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प्रतितिति सभा तियमावली, २०७५ 

             िेपाल राजपत्रमा प्रकातिि तमति  

 २०७५।२।२५ 

प्रस्िाविााः िेपालको संतविािको िारा १०४ को उपिारा (१) ले दिएको अतिकार प्रयोग गरी प्रतितिति सभाले आफ्िो 
कायय सञ्चालि गिय, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, सतमतिको गठि, काम कारबाही र सिि वा सतमतिको काययतवति 
तियतमि गिय यो तियमावली बिाएको छ । 

पररच्छेि-१ 

प्रारतभभक 

१. संतिप्त िाम र प्रारभभाः (१) यस तियमावलीको िाम “प्रतितिति सभा तियमावली, २०७५” रहकेो छ ।  

  (२) यो तियमावली िुरून्ि प्रारभभ हुिेछ ।  

२. पररभाषााः तवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस तियमावलीमा,-  

(क) “अथय मन्त्री” भन्नाले िपेाल सरकारको अथय मन्त्री सभझिु पछय र सो िब्िल ेअथय मन्त्रीको काम गिय 
िोदकएको अन्य कुि ैमन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई समेि जिाउँछ । 

(ख) “उपसभामुख” भन्नाले प्रतितिति सभाको उपसभामुख सभझिु पछय । 

(ग)  “टेबुल” भन्नाले सििको टेबुल सभझिु पछय र सो िब्िले सिि समि कुिै कागजपत्र वा तववरण पेि 
गि ेकाययलाई समेि जिाउँछ । 

(घ) “पिातिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गि े राजिीतिक 
िलका संसिीय िलका िेिा, प्रतितिति सभामा तवपिी िलको िेिा, प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व 
गिे राजिीतिक िलका संसिीय िलका उपििेा, मुख्य सचेिक, प्रमुख सचेिक, सभापति, सचेिक 
एवं संघीय संसिको महासतचव र सतचव सभझिु पछय ।  

(ङ)  “पररसर” भन्नाले प्रतितिति सभाको बैठक कि, उपकि सतहि भविको पररसर लगायि सभपूणय 
भाग सभझिु पछय र सो िब्िल ेसभामुखद्वारा समय-समयमा पररसर भिी िोदकएको ठाउँलाई समेि 
जिाउँछ । 

(च) “प्रस्िाव” भन्नाले प्रतितिति सभाको तवचाराथय पेि गररएको कुिै प्रस्िाव सभझिु पछय । 

(छ) “प्रस्िुिकिाय सिस्य” भन्नाले सरकारी तविेयकको सभबन्िमा कुिै मन्त्री र गरै सरकारी तवियेकको 
सभबन्िमा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्य सभझिु पछय । 

(ज) “बैठक कि” भन्नाले प्रतितिति सभाको बैठक कि सभझिु पछय र सो िब्िले बैठक किसँग जोतिएको 
िियकिीघाय िथा बरण्िालाई समेि जिाउँछ । 

(झ)  “मन्त्री” भन्नाले िेपाल सरकारको प्रिािमन्त्री, उपप्रिािमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री 
सभझिु पछय । 

(ञ) “मतन्त्रपररषि”् भन्नाल ेिपेालको संतविािको िारा ७६ बमोतजमको िेपाल सरकार मतन्त्रपररषि ्
सभझिु पछय । 

(ट)  “महासतचव” भन्नाले संतविािको िारा १०६ को उपिारा (१) बमोतजम तियुक्त संघीय संसिको 
महासतचव सभझिु पछय र सो िब्िले महासतचव अिुपतस्थि रहकेो अवस्थामा महासतचवको काम 
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गिय सभामुखले रातिय सभाको अध्यिको परामियमा िोकेको सतचव वा सतचवालय सतचवलाई 
समेि जिाउँछ ।  

(ठ)  “प्रतितिति सभा” भन्नाले संतविािको िारा ८४ बमोतजमको प्रतितिति सभालाई सभझिु पछय ।  

(ि)  “सतचव” भन्नाल े संतविािको िारा १०६ को उपिारा (१) बमोतजम तियुक्त प्रतितिति सभाको 
सतचव सभझिु पछय र सो िब्िले सतचव अिुपतस्थि रहकेो अवस्थामा प्रतितिति सभाको सतचव भई 
काम गिय यस तियमावली बमोतजम सभामुखले िोकेको सतचवालयको सतचव वा वररष्ठ अतिकृि 
कमयचारीलाई समेि जिाउँछ । 

(ढ)  “सतचवालय” भन्नाले संतविािको िारा १०७ बमोतजमको संघीय संसि सतचवालय सभझिु पछय । 

(ण) “सिि”, “सभा” वा “बैठक” भन्नाले प्रतितिति सभाको सिि, सभा वा बैठक सभझिु पछय ।  

(ि) “सिस्य” भन्नाले प्रतितिति सभाको सिस्य सभझिु पछय र सो िब्िले प्रस्िाव पिे गि े मन्त्रीलाई 
समेि जिाउँछ ।  

(थ) “सतन्ि” भन्नाले िेपाल राज्य वा िेपाल सरकार पि हुि ेसतन्ि वा सभझौिा सभझिु पछय । 

(ि) “सभापति” भन्नाले सतमतिको सभापति सभझिु पछय । 

(ि) “सभामुख” भन्नाले प्रतितिति सभाको सभामुख सभझिु पछय ।  

(ि) “सतमति” भन्नाले यस तियमावली बमोतजम गठि हुिे सतमति सभझिु पछय । 

(प) “सूचिापत्र” भन्नाले िेहायका तवषय समावेि भएको प्रतितिति सभाको सूचिापत्र सभझिु पछयाः-  

(१) बैठकको कारबाही सभबन्िी सूचिा-१ 

(२) बैठकको कारबाहीको संतिप्त तववरण-२ 

(३) सतमतिसँग सभबतन्िि सूचिा-३ 

(४) सभामुखले आवश्यक ठहर् याएका अन्य तवषय-४ 

(फ) “संतविाि” भन्नाले िेपालको संतविाि सभझिु पछय । 

(ब) “संसिीय मातमला मन्त्री” भन्नाले िेपाल सरकारको संसिीय मातमला हिेे मन्त्री सभझिु पछय । 

पररच्छेि-२ 

प्रतितिति सभाको अतिवेिि िथा बैठक सञ्चालि 

३. अतिवेिि आह्वाि र अन्त्याः (१) रािपतिले संतविािको िारा ९३ को उपिारा (१) बमोतजम अतिवेिि आह्वाि 
गरेको सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले सिस्यलाई दििेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम आह्वाि गरेको अतिवेिि रािपतिले संतविािको िारा ९३ को उपिारा (२) 
बमोतजम अन्त्य गरेमा सो सभबन्िी सूचिा सभामुखल ेबैठकमा पढेर सुिाउिछे । 

  िर प्रतितिति सभाको बैठक स्थतगि भएको अवस्थामा अतिवेिि अन्त्य भएमा सो सभबन्िी जािकारी 
महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले सूचिापत्रद्वारा सिस्यलाई दििछे । 

  (३) प्रतितिति सभाको अतिवेिि चालु िरहकेो वा स्थतगि भएको अवस्थामा अतिवेिि वा बैठक बोलाउि 
वाञ्छिीय छ भिी संतविािको िारा ९३ को उपिारा (३) बमोतजम प्रतितिति सभाको सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको 
एक चौथाई सिस्यल ेरािपति समि तलतखि अिरुोि गरेमा तिजल ेत्यस्िो अतिवेिि वा बैठक बस्ने तमति र समय 
िोके्नछ । 
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  (४) रािपतिले संतविािको िारा ९३ बमोतजम प्रतितिति सभाको अतिवेिि आह्वाि र अन्त्य गरेको 
सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले िपेाल राजपत्रमा प्रकािि र आवश्यकिा अिुसार 
सावयजतिक सञ्चार माध्यमबाट जािकारी गराउिछे । 

४. सिस्यको उपतस्थतिाः बैठकमा आसि ग्रहण गिुय अतघ प्रत्येक सिस्यल े बैठक कि बातहर रातखएको पुतस्िका वा 
तवदु्यिीय उपतस्थति उपकरणमा उपतस्थति जिाउि ुपिछे । 

५. बस्ने क्रमाः (१) सभामुखद्वारा तििायररि क्रम र स्थािमा सिस्यल ेआफ्िो आसि ग्रहण गिुय पिछे । 

  (२) अपाङ्गिा भएका सिस्यको हकमा सभामुखले तितिि स्थाि र क्रम िोकन तिजको लातग तितिि 
स्थािमा एकजिा सहयोगी व्यतक्तलाई समेि बस्न ेअिुमति दिि सके्नछ । 

६. बैठकको सञ्चालि र स्थगिाः (१) प्रतितिति सभाको बैठक काययबोझलाई ध्यािमा राखी यस तियमावलीको 
अिीिमा रही सभामुखले िोकेका दििमा बस्नेछ ।  

  (२) सभामुखले अन्यथा आिेि दिएमा बाहके सामान्यिया दििको एक बजे बैठक प्रारभभ हुिेछ ।  

  िर तििायररि समयबाट िईु घण्टासभम पति प्रारभभ हुि िसकेमा सभामुखले सो बैठक स्थगि गरी अको 
बैठकको सूचिा गिछे । 

  (३) कुि ै कारणवि बैठक बस्न िोदकएको दिि, समय वा काययक्रममा पररवियि भएमा त्यसको कारण 
सतहिको सूचिा सभाको सूचिापाटीमा टाँतसिेछ र सो सभबन्िी जािकारी सिस्यलाई तवदु्यिीय सञ्चारको 
माध्यमबाट समेि दिइिछे । त्यसरी दिइएको सूचिा सबै सिस्यले पाएको मातििछे ।  

  (४) सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारभभ िथा स्थगिको घोषणा गिछे । 

  (५) बैठकमा मन्त्रीको उपतस्थति अतिवायय रुपमा हुिु पिछे र कुिै मन्त्रालयसँग सभबतन्िि तवषयमा 
छलफल हुिँाको अवस्थामा सभबतन्िि मन्त्री समेि अतिवायय उपतस्थि हुिु पिछे । 

  (६) बैठक सञ्चालिमा प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गिे सबै िलका पिातिकारील ेसहयोग गिछेि् । 

पररच्छेि-३ 

सभामुख र उपसभामुखको तिवायचि िथा बैठकको अध्यििा गिे सिस्यको मिोियि 

७. सभामुखको तिवायचिाः (१) सभामुखको तिवायचि बैठकको अध्यििा गिे व्यतक्तल ेिोकेको दििमा हुिेछ र त्यसको 
सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले प्रकािि गिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रकातिि काययक्रममा तििायररि समय तभत्र कुिै सिस्यले कुिै अको सिस्यलाई 
सभामुख पिमा तिवायतचि गररयोस् भन्ने अिुसूची-१ बमोतजमको ढाँचामा प्रस्िावको सूचिा महासतचव वा तिजको 
अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दिि ुपिेछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िावको सूचिा प्रस्िावक सिस्यल े बैठकमा प्रस्िुि गरेपतछ समथयक 
सिस्यले समथयि गिछे । त्यस्िो प्रस्िावको एक मात्र सूचिा प्राप्त भएमा समथयक सिस्यले बोतलसकेपतछ अध्यििा 
गि ेव्यतक्तल ेप्रस्िातवि सिस्य सभामुख पिमा तिर्वयरोि तिवायतचि भएको घोषणा गिेछ । 

  (४) उपतियम (२) बमोतजमको समयमा एक भन्िा बढी प्रस्िावको सूचिा प्राप्त भएकोमा ििाय क्रमािुसार 
प्रस्िावक सिस्यले प्रस्िाव प्रस्िुि गिे र समथयक सिस्यले समथयि गि ेक्रम सदकएपतछ सबै प्रस्िावमातथ संतिप्त 
छलफल हुिेछ र त्यसपतछ अध्यििा गिे व्यतक्तल ेप्रस्िावलाई क्रमिाः तिणययाथय प्रस्िुि गिेछ ।        

  (५) एक भन्िा बढी प्रस्िावको सूचिा प्राप्त भई उपतियम (४) बमोतजम तिणययाथय प्रस्िुि भएकोमा जुि 
प्रस्िाव प्रतितिति सभामा ित्काल कायम रहकेा सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको बहुमिबाट पाररि हुन्छ सो प्रस्िावमा 
प्रस्िातवि सिस्य सभामुख पिमा तिवायतचि भएको मातििेछ र बाँकन प्रस्िावलाई तिणययाथय प्रस्िुि गररिे छैि । 
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  (६) उपतियम (५) बमोतजमको प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा हुिछे । 

  (७) पतहलो बैठकको अध्यििा गि े सिस्य सभामुख पिमा प्रस्िातवि भएमा सभामुख पिमा प्रस्िातवि 
िभएको त्यसपतछको जेष्ठ सिस्यले सो दििको बैठकको अध्यििा गिेछ । 

  (८) सभामुखको पि कुि ैकारणले ररक्त भएमा यस तियममा उतललतखि काययतवति बमोतजम तिवायचि गरी 
पूर्िय गररिछे । 

८. उपसभामुखको तिवायचिाः (१) उपसभामुखको तिवायचि सभामुखले िोकेको दिि र समयमा हुिेछ । सो सभबन्िी 
सूचिा सतचवले प्रकािि गिेछ । 

  (२) उपसभामुखको तिवायचि सभबन्िी प्रकृया सभामुखको तिवायचिको लातग तििायररि प्रदक्रया बमोतजम िै 
हुिेछ ।  

९. िपथाः आफ्िो काययभार सभहालि ु अतघ सभामुखल े रािपति समि र उपसभामुखल े रािपतिको उपतस्थतिमा 
सभामुख समि अिुसूची-२ को ढाँचामा पि िथा गोपिीयिाको िपथ तलिु पिछे । 

१०. अध्यििा गि ेसिस्यको मिोियिाः (१) सभामुखल ेआफू िथा उपसभामुखको अिुपतस्थतिमा बैठकको अध्यििा 
गिय प्रत्येक अतिवेििको प्रारभभमा बढीमा साि जिा सिस्यलाई मिोिीि गिय सके्नछ ।  

  (२) उपसभामुख िथा उपतियम (१) बमोतजम मिोियि गररएको सिस्यल ेअध्यििा गरररहकेो बैठकमा 
सभामुखले प्रयोग गिय पाउि ेसबै अतिकार प्रयोग गिय सके्नछ ।  

पररच्छेि-४ 

बैठकको काययतवति 

११. सरकारी र गैर सरकारी कायय गररिे दििाः सभाको बैठक बसेको प्रत्येक िुक्रबारको दिि प्रश्नोो्तरर पतछको समय गरै 
सरकारी काययसूचीले र अरु दिि सरकारी काययसूचीले प्राथतमकिा पाउिेछ ।  

१२. िैतिक काययसूचीाः (१) सभामुखको तििेिि अिुसार महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले बैठक बस्ने 
प्रत्येक दििको काययसूची ियार गिछे र त्यसको एक प्रति सामान्यिया एक दिि अगावै सिस्य र संसिीय िलको 
कायायलयलाई उपलब्ि गराइिछे ।  

  िर तविेष पररतस्थतिमा सभामुखको तििेिि अिुसार बैठक बस्ने एक घण्टा अगावै काययसूची ियार गरी 
त्यसको एक प्रति सिस्यलाई उपलब्ि गराउि सदकिेछ ।  

  (२) यस तियमावलीमा अन्यथा लेतखएकोमा बाहके सभामुखको अिुमति ितलई कुिै दििको काययसूचीमा 
िपरेको कुि ैतवषयमातथ सो दिि तवचार गिय सदकिे छैि ।  

  (३) सभामुखले अन्यथा आििे दिएमा बाहके सूचिा दििुपि े कुिै पति कायय िोदकएको अवति र अन्य 
प्रदक्रया पूरा िभएसभम िैतिक काययसूचीमा रातखिे छैि । 

१३. काययव्यवस्था परामिय सतमतिाः (१) बैठकमा पेि हुि ेतवषयको प्राथतमकिा िथा समयावतिको तििायरण लगायि 
बैठकलाई सुव्यवतस्थि ढङ्गले सञ्चालि गिे सभबन्िमा र सभामुखले आवश्यक ठहर् याएको अन्य तवषयमा परामिय 
दिि सभामुखको अध्यििामा प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गि े िलीय प्रतितितित्वको आिारमा बढीमा सत्र 
जिा सिस्य रहकेो एक काययव्यवस्था परामिय सतमति गठि गिय सदकिेछ । 

  (२) उपसभामुख र संसिीय मातमला मन्त्री सतमतिको क्रमिाः पिेि उपाध्यि िथा सिस्य हुिछेि् । 

  (३) उपतियम (१) मा जुिसकैु कुरा लेतखएको भए िापति सभामुखल े आफूलाई उपयुक्त लागेको कुि ै
सिस्यलाई काययव्यवस्था परामिय सतमतिको बैठकमा आमतन्त्रि सिस्यको रुपमा आमन्त्रण गिय सके्नछ । 

१४. समयावतिको तििायरणाः (१) सभामुखले बैठकमा पेि हुिे तवषयमातथ छलफल गिय समयावति िोके्नछ ।  
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  (२) उपतियम (१) बमोतजम िोदकएको समयावति समाप्त भएपतछ यस तियमावलीमा अन्यथा 
लेतखएकोमा बाहके सभामुखले अरू छलफल हुि िदिई सो तवषयको टुङ्गो लगाउि आवश्यक सबै प्रस्िाव 
तिणययाथय बैठकमा प्रस्ििु गिछे । 

१५. िून्य र तविेष समयाः (१) सिस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामतयक तवषय प्रस्िुि गियका लातग सभामुखले 
सििको काययबोझलाई तवचार गरी िून्य समय र तविेष समय िोक्न सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको िून्य र तविेष समयमा उठेका तवषयको जवाफ सभबतन्िि मन्त्रील ेपाँच 
दिितभत्र सभामुख माफय ि सििलाई उपलब्ि गराउि ुपिछे । 

१६. सूचिा दििे िररकााः यस तियमावलीमा अन्यथा लेतखएकोमा बाहके सिस्यले सूचिा दिँिा दििको एघार बजेिेतख 
िईु बजेसभम सतचवलाई दििु पिेछ । सो समय िघाई दिइएको सूचिा त्यसपतछको कायय दििमा दिएको मातििेछ 
।  

१७. सूचिामा संिोििाः कुिै सूचिामा आपत्तरजिक, व्यङ््यात्मक, अिावश्यक, अिुपयुक्त वा असभबद्ध िब्ि वा 
वाकयांि प्रयोग भएको लागेमा सभामुखले त्यस्िो सूचिा तविरण हुिुभन्िा अतघ उपयुक्त संिोिि गिय वा गराउि 
सके्नछ । 

१८. कागजपत्रको तविरणाः (१) सतचवले आवश्यक कागजपत्र एवं सूचिा सिस्यलाई उपलब्ि गराउिेछ ।  

  (२) यस तियम बमोतजम सिस्यलाई उपलब्ि गराउि ु पि े कागजपत्र एवं सूचिा सिस्यसँग सभबतन्िि 
तपजिहोलमा राख्ने व्यवस्था सतचवले तमलाउिछे । यसरी तपजिहोलमा कागजपत्र एवं सूचिा रातखएकोमा 
सभबतन्िि सिस्यल ेप्राप्त गरेको मातििेछ । 

१९. बैठकको प्रारभभाः बैठक किमा सभामुखको आगमि भई रातिय ििु बजेपतछ सभामुखल े बैठक प्रारभभ भएको 
घोषणा गिछे । 

२०. बैठकमा पालि गिुय पिे तियमाः बैठकमा िेहायका तियम पालि गिुय पिछेाः-  

(क) सभामुख बैठक किमा प्रवेि गिाय सबैले उठेर सभमाि प्रकट गिुय पिे,  

(ख) सभामुखले बैठकप्रति सभमाि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रहण गिुय पि,े  

(ग) बैठक स्थतगि भई सभामुख बैठकबाट बातहर तिस्के पतछ मात्र सिस्यले बैठक कि छाड्िु पिे,  

(घ) सभामुखले समय दिएपतछ मात्र बोलिु पि,े 

(ङ) बैठकमा भाग तलि ेसिस्यले बोलिा सभामुखलाई सभबोिि गरेर बोलिु पिे र सभामुखल ेअन्यथा 
आिेि दिएमा बाहके उतभएर बोलिु पिे,  

(च) सभामुखले बैठकलाई सभबोिि गरररहकेो समयमा कुि ै पति सिस्यले स्थाि छाड्ि िहुिे र 
सभामुखले बोलेको कुरा ध्यािपवूयक सुन्नु पिे, 

(छ) सभामुखको आसि िथा बोतलरहकेो सिस्यको बीचबाट हहडँ्ि र सभामुखको आसििफय  तपठ्ूँ 
फकायएर बस्न िहुि,े 

(ज) कुिै सिस्यले बोतलरहकेो समयमा बािा पुग्ने वा बैठकको मयायिा भङ्ग हुिे वा अव्यवस्था उत्पन्न हुि े
कुिै काम गिय िहुि,े 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपले सभबतन्िि तवषय बाहके अन्य तवषयको पुस्िक, समाचारपत्र वा अन्य 
कागजपत्र पढ्ि िहुि,े र 

