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फागभती प्रदेशको प्रदेश सबा ङ्झनमभावरी, २०७४ 
प्रदेश याजऩरभा  प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत 

२०७४।११।१४  

सॊशोधन    

प्रदेश सबा (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
 ङ्झनमभावरी,२०७६                    २०७६।०५।१०      

प्रस्तावना: नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १९४ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश नम्फय तीनको  प्रदेश सबारे आफ्नो कामय 
सञ्चारन गनय, फैठकको सङ्टव्मवस्था कामभ याख्न य अन्म 
काभकायफाही ङ्झनमङ्झभत एवॊ प्रबावकायी फनाउन मो ङ्झनमभावरी 
फनाएको छ।  

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ङ्झनमभावरीको नाभ 
 "प्रदेश सबा  ङ्झनमभावरी, २०७४" यहेको छ।  

(२) मो ङ्झनमभावरी तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस 
 ङ्झनमभावरीभा,-   

(क) "सॊङ्जवधान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान 
सम्झनङ्ट ऩछय ।  
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(ख) "प्रदेश सबा" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधानको 
धाया १७५ फभोङ्ञजभको प्रदेश सबाराई 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ग) "सबाभङ्टख" बङ्ङारे प्रदेश सबाको सबाभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

(घ) "उऩसबाभङ्टख" बङ्ङारे प्रदेश सबाको 
उऩसबाभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछय।  

(ङ) "भन्री" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको 
भङ्टख्मभन्री, भन्री, याज्मभन्री य सहामक 
भन्री सभेतराई सम्झनङ्ट ऩछय। 

(च) "अथय भन्री" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको 
आङ्झथयक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्री 
सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रीको काभ गनय तोङ्जकएको 
अन्म कङ्ट नै भन्री वा याज्मभन्री सभेतराई 
सम्झनङ्ट ऩछय।  

(छ) "ऩदाङ्झधकायी" बङ्ङारे "सबाभङ्टख, 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 

 

 



 

3 
 

उऩसबाभङ्टख, प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने 
याजनीङ्झतक दरका सॊसदीम दरका नेता, 
प्रदेश सबाको ङ्जवऩऺी दरको नेता, भङ्टख्म 
सचेतक, प्रभङ्टख सचेतक, सबाऩङ्झत, सचेतक 
एवॊ प्रदेश सबाको सङ्ञचवराई सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ज) "सदस्म" बङ्ङारे प्रदेश सबाको सदस्म 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

(झ) "अङ्झधवेशन" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 
१८३ फभोङ्ञजभको अङ्झधवेशनराई सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ञ) “सदन”,"सबा" वा "फैठक" बङ्ङारे प्रदेश 
सबाको सदन, सबा वा फैठक सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ट) "भङ्ञन्रऩङ्चयषद्" बङ्ङारे प्रदेश सयकाय 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ठ) "प्रस्ताव" बङ्ङारे प्रदेश सबाको ङ्जवचायाथय 
ऩेश गङ्चयएको कङ्ट नै प्रस्ताव सम्झनङ्ट ऩछय। 

                                                                                          
 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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(ड) "आवेदन ऩर" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 
१९१ भा उल्रेङ्ञखत व्मवस्था फाहेक अन्म 
कङ्ट याको सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मङ्ञिको ङ्ञजऊ, 

धन वा सावयजङ्झनक सयोकायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा सबाको सदस्म भापय त ङ्झनमभ ६० 
फभोङ्ञजभ फैठकभा आवश्मक कानूनी 
उऩचायको राङ्झग गने अनङ्टयोधराई सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ढ) "प्रस्तङ्टतकताय सदस्म" बङ्ङारे सयकायी 
ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा कङ्ट नै भन्री य गैय 
सयकायी ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ण) "फैठक कऺ" बङ्ङारे प्रदेश सबाको फैठक 
कऺ सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे फैठक 
कऺसॉग जोङ्झडएको दशयक दीघाय तथा 
फयण्डा सभेतराई जनाउॉछ। 

(त) "टेफङ्टर" बङ्ङारे सदनको टेफङ्टर सम्झनङ्ट 
ऩछय  य सो शब्दरे सदन सभऺ कङ्ट नै 
कागजऩर वा ङ्जववयण ऩेश गने कामयराई 
सभेत जनाउॉछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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(थ) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ 
गठन हङ्टने प्रदेश सबाको सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछय।  

(द) "सबाऩङ्झत" बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछय।  

(ध) "सङ्ञचव" बङ्ङारे प्रदेश सबाको सङ्ञचव 
सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे सङ्ञचव 
अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेको अवस्थाभा प्रदेश सबाको 
सङ्ञचव बई काभ गनय मस ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ सबाभङ्टखरे तोकेको प्रदेश सबा 
सङ्ञचवारमको वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत कभयचायी 
सभेतराई जनाउॉछ।  

(न) "सूचनाऩर" बङ्ङारे देहामका ङ्जवषमहरू 
सभावेश बएको प्रदेश सबाको सूचनाऩर 
सम्झनङ्ट ऩछय्-  

(१) फैठकको कायफाही सम्फन्धी सूचना,  
(२) फैठकको कायफाहीको सॊङ्ञऺप्त 

ङ्जववयण,  

(३) सङ्झभङ्झत सम्फन्धी सूचना,  
(४) सबाभङ्टखरे आवश्मक ठहयम्ाएका 

अन्म ङ्जवषमहरू।  

(ऩ) "ऩङ्चयसय" बङ्ङारे प्रदेश सबाको फैठक 
कऺ, उऩकऺ, दीघाय कऺ  य सङ्झभङ्झत 
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कऺहरू सङ्जहत प्रदेश सबा बवनको सम्ऩूणय 
बाग सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे 
सबाभङ्टखद्वाया सभम-सभमभा ऩङ्चयसय बनी 
तोङ्जकएको ठाउॉ सभेतराई जनाउॉछ। 

(प) "सङ्ञचवारम" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 
१९५ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ प्रदेश 
सबाको काभ कायफाही सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनयका राङ्झग स्थाऩना बएको 
सङ्ञचवारम सम्झनङ्ट ऩछय। 

(फ) "भमायदा ऩारक" बङ्ङारे प्रदेश सबाको 
सङ्टयऺाको राङ्झग खङ्जटएका सङ्टयऺाकभॉराई 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

अङ्झधवेशन आह्वान, अन्त्म तथा सदस्मको उऩङ्ञस्थङ्झत य फस्न ेक्रभ 

3. अङ्झधवेशन आह्वान य अन्त्म: (१) प्रदेश प्रभङ्टखरे 
सॊङ्जवधानको धाया  १८३ को उऩधाया (१) वा 
(३) फभोङ्ञजभ सबाको अङ्झधवेशन आह्वान गयेको सूचना 
सङ्ञचवरे सदस्महरुराई ङ्छदनछे। 

(२) सॊङ्जवधानको धाया १८३ को उऩधाया (२) 
फभोङ्ञजभ सबाको अङ्झधवेशन प्रदेश प्रभङ्टखरे 
 अन्त्म गयेभा सो सम्फन्धी सूचना सबाभङ्टखरे 
फैठकभा ऩढेय सङ्टनाउनछे। 
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(३) प्रदेश सबाको फैठक स्थङ्झगत बएको 
अवस्थाभा अङ्झधवेशन अन्त्म बएभा सो सम्फन्धी 
जानकायी सङ्ञचवरे सूचनाऩरद्वाया सदस्महरुराई ङ्छदनछे।  

(४) प्रदेश प्रभङ्टखरे सॊङ्जवधानको धाया १८३ 
फभोङ्ञजभ सबाको अङ्झधवेशन आह्वान य अन्त्म गयेको 
सूचना सङ्ञचवरे प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गयाउनेछ य 
त्मस्तो सूचना आवश्मकता अनङ्टसाय सावयजङ्झनक सञ्चायका 
भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय सभेत गङ्चयनेछ। 

4. सदस्मको उऩङ्ञस्थङ्झत: फैठकभा आसन ग्रहण गनङ्टय अङ्ञघ 
प्रत्मेक सदस्मरे फैठक कऺ फाङ्जहय याङ्ञखएको ऩङ्टङ्ञस्तका 
वा ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजय उऩकयण (ङ्झडङ्ञजटर एटेन्डेन्स भेङ्झसन) 
भा उऩङ्ञस्थङ्झत जनाउनङ्ट ऩनेछ। 

5. फस्न ेक्रभ: (१) प्रत्मेक सदस्मरे सबाभङ्टखद्वाया ङ्झनधायङ्चयत 
क्रभ य स्थानभा आसन ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) अऩाङ्गता बएका सदस्मको हकभा 
सबाभङ्टखरे ङ्झनङ्ञित स्थान य क्रभ तोकी ङ्झनजको साथभा 
एक जना सहमोगी व्मङ्ञि सभेतराई फस्ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ। 

  



 

8 
 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

फैठकको सञ्चारन य स्थगन 

6. फैठकको सञ्चारन य स्थगन: (१) मस ङ्झनमभावरीको 
अधीनभा यही  सबाभङ्टखरे सबाको कामयफोझराई 
ध्मानभा याखी आवश्मकता अनङ्टसाय तोकेका ङ्छदनहरूभा 
फैठक फस्नछे।  

(२) फैठक सबाभङ्टखरे ङ्झनधाययण गयेको सभमभा 
शङ्टरु हङ्टनेछ।  

तय सो फैठक आह्वान गयेको सभमफाट 
दङ्टई घण्टासम्भ ऩङ्झन प्रायम्ब हङ्टन नसकेभा 
सबाभङ्टखरे सो फैठक स्थगन गयी अको 
फैठकको सूचना गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) कङ्ट नै कायणवश फैठक फस्न तोङ्जकएको 
ङ्छदन, सभम वा कामयक्रभभा ऩङ्चयवतयन बएभा त्मसको 
कायण सङ्जहतको सूचना प्रदेश सबाको सूचनाऩाटीभा 
टाॉङ्झसनेछ य सो सम्फन्धी जानकायी सदस्मराई ङ्जवद्यङ्टतीम 
सञ्चायको भाध्मभफाट सभेत ङ्छदन सङ्जकनेछ।त्मसयी 
ङ्छदइएको सूचना सफै सदस्महरूरे ऩाएको भाङ्झननेछ।  

(४) सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टखरे प्रत्मेक फैठकको 
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ। 

(५) प्रत्मेक अङ्झधवेशनको प्रायम्बभा सफै 
याजनीङ्झतक दरका नेता वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सबाभङ्टखरे 
ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ फोल्न सभम ङ्छदइनछे। 

(६) फैठकभा भन्रीको उऩङ्ञस्थङ्झत अङ्झनवामय 
रूऩभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ य कङ्ट नै खास ङ्जवषमभा छरपर हङ्टॉदाको 
अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत भन्री सभेत उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(७) प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने सफै 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे फैठक सञ्चारनभा सहमोग गनेछन।्  

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

सबाभङ्टख तथा उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचन य अध्मऺता गने 

व्मङ्ञिहरूको भनोनमन 

7. सबाभङ्टखको ङ्झनवायचन: (१) सबाभङ्टखको ङ्झनवायचन 
सॊङ्जवधानको धाया १८२ को ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यहन े गयी 
तोङ्जकएको ङ्छदनभा हङ्टनछे य त्मसको सूचना सङ्ञचवरे 
प्रकाशन गनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत 
कामयक्रभभा ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबर कङ्ट नै सदस्मरे अको कङ्ट नै 
सदस्मराई सबाभङ्टख ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत गङ्चयमोस ् बङे्ङ 
प्रस्तावभा एक जना सदस्मको सभथयन सङ्जहत अनङ्टसूची-१ 



 

10 
 

फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सोको सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रस्तावको 
सूचना प्रस्तावक सदस्मरे फैठकभा प्रस्तङ्टत गयेऩङ्झछ 
सभथयक सदस्मरे सभथयन गनेछ।त्मस्तो प्रस्तावको 
सूचना एउटा भार प्राप्त बएभा सभथयक सदस्मरे 
फोङ्झरसकेऩङ्झछ फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञिरे 
प्रस्ताङ्जवत सदस्म सबाभङ्टख ऩदभा ङ्झनङ्जवययोध ङ्झनवायङ्ञचत 
बएको घोषणा गनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सभमभा 
एकबन्दा फढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त बएकोभा दताय क्रभ 
अनङ्टसाय प्रस्तावक सदस्महरूरे प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गने य 
सभथयक सदस्महरूरे सभथयन गने क्रभ सङ्जकएऩङ्झछ सफै 
प्रस्तावहरूभाङ्झथ सॊङ्ञऺप्त छरपर हङ्टनछे य त्मसऩङ्झछ 
फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञिरे प्रस्तावहरूराई क्रभश् 
ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनेछ।        

(५) एकबन्दा फढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त बई 
उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत बएकोभा जङ्टन 
प्रस्ताव प्रदेश सबाभा तत्कार कामभ यहेका सम्ऩूणय 
सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ऩाङ्चयत हङ्टन्छ, सो प्रस्तावभा 
प्रस्ताङ्जवत सदस्म सबाभङ्टख ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत बएको 
भाङ्झननेछ य फाॉकी प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गङ्चयन े
छैन। 
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(६) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सबाभङ्टख ऩदभा 
ङ्झनवायङ्ञचत गङ्चयमोस ्बनी प्राप्त प्रस्तावभाङ्झथ प्रदेश सबाको 
ङ्झनणयम दस्तखत सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनद्वाया हङ्टनेछ।  

(७) ऩङ्जहरो फैठकको अध्मऺता गने सदस्म 
सबाभङ्टख ऩदभा प्रस्ताङ्जवत बएभा सबाभङ्टख ऩदभा 
प्रस्ताङ्जवत नबएको त्मस ऩङ्झछको जेष्ठ सदस्मरे सो 
ङ्छदनको फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

(८) सबाभङ्टखको ऩद कङ्ट नै कायणरे ङ्चयि बएभा 
मस ङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्झनवायचन 
गयी ऩूङ्झतय गङ्चयनेछ। 

8. सबाभङ्टखको शऩथ: सबाभङ्टखरे आफ्नो कामयबाय सम्हाल्नङ्ट 
अङ्ञघ अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ऩद 
तथा गोऩनीमताको शऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

9. उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचन: (१) उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचन 
सबाभङ्टखरे  तोकेको ङ्छदन य सभमभा हङ्टनेछ य 
त्मसको सूचना सङ्ञचवरे प्रकाशन गनेछ। 

(२) उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचनभा ऩङ्झन सबाभङ्टखको 
ङ्झनवायचनको राङ्झग ङ्झनधायङ्चयत प्रङ्जक्रमा अऩनाइनछे। 

10. उऩसबाभङ्टखको शऩथ: उऩसबाभङ्टखरे आफ्नो कामयबाय 
सम्हाल्नङ्ट अङ्ञघ अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा प्रदेश प्रभङ्टखको 
सभङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सबाभङ्टख सभऺ ऩद तथा गोऩनीमताको 
शऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  
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11. अध्मऺता गने सदस्मको भनोनमन: (१) सबाभङ्टखरे आपू 
तथा उऩसबाभङ्टखको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा फैठकको अध्मऺता 
गनय प्रत्मेक अङ्झधवेशनको प्रायम्बभा फढीभा ऩाॉच जना 
सदस्महरूराई भनोनीत गनय सक्नेछ।  

(२) उऩसबाभङ्टख तथा उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ 
भनोनमन गङ्चयएको सदस्मरे अध्मऺता गयी यहेको 
फैठकभा सबाभङ्टखरे प्रमोग गनय ऩाउने सफै अङ्झधकाय 
प्रमोग गनय सक्नछे।  

ऩङ्चयच्छेद-५ 

फैठकको साभान्म कामयङ्जवङ्झध 

12. फैठकको कामयसूची: (१) सबाभङ्टखको ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ 
सङ्ञचवरे प्रत्मेक फैठकभा प्रस्तङ्टत हङ्टने ङ्जवषमहरु सभावेश 
बएको कामयसूची फैठक फस्नङ्टबन्दा अगावै तमाय गयी 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा 
फाहेक सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै ङ्छदनको कामय 
सूचीभा नऩयेको कङ्ट नै ङ्जवषमभाङ्झथ सो ङ्छदन ङ्जवचाय गनय 
सङ्जकने छैन।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(३) सबाभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक 
सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन कामय आवश्मक अवङ्झध य 
अन्म प्रङ्जक्रमा ऩूया नबएसम्भ दैङ्झनक कामयसूचीभा याङ्ञखन े
छैन। 

13. कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको गठन: (१) फैठकभा ऩेश 
हङ्टने ङ्जवषमहरुको प्राथङ्झभकता तथा सभमावङ्झधको ङ्झनधाययण 
रगामत फैठकराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे सञ्चारन गने 
प्रमोजनको राङ्झग य सबाभङ्टखरे आवश्मक ठहयम्ाएको 
अन्म ङ्जवषमभा ऩयाभशयको राङ्झग  सबाभङ्टखको 
अध्मऺताभा प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने प्रत्मेक 
याजनीङ्झतक दरको सदस्म सभावेश हङ्टने गयी एक 
कामयव्मवस्था  ऩयाभशय सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनछे। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कामयव्मवस्था 
ऩयाभशय सङ्झभङ्झतभा फढीभा सर जना सदस्म यहनछेन।् 

(३) प्रदेश सबाका उऩसबाभङ्टख य प्रदेशको 
कानून सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्री सङ्झभङ्झतका क्रभश् 
ऩदेन उऩाध्मऺ य सदस्म हङ्टनछेन।् 

(४) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन सबाभङ्टखरे कङ्ट नै सदस्मराई कामयव्मवस्था 

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको फैठकभा बाग ङ्झरन आभन्रण गनय 
सक्नेछ। 

14. सभमावङ्झधको ङ्झनधाययण: (१) सबाभङ्टखरे फैठकभा ऩेश हङ्टने 
ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय सभमावङ्झध तोक्नेछ।   

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
सभमावङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा 
रेङ्ञखएकोभा फाहेक सबाभङ्टखरे अरू छरपर हङ्टन नदीई 
सो ङ्जवषमको टङ्टङ्गो रगाउन आवश्मक सफै प्रस्तावहरू 
ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ। 

15. सूचना ङ्छदन े तङ्चयका: मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा 
रेङ्ञखएकोभा फाहेक  सदस्मरे सूचना ङ्छदॉदा ङ्छदनको 
एघाय फजेदेङ्ञख दङ्टई फजेसम्भ सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।ङ्छदनको दङ्टई फजे ऩङ्झछ ङ्छदइएको सूचना 
त्मसऩङ्झछको कामय ङ्छदनभा ङ्छदएको भाङ्झननछे।  

16. सूचनाभा सॊशोधन: कङ्ट नै सूचनाभा आऩङ्ञिजनक, 

व्मङ्ख्मात्भक, अनावश्मक, अनङ्टऩमङ्टि वा असम्फद्ध शब्द 
वा वाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा सबाभङ्टखरे त्मस्तो 
सूचना ङ्जवतयण हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ उऩमङ्टि सॊशोधन गनय वा 
गयाउन सक्नेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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17. कागजऩरको ङ्जवतयण: (१) सङ्ञचवरे आवश्मक सफै 
कागजऩर एवॊ  सूचनाहरू सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने 
कागजऩर एवॊ सूचनाहरु प्रत्मेक सदस्मसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जऩजनहोरभा सबाभङ्टखद्वाया ङ्झनदेङ्ञशत तङ्चयकारे याख्न े
व्मवस्था सङ्ञचवरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।मसयी ङ्जऩजनहोरभा 
कागजऩर एवॊ सूचना याङ्ञखएकोभा त्मस्तो कागजऩर एवॊ 
सूचनाहरु सम्फङ्ञन्धत सदस्मरे प्राप्त गयेको भाङ्झननेछ । 

18. फैठकको प्रायम्ब: फैठक कऺभा सबाभङ्टखको आगभन बई 
याङ्जष्डम धङ्टन फजेऩङ्झछ फैठक प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

19. फैठकभा ऩारना गनङ्टय ऩने ङ्झनमभहरु: फैठकभा सबाभङ्टख 
तथा सदस्मरे देहामका कङ्ट याहरु ऩारना गनङ्टय ऩनेछ्- 

(क) फैठक कऺभा सबाभङ्टख प्रवेश गदाय सफै 
सदस्मरे सम्भान प्रकट गनय उठ्नङ्ट ऩने, 

(ख) सबाभङ्टखरे फैठक सभऺ सम्भान प्रकट गयी 
आफ्नो आशन ग्रहण गनङ्टय ऩने, 

(ग) सबाभङ्टखको ध्मानाकषयण गनयको ङ्झनङ्झभि उठ्नङ्ट 
ऩने य सबाभङ्टखरे ङ्झनजको नाभ फोराएऩङ्झछ 
वा इशाया गयेऩङ्झछ भार फोल्नङ्ट ऩने,  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(घ) फैठकभा फोल्न चाहने सदस्मरे सबाभङ्टखको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भार फोल्नङ्ट ऩने, 

(ङ) फैठकभा बाग ङ्झरने सदस्मरे फोल्दा 
सबाभङ्टखराई सम्फोधन गयेय फोल्नङ्ट ऩने य 
सबाभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक 
उङ्झबएय फोल्नङ्ट ऩने, 

(च) सबाभङ्टखको आसन तथा फोङ्झरयहेको 
सदस्मको ङ्झफचफाट ङ्जहॉड्न य सबाभङ्टखको 
आसनतपय  ङ्जऩठ्ूॉ पकायएय फस्नङ्ट नहङ्टन,े 

(छ) फैठक स्थङ्झगत बई सबाभङ्टख फैठकफाट फाङ्जहय 
ङ्झनस्केऩङ्झछ भार अरु सदस्महरुरे फैठक 
कऺ छाड्नङ्ट ऩने,  

(ज) सबाभङ्टखरे फैठकराई सम्फोधन गङ्चययहेको 
सभमभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे स्थान छाड्न 
नहङ्टने य सबाभङ्टखरे फोरेको कङ्ट या ध्मानऩूवयक 
सङ्टङ्ङङ्ट ऩने, 

(झ) फैठकको कामयसॉग प्रत्मऺ रूऩरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषम फाहेक अन्म ङ्जवषमको ऩङ्टस्तक, 
सभाचायऩर वा अन्म कागजऩरहरु ऩढ्नङ्ट 
नहङ्टन,े 

(ञ) फैठक कऺभा भोफाईर पोन य अन्म हरङ्टका 
ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोग गनङ्टय नहङ्टने, 

(ट) सदन वा सबाभङ्टखको कङ्ट नै ङ्झनणयम फदय 
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गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्तावभाङ्झथ फोल्दाको 
अवस्थाभा फाहेक सदन वा सबाभङ्टखको कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्झनणयमको आरोचना गनङ्टय नहङ्टने। 

20. छरपरभा बाग ङ्झरन ेसदस्मरे ऩारना गनङ्टयऩने ङ्झनमभहरु: 
फैठकभा हङ्टने  छरपरभा बाग ङ्झरन े सदस्मरे 
देहामका ङ्झनमभको ऩारना गनङ्टय ऩनेछ- 

(क) कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा फोङ्झरयहेको सभमभा 
अशाङ्ञन्त, फैठकको भमायदा बङ्ग वा अव्मवस्था 
उत्ऩङ्ङ हङ्टने कङ्ट नै काभ गनङ्टय नहङ्टने, 

(ख) सबाभङ्टखरे ऩद अनङ्टरुऩको आचयण गयेको 
छैन बङे्ङ प्रस्ताव वा सबाभङ्टखको कङ्ट नै ङ्झनणयम 
फदय गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव भाङ्झथको 
छरपरभा फाहेक सबाभङ्टखको आचयण य 
ङ्झनणयमको आरोचना गनङ्टय नहङ्टने । 

(ग) सॊङ्जवधानको धाया १९१ फभोङ्ञजभ फहसभा 
फन्देज रगाएका ङ्जवषमभा फोल्नङ्ट नहङ्टन,े  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(घ) कसैराई व्मङ्ञिगत आऺेऩ रगाउनङ्ट नहङ्टन,े  

(ङ) अङ्ञशष्ट, अङ्ञिर, अऩभानजनक वा कङ्ट नै 
आऩङ्ञिजनक शब्द फोल्नङ्ट नहङ्टने, 

(च) फोल्न ऩाउने अङ्झधकायराई फैठकको कामयभा 
फाधा ऩाने भनसामरे दङ्टरूऩमोग गनङ्टय नहङ्टने। 

(छ) फैठकको कामयसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषम फाहेक अन्म असम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा 
फोल्न नहङ्टन।े 

21. छरपरभा फोल्न ेक्रभ: (१) सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय 
प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ सबाभङ्टखरे नाभ 
फोराएको वा इशाया गयेको क्रभ फभोङ्ञजभका सदस्मरे 
फोल्न ऩाउनेछन।्  

(२) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा 
फाहेक सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना कङ्ट नै सदस्मरे एउटै 
प्रस्तावभा एक ऩटकबन्दा फढी फोल्न ऩाउने छैन।  

(३) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे उिय ङ्छदनको 
ङ्झनङ्झभि छरपरको अन्त्मभा पेङ्चय फोल्न ऩाउनछे।  

(४) प्रस्तावभा सॊशोधन ऩेश गने सदस्मराई 
सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना उिय ङ्छदने अङ्झधकाय हङ्टन े
छैन।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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(५) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे उिय 
ङ्छदइसकेऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको भाङ्झननेछ।  

22. सम्फद्धता: (१) सदस्मरे फोरेको कङ्ट या प्रदेश सबाको 
ङ्जवचायाधीन यहेको ङ्जवषमसॉग सम्फद्ध हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे असम्फद्ध कङ्ट या फोङ्झरयहेभा 
वा आफ्नो वा अरू कसैको तकय राई फायम्फाय 
दोहोर् माइयहेभा सबाभङ्टखरे ङ्झनजको व्मवहायप्रङ्झत फैठकको 
ध्मान आकङ्जषयत गदै ङ्झनजराई फोल्न फन्द गनय आदेश 
ङ्छदन सक्नेछ।त्मस्तो आदेश हङ्टनासाथ सो सदस्मरे फोल्न 
फन्द गयी आफ्नो स्थान ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ।  

23. स्ऩष्टीकयण भाग गनय वा ङ्छदन सङ्जकन:े (१) छरपर 
चङ्झरयहेको सभमभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै 
स्ऩष्टीकयण भाग गनय आवश्मक सम्झेभा सबाभङ्टख भापय त 
भाग गनय ऩाउनछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई कङ्ट नै सदस्मरे 
सदनको जानकायीको राङ्झग आपूसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म 
ङ्जवषमभा स्ऩष्टीकयण ङ्छदन सक्नेछ।  

तय त्मस्तो स्ऩष्टीकयण ङ्छदॉदा कङ्ट नै ङ्जववादास्ऩद 
ङ्जवषम उठाउन ऩाइने छैन य सो स्ऩष्टीकयण भाङ्झथ कङ्ट नै 
छरपर गनय ऩाइन ेछैन। 

24. छरपर सभाङ्झप्तको प्रस्ताव: (१) मस ङ्झनमभावरीभा 
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अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा ऩेश 
बइसकेको प्रस्तावभाङ्झथको छरपर सभाप्त गङ्चयमोस ्बङे्ङ 
प्रस्ताव सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा ऩेश 
गनय सक्नेछ। 

(२) भूर प्रस्तावभा आवश्मक छरपर 
बइसकेको रागेभा सबाभङ्टखरे छरपर सभाप्त गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव सबाको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनय सक्नेछ। 

(३) छरपर सभाप्त गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रस्तावभाङ्झथ 
कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश गनय वा छरपर गनय ऩाइने 
छैन।त्मस्तो प्रस्ताव स्वीकृत बएभा सबाभङ्टखरे भूर 
प्रस्तावराई अरू फढी छरपर हङ्टन नङ्छदई ङ्झनणयमाथय ऩेश 
गनेछ। 

(४) कङ्ट नै छरपर अनावश्मक ङ्जकङ्झसभरे 
रङ्ञम्फएको छ बङे्ङ रागेभा सबाभङ्टखरे फैठकको याम 
फङ्टझी छरपर अन्त्म हङ्टने सभम तोक्न सक्नछे य त्मसयी 
सभम तोङ्जकएकोभा सबाभङ्टखरे सो सभमावङ्झधङ्झबर 
छरपर सभाप्त बएको भानी भूर प्रस्तावभा सबाको 
ङ्झनणयम प्राप्त गनय आवश्मक सफै प्रश्नहरू फैठकभा ऩेश 
गनय सक्नेछ। 

25. ङ्झनमभाऩङ्ञि: (१) फैठकभा तत्कार ङ्जवचायाधीन यहेको 
कङ्ट नै कङ्ट याभा कङ्ट नै सदस्मराई मस ङ्झनमभावरीको कङ्ट नै 
ङ्झनमभको उल्रङ्घन बएको छ बङे्ङ रागेभा जङ्टन दपा 
उल्रङ्घन बएको हो सो खङ्टराई ङ्झनमभाऩङ्ञि उठाउन 
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सक्नेछ।ङ्झनमभाऩङ्ञि उठाउने सदस्मरे सबाभङ्टखफाट 
स्वीकृत सूचक अङ्झबव्मङ्ञि वा इशाया ऩाएऩङ्झछ त्मस्तो 
ङ्जवचायाधीन कङ्ट याभा फोङ्झरयहेको सदस्मरे फोल्न फन्द गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमभाऩङ्ञि 
उठाउने सदस्मरे सोको आधाय स्ऩष्ट गयी ङ्झनमभाऩङ्ञि 
सम्फन्धी कङ्ट या भार फोल्न ऩाउनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमभाऩङ्ञि 
सम्फन्धी कङ्ट या फोङ्झरसकेऩङ्झछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो 
स्थान ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) फैठकभा उठाइएको ङ्झनमभाऩङ्ञिको ङ्झनणयम 
सबाभङ्टखरे गनेछ य सो ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनछे।  

