै 
समममतको िैठकको काम कारिाहीमा कुनै कानूनी प्रश्न उठेमा 
तत्सबिन्धमा कानून तथा ववधेयक शाखा प्रमखुको राय सललाह 
मलइनेछ र सभा वा समममत पि वा ववपि भएको कुनै मदु्दा 
माममलामा मनजले सभा वा समममतको प्रमतमनमधत्व समेत गनेछ। 

  तर प्रदेश सभा वा समममतले सो प्रयोजनको लामग छुटै्ट 
कानूनववद् मनयिु गरी सहयोग मलन यस मनयमले िाधा प¥ुयाएको 
मामनन ेछैन । 

२१५.  ववज्ञ वा ववज्ञ समूह सबिन्धी व्यवस्थाः (१) सभामखुले सभा वा 
समममतको काममा सहयोग प¥ुयाउन आवश्यकता अनसुार ववज्ञको 
मनयमु्ि वा ववज्ञ समूहको गठन गनव सक्नेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जम मनयिु भएको ववज्ञ वा गठन 
भएको ववज्ञ समूहको पाररश्रममक र सेवाका शतव सभामखुले मनधावरण 
गरे िमोम्जम हनुेछ । 

२१६.  सदस्यको पिाउ सबिन्धी जानकारीः (१) संववधानको धारा १८७ 
को उपधारा (६) को व्यवस्था िमोम्जम सभाको कुनै सदस्य 
पिाउ गररएको सूिना प्राप्त भएमा सभामखुले त्यसको जानकारी 
सभालाई तत्काल ददनछे। 

  (२) िैठक निलेको अवस्थामा उपमनयम (१) िमोम्जमको 
सूिना प्राप्त भएमा सभामखुले सम्िवालयको सूिनापाटीमा सोको 
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सूिनापत्र टाँस गनव लगाई अन्य सञ्चारका माध्यमिाट त्यसको 
प्रिार प्रसार समेत गनव लगाउनेछ । 

  (३) संववधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को 
प्रमतिन्धात्मक वाक्यांश िमोम्जम कुनै सदस्यलाई कुनै र्ौजदारी 
अमभयोगमा पिाउ गररएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो 
सदस्यलाई प्रहरी वहरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको 
सदस्यको हैमसयतले कुनै कायव गनव वा कुनै अमधकार वा उन्ममु्ि 
प्राप्त हनुे छैन । 

  (४) कुनै सदस्य उपर प्रिमलत कानून िमोम्जम तीन वषव 
वा सो भन्दा िढी कैदको सजाय हनु े वा नैमतक पतन देम्खन े
र्ौजदारी मदु्दामा अमभयोग पत्र दायर भई मनज पूपविको लामग 
थनुामा रहेकोमा त्यस्तो थनुामा रहेको अवमधभर, कुनै सदस्यलाई 
र्ौजदारी मदु्दामा अदालतको अम्न्तम रै्सलाले कैदको सजाय हनु े
ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा िस्न ुपने अवमधभर र कुनै सदस्यले 
र्ौजदारी मदु्दामा अदालतको रै्सला िमोम्जम कैदको सजाय 
भिुान गरररहेकोमा सो अवमधभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामखुले 
मनलबिन गनुव पनेछ । 

२१७.  पोशाक तथा प्रतीक म्िन्हः प्रदेश सभाका सदस्यहरुको पोशाक तथा 
प्रतीक म्िन्ह कायवव्यवस्था परामशव समममतको परामशवमा सभामखुले 
तोके िमोम्जम हनुेछ । 

२१८.  सदस्यको मनोनयनः यस मनयमावलीमा लेम्खएदेम्ख िाहेक प्रदेश 
सभासँग सबिम्न्धत समममत, समूह, संघ वा यस्तै मनकायमा 
प्रमतमनमधत्व गने सदस्यको मनोनयन सदस्यको ज्ञान, सीप, रुम्ि एवं 
सभामा रहेको दलीय संरिनालाई दृविगत गरी सभामखुले गनव 
सक्नेछ र त्यस्तो समममत, समूह, संघ वा मनकायको गठन र 
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कायवववमध सभामखुले तोके िमोम्जम हनुेछ। 

२१९.  प्रवेश मनयममत गने अमधकारः (१) सभा र समममतका िैठकहरु 
सामान्यतया खलुा रहनछेन।् 