(ञ) बैठक किमा फोिमा कुरा गिय र रेकिय गिय िहुिे ।  
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२१. छलफलमा भाग तलि े सिस्यले पालि गिुय पि े तियमाः बैठकमा हुिे छलफलमा भाग तलिे सिस्यल े िेहायका 
तियमको पालि गिुय पिेछाः- 

(क) सभामुखको ध्यािाकषयण गियको तितम्तर उठ्िु पिे र सभामुखल ेतिजको िाम बोलाएपतछ वा इिारा 
गरेपतछ मात्र बोलिु पि,े 

(ख) सभामुखले पि अिुकूल आचरण गरेको छैि भन्ने प्रस्िावको छलफलको क्रममा बाहके सभामुखको 
आचरणको आलोचिा गिय िहुि,े  

(ग)  सिि वा सभामुखको कुिै तिणयय बिर गररयोस् भन्ने प्रस्िावमातथ बोलिाको अवस्थामा बाहके सिि 
वा सभामुखको कुिै पति तिणययको आलोचिा गिय िहुि,े  

(घ) संतविािको िारा १०५ ले बहसमा बन्िेज गरेका तवषयमा छलफल गिय िहुि,े 

(ङ)  अतिष्ट, अश्लील, अपमािजिक, आपत्तरजिक िब्ि वा सावयजतिक तिष्टाचार वा िैतिकिाको प्रतिकूल 
हुिे गरी बोलि र कुिै व्यतक्त, जाति, िमय, भाषा वा तलङ्गलाई होच्याउिे वा अरु कुिै दकतसमले 
असर पिे गरी बोलि िहुि,े र 

(च)  बोलि पाउि ेअतिकारलाई सििको काययमा बािा पािे मिसायले िरुूपयोग गिय िहुि े। 

२२. छलफलमा बोलिे क्रमाः छलफलमा बोलिे र उ्तरर दिि ेक्रम िेहाय बमोतजम हुिेछाः-  

(क) प्रस्िाव पेि गि े सिस्यल े बोतलसकेपतछ सभामुखल े िाम बोलाएको वा इिारा गरेको क्रम 
बमोतजमका सिस्यले बोलि पाउिे,  

(ख) यस तियमावलीमा अन्यथा लतेखएकोमा बाहेक सभामुखको अिुमति तबिा कुिै सिस्यल े एउटै 
प्रस्िावमा एक पटक भन्िा बढी बोलि िपाउिे,   

(ग) प्रस्िाव पिे गि े सिस्यले उ्तरर दििको तितम्तर छलफलको अन्त्यमा फेरर बोलि पाउि े र सो 
प्रस्िावको सभबन्िमा छलफलमा पतहल े भाग तलएको वा ितलएको जेसुकै भए िापति प्रस्िावक 
सिस्यले उ्तरर दिइसकेपतछ सभामुखको अिुमति ितलई फेरर बोलि िपाउिे,  

(घ) प्रस्िावमा संिोिि पेि गिे सिस्यलाई सभामुखको अिुमति तबिा उ्तरर दिि ेअतिकार िहुिे, र 

(ङ) प्रस्िाव पेि गिे सिस्यल ेउ्तरर दिइसकेपतछ छलफल समाप्त भएको मातििे । 

२३. सभबद्धिााः (१) सिस्यले बोलेको कुरा सभाको ित्काल तवचारािीि रहकेो तवषयसँग सभबद्ध हुिु पिेछ ।  

  (२) कुिै सिस्यले असभबद्ध कुरा बोतलरहमेा वा आफ्िो वा अरू कसैको िकयलाई बारभबार िोहोर् याइ रहमेा 
सभामुखले तिजको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्याि आकर्षयि गि ैतिजलाई बोलि बन्ि गिय आिेि दिि सके्नछ । त्यस्िो 
आिेि हुिासाथ सो सिस्यल ेबोलि बन्ि गरी आफ्िो स्थाि ग्रहण गिुय पिछे । 

२४. स्पष्टीकरण माग गिय वा दिि सदकिेाः (१) छलफल चतलरहकेो समयमा सभबतन्िि तवषयमा कुिै सिस्यले आवश्यक 
सभझेमा सभामुख माफय ि स्पष्टीकरण माग गिय पाउिछे ।  

  (२) उपतियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति सभामुखको अिुमति तलई कुिै सिस्यले सििको 
जािकारीको लातग आफूसँग सभबतन्िि तवषयमा स्पष्टीकरण दिि सके्नछ ।  

  िर त्यस्िो स्पष्टीकरण दिँिा कुि ैतववािास्पि तवषय उठाउि पाइिे छैि । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम दिइएको स्पष्टीकरणमातथ थप छलफल हुि ेछैि । 

२५. छलफल समातप्तको प्रस्िावाः (१) यस तियमावलीमा अन्यथा लेतखएकोमा बाहके कुिै सिस्यल े बैठकमा पेि 
भइसकेको प्रस्िावमातथको छलफल समाप्त गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव सभामुखको अिुमति तलई कुिै पति समयमा पिे 
गिय सके्नछ । 
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  (२) मलू प्रस्िावमा आवश्यक छलफल भइसकेको लागेमा सभामुखले छलफल समाप्त गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव 
तिणययाथय बैठकमा पेि गिय सके्नछ ।  

  (३) छलफल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्िावमातथ कुि ैसंिोिि पिे गिय वा छलफल गिय पाइि ेछैि र त्यस्िो 
प्रस्िाव स्वीकृि भएमा सभामखुले मलू प्रस्िावलाई अरू बढी छलफल हुि िदिई तिणययाथय बैठकमा पेि गिछे ।  

  (४) कुि ैछलफल अिावश्यक दकतसमले लतभबएको छ भन्न ेलागेमा सभामुखल ेबैठकको राय बुझी छलफल 
अन्त्य हुि ेसमय िोक्न सके्नछ र त्यसरी समय िोदकएकोमा सभामुखले सो समयावतितभत्र छलफल समाप्त भएको 
मािी मूल प्रस्िावमा सभाको तिणयय प्राप्त गिय आवश्यक सबै प्रश्नो तिणययाथय बैठकमा पिे गिय सके्नछ ।  

२६. तियमापत्तराः (१) बैठकसमि ित्काल तवचारािीि रहकेो कुिै तवषयमा कुि ै सिस्यलाई कुिै तियमको व्यवस्था 
उललङ्घि भएको छ भन्ने लागमेा जुि तियम उललङ्घि भएको हो सो खुलाई तियमापत्तर उठाउि सदकिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम तियमापत्तर उठाउिे सिस्यले सभामुखबाट स्वीकृति सूचक अतभव्यतक्त वा 
इिारा पाएपतछ बोतलरहकेो सिस्यल ेबोलि बन्ि गिुय पिछे । 

  (३) तियमापत्तर उठाउि ेसिस्यल ेसो को आिार स्पष्ट गरी तियमापत्तर सभबन्िी कुरा मात्र बोलि पाउिेछ 
र तियमापत्तर उठाइसकेपतछ तिजले आफ्िो स्थाि ग्रहण गिुय पिेछ ।  

  (४) बैठकमा उठाइएको तियमापत्तरको तिणयय सभामुखले गिछे र सो तिणयय अतन्िम हुिेछ ।  

पररच्छेि-५ 

तिणयय गि ेिररका 

२७. प्रश्नोद्वारा तिणयय हुिेाः सभामा तवचारािीि रहकेो प्रस्िावलाई सभामुखले तिणययाथय प्रस्िुि गिाय प्रश्नोको रूपमा पेि 
गिुय पिछे । 

२८. तिणययाथय प्रश्नो पेि गि े तवतिाः (१) प्रस्िावमातथ छलफल समाप्त भएपतछ सो प्रस्िावको पिमा हुिे सिस्यलाई 
“हुन्छ” र तवपिमा हुि ेसिस्यलाई “हुन्न” भन्ने िब्ि सुतििे गरी उच्चारण गिुय भिी सभामुखले प्रश्नो क्रमिाः तिणययाथय 
पेि गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िावलाई तिणययाथय पेि गरेपतछ सभामुखल े “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने 
सिस्यमध्ये जुि पिको बहुमि भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा गिेछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको घोषणाप्रति तियम २९ बमोतजम असहमति प्रकट िगररएमा सभामुखको 
घोषणा प्रतितिति सभाको तिणयय मातििेछ । 

  (४) सभामुखद्वारा कुि ैप्रस्िाव तिणययाथय पेि गररसकेपतछ सो प्रस्िावमातथ छलफल गिय वा संिोिि प्रस्ििु 
गिय वा स्थगि प्रस्िाव पेि गिय पाइिे छैि । 

२९. तवभाजिाः (१) तियम २८ को उपतियम (२) बमोतजम सभामुखको घोषणाप्रति कभिीमा अठ्ठाइसजिा सिस्यल े
आ-आफ्िो स्थािमा उतभई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले “हुन्छ”, “हुन्न” र “मि दिन्न” भन्ने सिस्यलाई िेहाय 
बमोतजमको कुिै िररकाले तवभाजि गरी मि सङ्कलि गिेछाः-  

(क)  प्रत्येक सिस्यलाई “हुन्छ”, “हुन्न” र “मि दिन्न” भन्ने िब्ि उच्चारण गिय लगाई, वा 

(ख)  “हुन्छ”, “हुन्न” र “मि दिन्न” भन्ने सिस्यलाई तभन्नातभन्नै ढोकाबाट उपकि (लवी) मा प्रवेि 
गराई वणायिुक्रमािुसारको िामावलीमा िस्िखि गराएर, वा  

(ग)  स्वचातलि मि अतभलेखयन्त्र सञ्चालि गरेर ।  
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  (२) उपतियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति सभामुखलाई तवभाजिको माग अिावश्यक 
लागेमा “हुन्छ”, “हुन्न” र “मि दिन्न” भन्ने सिस्यलाई तवभाजिको आििे दििुभन्िा पतहल े आ-आफ्िो स्थािमा 
क्रमिाः उठ्ि लगाई सङ्ख्या गणिा गरी सभाको तिणयय तििय गिय सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम मि सङ्कलि गिय स्वचातलि मि अतभलेखयन्त्र प्रयोग भएकोमा,-  

(क) कुिै सिस्य कुि ैकारणवि सो यन्त्र सञ्चालि गिय असमथय छ भन्ने सभामुखलाई लागेमा तिणयय 
सुिाउिु अतघ तिजसँग सोिेर पति मि गणिा गिय सके्नछ । 

(ख) कुिै सिस्यले स्वचातलि मि अतभलेखयन्त्रको गलि तबन्ि ु तथचेको कारणल े वा मि 
तवभाजिद्वारा मि गणिा गिाय गलि मििाि हुि गएमा तिणयय सुिाउिु अतघ सभामुखको ध्याि 
आकर्षयि गरी आफ्िो मि सच्याउि सके्नछ । 

  (४) उपतियम (१) वा (२) बमोतजम सङ्कतलि मिगणिाको पररणाम सभामुखल े ित्काल सुिाउिछे र 
त्यसप्रति कसैले पति असहमति प्रकट गिय पाउि ेछैि ।  

  (५) कुिै प्रस्िावलाई खण्ि खण्ि गरी एकभन्िा बढी प्रश्नोको रूपमा तिणययाथय राख्न सके्न अतिकार 
सभामुखलाई हुिेछ । मि सङ्कलक िोके्न र िस्िखि सतहिको मि तवभाजिको अन्य काययतवति तििायरण गि े
अतिकार सभामुखलाई हुिेछ ।  

पररच्छेि-६ 

बैठकमा सुव्यवस्था 

३०. चेिाविीाः बैठकमा अभद्र व्यवहार गि ेसिस्यलाई आफ्िो व्यवहार तियन्त्रण गिय सभामुखले चेिाविी दिि सके्नछ 
र चेिाविी पाएपतछ त्यस्िो सिस्यल ेआफ्िो व्यवहारमातथ िरुुन्ि तियन्त्रण गिुय पिेछ ।  

३१. बैठक किबाट तिष्काििाः (१) तियम ३० बमोतजमको आिेि पालि िगिे सिस्यलाई सभामुखले बैठक किबाट 
बातहर जाि आिेि दिि सके्नछ । आिेि पाएपतछ त्यस्िो सिस्य बैठक किबाट िुरून्ि बातहर जाि ुपिछे र तिजल े
सो दििको बाँकन अवतिको बैठकमा उपतस्थि हुि पाउिे छैि ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको आिेि पाएपतछ पति त्यस्िो सिस्य बैठक किबाट िुरून्ि बातहर िगएमा 
सभामुखले तिजलाई मयायिापालकको सहयोग तलई बातहर तिकालि सके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम बैठकबाट तिष्कातसि सिस्यल े त्यसपतछको िीि दििसभम सभा वा कुिै 
सतमतिको बैठकमा भाग तलि पाउिे छैि । यसरी तिकातलएकोमा सतचवले सो कुराको सूचिा सभबतन्िि सतमति 
िथा संसिीय िललाई दििछे ।  

३२. सिस्यको तिलभबिाः (१) सभामुखको आसिको अवहलेिा गि ेवा सभाको काययमा जािीजािी बारभबार बािा दििे 
वा अभद्र व्यवहार गि ेवा संतविाि वा यस तियमावलीको जािीजािी उललङ्घि वा अवहलेिा गि ेसिस्यको िाम 
सभामुखले िोक्न सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम िाम िोदकएको सिस्यलाई बैठकबाट तिलभबि गररयोस् भिी कुि ैसिस्यद्वारा 
प्रस्िाव पेि भएमा सो प्रस्िाव सभामुखले तिणययाथय िरुून्ि बैठकमा प्रस्िुि गिछे र सो प्रस्िाव उपर कुि ैसंिोिि 
वा स्थगि प्रस्िाव लयाई छलफल गिय पाइि ेछैि ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िाव पाररि भएमा त्यस्िो सिस्य तिलभबि भएको मातििछे र त्यसरी 
तिलतभबि सिस्यले त्यसपतछको बढीमा पन्र दिि सभम सभा र सतमतिको बैठकमा उपतस्थि हुि पाउि ेछैि ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम तिलभबि भएको सिस्यले बैठक किबाट िुरून्ि बातहर जाि ुपिछे ।  

  (५) तिलतभबि सिस्य उपतियम (४) बमोतजम बैठक किबाट बातहर िगएमा सभामुखले तिजलाई बातहर 
तिकालि मयायिापालकलाई आििे दिि सके्नछ ।  
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  (६) यस तियम बमोतजम कुिै सिस्य तिलभबि भएमा वा त्यस्िो तिलभबि फुकुवा भएमा सतचवले त्यसको 
सूचिा सभबतन्िि सतमति िथा संसिीय िललाई दििछे । 

  (७) उपतियम (३) िथा तियम ३१ बमोतजम तिलतभबि सिस्यल ेपूवय सूचिा दिइसकेको प्रस्िाव तिलतभबि 
अवस्था मै बैठकमा प्रस्िुि गिुय पिे भएमा सभामुखले सो प्रस्िाव पेि गियको लातग अन्य कुि ैसिस्यलाई अतिकृि 
गिय सके्नछ ।  

३३. सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको तविेष अतिकाराः (१) यस पररच्छेिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए 
िापति कुिै सिस्यले बैठक किमा िातन्ि, सुव्यवस्था िथा अिुिासि भङ्ग गरेमा वा गिय लागेमा वा सभाको 
प्रतिष्ठामा आँच आउि ेदकतसमले बैठक कितभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गिय लागेमा वा 
कुिै भौतिक हािी िोकसािी पुर् याएमा सभामुखल े तिजलाई बैठक किबाट ित्काल तिष्कािि गिय 
मयायिापालकलाई आििे दिि सके्नछ । यसरी तिष्कातिि सिस्यलाई सभामुखल ेबढीमा पन्र दिि सभमको लातग 
तिलभवि गरी िति भएको भौतिक सामग्रीको ितिपूर्िय तिजबाट भराउिे आिेि दिि सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम तिलतभबि सिस्यल ेसो अवतिभर सभा र कुि ैसतमतिको बैठकमा उपतस्थि 
हुि पाउिे छैि ।  

  (३) यस तियम बमोतजम कुिै सिस्य तिलभबि भएमा वा त्यस्िो तिलभबि फुकुवा भएमा सतचवले त्यसको 
सूचिा सभबतन्िि सतमति िथा संसिीय िललाई दििछे । 

  (४) यस तियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति कुिै सिस्यले बैठकमा आपत्तरजिक वा 
ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक किमा भौतिक हाति िोकसािी पुर् याएको कुरा सभामखुलाई बैठक सभपन्न 
भएपतछ थाहा भएपति सभामुखले त्यस्िो सिस्यलाई बढीमा पन्र दिि सभमको लातग तिलभबि गरी िति भएको 
भौतिक सामग्रीको ितिपूर्िय तिजबाट भराउिे आििे दिि बािा पिे छैि । 

  िर सभामुखले यसरी कारबाहीको आिेि दििुभन्िा अगाति सभबतन्िि सिस्यलाई आफ्िो सफाई पेि गि े
उतचि मौका दििु पिेछ ।  

३४. कारबाही दफिाय हुि सके्नाः यस पररच्छेिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति तिष्कातिि वा तिलतभबि 
सिस्यले तच्तर बुझ्िो सफाई पिे गरेमा वा आफ्िो भूल स्वीकार गरी माफन मागेमा सभामुखले त्यस्िो सिस्यलाई 
माफन दिई कारबाही दफिाय तलि सके्नछ ।  

३५. बैठक स्थतगि गिे अतिकाराः बैठक कितभत्र अव्यवस्था भई वा हुि लातग बैठक तियतमि रूपले सञ्चालि गिय बािा 
पिे िेतखएमा सभामुखले सो दििको कुि ैसमयसभम वा आफूल ेिोकेको अवतिसभमको लातग बैठक स्थतगि गिय 
सके्नछ । सभामुखले गरेको त्यस्िो स्थगिमातथ कुिै सिस्यल ेप्रश्नो उठाउि पाउि ेछैि ।  

पररच्छेि-७ 

रािपतिबाट सभबोिि र िीति िथा काययक्रम 

३६. रािपतिबाट सभबोििाः (१) संतविािको िारा ९५ को उपिारा (१) बमोतजम रािपतिले प्रतितिति सभाको 
बैठकमा सभबोिि गिय सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सभबोििको जािकारी महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले 
सिस्यलाई दििेछ । 

३७. िन्यवािको प्रस्िावाः (१) रािपतिले संतविािको िारा ९५ बमोतजम संघीय संसिको िवैु सििको संयुक्त बैठकलाई 
सभबोिि गरेपतछ बसेको बैठकमा प्रिािमन्त्रीले सभबोििको एक प्रति टेबुल गिेछ । 

  (२) तियम ३६ बमोतजम रािपतिल ेसभबोिि गरेपतछ बसेको बैठकमा प्रिािमन्त्रील ेसभबोििको एक प्रति 
टेबुल गिछे ।  
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  (३) रािपतिबाट गररएको सभबोििको लातग िन्यवाि ज्ञापि गिय सभामुखले िन्यवािको प्रस्िाव प्रस्िुि 
गिछे र सभामुखले उक्त प्रस्िाव िेपाल सरकारको िीति िथा काययक्रममातथ छलफल हुिु अगावै तिणययाथय प्रस्ििु 
गिछे ।  

  (४) सभाले पाररि गरेको िन्यवािको प्रस्िाव सभामुखले रािपति समि पिे गिछे । 

३८. िीति िथा काययक्रम सभबन्िी काययतवतिाः (१) रािपतिबाट गररएको सभबोििमा उतललतखि िपेाल सरकारको 
िीति िथा काययक्रममातथ छलफल गियको लातग सभामुखल ेप्रिािमन्त्री वा तिजको अिपुतस्थतिमा तिजले िोकेको 
कुिै मन्त्रीसँग परामिय गरी दिि र समयावति िोके्नछ र त्यसरी िोदकएका दििमा िलीय प्रतितितित्वको आिारमा 
सभबोििमा उतललतखि तवषयमा छलफल हुिछे ।  

  (२) रािपतिबाट भएको सभबोििमा उतललतखि िेपाल सरकारको िीति िथा काययक्रममा सभामुखले 
उपयुक्त ठहर् याएको रुपमा संिोिि पिे गिय सदकिेछ । 

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नोको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रिािमन्त्री 
वा तिजको अिुपतस्थतिमा तिजले िोकेको मन्त्रीले दििछे ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम प्रिािमन्त्री वा तिजल े िोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपतछ छलफल समाप्त 
भएको मातििेछ र पिे भएका संिोििमातथ तिणयय भएपतछ सभामुखले िीति िथा काययक्रमलाई तिणययाथय 
बैठकमा प्रस्िुि गिेछ ।  

३९. अन्य कायय गिय सदकिेाः (१) तियम ३८ बमोतजम सभबोिि मातथ छलफल गिय िोदकएका दििमा िेहायका काम 
पति गिय सदकिछेाः-  