     ऩङ्चयच्छेद-६ 

फैठकरे ङ्झनणयम गने तङ्चयका 

26. प्रश्नद्वाया ङ्झनणयम हङ्टन:े सबाभा ङ्जवचायाधीन यहेको 
प्रस्तावराई सबाभङ्टखरे सबाको ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गदाय 
प्रश्नको रूऩभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  

27. ङ्झनणयमाथय प्रश्न ऩेश गने ङ्जवङ्झध: (१) प्रस्तावभाङ्झथ छरपर 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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सभाप्त  बएऩङ्झछ सो प्रस्तावको ऩऺभा हङ्टने सदस्महरूराई 
"हङ्टन्छ" य ङ्जवऩऺभा हङ्टने सदस्महरूराई "हङ्टङ्ङ" बङे्ङ शब्द 
सङ्टङ्झनने गयी उच्चायण गनङ्टय बनी सबाभङ्टखरे प्रश्नहरू 
क्रभश् ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तावराई 
ङ्झनणयमाथय ऩेश गयेऩङ्झछ सबाभङ्टखरे "हङ्टन्छ" वा "हङ्टङ्ङ" बङे्ङ 
सदस्महरूभध्मे जङ्टन ऩऺको फहङ्टभत बएको ठहयम्ाउॉछ 
सो कङ्ट याको घोषणा गनेछ। 

(२क) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको घोषणाप्रङ्झत 

ङ्झनमभ २८ फभोङ्ञजभ असहभङ्झत प्रकट नगङ्चयएभा 
सबाभङ्टखको  घोषणा सबाको ङ्झनणयम भाङ्झननेछ। ------- 

(३) सबाभङ्टखद्वाया कङ्ट नै प्रस्ताव ङ्झनणयमाथय ऩेश 
गङ्चयसकेऩङ्झछ सो प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गनय वा सॊशोधन 
प्रस्तङ्टत गनय वा स्थगन प्रस्ताव ऩेश गनय ऩाइने छैन। 

28. ङ्जवबाजन: (१) ङ्झनमभ २७ को उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ 
सबाभङ्टखको  घोषणाप्रङ्झत प्रदेश सबाको कङ्ट र 
सदस्मको कम्तीभा दश प्रङ्झतशत सदस्महरूरे आ-आफ्नो 
स्थानभा उङ्झबई असहभङ्झत प्रकट गयेभा सबाभङ्टखरे 
"हङ्टन्छ" वा "हङ्टङ्ङ"  बङे्ङ सदस्महरूराई देहाम फभोङ्ञजभको 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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कङ्ट नै तङ्चयकारे ङ्जवबाजन गयी भत सङ्करन गनेछ्- 

(क) प्रत्मेक सदस्मराई "हङ्टन्छ" वा "हङ्टङ्ङ" 

बङे्ङ शब्द उच्चायण गनय रगाई,  

(ख) "हङ्टन्छ" य "हङ्टङ्ङ" बङे्ङ दङ्टफै थयी 
सदस्महरूराई ङ्झबङ्ङाङ्झबङै्ङ ढोकाफाट 
उऩकऺ (रवी) भा  प्रवेश गयाएय वा 

(ग) स्वचाङ्झरत भत अङ्झबरेखमन्र सञ्चारन 
गयेय। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन ङ्जवबाजनको भाग सबाभङ्टखराई अनावश्मक 
रागेभा ङ्जवबाजनको आदेश ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे "हङ्टन्छ" य 
"हङ्टङ्ङ"  बङे्ङ सदस्महरूराई आ-आफ्नो स्थानभा क्रभश् 
उठ्न रगाई सङ्खख्मा गणना गयी प्रदेश सबाको ङ्झनणयम 
ङ्झनिम गनय सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ भत सङ्करन गनय 
स्वचाङ्झरत भत अङ्झबरेखमन्र प्रमोग बएकोभा देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्-  

(क) कङ्ट नै सदस्म कङ्ट नै कायणवश सो मन्र 
सञ्चारन गनय असभथय छ बङे्ङ 
सबाभङ्टखराई रागेभा सबाको ङ्झनणयम 
सङ्टनाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजसॉग सोधेय ऩङ्झन 
भत गणना गनय सक्न,े  
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(ख) कङ्ट नै सदस्मरे स्वचाङ्झरत भत 
अङ्झबरेखमन्रको गरत ङ्झफन्दङ्ट ङ्झथचेको 
कायणरे गरत भतदान हङ्टन गएभा 
प्रदेश सबाको ङ्झनणयम सङ्टनाउनङ्टअङ्ञघ 
सबाभङ्टखको ध्मान आकङ्जषयत गयी 
आफ्नो भतदान सच्माउन सक्ने।  

(४) उऩङ्झनमभ (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सङ्कङ्झरत 
भतगणनाको ऩङ्चयणाभ सबाभङ्टखरे तत्कार सङ्टनाउनेछ य 
त्मसप्रङ्झत कसैरे ऩङ्झन असहभङ्झत प्रकट गनय ऩाउने छैन। 

(५) कङ्ट नै प्रस्तावराई खण्ड-खण्ड गयी एकबन्दा 
फढी प्रश्नको रूऩभा ङ्झनणयमाथय याख्न सक्ने अङ्झधकाय 
सबाभङ्टखराई हङ्टनेछ।भत सङ्करक तोक्ने य दस्तखत 
सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनको अन्म कामयङ्जवङ्झध ङ्झनधाययण गने 
अङ्झधकाय सबाभङ्टखराई हङ्टनछे।  

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

फैठकभा सङ्टव्मवस्था 

29. चेतावनी: फैठकभा अबद्र व्मवहाय गने सदस्मराई 
आफ्नो व्मवहाय  ङ्झनमन्रण गनय सबाभङ्टखरे चेतावनी ङ्छदन 
सक्नेछ य चेतावनी ऩाएऩङ्झछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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व्मवहायभाङ्झथ तङ्टरुन्त ङ्झनमन्रण गनङ्टय ऩनेछ। 

30. फैठक कऺफाट ङ्झनष्काशन: (१) ङ्झनमभ २९ फभोङ्ञजभको 
आदेश ऩारन नगने सदस्मराई सबाभङ्टखरे फैठक 
कऺफाट फाङ्जहय जान आदेश ङ्छदन सक्नछे।आदेश 
ऩाएऩङ्झछ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट तङ्टरून्त फाङ्जहय 
जानङ्ट ऩनेछ य ङ्झनजरे सो ङ्छदनको फाॉकी अवङ्झधको 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउन ेछैन।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको आदेश ऩाएऩङ्झछ 
ऩङ्झन त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट तङ्टरून्त फाङ्जहय 
नगएभा सबाभङ्टखरे ङ्झनजराई भमायदाऩारकको सहमोग 
ङ्झरई फाङ्जहय ङ्झनकाल्न सक्नेछ।त्मसयी ङ्झनकाङ्झरएकोभा 
त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩङ्झछको तीन ङ्छदनसम्भ प्रदेश 
सबाको फैठक वा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकभा बाग ङ्झरन 
ऩाउने छैन। मसयी ङ्झनकाङ्झरएकोभा सङ्ञचवरे सो कङ्ट याको 
सूचना सफै सङ्झभङ्झत य सॊसदीम दरराई ङ्छदनेछ।  

31. सदस्मको ङ्झनरम्फन: (१) सबाभङ्टखको आसनको 
अवहेरना गने वा  प्रदेशसबाको कामयभा जानीजानी 
फायम्फाय फाधा ङ्छदने वा अबद्र व्मवहाय गने वा सॊङ्जवधान 
वा मस ङ्झनमभावरीको जानीजानी उल्रङ्घन वा अवहेरना 
गने सदस्मको नाभ सबाभङ्टखरे तोक्न सक्नेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ नाभ तोङ्जकएको 
सदस्मराई फैठकफाट ङ्झनरम्फन गङ्चयमोस ् बनी कङ्ट नै 
सदस्मद्वाया प्रस्ताव ऩेश बएभा सो प्रस्ताव सबाभङ्टखरे 
ङ्झनणयमाथय त ङ्टरून्त फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ य सो प्रस्ताव 
उऩय कङ्ट नै सॊशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्माई छरपर 
गनय ऩाइने छैन।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव ऩाङ्चयत 
बएभा त्मस्तो सदस्म ङ्झनरङ्ञम्फत बएको भाङ्झननछे य 
त्मसयी ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्मरे त्मसऩङ्झछको ऩन्र ङ्छदनसम्भ 
प्रदेश सबा य सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउन े
छैन।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩाङ्चयत बई 
ङ्झनरङ्ञम्फत बएको सदस्मरे फैठक कऺफाट तङ्टरून्त फाङ्जहय 
जानङ्ट ऩनेछ।  

(५) ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्म उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ 
फैठक कऺफाट तङ्टरून्त फाङ्जहय नगएभा सबाभङ्टखरे 
ङ्झनजराई फाङ्जहय ङ्झनकाल्न भमायदाऩारकराई आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(६) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म ङ्झनरङ्ञम्फत 
बएभा वा त्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बएभा सङ्ञचवरे सो 
व्महोयाको सूचना सफै सङ्झभङ्झत य सॊसदीम दरराई 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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ङ्छदनेछ। 

(७) उऩङ्झनमभ (३) तथा ङ्झनमभ ३२ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्मरे ऩूवय सूचना ङ्छदइसकेको प्रस्ताव 
ङ्झनरङ्ञम्फत अवस्था भै फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩने बएभा 
सबाभङ्टखरे सो प्रस्ताव ऩेश गनयको राङ्झग अन्म कङ्ट नै 
सदस्मराई अङ्झधकृत गनय सक्नेछ।  

32. सङ्टव्मवस्था कामभ याख्न ेसबाभङ्टखको ङ्जवशषे अङ्झधकाय: (१) 
मस  ऩङ्चयच्छेदभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे फैठक कऺभा शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था 
तथा अनङ्टशासन बङ्ग गयेभा वा गनय रागेभा वा प्रदेश 
सबाको प्रङ्झतष्ठाभा धक्का रा्ने ङ्जकङ्झसभरे फैठक कऺङ्झबर 
ध्वॊसात्भक कामय गयेभा वा फर प्रमोग गयेभा वा गनय 
रागेभा वा कङ्ट नै बौङ्झतक हाङ्झन, नोक्सानी ऩङ्टय ् माएभा 
सबाभङ्टखरे ङ्झनजराई फैठक कऺफाट तत्कार ङ्झनष्काशन 
गनय भमायदाऩारकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ।मसयी 
ङ्झनष्काङ्ञशत सदस्मराई सबाभङ्टखरे फढीभा तीन ङ्छदन 
सम्भको राङ्झग ङ्झनरम्वन गयी ऺङ्झत बएको बौङ्झतक 
साभग्रीको मथाथय ऺङ्झतऩूङ्झतय ङ्झनजफाट बयाउने आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरङ्ञम्फत 
सदस्मरे सो अवङ्झधबय प्रदेश सबा वा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउन ेछैन।  

(३) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म ङ्झनरङ्ञम्फत 
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बएको वा त्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बएको सूचना 
सङ्ञचवरे सफै सङ्झभङ्झत य सॊसदीम दरराई ङ्छदनेछ। 

(४) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा 
आऩङ्ञिजनक वा ध्वॊसात्भक व्मवहाय गयेको वा फैठक 
कऺभा बौङ्झतक हाङ्झन, नोक्सानी ऩङ्टयम्ाएको कङ्ट या 
सबाभङ्टखराई फैठक सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ थाहा बए ऩङ्झन 
सबाभङ्टखरे त्मस्तो सदस्मराई फढीभा दश ङ्छदनसम्भको 
राङ्झग ङ्झनरम्वन गयी ऺङ्झत बएको बौङ्झतक साभग्रीको 
मथाथय ऺङ्झतऩूङ्झतय ङ्झनजफाट बयाउने आदेश ङ्छदन फाधा ऩने 
छैन। 

तय सबाभङ्टखरे मसयी कायफाहीको आदेश 
ङ्छदनङ्टअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई आफ्नो सपाइ ऩेश गने 
भौकाफाट वङ्ञञ्चत गङ्चयन ेछैन।  

33. कायफाही ङ्जपताय हङ्टन सक्न:े मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मर 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या  रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनष्काङ्ञशत वा 
ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्मरे ङ्ञचि फङ्टझ्दो सपाइ ऩेश गयेभा वा 
आफ्नो बरू स्वीकाय गयी भापी भागेभा सबाभङ्टखरे ---
त्मस्तो सदस्मराई भापी ङ्छदई कायफाही ङ्जपताय ङ्झरन 

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 

ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 



 

29 
 

सक्नेछ।  

34. फैठक स्थङ्झगत गने अङ्झधकाय: फैठक कऺङ्झबर अव्मवस्था 
बई वा  हङ्टन रागी फैठक ङ्झनमङ्झभत रूऩरे सञ्चारन गनय 
फाधा ऩने देङ्ञखएभा  सबाभङ्टखरे सो ङ्छदनको कङ्ट नै 
सभमसम्भ वा आपूरे तोकेको अवङ्झधसम्भको राङ्झग फैठक 
स्थङ्झगत गनय सक्नेछ।सबाभङ्टखरे गयेको त्मस्तो स्थगन 
भाङ्झथ कङ्ट नै सदस्मरे प्रश्न उठाउन ऩाउन ेछैन।  

ऩङ्चयच्छेद-८ 

प्रदेश प्रभङ्टखफाट सम्फोधन य सयकायको नीङ्झत तथा कामयक्रभ 

35. प्रदेश प्रभङ्टखफाट सम्फोधन: (१) सॊङ्जवधानको धाया १८४ 
फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखरे प्रदेश सबाको फैठकभा प्रदेश 
सयकायको वाङ्जषयक नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गयी 
वाङ्जषयक रूऩभा सम्फोधन गनेछ। 

(२) सॊङ्जवधानको धाया १८४ फभोङ्ञजभ प्रदेश 
प्रभङ्टखरे सबाको वैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फोधन 
गनय सक्नेछ।  

36. धन्मवादको प्रस्ताव: (१) ङ्झनमभ ३५ फभोङ्ञजभ प्रदेश 
प्रभङ्टखरे प्रदेश  सबाराई सम्फोधन गयेऩङ्झछ फसेको 
फैठकभा भङ्टख्मभन्रीरे सम्फोधनको एक प्रङ्झत टेवङ्टर 
गनेछ। 

(२) प्रदेश प्रभङ्टखफाट गङ्चयएको सम्फोधनको 
राङ्झग उहाॉभा धन्मवाद ऻाऩन गनय कङ्ट नै सदस्मरे प्रस्ताव 
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ऩेश गनय सक्नेछ य त्मस्तो प्रस्तावभा अको सदस्मरे 
सभथयन गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(३) धन्मवादको प्रस्तावका प्रस्तावक य सभथयकरे 
फोङ्झरसकेऩङ्झछ सबाभङ्टखरे उि प्रस्ताव उऩय थऩ 
छरपर हङ्टन नदीई ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(४) फैठकरे ऩाङ्चयत गयेको धन्मवादको प्रस्ताव 
सबाभङ्टखरे प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनेछ। 

37. नीङ्झत तथा कामयक्रभभाङ्झथ सॊशोधन: (१) ङ्झनमभ ३५ को 
उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत बएको नीङ्झत तथा 
कामयक्रभ उऩय सॊशोधन  प्रस्ताव ऩेश गनय चाहने 
सदस्मरे त्मस्तो नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत बएको 
अठ्चारीस घण्टाङ्झबर सॊशोधन प्रस्तावको सूचना 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
सॊशोधन प्रस्तावराई स्वीकाय गने वा नगने अङ्झधकाय 
सबाभङ्टखराई हङ्टनेछ। 

38. नीङ्झत तथा कामयक्रभभाङ्झथ छरपर य ङ्झनणयम: (१) ङ्झनमभ 
३५ फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखफाट गङ्चयएको सम्फोधनभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत प्रदेश सयकायको नीङ्झत तथा कामयक्रभ भाङ्झथ 
छरपर गनयको राङ्झग सबाभङ्टखरे भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनजको 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे तोकेको कङ्ट नै भन्रीसॉग ऩयाभशय 
गयी ङ्छदन य सभमावङ्झध तोक्नेछ य त्मसयी तोङ्जकएका 
ङ्छदनहरूभा दरीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको आधायभा छरपर 
हङ्टनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको छरपरको 
क्रभभा उठेका प्रश्नहरूको जवाप छरपरको अन्त्मभा 
भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनजरे तोकेको भन्रीरे ङ्छदनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्री वा 
भन्रीरे जवाप ङ्छदएऩङ्झछ छरपर सभाप्त हङ्टनेछ य ऩेश 
बएका सॊशोधनहरू भाङ्झथ ङ्झनणयम बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे 
नीङ्झत तथा कामयक्रभराई ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत 
गनेछ।  

39. अन्म कामय गनय सङ्जकन:े (१) ङ्झनमभ ३८ फभोङ्ञजभ 
सम्फोधन भाङ्झथ  छरपर गनय तोङ्जकएका ङ्छदनहरूभा 
देहामका काभहरू ऩङ्झन गनय सङ्जकनछे्- 

(क) छरपर प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ प्रदेश 
सबाको कामयङ्जवङ्झध सम्फन्धी 
औऩचाङ्चयक काभहरु ऩूया गने, वा  

(ख) ऩूयक अनङ्टभान ऩेश गने, वा  

(ग) कङ्ट नै ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(२) छरपर स्थङ्झगत याङ्ञखमोस ् बनी ऩेश 
बएको प्रस्ताव स्वीकृत बएभा सम्फोधनभा छरपर गनय 
तोङ्जकएका ङ्छदनहरूभा देहामको कङ्ट नै काभ गनय सङ्जकनेछ:-  

(क) कङ्ट नै ङ्जवधेमकराई ऩाङ्चयत गङ्चयमोस ्बङे्ङ 
प्रस्ताव ऩेश गनय,  

(ख) कानूनफभोङ्ञजभ फैठकभा प्रस्तङ्टत गने 
अवङ्झध ङ्जकटान गङ्चयएका ङ्जवषमहरु 
प्रस्तङ्टत गनय, वा 

(ग) कङ्ट नै भन्रीरे ऩेश गयेको अत्मावश्मक 
कामयभाङ्झथ छरपर गनय ।  

ऩङ्चयच्छेद-९ 

प्रश्न य ध्मानाकषयण 

40. प्रश्न सोध्न सक्न:े प्रदेश सयकायको उियदाङ्जमत्वङ्झबरको 
सावयजङ्झनक भहत्वको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभा सदस्मरे प्रश्न सोध्न 
सक्नेछ। 

41. प्रश्न उिय सभम: (१) सबाभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा 
फाहेक  प्रत्मेक फैठकको ऩङ्जहरो घण्टा प्रश्न सोध्न तथा 
उिय ङ्छदनको ङ्झनङ्झभि यहनेछ। 

(२) प्रश्न उियको सभम सभाप्त बएऩङ्झछ 
सदनको कामयसूची फभोङ्ञजभका अन्म कायफाही प्रायम्ब 
हङ्टनेछ। 

42. प्रश्नको सूचना: (१) प्रश्न सोध्न चाहने कङ्ट नै सदस्मरे 
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देहामका  कङ्ट याहरु सभेत खङ्टराई सङ्ञचवराई 
प्रस्ताङ्जवत ङ्झभङ्झतबन्दा कम्तीभा  ऩङ्झन ऩाॉच ङ्छदनअङ्ञघ 
ङ्झरङ्ञखत रूऩभा सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) सोध्न खोजेको प्रश्न,  

(ख) प्रश्नसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्री य 

(ग) प्रश्नको उिय भागेको ङ्झभङ्झत ।  

तय सबाभङ्टखरे कङ्ट नै प्रश्नराई सबाको कामयफोझ 
य प्रश्नको गाङ्ञम्बमयताका आधायभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
उिय भागेको ङ्झभङ्झतबन्दा ऩङ्झछको कङ्ट नै फैठकको राङ्झग 
याख्न सक्नछे। 

(२) प्रश्नको सूचनाभा एक जनाबन्दा फढी 
सदस्मरे हस्ताऺय गयेको बए ऩङ्जहरो हस्ताऺय गने 
सदस्मरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदएको 
भाङ्झननेछ। 

(३) कङ्ट नै एउटा ङ्जवषमभा एकबन्दा फढी 
सदस्महरुरे प्रश्नको सूचना ङ्छदएभा दताय क्रभको ऩङ्जहरो 
प्रश्नराई भार कामभ गङ्चयनेछ। 

43. प्रश्नको ङ्जकङ्झसभ: प्रश्न दङ्टई ङ्जकङ्झसभका हङ्टने छन्- 

(क) भौङ्ञखक उिय ङ्छदने प्रश्न  य 

(ख) ङ्झरङ्ञखत उिय ङ्छदने प्रश्न।  

44. प्रश्नको सूची: (१) प्रत्मेक ङ्छदन भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत 



 

34 
 

उियका ङ्झनङ्झभि यहेका प्रश्नहरुको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट सूची तमाय 
गङ्चयनेछ य त्मस्तो सूचीभा अस्वीकाय नगङ्चयएका सफै 
प्रश्नहरु सभावेश गङ्चयनेछ।  

(२) ङ्झरङ्ञखत प्रश्नको क्रभ, प्राप्त सभम य ङ्जवषम 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाययण गङ्चयनछे।  

45. भौङ्ञखक उिय ङ्छदन नभ्माइएका प्रश्न टेफङ्टर गङ्चयन:े (१) 
कङ्ट नै ङ्छदनको  राङ्झग प्रश्न सूचीभा भौङ्ञखक उिय 
ङ्छदनको ङ्झनङ्झभि याङ्ञखएको कङ्ट नै  प्रश्नको उिय ङ्छदन 
सभमको अबावरे गदाय नभ्माइएभा सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे सो 
प्रश्नको उियको एक प्रङ्झत टेफङ्टर गनेछ।  

तय  उिय ङ्छदन नभ्माइएको कङ्ट नै प्रश्नको उिय 
ङ्छदनङ्ट सावयजङ्झनक ङ्जहतको राङ्झग आवश्मक छ बनी 
भन्रीरे सबाभङ्टख सभऺ अनङ्टयोध गयेभा प्रश्नको राङ्झग 
ङ्झनधायङ्चयत सभम सभाप्त बएऩङ्झछ ऩङ्झन सबाभङ्टखरे उिय 
ङ्छदने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ टेफङ्टर गङ्चयएको 
उियको प्रङ्झतहरु सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ। 

46. प्रश्नका उिय: (१) प्रत्मेक सदस्मरे याखेका प्रश्नको 
भौङ्ञखक उिय  भाग बएकोभा भौङ्ञखक रूऩभा य 
ङ्झरङ्ञखत उिय भाग बएकोभा ङ्झरङ्ञखतै रूऩभा सम्फङ्ञन्धत 
भन्रीरे फढीभा एक हप्ताङ्झबर उिय ङ्छदन े गयी 
सबाभङ्टखफाट सभमको व्मवस्थाऩन हङ्टनेछ।  
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(२) ङ्झरङ्ञखत उिय ङ्छदने प्रश्न य उियको प्रङ्झत 
प्रत्मेक सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएका ङ्झरङ्ञखत 
उियको रैभाङ्झसक रूऩभा प्रकाशनको व्मवस्था सङ्ञचवरे 
गनेछ।  

47. प्रस्ताव वा ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय सदस्मसॉग सोङ्झधन े प्रश्न: 
(१) भन्री  फाहेक प्रस्ताव वा ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय 
अन्म कङ्ट नै सदस्मसॉग ङ्झनजको ङ्जवधेमक, सङ्कल्ऩ, प्रस्ताव वा 
फैठकको कामयसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनजको उियदाङ्जमत्व 
ङ्झबरको ङ्जवषमभा प्रश्न सोध्न सङ्जकनछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रश्न सोध्ने य 
उिय ङ्छदने सम्फन्धभा सबाभङ्टखरे भन्रीसॉग सोङ्झधन े
प्रश्नको सम्फन्धभा ङ्झनधायङ्चयत गयेको कामयङ्जवङ्झधराई नै 
आवश्मक अनङ्टरूऩ रागू गनय सक्नेछ। 

48. प्रश्न सम्फन्धी व्मवस्था: देहाम फभोङ्ञजभका प्रश्नहरुराई 
 स्वीकाय गङ्चयने छैन्- 

(क) अस्ऩष्ट,  

(ख) धेयै राभो, तथ्महीन, ङ्झनयथयक वा भहत्वहीन,  

(ग) स्ऩष्ट ऩानयको ङ्झनङ्झभि अत्मावश्मक बएभा 
वाहेक कसैको नाभ वा विव्म यहेको,  

तय प्रश्नभा नाभ वा विव्म यहेकोभा त्मसको 
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मथाथयताको जवापदेही प्रश्नकताय नै हङ्टनेछ। 

(घ) उिय वा सङ्टझाव सङे्कत गने वा खास 
दृङ्जष्टकोणको प्रचाय गने ङ्जकङ्झसभको,  

(ङ) याम भाङ्झगएको, 

(च) कङ्ट नै एक प्रश्नको उियको रूऩभा जानकायी 
ङ्छदन नसक्ने नीङ्झत सम्फन्धी ङ्जवषम बएको, 

(छ) ङ्झभथ्मा व्मङ्ञि, कोया तकय , आधायहीन 
अनङ्टभान, आयोऩ, आऺेऩ, व्मङ्गोङ्ञि वा 
आऩङ्ञिजनक  शब्दहरु बएको,  

(ज) काल्ऩङ्झनक वा अनङ्टभाङ्झनत सभस्माको 
सभाधान भाग गङ्चयएको,  

(झ) कङ्ट नै सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जवचायाधीन यहेको 
ङ्जवषम वा सङ्झभङ्झतरे सबा सभऺ ऩेश 
गयीसकेको प्रङ्झतवेदनको ङ्जवषम बएको,  

49. प्रश्न गनय नऩाइन े ङ्जवषमहरु: (१) देहामका ङ्जवषमभा कङ्ट नै 
 प्रश्न गनय ऩाइने छैन्- 

(क) सॊङ्जवधान वा प्रचङ्झरत कानूनको ङ्जवऩयीत,  

(ख) स्वबावत् गोप्म यहने कङ्ट याहरु वा 
प्रकाशन गदाय याङ्जष्डम ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टन 
जाने प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कङ्ट नै ङ्झनणयम वा 
कायफाही,  
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(ग) सदन वा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको वा सदन वा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयमको आरोचना गङ्चयएको 
ङ्जवषम,  

(घ) चारू अङ्झधवेशनभा छरपरद्वाया स्ऩष्ट 
बइसकेको ङ्जवषम,  

(ङ) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा प्रचायको राङ्झग 
कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ आङ्छद 
बएको ङ्जवषम, 

(च) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत बएको 
न्माङ्जमक वा अधयन्माङ्जमक ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकायी वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
जाॉचफङ्टझ गनय, सङ्टझाव ङ्छदन वा प्रङ्झतवेदन 
ऩेश गनय गङ्छठत आमोग वा सङ्झभङ्झतभा 
ङ्जवचायाधीन यहेको ङ्जवषम, 

(छ) सैद्वाङ्ञन्तक, ऐङ्झतहाङ्झसक वा कानूनको व्माख्मा 
सम्फन्धी ङ्जवषम,  

(ज) भन्री फाहेक कङ्ट नै प्रस्ताव वा ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्मको कङ्ट नै विव्म सत्म 
हो वा होइन बङे्ङ ङ्जवषम, 

(झ) कङ्ट नै व्मङ्ञिको सयकायी वा सावयजङ्झनक 
हैङ्झसमत वाहेक अरु व्मङ्ञिगत 
हैङ्झसमतफाट गयेको काभ कङ्ट या सम्फन्धी 
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आचयणको ङ्जवषम,  

(ञ) एक ऩटक अस्वीकृत बई सकेको वा मस 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ उिय ङ्छदन अस्वीकाय 
गङ्चयएको कङ्ट नै ङ्जवषम।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (च) भा जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सबाभङ्टखराई उि खण्डभा 
उल्रेङ्ञखत आमोग वा सङ्झभङ्झतको कामयभा प्रङ्झतकूर प्रबाव 
नऩने कङ्ट याभा ङ्जवश्वास रागेभा जाॉचफङ्टझको कामयङ्जवङ्झध य 
कामयप्रगङ्झतको ङ्जवषम सम्भभा सीङ्झभत यही प्रश्न गनय 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नछे।  

50. स्वीकाय मो्म छ वा छैन बङ्ङ े कङ्ट याको ङ्झनणयम: (१) 
सबाभङ्टखरे  कङ्ट नै प्रश्न स्वीकाय मो् म छ वा छैन बङे्ङ 
कङ्ट याको ङ्झनणयम गनेछ य प्रश्न सोध्ने अङ्झधकायको दङ्टरूऩमोग 
गङ्चयएको वा सॊङ्जवधान वा मस ङ्झनमभावरीको ङ्जवरुद्व वा 
सदनको प्रङ्झतष्ठाभा आॉच आउने वा फैठकको कामयङ्जवङ्झधभा 
फाधा वा हाङ्झनकायक प्रबाव ऩाने सम्बावना देङ्ञखएका 
प्रश्नराई ऩूणय वा आॊङ्ञशक रूऩभा अस्वीकाय गनय 
सक्नेछ।  