  (२) उपमनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापमन 
देहाय समममतका िैठकहरु समममतले अन्यथा मनणवय गरेकोमा िाहेक 
िन्द रहनेछः- 

(क)  कायव व्यवस्था परामशव समममत, 

(ख)  ववशेषामधकार समममत, र 
(ग)  आिारण अनगुमन समममत । 

  (३) प्रदेश सभाको काम कारिाही हेनव आउन ेव्यम्िहरुको 
सवुवधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश मनयममत तथा मनयन्त्रण गने 
अमधकार सभामखुलाई हनुेछ।त्यसरी प्रवेश मनयममत गनव सभामखुले 
आवश्यकता अनसुार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गनव वा गनव लगाउन 
सक्नेछ। 

  (४) उपमनयम (२) िमोम्जम जारी गररएको प्रवेशपत्र मलई 
प्रदेश सभाको पररसरमभत्र प्रवेश गने व्यम्िले त्यस्तो प्रवेशपत्रमा 
उम्ललम्खत वा प्रदान गररएको शतवहरुको पालन गनुव पनेछ।कसैले 
ती शतवहरु पालन नगरेमा त्यस्तो व्यम्िलाई सभामखुको आदेशले 
िैठक भवनिाट मनष्काशन गनव सवकनेछ । 

२२०.  िैठकलाई सबिोधनः (१) कुनै ववदेशी रािको राि प्रमखु, सरकार 
प्रमखु, सभामखु वा संयिु राि संघको महासम्िव वा नेपालम्स्थत 
संयिु रािसंघका आवासीय संयोजकले सभालाई सबिोधन गनव 
नेपाल सरकारको सहममत मलई प्रदेश सरकारले अनरुोध गरेमा 
सभामखुले अनमुमत ददन सक्नेछ । 

  (२) नेपालका रािपमत, उपरािपमत, प्रधानमन्त्री, प्रमतमनमध 
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सभाको सभामखु र राविय सभाका अध्यिले उपमनयम (१) को 
प्रविया िमोम्जम वा सभामखुको आमन्त्रणमा सभालाई सबिोधन 
गनव सक्नेछ। 

  (३) उपमनयम (१) र (२) िमोम्जम सबिोधनको लामग 
अपनाइन े प्रविया कायव व्यवस्था परामशव समममतको परामशवमा 
सभामखुले तोके िमोम्जम हनुेछ । 

२२१.  प्रदेश सभाको कारिाहीको संम्िप्त वववरणः प्रदेश सभाको 
कारिाहीको संम्िप्त वववरण सदस्यहरुलाई ववतरण गररनछे । 

२२२. आन्तररक कायवववमधः कायव व्यवस्था परामशव समममतको परामशव र 
सभाको स्वीकृमत मलई सभामखुले आवश्यकता अनसुार आन्तररक 
कायवववमध िनाउन सक्नेछ। 

२२३. मनयमहरुको मनलबिनः (१) कुनै पमन सदस्यले सभामखुको अनमुमत 
मलई यस मनयमावलीको अन्य कुनै मनयमलाई प्रदेश सभासमि 
वविाराधीन कुनै कायवको सबिन्धमा लाग ु नहनुे गरी मनलम्बित 
गररयोस ्भने्न प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछ । 

  (२) उपमनयम (१) मा उललेख भए अनसुारको प्रस्ताव 
िैठकमा उपम्स्थत सदस्यको िहमुतले पाररत भएमा उि मनयम 
तत्कालका लामग मनलम्बित भएको मामननछे। 

२२४.  िाधा अडकाउ रु्काउन े अमधकारः यो मनयमावलीको प्रयोग गदाव 
परेका िाधा अडकाउ रु्काउन र संववधान तथा यस मनयमावलीको 
अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा मनदेशनहरु ददने अमधकार 
सभामखुलाई हनुेछ।त्यस्ता आदेश वा मनदेशनहरु त्यसपमछ िस्न े
िैठकिाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ।यसरी अनमुोदन भएका आदेश 
वा मनदेशनहरु यस मनयमावलीका अंग सरह मामननछेन ्। 

२२५.  मनयमावलीको व्याख्याः यस मनयमावलीको व्याख्या गने अमधकार 
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सभामखुलाई हनुेछ र मनजको मनणवय अम्न्तम हनुेछ।त्यस्तो 
मनणवयको जानकारी सभालाई ददन ुपनेछ । 