(क) छलफल प्रारभभ हुिुभन्िा अतघ सभाको काययतवति सभबन्िी औपचाररक काम पूरा गिे, वा  

(ख) संतविािको िारा १२१ बमोतजम पूरक अिुमाि पेि गि,े वा  

(ग) तविेयक प्रस्िुि गिय अिुमति माग्ने प्रस्िाव पेि गिे वा कुिै तवियेक प्रस्ििु गि े।  

  (२) छलफल स्थतगि रातखयोस् भिी पिे भएको प्रस्िाव स्वीकृि भएमा सभबोििमा छलफल गिय 
िोदकएका दििमा िेहायको काम गिय सदकिेछाः-  

(क)  कुिै तविेयकलाई पाररि गररयोस् भन्ने प्रस्िाव पेि गिय, 

(ख)  कािूि बमोतजम बैठकमा प्रस्ििु गिे अवति दकटाि गररएका तवषय प्रस्िुि गिय, वा  

(ग)  कुिै मन्त्रील ेपेि गरेको अत्यावश्यक काययमातथ छलफल गिय । 

पररच्छेि-८ 

प्रश्नोो्तरर 

४०. प्रश्नो सोध्न सदकिेाः िेपाल सरकारको उ्तररिातयत्व तभत्रको सावयजतिक महत्वको कुिै पति तवषयमा बैठकमा प्रश्नो 
सोध्न सदकिेछ । 

४१. प्रश्नो उ्तरर समयाः (१) सभामुखले अन्यथा आिेि दिएमा बाहके प्रत्येक दििको पतहलो बैठकको एकघण्टा 
प्रश्नोो्तररको लातग तििायरण गररिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रश्नो उ्तररको समय समाप्त भएपतछ बैठकको काययसूची बमोतजमका अन्य 
कारबाही प्रारभभ हुिेछ ।   

४२. प्रश्नोको सूचिााः (१) बैठकमा प्रश्नो सोध्न चाहिे कुि ैसिस्यल ेिहेायका कुरा समेि खुलाई सतचवलाई सूचिा दिि ु
पिेछाः- 
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(क) सोध्न खोजेको प्रश्नो, र 

(ख) प्रश्नोसँग सभबतन्िि मन्त्री ।  

  (२) प्रश्नोको सूचिामा एक जिाभन्िा बढी सिस्यले हस्िािर गरेको भए पतहलो हस्िािर गिे सिस्यले 
उपतियम (१) बमोतजम सूचिा दिएको मातििेछ । 

  िर पतहलो हस्िािर गि ेसिस्य अिपुतस्थि भएमा क्रमािुसारका प्रश्नोकिायको प्रश्नोलाई कायम गिय बािा पि े
छैि । 

  (३) एउटै तवषयमा एकभन्िा बढी सिस्यल ेप्रश्नोको सूचिा दिएमा ििायक्रमको पतहलो प्रश्नोलाई मात्र कायम 
गररिछे । 

  िर प्रश्नोकिाय सबै सिस्यको िाम सभामुखले सभामा पढेर सुिाउिेछ । 

४३. प्रश्नोको दकतसमाः (१) प्रश्नो मौतखक उ्तरर दिि ेर तलतखि उ्तरर दििे गरी िईु दकतसमका हुिेछि् । 

  (२) कुिै अतभलेख, िथ्याङ्क आदि उललेख गरी दििुपि ेउ्तरर तलतखि रुपमा दिि ुपिछे । 

४४. प्रश्नोको सूचीाः (१) प्रत्येक दिि मौतखक िथा तलतखि उ्तररका तितम्तर रहकेा प्रश्नोको छुट्टाछुटै्ट सूची ियार गररिछे र 
त्यस्िो सूचीमा अस्वीकार िगररएका सबै प्रश्नो समावेि गररिछे । 

  िर एकदििमा मौतखक उ्तरर सभबन्िी बीसवटा र तलतखि उ्तरर सभबन्िी पचासभन्िा बढी प्रश्नो सूचीमा 
रातखिे छैि । सो सूचीमा एक सिस्यको िईुवटा भन्िा बढी मौतखक उ्तररका प्रश्नो समावेि गररिे छैि । 

  (२) तलतखि उ्तरर दिि ेप्रश्नोको क्रम प्राप्त समय र तवषय बमोतजम तििायरण गररिछे । 

  (३) मौतखक उ्तरर दिि ेप्रश्नोको क्रमको तििायरण ििायक्रमािुसार गररिेछ ।  

४५. मौतखक उ्तरर दिि िभ्याइएका प्रश्नो टेबुल गररिेाः (१) कुि ैदििको लातग प्रश्नो सूचीमा मौतखक उ्तरर दििको तितम्तर 
रातखएको कुिै प्रश्नोको उ्तरर दिि समयको अभावले गिाय िभ्याइएमा सभबतन्िि मन्त्रीले सो प्रश्नोको उ्तररको एक 
प्रति टेबुल गिेछ । 

  िर उ्तरर दिि िभ्याइएको कुिै प्रश्नोको उ्तरर दििु सावयजतिक तहिको लातग आवश्यक छ भिी मन्त्रील े
सभामुख समि अिरुोि गरेमा प्रश्नोको लातग तििायररि समय समाप्त भएपतछ पति सभामुखले उ्तरर दिि ेअिुमति 
दिि सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम टेबुल गररएको उ्तररको प्रति सिस्यलाई उपलब्ि गराइिेछ । 

४६. प्रश्नोका उ्तरराः (१) प्रत्येक सिस्यल ेराखेका प्रश्नोको मौतखक उ्तरर माग भएकोमा मौतखक रुपमा र तलतखि उ्तरर 
माग भएकोमा तलतखि ै रुपमा सभबतन्िि मन्त्रील े बढीमा िि दिितभत्र उ्तरर दिि े गरी सभामुखबाट समयको 
व्यवस्थापि हुिेछ । 

  (२) तलतखि प्रश्नो र उ्तररको प्रति प्रत्येक सिस्यलाई उपलव्ि गराइिेछ । 

  (३) प्रश्नो उ्तरर सभबन्िी अन्य व्यवस्था काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामियमा सभामुखले तििायरण गरे 
बमोतजम हुिेछ ।  

४७. प्रस्िाव वा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यसँग सोतििे प्रश्नोाः (१) मन्त्री बाहके प्रस्िाव वा तविेयक प्रस्िुिकिाय अन्य कुि ै
सिस्यसँग तिजको तविेयक, संकलप, प्रस्िाव वा बैठकको काययसँग सभबतन्िि तिजको उ्तररिातयत्व तभत्रको 
तवषयमा प्रश्नो सोध्न सदकिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रश्नो सोध्ने र उ्तरर दिि े सभबन्िमा सभामुखले मन्त्रीसँग सोतििे प्रश्नोको 
सभबन्िमा तििायररि गरेको काययतवतिलाई िै आवश्यकिा अिरुुप लाग ूगिय सके्नछ । 
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४८. प्रश्नो सभबन्िी िियाः िेहाय बमोतजमका प्रश्नो स्वीकायय हुि ेछैिाः- 

(क) अस्पष्ट, 

(ख) िेरै लामो, िथ्यहीि, तिरथयक वा महत्वहीि, 

(ग) स्पष्ट पाियको तितम्तर अत्यावश्यक भएमा बाहके कसैको िाम वा वक्तव्य रहकेो,  

  िर प्रश्नोमा िाम वा वक्तव्य रहकेोमा त्यसको यथाथयिाको जवाफिेही प्रश्नोकिाय िै हुिेछ । 

(घ) उ्तरर वा सुझाव सङ्केि गि ेवा खास ितृष्टकोणको प्रचार गिे दकतसमको, 

(ङ) राय मातगएको, 

(च) कुिै एक प्रश्नोको उ्तररको रुपमा जािकारी दिि िसके्न िीति सभबन्िी तवषय भएको, 

(छ)  तमथ्या अतभव्यतक्त, कोरा िकय , आिारहीि अिुमाि, आरोप, आिेप, व्यङ्गोतक्त वा आपत्तरजिक 
िब्ि भएको, 

(ज)  कालपतिक वा अिुमातिि समस्याको समािाि माग गररएको, 

(झ)  कुिै सतमति समि तवचारािीि रहकेो तवषय वा सतमतिले सभा समि पेि गररसकेको 
प्रतिवेििको तवषय भएको, र 

(ञ)  कुिै अन्य साििबाट सहजै ज्ञाि हुि सके्न तवषयको । 

४९. प्रश्नो गिय िपाइि ेतवषयाः (१) िहेायका तवषयमा कुिै प्रश्नो गिय पाइिे छैिाः- 

(क) संतविाि वा कुिै प्रचतलि काििूबाट प्रकािि तिषिे गररएको तवषय, 

(ख)  स्वभाविाः गोप्य रहिे कुरा वा प्रकािि गिाय रातिय तहि तवपरीि हुि जािे मतन्त्रपररषद्को कुिै 
तिणयय वा कारबाही, 

(ग)  सिि वा कुिै सतमतिको वा सिि वा सतमतिको तिणययको आलोचिा गररएको तवषय, 

(घ)  चालू अतिवेििमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको तवषय, 

(ङ)  प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको लातग कुि ैव्यतक्त वा संस्थाको िाम आदि भएको तवषय, 

(च)  प्रचतलि कािूि बमोतजम स्थातपि भएको न्यातयक वा अियन्यातयक तिकाय वा अतिकारी वा 
प्रचतलि कािूि बमोतजम जाँचबुझ गिय, सुझाव दिि वा प्रतिवेिि पेि गिय गरठि आयोग वा 
सतमतिमा तवचारािीि रहकेो तवषय, 

(छ)  सैद्धातन्िक, ऐतिहातसक वा कािूिको व्याख्या सभबन्िी तवषय, 

(ज)  गैर सरकारी व्यतक्तको कुिै वक्तव्य सत्य हो वा होइि भन्ने तवषय, 

(झ)  कुिै व्यतक्तको सरकारी वा सावयजतिक हतैसयि बाहके अरु व्यतक्तगि हतैसयिबाट गरेको काम 
कुरा सभबन्िी आचरणको तवषय, र 

(ञ)  एक पटक अस्वीकृि भइसकेको वा यस तियमावली बमोतजम उ्तरर दिि अस्वीकार गररएको कुि ै
तवषय । 

  (२) उपतियम (१) को खण्ि (च) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति सो खण्िमा उतललतखि आयोग वा 
सतमतिको काययमा प्रतिकूल प्रभाव िपि े लागेमा सभामुखले जाँचबुझको काययतवति र काययप्रगतिको तवषयसँग 
सीतमि रही प्रश्नो गिय अिुमति दिि सके्नछ । 
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५०. स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्न े कुराको तिणययाः (१) सभामुखले कुि ैप्रश्नो स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्ने कुराको 
तिणयय गिछे । प्रश्नो सोध्न ेअतिकारको िरुुपयोग गररएको वा संतविाि वा यस तियमावलीको तवरुद्व वा सििको 
प्रतिष्ठामा आँच आउि ेवा बैठकको काययतवतिमा बािा पािे सभभाविा िेतखएमा त्यस्िो प्रश्नोलाई पूणय वा आंतिक 
रुपमा अस्वीकार गिय सके्नछ । 

  (२) सभामुखले उतचि िेखेमा प्रश्नोको सारांिमा फरक िपिे गरी तियमािुकूल बिाउिको तितम्तर आवश्यक 
संिोिि गिय सके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम सभामुखले संिोिि गिुय भन्िा अगाति प्रश्नोकिाय सिस्यसँग परामिय गिय सके्नछ 
। 

  (४) प्रश्नो स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्न ेर संिोिि गिय हुि ेवा िहुि ेभन्न ेसभबन्िमा सभामुखले गरेको 
तिणयय अतन्िम हुिेछ । 

५१. पूरक प्रश्नोाः (१) प्रश्नोको मौतखक उ्तररको सभबन्िमा अरु स्पष्टीकरण आवश्यक भएमा पूरक प्रश्नो सोध्न सदकिे छि ्।  

  (२) पूरक प्रश्नो मूल प्रश्नोसँग स्पष्ट रुपमा सभबद्व हुिु पिेछ । 

  (३) यस तियमावली बमोतजमका प्रश्नो सभबन्िी ििय पुरक प्रश्नोको हकमा पति लाग ूहुिेछ । 

५२. प्रश्नो दफिाय तलि ेवा सािेाः (१) कुिै सिस्यले काययसूचीमा िपरेको आफ्िो प्रश्नो जुिसुकै बखि दफिाय तलि सके्नछ । 

  (२) कुि ै सिस्यल े सतचवलाई िईु दिि अतघ सूचिा दिएर काययसूचीमा िपरेको आफ्िो प्रश्नो अन्य कुिै 
दििको तितम्तर सािय सके्नछ र त्यसरी साररएका प्रश्नो मध्ये मौतखक प्रश्नो सो तवषयका लातग तििायररि अन्य कुिै 
दििको काययसूचीमा समावेि गररिेछ । 

५३. प्रश्नो उ्तररको िररकााः (१) प्रश्नो उ्तररको समय प्रारभभ भएपतछ सभामुखल े काययसूचीको क्रम अिुसार प्रश्नोकिाय 
सिस्यको िाम बोलाउिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम िाम बोलाइएको सिस्य वा तिजद्वारा अतिकृि गररएको सिस्य आफ्िो 
स्थािमा उतभिछे र प्रश्नो सोध्ने मिसाय भएमा प्रश्नोसूचीमा रहकेो आफ्िो प्रश्नोको क्रमसङ्ख्या उच्चारण गिछे । 

  (३) यस तियम बमोतजम िसोतिएको प्रश्नो प्रश्नोसूचीबाट स्विाः हटेको मातििेछ । 

५४. उ्तरर दिि अस्वीकार गिय सदकिेाः कुि ैप्रश्नोको उ्तरर दिँिा रातिय वा सावयजतिक तहि तवपरीि हुिे िेतखएमा त्यस्िो 
प्रश्नोको उ्तरर दिि इन्कार गिय सदकिेछ । 

५५. प्रश्नो पररवियिाः सभामुखलाई उपयुक्त लागेमा मौतखक प्रश्नोलाई तलतखि प्रश्नोमा र तलतखि प्रश्नोलाई मौतखक प्रश्नोमा 
पररवियि गिय सके्नछ । 

पररच्छेि-९ 

प्रिािमन्त्रीसँग प्रत्यि प्रश्नोो्तरर 

५६. प्रत्यि प्रश्नो गिय सदकिेाः (१) प्रिािमन्त्री वा तिजको काययिेत्रतभत्र रहकेा मन्त्रालयसँग प्रत्यि रुपमा सभबतन्िि 
महत्वपूणय तवषयमा प्रश्नो सोध्नको लातग सभामुखले प्रत्येक मतहिाको पतहलो र िेस्रो हप्तामा बस्ने पतहलो बैठकको 
पतहलो एक घण्टा तििायरण गिय सके्नछ ।  

  िर उक्त दिि कुि ैकारणवि बैठक बस्न िसकेमा त्यसपतछ लग्ैतर बस्न ेबैठकको पतहलो एक घण्टाको समय 
तििायरण गिय सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको समयमा सभामुखले प्रश्नोकिाय सिस्यको िाम बोलाउिछे ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजम िाम बोलाइएको सिस्यल ेआफ्िो स्थािमा उतभएर प्रिािमन्त्रीसँग प्रश्नो गिय 
सके्नछ । 
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  (४) उपतियम (३) बमोतजमको प्रश्नोको जवाफ प्रिािमन्त्रीले ित्काल दिि ुपिछे । 

  िर प्रिािमन्त्रीको काययिेत्रतभत्र रहकेा मन्त्रालयसँग सभबतन्िि तवषयको जवाफ सभामुखको अिुमति तलई 
प्रिािमन्त्रीको अिपुतस्थतिमा तिजल ेिोकेको अको कुिै मन्त्रीले दिि यस उपतियमल ेबािा पुर् याएको मातििे छैि 
। 

  (५) यस तियम अन्िगयि प्रश्नो गिाय एक दििको बैठकमा बढीमा ििजिा सिस्यल ेमात्र प्रश्नो सोध्न सके्नछि ्र 
एउटा सिस्यल ेसोिेको प्रश्नोको जवाफ दिइसकेपतछ क्रमिाः अको प्रश्नोकिाय सिस्यको िाम बोलाइिेछ । 

५७. प्रत्यि प्रिारण गिय सदकिेाः यस पररच्छेि बमोतजमको प्रत्यि प्रश्नोो्तरर सभबन्िी काययक्रमलाई िेपाल टेतलतभजि 
लगायि अन्य सञ्चारको माध्यमबाट समेि प्रत्यि प्रिारण गिय सदकिेछ । 

५८. जािकारी गराउि ुपिेाः यस पररच्छेि अन्िगयि प्रश्नो गिय इच्छुक सिस्यल ेआफ्िो प्रश्नोको तवषयको तलतखि जािकारी 
बैठक प्रारभभ हुि ुभन्िा एक घण्टा अगावै सभामुखलाई गराउि ुपिछे ।  

५९. प्रश्नो सभबन्िी ििय लाग ूहुिेाः (१) तियम ४८ मा उतललतखि प्रश्नो सभबन्िी ििय यस पररच्छेि अन्िगयिको प्रश्नोका 
हकमा पति लागू हुिेछि् र तियम ४९ बमोतजम प्रश्नो गिय िपाइिे तवषयमा प्रश्नो गिय पाइिे छैि । 

  (२) प्रत्यि प्रश्नोो्तरर सभबन्िी अन्य काययतवति सभामुखबाट तििायरण भए बमोतजम हुिेछ । 

६०. छलफल िगररिेाः यस पररच्छेि अन्िगयि दिइएको जवाफको सभबन्िमा सभामा कुिै छलफल गररिे छैि । 

पररच्छेि-१० 

प्रस्िाव सभबन्िी काययतवति 

६१. प्रस्िाव तबिा छलफल गिय िसदकिेाः संतविाि र यस तियमावलीमा अन्यथा लेतखएकोमा बाहके कुिैपति 
तवषयमातथ प्रस्िाव तबिा बैठकमा छलफल गिय सदकिे छैि ।  

६२. प्रस्िाव सभबन्िी िियाः (१) िेहायको कुिै कुरा रहकेो प्रस्िाव स्वीकायय हुिे छैिाः-  

(क) संतविािको िारा १०५ ल े बन्िेज गरेका तवषय वा संतविािको अन्य कुिै व्यवस्था तवपरीि 
भएको, 

(ख) एकभन्िा बढी तवषय समावेि भएको,  

(ग) तवषयवस्िु अस्पष्ट वा अतितिि भएको,  

(घ) कोरा िकय , अिुमाि, व्यङ््योतक्त, असभबद्ध, आिेपयुक्त वा अरू कुिै अिुमातिि वा आपत्तरजिक 
कुरा रहकेो,  

(ङ) कुिै व्यतक्तल े सावयजतिक वा सरकारी हतैसयिल े बाहके व्यतक्तगि हतैसयिल ेगरेको काम कुरा 
सभबन्िी आचरणको उललेख गरेको,  

(च) प्रतितिति सभा वा यसका कुिै सतमतिको तिणयय वा सभा वा सतमतिमा तवचारािीि रहकेो 
तवषयको आलोचिा गरेको,  

(छ) प्रचतलि कािूि बमोतजम स्थातपि न्यातयक वा अियन्यातयक तिकाय वा अतिकारी वा प्रचतलि 
कािूि बमोतजम जाँचबुझ गिय, सुझाव दिि, प्रतिवेिि पेि गिय गरठि आयोग वा सतमतिको 
तवचारािीि रहकेो तवषय उललखे भएको,  

(ज) चालू अतिवेििमा पतहले भइसकेको छलफललाई िोहोर् याउिे प्रयास गररएको,  

(झ) अतिष्ट भाषा प्रयोग गररएको, र 
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(ञ) मतन्त्रपररषद्को कुि ै तिणयय वा कुि ैकारबाही सभबन्िी तवषयमा छलफल गिाय रातिय सुरिा, 
अखण्ििा वा कूटिीतिक सभबन्ि जस्िा संवेिििील तवषयमा आँच आउि सके्न भिी 
मतन्त्रपररषद् बाट प्रमातणि गररएको तवषय समावेि भएको । 

  (२) उपतियम (१) को खण्ि (छ) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति सभामुखलाई सो खण्िमा 
उतललतखि आयोग वा सतमतिको काययमा कुिै प्रतिकूल प्रभाव िपि ेभन्ने लागेमा जाँचबुझको काययतवति र कायय 
प्रगतिको तवषयसभममा सीतमि रही प्रस्िाव पेि गिय सभामुखले अिुमति दिि सके्नछ ।  

६३. प्रस्िाव स्वीकारयो्य छ वा छैि भन्ने तिणययाः कुिै प्रस्िाव स्वीकारयो्य छ वा छैि भन्न ेकुराको तिणयय सभामुखले 
गिछे र त्यसरी तिणयय गिाय सभामुखले कारण खुलाई प्रस्िावको कुिै अंि वा पूरै प्रस्िाव अस्वीकार गिय सके्नछ । 