(२) सबाभङ्टखरे उङ्ञचत देखेभा प्रश्नको सायाॊशभा 
पयक नऩने गयी ङ्झनमभानङ्टकूर फनाउनको ङ्झनङ्झभि 
आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सबाभङ्टखरे 
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सॊशोधन गनङ्टय अङ्ञघ प्रश्नकताय सदस्मसॉग ऩयाभशय गनय 
सक्नेछ।  

(४) प्रश्न स्वीकाय मो्म छ वा छैन बङे्ङ तथा 
सॊशोधन गनय हङ्टने वा नहङ्टन े बङे्ङ सम्फन्धभा सबाभङ्टखरे 
गयेको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

51. ऩूयक प्रश्न: (१) प्रश्नको भौङ्ञखक उियको सम्फन्धभा अरु 
स्ऩष्टीकयण आवश्मक बएभा प्रश्नकताय सदस्मरे ऩूयक 
प्रश्न सोध्न सक्नछेन।् 

(२) ऩूयक प्रश्न भूर प्रश्नसॉग सम्फद्व हङ्टन ङ्टऩछय।  

(३) ऩूयक प्रश्नको हकभा प्रश्न सम्फन्धी शतयहरु 
ऩङ्झन रागू हङ्टनछे।  

52. प्रश्न ङ्जपताय ङ्झरन ेवा साने: (१) कङ्ट नै सदस्मरे कामयसूचीभा 
 नऩयेको  आफ्नो प्रश्न जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्जपताय ङ्झरन 
 सक्नेछ। 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सङ्ञचवराई दङ्टई ङ्छदन अङ्ञघ 
सूचना ङ्छदएय कामयसूचीभा नऩयेको आफ्नो प्रश्न अन्म कङ्ट नै 
ङ्छदनको ङ्झनङ्झभि सानय सक्नेछ य त्मसयी साङ्चयएका प्रश्नहरु 
भध्मे भौङ्ञखक प्रश्न सो ङ्जवषमका राङ्झग ङ्झनधायङ्चयत अन्म 
कङ्ट नै ङ्छदनको कामयसूचीभा ङ्झनधायङ्चयत गनय प्रमोग गङ्चयने 
गोराभा सभावेश गङ्चयनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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53. प्रश्न उियको तङ्चयका: (१) प्रश्न उियको सभम प्रायम्ब 
बएऩङ्झछ  सबाभङ्टखरे कामयसूचीको क्रभानङ्टसाय प्रश्नकताय 
सदस्मको नाभ फोराउने छ।  

(२) उऩङ्झनभम (१) फभोङ्ञजभ नाभ फोराइएको 
सदस्म वा ङ्झनजद्वाया अङ्झधकृत गङ्चयएको सदस्म आफ्नो 
स्थानभा उङ्झबनेछ य प्रश्न सोध्ने भनसाम बएभा 
प्रश्नसूचीभा यहेको आफ्नो प्रश्नको क्रभ सङ्खख्मा उच्चायण 
गनेछ। 

(३) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ नसोङ्झधएको प्रश्न 
प्रश्नसूचीफाट स्वत् हटेको भाङ्झननेछ। 

54. उिय ङ्छदन अस्वीकाय गनय सङ्जकन:े कङ्ट नै प्रश्नको उिय 
ङ्छदॉदा याङ्जष्डम वा सावयजङ्झनक ङ्जहत वा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा 
ङ्जवऩयीत हङ्टन े देङ्ञखएभा त्मस्तो प्रश्नको उिय ङ्छदन इन्काय 
गनय सङ्जकनेछ।  

55. प्रश्न ऩङ्चयवतयन: सबाभङ्टखराई उऩमङ्टि रागेभा भौङ्ञखक 
प्रश्नराई ङ्झरङ्ञखत प्रश्नभा य ङ्झरङ्ञखत प्रश्नराई भौङ्ञखक 
प्रश्नभा ऩङ्चयवतयन गनय सक्नछे।  

56. अल्ऩ सूचनाको प्रश्न: (१) मस ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 
४२ को उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन जरुयी प्रश्न सोध्न आग्रह गङ्चयएको अवस्थाभा 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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प्रस्ताङ्जवत फैठक शङ्टरु हङ्टन ङ्टबन्दा कम्तीभा दङ्टई घण्टा अङ्ञघ 
जानकायी ङ्छदएय ऩङ्झन प्रश्न सोध्न सङ्जकनेछ। 

 

तय त्मसयी प्रश्न सोध्नङ्ट ऩयेको कायण सूचनाभा 
स्ऩष्ट रूऩभा रेख्नङ्ट ऩछय। 

(२) सबाभङ्टखरे प्रश्नराई जरुयी य स्वीकायमो्म 
ठानेभा भार त्मस्तो प्रश्नको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत 
भन्रीराई ऩठाई ङ्झनजसॉग ऩयाभशय गयी त्मस्तो प्रश्नको 
उिय ङ्छदन ेङ्छदन तोक्नछे।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ तोकेको ङ्छदन 
प्रश्नोियको सूचीभा यहेका भौङ्ञखक प्रश्नहरु सभाप्त 
बएऩङ्झछ मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ प्रश्न सोध्न सङ्जकनछे। 

(४) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सोङ्झधएको प्रश्नको 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे चाॉडो उिय ङ्छदन असभथयता प्रकट 
गयेभा सबाभङ्टखरे प्रश्नकताय सदस्मराई सो कङ्ट याको 
जानकायी ङ्छदई सो प्रश्नराई ङ्झनमङ्झभत कामयसूचीको 
साभान्म प्रश्नभा ऩङ्चयणत गनय य प्राथङ्झभकता ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(५) मस ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखएदेङ्ञख वाहेक अल्ऩ 
सूचनाको प्रश्नभा ऩङ्झन अन्म भौङ्ञखक प्रश्न सम्फन्धी 
शतयहरु रागू हङ्टन ेछन।् 

57. सभसाभङ्जमक ङ्जवषमभा छरपर: (१) सदस्मरे आवश्मक 
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भहशङ्टस  गयेका सभसाभङ्जमक कङ्ट नै ङ्जवषमराई सदनभा 
प्रस्तङ्टत गनयका राङ्झग सबाभङ्टखरे सबाको कामयफोझराई 
ङ्जवचाय गयी शून्म सभम य ङ्जवशेष सभम तोक्न सक्नछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सभमभा प्रस्तङ्टत 
ङ्जवषमहरुको जवाप सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे सात ङ्छदनङ्झबर 
सबाभङ्टख भापय त सबाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

58. जरुयी सावयजङ्झनक भहत्वको प्रश्नभा छरपर: (१) 
फैठकभा भौङ्ञखक वा ङ्झरङ्ञखत उिय ङ्छदइसकेका 
प्रश्नहरुभध्मेको उियसॉग सम्फङ्ञन्धत तथ्मभा अझ फढी 
स्ऩष्ट वा व्माख्मा गनय आवश्मक बएको कङ्ट नै जरुयी 
सावयजङ्झनक भहत्वको ङ्जवषमभा छरपर गनयका राङ्झग 
सबाभङ्टखरे सभम तोक्न सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ छरपर गनय 
चाहने सदस्मरे छरपर गनय चाहेको ङ्जवषम य कायण 
खङ्टराई अन्म दङ्टई जना सदस्मको सभथयन सङ्जहतको सूचना 
छरपर गनय चाहेको कम्तीभा तीन ङ्छदन अगावै 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) छरपर गनय खोङ्ञजएको ङ्जवषम जरुयी य 
सावयजङ्झनक भहत्वको छ वा छैन बङे्ङ ङ्जवषमको ङ्झनणयम 
सबाभङ्टखरे गनेछ। 

(४) कङ्ट नै एक ङ्छदनको ङ्झनङ्झभि एकबन्दा फढी 
सूचना प्राप्त बै सबाभङ्टखफाट स्वीकृत बएभा ती 
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सूचनाहरुभध्मे गोराप्रथाद्वाया फढीभा तीन वटा सूचना 
ङ्ञझकी कामयसूचीभा सभावेश गङ्चयनेछ।  

(५) कङ्ट नै ङ्छदनको राङ्झग याङ्ञखएको कङ्ट नै ङ्जवषमको 
छरपर सो ङ्छदन नटङ्टङ्जङ्गए ऩङ्झन स्वत् सभाप्त बएको 
भङ्झननेछ।  

(६) प्रस्ताव सम्फन्धी ङ्झनमभका फावजङ्टद, 

छरपर गदाय फैठक सभऺ औऩचाङ्चयक प्रस्ताव याङ्ञखने य 
भत ङ्झरइने छैन।सूचना ङ्छदने सदस्मरे एउटा विव्म 
ङ्छदनेछ य सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे सॊऺेऩभा त्मसको उिय 
ङ्छदनेछ।सूचना सभथयन गने सदस्मराई कङ्ट नै कङ्ट याको 
स्ऩष्टीकयण चाङ्जहएभा ङ्झनजहरुरे एक एक प्रश्न सोध्न 
सक्नेछन।्सबाभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक अरु 
सदस्मरे प्रश्न गनय ऩाउन ेछैनन।् 

(७) प्रस्ताव सम्फन्धी शतयहरु मस ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभको प्रश्नको हकभा सभेत रागू हङ्टनेछन।्  

(८) प्रश्न उिय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा सबाभङ्टखरे 
ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

59. ध्मानाकषयण: (१) कङ्ट नै सदस्मरे सबाभङ्टखको ऩूवय 
स्वीकृङ्झत ङ्झरई जरूयी सावयजङ्झनक भहत्वको ङ्जवषमभाङ्झथ 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीको ध्मानाकषयण गनय सक्नछे। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ध्मानाकषयण 
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गङ्चयएकोभा भन्रीरे चाहेभा तत्कार फैठकभा जवाप 
ङ्छदन वा कङ्ट नै अको ङ्छदन जवाप ङ्छदनको राङ्झग सभम भाग 
गनय सक्नेछ।  

(३) सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे उऩङ्झनमभ (२) 
फभोङ्ञजभ जवाप ङ्छदएऩङ्झछ त्मसभाङ्झथ कङ्ट नै छरपर गङ्चयन े
छैन।  

तय कामयक्रभभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमको कामयसूचीभा 
नाभ बएका सदस्महरूरे स्ऩष्टीकयण भाग गनय सक्नेछन ्
य भन्रीद्वाया अन्त्मभा जवाप ङ्छदइनेछ।मस्तो 
कामयसूचीभा एउटा ध्मानाकषयणभा तीन जनाबन्दा फढी 
सदस्मको नाभ सभावेश गङ्चयने छैन। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ध्मानाकषयण गदाय 
एउटा फैठकभा एक जना सदस्मरे एक ऩटक भार 
ध्मानाकषयण गनय ऩाउनछे।एउटा फैठकभा दङ्टई 
ऩटकबन्दा फढी ध्मानाकषयण गनय ऩाइने छैन। 

(५) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ध्मानाकषयण गनय 
चाहने सदस्मरे एक ङ्छदन अगावै सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६) कङ्ट नै ङ्छदनको राङ्झग दङ्टई वटाबन्दा फढी 
ध्मानाकषयणको सूचना सबाभङ्टखफाट स्वीकृत बएभा 
कामयसूचीभा याङ्ञखने दङ्टई वटा ध्मानाकषयण गोराप्रथाद्वाया 
ङ्झनधाययण गङ्चयनेछ।  

60. आवेदनऩर ऩेश गनय सक्न:े (१) भङ्ञन्रऩङ्चयषद्, सयकायी 
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वा गैयसयकायी ङ्झनकामको ङ्झनणयमको कङ्ट नै कायणरे 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेशङ्झबर फसोफास गने नेऩारी नागङ्चयकराई 
भकाय ऩयेको ङ्जवषम खङ्टराई कम्तीभा एक सम जना प्रभाण 
सङ्जहतका नेऩारी नागङ्चयकरे दस्तखत सङ्जहत ङ्छदएको 
आवेदनऩरराई तीन जना सदस्मरे प्रभाङ्ञणत गयी 
प्रस्तावको रूऩभा ऩेश गनय सक्नेछन।् 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ आवेदनऩर प्रस्तङ्टत 
गनय चाहन े सदस्मरे उि प्रस्ताव सबाभा ऩेश हङ्टन े
ङ्छदनबन्दा कम्तीभा ऩाॉच ङ्छदन ऩङ्जहरे सङ्ञचवराई सूचना 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) मस ऩङ्चयच्छेदभा उल्रेङ्ञखत शतयहरु मस 
ङ्झनमभ फभोङ्ञजभको आवेदनऩरका सन्दबयभा सभेत रागू 
हङ्टनेछ। 

(४) सबारे उऩमङ्टि सम्झेभा आवेदनऩरसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमवस्तङ्टको गाङ्ञम्बमयताका आधायभा सो उऩय 
छानङ्झफन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गने प्रमोजनका राङ्झग 
सङ्झभङ्झतभा ऩठाउन सक्नेछ।     

ऩङ्चयच्छेद-१० 

प्रस्ताव य तत्सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

61. प्रस्ताव ङ्जवना छरपर गनय नसङ्जकन:े (१) सॊङ्जवधान य 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक 
प्रस्ताव ङ्जवना सबाको फैठकभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभाङ्झथ 
छरपर गनय सङ्जकने छैन।  

(२) फैठकभा छरपरका राङ्झग ऩेश हङ्टन े
प्रस्तावभा सबाभङ्टखरे कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको 
ऩयाभशयभा स्वीकृङ्झत प्रदान गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

62. प्रस्ताव सम्फन्धी शतयहरू: (१) देहामको कङ्ट नै कङ्ट या यहेको 
 प्रस्ताव  स्वीकामय हङ्टने छैन्- 

(क) सॊङ्जवधानको धाया १९१ रे फन्देज गयेका 
ङ्जवषम वा सॊङ्जवधानको ङ्जवऩयीत बएको,  

(ख) एकबन्दा फढी ङ्जवषम सभावेश बएको, 

(ग) ङ्जवषमवस्तङ्ट अस्ऩष्ट वा अङ्झनङ्ञित बएको, 

(घ) तकय हीन, अनङ्टभान, व्मङ्ख्मोङ्ञि, असम्फद्ध, 

आऺेऩमङ्टि वा कङ्ट नै अनङ्टभाङ्झनत वा 
आऩङ्ञिजनक कङ्ट या यहेको,  

(ङ) कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सावयजङ्झनक वा सयकायी 
हैङ्झसमतरे फाहेक व्मङ्ञिगत हैङ्झसमतरे 
गयेको काभ कङ्ट या सम्फन्धी आचयणको 
उल्रेख गयेको, 

(च) सबा वा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम वा सबाभा 
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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ङ्जवचायाधीन यहेको ङ्जवषमको आरोचना 
गयेको, 

(छ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत न्माङ्जमक 
वा अधयन्माङ्जमक ङ्झनकाम वा अङ्झधकायी वा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गनय, 
सङ्टझाव ङ्छदन, प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय गङ्छठत 
आमोग वा सङ्झभङ्झतको ङ्जवचायाधीन यहेको 
ङ्जवषम उल्रेख बएको,  

(ज) चारू अङ्झधवेशनभा ऩङ्जहरे बइसकेको 
छरपरराई दोहोयम्ाउने प्रमास गङ्चयएको, 

(झ) अङ्ञशष्ट बाषा प्रमोग गङ्चयएको, 

(ञ) प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कङ्ट नै ङ्झनणयम वा कङ्ट नै 
कायफाही सम्फन्धी ङ्जवषमभा छरपर गदाय 
याङ्जष्डम सङ्टयऺा, अखण्डता वा कूटनीङ्झतक 
सम्फन्ध जस्ता सॊवेदनशीर ङ्जवषमहरुभा 
आॉच आउन सक्न े बनी प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको ङ्जवषम 
सभावेश बएको,  

(ट) ङ्जवशेषाङ्झधकायको प्रश्न उठाइएको।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (छ) भा जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सबाभङ्टखराई सो खण्डभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत आमोग वा सङ्झभङ्झतको कामयभा कङ्ट नै प्रङ्झतकूर 
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प्रबाव नऩने बङे्ङ रागेभा जाॉचफङ्टझको कामयङ्जवङ्झध य कामय 
प्रगङ्झतको ङ्जवषमसम्भभा सीङ्झभत यही प्रस्ताव ऩेश गनय 
सबाभङ्टखरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

63. प्रस्ताव स्वीकायमो्म छ वा छैन बङ्ङ े ङ्झनणयम गने: कङ्ट नै 
प्रस्ताव वा त्मसको कङ्ट नै अॊश स्वीकायमो्म छ वा छैन 
बङे्ङ कङ्ट याको ङ्झनणयम सबाभङ्टखरे गनेछ य त्मसयी ङ्झनणयम 
गदाय सबाभङ्टखरे कायण खङ्टराई प्रस्तावको कङ्ट नै अॊश वा 
ऩूयै प्रस्ताव अस्वीकाय गनय सक्नेछ। 

64. छरपरको ङ्छदन य सभमावङ्झध तोक्न:े (१) सबाभङ्टखरे 
सबाको कामयफोझराई ध्मानभा याखी --कामय व्मवस्था 
ऩयाभशय सङ्झभङ्झतसॉगको ऩयाभशयभा प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गने 
ङ्छदन य सभमावङ्झध तोक्न सक्नेछ।  

(२) छरपरका ङ्झनङ्झभि ङ्झनधायङ्चयत सभमावङ्झध 
सभाप्त बएऩङ्झछ छरपर सभाप्त हङ्टनेछ य मस 
ङ्झनमभावरीभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक सबाभङ्टखरे 
भूर ङ्जवषमभाङ्झथ ङ्झनणयम प्राप्त गनयका राङ्झग आवश्मक सफै 
प्रश्नहरू ङ्झनणयमाथय फैठकभा ऩेश गनेछ।  

65. प्रस्ताव ङ्झनङ्ञष्क्रम हङ्टन े य ऩङ्टन् उठाउन नऩाइन:े (१) 
फैठकभा प्रस्ताव  ऩेश गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त बइसकेऩङ्झछ ऩङ्झन 
ऩेश नगङ्चयएको प्रस्ताव स्वत् ङ्झनङ्ञष्क्रम हङ्टनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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(२) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा 
फाहेक सबाको चारू अङ्झधवेशनभा कङ्ट नै प्रस्तावद्वाया 
छरपर गङ्चयएको वा ङ्झनणयम बइसकेको वस्तङ्टत् उही 
ङ्जवषम कङ्ट नै अन्म प्रस्ताव वा सॊशोधनद्वाया ऩङ्टन् उठाउन 
ऩाइने छैन।  

66. ङ्झनधायङ्चयत सभम अगावै छरपर गनय नऩाइन:े फैठकभा 
छरपर गनयको ङ्झनङ्झभि सभम ङ्झनधायङ्चयत बइसकेको कङ्ट नै 
ङ्जवषमभाङ्झथ त्मस्तो ङ्झनधायङ्चयत सभम अगावै छरपर 
गनयका राङ्झग कङ्ट नै प्रस्ताव वा सॊशोधन ल्माउन ऩाइन े
छैन।  

67. प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकन:े (१) प्रदेश सबा सङ्ञचवारमभा 
दताय बइसकेको प्रस्ताव सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई 
प्रस्तावकरे ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदनद्वाया ङ्जपताय ङ्झरन सक्नेछ।  

तय प्रदेश सबाभा ऩेश बइसकेको प्रस्ताव प्रदेश 
सबाको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकन े छैन य 
प्रस्तावभाङ्झथ कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश बएको छ बन े त्मस्तो 
सॊशोधनको टङ्टङ्गो नरागेसम्भ प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकन े
छैन।  

(२) एकबन्दा फढी सदस्महरूरे वस्तङ्टत् उही 
ङ्जवषमभा एकबन्दा फढी प्रस्तावहरू ऩेश गयेभा आऩसी 
सहभङ्झत वा गोराप्रथाद्वाया ङ्झनधायङ्चयत एउटा प्रस्तावभा भार 
छरपर हङ्टनछे।  
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68. प्रस्तावको सूचना: प्रस्ताव ऩेश गनय चाहन े सदस्मरे सो 
कङ्ट याको ङ्झरङ्ञखत सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

69. प्रस्तावको सम्फन्धभा अऩनाइन े कामयप्रणारी: मस 
ङ्झनमभावरीको अन्म ऩङ्चयच्छेदहरु अन्तगयत ल्माइन े
प्रस्तावको सम्फन्धभा सोही ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखए 
फभोङ्ञजभको कामयप्रणारी अऩनाइनेछ य उि 
ऩङ्चयच्छेदहरूभा नरेङ्ञखएका कङ्ट याहरूको हकभा मस 
ऩङ्चयच्छेद य ऩङ्चयच्छेद-११ भा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरू रागू 
हङ्टनेछन।्  

70. अन्म प्रस्ताव ऩेश गनय नसङ्जकन:े ङ्झनमभ ७१, ७२ य ७३ 
फभोङ्ञजभका प्रस्तावहरू फाहेक मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगयत 
अन्म कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश गनय ऩाइने छैन।  

71. सूचना ङ्झफना ऩङ्झन प्रस्ताव ऩेश गनय सङ्जकन:े (१) मस 
ऩङ्चयच्छेदभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई देहामको कङ्ट नै प्रस्ताव सूचना 
ङ्झफना ऩङ्झन ऩेश गनय सङ्जकनछे य त्मस्तो प्रस्तावद्वाया कङ्ट नै 
ङ्जववादास्ऩद ङ्जवषम उठाउन ऩाइने छैन्- 

(क) धन्मवाद ऻाऩन गने, 

(ख) फैठक स्थङ्झगत गने,  

(ग) प्रस्ताव तथा सॊशोधन ङ्जपताय ङ्झरन,े  

(घ) फधाई ङ्छदने वा शोक प्रकट गने, 

(ङ) छरपर स्थङ्झगत गने,  
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(च) छरपरको अवङ्झध फढाउन,े  

(छ) फैठकको अवङ्झध फढाउन,े वा 

(ज) छरपर सभाप्त गने ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावका 
सम्फन्धभा सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत प्राप्त बई प्रदेश सबाको 
फैठकभा प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे उि 
प्रस्तावराई छरपर ङ्जवना सबाको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ।   

72. जरूयी सावयजङ्झनक भहत्वको प्रस्ताव: (१) कङ्ट नै सदस्मरे 
जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्वको ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय 
चाहेभा तत्सम्फन्धी प्रस्तावको सूचना सबाको फैठक शङ्टरू 
हङ्टन ङ्टबन्दा कम्तीभा दङ्टई घण्टा अगावै सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ य त्मस्तो प्रस्तावराई कम्तीभा दङ्टई जना सदस्मरे 
सभथयन गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सूचनाको 
साथभा उि प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गनङ्टय ऩने कायण स्ऩष्ट 
रूऩभा उल्रेख गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावको 
ङ्जवषम सबाभङ्टखरे जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्वको 
ठहयम्ाएभा प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्रीसॉग ऩयाभशय गयी 
उि प्रस्तावराई स्वीकृङ्झत ङ्छदनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ स्वीकृत 
प्रस्तावभाङ्झथ छरपरका राङ्झग सबाभङ्टखरे फढीभा दङ्टई 
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घण्टाको सभम तोक्नेछ। त्मस्तो प्रस्तावभाङ्झथ तीन 
ङ्छदनङ्झबर छरपर गङ्चयनेछ। 

(५) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव स्वीकृत 
बई सबाभङ्टखरे प्रस्तावक सदस्मको नाभ ङ्झरएऩङ्झछ 
प्रस्तावक सदस्मरे सॊङ्ञऺप्त विव्म ङ्छदनेछ।त्मसऩङ्झछ 
सबाभङ्टखरे छरपरभा बाग ङ्झरने सदस्महरूराई सभम 
ङ्छदनेछ।  

(६) छरपरभा उठेका प्रश्नहरूको जवाप 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे ङ्छदनेछ।  

73. ङ्जवरम्फकायी प्रस्ताव: (१) फैठक स्थङ्झगत गने प्रस्ताव वा 
कामय स्थगन प्रस्ताव फाहेक अरू कङ्ट नै प्रस्ताव वा 
ङ्जवधेमक भाङ्झथ छरपर बइयहेको सभमभा कङ्ट नै सदस्मरे 
उि छरपर अरू कङ्ट नै ङ्छदनको राङ्झग स्थङ्झगत गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नछे य अको कङ्ट नै सदस्मरे सो 
प्रस्तावको सभथयन गयेऩङ्झछ त्मस्तो प्रस्तावरे फैठक सभऺ 
यहेका अन्म प्रस्तावहरूबन्दा प्राथङ्झभकता ऩाउनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभा कङ्ट नै 
सॊशोधन ऩेश गनय ऩाइने छैन।  

(३) सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहमायएभा उऩङ्झनमभ 
(१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभा सॊङ्ञऺप्त छरपर हङ्टन ङ्छदई 
ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव ऩेश 
गने वा सभथयन गने सदस्मरे सोही प्रस्ताव वा ङ्जवधेमक 
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भाङ्झथ छरपर बइयहेको सभमभा ऩङ्टन् त्मस्तो प्रस्ताव 
ऩेश गनय वा सभथयन गनय ऩाउने छैन।  

(५) प्रस्ताव ऩेश गनय ऩाउने अङ्झधकायको 
दङ्टरूऩमोग गयी कङ्ट नै सदस्मरे प्रस्ताव ऩेश गयेको छ बङे्ङ 
रागेभा सबाभङ्टखरे त्मस्तो प्रस्तावराई अस्वीकृत गनय वा 
ङ्झफना छरपर ङ्झनणयमाथय फैठक सभऺ ऩेश गनय सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-११ 

प्रस्ताव सॊशोधन सम्फन्धी व्मवस्था 

74. सॊशोधन सम्फन्धी शतय्  कङ्ट नै प्रस्तावको सम्फन्धभा 
 सॊशोधन प्रस्ताव ऩेश गदाय देहामका शतयको ऩारना गनङ्टय 
 ऩनेछ्– 

 (क) भूर प्रस्तावको ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत हङ्टन नहङ्टन,े  

 (ख) भूर प्रस्तावको ङ्जवषमसॉग सम्फद्ध हङ्टनङ्टऩने, 

 (ग) फैठकरे ऩङ्जहरे गङ्चयसकेको ङ्झनणयमसॉग 
  फाॉङ्ञझएको हङ्टन    नहङ्टन,े य 
 (घ) स्ऩष्ट अथय ङ्छदने हङ्टन ङ्ट ऩने। 

75. सॊशोधनको सूचना: (१) प्रस्तावभा सॊशोधन ऩेश गनय 
चाहने सदस्मरे प्रस्ताव भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयन े ङ्छदनको 
चौफीस घण्टा अगावै सॊशोधनको सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

तय सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय प्रस्तावभाङ्झथ 
छरपर प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अगाङ्झड कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा 
सॊशोधनको सूचना ऩेश गनय सङ्जकनछे।  

(२) सॊशोधनको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ प्रत्मेक 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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सॊशोधनको प्रङ्झत सफै सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाइनछे।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना नदीई 
सॊशोधन ऩेश गयेभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे आऩङ्ञि उठाउन 
सक्नेछ।  

76. सॊशोधन स्वीकृत गने वा नगने अङ्झधकाय: (१) 
प्रस्तावभाङ्झथ ऩेश गङ्चयन े सॊशोधन स्वीकृत गने वा नगने 
अङ्झधकाय सबाभङ्टखराई हङ्टनछे।  

(२) सॊशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गने 
प्रमोजनको राङ्झग सबाभङ्टखरे सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई 
सॊशोधनको उद्देश्म स्ऩष्ट गनय रगाउन सक्नछे।  

77. सॊशोधन ऩेश गने: सबाभङ्टखरे स्वीकृत गयेको सॊशोधन वा 
सॊशोधन  सङ्जहतको प्रस्ताव वा भूर प्रस्तावराई 
ङ्झनणयमाथय ऩेश गनङ्टय बन्दा ऩङ्जहरे  फैठकभा ऩढेय 
सङ्टनाउनछे।मसयी ङ्झनणयमाथय ऩेश गदाय एकबन्दा फढी 
 सॊशोधन बएभा सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहयम्ाएको कङ्ट नै एक 
सॊशोधन वा सॊशोधन सङ्जहतको प्रस्ताव वा भूर 
प्रस्तावराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई  ऩेश गनय सक्नछे। 

ऩङ्चयच्छेद-१२ 

स्थगन प्रस्ताव 

78. प्रस्तावको सूचना य सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत: (१) मस 
ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही अत्मन्त जरूयी सावयजङ्झनक 
भहत्वको कङ्ट नै खास ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय सदनको 
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कामयक्रभ स्थङ्झगत गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव सबाभङ्टखको 
अनङ्टभङ्झतरे ऩेश गनय सङ्जकनेछ। 

  तय,  

(क) त्मस्तो प्रस्ताव ङ्झनमभ अनङ्टकूर नबएभा वा 
सबाभङ्टखरे अस्वीकृत गयेभा य ङ्झनजरे 
उङ्ञचत ठानभेा ङ्झनमभ अनङ्टकूर नबएको वा 
अस्वीकृत गयेको कायणको जानकायी 
प्रस्तावक सदस्मराई ङ्छदन सक्नेछ।  

(ख) प्रस्तावभा उल्रेख बएका तथ्मको 
सम्फन्धभा सबाभङ्टखरे फढी जानकायी ङ्झरन 
आवश्मक ठानभेा प्रस्ताव स्वीकृत वा 
अस्वीकृत गनङ्टय अङ्ञघ प्रस्तावक सदस्म वा 
भन्रीफाट प्रस्तावको तथ्मको ङ्जवषमभा 
जानकायी ङ्झरन सक्नेछ।  