२२६.  सम्िवको काम गनव सक्नःे सम्िव अनपुम्स्थत भएको अवस्थामा यस 
मनयमावलीमा सम्िवले गने भनी तोवकएका कायवहरु सभामखुले 
तोकेको वररष्ठ अमधकृतले गनेछ। 

२२७.  सम्िवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममतको गठनः (१) प्रदेश 
सभा र सम्िवालयलाई सिुारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने 
सबिन्धमा आवश्यक नीमत मनधावरण गने तथा रेखदेख, मनयन्त्रण र 
सपुररवेिण गने काम समेतका लामग सम्िवालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन समममत रहनेछ। 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको समममतको गठन देहाय 
िमोम्जम हनुेछः-  

(क)  सभामखु - सभापमत  
(ख)  उपसभामखु - सदस्य  
(ग)  सम्िव - सदस्य  
(घ)  सम्िवले तोकेको प्रदेश सभा सम्िवालयको वररष्ठ 

अमधकृत कमविारी - सदस्य सम्िव 

२२८.  सम्िवालय संिालन तथा व्यवस्थापन समममतको काम, कतवव्य र 
अमधकारः (१) समममतको काम, कतवव्य र अमधकार देहाय िमोम्जम 
हनुेछः-  

(क)  सम्िवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सबिन्धी 
कायव गने,  

(ख)  प्रदेश सभा तथा सम्िवालयको वावषवक िजेट 
मनधावरण गने,   

(ग)  प्रदेश सभा सेवामा रहन े कमविारीको दरिन्दी 
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मनधावरण गने,   

(घ)  सम्िवालयका कमविारीहरुको वृम्त्तववकास एवं 
सवुवधा मनधावरण गने,   

(ङ)  प्रदेश सभाको भौमतक मनमावण र सधुार सबिन्धी 
नीमत तय गने,   

(ि)  प्रदेश सभाका समममतहरुिीि समन्वय र 
सामन्जस्यता कायम गने,  गराउन,े   

(छ)  सदस्यको दिता तथा िमता अमभवृवद्ध गनव 
आवश्यक पने कायव गने,  

(ज)  प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सभा तथा 
प्रदेश सभाको समममतको वावषवक कायवतामलका तयार 
गने तथा प्रदेश सभा र सम्िवालयको अलपकालीन 
तथा दीघवकालीन योजना िनाई कायावन्वयन गने 
गराउने।  

  (२) समममतको अन्य काम, कतवव्य र अमधकार सभामखुले 
तोके िमोम्जम हनुेछ। 

२२९. आन्तररक काम कारिाही मामननःे यस मनयमावली िमोम्जम सबपादन 
गररन े काम कारिाही सभाको आन्तररक काम कारिाही मामनन े
छ।यस सबिन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन ेछैन । 

२३०. मखु्यमन्त्री र मन्त्री प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी हनुपुनेः नेपालको 
संववधानको धारा १६८ को उपधारा (१०) िमोम्जम मखु्यमन्त्री र 
मन्त्री सामूवहक तथा व्यम्िगत रुपमा प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी 
हनुेछन।्सभा र समममतका मनदेशन पालन गनुव मखु्यमन्त्री र 
मन्त्रीको कतवव्य हनुछे । 

२३१. संशोधन सबिन्धी व्यवस्थाः (१) सभाले यस मनयमावलीमा 
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आवश्यक संशोधन गनव सक्नेछ । 

  (२) मनयमावली संशोधन गनव आवश्यक ठानेमा कुनै 
सदस्यले सो सबिन्धी वववरण र कारण सवहतको प्रस्तावको सूिना 
सभामखुलाई ददन ुपनेछ । 

  (३) उपमनयम (२) िमोम्जमको सूिना सभामखुले उपयिु 
ठानी अनमुमत ददएमा सो प्रस्ताव प्रस्ततुकताव सदस्यले मनयमावली 
संशोधन मस्यौदा समममत गठन गररयोस ्भनी कायवव्यवस्था परामशव 
समममतको परामशविाट प्रस्ताववत सदस्यहरूको नाम सवहतको प्रस्ताव 
स्वीकृमतको लामग िैठकमा प्रस्ततु गनेछ । 