६४. छलफलको दिि र समयावति िोके्नाः (१) सभामुखले प्रतितिति सभाको काययबोझलाई ध्यािमा राखी प्रस्िावमातथ 
छलफल गि ेदिि र समयावति िोक्न सके्नछ ।  

  (२) छलफलका तितम्तर तििायररि समयावति समाप्त भएपतछ छलफल समाप्त हुिेछ र यस तियमावलीमा 
अन्यथा लेतखएकोमा बाहके सभामुखले मूल तवषयमातथ तिणयय प्राप्त गियका लातग आवश्यक सबै प्रश्नो तिणययाथय 
बैठकमा पेि गिछे ।  

६५. प्रस्िाव तितष्क्रय हुि ेर पुिाः पिे गिय िपाइिेाः (१) बैठकमा प्रस्िाव पिे गि ेअिुमति प्राप्त भइसकेपतछ पति पेि 
िगररएको प्रस्िाव स्विाः तितष्क्रय हुिेछ ।  

  (२) यस तियमावलीमा अन्यथा लेतखएकोमा बाहके प्रतितिति सभाको चालू अतिवेििमा कुि ैप्रस्िावद्वारा 
छलफल गररएको वा तिणयय भइसकेको वस्िुिाः उही तवषय कुिै अन्य प्रस्िाव वा संिोििद्वारा पुिाः पिे गिय पाइि े
छैि । 

  (३) चाल ूअतिवेििमा ििाय भएको प्रस्िावमातथ छलफल िभएमा स्विाः तितष्क्रय हुिेछ । 

६६. तििायररि समय अगावै छलफल गिय िपाइिाेः बैठकमा छलफल गियको तितम्तर समय तििायररि भइसकेको कुि ै
तवषयमातथ त्यस्िो तििायररि समय अगावै छलफल गियका लातग कुि ैप्रस्िाव वा संिोिि लयाउि पाइि ेछैि ।  

६७. प्रस्िाव दफिाय तलि सदकिेाः (१) सतचवालयमा ििाय भइसकेको प्रस्िाव सभामुखको अिुमति तलई प्रस्िावकले 
तलतखि तिवेििद्वारा दफिाय तलि सके्नछ ।  

  िर बैठकमा पेि भइसकेको प्रस्िाव बैठकको अिुमति तबिा दफिाय तलि सदकिे छैि र प्रस्िावमातथ कुिै 
संिोिि पेि भएको छ भि ेत्यस्िो संिोििको टुङ्गो िलागेसभम प्रस्िाव दफिाय तलि सदकिे छैि ।  

  (२) एकभन्िा बढी सिस्यल ेवस्िुिाः उही तवषयमा एकभन्िा बढी प्रस्िाव पेि गरेमा आपसी सहमति वा 
गोलाप्रथाद्वारा तििायररि एउटा प्रस्िावमा मात्र छलफल हुिछे ।  

६८. प्रस्िावको सूचिााः प्रस्िाव पेि गिय चाहिे सिस्यले सो कुराको तलतखि सूचिा सतचवलाई दिि ुपिछे । 

६९. प्रस्िावको सभबन्िमा अपिाइिे काययतवतिाः यस तियमावलीको अन्य पररच्छेि अन्िगयि लयाइि े प्रस्िावको 
सभबन्िमा सोही पररच्छेिमा लेतखए बमोतजमको काययतवति अपिाइिछे र उक्त पररच्छेिमा िलेतखएका कुराको 
हकमा यस पररच्छेिमा र पररच्छेि-११ मा लेतखएका कुरा लागू हुिछेि ्।  

७०. सूचिा तबिा पति प्रस्िाव पेि गिय सदकिेाः (१) यस पररच्छेिमा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति सभामुखको 
अिुमति तलई िेहायको कुिै प्रस्िाव सूचिा तबिा पति पेि गिय सदकिेछ र त्यस्िो प्रस्िावद्वारा कुिै तववािास्पि 
तवषय उठाउि पाइि ेछैिाः-  

(क) िन्यवाि ज्ञापि गि,े 

(ख) बैठक स्थतगि गि,े  

(ग) प्रस्िाव िथा संिोिि दफिाय तलिे,  
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(घ) बिाई दििे वा िोक प्रकट गि,े  

(ङ) छलफल स्थतगि गि,े  

(च) छलफलको अवति बढाउि,े  

(छ) बैठकको अवति बढाउिे, वा  

(ज) छलफल समाप्त गिे ।  

  (२) उपतियम (१) मा उतललतखि प्रस्िावका सभबन्िमा सभामखुको अिुमति प्राप्त भई बैठकमा प्रस्िाव पेि 
भएपतछ सभामुखले उक्त प्रस्िावलाई बैठकको तिणययाथय पिे गिेछ ।  

७१. जरूरी सावयजतिक महत्वको प्रस्िावाः (१) कुिै सिस्यल े जरूरी सावयजतिक महत्वको तवषयमातथ छलफल गिय 
चाहमेा ित्सभबन्िी प्रस्िावको सूचिा बैठक िुरू हुिुभन्िा कभिीमा िईु घण्टा अगावै सतचवलाई दििु पिछे र 
त्यस्िो प्रस्िावलाई कभिीमा िईुजिा सिस्यल ेसमथयि गरेको हुिु पिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको सूचिाको साथमा उक्त प्रस्िावमातथ छलफल गिुय पिे कारण स्पष्ट रूपमा 
उललेख गरेको हुि ुपिछे ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िावको तवषय सभामुखल ेजरूरी सावयजतिक महत्वको ठहर् याएमा उक्त 
प्रस्िावलाई स्वीकृति दििछे । स्वीकृि प्रस्िावमातथ सभबतन्िि मन्त्रीसँग परामिय गरी छलफलको दिि र समय 
िोके्नछ । 

  (४) उपतियम (३) बमोतजम स्वीकृि प्रस्िावमातथ छलफलका लातग सभामुखले बढीमा िईु घण्टाको समय 
िोके्नछ । 

  (५) उपतियम (३) बमोतजम प्रस्िाव स्वीकृि भई सभामुखले प्रस्िावक सिस्यको िाम तलएपतछ प्रस्िावक 
सिस्यले संतिप्त वक्तव्य दििेछ । त्यसपतछ सभामुखले छलफलमा भाग तलिे सिस्यलाई समय दििेछ ।  

  (६) छलफलमा उठेका प्रश्नोको जवाफ सभबतन्िि मन्त्रीले दििेछ । 

७२. ध्यािाकषयणाः (१) कुि ै सिस्यल े सभामुखको पूवय स्वीकृति तलई सावयजतिक महत्वको तवषयमातथ सभबतन्िि 
मन्त्रीको ध्यािाकषयण गिय सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम ध्यािाकषयण गररएकोमा मन्त्रील ेचाहमेा ित्काल बैठकमा जवाफ दिि वा कुि ै
अको दिि जवाफ दििको लातग समय माग गिय सके्नछ ।  

  (३) सभबतन्िि मन्त्रीले उपतियम (२) बमोतजम जवाफ दिएपतछ त्यसमातथ कुि ैछलफल गररिे छैि ।  

  िर ध्यािाकषयण प्रस्िावको सूचीमा िाम भएका सिस्यले स्पष्टीकरण माग गिय सके्नछि ् र मन्त्रीद्वारा 
अन्त्यमा जवाफ दिइिेछ । यस्िो काययसूचीमा एउटा ध्यािाकषयणमा िीिजिा भन्िा बढी सिस्यको िाम समावेि 
गररि ेछैि ।  

  (४) उपतियम (१) बमोतजम ध्यािाकषयण गिाय एउटा बैठकमा एकजिा सिस्यल े एक पटक मात्र 
ध्यािाकषयण गिय पाउिछे र एउटा बैठकमा िईु पटकभन्िा बढी ध्यािाकषयण गिय पाइि ेछैि ।  

  (५) उपतियम (१) बमोतजम ध्यािाकषयण गिय चाहिे सिस्यले एक दिि अगावै सूचिा दििु पिेछ ।  

  (६) कुि ैदििको लातग िईुवटाभन्िा बढी ध्यािाकषयणको सूचिा सभामुखबाट स्वीकृि भएमा काययसूचीमा 
रातखिे िईुवटा ध्यािाकषयण गोलाप्रथाद्वारा तििायरण गररिछे ।  

७३. अन्य प्रस्िाव पेि गिय िसदकिेाः तियम ७०, ७१ र ७२ बमोतजमका प्रस्िाव बाहके यस पररच्छेि अन्िगयि अन्य कुिै 
प्रस्िाव पेि गिय पाइिे छैि ।  
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पररच्छेि-११ 

प्रस्िावमा संिोिि 

७४. संिोिि सभबन्िी िियाः कुि ैप्रस्िावको सभबन्िमा संिोिि प्रस्िाव पेि गिाय िेहायका िियको पालिा गिुय पिछेाः-  

(क) मूल प्रस्िावको तसद्धान्ि तवपरीि हुि िहुिे,  

(ख) मूल प्रस्िावको तवषयसँग सभबद्ध हुिुपि,े  

(ग) बैठकले पतहले गररसकेको तिणययसँग बातझएको हुि िहुि,े र 

(घ) स्पष्ट अथय दिि ेहुिुपिे । 

७५. संिोििको सूचिााः (१) संिोिि पेि गिय चाहि ेसिस्यले प्रस्िावमातथ तवचार गररिे दििको चौबीस घण्टा अगावै 
संिोििको सूचिा सतचवलाई दििु पिेछ ।  

  िर सभामुखको अिुमति तलएर प्रस्िावमातथ छलफल प्रारभभ हुिुभन्िा कभिीमा एक घण्टा अगावै 
संिोििको सूचिा पेि गिय सदकिेछ । 

  (२) संिोििको सूचिा प्राप्त भएमा प्रत्येक संिोििको एक-एक प्रति सिस्यलाई उपलब्ि गराइिेछ ।  

७६. संिोिि स्वीकृि गिे वा िगि ेअतिकाराः (१) प्रस्िावमातथ पेि गररिे संिोिि स्वीकृि गिे वा िगि ेअतिकार 
सभामुखलाई हुिेछ ।  

  (२) संिोिि स्वीकृि वा अस्वीकृि गिे प्रयोजिको लातग सभामुखले सभबतन्िि सिस्यलाई संिोििको 
उदे्दश्य स्पष्ट गिय लगाउि सके्नछ । 

७७. संिोिि पेि गिेाः सभामुखले स्वीकृि गरेको संिोिि वा संिोिि सतहिको प्रस्िाव वा मूल प्रस्िावलाई तिणययाथय 
पेि गिुयभन्िा पतहल े बैठकमा पढेर सुिाउिछे । यसरी तिणययाथय पेि गिाय एकभन्िा बढी संिोिि भएमा 
सभामुखले उपयुक्त ठहर् याएको कुि ैएक संिोिि वा संिोिि सतहिको प्रस्िाव वा मलू प्रस्िावलाई प्राथतमकिा 
दिई पेि गिय सके्नछ । 

पररच्छेि-१२ 

स्थगि प्रस्िाव 

७८. स्थगि प्रस्िावको सूचिााः (१) यस तियमावलीको अिीिमा रही अत्यन्ि जरूरी सावयजतिक महत्वको कुिै 
तवषयमातथ छलफल गिय बैठकको काययक्रम स्थतगि गररयोस् भन्ने प्रस्िाव सभामुखको अिुमतिले पिे गिय सदकिेछ 
।  

  िर,  

(क)  त्यस्िो प्रस्िाव तियम अिुकूल िभएमा वा सभामुखले अस्वीकृि गरेमा उक्त प्रस्िाव तियम 
अिुकूल िभएको वा अस्वीकृि गरेको कारणको जािकारी प्रस्िावक सिस्यलाई दिि सके्नछ ।  

(ख)  प्रस्िावमा उललेख भएका िथ्यको सभबन्िमा सभामुखल ेबढी जािकारी तलि आवश्यक ठािमेा 
प्रस्िाव स्वीकृि वा अस्वीकृि गिुय अतघ प्रस्िावक सिस्य वा मन्त्रीबाट जािकारी तलि सके्नछ ।  

  (२) स्थगि प्रस्िाव जुि दििको बैठकमा पेि गिय खोतजएको हो सो दििको बैठक िुरु हुिे िईु घण्टा अगावै 
सतचवलाई सूचिा दिि ुपिछे र त्यस्िो प्रस्िाव सतहिको सूचिाको एक-एक प्रति सभामुख, तवषयसँग सभबतन्िि 
मन्त्री र संसिीय मातमला मन्त्रीलाई दिि ुपिछे ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िाव सभबन्िी सूचिा एक बैठकमा एउटा भन्िा बढी पिे गिय पाइिे छैि 
।  
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  (४) एक भन्िा बढी सिस्यले प्रस्िावको सूचिामा िस्िखि गरेको भए पतहलो क्रमसङ्ख्यामा िस्िखि गिे 
सिस्यले सूचिा दिएको मातििछे ।  

७९. स्थगि प्रस्िाव सभबन्िी िियाः कुिै जरूरी र सावयजतिक महत्वको तवषयमातथ छलफल गिय बैठकको काययक्रम 
स्थतगि गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव िहेायका िियको अिीिमा रही पिे गिय सदकिछेाः- 

(क) प्रस्िावको तवषय ित्काल घटेको घटिा र िेपाल सरकारको उ्तररिातयत्व तभत्रको हुिु पिे, र 

(ख) तियम ६२ मा उतललतखि ििय पूरा भएको हुि ुपि े।  

८०. स्थगि प्रस्िाव पिे गि े बैठकको अिुमतिाः (१) तियम ७८ बमोतजमको प्रस्िाव पेि गिय अिुमति दिएपतछ 
सभामुखले बैठकको प्रारभभमा प्रस्िावक सिस्यको िाम तलिछे र त्यसपतछ स्थगि प्रस्िाव पेि गिय चाहि ेसिस्यल े
प्रस्िाव पेि गिय बैठकको अिुमति माग्नछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िावको कुिै सिस्यले तवरोि गरेमा सभामुखले स्थगि प्रस्िावको 
समथयिमा रहि ेसिस्यलाई उतभिे आिेि दििछे र अठ्ठाइसजिा वा सोभन्िा बढी सिस्य उतभएमा प्रस्िाव पेि गिय 
बैठकको अिुमति प्राप्त भएको मातििेछ । 

८१. प्रस्िावमा छलफल गि ेसमय तििायरणाः स्थगि प्रस्िावमा छलफल गिय सभामुखले सोही दििको कुिै समय िोक्न 
सके्नछ । 

८२. छलफलको समातप्त र तिणययाः प्रस्िावमातथको छलफल पयायप्त भएको लागेमा सभामुखल ेछलफल समाप्त भएको 
घोषणा गिछे र उक्त प्रस्िावलाई बैठकको तिणययाथय पेि गिछे ।  

पररच्छेि-१३ 

सङ्कलप 

८३. सङ्कलप प्रस्िुि गिय सदकिेाः (१) यस तियमावलीको अिीिमा रही सावयजतिक महत्वको िेहायको कुिै तवषयमा 
सङ्कलप पेि गिय सदकिछेाः-  

(क) राय वा तसफाररस प्रकट गिय,  

(ख) िेपाल सरकारको कुिै कायय वा िीतिको समथयि वा तवरोि प्रकट गिय वा पुिर्वयचारका लातग 
ध्यािाकषयण गिय, वा  

(ग) कुिै सन्िेि वा तििेिि दिि ।  

  (२) सभामुखले उपयकु्त र आवश्यक ठहर् याएको अन्य कुिै तवषयमा सङ्कलप पिे गिय अिुमति दिि सके्नछ ।  

८४. सङ्कलपको सूचिााः (१) सङ्कलप प्रस्िुिकिायले आफूले पिे गिय चाहकेो सङ्कलपको सूचिा सतचवलाई दिि ुपिछे । 
त्यस्िो सङ्कलप प्रस्िाव सतचवालयमा ििाय भएको साि दिि पतछको बैठकमा छलफल गिय सदकिेछ । 

  िर कुिै मन्त्रीले सूचिा दिएको सङ्कलप िीि दिि पतछको बैठकमा छलफल गिय सदकिेछ ।  

  (२) मन्त्री बाहके अन्य कुि ै सिस्यल े सभामुखको अिुमति ितलई एउटै अतिवेििमा िीिभन्िा बढी 
सङ्कलपको सूचिा दिि पाउिे छैि । 

८५. सङ्कलप सभबन्िी िियाः यस पररच्छेिमा लेतखएको कुराका अतिररक्त प्रस्िावका सभबन्िमा तियम ६२ मा उललेख 
भएका ििय सङ्कलपको हकमा पति लागू हुिेछि् । 

८६. स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्न ेतिणययाः (१) कुि ैसङ्कलप स्वीकार यो्य छ वा छैि भन्ने प्रश्नोको तिणयय सभामुखल े
गिछे र कुि ै सङ्कलप वा सङ्कलपको कुिै अंि संतविाि वा यस तियमावलीको तवपरीि भएमा त्यसलाई 
अस्वीकार गिेछ ।  
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  (२) सभामुखबाट बैठकमा पेि गिय स्वीकृि सङ्कलपको प्रति सङ्कलप पेि हुिे िईु दिि अगावै संिोिि पेि 
गि ेप्रयोजिको लातग सिस्यलाई तविरण गररिछे ।  

८७. सङ्कलप पेि हुिेाः एउटा बैठकमा एक सिस्यको एकभन्िा बढी सङ्कलप काययसूचीमा रातखिे छैि र एक बैठकमा 
िईुभन्िा बढी सङ्कलप रातखिे छैिि ्। 

८८. सङ्कलप पेि गि े िररकााः (१) सभामुखले िाम तलएपतछ सङ्कलप प्रस्िुि गिय चाहिे सिस्यले बैठकमा आफ्िो 
सङ्कलप पेि गिय सके्नछ र त्यसरी सङ्कलप पेि गिाय सङ्कलपको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिि सके्नछ ।  

  िर सभामुखको अिुमति तलएर कुिै सिस्यल ेअन्य कुिै सिस्यलाई आफ्िो सङ्कलप पेि गिय अतिकृि गिय 
सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सभामुखले सिस्यको िाम तलएपतछ सो सिस्यल ेसङ्कलप पिे िगि ेइच्छा 
प्रकट गिय सके्नछ ।  

  (३) सभबतन्िि सिस्यल ेपेि िगरेको सङ्कलप तिजले दफिाय तलएको मातििछे । 

८९. छलफलको समयावतिाः सिस्यले सङ्कलप प्रस्िुि गिाय र सभबतन्िि मन्त्रील े पतहलो पटक बोलिा सभामुखल े
अिुमति दििछे । बोलि चाहिे अन्य सिस्यको समयावतिको तििायरण सभामुखले गिछे । सिस्यले बोतलसकेपतछ 
सभबतन्िि मन्त्रीले जवाफ दििछे ।  

९०. संिोिि सभबन्िी िियाः (१) यस पररच्छेि अन्िगयि पिे भएका सङ्कलपमातथ सभामुखको अिुमति तलई संिोिि 
पेि गिय सदकिेछ ।  

  (२) तियम ७४ मा उतललतखि ििय सङ्कलपको संिोििका हकमा पति लाग ूहुिछेि् ।  

९१. सङ्कलपमा तिणययाः छलफल समाप्त भएपतछ सङ्कलप उपर कुिै संिोिि पेि भएको रहछे भिे बैठकल े पतहल े
त्यसको तिणयय गरी सङ्कलपमा तिणयय गिछे ।  

९२. स्वीकृि सङ्कलप पठाइिेाः सतचवले बैठकद्वारा स्वीकृि गररएको प्रत्येक सङ्कलपको एक-एक प्रति मतन्त्रपररषद्लाई 
र सभबतन्िि मन्त्रीलाई पठाउिछे । सभबतन्िि मन्त्रीले स्वीकृि सङ्कलप कायायन्वयि गरी सो को जािकारी ित्काल 
सतचवालयमा पठाउिु पिछे ।  

  िर कुि ै मिातसब कारण परी सङ्कलप कायायन्वयि हुि िसकेकोमा त्यस्िो कारण सतहिको जािकारी 
प्रतितिति सभालाई गराउि ुपिछे ।  

पररच्छेि-१४ 

अध्यािेि 

९३. अध्यािेि पेि गिेाः (१) संतविािको िारा ११४ बमोतजम जारी भएको अध्यािेि, जारी भएपतछ आव्हाि भएको 
सििको पतहलो बैठकमा सभबतन्िि मन्त्रीले पिे गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम अध्यािेि पेि गिाय त्यस्िो अध्यािेि जारी गिुय परेको पररतस्थति र कारण 
समेिको तववरण संलग्न गिुय पिछे । 