(२) स्थगन प्रस्ताव जङ्टन ङ्छदनको फैठकभा ऩेश 
गनय खोङ्ञजएको हो सो ङ्छदनको फैठक शङ्टरु हङ्टने दङ्टई घण्टा 
अगावै सङ्ञचवराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्तो प्रस्ताव 
सङ्जहतको सूचनाको एक-एक प्रङ्झत सबाभङ्टख, ङ्जवषमसॉग 
सम्फङ्ञन्धत भन्री य आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून 
भन्रीराई ऩङ्झन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव 
सम्फन्धी सूचना एक फैठकभा एउटाबन्दा फढी ङ्छदन 
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ऩाइने छैन।  

(४) एक जनाबन्दा फढी सदस्मरे प्रस्तावको 
सूचनाभा हस्ताऺय गयेको बए ऩङ्जहरो क्रभ सङ्खख्माभा 
हस्ताऺय गने सदस्मरे सूचना ङ्छदएको भाङ्झननेछ।  

79. स्थगन प्रस्ताव सम्फन्धी शतय: कङ्ट नै जरूयी य सावयजङ्झनक 
भहत्वको ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय प्रदेश सबाको फैठक 
स्थङ्झगत गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव देहामका शतयहरूको 
अङ्झधनभा यही ऩेश गनय सङ्जकनेछ्- 

(क) प्रस्तावको ङ्जवषम तत्कार घटेको घटना य 
प्रदेश सयकायको उियदाङ्जमत्वङ्झबरको हङ्टन ङ्ट ऩने  

य 

(ख) ङ्झनमभ ६२ भा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरू ऩूया बएको 
हङ्टन ङ्ट ऩने।  

80. स्थगन प्रस्ताव ऩेश गने सबाको अनङ्टभङ्झत: (१) सबाभङ्टखरे 
ङ्झनमभ ७८ अनङ्टसाय प्रस्ताव ऩेश गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदएभा 
फैठकको प्रायम्बभा सबाभङ्टखरे सम्फङ्ञन्धत सदस्मको नाभ 
ङ्झरनेछ य त्मसऩङ्झछ स्थगन प्रस्ताव ऩेश गनय चाहने 
सदस्मरे प्रस्ताव ऩेश गनय फैठकको अनङ्टभङ्झत भा्नछे। 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको 
प्रस्तावको ङ्जवयोध गयेभा सबाभङ्टखरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन चाहन े
सदस्महरूराई उङ्झबने आदेश ङ्छदनेछ य तत्कार कामभ 
यहेको सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको दश प्रङ्झतशत वा 
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सोबन्दा फढी सदस्महरू उङ्झबएभा सबाको अनङ्टभङ्झत प्राप्त 
बएको भाङ्झननछे।   

81. प्रस्तावभा छरपर गने सभम ङ्झनधाययण: स्थगन प्रस्तावभा 
छरपर गनय सबाभङ्टखरे सबाको कामयक्रभराई सभेत 
दृङ्जष्टगत गयी सोही ङ्छदनको कङ्ट नै सभम तोक्न सक्नछे।  

82. छरपरको सभाङ्झप्त: सबाभङ्टखराई प्रस्तावभाङ्झथको 
छरपर ऩमायप्त बएको रागेभा उि प्रस्तावराई सबाको 
ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ।  

83. विव्मको राङ्झग सभम ङ्झनधाययण: कङ्ट नै प्रस्तावको 
सम्फन्धभा प्रस्तावक, सभथयक, सम्फङ्ञन्धत भन्री य अन्म 
सदस्महरूरे फोल्ने सभम सबाभङ्टखरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-१३ 

सङ्कल्ऩ 

84. सङ्कल्ऩ प्रस्तङ्टत गनय सङ्जकन:े (१) मस ङ्झनमभावरीको 
अधीनभा यही सावयजङ्झनक भहत्वको देहामको कङ्ट नै 
ङ्जवषमभा सङ्कल्ऩ ऩेश गनय सङ्जकनेछ्- 

(क) याम वा ङ्झसपाङ्चयस प्रकट गनय,  

(ख) प्रदेश सयकायको कङ्ट नै कामय वा नीङ्झतको 
सभथयन वा ङ्जवयोध प्रकट गनय वा 
ऩङ्टनङ्जवयचायका राङ्झग ध्मान आकषयण गनय वा  
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(ग) कङ्ट नै सन्देश वा ङ्झनदेशन ङ्छदन । 

(२) सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि य आवश्मक 
ठहयम्ाएको अन्म कङ्ट नै ङ्जवषमभा सङ्कल्ऩ ऩेश गनय अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन सक्नेछ।  

85. सङ्कल्ऩको सूचना: (१) सङ्कल्ऩ प्रस्तङ्टतकतायरे आपूरे ऩेश 
गनय चाहेको सङ्कल्ऩको सूचना कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय कङ्ट नै भन्रीरे कम्तीभा तीन ङ्छदनको सूचना 
ङ्छदई सङ्कल्ऩ ऩेश गनय सक्नछे।  

(२) भन्री फाहेक अरू सदस्मरे सबाभङ्टखको 
अनङ्टभङ्झत नङ्झरई एउटै अङ्झधवेशनभा तीन वटाबन्दा फढी 
सङ्कल्ऩहरूको सूचना ङ्छदन ऩाउने छैन। 

86. सङ्कल्ऩ सम्फन्धी शतय: मस ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखएको 
कङ्ट याहरूका अङ्झतङ्चयि प्रस्तावका सम्फन्धभा मस 
ङ्झनमभावरीका सफै शतयहरू सङ्कल्ऩको हकभा ऩङ्झन रागू 
हङ्टनेछन।् 

87. स्वीकाय मो्म छ वा छैन बङ्ङ ेङ्झनणयम: (१) कङ्ट नै सङ्कल्ऩ 
स्वीकाय मो्म छ वा छैन बङे्ङ प्रश्नको ङ्झनणयम सबाभङ्टखरे 
गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम गदाय 
सबाभङ्टखरे कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशय 
ङ्झरन सक्नेछ।  
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(३) सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि देखेभा सङ्कल्ऩराई मस 
ङ्झनमभ अनङ्टकूर फनाउनको ङ्झनङ्झभि आवश्मक सॊशोधन 
गनय सक्नेछ।  

(४) सबाभङ्टखफाट फैठकभा ऩेश गनय स्वीकृत 
सङ्कल्ऩको प्रङ्झत सङ्कल्ऩ ऩेश हङ्टने दङ्टई ङ्छदन अगावै सॊशोधन 
ऩेश गने प्रमोजनको राङ्झग सदस्महरूराई ङ्जवतयण 
गङ्चयनेछ। 

88. सङ्कल्ऩ ऩेश हङ्टन:े एउटा फैठकभा एकजना सदस्मको 
एकबन्दा फढी सङ्कल्ऩ कामयसूचीभा याङ्ञखने छैन य एक 
फैठकभा दङ्टईबन्दा फढी सङ्कल्ऩहरू याङ्ञखने छैन।्  

89. सङ्कल्ऩ ऩेश गने तयीका: (१) सबाभङ्टखरे नाभ ङ्झरएऩङ्झछ 
सङ्कल्ऩ प्रस्तङ्टत गनय चाहने सदस्मरे सबाभा आफ्नो सङ्कल्ऩ 
ऩेश गनय सक्नछे य त्मसयी सङ्कल्ऩ ऩेश गदाय सङ्कल्ऩको 
व्महोया ऩढी विव्म ङ्छदन सक्नेछ।  

तय सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय कङ्ट नै सदस्मरे 
अन्म कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो सङ्कल्ऩ ऩेश गनय अङ्झधकृत 
गनय सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सबाभङ्टखरे 
सदस्मको नाभ ङ्झरएऩङ्झछ सो सदस्मरे सङ्कल्ऩ ऩेश नगने 
इच्छा प्रकट गनय सक्नेछ।  

(३) सम्फङ्ञन्धत सदस्मरे ऩेश नगयेको सङ्कल्ऩ 
ङ्झनजरे ङ्जपताय ङ्झरएको भाङ्झननछे।  
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90. छरपरको सभमावङ्झध: सदस्मरे सङ्कल्ऩ प्रस्तङ्टत गदाय य 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे ऩङ्जहरो ऩटक फोल्दा सबाभङ्टखको 
अनङ्टभङ्झतरे फीस ङ्झभनेटसम्भको सभम ऩाउनेछ।फोल्न 
चाहने अन्म सदस्महरूको सभमावङ्झधको ङ्झनधाययण 
सबाभङ्टखरे गनेछ।सदस्महरूरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत 
भन्रीरे जवाप ङ्छदनेछ।  

91. सॊशोधन सम्फन्धी शतय: (१) मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगयत ऩेश 
बएका सङ्कल्ऩभाङ्झथ सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सॊशोधन 
ऩेश गनय सङ्जकनेछ। 

(२) ङ्झनमभ ७४ भा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरू 
सङ्कल्ऩको सॊशोधनका हकभा ऩङ्झन रागू  हङ्टने छन।्  

92. सङ्कल्ऩभा ङ्झनणयम: छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ सङ्कल्ऩ उऩय 
कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश बएको यहेछ बने सबारे ऩङ्जहरे सो 
उऩय ङ्झनणयम गयी सङ्कल्ऩभा ङ्झनणयम गनेछ। 

93. स्वीकृत सङ्कल्ऩ ऩठाइन:े सङ्ञचवरे सबाद्वाया स्वीकृत 
गङ्चयएको प्रत्मेक सङ्कल्ऩको एक-एक प्रङ्झत 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्राई य सम्फङ्ञन्धत भन्रीराई 
ऩठाउनछे।सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे स्वीकृत सङ्कल्ऩ 
कामायन्वमन गयी सोको जानकायी तत्कार सङ्ञचवारमभा 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

तय कङ्ट नै भनाङ्झसव कायण ऩयी सङ्कल्ऩ 
कामायन्वमन हङ्टन नसकेकोभा त्मस्तो कायण सङ्जहतको 
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जानकायी सबाराई गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-१४ 

अध्मादेश सम्फन्धी 

94. अध्मादेश ऩेश: (१) सॊङ्जवधानको धाया २०२ फभोङ्ञजभ 
जायी बएको अध्मादेश जायी बएऩङ्झछ फसेको सबाको 
फैठकभा सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे ऩेश गनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अध्मादेश ऩेश 
गदाय त्मस्तो अध्मादेश जायी गनङ्टय ऩयेको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत य 
कायण सभेतको ङ्जववयण सॊर्न गनङ्टय ऩनेछ।  

95. अध्मादेश अस्वीकाय गने सूचना: (१) अध्मादेश 
अस्वीकाय गनय प्रस्ताव ऩेश गनय चाहन ेसदस्मरे त्मस्तो 
सूचना अध्मादेश ऩेश बएको दङ्टई ङ्छदनङ्झबर सङ्ञचवराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदॉदा 
अध्मादेश अस्वीकृत गनङ्टय ऩनायको कायण सभेत उल्रेख 
बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सूचना 
एकबन्दा फढी प्राप्त बएभा आऩसी सहभङ्झत वा 
गोराप्रथाद्वाया कङ्ट नै एक प्रस्तावको सूचना भार 
छाङ्झननेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अध्मादेश 
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अस्वीकाय गने कङ्ट नै सूचना प्राप्त नबएभा सबाभङ्टखरे सो 
अध्मादेश स्वीकृत गयीमोस बनी प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदनछे। 

96. अध्मादेश अस्वीकृत गने प्रस्ताव ऩेश गने तङ्चयका: (१) 
सबाभङ्टखरे नाभ ङ्झरएऩङ्झछ प्रस्तावको सूचना गने सदस्मरे 
आफ्नो प्रस्ताव ऩेश गनेछ य त्मसयी प्रस्ताव ऩेश गदाय 
प्रस्तावको व्महोया ऩढी विव्म ङ्छदन सक्नछे।  

(२) सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई प्रस्तावको सूचना 
गने सदस्मरे आफ्नो प्रस्ताव ऩेश गनय अन्म कङ्ट नै 
सदस्मराई अङ्झधकृत गनय सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सबाभङ्टखरे 
सदस्मको नाभ ङ्झरएऩङ्झछ सो सदस्मरे प्रस्ताव ऩेश नगने 
इच्छा प्रकट गनय सक्नेछ।  

(४) सम्फङ्ञन्धत सदस्मरे ऩेश नगयेको प्रस्ताव 
ङ्झनजरे ङ्जपताय ङ्झरएको भाङ्झननछे।  

97. अध्मादेश भाङ्झथ ङ्झनणयम् (१) मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ 
अध्मादेश अस्वीकाय गने सम्फन्धी कङ्ट नै सूचना प्राप्त 
नबएभा वा अध्मादेश अस्वीकाय गने प्रस्ताव फैठकरे 
अस्वीकृत गयेभा सबाभङ्टखरे उि अध्मादेश स्वीकृत 
गङ्चयमोस ् बनी प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय सम्फङ्ञन्धत भन्रीराई 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ भन्रीफाट 
प्रस्तङ्टत अध्मादेश स्वीकृत गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव 
प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे सो प्रस्तावराई 
फैठकको ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनेछ।  

98. स्वीकृत अध्मादेश प्रङ्झतस्थाऩन गने ङ्जवधेमक् (१) मस 
ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ स्वीकृत बएको कङ्ट नै अध्मादेशका 
प्रावधानराई मथावत वा सॊशोधन सङ्जहत प्रङ्झतस्थाङ्जऩत गने 
उद्देश्मफाट प्रस्तङ्टत गङ्चयन े ङ्जवधेमकको साथभा उि 
अध्मादेश तत्कारै रागू गनङ्टय ऩयेको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत य कायण 
सङ्जहतको ङ्जववयण सॊर्न गयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएको 
प्रङ्झतस्थाऩन ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा ऩङ्चयच्छेद–१५ 
फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) फभोङ्ञजभ अध्मादेश 
प्रङ्झतस्थाऩन गने ङ्जवधेमक सॊङ्जवधानको धाया २०२ 
फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबर ऩाङ्चयत गयी प्रदेश प्रभङ्टखफाट 
प्रभाणीकयण बई सक्नङ्ट ऩनेछ। 

 

 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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ऩङ्चयच्छेद-१५ 

व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध 

99. ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग सूचना: (१) 
सॊङ्जवधान य मस ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही कङ्ट नै ऩङ्झन 
सदस्मरे ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछ।ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत 
गनय चाहने सदस्मरे ङ्जवधेमकको साथभा उद्देश्म, कायण य 
व्माख्मात्भक ङ्जटप्ऩणी सङ्जहतको ङ्जववयण सॊर्न गयी 
त्मसको सूचना कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै सङ्ञचवराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय सयकायी ङ्जवधेमकको हकभा ऩाॉच ङ्छदन 
अगाङ्झड सूचना ङ्छदनङ्ट ऩमायप्त हङ्टनेछ।  

(२) सॊङ्जवधानको धाया १९८ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ङ्जवधेमक ऐन फनेऩङ्झछ आङ्झथयक व्ममबाय हङ्टने यहेछ बन े
त्मस्तो ङ्जवधेमक ऩेश गदाय ङ्जवधेमकका साथभा ङ्जवस्ततृ 
ङ्जववयण सङ्जहतको आङ्झथयक ङ्जटप्ऩणी ऩङ्झन सॊर्न यहनङ्ट 
ऩनेछ।------------ 

100. आङ्ञित ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय सङ्जकन:े सबासभऺ 
ङ्जवचायाधीन यहेको कङ्ट नै ङ्जवधेमक भाङ्झथ ऩूणयत् वा आॊङ्ञशक 
रूऩभा आङ्ञित ङ्जवधेमक भूर ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत नहङ्टॉदै ऩङ्झन 
प्रस्तङ्टत गनय सङ्जकनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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तय भूर ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत नबएसम्भ आङ्ञित 
ङ्जवधेमक भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयने छैन। 

101. सभान ङ्जवषमको ङ्जवधेमक सूचीभा नयहन:े सबाभङ्टखरे 
अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक कङ्ट नै ङ्जवधेमक सदनको 
ङ्जवचायाधीन यहेको अवस्थाभा उस्तै ङ्जवषम य उद्देश्म 
सभावेश बएको कङ्ट नै अन्म ङ्जवधेमकको सूचना ङ्जवचायाधीन 
ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ वा ऩङ्झछ जङ्टनसङ्टकै ङ्झभङ्झतभा 
प्राप्त बएको बए ऩङ्झन त्मसराई प्राप्त ङ्जवधेमकको सूचीभा 
याङ्ञखने छैन।  

102. प्रत्मामोङ्ञजत व्मवस्थाऩन फाये ङ्जटप्ऩणी: कङ्ट नै ङ्जवधेमकभा 
कानून फनाउन ेअङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने प्रावधान यहेको 
बए त्मसको कायण, प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय अन्तगयत 
फनाइन े कानूनको प्रकृङ्झत य सीभा तथा त्मसफाट ऩनय 
सक्ने प्रबावप्रङ्झत ध्मानाकषयण सङ्जहतको ङ्जवस्ततृ ङ्जटप्ऩणी 
सॊर्न गनङ्टय ऩनेछ।  

103. स्वीकृत अध्मादेश प्रङ्झतस्थाऩन गने ङ्जवधेमक: प्रदेश 
प्रभङ्टखफाट जायी बएको कङ्ट नै अध्मादेशका प्रावधानहरूराई 
मथावत ् वा सॊशोधन सङ्जहत प्रङ्झतस्थाङ्जऩत गने उद्देश्मफाट 
प्रस्तङ्टत गङ्चयन े ङ्जवधेमकको साथभा उि कानून फनाई 
अध्मादेशको रूऩभा तत्कारै रागू गनङ्टय ऩयेको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 
य कायण सङ्जहतको ङ्जववयण सॊर्न गनङ्टय ऩनेछ।  

104. ङ्जवधेमकको ङ्जवतयण: ङ्जवधेमक ऩेश हङ्टने ङ्छदनबन्दा दङ्टई ङ्छदन 
अगावै प्रत्मेक सदस्मराई ङ्जवधेमकको प्रङ्झत उऩरब्ध 
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गयाइनेछ ।  

105. ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत भा्न े प्रस्तावको ङ्जवयोधको 
सूचना: कङ्ट नै ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत भा्न े
प्रस्तावको ङ्जवयोध गनय चाहने सदस्मरे त्मसको सूचना 
प्रस्ताव प्रस्तङ्टत हङ्टने ङ्छदनबन्दा कम्तीभा एक ङ्छदन अगावै 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

106. ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत भा्न ेप्रस्ताव: (१) ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत भा्न े प्रस्तावको कसैरे ङ्जवयोध 
गयेभा ङ्जवयोधकताय य प्रस्तावक सदस्मराई सबाभङ्टखरे 
क्रभश् सॊङ्ञऺप्त विव्म ङ्छदन अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ।तत्ऩिात ्
सो प्रश्नभाङ्झथ छरपर हङ्टन नङ्छदई सबाभङ्टखरे फैठकको 
ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत 
गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त बएभा प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे 
ङ्जवधेमकराई तत्कार सबा सभऺ प्रस्तङ्टत गनेछ। 

107. ङ्जवधेमक भाङ्झथको साभान्म छरपर: (१) ङ्झनमभ १०६ 
फभोङ्ञजभ ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत बइसकेऩङ्झछको अको कङ्ट नै 
फैठकभा प्रस्तावक सदस्मरे ङ्जवधेमक भाङ्झथ ङ्जवचाय 
गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभाङ्झथ 
छरपर हङ्टॉदा ङ्जवधेमकको सैद्धाङ्ञन्तक ऩऺभा भार 
छरपर गङ्चयनछे।त्मसयी छरपर गदाय ङ्जवधेमकको 
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भनसाम स्ऩष्ट गनय आवश्मक देङ्ञखएभा फाहेक ङ्जवधेमकका 
दपाहरू भाङ्झथ छरपर गङ्चयने छैन य ङ्जवधेमक भाङ्झथ 
कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश गनय सङ्जकने छैन। 

108. साभान्म छरपर सभाप्त बएऩङ्झछको कामयङ्जवङ्झध: (१) 
ङ्जवधेमक भाङ्झथ साभान्म छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे देहामको कङ्ट नै एक प्रस्ताव प्रस्तङ्टत 
गनय सक्नेछ्-  

(क) ङ्जवधेमक भाङ्झथको दपावाय छरपर 
सबाभा गङ्चयमोस ्वा  

(ख) दपावाय छरपरको राङ्झग ङ्जवधेमकराई 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा ऩठाइमोस।्  

(२) प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे उऩङ्झनमभ (१) 
फभोङ्ञजभको कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश गयेकोभा अन्म कङ्ट नै 
सदस्मरे सोही उऩङ्झनमभ फभोङ्ञजभको अको प्रस्ताव ऩेश 
गनय सक्नेछ। 

109. प्रस्ताव ऩेश गनय अङ्झधकृत गनय सङ्जकन:े ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्म स्वमभ ्उऩङ्ञस्थत हङ्टन असभथय छ बङे्ङ 
कङ्ट याभा सबाभङ्टख सन्तङ्टष्ट बएभा प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे 
अङ्झधकृत गयेको अन्म कङ्ट नै सदस्मराई सो ङ्जवधेमकको 
सम्फन्धभा प्रस्ताव ऩेश गनय सबाभङ्टखरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ। 

110. ङ्जवधेमकभा सॊशोधनको सूचना: (१) ङ्जवधेमकभा सॊशोधन 
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ऩेश गनय चाहने कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे ङ्जवधेमक भाङ्झथको 
साभान्म छरपर सभाप्त बएको फहिय घण्टाङ्झबर 
आपूरे ऩेश गनय चाहेको सॊशोधन सङ्जहतको सूचना 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) सङ्ञचवरे प्राप्त सॊशोधनको ङ्जववयण सवै 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनछे। 

111. सॊशोधन सम्फन्धी शतय: (१) देहामका शतयहरूका 
अधीनभा यही ङ्जवधेमकभा सॊशोधन ऩेश गनय सङ्जकनेछ्- 

(क) ङ्जवधेमकको ङ्जवषमसॉग सम्फद्ध हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ख) ङ्जवधेमकभा ङ्झनङ्जहत ङ्झसद्धान्तको ङ्जवऩयीत हङ्टन 
नहङ्टन,े 

(ग) सॊशोधन अस्ऩष्ट वा ङ्झनयथयक हङ्टन नहङ्टने,  

(घ) जङ्टन दपाभा सॊशोधन गनय खोङ्ञजएको हो 
सोही दपाको ङ्जवषम सम्फद्ध हङ्टनङ्ट ऩने,  

(ङ) सबाद्वाया ऩूवय स्वीकृत ङ्झसद्धान्त वा 
ङ्झनणयमको ङ्जवऩयीत हङ्टन नहङ्टन,े य 

(च) ङ्जवधेमकको कङ्ट न दपाको कङ्ट न व्मवस्था वा 
शब्दावरीको सट्टाभा के कस्तो व्मवस्था 
वा शब्दावरी याख्न खोङ्ञजएको हो बङे्ङ कङ्ट या 
स्ऩष्ट खङ्टराएको हङ्टन ङ्ट ऩने। 

(२) सबाभङ्टखराई मस ङ्झनमभको अधीनभा यही 
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कङ्ट नै सॊशोधनराई स्वीकृत गने, अस्वीकृत गने वा 
सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई फोराई त्मसभा सङ्टधाय गने वा एकै 
आशमका एकबन्दा फढी सॊशोधनहरूराई एकीकृत गयी 
स्वीकृत गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

112. सॊशोधनको क्रभ: सबाभङ्टखफाट स्वीकृत बएका 
सॊशोधनहरू मथासम्बव क्रभ ङ्झभराई सॊशोधनको सूचीभा 
याङ्ञखनेछन।् 

113. सॊशोधन सङ्जहत दपावाय छरपर: (१) सॊशोधनभा 
ङ्जवचाय गदाय साभान्मतमा ङ्जवधेमकका दपाहरूको 
क्रभानङ्टसाय गङ्चयनछे य सबाभङ्टखरे नाभ फोराएको 
सदस्मरे वा ङ्झनजरे अङ्झधकृत गयेको सदस्मरे सॊशोधन 
प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछ। 

(२) छरपरफाट मथावत यहेको वा सॊशोधन 
स्वीकाय गङ्चयएको प्रत्मेक दपाका सम्फन्धभा क्रभानङ्टसाय 
सबाभङ्टखरे "मो दपा ङ्जवधेमकको अङ्ग फनोस"् बङे्ङ 
प्रस्ताव ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ।  

तय सभमको ङ्झभतव्मङ्जमताको राङ्झग छरपरभा 
दोहोयोऩन हटाउन एकै दपा वा सो अन्तगयत प्राप्त 
अन्मोन्माङ्ञित सॊशोधनहरूराई एकसाथ छरपर गने 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सङ्जकनेछ य दपाहरूभाङ्झथको छरपरको 
क्रभभा ङ्जवधेमकको कङ्ट नै बाग वा दपाराई अङ्ञघ–ऩङ्झछ 
गयी छरपरभा याख्न वा कङ्ट नै बाग वा दपाराई ऩङ्झछ 
ङ्जवचाय गने गयी स्थङ्झगत याख्न सङ्जकनछे ।  
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(३) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस ङ्झनमभ य ङ्झनमभ ११४, ११५, 

११६ य ११७ को प्रमोजनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतभा ङ्जवधेमक भाङ्झथ दपावाय छरपर हङ्टॉदाको 
अवस्थाभा "सबाभङ्टख" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको 
सबाऩङ्झतराई य "फैठक" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको 
फैठकराई सभेत जनाउॉछ।  

114. सॊशोधन ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकन:े सॊशोधन प्रस्तङ्टतकताय 
सदस्मरे फैठकको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सॊशोधन ङ्जपताय ङ्झरन 
सक्नेछ।  

तय कङ्ट नै सॊशोधन भाङ्झथ ऩङ्झन सॊशोधन प्रस्तङ्टत 
बएकोभा सो सॊशोधनको टङ्टङ्गो नरागेसम्भ भूर 
सॊशोधनराई ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकने छैन। 

115. अनङ्टसूचीभाङ्झथ छरपर: सबाभङ्टखरे अन्मथा ङ्झनणयम गयेभा 
फाहेक ङ्जवधेमकभा यहेका अनङ्टसूची तथा त्मसभा प्राप्त 
सॊशोधन भाङ्झथको छरपर सम्फङ्ञन्धत दपाभाङ्झथको 
छरपरको रगिै गङ्चयनेछ य फैठकको ङ्झनणयमको राङ्झग 
याङ्ञखने प्रश्न ऩङ्झन सोही क्रभभा प्रस्तङ्टत गङ्चयनछे। 

116. दपाहरूराई सभूहीकृत रूऩभा ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनय 
सङ्जकने्   सबाभङ्टखरे उङ्ञचत सम्झेभा ङ्जवधेमकको दपा, 
अनङ्टसूची, कङ्ट नै सॊशोङ्झधत दपा वा अनङ्टसूची फैठकको 
ङ्झनणयमको राङ्झग सभूहीकृत रूऩभा याख्न ऩङ्झन सक्नेछ।  
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तय कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै दपा वा अनङ्टसूची, 
सॊशोङ्झधत दपा वा अनङ्टसूची फैठकको ङ्झनणयमका राङ्झग 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्रस्तङ्टत गङ्चयमोस ्बनी अनङ्टयोध गयेभा सबाभङ्टखरे 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्रस्तङ्टत गनेछ। 

117. प्रस्तावना य नाभको प्रस्तङ्टङ्झत: ङ्जवधेमकका अन्म सवै दपा 
य अनङ्टसूची बए सो उऩय सभेत ङ्झनणयम बएऩङ्झछ भार 
सबाभङ्टखरे ङ्जवधेमकको प्रस्तावना य नाभ सम्फन्धी 
दपाराई भूर रूऩभा वा सॊशोङ्झधत रूऩभा ङ्जवधेमकको 
अङ्ग फनाइमोस ्बनी अन्त्मभा प्रस्ताव गनेछ।  

118. ङ्झनदेशन ङ्छदन सङ्जकन:े सदनभा ङ्जवचायाधीन यहेको कङ्ट नै 
ङ्जवधेमकराई सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा ऩठाउॉदा वा सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतभा ङ्जवचायाधीन यहेको अवस्थाभा ऩङ्झन ङ्जवधेमकको 
ऩङ्चयङ्झध वा भूर उद्देश्मराई ङ्जवस्ततृ गनय वा कङ्ट नै ङ्जवशेष 
प्रावधानराई सभावेश गनय वा नगनय सदनरे सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

तय त्मस्तो ङ्झनदेशन ङ्जवधेमकको भूर बावना 
ङ्जवऩयीत हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन।  

119. सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन: सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा 
ङ्जवधेमक भाङ्झथ दपावाय छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ 
सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणयमको प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सबाऩङ्झतरे 
वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सबाभङ्टखरे तोकेको सङ्झभङ्झतको 
अन्म कङ्ट नै सदस्मरे प्रङ्झतवेदन सङ्जहतको ङ्जवधेमक फैठकभा 
ऩेश गनेछ। 
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120. ङ्जवधेमक ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकन:े (१) ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय 
सदस्मरे ङ्जवधेमक ङ्जपताय ङ्झरन अनङ्टभङ्झत भा्न ेप्रस्ताव ऩेश 
गनय चाहेभा एक ङ्छदन अगावै सङ्ञचवराई सूचना ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

(२) सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा ङ्जवधेमक ङ्जवचायाधीन 
यहेको अवस्थाभा ङ्जवधेमक ङ्जपताय ङ्झरने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग 
प्रस्ताव प्रस्तङ्टत बएभा सङ्झभङ्झतरे सोही व्महोयाको प्रङ्झतवेदन 
फैठकभा ऩेश गनेछ।  