  (४) उपमनयम (३) िमोम्जमको समममतमा आवश्यकता 
अनसुारको सङ्खख्यामा सदस्य रहनेछन ् र समममतको सभापमत 
समममतका सदस्यहरूले आरू्मध्येिाट ियन गने छन ्। 

  (५) समममतले िैठकमा प्रमतवेदन पेश गरेपमछको अन्य 
कायवववमध सभामखुले हेररे्र गरेमा िाहेक ववधेयकका सबिन्धमा 
अपनाइन ेकायवववमध अपनाइनछे । 

२३२. खारेजी र ििाउः (१) प्रदेश नबिर ५ को प्रदेश सभा मनयमावली, 
२०७४ खारेज गररएको छ । 

  (२) उपमनयम (१) िमोम्जमको मनयमावली िमोम्जम भए 
गरेका काम कारिाहीहरु यसै मनयमावली िमोम्जम भए गरेको 
मामननेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(मनयम ४ को उपमनयम (१) र (२) सँग सबिम्न्धत) 
प्रदेश सभा सदस्य पदको शपथको ढािँा 

 

 

म...........................................सत्य मनष्ठापूववक ईश्वर/देश र जनताको 
नाममा के शपथ मलन्छु भन ेनेपालको साववभौमसत्ता र  राजकीयसत्ता नेपाली 
जनतामा मनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रमत पूणव वर्ादार रहँदै प्रिमलत 
कानूनको अधीनमा रही, देश र जनताको सोझो म्िताई कसैको डर नमानी, 
पिपात नगरी, पूवावग्रह वा खराि भावना नमलई पदीय गोपमनयता कायम 
राखी इमान्दारीका साथ प्रदेश सभा सदस्य पदको कामकाज गनेछु ।  
 

 

 

दस्तखतः-.................. 
नाम,थरः-............................... 
मममतः............................   
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अनसूुिी-२ 

(मनयम ७ को उपमनयम (२) र मनयम ९ को उपमनयम (२) सँग 
सबिम्न्धत) 

सभामखु/उपसभामखु पदको प्रस्तावको ढािँा 
 

 

श्री सम्िव,  

प्रदेश सभा, 
लमु्बिनी प्रदेश, नेपाल ।  
 

ववषयः सभामखु/उपसभामखु पदमा मनवावम्ित गररयोस ्भन्न ेप्रस्ताव । 

 

प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखुको मनवाविनमा माननीय सदस्य श्री...... 
........................................लाई मैले नेपालको संववधानको धारा.....एवं 
यस लमु्बिनी प्रदेश सभा मनयमावली, २०७९ को मनयम.........िमोम्जम 
प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखु पदमा मनवावम्ित गररयोस ् भनी प्रस्ताव 
प्रस्ततु गदवछु । मनजको वववरण देहाय िमोम्जम छः-  
 

१.  पूरा नाम, थरः-......................................................  
२.  जन्म मममतः-.............................  
३.  मलङ्गः-.......................... 
४.  ठेगानाः-............................................  
५.  माता/वपताका नाम,थरः-....................................................  
६. पमत/पत्नीका नाम,थरः-......................................................  
७   राजनीमतक दलको नाम/स्वतन्त्रः-.......................................... 
८.  नागररकता नं., जारी गने मनकाय र प्रकारः............................... 
९.  ि.सः-...........  
 

 

उबमेदवारको 
र्ोटो 
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प्रस्तावक,  

दस्तखतः-..................  
नाम,थरः-................................ 
ि.संः-................ 
मामथ उललेख भए िमोम्जम माननीय सदस्य श्री............................. 
प्रस्तावक भई प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखु को मनवाविनमा माननीय 
सदस्य श्री................................लाई मनवावम्ित गररयोस ्भनी उबमेदवार 
मनोनयन गनुव भएको प्रस्तावको म समथवन गदवछु ।  
 

समथवक,  

दस्तखतः-.................. 
नाम,थरः-................................  
ि.संः-.......... 
मममतः-..................  
 

संल्न कागजातः  
१)  मनोनीत उबमेदवारको मञ्जुरी रहेको मनस्सा ।  
२)  उबमेदवार, प्रस्तावक र समथवकको नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्रहरुको प्रमतमलवप । 

३)  उबमेदवार, प्रस्तावक र समथवकको प्रदेश सभा सदस्यको 
प्रमाणपत्रहरुको प्रमतमलवप । 

 

मममतः-.................. 
समयः-...................  
  