९४. अध्यािेि अस्वीकार गिे सूचिााः (१) अध्यािेि अस्वीकार गिय प्रस्िाव पेि गिय चाहि े सिस्यले त्यस्िो सूचिा 
अध्यािेि पेि भएको िईु दिितभत्र महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दििु पिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सूचिा दिँिा अध्यािेि अस्वीकृि गिुय पिायको कारण समेि उललखे भएको हुि ु
पिेछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको सूचिा एकभन्िा बढी प्राप्त भएमा आपसी सहमति वा गोलाप्रथाद्वारा कुि ै
एक प्रस्िावको सूचिा मात्र छातििेछ ।  
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९५. अध्यािेि अस्वीकार गि ेप्रस्िाव पेि गि ेिररकााः (१) अध्यिल ेिाम तलएपतछ अध्याििे अस्वीकार गि ेप्रस्िावको 
सूचिा गिे सिस्यल ेआफ्िो प्रस्िाव बैठकमा पेि गिछे र त्यसरी प्रस्िाव पिे गिाय प्रस्िावको व्यहोरा पढी वक्तव्य 
दिि सके्नछ ।  

  (२) सभामुखको अिुमति तलई प्रस्िावको सूचिा गि ेसिस्यल ेआफ्िो प्रस्िाव पेि गिय अन्य कुिै सिस्यलाई 
अतिकृि गिय सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम सभामुखले सिस्यको िाम तलएपतछ सो सिस्यले प्रस्िाव पिे िगि े इच्छा 
प्रकट गिय सके्नछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम सभबतन्िि सिस्यल े प्रस्िाव पिे िगिे इच्छा प्रकट गरेमा त्यस्िो प्रस्िाव 
तिजले दफिाय तलएको मातििछे । 

९६. अध्यािेि अस्वीकार गिे प्रस्िावमा छलफल र तिणययाः (१) यस पररच्छेि बमोतजम अध्यािेि अस्वीकार गि े
सभबन्िी प्रस्िाव पेि गि ेअन्य सिस्यले पति छलफलमा भाग तलि सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम छलफलको अन्त्यमा सभबतन्िि मन्त्रीले अध्यािेि अस्वीकार गररयोस् भन्न े
प्रस्िाव राख्न ेक्रममा उठेका प्रश्नोको जवाफ दििेछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम मन्त्रीले जवाफ दिएपतछ सभामुखले अध्याििे अस्वीकार गररयोस् भन्ने 
प्रस्िावलाई बैठकको तिणययाथय प्रस्िुि गिेछ । 

९७. अध्यािेि मातथ तिणययाः (१) यस पररच्छेि बमोतजम अध्याििे अस्वीकार गिे सभबन्िी कुि ैसूचिा प्राप्त िभएमा 
वा अध्याििे अस्वीकार गि े प्रस्िाव बैठकल े अस्वीकृि गरेमा सभामुखल े उक्त अध्यािेि स्वीकृि गररयोस् भिी 
प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सभबतन्िि मन्त्रीलाई अिुमति दििेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िुि अध्यािेि स्वीकृि गररयोस् भन्ने प्रस्िावलाई बैठकको तिणययाथय प्रस्िुि 
गिछे । 

९८. स्वीकृि अध्यािेि प्रतिस्थापि गि े तविेयकाः (१) यस पररच्छेि बमोतजम स्वीकृि भएको कुि ै अध्याििेका 
प्राविािलाई यथावि ् वा संिोिि सतहि प्रतिस्थातपि गि े उदे्दश्यबाट प्रस्िुि गररि े तवियेकको साथमा उक्त 
अध्यािेि ित्कालै लागू गिुय परेको पररतस्थति र कारण सतहिको तववरण संलग्न गरी पेि गिुय पिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम पिे हुि आएको प्रतिस्थापि तवियेकको सभबन्िमा पररच्छेि-१५ बमोतजमको 
काययतवति अपिाईिेछ । 

  (३) उपतियम (१) र (२) बमोतजम अध्यािेि प्रतिस्थापि गिे तविेयक संतविािको िारा ११४ 
बमोतजमको अवतितभत्र पाररि गरी रािपतिबाट प्रमाणीकरण भई सकु्न पिछे । 

पररच्छेि-१५ 

व्यवस्थापि काययतवति 

९९. तविेयक प्रस्िुि गि ेअिुमतिको लातग सूचिााः (१) संतविाि र यस तियमावलीको अिीिमा रही कुि ैपति सिस्यल े
तविेयक प्रस्ििु गिय सके्नछ । तविेयक प्रस्ििु गिय चाहिे सिस्यल े तविेयकको साथमा उदे्दश्य र कारण िथा 
व्याख्यात्मक रटप्पणी सतहिको तववरण संलग्न गरी त्यसको सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सतचवलाई दििु पिेछ ।  

  (२) कुि ैतविेयक ऐि बिपेतछ आर्थयक व्ययभार हुि ेरहछे भि ेत्यस्िो तविेयक पेि गिाय तविेयकको साथमा 
तवस्िृि तववरण सतहिको आर्थयक रटप्पणी पति संलग्न रहिु पिेछ । आर्थयक रटप्पणीमा खचय सभबन्िी िफाप्रति 
ध्याि आकर्षयि गरी तविेयक पाररि भई ऐि बिेमा हुि सके्न पटके र सालबसाली खचयको अिमुातिि तववरण पति 
संलग्न हुिु पिेछ । 
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१००. आतिि तविेयक प्रस्िुि गिय सदकिेाः बैठकसमि तवचारािीि रहकेो कुिै तविेयकमातथ पूणयिाः वा आंतिक रूपमा 
आतिि तविेयक मूल तविेयक पाररि िहुिँ ैपति प्रस्ििु गिय सदकिेछ ।  

  िर मलू तविेयक पाररि िभएसभम आतिि तविेयकमातथ तवचार गररि ेछैि । 

१०१. समाि तवषयको तविेयक सूचीमा िरहिेाः सभामुखले अन्यथा आिेि दिएमा बाहके कुिै तविेयक सििको 
तवचारािीि रहकेो अवस्थामा उस्िै तवषय र उदे्दश्य समावेि भएको कुि ैअको तविेयकको सूचिा तवचारािीि 
तविेयक प्रस्िुि हुिुभन्िा अतघ वा पतछ जुिसुकै तमतिमा प्राप्त भएपति त्यसलाई प्राप्त तविेयकको सूचीमा रातखिे 
छैि ।  

१०२. प्रत्यायोतजि व्यवस्थापि बारे रटप्पणीाः कुि ैतविेयकमा कािूि बिाउिे अतिकार प्रत्यायोजि गि ेप्राविाि रहकेो 
भए त्यसको कारण, प्रत्यायोतजि अतिकार अन्िगयि बिाइि े कािूिको प्रकृति र सीमा िथा त्यसबाट पिय सके्न 
प्रभावप्रति ध्यािाकषयण सतहिको तवस्िृि रटप्पणी संलग्न गिुय पिेछ ।  

१०३. तविेयकको तविरणाः सतचवालयमा तविेयक ििाय भएपतछ सरकारी तविेयकको हकमा िईु दिि र गैर सरकारी 
तविेयकको हकमा चार दिितभत्र प्रत्येक सिस्यलाई तविेयकको प्रति उपलब्ि गराइिेछ । 

१०४. तविेयक प्रस्िुि गिय अिुमति माग्ने प्रस्िावको तवरोिको सूचिााः कुिै तविेयक प्रस्िुि गिय अिमुति माग्ने प्रस्िावको 
तवरोि गिय चाहि ेसिस्यल ेत्यसको सूचिा प्रस्िाव प्रस्िुि हुि ेदििभन्िा कभिीमा एक दिि अगावै सतचवलाई दिि ु
पिेछ । 

१०५. तविेयक प्रस्िुि गिय अिुमति माग्ने प्रस्िावाः (१) तविेयक प्रस्ििु गिे अिुमतिको सूचिा दिएको साि दिि पतछको 
कुिै बैठकमा तविेयक प्रस्िुि गिे अिुमतिको प्रस्िाव सभामा पेि गिय सदकिछे । 

  िर सरकारी तविेयकको हकमा पाँच दिि अगाति सूचिा दिि ुपयायप्त हुिेछ ।  

  (२) तविेयक प्रस्िुि गिय अिुमति माग्न ेप्रस्िावको कसैले तवरोि गरेमा तवरोिकिाय र प्रस्िावक सिस्यलाई 
सभामुखले क्रमिाः संतिप्त वक्तव्य दिि अिुमति दििेछ । ित्पिाि सो प्रश्नोमातथ छलफल हुि िदिई सभामुखल े
बैठकको तिणययाथय प्रस्िुि गिछे ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजम तविेयक प्रस्ििु गिे अिुमति प्राप्त भएमा प्रस्ििुकिाय सिस्यले तविेयकलाई 
ित्काल सिि समि प्रस्िुि गिछे । 

  (४) यस तियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति रातिय सभाबाट उत्पत्तर भई आएको 
तविेयकको हकमा प्रस्िुिकिाय सिस्यले तियम १०६ बमोतजमको प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछ । 

१०६. तविेयकमातथको सामान्य छलफलाः (१) तियम १०५ बमोतजम तविेयक प्रस्िुि भइसकेपतछको अको बैठकमा 
प्रस्िावक सिस्यले िेहायको कुि ैएउटा प्रस्िाव प्रस्ििु गिय सके्नछाः- 

(क) तविेयकमातथ तवचार गररयोस्, वा  

(ख) तविेयकलाई जििाको प्रतिदक्रया प्राप्त गियको तितम्तर प्रचार गररयोस् ।  

  (२) तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यले उपतियम (१) को खण्ि (क) वा (ख) मध्ये कुि ैएक प्रस्िाव पेि गरेकोमा 
अन्य कुि ैसिस्यले सोही उपतियम बमोतजमको अको प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) को खण्ि (क) बमोतजमको प्रस्िावमातथ छलफल हुिँा तविेयकको सैद्धातन्िक पिमा 
मात्र छलफल गररिछे । त्यसरी छलफल गिाय तविेयकको मिसाय स्पष्ट गिय आवश्यक िेतखएमा बाहके तविेयकका 
िफामातथ छलफल गररिे छैि र तविेयकमातथ कुिै संिोिि पिे गिय सदकि ेछैि ।  

१०७. जििाको प्रतिदक्रया प्राप्त गि ेकाययतवतिाः (१) कुि ै तविेयकलाई जििाको प्रतिदक्रया प्राप्त गियका तितम्तर प्रचार 
गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव स्वीकृि भएमा सतचवले राय सङ्कलि गररि ेतििायररि अवति उललेख गरी सो तविेयकलाई 
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िेपाल राजपत्रमा प्रकातिि गिुयका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पति प्रचार गिय सके्नछ र तििायररि अवतितभत्र 
प्राप्त भएका राय सङ्कलि गरी सभामुख माफय ि प्रस्िुिकिाय सिस्यलाई दििेछ ।  

  (२) तविेयकमातथ जििाको प्रतिदक्रया प्राप्त गिे अन्य प्रदक्रया सभामुखले तििायरण गरे बमोतजम हुिेछ । 

१०८. जििाको प्रतिदक्रया प्राप्त भएपतछको काययतवतिाः तियम १०७ को उपतियम (१) बमोतजम प्राप्त भएको राय संलग्न 
गरी प्रस्ििुकिाय सिस्यल ेजििाको प्रतिदक्रया सतहिको सो तविेयकमातथ सििमा तवचार गररयोस् भिी प्रस्िाव 
प्रस्िुि गिय सके्नछ ।  

१०९. सामान्य छलफल समाप्त भएपतछको काययतवतिाः (१) तविेयकमातथ सामान्य छलफल समाप्त भएपतछ प्रस्ििुकिाय 
सिस्यले िेहायको कुिै एक प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछाः-  

(क) तविेयकमातथको िफावार छलफल सििमा गररयोस्, वा  

(ख) िफावार छलफलको लातग तविेयकलाई सभबतन्िि सतमतिमा पठाइयोस् ।  

  (२) प्रस्ििुकिाय सिस्यल ेउपतियम (१) को खण्ि (क) वा (ख) मध्य े कुि ैप्रस्िाव पेि गरेकोमा अन्य कुिै 
सिस्यले सोही उपतियम बमोतजमको अको प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ । 

११०. प्रस्िाव पेि गिय अतिकृि गिय सदकिेाः (१) तविेयक प्रस्ििुकिाय सिस्य स्वयम् उपतस्थि हुि असमथय छ भन्न ेकुरामा 
सभामुख सन्िुष्ट भएमा प्रस्ििुकिाय सिस्यल े अतिकृि गरेको अन्य कुि ै सिस्यलाई सो तविेयकको सभबन्िमा 
प्रस्िाव पेि गिय सभामुखल ेअिमुति दिि सके्नछ । 

  (२) रातिय सभाबाट पाररि भई आएको गरै सरकारी तवियेकको हकमा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल े
अतिकृि गरेको सभाको कुिै सिस्यलाई उक्त तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भिी प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सभामुखले 
अिुमति दिि सके्नछ । 

१११. तविेयकमा संिोििको सूचिााः तविेयकमा संिोिि पेि गिय चाहिे कुिै पति सिस्यले तवियेकमातथको सामान्य 
छलफल समाप्त भएको बह्तरर घण्टातभत्र आफूले पेि गिय चाहकेो संिोिि सतहिको सूचिा सतचवलाई दििु पिछे 
।  

११२. संिोिि सभबन्िी िियाः (१) िेहायका िियका अिीिमा रही तविेयकमा संिोिि पेि गिय सदकिेछाः-  

(क) तविेयकको तवषयसँग सभबद्ध हुिु पि,े 

(ख) तविेयकमा तितहि तसद्धान्िको तवपरीि हुि िहुि,े 

(ग) अस्पष्ट वा तिरथयक हुि िहुि,े  

(घ) जुि िफामा संिोिि गिय खोतजएको हो सोही िफाको तवषय सभबद्ध हुिु पिे,  

(ङ) सभाद्वारा पूवय स्वीकृि तसद्धान्ि वा तिणययको तवपरीि हुि िहुि,े र 

(च) तविेयकको कुि िफाको कुि व्यवस्था वा िब्िावलीको सट्टामा के कस्िो व्यवस्था वा िब्िावली 
राख्न खोतजएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुिु पि े। 

  (२) सभामुखलाई यस तियमको अिीिमा रही कुि ैसंिोििलाई स्वीकृि गिे, अस्वीकृि गि ेवा सभबतन्िि 
सिस्यलाई बोलाई त्यसमा सुिार गिे वा एकै आियका एकभन्िा बढी संिोििलाई एकनकृि गरी स्वीकृि गि े
अतिकार हुिछे । 

११३. संिोििको तववरणाः (१) सभामुखबाट स्वीकृि भएका संिोििको सूचिा यथासभभव तविेयकको िफाक्रम अिुसार 
तमलाई एकनकृि सूची ियार गररिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको स्वीकृि एकनकृि संिोििको तववरण सिस्यलाई उपलब्ि गराइिेछ । 
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११४. संिोिि सतहि िफावार छलफलाः (१) संिोििमा छलफल गिाय सामान्यिया तविेयकका िफाको क्रमािुसार 
गररिछे र सभामुखल ेिाम बोलाएको सिस्यले वा तिजल ेअतिकृि गरेको सिस्यले संिोिि प्रस्िुि गिय सके्नछ ।  

  (२) छलफलबाट यथावि रहकेो वा संिोिि स्वीकार गररएको प्रत्येक िफाका सभबन्िमा क्रमािुसार 
सभामुखले “यो िफा तविेयकको अङ्ग बिोस्” भन्ने प्रस्िाव तिणययाथय पिे गिछे ।  

  िर समयको तमिव्यतयिाको लातग छलफलमा िोहोरोपि हटाउि एकै िफा वा सो अन्िगयि प्राप्त 
अन्योन्यातिि संिोििलाई एकसाथ छलफल गि ेअिुमति दिि सदकिेछ र िफावार छलफलको क्रममा तविेयकको 
कुिै भाग वा िफालाई अतघ-पतछ गरी छलफलमा राख्न वा कुिै भाग वा िफालाई पतछ छलफल गिे गरी मुलिवी 
राख्न सदकिेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः यस तियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति यस तियम र तियम ११५, ११६, 
११७ र ११८ को प्रयोजिको लातग सभबतन्िि सतमतिमा तविेयकमातथ िफावार छलफल हुिँाको अवस्थामा 
“सभामुख” भन्नाले सभबतन्िि सतमतिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले सभबतन्िि सतमतिको बैठकलाई समेि 
जिाउँछ । 

११५. संिोिि दफिाय तलि सदकिेाः संिोिि प्रस्िुिकिाय सिस्यले बैठकको स्वीकृति तलई संिोिि दफिाय तलि सके्नछ ।  

  िर कुिै संिोििमातथ पति संिोिि प्रस्िुि भएकोमा सो संिोििको टुङ्गो िलागेसभम मलू संिोििलाई 
दफिाय तलि सदकि ेछैि । 

११६. अिुसूचीमातथ छलफलाः सभामुखले अन्यथा तिणयय गरेमा बाहके तविेयकमा रहकेा अिसूुची र त्यसमा प्राप्त 
संिोििमातथको छलफल सभबतन्िि िफामातथको छलफलको लग्ैतर पतछ गररिेछ र बैठकको तिणययको लातग 
रातखिे प्रश्नो पति सोही क्रममा प्रस्िुि गररिछे । 

११७. िफालाई समूहीकृि रूपमा तिणययाथय प्रस्ििु गिय सदकिेाः सभामुखले उतचि सभझेमा तविेयकका िफा, अिुसूची, कुिै 
संिोतिि िफा वा अिुसूची बैठकको तिणययको लातग समूहीकृि रूपमा राख्न सके्नछ ।  

   िर कुि ैसिस्यल ेिफा वा अिसूुची, संिोतिि िफा वा अिुसूची बैठकको तिणययका लातग छुट्टाछुटै्ट प्रस्िुि 
गररयोस् भिी अिरुोि गिय सके्नछ र सो प्रस्िाव उतचि लागेमा सभामुखले छुट्टाछुटै्ट प्रस्िुि गिय सके्नछ । 

११८. प्रस्िाविा र िामको प्रस्िुतिाः तविेयकका अन्य सबै िफा र अिुसूची भए सो उपर समेि तिणयय भएपतछ मात्र 
सभामुखले तविेयकको प्रस्िाविा र िाम सभबन्िी िफालाई मूल रूपमा वा संिोतिि रूपमा तविेयकको अङ्ग 
बिाइयोस् भिी अन्त्यमा प्रस्िाव गिछे ।  

११९. तििेिि दिि सदकिेाः सििमा तवचारािीि रहकेो कुि ै तविेयकलाई सभबतन्िि सतमतिमा पठाउँिा वा सभबतन्िि 
सतमतिमा तवचारािीि रहकेो अवस्थामा तविेयकको पररति वा मूल उदे्दश्यलाई तवस्िृि गिय वा कुिै तविेष 
प्राविािलाई समावेि गिय वा िगिय सििले सभबतन्िि सतमतिलाई तिििेि दिि सके्नछ ।  

  िर त्यस्िो तििेिि तविेयकको मूल भाविा तवपरीि हुि ुहुिँैि ।  

१२०. सतमतिको प्रतिवेििाः सतमतिमा तविेयकमातथ िफावार छलफल समाप्त भई तियम ११७ को काययतवति पूरा 
भएपतछ सभबतन्िि सतमतिल े गरेको तिणययको प्रतिवेिि ियार गरी सभापतिले वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सभामुखले िोकेको सभबतन्िि सतमतिको अन्य कुि ैसिस्यले प्रतिवेिि सतहिको तविेयक बैठकमा पेि गिछे । 

१२१. तविेयक दफिाय तलि सदकिेाः (१) तविेयक प्रस्ििुकिाय सिस्यल ेतविेयक दफिाय तलि अिुमति माग्ने प्रस्िाव पिे गिय 
चाहमेा एक दिि अगावै सूचिा दििु पिछे ।  

  (२) सभबतन्िि सतमतिमा तविेयक तवचारािीि रहकेो अवस्थामा तविेयक दफिाय तलिे अिुमतिको लातग 
प्रस्िाव प्रस्िुि भएमा सभबतन्िि सतमतिल ेसोही व्यहोराको प्रतिवेिि बैठकमा पेि गिेछ ।  

  (३) सभामुखको अिुमति तलई तविेयक दफिाय तलि ेप्रस्िावक सिस्यल ेबैठकमा प्रस्िाव प्रस्ििु गिछे ।  
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  (४) तविेयकलाई दफिाय तलिे प्रस्िावको कसैले तवरोि गरेमा प्रस्िाव गिे िथा तवरोि गिे सिस्यलाई 
सभामुखले संतिप्त वक्तव्य दिि अिुमति दिि सके्नछ र त्यसपतछ अरू छलफल हुि िदिई प्रस्िावलाई तिणययाथय पेि 
गिछे । 

  (५) रातिय सभामा उत्पति भई प्रतितिति सभामा तवचारािीि अवस्थाको तविेयक दफिाय तलि रातिय 
सभाको सहमतिको तितम्तर सििको तसफाररस प्राप्त गियको लातग प्रस्ििुकिाय सिस्यलाई प्रस्िाव पेि गिय अिुमति 
दिइिेछ र त्यस्िो प्रस्िाव स्वीकृि भई रातिय सभा पति सहमि भएमा प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेतविेयक दफिाय तलि 
प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछ । 