(३) सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्जवधेमक ङ्जपताय 
ङ्झरने प्रस्तावक सदस्मरे सबाको फैठकभा प्रस्ताव प्रस्तङ्टत 
गनेछ।  

(४) ङ्जवधेमकराई ङ्जपताय ङ्झरने प्रस्तावको कसैरे 
ङ्जवयोध गयेभा प्रस्ताव गने तथा ङ्जवयोध गने सदस्मराई 
सबाभङ्टखरे सॊङ्ञऺप्त विव्म ङ्छदन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नछे य 
त्मसऩङ्झछ अरू छरपर हङ्टन नङ्छदई प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय 
ऩेश गनेछ। 

121. सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछको 
कामयङ्जवङ्झध:  (१) सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत 
बएऩङ्झछ सो प्रङ्झतवेदन सफै सदस्महरूराई ङ्जवतयण 
गङ्चयनेछ।  

(२) सबाभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक 
सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन ङ्जवतयण बएको चौफीस घण्टा ऩङ्झछको 
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कङ्ट नै सभमभा ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे देहामको 
कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नछे्- 

(क) प्रङ्झतवेदन सङ्जहतको ङ्जवधेमक भाङ्झथ 
छरपर गङ्चयमोस ्वा  

(ख) कङ्ट नै खास दपा वा दपाहरूका 
सम्फन्धभा ऩङ्टन् ङ्जवचायाथय ङ्झनदेशन 
सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा ङ्जवधेमक 
ङ्जपताय ऩठाइमोस।्  

(३) प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे उऩङ्झनमभ (२) 
फभोङ्ञजभको कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश गयेकोभा अन्म कङ्ट नै 
सदस्मरे सोही उऩङ्झनमभ फभोङ्ञजभको अको प्रस्ताव ऩेश 
गनय सक्नेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩेश 
गङ्चयएभा सबाभङ्टखरे सो प्रस्तावक सदस्मराई य ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्मराई फोल्न भौका ङ्छदनछे य मसयी दङ्टवै 
जनारे फोङ्झरसकेऩङ्झछ प्रस्तावक सदस्मरे प्रस्ताव ङ्जपताय 
नङ्झरएभा अरु छरपर हङ्टन नदीई सो प्रस्तावराई 
सबाको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ।  

(५) ङ्जवधेमकराई सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय ऩठाउन े
ङ्झनणयम बएभा सो ङ्जवधेमक भाङ्झथ ऩङ्टन् ङ्जवचाय गयी 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय 
ऩठाइनछे।  
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(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् ङ्जवचायाथय 
ङ्जपताय आएको ङ्जवधेमक भाङ्झथ सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे 
मथाशीघ्र ङ्जवचाय गयी सोही फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन 
सङ्जहतको ङ्जवधेमक फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(७) उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतरे ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदन सदस्महरूराई ङ्जवतयण 
बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे तोकेको ङ्छदन य सभमभा प्रस्तङ्टतकताय 
सदस्मरे उऩङ्झनमभ (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको 
प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ।  

(८) उऩङ्झनमभ (२) को खण्ड (क) वा 
उऩङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव स्वीकृत बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन य सो सम्फन्धी 
ङ्जवधेमकका दपाहरू तथा आनङ्टषङ्जङ्गक अन्म दपाहरूभा 
भार छरपर गनय सङ्जकनेछ।  

122. ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गने प्रस्ताव: फैठकभा दपावाय छरपर 
बएकोभा सो सभाप्त बएऩङ्झछ य सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतभा 
दपावाय छरपर बएकोभा सो सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन 
भाङ्झथको छरपर सभाप्त बई सॊशोधनहरूराई सबाको 
ङ्झनणयमाथय क्रभश् ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय 
सदस्मरे ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव प्रस्तङ्टत 
गनेछ।  

123. ङ्जवधेमक रगतफाट हटाइन:े (१) देहामको अवस्थाभा 
ङ्जवधेमकराई सबाको रगतफाट हटाइनेछ्- 
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(क) ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे ऩेश गयेको 
देहामको प्रस्ताव फैठकरे अस्वीकृत 
गयेभा्- 

(१) ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय अनङ्टभङ्झत ऩाउॉ 
बङे्ङ,  

(२) ङ्जवधेमक भाङ्झथ वा सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सङ्जहतको 
ङ्जवधेमक भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्
बङे्ङ वा  

(३) ङ्जवधेमक वा सॊशोधन सङ्जहतको 
ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गङ्चयमोस ्बङे्ङ।  

(ख) ङ्झनमभ १२२ फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत प्रस्ताव 
अस्वीकृत बएभा, 

(ग) ङ्जवधेमक ङ्जपताय ङ्झरएभा,  

(घ) गैयसयकायी ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टतकताय सदस्म 
सबाको सदस्म नयहेभा वा  

(ङ) गैयसयकायी ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत नहङ्टॉदै 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्म भन्री बएभा। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ रगतफाट 
हटाइएको ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा फैठकभा कङ्ट नै प्रस्ताव 
ऩेश गनय सङ्जकने छैन। 
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124. साभान्म रङ्टटीहरू सङ्टधाने सबाभङ्टखको अङ्झधकाय: सबाभङ्टखरे 
फैठकफाट ऩाङ्चयत बइसकेको ङ्जवधेमकभा आवश्मक 
देखेभा ङ्जवधेमकका दपाहरूको सङ्खख्माको क्रभ ङ्झभराउन 
आवश्मक आनङ्टषङ्जङ्गक सङ्टधाय गनय य अनामास हङ्टन गएका 
रङ्टटीहरु सच्माउन सक्नेछ। 

125. ङ्जवधेमकको ऩङ्टन् प्रस्तङ्टङ्झत: एक ऩटक फैठकफाट अस्वीकृत 
बएको ङ्जवधेमक सोही अङ्झधवेशनभा ऩङ्टन् प्रस्तङ्टत गङ्चयने 
छैन।  

126. ङ्जवधेमकको प्रभाणीकयण: (१) सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्जवधेमक 
सबाभङ्टखरे प्रभाङ्ञणत गयी प्रभाणीकयणको राङ्झग प्रदेश 
प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्जवधेमक सॊङ्जवधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (५) फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखद्वाया 
प्रभाणीकयण बएऩङ्झछ ऐन फङे्ङछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखफाट 
प्रभाणीकयण बएको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे सो 
सूचना सबाभा ऩढेय सङ्टनाउनछे।अङ्झधवेशन चारू नबएको 
अवस्थाभा त्मस्तो सूचना प्रदेश सबाको सूचना ऩरभा 
प्रकाशन गयाई सबाभङ्टखरे त्मसको प्रचाय प्रसाय सभेत 
गनय रगाउनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण 
गङ्चयएको ङ्जवधेमकको एक प्रङ्झत प्रदेश सबाको अङ्झबरेखभा 
याखी अको एक-एक प्रङ्झत प्रदेश प्रभङ्टखको कामायरम य 
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भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामायरमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

127. ङ्जवधेमक भाङ्झथ ऩङ्टनङ्जवयचाय: (१) सॊङ्जवधानको धाया २०१ 
को उऩधाया (३) फभोङ्ञजभ अथय ङ्जवधेमक फाहेक अन्म 
ङ्जवधेमक प्रदेश प्रभङ्टखरे सन्देश सङ्जहत सबाभा ङ्जपताय 
गयेभा सबारे सो ङ्जवधेमक उऩय ऩङ्टनङ्जवयचाय गनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपताय आएको 
ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको 
ऩयाभशय ङ्झरई सबाभङ्टखरे देहामकाभध्मे कङ्ट नै एक प्रकृमा 
ङ्झनधाययण गनय सक्नछे:- 

(क) मस ऩङ्चयच्छेदको ङ्झनमभ १०७ देङ्ञख 
ङ्झनमभ १२२ सम्भको प्रकृमा ऩङ्टन् 
अवरम्फन गने वा 

(ख) ङ्जपताय आएको ङ्जवधेमकराई सोही 
रूऩभा ऩङ्टन् ङ्झनणयमका राङ्झग सबाभा 
ऩेश गने।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत रूऩभा वा 
सॊशोधन सङ्जहत ऩङ्टन् ऩाङ्चयत बएको ङ्जवधेमक सॊङ्जवधानको 
धाया २०१ को उऩधाया (४) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयणका 
राङ्झग ऩेश बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रदेश प्रभङ्टखरे 
प्रभाणीकयण गनेछ। 
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128. सॊङ्जवधान सॊशोधन सम्फन्धी ङ्जवधेमकको कामयङ्जवङ्झध: (१) 
सॊङ्जवधानको धाया २७४ को उऩधाया (४) फभोङ्ञजभ 
सॊङ्जवधान सॊशोधन गने ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा मस 
ङ्झनमभको अधीनभा यही मस ऩङ्चयच्छेदको कामयङ्जवङ्झध रागू 
हङ्टनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सॊघीम सॊसदको 
कङ्ट नै सदनफाट प्राप्त बएको ङ्जवधेमकको सूचना अङ्झधवेशन 
चारू यहेको बए सबाभङ्टखरे सबाभा ऩढेय सङ्टनाउनछे। 

तय अङ्झधवेशन चारू नयहेको बए सबाभङ्टखरे 
सॊङ्जवधानको धाया १८३ फभोङ्ञजभ अङ्झधवेशन आह्वान गने 
व्मवस्थाका राङ्झग प्रदेश प्रभङ्टख य भङ्टख्मभन्री सभऺ रेखी 
ऩठाउनछे।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सूचना सबाभा 
प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ सङ्ञचवरे सोको जानकायी भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा 
ऩठाउनछे। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ऩठाइएको 
ङ्जवधेमक भङ्टख्म भन्रीरे तीस ङ्छदनङ्झबर सबाभा ऩेश 
गनेछ। 

(५) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जवधेमक 
भाङ्झथ दपावाय छरपर गयी फैठकभा प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत 
गने प्रमोजनका राङ्झग सबाभङ्टखरे फैठकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई 
ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत गठन गनय सक्नेछ। 
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(६) सॊङ्जवधान सॊशोधन गने ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत 
गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्ताव सबाभा तत्कार कामभ यहेका 
सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट स्वीकृत बएभा 
ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत बएको भाङ्झननेछ।  

(७) सॊङ्जवधान सॊशोधन गने ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत 
गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्तावभाङ्झथ सबाको ङ्झनणयम सदस्मको 
दस्तखत सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनद्वाया हङ्टनेछ । 

 (८) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सॊङ्जवधान सॊशोधन 
ङ्जवधेमक उऩय सबाफाट बएको ङ्झनणयमको जानकायी 
सबाभङ्टखरे सॊङ्जवधानको धाया २७४ को उऩधाया (५) 
फभोङ्ञजभ सॊघीम सॊसदभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-१६ 

याजस्व य व्ममको अनङ्टभान सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

129. याजस्व य व्ममको अनङ्टभान: (१) सॊङ्जवधानको धाया २०७ 
फभोङ्ञजभ अथय भन्रीरे सबाको फैठकभा याजस्व य 
व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ याजस्व य व्ममको 
वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ फसेको फैठकभा अथय 
भन्रीरे याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानको एक प्रङ्झत 
टेफङ्टर गनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(३) याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान टेफङ्टर 
गङ्चयएको ङ्छदन सो उऩय छरपर गङ्चयने छैन।  

130. याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ छरपर: (१) 
अथय भन्रीरे फैठकभा अथय ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने 
अनङ्टभङ्झतको राङ्झग प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनङ्टय अङ्ञघ याजस्व य 
व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ साभान्म छरपर गनयको 
ङ्झनङ्झभि सबाभङ्टखरे भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
ङ्झनजरे तोकेको अन्म कङ्ट नै भन्रीसॉग ऩयाभशय गयी ङ्छदन 
तथा सभमावङ्झध तोक्नछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन य 
सभमावङ्झधङ्झबर याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ 
साभान्म छरपर गङ्चयनछे।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको छरपरको 
प्रायम्ब अथय भन्रीको विव्मफाट हङ्टनेछ य छरपरभा 
उठेका प्रश्नहरूको उिय अथय भन्रीरे अन्त्मभा ङ्छदनेछ।  

131. ऩूयक अनङ्टभान: (१) सॊङ्जवधानको धाया २०९ फभोङ्ञजभ 
अथय भन्रीरे  फैठकभा ऩूयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गनय 
सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩूयक अनङ्टभान 
प्रस्तङ्टत गदाय अथय भन्रीरे त्मसको उद्दशे्म य कायण स्ऩष्ट 
गनङ्टय ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ऩूयक अनङ्टभान 
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प्रस्तङ्टत गङ्चयएको ङ्छदन सो उऩय छरपर गङ्चयन ेछैन।  

(४) ऩूयक अनङ्टभानभाङ्झथ साभान्म छरपर 
गनयको ङ्झनङ्झभि सबाभङ्टखरे भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे तोकेको अन्म कङ्ट नै भन्रीसॉग 
ऩयाभशय गयी ङ्छदन तथा सभमावङ्झध तोक्नछे।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन 
तथा सभमावङ्झधङ्झबर ऩूयक अनङ्टभानभाङ्झथ छरपर 
गङ्चयनेछ।  

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभको छरपरको 
प्रायम्ब अथय भन्रीको विव्मफाट हङ्टनेछ य छरपरभा 
उठेका प्रश्नहरूको उिय अथय भन्रीरे अन्त्मभा ङ्छदनेछ। 

132. व्ममको अनङ्टभान: (१) प्रत्मेक भन्रारमको ङ्झनङ्झभि 
प्रस्ताव गङ्चयएको खचयको यकभ साभान्मत् छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
शीषयक अन्तगयत याख्नङ्ट ऩनेछ।  

तय अथय भन्रीरे दङ्टई वा सोबन्दा फढी 
भन्रारमहरू य ङ्जवबागहरूको ङ्झनङ्झभि प्रस्ताव गङ्चयएको 
खचयको यकभ एउटै शीषयकभा सभावेश गनय वा खास 
भन्रारमहरू अन्तगयत सहज रूऩभा वगॉकयण गनय 
नसङ्जकन ेखचयको यकभहरू एउटै शीषयक अन्तगयत याख्न 
सक्नेछ।  

(२) प्रत्मेक शीषयकभा ऩङ्जहरे सफै प्रस्ताङ्जवत खचय 
यकभको ङ्जववयण य त्मसऩङ्झछ उऩशीषयकहरूभा ङ्जवबाङ्ञजत 
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प्रत्मेक खचय यकभको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण उल्रेख गयेको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ।त्मस्तो ङ्जववयणभाङ्झथ फैठकभा छरपर गनय 
सङ्जकनछे।  

तय सङ्ञञ्चत कोषभाङ्झथ व्ममबाय हङ्टने यकभहरूको 
हकभा फैठकको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद-१७ 

ङ्जवङ्झनमोजन तथा अथय ङ्जवधेमक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

133. ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध: (१) मस 
ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा मस ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखए 
फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनेछ।  

(२) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩूवय 
फैठकभा फजेट तमायीका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकका 
ङ्झसद्धान्त य प्राथङ्झभकता सम्फन्धभा (कय प्रस्ताव फाहेक) 
छरपर गङ्चयमोस ्बनी अथय भन्रीरे प्रस्ताव याख्नछे। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयने छरपरको 
कामयङ्जवङ्झध कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा 
सबाभङ्टखरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको छरपर 
फैठकभा ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत हङ्टन ङ्टबन्दा कम्तीभा 
ऩङ्झन ऩन्र ङ्छदन ऩूवय नै सभाप्त बइसक्नङ्ट ऩनेछ। 
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(५) फैठकभा वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ छरपर 
सभाप्त बएऩङ्झछ उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ बएको 
छरपरको आधायभा अथय भन्रीरे ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टत गनेछ। 

(६) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे भङ्टख्मभन्री वा 
ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे तोकेको अन्म कङ्ट नै 
भन्रीसॉग ऩयाभशय गयी ङ्जवधेमकका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
शीषयकहरूभाङ्झथ छरपर य ङ्झनणयम गनयको ङ्झनङ्झभि ङ्छदन 
तथा सभमावङ्झध तोक्नछे।   

(७) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभा ङ्झनङ्छदयष्ट गयी 
याङ्ञखएको प्रत्मेक शीषयक भाङ्झथ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट वा सभूहीकृत 
रूऩभा छरपर गङ्चयनछे।खचय कटौङ्झतको प्रस्ताव ऩेश 
गयेका सदस्महरुरे ङ्जवङ्झनमोजन  ङ्जवधेमकभाङ्झथ छरपर 
गदाय सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झतरे खचय कटौङ्झतको प्रस्तावको 
सम्फन्धभा सभेत आफ्नो धायणा याख्न सक्नेछन।्  

(८) उऩङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभको छरपरको 
क्रभभा कङ्ट नै शीषयक भाङ्झथ उठेको प्रश्नको जवाप 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे छरपरको अन्त्मभा ङ्छदनछे।  

(९) कङ्ट नै शीषयकराई ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनङ्टय अङ्ञघ 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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सो शीषयकको सम्फन्धभा दरीम सॊयचनाको आधायभा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएका खचय कटौतीका प्रस्तावहरूभध्मे एकै 
प्रकृङ्झतको प्रस्ताव एकबन्दा फढी बएभा कङ्ट नै एकभा भार 
छरपर गयी ङ्झनणयम गङ्चयनछे।  

(१०) एउटै शीषयकको खचय यकभसॉग 
सम्फङ्ञन्धत छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्रस्तावहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएभा वाङ्जषयक 
अनङ्टभानभा व्मवस्था गङ्चयएको सम्फङ्ञन्धत शीषयकहरूको 
क्रभ अनङ्टसाय छरपर गङ्चयनछे।  

(११) उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन 
तथा सभमावङ्झधको अन्त्मभा छरपर गनय फाॉकी यहेका 
सफै शीषयकहरूराई छरपर ङ्जवना नै सबाभङ्टखरे 
ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ। 

(१२) उऩङ्झनमभ (११) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम बएऩङ्झछ 
अथय भन्रीरे ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गङ्चयमोस ् बङे्ङ 
प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनेछ। त्मस्तो प्रस्ताव स्वीकृत बएभा 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत बएको भाङ्झननछे। 

134. खचय कटौतीको प्रस्ताव: (१) कङ्ट नै शीषयकको खचय यकभ 
घटाउन देहाम फभोङ्ञजभको प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय 
सङ्जकनछे्- 

(क) शीषयकको खचय यकभराई घटाई एक 
रूऩैमाॉ गङ्चयमोस,्  

(ख) शीषयकको खचय यकभभा उङ्ञल्रङ्ञखत खचय 
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यकभ घटाइमोस ्वा  

(ग) शीषयकको खचय यकभभा एक सम रूऩैमाॉ 
घटाइमोस।्  

(२) "शीषयकको खचय यकभराई घटाई एक 
रूऩैमाॉ गङ्चयमोस"् बनी प्रस्तङ्टत गङ्चयएको प्रस्तावराई 
शीषयकभा ङ्झनङ्जहत नीङ्झतको असहभङ्झत प्रकट गनय प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको भाङ्झननेछ।त्मस्तो प्रस्तावको सूचना ङ्छदने 
सदस्मरे छरपर गनय चाहेको नीङ्झतको व्महोया स्ऩष्ट य 
मथाथय रूऩभा सूचनाभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। त्मस्तो 
प्रस्तावभा उङ्ञल्रङ्ञखत खास फङ्टॉदा वा फङ्टॉदाहरूभा सीङ्झभत 
यही छरपर गङ्चयनेछ य त्मसभा सदस्महरूरे वैकङ्ञल्ऩक 
नीङ्झतको सङ्टझाव ङ्छदन सक्नछेन।्  

(३) "शीषयकको खचय यकभभा उङ्ञल्रङ्ञखत खचय 
यकभ घटाइमोस"् बनी प्रस्तङ्टत गङ्चयएको प्रस्तावराई 
ङ्झभतव्मङ्जमता अवरम्फन गनय प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
भाङ्झननेछ।त्मस्तो प्रस्तावद्वाया शीषयकभा उङ्ञल्रङ्ञखत खचय 
यकभ एकभङ्टष्ट घटाउने वा शीषयकको कङ्ट नै उऩशीषयकराई 
खायेज गने वा त्मस्तो उऩशीषयकको खचय यकभ घटाउन े
कङ्ट या प्रस्ताङ्जवत हङ्टन सक्नछे।त्मस्तो प्रस्ताव ऩेश गनय 
चाहेको सूचनाभा छरपर गनय खोजेको ङ्जवषम सॊङ्ञऺप्त य 
मथाथय रूऩभा खङ्टराएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।त्मस्तो प्रस्तावभा 
छरपर गदाय ङ्झभतव्मङ्जमता कसयी गनय सङ्जकन्छ बङे्ङ 
ङ्जवषमभा भार छरपर गङ्चयनछे।  
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(४) "शीषयकको खचय यकभभा एक सम रूऩैमाॉ 
घटाइमोस"् बनी प्रस्तङ्टत गङ्चयएको प्रस्तावराई प्रदेश 
सयकायको जवापदेही ऺेरङ्झबरको कङ्ट याभा प्रस्तावक 
सदस्मराई ङ्ञचि नफङ्टझेको कङ्ट या प्रकट गनय प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको साङे्कङ्झतक कटौतीको प्रस्ताव भाङ्झननेछ य त्मस्तो 
प्रस्ताव ऩेश गनय ङ्छदएको सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्ञचि 
नफङ्टझेको खास कङ्ट याभा भार छरपर गङ्चयनछे। 

135. खचय कटौतीको प्रस्ताव सम्फन्धी शतय: कङ्ट नै शीषयकको 
खचय यकभ घटाउन प्रस्तङ्टत गङ्चयन ेप्रस्ताव स्वीकाय मो्म 
हङ्टनको ङ्झनङ्झभि ङ्झनमभ ६२ फभोङ्ञजभका शतयहरूको 
अङ्झतङ्चयि देहामका शतयहरू ऩूया बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ्-  

(क) कङ्ट नै एक शीषयकसॉग भार सम्फङ्ञन्धत हङ्टन ङ्ट 
ऩने, 

(ख) खचयको यकभराई वृङ्जद्ध गनय वा खचय 
यकभको स्थानान्तय गनय खोजेको हङ्टन 
नहङ्टन,े  

(ग) कङ्ट नै एक ङ्जवशेष ङ्जवषम मथाथय रूऩभा 
खङ्टराएको हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(घ) कङ्ट नै कानून सॊशोधन वा खायेज गनयको 
ङ्झनङ्झभि सङ्टझाव गङ्चयएको हङ्टन नहङ्टने,  

(ङ) प्रदेश सयकायको सयोकायको ऺेरङ्झबरको 
ङ्जवषम हङ्टन ङ्ट ऩने, 
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(च) सॊङ्ञचत कोषभाङ्झथ व्ममबाय बएको यकभसॉग 
सम्फङ्ञन्धत हङ्टन नहङ्टने य 

(छ) कङ्ट नै फैठकभा छरपर गनयको ङ्झनङ्झभि 
सभम ङ्झनधायङ्चयत बइसकेको ङ्जवषमभाङ्झथ 
त्मस्तो ङ्झनधायङ्चयत सभम अगावै छरपर गने 
कङ्ट या उठाएको हङ्टन नहङ्टन।े 

136. खचय कटौतीको प्रस्तावको सूचना: कङ्ट नै शीषयकभा खचय 
यकभ घटाउन प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय चाहन े सदस्मरे 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक भाङ्झथको सैद्धाङ्ञन्तक  (याजस्व य 
व्ममको अनङ्टभानभाङ्झथको) छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ खचय 
कटौङ्झतको प्रस्तावको सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।मसयी सूचना ङ्छदॉदा एक भन्रारमभा एक दर वा 
स्वतन्र सदस्मको तयप्फाट एकभार सूचना ङ्छदन 
सङ्जकनछे।  

137. खचय कटौतीको प्रस्ताव उऩय ङ्झनणयम: कङ्ट नै खचय कटौतीको 
प्रस्ताव स्वीकायमो्म छ वा छैन बङे्ङ कङ्ट याको ङ्झनणयम 
सबाभङ्टखरे गनेछ।उि प्रस्ताव मस ङ्झनमभावरीको 
प्रङ्झतकूर देङ्ञखएभा सबाभङ्टखरे सो प्रस्तावराई कायण 
खोरी अस्वीकाय गनय सक्नछे। 

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
 
 



 

89 
 

138. खचय कटौतीको प्रस्तावभाङ्झथ सॊशोधन ऩेश गनयभा फन्देज: 
कङ्ट नै शीषयकभा खचय यकभ घटाउने प्रस्तावभा सॊशोधन 
ऩेश गनय सङ्जकने छैन।  

139. ऩेश्की खचय ङ्जवधेमक: (१) सॊङ्जवधानको धाया २१० को 
उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ अथय भन्रीरे फैठकभा ऩेश्की 
खचय ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछ।  

(२) ऩेश्की खचय ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा 
सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहयम्ाएको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनेछ।  

(३) सॊङ्जवधानको धाया २१० को उऩधाया (२) 
फभोङ्ञजभको ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने य ऩाङ्चयत गने कामयङ्जवङ्झध 
ऩेश्की खचय ङ्जवधेमक सयह हङ्टनेछ। 

140. आङ्झथयक ङ्जवधेमक: (१) वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत बएको 
रगिै ऩङ्झछ फसेको सबाको फैठकभा आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रीरे प्रदेश सयकायको अथय सम्फन्धी 
प्रस्तावहरूराई कामायन्वमन गनय फनेको आङ्झथयक ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(२) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन आङ्झथयक ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा मस 
ङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनछे।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(३) आङ्झथयक ङ्जवधेमक भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश बई स्वीकृत बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे 
भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे तोकेको 
अन्म कङ्ट नै भन्रीसॉग ऩयाभशय गयी सो ङ्जवधेमकभा 
छरपर गने ङ्छदन तथा सभमावङ्झध तोक्नेछ।  

(४) आङ्झथयक ङ्जवधेमक भाङ्झथ छरपर गदाय कङ्ट नै 
ऩङ्झन सदस्मरे प्रदेश सयकायको जवापदेही ऺेरङ्झबरको 
प्रशासङ्झनक कामय, स्थानीम सभस्मा वा प्रदेश सयकायको 
आङ्झथयक नीङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरूभाङ्झथ छरपर गनय 
सक्नेछ।  

(५) आङ्झथयक ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा मस ङ्झनमभभा 
उल्रेख गङ्चयएदेङ्ञख फाहेक सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहयम्ाएको 
कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनछे।  

141. ऩूयक ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक: (१) ऩूयक अनङ्टभान भाङ्झथ 
छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ अथय भन्रीरे फैठकभा ऩूयक 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(२) ऩूयक ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक सम्फन्धभा ऩङ्झन 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनछे।  

142. उधायो खचय ङ्जवधेमक: (१) सॊङ्जवधानको धाया २११ 
फभोङ्ञजभ अथय भन्रीरे फैठकभा उधायो खचय ङ्जवधेमक 
प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
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ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहयम्ाएको 
कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनछे।  

ऩङ्चयच्छेद-१८ 

ङ्जवश्वास भत वा अङ्जवश्वासको प्रस्ताव 

143. ङ्जवश्वासको भत: (१) सॊङ्जवधानको धाया १६८ को 
उऩधाया (२) वा (३) य धाया १८८ को उऩधाया (१) 
वा (२) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्रीरे तीस ङ्छदनङ्झबर प्रदेश 
सबाफाट ङ्जवश्वासको भत प्राप्त गनय प्रस्ताव ऩेश गने 
सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने सूचना 
प्रस्ताव भाङ्झथ छरपर हङ्टन े ङ्छदनबन्दा दङ्टई ङ्छदन अगावै 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्राप्त 
बएऩङ्झछ सङ्ञचवरे सबाभङ्टख सभऺ ऩेश गनेछ य 
सबाभङ्टखरे फैठकभा प्रस्ताव ऩेश गने ङ्छदन य सभम 
तोक्नेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन य 
सभमभा सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई भङ्टख्मभन्रीरे सो 
सम्फन्धभा आफ्नो विव्म ङ्छदई सबाको फैठकभा प्रस्ताव 
ऩेश गनेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभा 
छरपर गनय सबाभङ्टखरे सभमावङ्झध ङ्झनधाययण गनेछ य सो 
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सभमावङ्झधको अन्तभा भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनज अस्वस्थ बई 
वा काफू फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी फैठकभा आपै 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन असभथय बएभा ङ्झनजद्वाया अङ्झधकृत कङ्ट नै 
भन्रीरे छरपरको क्रभभा उठेका प्रश्नहरूको जवाप 
ङ्छदनेछ।  

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्री वा 
ङ्झनजद्वाया अङ्झधकृत कङ्ट नै भन्रीरे जवाप ङ्छदएऩङ्झछ 
सबाभङ्टखरे भङ्टख्मभन्री भाङ्झथ सबाको ङ्जवश्वास छ वा छैन 
बङे्ङ प्रश्न ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(७) ङ्जवश्वासको प्रस्तावभाङ्झथ सबाको ङ्झनणयम 
दस्तखत सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनद्वाया हङ्टनेछ। 