खण्ड ६) संख्या ०७ प्रदेश राजपत्र भाग २ मममत २०७९।०६।१३ 
 

(114) 

अनसूुिी-३ 

(मनयम ७ को उपमनयम (२) र मनयम ९ को उपमनयम (२) सँग 
सबिम्न्धत) 

उबमेदवारको मञ्जरुी रहेको मनस्सा 
 

 

मलाई माननीय श्री...................................................ले प्रस्ताव गरी 
प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखुको मनवाविनमा उबमेदवार प्रस्ताव गरे 
िमोम्जम प्रदेश सभािाट मनवावम्ित भएमा म प्रदेश सभाको 
सभामखु/उपसभामखु पदमा रही काम गनव राजी छु ।  
 

 

 

मनोनीत उबमेदवारको,  
दस्तखतः- .............. 
नाम,थरः-................ 
ि.संः-..................  
मममतः-.................. 
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अनसूुिी-४ 

(मनयम ८ र १० सँग सबिम्न्धत) 
प्रदेश सभाको सभामखु/उपसभामखु पदको शपथको ढािँा 

 

 

म............................................सत्य मनष्ठापूववक ईश्वर/देश र जनताको 
नाममा के शपथ मलन्छु भन ेनेपालको साववभौमसत्ता र  राजकीयसत्ता नेपाली 
जनतामा मनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रमत पूणव वर्ादार रहँदै प्रिमलत 
कानूनको अधीनमा रही, देश र जनताको सोझो म्िताई कसैको डर नमानी, 
पिपात नगरी, पूवावग्रह वा खराि भावना नमलई पदीय गोपमनयता कायम 
राखी इमान्दारीका साथ प्रदेश सभाको सभामखु÷उपसभामखु पदको 
कामकाज गनेछु । 

 

 

दस्तखतः-..............................  
नाम,थरः-............................. 
मममतः-............................ 
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अनसूुिी-५ 

(मनयम १५१ को उपमनयम (३) सँग सबिम्न्धत) 
समममतको सभापमत पदको उबमेदवारको मनोनयनपत्र र मञ्जरुीको मनस्सा 

 

प्रस्तावकले भनेः 
 

श्री सम्िव,  

प्रदेश सभा, 
लमु्बिनी प्रदेश, नेपाल ।  
 

 

प्रदेश सभा अन्तगवतको........................................समममतको सभापमत 
पदको मनवाविनमा श्री...........................................लाई म प्रस्ताव गरी 
उबमेदवार मनोनयन गदवछु । मनजको वववरण देहाय िमोम्जम छः-  
१. पूरा नाम,थरः-................................................................  
२. जन्म मममतः.......................... मलङ्गः-.......................... 
३. ठेगानाः-........................................................................  
४. माता/वपताको नाम, थरः-.................................................. 
५. पमत/पत्नीको नाम, थरः-.................................................... 
६  राजनीमतक दलको नाम/स्वतन्त्रः-........................................ 
७. नागररकता नं., जारी गने मनकाय र प्रकारः-............................. 
 

 

प्रस्तावक 

दस्तखतः ..................... 
नाम,थरः ...................... 
ि.सः-....... 

 

 

उबमेदवारको 
र्ोटो 
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समथवकले भने 

मामथ उम्ललम्खत...............................प्रस्तावकले प्रदेश सभा अन्तगवतको 
..................समममतको सभापमत पदको मनवाविनमा श्री....................... 
लाई उबमेदवार मनोनयन गनुव भएको प्रस्तावको म समथवन गदवछु ।  
 

समथवक  
दस्तखतः-.................. 
नाम,थरः-.....................  
ि.सः-........  

६. संल्न कागजातः  
(क)  मनोनीत उबमेदवार, प्रस्तावक र समथवकको नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रमतमलवप ।  
(ख)  उबमेदवारको मञ्जुरी रहेको मनस्सा ।  
(ग)  उबमेदवार, प्रस्तावक र समथवकको प्रदेश सभा सदस्य मनवावम्ित 

भएको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रमतमलवप । 

मममत.......................  
उबमेदवारको मञ्जरुी रहेको मनस्सा 

मलाई श्री .........................................ले प्रस्ताव गरी .................... 
मममतको सभापमतको मनवाविनमा उबमेदवार मनोनयन गरे िमोम्जम मनवावम्ित 
भएमा म सभापमत पदमा रही काम गनव राजी छु ।  
लमु्बिनी प्रदेश सभा मनयमावली, २०७९ िमोम्जम सभापमत पदको मनवाविनमा 
उबमेदवार हनु मेरो यो्यता पगेुको  छ ।  