१२२. सतमतिको प्रतिवेिि प्रस्िुि भएपतछको काययतवतिाः (१) सतमतिको प्रतिवेिि प्रस्िुि भएपतछ सो प्रतिवेिि 
सिस्यलाई तविरण गररिेछ ।  

  (२) सभामुखले अन्यथा आििे दिएमा बाहके सतमतिको प्रतिवेिि तविरण भएको चौबीस घण्टापतछको 
कुिै बैठकमा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेिेहायको कुिै प्रस्िाव पेि गिय सके्नछाः-  

(क) प्रतिवेिि सतहिको तविेयकमातथ छलफल गररयोस्, वा  

(ख) कुिै खास िफा वा िफाका सभबन्िमा पुिाः तवचाराथय तिििेि सतहि सभबतन्िि सतमतिमा 
तविेयक दफिाय पठाइयोस् ।  

  (३) प्रस्िुिकिाय सिस्यले उपतियम (२) बमोतजमको कुिै प्रस्िाव पेि गरेकोमा अन्य कुि ैसिस्यल ेसोही 
उपतियम बमोतजमको अको प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम प्रस्िाव पेि गररएमा सभामुखले सो प्रस्िावक सिस्यलाई र तविेयक 
प्रस्िुिकिाय सिस्यलाई बोलि मौका दििेछ र यसरी िवैु जिाले बोतलसकेपतछ प्रस्िावक सिस्यले प्रस्िाव दफिाय 
ितलएमा अरु छलफल हुि िदिई सो प्रस्िावलाई सभाको तिणययाथय पेि गिेछ ।  

  (५) तविेयकलाई सतमतिमा दफिाय पठाउि ेतिणयय भएमा सो तविेयकमातथ पुिाः तवचार गरी प्रतिवेिि पेि 
गिय सभबतन्िि सतमतिमा दफिाय पठाइिछे ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम पुिाः तवचाराथय दफिाय आएको तविेयकमातथ सतमतिले यथािीघ्र तवचार गरी 
सोही बमोतजमको प्रतिवेिि सतहिको तविेयक बैठकमा प्रस्ििु गिछे ।  

  (७) उपतियम (६) बमोतजम सतमतिले पिे गरेको प्रतिवेिि सिस्यलाई तविरण भएपतछ सभामुखल े
िोकेको दिि र समयमा प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेउपतियम (२) को खण्ि (क) बमोतजमको प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (८) उपतियम (२) को खण्ि (क) वा उपतियम (७) बमोतजमको प्रस्िाव स्वीकृि भएपतछ सतमतिको 
प्रतिवेिि र सो सभबन्िी तविेयकका िफा िथा आिषुतङ्गक अन्य िफामा मात्र छलफल गिय सदकिेछ ।  

१२३. तविेयक पाररि गि े प्रस्िावाः बैठकमा िफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपतछ र सतमतिमा िफावार 
छलफल भएकोमा सतमतिको प्रतिवेििमातथको छलफल समाप्त भई संिोििलाई सभाको तिणययाथय क्रमिाः पेि 
गररसकेपतछ तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेतविेयक पाररि गररयोस् भन्ने प्रस्िाव प्रस्ििु गिछे ।  

१२४. तविेयक लगिबाट हटाइिेाः (१) िेहायको अवस्थामा तविेयकलाई लगिबाट हटाइिछेाः- 

(क) तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यले पिे गरेको िेहायको प्रस्िाव बैठकले अस्वीकृि गरेमााः-  

(१) तविेयक प्रस्िुि गिय अिुमति पाउँ भन्न,े  

(२) तविेयकमातथ वा सतमतिको प्रतिवेिि सतहिको तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भन्ने, वा  

(३) तविेयक वा संिोिि सतहिको तविेयक पाररि गररयोस् भन्न े।  

(ख) तविेयक दफिाय तलएमा,  
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(ग) गैर सरकारी तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्य सभाको सिस्य िरहमेा, वा  

(घ) गैर सरकारी तविेयक पाररि िहुिँै प्रस्िुिकिाय सिस्य मन्त्री भएमा । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम लगिबाट हटाइएको तविेयकको सभबन्िमा बैठकमा कुिै प्रस्िाव पेि गिय 
सदकिे छैि । 

१२५. तविेयकलाई पिुाः प्रस्िुि गिय िसदकिेाः एक पटक बैठकबाट अस्वीकृि भएको तविेयक सोही अतिवेििमा पिुाः 
प्रस्िुि गररिे छैि ।  

१२६. रातिय सभामा तविेयक पठाइिाेः (१) सभाद्वारा पाररि तविेयकलाई रातिय सभामा सन्िेि सतहि पठाइिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम रातिय सभामा पठाइिे तविेयकमा सभाद्वारा पाररि गररएको तमति खुलाई 
सतचवद्वारा प्रमातणि गररिछे ।  

  (३) अथय तविेयकको पतहलो पािामा सभामुखले अथय तविेयक हो भिी प्रमातणि गिुय पिेछ ।  

१२७. रातिय सभाद्वारा तविेयक पाररि भएको सन्िेिाः सभाद्वारा पाररि भई रातिय सभामा पठाइएको तविेयक 
संिोिि तविा रातिय सभाबाट पाररि भै सन्िेि प्राप्त भएपतछ अतिवेिि चालू रहकेो भए सतचवले सभालाई 
जािकारी दििेछ र अतिवेिि चालू िरहकेो भए सभाको सूचिापत्रमा प्रकािि गिछे ।  

१२८. रातिय सभाल ेसुझाव सतहि दफिाय गरेको अथय तविेयकाः (१) सभाद्वारा पाररि भई रातिय सभामा पठाइएको अथय 
तविेयक सो सभाबाट सुझाव सतहि दफिाय पठाइएको सन्ििे प्राप्त भएमा सतचवल ेयथािीघ्र सभामा टेबुल गिछे र 
त्यसको एक एक प्रति सिस्यलाई तविरण गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सन्िेिको प्रति तविरण भएपतछ बसेको कुिै बैठकमा अथयमन्त्रील ेसभामुखको 
अिुमति तलई उक्त सुझाव सतहिको सन्िेिमातथ तवचार गररयोस् भिी प्रस्िाव प्रस्िुि गिेछ ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजम रातिय सभाका सुझावका सभबन्िमा छलफल र तिणयय गिाय सभामुखले 
उपयुक्त सभझेको काययतवति अपिाउि सके्नछ ।  

  (४) सभाको तिणययबाट समावेि गिय उतचि ठहराइएको सुझाव अथय तविेयकमा समावेि गरी सभामुखले 
प्रमाणीकरणको लातग रािपति समि पेि गिछे र सो कुराको जािकारी रातिय सभालाई दििछे ।  

१२९. रातिय सभाल े तविा सुझाव पठाएको वा अवतितभत्र दफिाय िपठाएको अथय तविेयकाः (१) रातिय सभाल े कुि ै
सुझाव तविा अथय तविेयक दफिाय पठाएमा सो सभाको सन्िेि सतचवले सभामा टेबुल गिछे ।  

  (२) कुिै अथय तविेयक रातिय सभाले प्राप्त गरेको पन्र दििसभममा दफिाय गरेि भिे सभामुखले सो कुराको 
जािकारी सभालाई दििछे ।  

  (३) उपतियम (१) वा (२) बमोतजमको अथय तविेयक सभामुखले संतविाि बमोतजम प्रमातणि गरी 
प्रमाणीकरणको लातग रािपति समि पेि गिछे ।  

१३०. रातिय सभाले संिोिि सतहि दफिाय गरेको अन्य तविेयकाः (१) सभाद्वारा पाररि भई रातिय सभामा पठाइएको 
तविेयक सो सभाद्वारा संिोिि सतहि दफिाय पठाइएको सन्िेि प्राप्त भएमा यथातिघ्र सतचवले सभामा टेबुल गिछे 
र संिोिि सतहिको सन्िेिको प्रति सिस्यलाई तविरण गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम संिोिि सतहिको सन्िेि तविरण भएपतछ बसेको बैठकमा सभामुखको 
अिुमति तलई तविेयक प्रस्ििुकिाय सिस्यल ेवा तिजले अतिकृि गरेको सिस्यले सो संिोििमातथ तवचार गररयोस् 
भिी प्रस्िाव गिछे ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िावमा छलफल र तिणयय गिाय सभामुखले उपयकु्त सभझेको काययतवति 
अपिाउिछे ।  
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  (४) रातिय सभाल े तविेयकमा गरेको संिोििमा सभाको सहमति भएमा सभामुखल े तविेयकलाई 
प्रमाणीकरणको लातग रािपति समि पेि गिछे ।  

१३१. रातिय सभाल ेअस्वीकृि गरेको वा अवतितभत्र दफिाय िगरेको वा सो सभाको संिोिि स्वीकायय िभएको तविेयकाः 
िेहायको तविेयक सभाको ित्काल कायम रहकेो सिस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिििभन्िा बढी सिस्यले पाररि गि े
तिणयय गरेमा यस्िो तविेयकलाई सभामुखले प्रमातणि गरी प्रमाणीकरणको लातग रािपति समि पेि गिेछाः-  

(क) सभाले पाररि गरी रातिय सभामा पठाएको िईु मतहिातभत्र सो सभाले पाररि िगरेको वा संिोिि 
सतहि दफिाय िपठाएको,  

(ख) रातिय सभाबाट अस्वीकृि भई दफिाय आएको, वा  

(ग) रातिय सभाबाट संिोिि सतहि दफिाय आएकोमा संिोिि स्वीकायय िभएको ।  

१३२. रातिय सभामा उत्पत्तर भई पाररि भई आएका तविेयकाः (१) रातिय सभामा उत्पत्तर भई सो सभाबाट पाररि 
भएको तविेयक सन्िेि सतहि प्राप्त भएपतछ सतचवले सभामा टेबुल गिेछ र त्यसको एक एक प्रति सिस्यलाई 
तविरण गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम तविेयक सतहिको सन्ििेको प्रति तविरण भएको िईु दििपतछ प्रस्ििुकिाय 
सिस्यले सो तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछ । 

  िर सभामुखले उपयकु्त सभझेमा तविेयक सतहिको सन्िेिको प्रति तविरण भएपतछको कुि ैपति बैठकमा 
त्यस्िो प्रस्िाव प्रस्ििु गिय अिुमति दिि सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िावमा छलफल गिाय तवियेकको तवषय र त्यसमा तितहि तसद्धान्िमा 
सामान्य छलफल गररिेछ । त्यस्िो छलफलमा तविेयकका तसद्धान्िलाई स्पष्ट गिय आवश्यक भएमा बाहके 
िफामातथ छलफल गररिे छैि ।  

  (४) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िाव पाररि भएपतछको काययतवतिका हकमा सभामा उत्पत्तर भएको 
तविेयक सभबन्िी काययतवति लागू हुिछे ।  

  (५) तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भन्ने वा तविेयक पाररि गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव अस्वीकार भएमा वा 
तविेयक पाररि भएमा वा संिोिि सतहि पाररि भएमा सो बमोतजमको तववरण स्पष्ट गरी सभाको सन्िेि सतहि 
सतचवले रातिय सभालाई जािकारी पठाउिेछ ।  

१३३. सामान्य तु्ररट सुिािे सभामुखको अतिकाराः सभामुखले बैठकबाट पाररि भइसकेको तविेयकमा आवश्यक िेखेमा 
तविेयकका िफाको सङ्ख्याको क्रम तमलाउि आवश्यक आिषुतङ्गक सुिार गिय र अिायास हुि गएका तु्ररट 
सच्याउि सके्नछ । 

१३४. तविेयक प्रमातणिाः (१) सभाबाट पाररि तविेयक सभामुखले संतविािको िारा ११३ को उपिारा (१) बमोतजम 
प्रमातणि गिछे ।  

  (२) सभामुखले उपतियम (१) बमोतजम तविेयक प्रमातणि गिाय अथय तविेयकको हकमा अथय तविेयक हो 
भन्ने व्यहोरा समेि प्रमातणि गिुय पिछे ।  

१३५. तविेयकको प्रमाणीकरणाः (१) तियम १३४ बमोतजम प्रमातणि तविेयक सभामुखले संतविािको िारा ११३ को 
उपिारा (२) बमोतजम प्रमाणीकरणको लातग रािपति समि पेि गिुय पिछे । 

  (२) रािपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचिा प्राप्त भएपतछ सभामुखले सो सूचिा बैठकमा पढेर सुिाउिेछ 
। अतिवेिि चाल ूिभएको अवस्थामा त्यस्िो सूचिा सतचवल ेसभाको सूचिा पत्रमा प्रकािि गराई सावयजतिक 
गिछे । 
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१३६. रािपतिबाट सन्ििे सतहि दफिाय भएको तविेयकाः (१) संतविािको िारा  ११३ को उपिारा (३) बमोतजम 
रािपतिबाट पुिर्वयचारको लातग सन्िेि सतहि तविेयक दफिाय भएमा अतिवेिि चालु रहकेो भए महासतचव वा 
तिजको अिपुतस्थतिमा सतचवल ेसभालाई जािकारी दििछे र अतिवेिि चाल ुिरहकेो भए सभाको सूचिापत्रमा 
प्रकािि गिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्राप्त हुि आएको तविेयक सभबन्िी जािकारी सभालाई दिएपतछ बसेको कुिै 
बैठकमा त्यस्िो तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेिेहायको कुि ैप्रस्िाव प्रस्ििु गिय सके्नछाः- 

(क) तविेयकमातथ सििमा पुिर्वयचार गररयोस्, वा  

(ख) पुिर्वयचारको लातग तविेयकलाई सभबतन्िि सतमतिमा पठाइयोस् ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको तविेयक सभबन्िी अन्य प्रकृया यसै पररच्छेि बमोतजम हुिछे । 

१३७. संतविाि संिोिि तविेयकको काययतवतिाः (१) संतविािको िारा २७४ बमोतजम प्राप्त संतविाि संिोिि तविेयक 
सभामा प्रस्िुि भएको िीस दिितभत्र महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवल े सवयसािारण जििाको 
जािकारीको लातग सावयजतिक रुपमा प्रकािि गिेछ । 

  िर रातिय सभामा उत्पति भई सन्ििे सतहि प्राप्त भएको संतविाि संिोििको तविेयक यस उपतियम 
बमोतजम प्रकािि गिुय पिे छैि ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रकािि गररएको तविेयक साि दििपतछ बसेको कुि ै बैठकमा प्रस्ििु गिय 
सदकिेछ ।  

  (३) उपतियम (२) मा जुिसकैु कुरा लेतखएको भए िापति संतविाि संिोिि तविेयकमा कुिै प्रिेिको 
सीमािा पररवियि वा संतविािको अिुसूची–६ मा उतललतखि तवषयसँग सभबतन्िि भएमा त्यस्िो तविेयक सभामा 
प्रस्िुि भएको िीस दिितभत्र सहमतिका लातग प्रिेि सभामा पठाउिु पिछे ।  

  िर रातिय सभामा प्रस्ििु भई प्रिेि सभाको समेि सहमति तलईसदकएको तविेयकलाई यस उपतियम 
बमोतजम पुिाः सहमतिको लातग पठाउिु पिे छैि । 

  (४) संतविािको िारा २७४ को उपिारा (५) बमोतजमको अवतितभत्र बहुसङ्ख्यक प्रिेि सभाले त्यस्िो 
तविेयक अस्वीकृि गरेको सूचिा सभालाई दिएमा सो तविेयक तितष्क्रय हुिछे र उक्त तविेयक उपर थप कारबाही 
अगाति बढाइिे छैि । 

  (५) संतविािको िारा २७४ को उपिारा (५) बमोतजमको अवतितभत्र उपिारा (६) बमोतजम जािकारी 
प्राप्त िभएमा त्यसरी अवति समाप्त भएपतछ बसेको कुि ै बैठकमा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल े तविेयकमातथ 
तवचार गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव पिे गिय सके्नछ । 

  िर उपतियम (३) बमोतजम प्रिेि सभामा सहमतिको लातग पठाउि िपि ेतविेयकमातथ तवचार गररयोस् 
भन्ने प्रस्िाव उपतियम (२) बमोतजम प्रस्ििु भएपतछको कुि ै बैठकमा तविेयक प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेपिे गिय यस 
उपतियमले बािा पुर् याएको मातििे छैि । 

  (६) उपतियम (५) बमोतजमको प्रस्िाव स्वीकृि भएपतछ तवियेकमा उललेख भएका िारा, उपिारा, खण्ि, 

उपखण्ि वा स्पष्टीकरण जहाँ संिोिि प्रस्िाव पिे गररएको छ सोही बँुिामा सीतमि रहरे संिोिि पिे गिय 
सदकिेछ । 

  (७) संतविाि संिोिि तविेयक र सो सभबन्िमा प्राप्त संिोिि प्रस्िावमातथ िफावार छलफल गरी बैठकमा 
प्रतिवेिि सतहिको तविेयक प्रस्िुि गिे प्रयोजिका लातग सभामुखले बैठकको अिुमति तलई तविेष सतमति गठि 
गिय सके्नछ । 
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  (८) संतविाि संिोिि तविेयकको प्रत्येक िारा वा उपिारा वा त्यसमा प्रस्ििु भएको संिोिि सभामुखल े
एक-एक गरी तिणययाथय बैठकमा प्रस्ििु गिछे ।  

  (९) संतविाि संिोिि गि े तविेयक पाररि गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव सभामा ित्काल कायम रहकेा सभपूणय 
सिस्य सङ्ख्याको कभिीमा िईु तिहाई सिस्यको बहुमिबाट स्वीकृि भएमा तविेयक पाररि भएको मातििेछ ।  

  (१०) संतविाि संिोिि गिे तविेयक पाररि गररयोस् भन्ने प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि 
सतहिको मि तवभाजिद्वारा हुिछे । 

  (११) संतविाि संिोिि तवियेकको अन्य प्रदक्रया यस तियमका अिीिमा रही यस पररच्छेिमा व्यवस्था 
भए बमोतजम हुिेछ । 

 

पररच्छेि-१६ 

राजस्व र व्ययको अिुमाि सभबन्िी काययतवति 

१३८. राजस्व र व्ययको अिुमािाः (१) संतविािको िारा ११९ बमोतजम अथय मन्त्रील े संघीय संसिको संयुक्त बैठकमा 
राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमाि प्रस्ििु गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमाि प्रस्िुि भएपतछ बसेको बैठकमा अथय 
मन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमािको एक प्रति टेबुल गिेछ ।  

  (३) राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमाि टेबुल गररएको दिि त्यसमा छलफल गररिे छैि । 

१३९. राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमािमातथ छलफलाः (१) अथय मन्त्रील े बैठकमा आर्थयक तविेयक प्रस्िुि गि े
अिुमतिको लातग प्रस्िाव प्रस्िुि गिुय अतघ राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमािमातथ सामान्य छलफल गियको 
तितम्तर सभामुखले प्रिािमन्त्री वा तिजको अिुपतस्थतिमा तिजले िोकेको अन्य कुि ैमन्त्रीसँग परामिय गरी दिि 
िथा समयावति िोके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम िोदकएको दिि र समयावतितभत्र राजस्व र व्ययको वार्षयक अिुमािमातथ 
सामान्य छलफल गररिेछ ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको छलफलको प्रारभभ अथय मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुिछे र छलफलमा उठेका 
प्रश्नोको उ्तरर अथय मन्त्रील ेछलफलको अन्त्यमा दििेछ ।  

१४०. पूरक अिुमािाः (१) संतविािको िारा १२१ बमोतजम अथय मन्त्रीले बैठकमा पूरक अिुमाि प्रस्िुि गिय सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम पूरक अिुमाि प्रस्िुि गिाय अथय मन्त्रीले त्यसको उदे्दश्य र कारण स्पष्ट गिुय 
पिेछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको पूरक अिुमाि प्रस्िुि गररएको दिि त्यसमा छलफल गररिे छैि ।  

  (४) पूरक अिुमािमातथ सामान्य छलफल गियको तितम्तर सभामुखले प्रिािमन्त्री वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
तिजले िोकेको अन्य कुिै मन्त्रीसँग परामिय गरी दिि िथा समयावति िोके्नछ ।  

  (५) उपतियम (४) बमोतजम िोदकएको दिि िथा समयावति तभत्र पूरक अिुमािमातथ छलफल गररिछे ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजमको छलफलको प्रारभभ अथय मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुिछे र छलफलमा उठेका 
प्रश्नोको उ्तरर अथय मन्त्रील ेअन्त्यमा दििेछ । 

१४१. व्ययको अिुमािाः (१) प्रत्येक मन्त्रालयको तितम्तर प्रस्िाव गररएको खचयको रकम सामान्यिाः छुट्टाछुटै्ट िीषयक 
अन्िगयि राख्नु पिछे ।  
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  िर अथय मन्त्रीले िईु वा सोभन्िा बढी मन्त्रालय र तवभागको तितम्तर प्रस्िाव गररएको खचयको रकम एकै 
िीषयकमा समावेि गिय वा खास मन्त्रालय अन्िगयि सहज रूपमा वगीकरण गिय िसदकिे खचयको रकम एकै िीषयक 
अन्िगयि राख्न सके्नछ ।  