144. अङ्जवश्वासको प्रस्ताव: (१) सॊङ्जवधानको धाया १८८ को 
उऩधाया (४) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्रीभाङ्झथ सबाको ङ्जवश्वास 
छैन बनी सबाको सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको एक चौथाई 
सदस्महरूरे ङ्झरङ्ञखत रूऩभा अङ्जवश्वासको प्रस्ताव ऩेश गनय 
सक्नेछन।्  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩेश गनय 
चाहने सदस्महरूरे कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै सो 
कङ्ट याको ङ्झरङ्ञखत सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सूचना प्राप्त 
बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे प्रस्तावभाङ्झथ छरपर हङ्टने ङ्छदन य 
सभम तोकी सो कङ्ट या सफै सदस्मको अङ्झग्रभ जानकायीका 
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राङ्झग सूचनाऩरभा प्रकाशन गनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन य 
सभमभा प्रस्तावक सदस्महरूभध्मे ऩङ्जहरो हस्ताऺयकताय 
वा ङ्झनजरे अङ्झधकृत गयेको सदस्मको नाभ सबाभङ्टखरे 
फोराएऩङ्झछ सो सदस्मरे फैठकभा प्रस्ताव ऩेश गनेछ य 
ङ्झनजरे चाहेभा प्रस्ताव ऩेश गनङ्टय अङ्ञघ सो सम्फन्धभा 
आफ्नो विव्म ङ्छदन सक्नेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभा 
छरपर गनय सबाभङ्टखरे सभमावङ्झध ङ्झनधाययण गनेछ य सो 
सभमावङ्झधको अन्तभा भङ्टख्मभन्री वा ङ्झनज अस्वस्थ बई 
वा काफू फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी फैठकभा आपै 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन असभथय बएभा ङ्झनजद्वाया अङ्झधकृत कङ्ट नै 
भन्रीरे प्रस्ताव य छरपरभा उठेका प्रश्नहरूको जवाप 
ङ्छदनेछ।  

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्री वा 
ङ्झनजद्वाया अङ्झधकृत कङ्ट नै भन्रीरे जवाप ङ्छदएऩङ्झछ 
प्रस्तावक सदस्मरे फैठकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई प्रस्ताव ङ्जपताय 
ङ्झरन सक्नेछ।  

(७) उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभ प्रस्तावक 
सदस्मरे प्रस्ताव ङ्जपताय नङ्झरएभा सबाभङ्टखरे उि 
प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ।  

(८) अङ्जवश्वासको प्रस्तावभाङ्झथ सबाको ङ्झनणयम 
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दस्तखत सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनद्वाया हङ्टनेछ।  

(९) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभको प्रस्ताव सबाको 
तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको 
फहङ्टभतफाट ऩाङ्चयत बएभा भङ्टख्मभन्री आफ्नो ऩदफाट 
स्वत् ऩदभङ्टि हङ्टनछे। 

  (१०) उऩङ्झनमभ (९) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव 
ऩाङ्चयत बएभा सोको जानकायी प्रदेश प्रभङ्टखराई गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-१९ 

प्रदेश सबाको सङ्झभङ्झत 

145. सङ्झभङ्झत गठन गनय सङ्जकन:े प्रदेश सबाको कामय 
प्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत गनय ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत य ङ्जवशषे 
सङ्झभङ्झत गठन गनय सङ्जकनछे। 

146. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु: -- प्रदेश सयकायराई प्रदेश 
सबाप्रङ्झत उियदामी य जवापदेही फनाउन, प्रदेश 
सयकायफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन गयी आवश्मक ङ्झनदेशन वा याम सल्राह ङ्छदन 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
 
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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सभेतका राङ्झग प्रदेश सबाभा सॊङ्जवधानको धाया १९३ 
फभोङ्ञजभ देहाम फभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झतहरू यहनेछन।्प्रत्मेक 
सङ्झभङ्झतको नाभ य कामयऺ रे देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

 

क्र.
.स  

सङ्झभङ्झतको 
नाभ 

कामयऺ रे 

१ प्रदेश 
भाङ्झभरा 
सङ्झभङ्झत 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामायरम, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्रारम, सॊवैधाङ्झनक आमोगका 
प्रङ्झतवेदन (भहारेखा ऩयीऺक य याङ्जष्डम 
प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोगको 
वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन फाहेक), प्रदेश रोक 
सेवा आमोग य भङ्टख्म न्मामाङ्झधफिाको 
वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन। 

२ अथय तथा 
ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत 

आङ्झथयक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम, 

बौङ्झतक ऩूवायधाय तथा ङ्जवकास भन्रारम, 

प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग य 
याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि 
आमोगको फाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन। 

 

३ सावयजङ्झनक 
रेखा 
सङ्झभङ्झत 

भहारेखा ऩयीऺकको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन, 

फेरुजू पछ् र्मौट य प्रदेश सयकायको 
सावयजङ्झनक रेखा सम्फन्धी। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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४ ङ्ञशऺा, 
स्वास्थ्म तथा 
कृङ्जष सङ्झभङ्झत 

बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी 
भन्रारम, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम 

५ उद्योग, 
ऩमयटन तथा 
वातावयण 
सङ्झभङ्झत 

उद्योग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण 
भन्रारम य उऩबोिा ङ्जहत सम्फन्धी। 

 

 

(२)  ----- 

147. थऩ ङ्जवषम तोक्न:े ङ्झनमभ १४६ भा नऩयेका ङ्जवषमहरू 
सबाको सहभङ्झतभा सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि सम्झेको 
सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेरङ्झबर यहन ेगयी तोक्नेछ। 

148. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको गठन: (१) सबाभङ्टखरे कामय 
व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा ङ्झनमभ १४६ 
फभोङ्ञजभका प्रत्मेक सङ्झभङ्झतभा फढीभा फाइस जना 
सदस्महरू भनोनमन गनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतभा सदस्महरूको भनोनमन गदाय 
सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने याजनीङ्झतक दरको सदस्म 
सङ्खख्मा, भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भधेशी, थारु, 

भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर, खस-आमय तथा अन्म 
सभङ्टदामको सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वराई ध्मान ङ्छदनङ्ट 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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ऩनेछ।  

(३) कङ्ट नै सदस्म एकै साथ एकबन्दा फढी 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सदस्म हङ्टन सक्ने छैन। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्म आवश्मकता अनङ्टसाय आपू 
सदस्म नबएको सङ्झभङ्झतको फैठकभा सहबागी बई 
छरपरभा बाग ङ्झरन चाहेभा फैठक फस्ने ङ्छदनबन्दा 
कम्तीभा एक ङ्छदन अगावै सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको 
सबाऩङ्झतराई जानकायी ङ्छदई उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्नेछ।तय 
ङ्झनजराई त्मस्तो सङ्झभङ्झतभा भतदानको अङ्झधकाय हङ्टन े
छैन। 

149. सबाऩङ्झतको ङ्झनवायचन: (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा 
व्मवस्था बएकोभा फाहेक मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगयतका 
प्रत्मेक सङ्झभङ्झतभा सबाभङ्टखरे तोकेको ङ्छदन सबाऩङ्झतको 
ङ्झनवायचन हङ्टनछे य त्मसको सूचना सङ्ञचवरे कम्तीभा 
अठ्चारीस घण्टा अगावै सफै भङ्टख्म सचेतक य सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुराई जानकायी गयाउनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ङ्झनवायङ्ञचत नबएसम्भ, 
सबाऩङ्झतको ऩदका राङ्झग प्रस्ताङ्जवत नगङ्चयएको सङ्झभङ्झतको 
जेष्ठ सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

(३) सबाऩङ्झतको ङ्झनवायचनको राङ्झग तोङ्जकएको 
ङ्छदनको अङ्ञघल्रो ङ्छदन अऩयाह्न ऩाॉच फजेसम्भ कङ्ट नै 



 

98 
 

सदस्मरे अको कङ्ट नै सदस्मराई सबाऩङ्झत ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत 
गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रस्तावको सूचना अको कङ्ट नै सदस्मको 
सभथयन सङ्जहत अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा भञ्जङ्टयीको 
ङ्झनस्सा सङ्जहत सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रस्तावको 
सूचना प्रस्तावक सदस्मरे सङ्झभङ्झतभा प्रस्तङ्टत गयेऩङ्झछ 
सभथयक सदस्मरे सभथयन गनेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रस्तावको 
सूचना एउटा भार प्राप्त बएभा प्रस्तावक य सभथयक 
सदस्मरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ तत्कार सबाऩङ्झतत्व गने सदस्मरे 
प्रस्ताङ्जवत सदस्म सबाऩङ्झत ऩदभा ङ्झनङ्जवययोध ङ्झनवायङ्ञचत 
बएको घोषणा गनेछ।प्रस्तावको सूचना एकबन्दा फढी 
प्राप्त बएभा दतायक्रभ अनङ्टसाय प्रत्मेक प्रस्तावको प्रस्तावक 
य सभथयक सदस्मरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ सफै प्रस्तावहरूभाङ्झथ 
साभान्म छरपर हङ्टनेछ य त्मसऩङ्झछ तत्कार सबाऩङ्झतत्व 
गने सदस्मरे प्रस्तावराई क्रभश् सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनणयमाथय 
प्रस्तङ्टत गनेछ। 

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत 
गदाय प्रस्तावको ऩऺभा हङ्टने सदस्मराई "हङ्टन्छ" य 
ङ्जवऩऺभा हङ्टने सदस्मराई "हङ्टङ्ङ" बङे्ङ शब्द उच्चायण गनय 
रगाई साभान्म फहङ्टभत प्राप्त गने सदस्म सबाऩङ्झत ऩदभा 
ङ्झनवायङ्ञचत बएको घोषणा गङ्चयनेछ।  

(७) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत सभऺ 
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ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत एकबन्दा फढी प्रस्तावहरूभध्मे कङ्ट नै 
प्रस्ताव स्वीकृत बएऩङ्झछ सो प्रस्तावद्वाया प्रस्ताङ्जवत सदस्म 
सबाऩङ्झत ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत बएको ठहङ्चयनछे य फाॉकी 
प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गङ्चयन ेछैन। 

(८) तत्कार सबाऩङ्झतत्व गने सदस्मराई ऩङ्झन 
भत ङ्छदन े अङ्झधकाय हङ्टनछे।भत फयाफय बएभा गोरा 
प्रथाद्वाया ङ्झनणयम गङ्चयनेछ। 

(९) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत 
सदस्मरे सबाभङ्टख सभऺ अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ शऩथ 
ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ। 

(१०) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत नबएको वा नयहेको 
अवस्थाभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरूभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे 
सङ्झभङ्झतको फैठकको सबाऩङ्झतत्व गनेछ। 
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150. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको कामायवङ्झध य सबाऩङ्झत तथा सदस्मको 
ऩद ङ्चयि हङ्टन े अवस्था: (१) ङ्झनमभ १४६ फभोङ्ञजभका 
प्रत्मेक सङ्झभङ्झतको कामायवङ्झध सबाको अवङ्झधबयको राङ्झग 
हङ्टनेछ य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाही सबा स्थङ्झगत बएको 
अवस्थाभा योङ्जकने छैन। 

तय सबाभङ्टखरे प्रदेश सबाको सहभङ्झत ङ्झरई 
सदस्महरुको हेयपेय वा थऩघट गनय सक्नछे। 

(२) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩद देहामको कङ्ट नै 
अवस्थाभा ङ्चयि हङ्टनेछ :- 

(क) प्रदेश सबाको सदस्म नयहेभा, 

(ख) भन्री बएभा,  

(ग) याजीनाभा ङ्छदएभा,  

(घ) आफ्नो ऩदको ङ्ञजम्भेवायी 
इभान्दायीऩूवयक ऩूया गयेको छैन बनी 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सम्ऩूणय सदस्म 
सङ्खख्माको दङ्टई ङ्झतहाई फहङ्टभतरे 
प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयेभा।  

(३) सङ्झभङ्झतको सदस्मको ऩद देहामको कङ्ट नै 
अवस्थाभा ङ्चयि हङ्टनेछ :- 

(क) सबाको सदस्म नयहेभा,  

(ख) भन्री बएभा,  
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(ग) सङ्झभङ्झतको सदस्म ऩदफाट याजीनाभा 
ङ्छदएभा,  

(घ) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ हेयपेय बई 
सदस्म नयहेभा।  

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म य सबाऩङ्झतको ऩद ङ्चयि 
हङ्टन आएभा क्रभश् ङ्झनमभ १४८ को उऩदपा (१) य 
१४९ फभोङ्ञजभ ऩूङ्झतय गङ्चयनछे। 

(५) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको 
सबाऩङ्झतको ऩद ङ्चयि हङ्टन आएभा सङ्झभङ्झतको फैठक 
फसेको एक भङ्जहनाङ्झबर ऩूङ्झतय गङ्चयनेछ।  

151. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: (१) ङ्झनमभ 
१४६ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामयऺ ेरको 
ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही प्रत्मेक ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्-  

(क) भन्रारम, ङ्जवबाग य अन्तगयतका 
ङ्झनकामहरूको नीङ्झत तथा कामयक्रभ, स्रोत 
ऩङ्चयचारन, व्मवस्थाऩन य अरू मससॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जक्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदने य सभङ्टङ्ञचत ङ्जटप्ऩणी, ङ्झसपाङ्चयस य 
ङ्झनदेशन सङ्जहतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 
फैठकभा ऩेश गने, 
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(ख) भन्रारम, ङ्जवबाग य अन्तगयतका 
ङ्झनकामहरूको याजस्व य व्मम सम्फन्धी 
अनङ्टभानको जाॉच गयी वाङ्जषयक अनङ्टभान 
तमाय गने तयीका, वाङ्जषयक अनङ्टभानभा 
ङ्झनङ्जहत नीङ्झतको सट्टा अऩनाउन सङ्जकन े
वैकङ्ञल्ऩक नीङ्झत य वाङ्जषयक अनङ्टभानभा 
यहेको यकभभा के कङ्झत ङ्जकपामत गनय 
सङ्जकन्छ बङे्ङ सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य 
आफ्नो याम सङ्जहतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 
फैठकभा ऩेश गने,  

(ग) भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का सदस्महरूरे प्रदेश 
सयकायको तपय फाट फैठकभा सभम-
सभमभा ङ्छदएका आश्वासनहरूराई ऩूया गनय 
प्रदेश सयकायद्वाया के-कस्ता कदभहरू 
उठाइएका छन ् सो सम्फन्धभा अध्ममन 
गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदने य फैठकभा प्रङ्झतवेदन ऩेश 
गने, 

(घ) ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत सयकायी ङ्झनकामको 
सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको ङ्जहनाङ्झभना बए, 

नबएको अध्ममन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन 
गयी आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य फैठकभा 
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प्रङ्झतवेदन ऩेश गने,  

(ङ) प्रदेश सयकायद्वाया प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ 
अनङ्टरुऩ बए गयेका काभ कायफाही फाये 
छरपर गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(च) प्रदेश सयकायद्वाया सभम-सभमभा गठन हङ्टन े
छानङ्झफन आमोग/सङ्झभङ्झत य जाॉचफङ्टझ 
आमोग/सङ्झभङ्झतहरूद्वाया प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदन 
कामायन्वमनको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक याम, सल्राह य 
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(छ) भन्रारम, ङ्जवबाग य अन्म ङ्झनकामहरूफाट 
सम्ऩादन बएका काभको अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी सो सम्फन्धभा आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(ज) फैठकरे सङ्टम्ऩेको अन्म काभ गने, 

(झ) सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा सबाभङ्टखफाट 
अनङ्टभोङ्छदत फजेट य कामयक्रभको अधीनभा 
यही आफ्नो कामयक्रभ सञ्चारन गने, य 

(ञ) भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत खण्डहरू फभोङ्ञजभ कामय 
सम्ऩादन गदाय सम्फङ्ञन्धत भन्रारम तथा 
ङ्जवबागका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू य आवश्मक ऩये 
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तत ् ङ्जवषमका ङ्जवशेषऻहरूसॉग सभेत 
ङ्जवचायको आदान-प्रदान गने । 

(ट) छरपरभा थऩ ङ्जवषमवस्तङ्टको जानकायी 
आवश्मक ऩयेभा ङ्जवऻ तथा ङ्जवशेषऻहरुराई 
आभन्रण गनय सङ्जकनछे। 

(ठ) आ-आफ्नो कामयऺ रेङ्झबर ऩने भन्रारम य 
ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रत्मामोङ्ञजत 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी य सबारे दपावाय 
छरपरका राङ्झग ऩठाएका ङ्जवधेमक उऩय 
दपावाय छरपर गयी सो सम्फन्धी 
प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेश गने । 

 

(२) ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरूरे आफ्नो कामयऺ ेर 
अन्तगयतको ङ्ञजम्भेवायी सङ्ट-व्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे फहन गने 
सन्दबयभा आवश्मक कामयङ्जवङ्झध, कामयमोजना य 
कामयताङ्झरका फनाई रागू गनय सक्नेछन।्  

(३) सङ्झभङ्झतको कामय सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे सबाभङ्टखको ऩूवय स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
आवश्मक स्थानको भ्रभण गनय सक्नेछन।्  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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 (३क) सबाऩङ्झतरे उऩमङ्टि सम्झेभा 
सङ्झभङ्झतरे आन्तङ्चयक काभ कायफाही सञ्चारन गनय 
वा सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेरङ्झबरको ङ्जवषमको अध्ममन 
गयी प्रङ्झतवेदन ङ्छदन उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन 
गनय सक्नेछ। 

 (३ख) उऩसङ्झभङ्झत गठन गदाय 
उऩसङ्झभङ्झतरे गनङ्टय ऩने काभ य सो काभ सम्ऩङ्ङ 
हङ्टनङ्ट ऩने अवङ्झध ङ्जकटान गङ्चयनङ्ट ऩनेछ। 

 (३ग) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ङ्जवषमको अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन ङ्छदन 
उऩसङ्झभङ्झतका सदस्मरे कङ्ट नै स्थानको भ्रभण गनङ्टय 
ऩयेभा सबाऩङ्झत भापय त सबाभङ्टखको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ स्वकृङ्झत भाग गदाय 
त्मसयी भ्रभण गनङ्टय ऩने कायण स्ऩष्ट खङ्टराइएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे फैठकभा 
प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩने वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदनहरू वाङ्जषयक अनङ्टभान ऩेश 
हङ्टन ङ्ट अगावै य अरू प्रङ्झतवेदनहरू जङ्टनसङ्टकै सभमभा प्रस्तङ्टत 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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गनय सक्नेछन।् 

 १५१क. सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻको प्रवेश् (१) 
सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै ङ्जवषमभाङ्झथ 
छरपर हङ्टॉदा सो ङ्जवषमको प्रकृङ्झत हेयी 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे आवश्मक देखेभा सो 
ङ्जवषमका सम्फन्धभा स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदन प्रदेश 
सयकायको सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻराई 
सबाऩङ्झतको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सङ्झभङ्झतभा ङ्झरएय जान 
सक्नेछ । सो फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई 
आवश्मक कङ्ट याको स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदनङ्ट त्मस्तो 
अङ्झधकायी वा ङ्जवशषेऻको कतयव्म हङ्टनछे । 

(२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ठानभेा 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺ वा ङ्जहत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
ङ्जवशेषऻराई सभेत आभन्रण गयी सङ्टझाव ङ्झरन 
सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत बई आवश्मक कङ्ट याको स्ऩष्ट जानकायी 
ङ्छदनङ्ट त्मस्तो ऩऺ वा सयोकायवारा सभूह वा ङ्जहत 
सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवशेषऻको कतयव्म हङ्टनछे। 

 

152. ङ्जवशषे सङ्झभङ्झतको गठन: (१) ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत वाहेक 
सबाको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गने अन्म कामयको राङ्झग ङ्जवशषे 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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सङ्झभङ्झत गठन गनय सङ्जकनछे।  

(२) ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टय ऩयेभा त्मस्तो 
सङ्झभङ्झतरे गनङ्टय ऩने काभ य सोको सभमावङ्झध सभेत 
उल्रेख गयी सङ्झभङ्झतभा यहने सदस्महरूको नाभावरी 
सङ्जहतको प्रस्ताव सबाभङ्टखरे फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ।  

153. वाङ्जषयक कामयताङ्झरका: (१) ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतरे आफ्नो 
कामय सभमभै सम्ऩादन गनयका राङ्झग फाङ्जषयक कामयताङ्झरका 
ङ्झनभायण गनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कामयताङ्झरकाभा 
देहामका कङ्ट याहरु सभावेश हङ्टने छन :- 

(क) प्रस्ताङ्जवत कामयक्रभ य भङ्टख्म-भङ्टख्म 
ङ्जवषमहरु य 

(ख) आवश्मक ऩने अनङ्टभाङ्झनत फजेट। 

154. गणऩूयक सङ्खख्मा: (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा व्मवस्था 
बएकोभा फाहेक सङ्झभङ्झतको गणऩूयक सङ्खख्मा सङ्झभङ्झतको 
सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको एक चौथाई हङ्टनछे।  

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक सङ्खख्मा 
नऩङ्टगेभा सो सङ्खख्मा नऩङ्टगेसम्भ सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झतरे 
अको कङ्ट नै सभम वा ङ्छदनसम्भको राङ्झग फैठक स्थङ्झगत 
गनय सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा गणऩूयक सङ्खख्मा नऩङ्टगी रगाताय दङ्टई ऩटक 
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फैठक स्थङ्झगत गनङ्टय ऩयेभा सबाऩङ्झतरे त्मसको जानकायी 
सबाभङ्टखराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

155. रगाताय अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा कायफाही: रगाताय ऩाॉच वटा 
फैठकभा सबाऩङ्झतराई जानकायी नदीई अनङ्टऩङ्ञस्थत यहने 
सदस्मराई सबाऩङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा सबाभङ्टखरे 
सङ्झभङ्झतफाट हटाउन सक्नेछ य सो कङ्ट याको जानकायी 
सबाराई ङ्छदनेछ।  

156. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम: (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा व्मवस्था 
बएकोभा फाहेक सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको फहङ्टभतको ङ्झनणयम सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम भाङ्झननछे 
य भत फयाफय बएभा सबाऩङ्झतरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सबाऩङ्झतफाट 
प्रभाङ्ञणत हङ्टनेछ।  

157. छरपर छोट्याउन:े छरपरको ङ्झनङ्झभि सभमावङ्झध 
तोङ्जकएको वा नतोङ्जकएको जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतभा बएको छरपर अनावश्मक ङ्जकङ्झसभरे 
रङ्ञम्फएको बङे्ङ रागेभा सबाऩङ्झतरे सो छरपर 
छोट्याउन सक्नेछ।  

158. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन: (१) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सबाऩङ्झतरे 
वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सबाऩङ्झतरे तोकेको सो 
सङ्झभङ्झतको अन्म कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा ऩेश गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन ऩेश गने 
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सबाऩङ्झत वा सदस्मरे चाहेभा प्रङ्झतवेदनको सम्फन्धभा 
सॊङ्ञऺप्त विव्म ङ्छदन सक्नछे। 

(३) सबाभा ऩेश बएका प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत 
भन्रीरे कामायन्वमन गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 
कामायन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन एवॊ भूल्माङ्कन गयी 
सोको प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेश गनय सक्नेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन एवॊ 
भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन य सबारे सङ्टम्ऩेको ङ्जवषमका 
सम्फन्धभा सङ्झभङ्झतरे सबाभा ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ 
छरपर गङ्चयमोस ् बनी सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सबाऩङ्झतरे 
त्मस्तो प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको दङ्टई ङ्छदनङ्झबर प्रस्तावको 
सूचना सबाभङ्टखराई ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त 
बएभा दङ्टई ङ्छदनऩङ्झछको कङ्ट नै फैठकभा छरपर गङ्चयमोस ्
बनी प्रस्ताव ऩेश गनय सबाभङ्टखरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका 
सबाऩङ्झतराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ।  

(७) प्रस्ताव ऩेश गदाय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको 
सबाऩङ्झतरे सॊङ्ञऺप्त विव्म ङ्छदन सक्नेछ।त्मसऩङ्झछ 
सबाभङ्टखरे छरपरको राङ्झग सभमावङ्झध ङ्झनधाययण 
गनेछ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नहरुको जवाप 
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सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे ङ्छदएऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको 
भाङ्झननेछ। 

159. सङ्झभङ्झतभा सङ्टव्मवस्था य अनङ्टशासन कामभ गने अङ्झधकाय:  
(१) सङ्झभङ्झतको फैठकभा शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था तथा 
अनङ्टशासन कामभ याखी सङ्झभङ्झतको फैठक सङ्टचारू रूऩरे 
सञ्चारन गनय सङ्झभङ्झत य सङ्झभङ्झतका सदस्मका सम्फन्धभा 
सबाऩङ्झतराई मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सबाभङ्टखराई 
बएको सवै अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग 
बई सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्म ङ्झनष्काङ्ञशत वा ङ्झनरङ्ञम्फत 
बएभा सबाऩङ्झतरे सो कङ्ट याको सूचना सबाभङ्टखराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

160. अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना: सङ्झभङ्झतको रगाताय ऩाॉचवटा 
फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने सदस्मरे सोको कायण सङ्जहतको 
सूचना सबाऩङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सोबन्दा फढी अवङ्झधको 
बएभा सबाभङ्टखफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

161. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम: (१) सङ्ञचवारम अन्तगयत प्रत्मेक 
सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम यहनेछ।  

(२) सङ्ञचव प्रत्मेक सङ्झभङ्झतको ऩदेन सङ्ञचव 
हङ्टनेछ।  

(३) सङ्ञचवरे आपू भातहतको अङ्झधकृतराई 
सबाको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ गनय तोक्न 



 

111 
 

सक्नेछ।  

(४) सङ्ञचवरे सङ्झभङ्झतको कामय सम्ऩादनभा 
सहमोग ऩङ्टयम्ाउन सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, ङ्जवबाग वा 
ङ्झनकामसॉग आवश्मक जानकायी भाग गनय सक्नछे। 

162. याम ङ्छदन सक्न:े सङ्ञचव वा सङ्झभङ्झत सङ्ञचवरे सबाऩङ्झतको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई फैठकको ङ्जवचायाधीन ङ्जवषमभा आफ्नो याम 
ङ्छदन सक्नेछ। 

163. छरपर य ङ्झनणयमभा बाग ङ्झरन नहङ्टन:े कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको 
ङ्जवचायाधीन ङ्जवषमसॉग कङ्ट नै सदस्मको वैमङ्ञिक ङ्जहत 
गाॉङ्झसएको बए सो ङ्जवषमको छरपर य ङ्झनणयमभा सो 
सदस्मरे बाग ङ्झरन हङ्टॉदैन। 

164. सङ्झभङ्झतको कामयऺ रेको ङ्झनणयम: सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेर 
सम्फन्धभा ङ्जववाद उठेभा सबाभङ्टखको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ। 

165. सङ्झभङ्झतका सबाऩङ्झतहरुको फैठक: सङ्झभङ्झतको काभको 
प्रबावकाङ्चयता य कामयको भूल्माङ्कन गनय सभम सभमभा 
सबाभङ्टखको सबाऩङ्झतत्वभा सङ्झभङ्झतका सबाऩङ्झतहरुको 
फैठक फस्न सक्नेछ।त्मस्तो फैठकभा सङ्झभङ्झतका 
सङ्ञचवहरुरे सभेत बाग ङ्झरन सक्ने छन।् 

166. ङ्झनमभ तथा आदेशहरूको प्रकाशन य जाॉचफङ्टझ: (१) 
सबाद्वाया प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ फनाइएका 
ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथा जायी गङ्चयएका आदेश वा सूचनाहरू 
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प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गयी त्मस्तो ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ, 

आदेश वा सूचनाको आवश्मक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे 
सङ्ञचवारमराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।त्मस्ता ङ्झनमभ, 
ङ्जवङ्झनमभ, आदेश वा सूचनाको फायेभा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे 
जाॉचफङ्टझ य अध्ममन गयी सबाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय 
सक्नेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा 
अध्ममन गदाय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देखेभा 
सम्फङ्ञन्धत भन्रारमराई तत्कार ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे 
य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय प्रदेश सयकाय एवॊ 
सम्फङ्ञन्धत भन्रारमको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ। 

१६६क. प्रत्मामोङ्ञजत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय गदाय ध्मान याख्नङ्ट 
ऩने ङ्जवषम् सङ्झभङ्झतरे प्रत्मामोङ्ञजत व्मवस्थाऩन 
उऩय छरपर गदाय देहामका ङ्जवषमराई सभेत 
ध्मानभा याख्नङ्ट ऩनेछ्–  
(क) ऐनद्वाया प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय अन्तगयत 

नेऩार सयकायरे फनाउनङ्ट ऩने ङ्झनमभ 
फनाएको छ वा छैन,  

(ख) सॊङ्जवधान वा ऐनको उद्देश्म अनङ्टरुऩ ङ्झनमभ 
फनेको छ वा छैन,  

(ग) ऐनरे तोके फभोङ्ञजभका ङ्जवषम ङ्झनमभभा 
ऩयेका छन ्वा छैनन,्  

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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(घ) कङ्ट नै कय रगाउने वा उठाउने कङ्ट या 
ङ्झनमभभा ऩयेको छ वा छैन,  

(ङ) ऐनरे प्रत्मामोङ्ञजत गयेको व्मवस्था 
अनङ्टसाय फनेको ङ्झनमभरे अदारतको 
ऺेराङ्झधकायभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे 
हस्तऺेऩ गछय वा गदैन,  

(च) सॊङ्जवधान वा ऐनरे स्ऩष्ट रुऩभा त्मस्तो 
कङ्ट नै अङ्झधकाय प्रदान नगयेको कङ्ट नै 
व्मवस्थाको सम्फन्धभा ङ्झनमभ ऩूवयप्रबावी 
छ वा छैन,  

(छ) सॊङ्ञचत कोष वा अन्म सयकायी कोषफाट 
ङ्झनमभभा कङ्ट नै खचय व्महोनङ्टय ऩछय वा ऩदैन,  