मममत.................. 
मनोनीत उबमेदवारको,  
दस्तखतः-.............. 
नाम,थरः-................  
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अनसूुिी-६ 

(मनयम १५१ को उपमनयम (९) र मनयम १६९ को उपमनयम (५) सँग 
सबिम्न्धत) 

समममतका सभापमत पदको शपथको ढािँा 
 

 

म.................................................सत्य मनष्ठापूववक ईश्वर/देश र 
जनताको नाममा के शपथ मलन्छु भन े नेपालको साववभौमसत्ता र  
राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा मनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रमत पूणव 
िर्ादार रहँदै प्रिमलत कानूनको अधीनमा रही, देश र जनताको सोझो 
म्िताई कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवावग्रह वा खराि भावना नमलई 
पदीय गोपमनयता कायम राखी इमान्दारीका साथ प्रदेश सभा 
अन्तगवत.................................................समममतको सभापमत पदको 
कामकाज गनेछु ।  
 

 

दस्तखतः-.................. 
नाम,थरः-...................... 
मममतः-............................   
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अनसूुिी-७ 

(मनयम १०० सँग सबिम्न्धत) 
ववधेयक दतावका कागजात र शतवको सूिी 

 

कागजातहरुः- 
१.  ववधेयकको सूिना ददन ेसदस्यले सम्िवलाई सबिोधन गरी लेखेको 

पत्रः  भएको  नभएको 
२.  ववधेयकको हरेक पषृ्ठमा मन्त्रीको दस्तखत र कायावलयको छाप 

रहेको दईु प्रमत ववधेयकः (नपेाली कागज A5 साईजमा)  भएको 
 नभएको 

३.  ववधेयकको छायाँप्रमत १५० प्रमतः (सादा कागज A5 साईजमा)   
भएको  नभएको 

४.  ववधेयकको उद्देश्य र कारण सबिन्धी विव्य र दस्तखतः 
(अमनवायव)  भएको  नभएको  

५.  ववधेयकको व्याख्यात्मक वटप्पणी (अमनवायव)  भएको  नभएको 
६.  प्रत्यायोम्जत व्यवस्थापन सबवन्धी वटप्पणीः  भएको  नभएको 
७.  अथव ववधेयक भए आमथवक वटप्पणीः  भएको  नभएको 
 

प्राववमधक शतवहरुः- 
१.  कबप्यटुर टाइप गररएकोः  भएको  नभएको 
२.  ववद्यमुतय प्रती (Electronic Copy, Word File) संल्नः भएको 

 नभएको 
३.  नेपाली यमुनकोड (कालीमाटी) र्न्टमा टाइप भएकोः  भएको   

 नभएको 
४.  र्न्ट साईज 11 pt रहेकोः भएको  नभएको 
५.  पेपर साईज A5 भएकोः भएको  नभएको 
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६.  Right Margin 0.5 inch भएकोः  भएको  नभएको 
७.  Left, Top/Bottom Margin 1.0 inch भएकोः  भएको  नभएको 
८.  Line spacing 1.0 pt भएकोः  भएको  नभएको 
 

 

ववधेयक प्रस्ततुकतावको  
दस्तखतः-.................... 
नाम,थरः-...................... 
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अनसूुिी-८ 

(मनयम १११ सँग सबिम्न्धत) 
ववधेयकमा संशोधनको सूिना 

 

मममतः........................... 
समयः........................... 

श्री सम्िव, 

प्रदेश सभा, 
लमु्बिनी प्रदेश, नेपाल । 

 

म/हामीले लमु्बिनी प्रदेश सभा मनयमावली, २०७९ को मनयम १११ 
िमोम्जम र मनयम ११२ को उपमनयम (१) का शतवको अमधनमा रही 
देहायको ववधेयकमा देहाय िमोम्जम संशोधन पेश गनव िाहन्छु/िाहन्छौं । 

 

ववधेयकको नामः.......................................................................। 

 

ि.सं. 