  (२) प्रत्येक िीषयकमा पतहल े सबै प्रस्िातवि खचय रकमको तववरण र त्यसपतछ उपिीषयकमा तवभातजि 
प्रत्येक खचय रकमको तवस्िृि तववरण उललेख गरेको हुि ु पिेछ । त्यस्िो तववरणमातथ बैठकमा छलफल गिय 
सदकिेछ ।  

  िर सतञ्चि कोषमातथ व्ययभार हुिे रकमको हकमा बैठकको स्वीकृति तलिुपि ेछैि । 

पररच्छेि-१७ 

तवतियोजि िथा अथय तविेयक सभबन्िी काययतवति 

१४२. तवतियोजि तविेयक सभबन्िी काययतवतिाः (१) यस तियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति 
तवतियोजि तविेयकको सभबन्िमा यस पररच्छेिमा लेतखए बमोतजमको काययतवति अपिाइिछे ।  

  (२) तवतियोजि तविेयक प्रस्िुि गिुय पूवय बैठकमा बजेट ियारीका लातग तवतियोजि तविेयकका तसद्धान्ि र 
प्राथतमकिा सभबन्िमा (कर प्रस्िाव बाहके) छलफल गररयोस् भिी अथय मन्त्रील ेप्रस्िाव राख्नछे । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम गररि े छलफलको काययतवति काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामियमा 
सभामुखले तििायरण गरे बमोतजम हुिेछ । 

  (४) उपतियम (२) बमोतजमको छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बार्षयक अिुमाि प्रस्ििु हुिु भन्िा 
कभिीमा पन्र दिि अगावै समाप्त भइसकु्न पिछे । 

  (५) बैठकमा वार्षयक अिुमािमातथ छलफल समाप्त भएपतछ उपतियम  (२) बमोतजम भएको छलफलको 
आिारमा अथय मन्त्रील ेतवतियोजि तविेयक प्रस्िुि गिेछ । 

  (६) तवतियोजि तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाव पेि भएपतछ सभामुखले प्रिािमन्त्री वा 
तिजको अिुपतस्थतिमा तिजल ेिोकेको अन्य कुि ैमन्त्रीसँग परामिय गरी तविेयकका तवतभन्न िीषयकमातथ छलफल 
र तिणयय गियको तितम्तर दिि िथा समयावति िोके्नछ ।   

  (७) तवतियोजि तविेयकमा तिर्ियष्ट गरी रातखएको प्रत्येक िीषयकमातथ छुट्टाछुटै्ट वा समहूीकृि रूपमा 
छलफल गररिेछ ।  

  (८) उपतियम (७) बमोतजमको छलफलको क्रममा कुिै िीषयकमातथ उठेको प्रश्नोको जवाफ सभबतन्िि 
मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दििेछ ।  

  (९) कुि ैिीषयकलाई तिणययाथय प्रस्िुि गिुय अतघ सो िीषयकको सभबन्िमा िलीय संरचिाको आिारमा प्रस्िुि 
गररएका खचय कटौिीका प्रस्िावमध्ये एकै प्रकृतिको प्रस्िाव एक भन्िा बढी भएमा कुि ैएकमा मात्र छलफल गरी 
तिणयय गररिछे ।  

  (१०) एकै िीषयकको खचय रकमसँग सभबतन्िि छुट्टाछुटै्ट प्रस्िाव प्रस्िुि गररएमा वार्षयक अिुमािमा व्यवस्था 
गररएको सभबतन्िि िीषयकको क्रमािुसार छलफल गररिछे ।  

  (११) उपतियम (६) बमोतजम िोदकएको दिि िथा समयावतिको अन्त्यमा छलफल गिय बाँकन रहकेा सबै 
िीषयकलाई छलफल तबिा ि ैसभामुखले तिणययाथय बैठकमा प्रस्िुि गिछे । 

  (१२) उपतियम (११) बमोतजम तिणयय भएपतछ अथय मन्त्रीले तवतियोजि तविेयक पाररि गररयोस् भन्न े
प्रस्िाव प्रस्िुि गिेछ । त्यस्िो प्रस्िाव स्वीकृि भएमा तवतियोजि तविेयक पाररि भएको मातििेछ । 

१४३. खचय कटौिीको प्रस्िावाः (१) कुिै िीषयकको खचय रकम घटाउि िेहाय बमोतजमको प्रस्िाव प्रस्ििु गिय सदकिछेाः-  
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(क) िीषयकको खचय रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गररयोस्,  

(ख) िीषयकको खचय रकममा उतललतखि खचय रकम घटाइयोस्, वा  

(ग) िीषयकको खचय रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् ।  

  (२) “िीषयकको खचय रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गररयोस्” भिी प्रस्ििु गररएको प्रस्िावलाई 
िीषयकमा तितहि िीतिमातथ असहमति प्रकट गिय प्रस्िुि गररएको मातििेछ । त्यस्िो प्रस्िावको सूचिा दिि े
सिस्यले छलफल गिय चाहकेो िीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथाथय रूपमा सूचिामा खुलाउिु पिछे । त्यस्िो प्रस्िावमा 
उतललतखि खास बँुिामा सीतमि रही छलफल गररिेछ र त्यसमा सिस्यल ेवैकतलपक िीतिको सुझाव दिि सके्नछि ्।  

  (३) “िीषयकको खचय रकममा उतललतखि खचय रकम घटाइयोस्” भिी प्रस्िुि गररएको प्रस्िावलाई 
तमिव्यतयिा अवलभबि गिय प्रस्िुि गररएको मातििछे । त्यस्िो प्रस्िावद्वारा िीषयकमा उतललतखि खचय रकम 
एकमुष्ट घटाउिे वा िीषयकको कुिै उपिीषयकलाई खारेज गि े वा त्यस्िो उपिीषयकको खचय रकम घटाउि े कुरा 
प्रस्िातवि हुि सके्नछ । त्यस्िो प्रस्िाव पेि गिय चाहकेो सूचिामा छलफल गिय खोजेको तवषय संतिप्त र यथाथय 
रूपमा खुलाएको हुिु पिछे । त्यस्िो प्रस्िावमा छलफल गिाय तमिव्यतयिा कसरी गिय सदकन्छ भन्ने तवषयमा मात्र 
छलफल गररिेछ ।  

  (४) “िीषयकको खचय रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्” भिी प्रस्ििु गररएको प्रस्िावलाई िेपाल 
सरकारको जवाफिेही तभत्रको तवषयमा प्रस्िावक सिस्यलाई तच्तर िबुझेको तवषय प्रकट गिय प्रस्िुि गररएको 
साङ्केतिक कटौिीको प्रस्िाव मातििेछ र त्यस्िो प्रस्िाव पेि गिय दिएको सूचिामा उतललतखि तच्तर िबुझेको खास 
तवषयमा मात्र छलफल गररिेछ । 

१४४. खचय कटौिीको प्रस्िाव सभबन्िी िियाः कुिै िीषयकको खचय रकम घटाउि प्रस्िुि गररि ेप्रस्िाव स्वीकार यो्य हुिको 
तितम्तर तियम ६२ बमोतजमका िियको अतिररक्त िेहायका ििय पूरा भएको हुि ुपिछेाः-  

(क) कुिै एक िीषयकसँग मात्र सभबतन्िि हुि ुपि,े 

(ख) कुिै एक तविेष तवषय यथाथय रूपमा खुलाएको हुि ुपिे,  

(ग) िेपाल सरकारको सरोकारको िेत्रतभत्रको तवषय हुिु पिे, 

(घ) संतचि कोषमातथ व्ययभार भएको रकमसँग सभबतन्िि हुि िहुिे, र 

(ङ) कुिै बैठकमा छलफल गियको तितम्तर समय तििायररि भइसकेको तवषयमातथ त्यस्िो तििायररि 
समय अगावै छलफल गिे तवषय उठाएको हुि िहुिे । 

१४५. खचय कटौिीको प्रस्िावको सूचिााः कुि ैिीषयकमा खचय रकम घटाउि प्रस्िाव प्रस्िुि गिय चाहि ेसिस्यल ेतवतियोजि 
तविेयक मातथको सैद्धातन्िक छलफल समाप्त भएपतछ दिि ु पिछे । यसरी सूचिा दिँिा कुिै तिषयकमा एक 
मन्त्रालयमा एक िल वा स्विन्त्र सिस्यको िफय बाट एकमात्र सूचिा दिि सदकिछे ।  

१४६. खचय कटौिीको प्रस्िाव उपर तिणययाः खचय कटौिीको प्रस्िाव स्वीकारयो्य छ वा छैि भन्ने कुराको तिणयय 
सभामुखले गिेछ । उक्त प्रस्िाव यस तियमावलीको प्रतिकूल िेतखएमा सभामुखल ेसो प्रस्िावलाई कारण खोली 
अस्वीकार गिय सके्नछ । 

१४७. खचय कटौिीको प्रस्िावमातथ संिोिि पिे गियमा बन्िेजाः कुि ैिीषयकमा खचय रकम घटाउिे प्रस्िावमा संिोिि पेि 
गिय सदकिे छैि ।  

१४८. पेश्कन खचय तविेयकाः (१) संतविािको िारा १२२ को उपिारा (१) बमोतजम अथय मन्त्रील े बैठकमा पेश्कन खचय 
तविेयक प्रस्िुि गिय सके्नछ ।  

  (२) पेश्कन खचय तविेयकको सभबन्िमा सभामुखले उपयकु्त ठहर् याएको काययतवति अपिाइिेछ ।  
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  (३) संतविािको िारा १२२ को उपिारा (२) बमोतजमको तविेयक प्रस्िुि गिे र पाररि गि ेकाययतवति 
पेश्कन खचय तविेयक सरह हुिछे । 

१४९. आर्थयक तविेयकाः (१) वार्षयक अिुमाि प्रस्िुि भएको लग्ैतर पतछ बसेको बैठकमा अथय मन्त्रीले िेपाल सरकारको 
अथय सभबन्िी प्रस्िावलाई कायायन्वयि गिय बिेको आर्थयक तवियेक प्रस्ििु गिछे ।  

  (२) यस तियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति आर्थयक तविेयकका सभबन्िमा यस 
तियममा िोदकए बमोतजमको काययतवति अपिाइिेछ ।  

  (३) आर्थयक तविेयकमातथ तवचार गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव पेि भई स्वीकृि भएपतछ सभामुखले प्रिािमन्त्री 
वा तिजको अिुपतस्थतिमा तिजले िोकेको अन्य कुि ैमन्त्रीसँग परामिय गरी सो तविेयकमा छलफल गि ेदिि िथा 
समयावति िोके्नछ ।  

  (४) आर्थयक तविेयकमातथ छलफल गिाय कुिै सिस्यले िपेाल सरकारको जवाफिेही तभत्रको प्रिासतिक 
कायय, स्थािीय समस्या वा िेपाल सरकारको मौदद्रक एवं आर्थयक िीतिसँग सभबतन्िि तवषयमातथ छलफल गिय 
सके्नछ ।  

  (५) आर्थयक तविेयकका सभबन्िमा यस तियममा उललेख गररएिेतख बाहके सभामुखले उपयकु्त ठहर् याएको 
काययतवति अपिाइिेछ ।  

१५०. पूरक तवतियोजि तविेयकाः (१) पूरक अिुमािमातथ छलफल समाप्त भएपतछ अथय मन्त्रीले बैठकमा पूरक 
तवतियोजि तविेयक प्रस्िुि गिछे ।  

  (२) पूरक तवतियोजि तविेयक सभबन्िमा तवतियोजि तविेयक सभबन्िी काययतवति अपिाइिछे ।  

१५१. उिारो खचय तविेयकाः (१) संतविािको िारा १२३ बमोतजम अथय मन्त्रीले बैठकमा उिारो खचय तविेयक प्रस्िुि गिय 
सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्ििु गररएको तविेयकको सभबन्िमा सभामुखले उपयकु्त ठहर् याएको 
काययतवति अपिाइिेछ ।  

पररच्छेि-१८ 

तवश्वासको मि र अतवश्वासको प्रस्िाव 

१५२. तवश्वासको मिाः (१) संतविािको िारा ७६ को उपिारा (२) वा (३) बमोतजम तियुक्त प्रिािमन्त्रील े त्यसरी 
तियुक्त भएको तमतिल ेवा संतविािको िारा १०० को उपिारा (२) बमोतजम सरकारमा प्रतितितित्व गि ेिल 
तवभातजि भएमा वा सरकारमा सहभागी िलल ेआफ्िो समथयि दफिाय तलएमा त्यसरी िल तवभातजि भएको वा 
समथयि दफिाय तलएको सूचिा प्राप्त भएको िीस दिितभत्र प्रिािमन्त्रीले प्रतितिति सभाबाट तवश्वासको मि तलिका 
लातग प्रस्िाव पिे गि ेसूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दिि ुपिछे ।  

   (२) संतविािको िारा १०० को उपिारा (१) बमोतजम प्रिािमन्त्रील े कुिैपति बखि आफूमातथ 
प्रतितितिसभाको तवश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गिय आवश्यक ठािमेा तवश्वासको मिका लातग प्रस्िाव पेि गिे सूचिा 
महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दिि सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) वा (२) बमोतजम सूचिा प्राप्त भएपतछ महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले 
सभामुखसमि पेि गिेछ र सभामुखले उक्त सूचिा प्राप्त भएपतछको कुिै बैठकमा प्रस्िाव पेि गि ेगरी दिि र 
समय िोके्नछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम िोदकएको दिि र समयमा सभामुखको अिुमति तलई प्रिािमन्त्रीले सो 
सभबन्िमा आफ्िो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्िाव पेि गिेछ ।  
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  (५) उपतियम (४) बमोतजमको प्रस्िावमा छलफल गिय सभामुखले समयावति तििायरण गिछे र सो 
समयावतिको अन्िमा प्रिािमन्त्री वा तिज अस्वस्थ भई वा काबू बातहरको पररतस्थति परी बैठकमा आफैं  उपतस्थि 
हुि असमथय भएमा तिजद्वारा अतिकृि कुिै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नोको जवाफ दििेछ ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम प्रिािमन्त्री वा तिजद्वारा अतिकृि कुि ैमन्त्रील ेजवाफ दिएपतछ सभामुखले 
प्रिािमन्त्रीमातथ सभाको तवश्वास छ वा छैि भन्न ेप्रश्नो तिणययाथय बैठकमा प्रस्ििु गिछे ।  

  (७) तवश्वासको मि सभबन्िी प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा 
हुिेछ । 

  (८) यस तियम बमोतजम प्रिािमन्त्रील े तवश्वासको मि प्राप्त गिय िसकेमा सभामुखल े सो को जािकारी 
रािपतिलाई दििछे । 

१५३. अतवश्वासको प्रस्िावाः (१) संतविािको िारा १०० को उपिारा (४) बमोतजम सभाको सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको 
एक चौथाई सिस्यल े प्रिािमन्त्रीमातथ सििको तवश्वास छैि भिी अतवश्वासको प्रस्िावको तलतखि सूचिा 
महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दिि सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सूचिा प्राप्त भएपतछ महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले 
सभामुखलाई िुरुन्ि गराउि ुपिेछ । 

  (३) उपतियम (१) बमोतजम सूचिा प्राप्त भएको साि दििपतछको कुिै बैठकमा सभामुखले अतवश्वासको 
प्रस्िावमातथ छलफल हुिे दिि र समय िोकन सो कुरा सिस्यको अतग्रम जािकारीका लातग सूचिापत्रमा प्रकािि 
गराउिछे ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम िोदकएको दिि र समयमा प्रस्िावक सिस्यमध्ये पतहलो िस्िखिकिाय वा 
तिजले अतिकृि गरेको सिस्यको िाम सभामुखले बोलाएपतछ सो सिस्यल े बैठकमा प्रस्िाव पेि गिेछ र तिजले 
चाहमेा प्रस्िाव पेि गिुय अतघ सो सभबन्िमा आफ्िो वक्तव्य दिि सके्नछ ।  

  (५) उपतियम (४) बमोतजमको प्रस्िावमा छलफल गिय सभामुखले समयावति तििायरण गिछे र सो 
समयावतिको अन्िमा प्रिािमन्त्री वा तिज अस्वस्थ भई वा काबू बातहरको पररतस्थति परी बैठकमा आफैं  उपतस्थि 
हुि असमथय भएमा तिजद्वारा अतिकृि कुिै मन्त्रीले प्रस्िाव र छलफलमा उठेका प्रश्नोको जवाफ दििेछ ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम प्रिािमन्त्री वा तिजद्वारा अतिकृि कुि ैमन्त्रील ेजवाफ दिएपतछ प्रस्िावक 
सिस्यले बैठकको अिुमति तलई प्रस्िाव दफिाय तलि सके्नछ ।  

  (७) उपतियम (६) बमोतजम प्रस्िावक सिस्यल े प्रस्िाव दफिाय ितलएमा सभामुखले उक्त प्रस्िावलाई 
तिणययाथय बैठकमा प्रस्ििु गिछे ।  

  (८) अतवश्वासको प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा हुिेछ । 

  (९) यस तियम बमोतजमको प्रस्िाव सभामा ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको बहुमिबाट 
पाररि भएमा सो को जािकारी सभामुखले रािपतिलाई दििछे । 

पररच्छेि-१९ 

महातभयोगको प्रस्िाव 

१५४. रािपति वा उपरािपति तवरूद्ध महातभयोग प्रस्िावाः (१) रािपति वा उपरािपतिले संतविाि र काििूको गभभीर 
उललङ्घि गरेको भिी संतविािको िारा १०१ को उपिारा (१) बमोतजम महातभयोगको प्रस्िाव प्रतितिति 
सभामा ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सिस्यल े रािपति वा उपरािपति तवरुद्ध 
त्यस्िो प्रस्िाव पेि गिुय परेको आिार र कारण खुलाई सो को सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सतचवलाई दििु पिेछ । 
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  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव प्राप्त भएपतछ महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले 
सभामुख समि पेि गिछे । त्यस्िो प्रस्िाव ििाय भएको तमतिल ेसाि दिि तभत्र बैठकमा छलफल हुि ेगरी दिि र 
समय िोदकिेछ ।  

  (३) प्रतितिति सभाको अतिवेिि चाल ु िरहेको अवस्थामा उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव पेि गि े
सिस्यले त्यस्िो प्रस्िाव ििाय भएको तमतिले बढीमा पन्र दिि तभत्र बैठक बस्ने गरी संतविािको िारा ९३ को 
उपिारा (३) बमोतजम प्रतितिति सभाको अतिवेिि आह्वाि समेिको माग गिुय पिछे । 

  (४) उपतियम (२) बमोतजम िोदकएको दिि र समयमा सभामुखले िाम बोलाएपतछ प्रस्िावक सिस्यले 
महातभयोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गिेछ र तिजले चाहमेा प्रस्िाव पेि गिुय अतघ वक्तव्य दिि सके्नछ ।  

  (५) उपतियम (४) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सभामुखले सो प्रस्िावमा छलफल हुि े समयावति 
तििायरण गिछे र सो छलफल समाप्त भएपतछ प्रस्िावक सिस्यले चाहमेा बैठकको अिुमति तलई प्रस्िाव दफिाय 
तलि सके्नछ ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम प्रस्िाव दफिाय ितलएमा जाँचबुझ गिय सभामुखले एघार सिस्यीय एक 
जाँचबुझ सतमति गठि गिय प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ । त्यसरी सतमति गठि भएमा सो सतमतिलाई रािपति वा 
उपरािपतिसँग संतविाि एवं संघीय कािूिको गभभीर उललङ्घि गरे िगरेको सभबन्िमा प्रमाण सङ्कलि गिे र 
आवश्यकिा अिुसार रािपति वा उपरािपतिसँग प्रमाण बुझ्िे अतिकार समेि हुिछे ।  

  (७) उपतियम (६) बमोतजम जाँचबुझ सतमति गठि गिे प्रस्िाव पाररि भएमा महातभयोगको प्रस्िाव 
सतहिका आवश्यक कागजाि सभामुखले जाँचबुझ सतमतिमा पठाउिेछ र सो कुराको सूचिा रािपति वा 
उपरािपति र सभबतन्िि तिकायलाई दििेछ ।  

  (८) जाँचबुझ सतमतिका सिस्यले आफूमध्येबाट सतमतिको सभापति चयि गिय सके्नछि ्। 

१५५. जाँचबुझ सतमतिको कायायवतिाः जाँचबुझ सतमतिको कायायवति सतमति गठि भएको तमतिल ेिीि मतहिाको हुिछे ।  

१५६. जाँचबुझ सतमतिको काययतवतिाः (१) महातभयोगको प्रस्िाव सतहिको कागजाि प्राप्त भएपतछ जाँचबुझ सतमतिले 
यथािीघ्र कारबाही िुरू गिुय पिेछ ।  

  (२) जाँचबुझ सतमतिको सभापतिले सभामुखको तििेििमा सतमतिको काययतवति व्यवतस्थि गिेछ ।  

  (३) जाँचबुझ सतमतिले आवश्यकिा अिुसार संघीय संसि सतचवालयका अतिररक्त अन्य अतिकारीको पति 
सहयोग तलि सके्नछ । 