(ज) सॊङ्जवधान वा ऐनद्वाया प्रदि अङ्झधकायको 
सीभाङ्झबर ङ्झनमभ छ वा छैन,  

(झ) त्मस्तो ङ्झनमभ प्रकाशन गनय य प्रदेश सबा 
सङ्ञचवारम सभऺ ऩेश गनयभा अनावश्मक 
ङ्जढराई गङ्चयएको छ वा छैन , य  

(ञ) त्मस्तो ङ्झनमभको अङ्झबप्राम स्ऩष्ट गनयका 
राङ्झग कङ्ट नै स्ऩष्टीकयण आवश्मक ऩछय वा 
ऩदैन। 
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ऩङ्चयच्छेद-२० 

ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झत 

167. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको गठन: (१) सबाभा एउटा 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झत यहनछे।ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा 
सबाभङ्टखरे सबाको सहभङ्झत ङ्झरई सर जना सदस्महरू 
भनोनमन गनेछ।  

तय कङ्ट नै भन्री ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सदस्म 
हङ्टन ऩाउने छैन। 

(२) ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सदस्म भनोनमन 
गदाय सदस्मको ऻान, अनङ्टबव य फैठकभा यहेको दरीम, 

रैंङ्जङ्गक, जातीम य ऺेरीम सॊयचनाराई भध्मनजय याखी 
सम्ऩूणय याजनीङ्झतक दरको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टन ेगयी भङ्जहरा, 
आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भधेशी, थारु, भङ्टङ्ञस्रभ, खस आमय, 
दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर तथा अन्म सभङ्टदामको सबाभा 
यहेको उऩङ्ञस्थङ्झतको आधायभा सभानङ्टऩाङ्झतक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वराई ध्मान ङ्छदइनछे। 

(३) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरूरे आपूभध्मेफाट ङ्झनवायचन गनेछन।्  

(४) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत य सदस्महरूको 
ऩदावङ्झध प्रदेश सबाको कामयकारबय हङ्टनछे।  

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(५) सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत 
सदस्मरे सबाभङ्टख सभऺ अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
शऩथ ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ।  

168. ङ्झनमभ रागू हङ्टन:े देहामका व्मवस्थाहरूका सम्फन्धभा 
ऩङ्चयच्छेद-१९ का ङ्झनमभहरू नै ---रागू हङ्टनेछन ्:- 

(क) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत वा 
सदस्मको ऩद ङ्चयि हङ्टने अवस्था, 

(ख) ङ्चयि ऩद ऩूङ्झतय गने व्मवस्था,  

(ग) ज्मेष्ठ सदस्मरे सबाऩङ्झतत्व गने व्मवस्था, 

(घ) गणऩूयक सङ्खख्मा,  

(ङ) सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणयम।  

169. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सम्फन्धी प्रश्नको सूचना: (१) कङ्ट नै 
सदस्मराई सॊङ्जवधानको धाया १८७ फभोङ्ञजभ सबाको 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ् बएको बङे्ङ रागेभा ङ्जवशेषाङ्झधकाय 
हनन ् बएको प्रश्न सम्फन्धी भनाङ्झसफ आधाय खङ्टराई 
सङ्ञचवराई ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।त्मस्तो सूचना कङ्ट नै 
ङ्झरखतको आधायभा ङ्छदइएको बए सो ङ्झरखत नै दाङ्ञखरा 
गनङ्टय ऩनेछ य सो ङ्झरखत प्राप्त गनय नसङ्जकने बए 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ्बएको व्महोया य ङ्झरखत बएको ठाउॉ 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 



 

116 
 

सभेत सूचनाभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त सूचनाको 
जानकायी सङ्ञचवरे सबाभङ्टख य ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतका 
सबाऩङ्झतराई मथाशीघ्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सबाऩङ्झतको 
ङ्झनदेशानङ्टसाय फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ।  

170. ङ्जवशषेाङ्झधकायको प्रश्न उठाउन ेफायेको शतय: ङ्जवशषेाङ्झधकाय 
हनन ् बएको प्रश्न अङ्ञघल्रो फैठक अन्त्म बएऩङ्झछ वा 
चारू फैठकभा घटेको प्रत्मऺ घटनाको सम्फन्धभा हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ।  

171. ङ्जवशषेाङ्झधकायको प्रश्नभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन: (१) 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ् बएको प्रश्नका सम्फन्धभा 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गनेछ।  

(२) प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको क्रभभा 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूसॉग साभान्म 
सोधऩङ्टछ गनय य ङ्झरखत प्रभाणहरू दाङ्ञखर गयाउन 
सक्नेछ।  

(३) प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गदाय ङ्जवशषेाङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन प्रथभ दृङ्जष्टभा ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ्को प्रश्न 
उठाउन भनाङ्झसफ देखेभा सोही व्महोयाको प्रायङ्ञम्बक 
प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गनेछ य ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ्को 
प्रश्न उठाउने स्वीकृङ्झत ङ्छदन उऩमङ्टि नबएभा कायण 
सङ्जहतको जानकायी सबाभङ्टख य सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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172. ङ्जवशषेाङ्झधकायको प्रश्न उठाउन ेतङ्चयका: (१) ङ्जवशेषाङ्झधकाय 
हनन ्को प्रश्न उठाउन चाहने सदस्मरे सबाभङ्टखको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई आपूरे उठाउन खोजेको ङ्जवषमभा सॊङ्ञऺप्त 
जानकायी ङ्छदई फैठकको अनङ्टभङ्झत भा्न सक्नछे। 

(२) ङ्जवशेषाङ्झधकाय हननको प्रश्न छरपरभा 
नल्माइमोस ् बनी कङ्ट नै सदस्मरे ङ्जवयोध गयेभा अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन चाहने सदस्महरूराई सबाभङ्टखरे उङ्झबने आदेश 
ङ्छदनेछ य सबाभा तत्कार उऩङ्ञस्थत यहेका सदस्म 

सङ्खख्माको वहङ्टभत सदस्महरू उङ्झबएभा फैठकको अनङ्टभङ्झत 
प्राप्त बएको भाङ्झननेछ। 

173. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई प्रश्न सङ्टम्ऩन:े (१) ङ्झनमभ १७२ 
फभोङ्ञजभ ङ्जवशेषाङ्झधकाय हनन ् बएको प्रश्न उठाउन 
फैठकफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त बएभा कङ्ट नै सदस्मरे त्मस्तो 
प्रश्नभा फैठकफाटै ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्बङे्ङ वा ङ्जवशेषाङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतभा ऩठाइमोस ्बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव ऩेश 
बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे सो प्रस्ताव भाङ्झथ छरपरको राङ्झग 
सभमावङ्झध तोक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको छरपर 
सभाप्त बएऩङ्झछ प्रस्तावक सदस्मरे प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन 
चाहेभा सबाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन 
सक्नेछ।त्मसयी प्रस्ताव ङ्जपताय नङ्झरएभा सबाभङ्टखरे सो 
प्रस्ताव ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनेछ।  



 

118 
 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ङ्जवशषेाङ्झधकायको 
प्रश्नभा फैठकफाटै ङ्जवचाय गने प्रस्ताव स्वीकृत बएभा 
फैठकरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमभ १७४ को 
उऩङ्झनमभ (३), (४) वा (५) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायको 
सभेत प्रमोग गयी सो प्रश्नको ङ्झनणयम गनेछ।त्मस 
सम्फन्धभा सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि कामयङ्जवङ्झध अऩनाउन 
सक्नेछ।  

(५) ङ्जवशषेाङ्झधकायको प्रश्न सङ्झभङ्झतभा ऩठाउन े
प्रस्ताव स्वीकृत बएभा सबाभङ्टखरे तत्सम्फन्धभा छानङ्झफन 
गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय स्वीकृत प्रस्ताव सङ्जहतको 
आवश्मक कागजातहरू सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनेछ। 

174. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको कामयङ्जवङ्झध य अङ्झधकाय: (१) 
ङ्झनमभ १७३ को उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभको स्वीकृत 
प्रस्ताव सङ्जहतको कागजात प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्जवशषेाङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर कायफाही शङ्टरू गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झतरे 
सबाभङ्टखको ङ्झनदेशनभा यही सङ्झभङ्झतको कामयङ्जवङ्झध 
व्मवङ्ञस्थत गनेछ। 

(३) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे छानङ्झफनको 
ङ्झसरङ्झसराभा अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञि उऩय सभाह्वान वा 
ङ्झगयफ्तायीको आदेश जायी गनय, साऺी ङ्ञझकाउन, प्रभाण 
फङ्टझ्न, ङ्झरखत दाङ्ञखर गयाउन वा फमान फकऩर गयाउन 
सक्नेछ।  
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(४) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मक 
ठहयम्ाएभा अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञिराई थङ्टनाभा याखी 
कायफाही गनय सक्नेछ।ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे सो 
फभोङ्ञजभ कसैराई थङ्टनाभा याखेकोभा सो कङ्ट याको 
जानकायी सबाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।सबारे उि कायफाही 
फदय गयेभा थङ्टनाभा याखेको व्मङ्ञिराई मथाशीघ्र 
थङ्टनाफाट भङ्टि गनङ्टय ऩनेछ।  

(५) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
सङ्ञचवारमका अङ्झतङ्चयि अन्म अङ्झधकायीको ऩङ्झन सहमोग 
ङ्झरन सक्नेछ।  

175. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन: (१) ङ्जवशषेाङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतरे आपूराई प्रदेश सबारे सङ्टङ्ञम्ऩएको प्रत्मेक 
प्रश्नराई छानङ्झफन गयी अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञिराई 
सपाइ ऩेश गने भङ्टनाङ्झसफ भौका सभेत ङ्छदई सफै 
तथ्महरूभा ङ्जवचाय गयी ङ्जवशषेाङ्झधकायको हनन बएको हो 
वा होइन, सो कङ्ट याको ठहय गयी प्रङ्झतवेदन सबाभा प्रस्तङ्टत 
गनेछ, जसभा देहामका ङ्जवषमहरु सभावेश हङ्टनेछन ्:- 

(क) आयोऩको आधाय, 

(ख) आयोऩसॉग सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सङ्करन 
गयेका प्रभाण,   

(ग) ङ्जवशेषाङ्झधकायको हनन ् बएको हो वा होइन 
बङे्ङ फायेभा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम, य 

(घ) सबाको वा कङ्ट नै सदस्मको ङ्जवशेषाङ्झधकाय 



 

120 
 

हनन ् गने कङ्ट नै सदस्मसङ्जहत व्मङ्ञि वा 
व्मङ्ञिहरु ङ्जवरुद्ध ङ्झरइनङ्टऩने कङ्ट नै 
अनङ्टशासनको कायफाही वा सजाम सङ्जहत 
कायफाहीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ 
फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्छदनबन्दा कम्तीभा एक ङ्छदन 
अगावै सो प्रङ्झतवेदन सफै सदस्मराई ङ्जवतयण गङ्चयनेछ।  

176. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ ङ्जवचाय: (१) 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सबाभा प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ 
सबाभङ्टखरे तोकेको ङ्छदन य सभमभा ङ्जवशेषाङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सोही 
सङ्झभङ्झतको जेष्ठ सदस्मरे प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश गनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ 
ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ सो प्रङ्झतवेदन 
भाङ्झथ फैठकभा छरपर हङ्टनछे।  

177. सॊशोधन ऩेश गनय सङ्जकन:े (१) ङ्झनमभ १७८ को 
उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ छरपर हङ्टॉदा 
सबाभङ्टखरे ङ्झनधाययण गयेको कामयङ्जवङ्झध अनङ्टरूऩ सॊशोधन 
ऩेश गनय वा कङ्ट नै ङ्जवशषे कङ्ट याको सम्फन्धभा ऩङ्टन् 
छानङ्झफन गनय प्रङ्झतवेदनराई ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय 
ऩठाइमोस ्बङे्ङ सॊशोधन ऩेश गनय सङ्जकनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
सॊशोधन भाङ्झथ सॊङ्ञऺप्त छरपर बएऩङ्झछ सबाभा ङ्झनणयमाथय 
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ऩेश गङ्चयनेछ।   

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदनराई 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय ऩठाइमोस ् बङे्ङ सॊशोधन 
स्वीकृत बएभा सो प्रङ्झतवेदन सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय 
ऩठाइनछे।त्मसयी ङ्जपताय आएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे --- सात 
ङ्छदनङ्झबर ऩङ्टन् छानङ्झफन गयी आफ्नो प्रङ्झतवेदन सबाभा 
ऩेश गनेछ।  

178. ङ्जवशषेाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गङ्चयमोस ् बङ्ङ े
प्रस्ताव:  (१) ङ्झनमभ १७६ को उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ वा ङ्झनमभ १७७ 
को उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झतफाट 
प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩङ्टन् प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ कङ्ट नै सदस्मरे 
प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झसपाङ्चयसहरू स्वीकृत गङ्चयमोस ्
बङे्ङ प्रस्ताव ऩेश गनय  सक्नछे।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव ऩेश 
बएऩङ्झछ सो प्रङ्झतवेदनभा कङ्ट नै सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गनय 
चाहेभा सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठहयम्ाएको रूऩभा सॊशोधन 
ऩेश गनय सक्नछे।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
प्रस्ताव वा उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सॊशोधन 
भाङ्झथ सॊङ्ञऺप्त छरपर बएऩङ्झछ सबाभङ्टखरे सॊशोधनभा 
ङ्झनणयम गयाई ङ्जवशषेाङ्झधकाय हनन ्बएको प्रश्नराई सबाभा 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनेछ।  

179. भापी ङ्छदन े वा सजाम घटाउन सक्न:े (१) 
ङ्जवशेषाङ्झधकायको प्रश्नभा सबाको ङ्झनणयमफाट अङ्झबमङ्टिराई 
सजाम बएकोभा ङ्झनजरे सबाभङ्टख भापय त ऺभामाचना गयी 
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन 
सबाभङ्टखरे सबासभऺ प्रस्तङ्टत गनेछ य अङ्झबमङ्टिरे गयेको 
ऺभामाचनाभा सबा सन्तङ्टष्ट बएभा तोङ्जकसकेको 
सजामराई भापी गनय वा घटाउन सक्नछे।  

ऩङ्चयच्छेद-२१ 

सबाभङ्टख वा उऩसबाभङ्टखरे ऩद अनङ्टकूर आचयण नगयेको 

बङ्ङ ेप्रस्ताव 

180. सबाभङ्टख वा उऩसबाभङ्टखरे ऩद अनङ्टकूर आचयण नगयेको 
बङ्ङ े प्रस्ताव: (१) कङ्ट नै सदस्मराई सबाभङ्टख वा 
उऩसबाभङ्टखरे आफ्नो ऩद अनङ्टकूर आचयण गयेको छैन 
बङे्ङ रागेभा सबाका तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणय 
सदस्म सङ्खख्माको एक चौथाई सदस्महरूको सभथयन 
प्राप्त गयी तत्सम्फन्धी प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नछे।त्मस्तो 
प्रस्ताव ऩेश गने सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव प्राप्त 
बएऩङ्झछ सङ्ञचवरे सो प्रस्ताव फैठकको अध्मऺता गने 
देहामकाभध्मे एक सभऺ ऩेश गनेछ्- 
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(क) सबाभङ्टखको ङ्जवरूद्ध बए उऩसबाभङ्टख 
सभऺ,  

(ख) उऩसबाभङ्टखको ङ्जवरूद्ध बए सबाभङ्टख 
सभऺ, य  

(ग) सबाभङ्टख तथा उऩसबाभङ्टख दङ्टवै उऩय 
एकै साथ प्राप्त बएको बए फैठकको 
अध्मऺता गनय भनोनीतभध्मेको ज्मेष्ठ 
सदस्म सभऺ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) अनङ्टसाय ऩेश गङ्चयएको 
फैठकको अध्मऺता गने ऩदाङ्झधकायीरे त्मस्तो प्रस्ताव 
दताय, छरपर य ङ्झनणयमका राङ्झग ङ्झभङ्झत तोक्नछे।प्रस्ताव 
दताय बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर फैठकभा छरपर हङ्टने 
गयी ङ्छदन य सभम तोङ्जकनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावभाङ्झथ 
फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्छदनबन्दा कम्तीभा एक ङ्छदन 
अगावै सो प्रस्तावका प्रङ्झतहरू सवै सदस्महरूराई ङ्जवतयण 
गङ्चयनेछ। 

181. फैठकको अध्मऺता: ङ्झनमभ १८० फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
प्रस्ताव उऩयको छरपर य ङ्झनणयम हङ्टने फैठकको 
अध्मऺता सो प्रस्ताव ऩेश गङ्चयएको अध्मऺता गने 
व्मङ्ञिरे गनेछ। 

182. प्रस्ताव उऩय छरपर य ङ्झनणयम: (१) छरपरको राङ्झग 
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तोङ्जकएको ङ्छदन य सभमभा प्रस्तावक सदस्मरे प्रदेश 
सबाको अध्मऺता गने व्मङ्ञिफाट आफ्नो नाभ 
फोराइएऩङ्झछ प्रस्ताव ऩेश गनेछ य ङ्झनजरे चाहेभा प्रस्ताव 
ऩेश गनङ्टय अङ्ञघ विव्म ङ्छदन सक्नेछ।आयोऩ रागेको 
ऩदाङ्झधकायीरे सभेत छरपरभा बाग ङ्झरन य भत ङ्छदन 
ऩाउनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव प्रस्तङ्टत 
बएऩङ्झछ सबाको अध्मऺता गने व्मङ्ञिरे छरपर हङ्टने 
सभमावङ्झध ङ्झनधाययण गनेछ य सो सभमावङ्झध सङ्जकएऩङ्झछ 
ऩद अनङ्टकूर आचयण नगयेको आयोऩ रागेको सबाभङ्टख 
वा उऩसबाभङ्टखरे आपू भाङ्झथ रगाइएको आयोऩको 
सपाइ सम्फन्धभा विव्म ङ्छदनेछ।मसयी सपाइ सम्फन्धी 
विव्म ङ्छदएऩङ्झछ प्रस्तावक सदस्मरे चाहेभा आपूरे ऩेश 
गयेको प्रस्ताव प्रदेश सबाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्जपताय ङ्झरन 
सक्नेछ।प्रस्तावक सदस्मरे प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन नचाहेभा 
वा सबारे अनङ्टभङ्झत नदीएभा उि प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय 
प्रस्तङ्टत गङ्चयनछे। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) को प्रमोजनको राङ्झग 
सबाको ङ्झनणयम दस्तखत सङ्जहतको भत ङ्जवबाजनद्वाया 
हङ्टनेछ।  

(४) ङ्झनमभ १८० फभोङ्ञजभको प्रस्ताव सबाको 
तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको दङ्टई 
ङ्झतहाई फहङ्टभतफाट ऩाङ्चयत बएभा सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी 
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स्वत् ऩदभङ्टि हङ्टनछे। 

ऩङ्चयच्छेद-२२ 

अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना, याजीनाभा य स्थान ङ्चयिता 

183. अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना: (१) कङ्ट नै सदस्म रगाताय दस 
वटा वा सोबन्दा फढी फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहनङ्ट ऩने 
बएभा तत्सम्फन्धी अग्रीभ सूचना सबाभङ्टखराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) कङ्ट नै सदस्म सबाको दस वटा बन्दा कभ 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत बएभा 
सबाभङ्टखराई अङ्झग्रभ सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।अग्रीभ सूचना 
ङ्छदन नसक्ने कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायण बए उऩङ्ञस्थत बएको 
तीन ङ्छदनङ्झबर सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदइन े
सूचनाभा आपू अनङ्टऩङ्ञस्थत यहने अवङ्झध य कायण सभेत 
उल्रेख गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सूचना बए 
सबाभङ्टखरे सबाको स्वीकृङ्झतको ङ्झनङ्झभि प्रस्तङ्टत गनेछ य 
उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सूचना बए सबाभङ्टखरे 
स्वीकृत गनेछ। 

184. याजीनाभा: (१) सबाभङ्टखरे उऩसबाभङ्टखराई सम्फोधन 
गयी आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ङ्छदन सक्नेछ।उऩसबाभङ्टख 
वा कङ्ट नै सदस्मरे आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ङ्छदॊदा 
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सबाभङ्टखराई सम्फोधन गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको 
याजीनाभा अध्मऺता गने व्मङ्ञिरे फैठकभा ऩढेय 
सङ्टनाउनछे।फैठक चारू नयहेको अवस्थाभा सूचनाऩरभा 
प्रकाशन गयी त्मसको प्रचाय प्रसाय सभेत गयाइनछे।  

185. स्थान ङ्चयिताको सूचना: (१) सॊङ्जवधानको धाया १८० 
(क), (ख), (घ) य (च) वा ङ्झनमभ १९२ अनङ्टसाय 
सबाको कङ्ट नै सदस्मको स्थान ङ्चयि बएभा सबाभङ्टखरे सो 
कङ्ट याको जानकायी सबाराई ङ्छदनेछ।   

(२) फैठक चारू नयहेको अवस्थाभा सबाभङ्टखरे 
त्मस्तो जानकायी सूचनाऩरभा प्रकाशन गयाउनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ स्थान ङ्चयि 
बएको सूचना सङ्ञचवरे प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टयका 
साथै भङ्ञन्रऩङ्चयषद् य ङ्झनवायचन आमोगराई जानकायी 
ङ्छदनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-२३ 

सॊसदीम दरको कामायरम य दर त्माग सम्फन्धी व्मवस्था 

186. सॊसदीम दरको कामायरम: (१) सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
बएका सफै याजनीङ्झतक दर य स्वतन्र सदस्मको 
सॊसदीम दरको कामायरम यहनेछ।  

(२) सॊसदीम दरको कामायरम सञ्चारन 
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सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कामय व्मवस्था ऩयाभशय 
सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा सबाभङ्टखको ङ्झनदेशानङ्टसाय 
सङ्ञचवारमरे ङ्झभराउनेछ।  

187. ङ्जववयण पायाभ बने: प्रत्मेक सदस्मरे मो ङ्झनमभावरी 
प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर अनङ्टसूची-५ 
फभोङ्ञजभको व्मङ्ञिगत ङ्जववयण पायाभ बयी सङ्ञचवारमभा 
ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  

188. सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने याजनीङ्झतक दररे ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट 
ऩने:     (१) सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने 
याजनीङ्झतक दरको नतेारे मो ङ्झनमभावरी प्रायम्ब बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर देहामको ङ्जववयण सङ्ञचवारमभा 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको पायाभभा 
आफ्नो दरका सदस्महरुको नाभ य 
ङ्जववयण, सङ्ञचवारमसॉग दरको 
तयप्फाट रेखाऩढी गनय अङ्झधकृत 
गङ्चयएका फढीभा दङ्टई जना 
सदस्महरुको नाभ य दस्तखत नभूना,  

(ख) सम्फङ्ञन्धत याजनीङ्झतक दरको ङ्जवधान 
वा ङ्झनमभको एक प्रङ्झत  य  

(ग) सम्फङ्ञन्धत सॊसदीम दरको ङ्जवधान वा 
ङ्झनमभको एक प्रङ्झत। 
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स्ऩष्टीकयण् मस ऩङ्चयच्छेदभा "दरको नेता" बङ्ङारे 
सम्फङ्ञन्धत दररे आफ्नो नतेा बनी छानेको सदस्मराई 
सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे प्रदेश सबाभा नेतारे गनङ्टयऩने 
कामय गनय सम्फङ्ञन्धत दररे अङ्झधकृत गयेको सदस्मराई 
सभेत जनाउॉछ ।  

(२) कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको सबाभा एक भार 
सदस्म बएभा ङ्झनजरे उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (ख) 
फभोङ्ञजभको कागजात एक प्रङ्झत सॊर्न गयी ङ्झनमभ 
१८७ फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩमायप्त हङ्टनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन एक भार सदस्म बएको याजनीङ्झतक सङ्गठन 
वा दरभा अको सदस्म थऩ बएभा सो दररे उऩङ्झनमभ 
(१) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) सबाको कामयकारभा कङ्ट नै दर गठन बएभा 
त्मसयी गठन बएको साभान्मतमा ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सो 
दरको नेतारे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

189. ङ्जववयणको प्रकाशन: ङ्झनमभ १८७ य १८८ फभोङ्ञजभ 
सङ्ञचवारमभा ङ्छदइएको ङ्जववयणको सायाॊश सूचनाऩरभा 
प्रकाशन गङ्चयनेछ। 

190. दर त्माग सम्फन्धी व्मवस्था: दर त्माग सम्फन्धी 
व्मवस्था प्रचङ्झरत कानङ्टनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ 
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हङ्टनेछ।  

191. फैठकराई जानकायी ङ्छदन े वा सूचना प्रकाशन गने: दर 
त्माग सम्फन्धी सूचना प्राप्त बएभा सबाभङ्टखरे सोको 
जानकायी सबाको फैठकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य फैठक चारू 
नयहेको अवस्थाभा त्मस्तो सूचना सङ्ञचवारमको सूचना 
ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

192. स्थान ङ्चयि बएको भाङ्झनन:े दर त्मागको सूचना सबाको 
फैठकराई ङ्छदएभा वा त्मस्तो सूचना सङ्ञचवारमको सूचना 
ऩाटीभा टाॉस बएभा त्मस्तो सदस्मको स्थान ङ्चयि बएको 
भाङ्झननेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-२४ 

सदस्मको आचयण य अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था 

193. सदस्मरे ऩारना गनङ्टय ऩने आचायसॊङ्जहता: (१) सबाका 
ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुरे सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभको 
उियदाङ्जमत्व ऩूया गनय तथा ङ्झनजहरुको काभ कायफाहीभा 
सावयजङ्झनक ङ्जवश्वास कामभ गनय देहाम फभोङ्ञजभका आचाय 
सॊङ्जहताको ऩारना गनेछन:्- 

(क) सबाको रक्ष्म ऩूङ्झतय गने तथा सो उद्देश्मका 
राङ्झग मस ङ्झनमभावरीको ऩूणय ऩारना गने, 

(ख) सभाजभा ङ्जवद्यभान सावयजङ्झनक नैङ्झतकता य 
आचयण अनङ्टकङ्ट रको व्मवहाय सदैव गने,  
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(ग) सबाको फैठक वा आपू सदस्म बएको 
सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई मसका काभ 
कायफाहीभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा बाग ङ्झरन े
तथा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गने,  

(घ) आफ्नो कतयव्म ङ्झनस्वाथय रूऩभा 
इभान्दायीऩूवयक तथा वस्तङ्टङ्झनष्ठ बई 
उियदामीऩूणय रूऩभा ऩारन गने,  

(ङ) फैठकसॉग सम्फङ्ञन्धत हयेक काभ 
कायफाहीभा सदस्महरुरे सावयजङ्झनक 
उद्देश्मराई भहत्व ङ्छदने तथा ङ्झनजी स्वाथय य 
सावयजङ्झनक स्वाथयका वीच द्वन्द्व हङ्टने ङ्ञस्थङ्झत 
बएभा स्ऩष्ट रूऩभा सावयजङ्झनक स्वाथयका 
राङ्झग उङ्झबन,े 

(च) सबाका कङ्ट नै काभ कायफाहीभा व्मङ्ञिगत, 

आङ्झथयक पाइदा वा शङ्टल्क, ऩाङ्चयिङ्झभक वा 
ऩाङ्चयतोङ्जषक ङ्झरई फोल्न,े भतदान गने वा 
बाग ङ्झरने काभ नगने, 

(छ) सदस्मको हैङ्झसमतभा प्राप्त बएका गोप्म 
सूचना एवॊ जानकायी फैठकको उद्देश्मका 
राङ्झग भार प्रमोग गने य आङ्झथयक 
पाइदाका राङ्झग मसराई कङ्ट नै अन्म व्मङ्ञि 
वा सॊस्थासॉग रेनदेनको ङ्जवषम नफनाउन,े 
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(ज) सबाको वा आपू सदस्म बएको सङ्झभङ्झतभा 
ङ्जवचायाधीन यहेको कङ्ट नै ङ्जवषमभा आफ्नो 
व्मङ्ञिगत वा ङ्झनजी स्वाथय गाॉङ्झसएको बएभा 
स्वेच्छारे सो कङ्ट याको स्ऩष्ट रूऩभा फङ्टङ्ञझन े
गयी फैठक वा सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाई 
सो ङ्जवषमभा हङ्टने छरपरफाट अरग 
यहने। 

(२) मस ङ्झनमभ अन्तगयतका आचायसॊङ्जहता 
ऩदाङ्झधकायी य सदस्महरुको सावयजङ्झनक जीवनको सवै 
ऩऺभा रागू हङ्टनेछन।् 

तय ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको ऩूणय रूऩभा 
व्मङ्ञिगत वा ङ्झनजी जीवनसॉग सम्फङ्ञन्धत काभ वा 
व्मवहायराई मसरे ङ्झनमङ्झभत गयेको भाङ्झनने छैन। 

194. उजङ्टयी गनय सङ्जकन:े (१) मङ्छद कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सबाको 
सदस्म सभेतराई कङ्ट नै सदस्मरे ङ्झनमभ १९३ अनङ्टसायको 
आचायसॊङ्जहताको कङ्ट नै प्रावधानको उल्रङ्घन गयेको ङ्जवश्वास 
गने कायण बएभा सङ्ञचव सभऺ ङ्झरङ्ञखत उजङ्टयी ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(२) सङ्ञचवरे उऩङ्झनमभ (१) अनङ्टसाय ङ्झरङ्ञखत 
उजङ्टयी प्राप्त गयेभा सो उजङ्टयीका फायेभा सबाभङ्टखराई 
मथाशीघ्र जानकायी गयाउनेछ।  

195. आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) सबाभा एउटा 
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आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको 
गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) सबाभङ्टख -सबाऩङ्झत 