ववधेयकको संशोधन गनुवपने संशोधनको व्यहोरा 

कैवर्यत प्रस्तावना/ 

दर्ा 
उपदर्ा खण्ड उपखण्ड 

ववधेयकमा   
भएको 
प्रावधान 

संशोधन 
गनुवपने 
प्रावधान 

        

        

   

संशोधन प्रस्ततुकतावः 
(१) नाम थरः ................................, दस्तखतः........................... 
(२) नाम थरः ................................, दस्तखतः........................... 
(३) नाम थरः ................................, दस्तखतः........................... 
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सम्िवको वटप्पणीः 
 

 

 

सभामखुको आदेशः 
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अनसूुिी-९ 

(मनयम १९२ सँग सबिम्न्धत) 
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको व्यम्िगत वववरण र्ाराम 

 

१.  सदस्यको नाम, थर (नेपालीमा)................................  
 (अंग्रजेी ठूलो अिरमा) 

                    

२. आमाको नाम, थरः............................................................               
३.  िािकुो नाम, थरः.............................................................               
४.  पमत/पत्नीको नाम, थर वा अवववावहतः...................................... 
५.  जन्म मममतः........................... 
६.  नागररकता नं., जारी गने मनकाय र प्रकारः............................... 
७.  जामतः......................................... 
८.  मलङ्गः........................... 
९.  शैम्िक यो्यताः....................... 
१०. अनभुव/ववशेषज्ञताः....................... 
११. प्रमतमनमधत्व गने मनवाविन िेत्र वा समानपुामतक िन्दसूिीको 

समदुायः.......... 
१२.  आिद्ध राजनीमतक सङ्गठन वा दलको, 
 (क) नामः.....................................................................  
 (ख) स्वतन्त्रः.................................................................. 
१३.  आिद्ध गैरराजनीमतक संघ/संस्थाः 

ि.सं. नाम पद ठेगाना कैवर्यत 

     

     

 

 

सदस्यको 
र्ोटो 
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१४.  स्थायी ठेगानाः 
 प्रदेशः......................... म्जललाः........................        
 गा.पा.÷न.पाः...............       वडा नं........................       
 टोलः................................. 
१५. प्रदेश राजधानीमा रहेको ठेगानाः            
 म्जललाः............................ न.पा.÷गा.पाः...................  
 वडा नं............................ टोलः.............................  
 र्ोन नं...........................  मोिाईल नं......................  
 ई-मेलः........................... 
 सामाम्जक संजालका आइ.मड.......................................... 
 िम संख्या...................... 
१६. संल्न कागजातः.............................................. 

क)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको कागजी र रङ्गीन 
ववद्यतुीय प्रमतमलवप, 

ख)  प्रदेश सभा सदस्य मनवावम्ित भएको प्रमाणपत्रको कागजी र 
रङ्गीन ववद्यतुीय प्रमतमलवप, 

 मामथ उम्ललम्खत वववरणमा कुनै पररवतवन भएमा तरुुन्त जानकारी 
ददनेछु ।  

 

 दस्तखतः ............................. 
 नाम, थरः ............................ 
 मममतः................................ 
 

 द्रिव्य 

 प्रदेश सभा सदस्यको िम संख्या मनवाविन पमछ वणावनिुम अनसुार 
राम्खन ेछ र पमछ मनवावम्ित हनु ेसदस्यहरुको िम संख्या समयिम 
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तथा वणावनिुम अनसुार राम्खने छ । 

अनसूुिी-१० 

(मनयम १९३ को उपमनयम (१) को खण्ड (क) सँग सबिम्न्धत) 
प्रदेश सभा संसदीय दलको सदस्य सबिन्धी वववरण 

 

ि.
सं. 

सदस्यको 
नाम 

आमा/िािकुो नाम, 

थर पमत/पत्नी को 
नाम, थर 

स्थायी 
ठेगाना 

प्रमतमनमधत्वको िेत्र  
(मनवाविन िेत्र वा 

समानपुामतक 
िन्दसूिी) 

     

     

लेखापढी गनव अमधकृत गररएका सदस्यको,      

 

१.  दस्तखतः........................................... 
 नाम, थरः.........................................   

२.  दस्तखत.........................................    

 नाम, थरः........................................ 
 

दलको नेताको,  

नाम,थरः.......................  
दस्तखतः.......................  
मममतः........................... 

आज्ञाले 

दलुवभ कुमार पनु मगर 
प्रदेश सभा सम्िव 

 १२५ 

 
प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्तररक माममला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय  

 