(ख) उऩसबाभङ्टख -उऩसबाऩङ्झत  

(ग) प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने  
सॊसदीम दरका भङ्टख्म सचेतकको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सबाभङ्टखद्वाया भनोनीत  
फढीभा ऩाॉच जना सदस्म -सदस्म  

(घ) प्रदेश सबाको सङ्ञचव -सदस्म सङ्ञचव 

196. आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् 
(१) आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 

(क) ङ्झनमभ १९४ अनङ्टसाय उजङ्टयी प्राप्त बएको 
अवस्थाभा य कङ्ट नै सदस्मरे ङ्झनमभ १९३ 
को उऩङ्झनमभ (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
आचायसॊङ्जहताको उल्रङ्घन गयेको बनी 
सावयजङ्झनक रूऩभा उठेका प्रश्नको आधायभा 
आवश्मक छानङ्झफनको कामय प्रायम्ब गने, 

(ख) ङ्झनमभ १९३ भा उल्रेख गङ्चयएको आचाय 
सॊङ्जहताको उल्रङ्घनका सम्फन्धभा आपैं  
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छानङ्झफन गने,  

(ग) आचयणका सम्फन्धभा उठेका प्रश्नहरुको 
सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत सदस्म तथा अन्म 
व्मङ्ञिहरुसॉग आवश्मक जानकायी ङ्झरन,े 

(घ) आचयणका सम्फन्धभा प्रश्न उठाउन े
व्मङ्ञि, सॊस्था वा सञ्चाय भाध्मभसॉग 
आवश्मक जानकायी ङ्झरने य 

(ङ) सदस्महरुको आचयणका सम्फन्धभा उठेका 
प्रश्नहरुको ङ्जवषमभा छानङ्झफन गदाय सॊकङ्झरत 
तथ्मफाट सम्फङ्ञन्धत सदस्मरे आचयणको 
उल्रङ्घन गयेको देङ्ञखन्छ वा देङ्ञखदैन बङे्ङ 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट ङ्झनणयम गयी सोको 
प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गने। 

(२) आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो अन्म 
कामयङ्जवङ्झध आपै ङ्झनधाययण गनेछ। 

(३) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म उऩय 
आचयण उल्रङ्घनभा छानङ्झफन प्रायम्ब गङ्चयएकोभा 
त्मसराई आवश्मक सहमोग गनङ्टय प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हङ्टनेछ। 

(४) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म उऩय 
आचयण उल्रङ्घनभा छानङ्झफन प्रायम्ब गङ्चयएकोभा 
सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे 
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आफ्नो प्रङ्झतयऺा गने भनाङ्झसफ भौका प्रदान गनेछ।   

(५) आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे उऩङ्झनमभ (१) 
को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ सबाभा ऩेश गयेको 
प्रङ्झतवेदनराई सबाको अङ्झबरेखभा याङ्ञखनछे।  

(६) आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे उऩङ्झनमभ (१) 
को खण्ड (ङ) अनङ्टरूऩ कङ्ट नै सदस्मरे ङ्झनमभ १९३ भा 
उल्रेख गङ्चयएको आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घन गयेको ऩाएभा, 
सबाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको तथ्मराई ङ्झनमभ १६९ 
अनङ्टसाय ङ्जवशषेाङ्झधकायको उल्रङ्घनको प्रश्न बएको 
भाङ्झननेछ य सोही ङ्झनमभ अनङ्टसायको कामयङ्जवङ्झध रागू 
गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-२५ 

भन्रीद्वाया विव्म, याजीनाभा य कागजात टेफङ्टर 

197. भन्रीद्वाया विव्म य जानकायी: (१) सावयजङ्झनक 
भहत्वको ङ्जवषमभा भन्रीरे सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई 
फैठकभा विव्म वा जानकायी ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको विव्म 
वा जानकायीभाङ्झथ सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्जवषमवस्तङ्टभा 
केङ्ञन्द्रत यही प्रश्न सोध्न सङ्जकनछे य त्मस्तो प्रश्नको 
सम्भान गयी सम्बव बएसम्भ जवाप ङ्छदने दाङ्जमत्व 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीको हङ्टनेछ।  

198. टेफङ्टर गनङ्टय ऩने कागजात: (१) कङ्ट नै भन्रीरे फैठकभा 
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विव्म वा जानकायी ङ्छदॉदा कङ्ट नै सयकायी कागजऩर वा 
प्रङ्झतवेदन वा त्मसको कङ्ट नै अॊश उदृ्धत गयेभा त्मस्तो 
कागजऩर वा प्रङ्झतवेदन फैठकभा टेफङ्टर गनङ्टय ऩनेछ।  

तय कङ्ट नै कागजऩर वा प्रङ्झतवेदन टेफङ्टर गदाय 
याङ्जष्डम सङ्टयऺा, शाङ्ञन्त व्मवस्था वा सावयजङ्झनक वा याङ्जष्डम 
ङ्जहतको प्रङ्झतकूर हङ्टन्छ बङे्ङ ऩमायप्त आधाय य कायण 
बएभा सोको जानकायी सदनराई गयाई भन्रीरे त्मस्तो 
कागजऩर वा प्रङ्झतवेदन टेफङ्टर नगनय सक्नेछ।  

(२) कङ्ट नै कागजऩर वा प्रङ्झतवेदनको सायाॊश 
उल्रेख गयेभा त्मस्तो कागजऩर वा प्रङ्झतवेदन टेफङ्टर गनङ्टय 
ऩने छैन।  

199. याजीनाभा ङ्छदन े भन्रीद्वाया विव्म: (१) भन्री ऩदफाट 
याजीनाभा ङ्छदने सदस्मरे आपूरे ङ्छदएको याजीनाभाको 
सम्फन्धभा सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सबाभा विव्म ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको 
विव्मभाङ्झथ कङ्ट नै छरपर हङ्टने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद-२६ 

ङ्जवङ्जवध 

200. सङ्ञचवको अङ्झधकाय: (१) सङ्ञचवरे सबा वा कङ्ट नै 

                                                           
ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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सङ्झभङ्झतको फैठकभा प्रवेश गनय य फैठकभा कामययत सङ्ञचव 
वा अङ्झधकृतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन वा सबा वा सङ्झभङ्झतको 
फैठकरे भागेको कामयङ्जवङ्झध सम्फन्धी सल्राह ङ्छदन 
सक्नेछ। 

  (२) सङ्ञचवारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनको सम्फन्धभा सङ्ञचवारम सङ्ञचव य 
कभयचायीहरु सङ्ञचव भातहत यहनेछन।् 

  (३) सङ्ञचवारम सङ्ञचवरे सङ्ञचवको 
सङ्टऩङ्चयवेऺण, ङ्झनमन्रण य ङ्झनदेशनभा यही आपूराई 
तोङ्जकएको कामय सम्ऩादन गनङ्टय ऩनेछ। 

201. अङ्झबरेखहरुको सङ्टयऺा: (१) सबा य मसका सङ्झभङ्झतहरुको 
ङ्झनणयम तथा कायफाहीको अङ्झबरेखहरु सङ्ञचवरे सङ्टयङ्ञऺत 
याख्न रगाउनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ याङ्ञखन े
अङ्झबरेखहरु सबाभङ्टखको आदेश ङ्जवना सङ्ञचवरे सबा 
बवनफाट फाङ्जहय रैजान कसैराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदन ेछैन।  

202. बाषा: (१) सबा वा मसका सङ्झभङ्झतहरुको काभ कायफाही 
नेऩारी बाषाभा हङ्टनेछ।नेऩारी बाषाका अङ्झतङ्चयि अन्म 
याष्ड बाषाराई प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ प्रदेशको सयकायी 
काभकाजको बाषा ङ्झनधाययण गङ्चयएको बए त्मस्तो बाषाभा 
सभेत सबा वा सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको अङ्झबरेख 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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याख्न सङ्जकनेछ।  

(२) कङ्ट नै सदस्मरे आफ्नो भातबृाषाभा फोरेको 
अवस्थाभा त्मसराई अङ्झबरेख याख्न े व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फोल्न नसक्ने अऩाङ्गता बएका 
सदस्मको हकभा सबाभङ्टखरे त्मस्तो सदस्मराई साङे्कङ्झतक 
बाषाभा आफ्नो ङ्जवचाय प्रकट गनय य त्मस्तो ङ्जवचायराई 
ङ्झनजको सहमोगीरे सॉगै अनङ्टवाद गयी सबाभा सङ्टनाउन े
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नछे।  

203. कानूनी याम सल्राह सम्फन्धी व्मवस्था: सबा वा मसको 
कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकको काभ कायफाहीभा कङ्ट नै कानूनी 
प्रश्न उठेभा तत्सम्फन्धभा कानून शाखा प्रभङ्टख वा 
सबाभङ्टखरे तोकेको अङ्झधकृत कभयचायीको याम सल्राह 
ङ्झरइनेछ य सबा वा सङ्झभङ्झत ऩऺ वा ङ्जवऩऺ बएको कङ्ट नै 
भङ्टद्दा भाङ्झभराभा ङ्झनजरे सबा वा सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
सभेत गनेछ। 

204. सदस्मको ऩक्राउ सम्फन्धी जानकायी: (१) सॊङ्जवधानको 
धाया १८७ को उऩधाया (६) को व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
सबाको कङ्ट नै सदस्म ऩक्राउ गङ्चयएको सूचना प्राप्त बएभा 
सबाभङ्टखरे त्मसको जानकायी सबाराई तत्कार ङ्छदनेछ।  

(२) फैठक नचरेको अवस्थाभा उऩङ्झनमभ (१) 
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फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा सबाभङ्टखरे सङ्ञचवारमको 
सूचनाऩाटीभा सोको सूचना टाॉस गनय रगाई अन्म 
सञ्चायका भाध्मभफाट त्मसको प्रचाय प्रसाय सभेत गनय 
रगाउनछे। 

(३) सॊङ्जवधानको धाया १८७ को उऩधाया (६) 
को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्मराई 
कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा ऩक्राउ गङ्चयएको जानकायी 
प्राप्त बएभा त्मस्तो सदस्मराई प्रहयी ङ्जहयासतभा यहेको 
अवस्थाभा प्रदेश सबाको सदस्मको हैङ्झसमतरे कङ्ट नै कामय 
गनय वा कङ्ट नै अङ्झधकाय वा उन्भङ्टङ्ञि प्राप्त हङ्टने छैन। 

(४) कङ्ट नै सदस्म उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
तीन वषय वा सोबन्दा फढी कैदको सजाम हङ्टने वा नैङ्झतक 
ऩतन देङ्ञखने पौजदायी भङ्टद्दाभा अङ्झबमोग ऩर दामय बई 
ङ्झनज ऩूऩयऺ को राङ्झग थङ्टनाभा यहेकोभा त्मस्तो थङ्टनाभा 
यहेको अवङ्झधबय, कङ्ट नै सदस्मराई पौजदायी भङ्टद्दाभा 
अदारतको अङ्ञन्तभ पैसरारे कैदको सजाम हङ्टन े ठहय 
बएकोभा त्मस्तो कैदभा फस्नङ्ट ऩने अवङ्झधबय य कङ्ट नै 
सदस्मरे पौजदायी भङ्टद्दाभा अदारतको पैसरा फभोङ्ञजभ 
कैदको सजाम ब ङ्टिान गङ्चययहेकोभा सो अवङ्झधबय त्मस्तो 
सदस्मराई सबाभङ्टखरे ङ्झनरम्फन गनङ्टय ऩनेछ। 

205. ऩोशाक तथा रोगो: प्रदेश सबाका सदस्महरुको ऩोशाक 
तथा रोगो कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा 
सबाभङ्टखरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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206. सदस्मको भनोनमन: मस ङ्झनमभावरीभा रेङ्ञखएदेङ्ञख 
फाहेक प्रदेश सबासॉग सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झत, सभूह, सॊघ वा 
मस्तै ङ्झनकामभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने सदस्मको ऻान, सीऩ, 

रुङ्ञच एवॊ सबाभा यहेको दरीम सॊयचनाराई दृङ्जष्टगत गयी 
सबाभङ्टखरे भनोनमन गनय सक्नेछ य त्मस्तो सङ्झभङ्झत, 
सभूह, सॊघ वा ङ्झनकामको गठन य कामयङ्जवङ्झध सबाभङ्टखरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

207. प्रवेश ङ्झनमङ्झभत गने अङ्झधकाय: (१) सबा य सङ्झभङ्झतका 
फैठकहरु साभान्मतमा खङ्टरा यहनेछन।्  

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन देहाम सङ्झभङ्झतका फैठकहरु सङ्झभङ्झतरे अन्मथा 
ङ्झनणयम गयेकोभा फाहेक फन्द यहनेछ :- 

(क) कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झत, 

(ख) ङ्जवशेषाङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य 

(ग) आचयण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत। 

(३) प्रदेश सबाको काभ कायफाही हेनय आउन े
व्मङ्ञिहरुको सङ्टङ्जवधाराई ध्मानभा याखी प्रवेश ङ्झनमङ्झभत 
तथा ङ्झनमन्रण गने अङ्झधकाय सबाभङ्टखराई हङ्टनेछ।त्मसयी 
प्रवेश ङ्झनमङ्झभत गनय सबाभङ्टखरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
प्रवेशऩरको व्मवस्था गनय वा गनय रगाउन सक्नेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ जायी गङ्चयएको 
प्रवेशऩर ङ्झरई प्रदेश सबाको ऩङ्चयसयङ्झबर प्रवेश गने 
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व्मङ्ञिरे त्मस्तो प्रवेशऩरभा उङ्ञल्रङ्ञखत वा प्रदान 
गङ्चयएको शतयहरुको ऩारन गनङ्टय ऩनेछ।कसैरे ती शतयहरु 
ऩारन नगयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई सबाभङ्टखको आदेशरे 
फैठक बवनफाट ङ्झनष्काशन गनय सङ्जकनेछ। 

208. फैठकराई सम्फोधन् (१) नेऩारका याष्डऩङ्झत, 

उऩयाष्डऩङ्झत, प्रधानभन्री, प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबाको सबाभङ्टख तथा 
याङ्जष्डम सबाको अध्मऺरे सबाराई सम्फोधन गनय प्रदेश 
सयकायरे अनङ्टयोध गयेभा सबाभङ्टखरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ।  

  (२) कङ्ट नै ङ्जवदेशी याष्डको याष्डप्रभङ्टख, सयकाय 
प्रभङ्टख, सबाभङ्टख, अध्मऺ वा सॊमङ्टि याष्ड सॊघको 
भहासङ्ञचवरे सबाराई सम्फोधन गनय नेऩार सयकायको 
सहभङ्झत ङ्झरई प्रदेश सयकायरे अनङ्टयोध गयेभा सबाभङ्टखरे 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नछे। 

  (३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) फभोङ्ञजभ 
सम्फोधनको राङ्झग अऩनाइने प्रङ्जक्रमा कामय व्मवस्था 
ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा सबाभङ्टखरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

209. प्रदेश सबाको कायफाहीको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण: प्रदेश सबाको 
कायफाहीको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण सदस्महरुराई ङ्जवतयण 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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गङ्चयनेछ। 

210. आन्तङ्चयक कामयङ्जवङ्झध: (१) कामय व्मवस्था ऩयाभशय 
सङ्झभङ्झतको ऩयाभशय य सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सबाभङ्टखरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय आन्तङ्चयक कामयङ्जवङ्झध फनाउन 
सक्नेछ।  

211. ङ्झनमभहरुको ङ्झनरम्फन: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे 
सबाभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई मस ङ्झनमभावरीको कङ्ट नै 
ङ्झनमभराई प्रदेश सबासभऺ ङ्जवचायाधीन कङ्ट नै कामयको 
सम्फन्धभा रागू नहङ्टने गयी ङ्झनरङ्ञम्फत गङ्चयमोस ् बङे्ङ 
प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा उल्रेख बए अनङ्टसायको 
प्रस्ताव वैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्मको वहङ्टभतरे ऩाङ्चयत 
बएभा उि ङ्झनमभ तत्कारका राङ्झग ङ्झनरङ्ञम्फत बएको 
भाङ्झननेछ।  

212. फाधा अडकाउ पङ्ट काउन े अङ्झधकाय: मो ङ्झनमभावरीको 
प्रमोग गदाय ऩयेका फाधा अडकाउहरु पङ्ट काउन य 
सॊङ्जवधान तथा मस ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही 
आवश्मक आदेश वा ङ्झनदेशनहरु ङ्छदने अङ्झधकाय 
सबाभङ्टखराई हङ्टनेछ।त्मस्ता आदेश वा ङ्झनदेशनहरु 
त्मसऩङ्झछ फस्ने फैठकफाट अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट 
ऩनेछ।मसयी अनङ्टभोदन बएका आदेश वा ङ्झनदेशनहरु 
मस ङ्झनमभावरीभा ऩये सयह भाङ्झननेछन।् 
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213. ङ्झनमभावरीको व्माख्मा: मस ङ्झनमभावरीको व्माख्मा गने 
अङ्झधकाय सबाभङ्टखराई हङ्टनछे य ङ्झनजको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ।त्मस्तो ङ्झनणयमको जानकायी सबाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

214. सङ्ञचवको काभ गनय सक्न:े सङ्ञचव अनङ्टऩङ्ञस्थत बएको 
अवस्थाभा मस ङ्झनमभावरीभा सङ्ञचवरे गने बनी 
तोङ्जकएका कामयहरु सबाभङ्टखरे तोकेको वङ्चयष्ठ अङ्झधकृतरे 
गनेछ।  

215. आन्तङ्चयक काभ कायफाही भाङ्झनन:े मस ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गङ्चयन े काभ कायफाही सबाको 
आन्तङ्चयक काभ कायफाही भाङ्झनन े छ।मस सम्फन्धभा 
कङ्ट नै अदारतभा प्रश्न उठाइन ेछैन। 

216. ङ्झनमभावरी सॊशोधन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सबारे मस 
ङ्झनमभावरीभा आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नछे। 

(२) ङ्झनमभावरी सॊशोधन गनय आवश्मक ठानेभा 
कङ्ट नै सदस्मरे सो सम्फन्धी कायण य ङ्जववयण सङ्जहतको 
प्रस्तावको सूचना सबाभङ्टखराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सूचना 
सबाभङ्टखरे उऩमङ्टि ठानी अनङ्टभङ्झत ङ्छदएभा सो प्रस्ताव 
प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे ङ्झनमभावरी सॊशोधन भस्मौदा सङ्झभङ्झत 
गठन गङ्चयमोस ् बनी सङ्झभङ्झतभा यहने सदस्महरूको नाभ 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थङ्जऩएको। 
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सङ्जहतको प्रस्ताव स्वीकृङ्झतको राङ्झग फैठकभा प्रस्तङ्टत 
गनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा 
आवश्मकता अनङ्टसायको सङ्खख्माभा सदस्म यहनेछन ् य 
सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे आपूभध्मेफाट 
चमन गनेछन।् 

(५) सङ्झभङ्झतरे फैठकभा प्रङ्झतवेदन ऩेश 
गयेऩङ्झछको अन्म कामयङ्जवङ्झध सबाभङ्टखरे हेयपेय गयेभा 
फाहेक ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा अऩनाइने कामयङ्जवङ्झध 
अऩनाइनछे। 

217. खायेजी य फचाउ: (१) प्रदेश नम्फय तीनको प्रदेश सबा 
कामय सञ्चारन अन्तङ्चयभ कामयङ्जवङ्झध, २०७४ खायेज 
गङ्चयएको छ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध 
फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाहीहरु मसै ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननछे। 
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अनङ्टसूची-१ 

(ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (२) य ङ्झनमभ ९ को उऩङ्झनमभ (२) 
सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

िी सङ्ञचव, 

प्रदेश सबा, 
फागभती प्रदेश। 

ङ्जवषम् सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टख ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत गङ्चयमोस ्बङ्ङ े
प्रस्ताव। 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबाको सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टखको 
ङ्झनवायचनभा सदस्म िी ... ... ... ... ...  ... राई नेऩारको 
सॊङ्जवधानको धाया १८२ एवॊ प्रदेश सबा ङ्झनमभावरी, २०७४ को 
ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ फागभती प्रदेशको प्रदेश 
सबाको सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टख ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत गङ्चयमोस ् बनी 
प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गदयछङ्ट । ङ्झनजको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ छ्- 

1. नाभ थय  .............................................................. 
2. उभेय .................... वषय  

3. ङ्झरङ्ग ................................................................... 
4. ठेगाना ................................................................... 
5. भाता/ङ्जऩता .................................................................  
6. ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ, थय .................................................... 
7. याजनीङ्झतक दरको नाभ ............................................... 
8. नागङ्चयकता नम्फय य प्रकाय  ........................................ 
9. क्र.स. ........... 
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प्रस्तावक 

दस्तखत्................................ 
नाभ, थय्................................ 
क्र.स्.................................... 
ङ्झभङ्झत्..................................... 
भाङ्झथ उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सदस्म िी  ...  ...   ...   ...   
...    प्रस्तावक बई फागभती प्रदेशको  प्रदेश सबाको 
सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचनभा सदस्म िी    ...   ...   
...   ...   ... राई ङ्झनवायङ्ञचत गङ्चयमोस ् बनी गनङ्टयबएको 
प्रस्तावको भ सभथयन गदयछङ्ट।  

सभथयक 

दस्तखत्  ................................ 
नाभ, थय्  ................................ 
क्र.स् ...................................... 
ङ्झभङ्झत् ....................................... 
प्रस्ताङ्जवत उम्भेदवायको भञ्जङ्टयी यहेको ङ्झनस्सा 
भराई िी ................... ................. रे फागभती प्रदेशको 
प्रदेश सबाको सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टखको ङ्झनवायचनभा उम्भेदवाय 
प्रस्ताव गनङ्टय बएकोभा भ सो ऩदभा ङ्झनवायङ्ञचत बएभा 
सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टखको ऩदभा यही काभ गनय याजी छङ्ट । 

प्रस्ताङ्जवत उम्भेदवायको 
दस्तखत्  ................................ 
नाभ, थय्  ................................ 
क्र.स्  .................................... 
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ङ्झभङ्झत् ...................................... 
सॊर्न कागजात् प्रस्ताङ्जवत उम्भेदवायको नेऩारको नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ मसैसाथ सॊर्न छ। 
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अनङ्टसूची-२ 

(ङ्झनमभ ८ य ङ्झनमभ १० सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश सबाको सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टख ऩदको शऩथको ढाॉचा 
भ.............................................भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत ऩूणय 
वपादाय यही सत्म ङ्झनष्ठाऩूवयक प्रङ्झतऻा गछङ्ट य, ईश्वयको/देश य 
जनताको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक नेऩारको याजकीम सिा य 
सावयबौभसिा नेऩारी जनताभा ङ्झनङ्जहत यहेको नेऩारको सॊङ्जवधान 
प्रङ्झत ऩूणय वपादाय यहॉदै फागभती प्रदेशको प्रदेश सबाको 
सबाभङ्टख/उऩसबाभङ्टख ऩदको काभकाज प्रचङ्झरत कानूनको 
अधीनभा यही, भङ्टरङ्टक य जनताको सोझो ङ्ञचताई, कसैको डय 
नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवायग्रह वा खयाफ बावना नङ्झरई ऩदीम 
गोऩनीमता कामभ याखी इभान्दायीका साथ गनेछङ्ट। 

 

दस्तखत् .............................. 
नाभ, थय् .............................. 
ङ्झभङ्झत् ..................................                          
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अनङ्टसूची-३ 

(ङ्झनमभ १४९ को उऩङ्झनमभ (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदको उम्भेदवायको भनोनमनऩर य भञ्जङ्टयीको 

ङ्झनस्सा 
प्रस्तावकरे बने 

िी सङ्ञचव, प्रदेश सबा।  

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबा अन्तगयतको ............. 
..................... ....... सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदको ङ्झनवायचनभा 
िी .................... .............. राई भ प्रस्ताव गयी उम्भेदवाय 
भनोनमन गदयछङ्ट।ङ्झनजको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ छ्- 
१. ऩूया नाभ: ............................................  

२. उभेय: ..............वषय ङ्झरङ्ग: ..................... 
३. ठेगाना: ..............................................  

४. भाता/ङ्जऩता: .......................................... 
५. ऩङ्झत/ऩत्नीको ऩूया नाभ: ............................ 

प्रस्तावक 

दस्तखत :..................  

नाभ: ......................  

भतदाता नाभावरीको 
क्र.सॊ: ....  

सभथयकरे बने 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत....... ....... ......... ....... ....... ....... .... 
... प्रस्तावकरे प्रदेश सबा अन्तगयतको ........... 
........................ ....................सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदको 
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ङ्झनवायचनभा िी ...... ....... ...... ..... ................ राई 
उम्भेदवाय भनोनमन गनङ्टय बएको प्रस्तावको भ सभथयन गदयछङ्ट।  

 

सभथयक 

दस्तखत: 
.........................
.. 

नाभ: 
.........................
........  

भतदाता नाभावरीको 
क्र.सॊ: ....  

६. सॊर्न कागजात  

(क) प्रस्ताङ्जवत उम्भेदवायको नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩरको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ख) उम्भेदवायको भञ्जङ्टयी यहेको ङ्झनस्सा।  

ङ्झभङ्झत.......................  

उम्भेदवायको भञ्जङ्टयी यहेको ङ्झनस्सा 
भराई िी. .................................रे 
प्रस्ताव.........................सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झतको ङ्झनवायचनभा 
उम्भेदवाय प्रस्ताव गये फभोङ्ञजभ ङ्झनवायङ्ञचत बएभा भ सबाऩङ्झत 
ऩदभा यही काभ गनय याजी छङ्ट।प्रदेश सबा ङ्झनमभावरी, २०७४ 
फभोङ्ञजभ सबाऩङ्झत ऩदको ङ्झनवायचनभा उम्भेदवाय हङ्टन भेयो मो्मता 
ऩङ्टगेको छ।  
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ङ्झभङ्झत.......................  

प्रस्ताङ्जवत उम्भेदवायको  
दस्तखत् ................ 
नाभ: .....................  
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अनङ्टसूची-४ 

(ङ्झनमभ १४९को उऩङ्झनमभ (९) य ङ्झनमभ १६७ को उऩङ्झनमभ 
(५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सङ्झभङ्झतका सबाऩङ्झत ऩदको शऩथको ढाॉचा 
 

भ.............................................भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत ऩूणय 
वपादाय यही सत्म ङ्झनष्ठाऩूवयक प्रङ्झतऻा गछङ्ट य, ईश्वय/देश य जनताको 
नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक नेऩारको याजकीम सिा य सावयबौभसिा 
नेऩारी जनताभा ङ्झनङ्जहत यहेको नेऩारको सॊङ्जवधान प्रङ्झत ऩूणय 
वपादाय यहॉदै फागभती प्रदेशको प्रदेश सबा अन्तगयतको..... ..... 
....... ...... ....... ...... ...... ..... सङ्झभङ्झतको सबाऩङ्झत ऩदको 
काभकाज प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही, भङ्टरङ्टक य जनताको 
सोझो ङ्ञचताई कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवायग्रह वा 
खयाफ बावना नङ्झरई ऩदीम गोऩनीमता कामभ याखी इभान्दायीका 
साथ गनेछङ्ट ।  

 

ङ्झभङ्झत: ............................   

दस्तखत: ........................ 
नाभ: ............................. 
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अनङ्टसूची-५ 

(ङ्झनमभ १८७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सदस्मको व्मङ्ञिगत ङ्जववयण पायाभ 

1. सदस्मको नाभ, थय: 
2. आभाको नाभ, थय: फाफङ्टको नाभ, थय:    

 ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ, थय: 
3. स्थामी ठेगाना: ङ्ञजल्रा:           

 गा.ऩा./न.ऩा.:               वडा नॊ.:         
    टोर:  

4. जन्भ ङ्झभङ्झत: 
5. उच्चतभ शैङ्ञऺक मो्मता: 
6. प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने ङ्ञजल्रा:  

7. याजनीङ्झतक दरको,- 

(क) नाभ: 
(ख) स्वतन्र: 

8. सम्ऩकय  ठेगाना: ङ्ञजल्रा:   

 न.ऩा./गा. ऩा.:  

  वडा नॊ.:      टोर:  

  पोन नॊ.:    

 भोफाईर नॊ.:  

  ई–भेर: 
9. रुची: 
10. अनङ्टबव: 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववयणभा कङ्ट नै ऩङ्चयवतयन बएभा तङ्टरुन्त जानकायी 
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ङ्छदनेछङ्ट।  

 

दस्तखत:....................... 
नाभ, थय:.......................  

ङ्झभङ्झत:............................ 
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अनङ्टसूची-६ 

(ङ्झनमभ १८८ को उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (क) सॉग 
सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने याजनीङ्झतक दरको सदस्म सम्फन्धी 
ङ्जववयण 

 

क्र.स.: 
सदस्मको नाभ, थय:  

आभा/फाफङ्टको नाभ, थय: 
ऩङ्झत/ऩत्नी को नाभ, थय: 
स्थामी ठेगाना ङ्ञजल्रा: 
 

ऩराचाय गनय अङ्झधकृत गङ्चयएको सदस्मको 
(१)  दस्तखत : 
 नाभ, थय : 
(२) दस्तखत : 
 नाभ, थय : 

दरको नेताको 
दस्तखत: 
नाभ, थय: 
ङ्झभङ्झत: 

द्रष्टव्म: ङ्झभङ्झत २०७६।०९।२७ को प्रदेश याजऩरभा प्रकाङ्ञशत 
सूचना फभोङ्ञजभ “प्रदेश नॊ. ३” को सट्टा “फागभती प्रदेश” 

बङे्ङ शब्द याखी सॊशोधन गङ्चयएको छ। 