१५७. जाँचबुझ सतमतिको प्रतिवेििाः (१) जाँचबुझ सतमतिले प्रत्यके आरोपको छाितबि गरी महातभयोग लागेको 
रािपति वा उपरािपतिलाई सफाई पेि गि े मिातसब मौका समेि दिई सबै िथ्यमा तवचार गरी महातभयोग 
प्रमातणि हुन्छ वा हुिँिै सो कुराको ठहर गरी कारण र आिार खुलाई तसफाररस सतहिको प्रतिवेिि बैठकमा 
प्रस्िुि गिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रतिवेििमातथ बैठकमा छलफल हुिे दििको कभिीमा िईु दिि अगावै सो 
प्रतिवेिि सबै सिस्यलाई तविरण गररिछे ।  

१५८. जाँचबुझ सतमतिको प्रतिवेििमातथ तवचाराः (१) सभामुखले िोकेको दिि र समयमा जाँचबुझ सतमतिको सभापति 
वा तिजको अिुपतस्थतिमा सभामुखले िोकेको सो सतमतिको कुिै सिस्यले सतमतिको प्रतिवेििमातथ तवचार 
गररयोस् भिी बैठकमा प्रस्िाव पेि गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रतिवेििमातथ बैठकमा छलफल हुिछे ।  
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  (३) उपतियम (२) बमोतजम छलफल हुिँा कुिै सिस्यल ेसो प्रतिवेििमा सभामुखल ेउपयकु्त ठहर् याएको 
रूपमा संिोिि पेि गिय वा कुिै तविेष कुराको सभबन्िमा पिुाः छाितबि गिय प्रतिवेििलाई जाँचबुझ सतमतिमा 
दफिाय पठाइयोस् भन्ने संिोिि प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम जाँचबुझ सतमतिमा दफिाय पठाइयोस् भन्ने प्रस्िाव स्वीकृि भएमा सो 
प्रतिवेिि सतमतिमा पठाइिछे र सतमतिल ेसाि दिि तभत्र पुिाः छाितबि गरी आफ्िो प्रतिवेिि बैठकमा पेि गिुय 
पिेछ ।  

१५९. जाँचबुझ सतमतिको प्रतिवेिि स्वीकृि गररयोस् भन्न े प्रस्िावाः (१) तियम १५८ को उपतियम (२) बमोतजम 
प्रतिवेििमातथ छलफल समाप्त भएपतछ वा सोही तियमको उपतियम (४) बमोतजम जाँचबुझ सतमतिको प्रतिवेिि 
बैठकमा पुिाः प्राप्त भएपतछ सतमतिको सभापतिले वा तिजको अिुपतस्थतिमा सभामुखले िोकेको सतमतिको अन्य 
कुिै सिस्यले प्रतिवेििमा उतललतखि तसफाररस स्वीकृि गररयोस् भन्ने प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रतिवेििमा कुिै सिस्यले चाहमेा सभामुखले 
तििायरण गरेको काययतवति अिरुुप संिोिि पिे गिय सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम पेि भएको प्रस्िाव वा उपतियम (२) बमोतजम पेि भएको संिोििमातथ 
संतिप्त छलफल भएपतछ सभामुखले सबै संिोिि तिणययाथय बैठकमा पेि गिुय पिेछ र त्यसपतछ प्रतिवेििमा 
उतललतखि तसफाररसलाई तिणययाथय बैठकमा प्रस्िुि गिेछ ।  

  (४) महातभयोगको प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा हुिछे । 

  (५) रािपति वा उपरािपति तवरुद्ध यस पररच्छेि बमोतजम महातभयोगको प्रस्िाव प्रतितिति सभाको 
ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई बहुमिबाट पाररि भएमा सन्िेि सतहि रातिय सभामा 
पठाइिेछ । 

१६०. स्विाः पिमुक्त भएको मातििेाः (१) रािपति वा उपरािपति तवरुद्ध प्रस्िुि महातभयोगको प्रस्िाव संघीय संसिको 
िवैु सििबाट सभबतन्िि सििमा ित्काल कायम रहकेो सभपणूय सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई बहुमिबाट पाररि 
भएमा सभबतन्िि रािपति वा उपरािपति स्विाः पिमुक्त भएको मातििेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम स्विाः पिमकु्त भएको जािकारी महासतचवले सभबतन्िि पिातिकारी र िेपाल 
सरकार, प्रिािमन्त्री िथा मतन्त्रपररषद्को कायायलयलाई दििछे । 

  (३) महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भई पिमुक्त भएको व्यतक्तल ेरािपति वा उपरािपति पिमा रहिँा कुि ै
कसूर गरेको भए त्यस्िो कसूरमा संघीय कािूि बमोतजम कारबाही गिय बािा पि ेछैि । 

  (४) महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भई पिमकु्त भएको व्यतक्तले त्यस्िो पिबाट पाउिे कुिै सुतविा तलि र 
भतवष्यमा कुिै पति सावयजतिक पिमा तियुतक्त वा मिोियि हुि सके्न छैि । 

१६१. संवैिातिक अङ्गको प्रमुख वा सिस्यका तवरूद्धको महातभयोग प्रस्िावाः (१) संतविािको िारा १०१ को उपिारा 
(२) बमोतजमका पिातिकारीका तवरुद्व महातभयोगको प्रस्िाव पेि गिुय परेको आिार र कारण खुलाई त्यस्िो 
प्रस्िाव पेि गिे सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दििु पिेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेिको प्रयोजिको लातग “पिातिकारी” भन्नाले िेपालको प्रिाि न्यायािीि वा सवोच्च 
अिालिका न्यायािीि, न्याय पररषद्का सिस्य, संवैिातिक तिकायका प्रमुख वा पिातिकारी सभझिु पछय ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव प्राप्त भएपतछ महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले 
सभामुख समि पेि गिेछ । त्यस्िो प्रस्िाव ििाय भएको तमतिले साि दििपतछको कुि ैबैठकमा छलफल हुि ेगरी 
सभामुखले दिि र समय िोके्नछ ।  
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  (३) प्रतितिति सभाको अतिवेिि चाल ु िरहेको अवस्थामा उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव पेि गि े
सिस्यल े त्यस्िो प्रस्िाव ििाय भएको तमतिल े बढीमा पन्र दिितभत्र बैठक बस्न े गरी संतविािको िारा ९३ को 
उपिारा (३) बमोतजम अतिवेिि आह्वाि समेिको माग गिुय पिछे । 

  (४) उपतियम (३) बमोतजम अतिवेिि आह्वाि गररएको अवस्थामा त्यस्िो अतिवेिि प्रारभभ भएको 
िीि दिितभत्रको कुिै बैठकमा महातभयोगको प्रस्िाव उपर छलफल हुि ेगरी दिि र समय िोदकिेछ । 

  (५) उपतियम (२) वा (४) बमोतजम िोदकएको दिि र समयमा सभामुखले िाम बोलाएपतछ प्रस्िावक 
सिस्यले महातभयोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्ििु गिछे र तिजल ेचाहमेा प्रस्िाव पेि गिुय अतघ वक्तव्य दिि सके्नछ ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सभामुखले सो प्रस्िावमा छलफल हुि े समयावति 
तििायरण गिेछ र सो छलफल समाप्त भएपतछ सभामुखले त्यस्िो प्रस्िावलाई तियम १६१ बमोतजमको 
महातभयोग तसफाररस सतमतिमा पठाउिेछ ।  

  (७) उपतियम (१) बमोतजम महातभयोगबाट पिमुक्त हुि ेव्यतक्तल ेसंतविािको गभभीर उललङ्घि गरेको वा 
काययिमिाको अभाव वा खराब आचरण वा पिीय िातयत्वको पालिा इमाििारीपूवयक िगरेको वा आचार 
संतहिाको गभभीर उललङ्घि गरेको भन्न ेआिारमा प्राप्त सूचिा, जािकारी वा उजुरी ग्राह्य रहकेो भिी कभिीमा 
िीि जिा सिस्यल ेप्रमातणि गरी पिे गरेमा तियम १६२ बमोतजमको महाअतभयोग तसफाररस सतमतिल ेत्यस्िो 
उजुरीमातथ छाितबि गरी महातभयोग सभबन्िी कारबाहीका लातग सभा समि तसफाररस गरेमा महातभयोगको 
प्रस्िाव पेि हुि सके्नछ ।  

  (८) उपतियम (७) बमोतजम सतमतिले प्रारतभभक अिुसन्िाि गिाय सभबतन्िि व्यतक्तलाई महातभयोग लाग्न 
सके्न मिातसब र पयायप्त आिार िेतखएमा महातभयोगको तसफाररस पेि गिय सके्नछ । यसरी पिे भएको तसफाररस 
बैठकमा तिणययाथय पेि गिाय प्रतितिति सभामा ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सिस्यले 
समथयि गरेमा महातभयोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारभभ हुिेछ । 

  (९) उपतियम (१) र (८) बमोतजम महातभयोगको कारबाही प्रारभभ भएपतछ आरोतपि पिातिकारीले 
त्यस्िो कारबाहीको टुङ्गो िलागेसभम आफ्िो पिको कायय सभपािि गिय पाउि ेछैि । 

१६२. महातभयोग तसफाररस सतमतिाः (१) कुि ै पिातिकारी तवरुद्व महातभयोगको प्रस्िाव पेि गिे आिार र कारण 
तवद्यमाि भए-िभएको छाितबि गरी तसफाररस गि े प्रयोजिका लातग प्रतितिति सभामा एक महातभयोग 
तसफाररस सतमति रहिेछ ।   

  (२) महातभयोग तसफाररस सतमतिमा एघार जिा सिस्य रहि ेछि ्।  

  (३) महातभयोग तसफाररस सतमतिको गठि सभबन्िी प्रस्िाव काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामिय तलई 
सभामुखले बैठकमा पेि गिछे । 

  (४) महातभयोग तसफाररस सतमतिका सिस्यले आफूमध्येबाट सतमतिको सभापति चयि गिे छि् । 

१६३. महातभयोग तसफाररस सतमतिको काययतवतिाः (१) तियम १६१ बमोतजम महातभयोगको प्रस्िाव प्राप्त भएपतछ 
महातभयोग तसफारीस सतमतिले यथािीघ्र कारबाही प्रारभभ गिुय पिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सतमतिले कारबाही प्रारभभ भएपतछ आरोतपि पिातिकारीलाई साि दिितभत्र 
तिजलाई लागेको आरोपको सफाई पेि गि ेउतचि मौका दिई आवश्यक अिुसन्िाि गिुय पिेछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम पेि गरेको सफाई सन्िोषजिक िभएमा वा िोदकएको भयाि तभत्र त्यस्िो 
पिातिकारी आफँै उपतस्थि भई कुि ै सफाई पेि िगरेमा महातभयोग तसफाररस सतमतिल े आफ्िो तसफाररस 
सतहिको प्रतिवेिि सिि समि पेि गिछे । 

  (४) महातभयोग तसफाररस सतमतिल े आफ्िो कारबाही प्रारभभ गरेको तमतिल े बढीमा िीि मतहिातभत्र 
तसफाररस सतहिको प्रतिवेिि पिे गिुय पिछे । 
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  (५) महातभयोग तसफाररस सतमतिले आफ्िो आन्िररक काययतवति आफँै व्यवतस्थि गिछे ।  

१६४. महातभयोग तसफाररस सतमतिको प्रतिवेििाः (१) महातभयोग तसफाररस सतमतिले आफ्िो तसफाररस सतहिको 
प्रतिवेिि सभामा प्रस्ििु गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रतिवेििमातथ बैठकमा छलफल हुिे दििको कभिीमा िईु दिि अगावै सो 
प्रतिवेिि सबै सिस्यलाई तविरण गररिछे ।  

१६५. महातभयोग तसफाररस सतमतिको प्रतिवेििमातथ तवचाराः (१) सभामुखले िोकेको दिि र समयमा महातभयोग 
तसफाररस सतमतिको सभापति वा तिजको अिुपतस्थतिमा सभामुखले िोकेको सो सतमतिको अन्य कुि ैसिस्यल े
सतमतिको प्रतिवेििमातथ तवचार गररयोस् भिी बैठकमा प्रस्िाव पेि गिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रतिवेििमातथ बैठकमा छलफल हुिछे ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजम छलफल हुिँा कुिै सिस्यल ेसो प्रतिवेििमा संिोिि पिे गिय वा कुिै तविेष 
कुराको सभबन्िमा पुिाः छाितबि गिय प्रतिवेििलाई महातभयोग तसफाररस सतमतिमा दफिाय पठाइयोस् भन्ने 
प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम महातभयोग तसफाररस सतमतिमा दफिाय पठाइयोस् भन्ने प्रस्िाव स्वीकृि 
भएमा सो प्रतिवेिि उक्त सतमतिमा पठाइिछे र सतमतिले पति साि दिितभत्र पुिाः छाितबि गरी आफ्िो प्रतिवेिि 
बैठकमा पठाउिेछ ।  

१६६. महातभयोग तसफाररस सतमतिको प्रतिवेिि स्वीकृि गररयोस् भन्ने प्रस्िावाः (१) तियम १६५ को उपतियम (२) 
बमोतजम प्रतिवेिि मातथ छलफल समाप्त भएपतछ वा सोही तियमको उपतियम (४) बमोतजम महातभयोग 
तसफाररस सतमतिको प्रतिवेिि बैठकमा पिुाः प्राप्त भएपतछ सतमतिको सभापतिले वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सभामुखले िोकेको सो सतमतिको अन्य कुिै सिस्यले प्रतिवेििमा उतललतखि तसफाररस स्वीकृि गररयोस् भन्ने 
प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रतिवेििमा कुिै सिस्यले चाहमेा संिोिि पिे गिय 
सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम पेि भएको प्रस्िाव वा उपतियम (२) बमोतजम पेि भएको संिोििमातथ 
संतिप्त छलफल भएपतछ सभामुखले सबै संिोिि तिणययाथय बैठकमा पेि गिुय पिेछ र त्यसपतछ प्रतिवेििमा 
उतललतखि तसफाररसलाई तिणययाथय बैठकमा प्रस्िुि गररिेछ ।  

  (४) महातभयोगको प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा हुिछे । 

  (५) उपतियम (४) बमोतजमको तिणययको जािकारी महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले िेपाल 
सरकारलाई दििेछ । 

  (६) कुि ै पिातिकारीको तवरुद्धमा यस पररच्छेि बमोतजम प्रस्िुि प्रस्िावमा छाितबि गरी महातभयोग 
प्रमातणि हुन्छ भन्न ेठहरका साथ महातभयोग तसफाररस सतमतिले पेि गरेको प्रतिवेिि प्रतितिति सभाको ित्काल 
कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई बहुमिबाट पाररि भएमा सभबतन्िि पिातिकारी पिमुक्त हुिछे 
। 

  (७) महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भई पिमुक्त भएका कुिै पिातिकारीले पिमा रहिँा कुि ैकसूर गरेको 
भए त्यस्िो कसूरमा संघीय कािूि बमोतजम कारबाही गिय बािा पि ेछैि । 

  (८) यस पररच्छेि बमोतजम महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भई पिमकु्त भएको व्यतक्तल े त्यस्िो पिबाट 
पाउिे कुिै सुतविा तलि र भतवष्यमा कुिै पति सावयजतिक पिमा तियुतक्त वा मिोियि हुि सके्न छैि । 
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१६७. यसै पररच्छेि बमोतजम हुिेाः प्रचतलि कािूिमा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति महातभयोग सभबन्िी कारबाही 
यसै पररच्छेिमा व्यवस्था भए बमोतजम हुिेछ ।  

पररच्छेि-२० 

सभाको गोप्य बैठक 

१६८. सभाको गोप्य बैठकाः (१) रातिय सुरिा र रातिय सङ्कट सभबन्िी कुि ैतवषयको छलफल गोप्य बैठकमा गररयोस् 
भिी प्रिािमन्त्रील े अिुरोि गरेमा िथा त्यस्िो अिरुोि सभामुखलाई मिातसब लागेमा सो तवषयको छलफल 
गोप्य बैठकमा गराउिे तिणयय गिय सके्नछ ।  

  (२) सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सिस्य बाहके कुिै पति व्यतक्त बैठक किमा बस्न पाउि े
छैि ।  

  िर रातिय सभाका सिस्य र सभामुखले अिुमति दिएका व्यतक्तका हकमा यो व्यवस्था लागू हुिे छैि ।  

  (३) गोप्य बैठकको कारबाही वा तिणययको संतिप्त तववरणको अतभलेख सभामुखले उपयुक्त ठहर् याएको 
िररकाले राख्न र प्रकािि गराउि सके्नछ । सभामुख वा तिजले अतिकृि गरेको व्यतक्त बाहके अन्य कुिै पति 
व्यतक्तले गोप्य बैठकको कारबाहीको कुिै अतभलेख राख्न वा कसैलाई त्यस्िो बैठकको कुिै कुरा भन्न वा प्रचार गिय 
हुिँैि ।  

  (४) गोप्य बैठकको सञ्चालि तवति सभामुखले तििायरण गरे बमोतजम हुिेछ ।  

  (५) गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य रातखरहि ु आवश्यक छैि भन्न े लागेमा सभामुखको अिुमतिले 
प्रिािमन्त्री वा तिजद्वारा अतिकृि कुि ैसिस्यल ेगोप्य बैठकको कारबाही गोप्य िराख्ने प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गिय 
सके्नछ ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजमको प्रस्िाव बैठकबाट स्वीकृि भएमा सतचवले गोप्य बैठकको कारबाही र 
तिणययको तववरण ियार गरी सभामुखले तििेिि गरे बमोतजम प्रकािि गिछे ।  
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पररच्छेि-२१ 

प्रतितिति सभाका सतमति 

१६९. सतमति गठि गिय सदकिेाः प्रतितिति सभाको तियतमि काययमा सहयोग पुर् याउि प्रतितिति सभा अन्िगयि तवषयगि 
सतमति र तविेष सतमति गठि गिय सदकिेछ ।  

१७०. तवषयगि सतमतिाः िेपाल सरकारलाई प्रतितिति सभा प्रति उ्तररिायी र जवाफिेही बिाउि, सरकारबाट भए 
गरेका काम कारबाहीको अिगुमि र मलूयाङ्कि गरी आवश्यक तििेिि वा राय सललाह दिि समेिका लातग 
संतविािको िारा ९७ बमोतजम प्रतितिति सभामा िेहाय बमोतजमको िाम र काययिेत्र रहकेो सतमति रहिेछि्ाः- 

क्र.स. सतमतिको िाम काययिेत्र 

१. अथय सतमति अथय मन्त्रालय, रातिय प्राकृतिक स्रोि िथा तव्तर आयोग, लगािी 
बोिय र रातिय योजिा आयोग । 

२. अन्िरायतिय सभबन्ि सतमति परराि मन्त्रालय र संस्कृति, पययटि िथा िागररक उड्डयि मन्त्रालय 
। 

३. उद्योग िथा वातणज्य र िम िथा 
उपभोक्ता तहि सतमति 

उद्योग, वातणज्य िथा आपूर्िय मन्त्रालय, िम, रोजगार िथा 
सामातजक सुरिा मन्त्रालय र उपभोक्ता तहि सभबन्िी । 

४. कािूि, न्याय िथा मािव 
अतिकार सतमति 

कािूि, न्याय िथा संसिीय मातमला मन्त्रालय, न्याय पररषि,् न्याय 
सेवा आयोग, महान्यातिवक्ताको कायायलय र मािव अतिकार । 

५. कृतष, सहकारी िथा प्राकृतिक 
स्रोि सतमति 

कृतष, भूतम व्यवस्था िथा सहकारी मन्त्रालय, ऊजाय, जलस्रोि िथा 
हसँचाई मन्त्रालय र वि िथा वािावरण मन्त्रालय । 

६. मतहला िथा सामातजक सतमति मतहला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ िागररक मन्त्रालय, रातिय मतहला 
आयोग, रातिय ितलि आयोग, रातिय समावेिी आयोग, आदिवासी 
जिजािी आयोग, मिेिी आयोग, थारु आयोग र मुतस्लम आयोग । 

७. राज्य व्यवस्था िथा सुिासि 
सतमति 

प्रिािमन्त्री िथा मतन्त्रपररषद्को कायायलय, गृह मन्त्रालय, रिा 
मन्त्रालय, संघीय मातमला िथा सामान्य प्रिासि मन्त्रालय, 

अतख्ियार िरुूपयोग अिुसन्िाि आयोग, लोक सेवा आयोग र 
तिवायचि आयोग एवं िातन्ि प्रकृया । 

८. तवकास िथा प्रतवति सतमति भौतिक पूवायिार िथा यािायाि मन्त्रालय, सञ्चार िथा सूचिा 
प्रतवति मन्त्रालय, खािेपािी मन्त्रालय, िहरी तवकास मन्त्रालय र 
रातिय पिुतिमायण प्रातिकरण । 

९. तििा िथा स्वास्थ्य सतमति तििा, तवज्ञाि िथा प्रतवति मन्त्रालय, स्वास्थ्य िथा जिसङ्ख्या 
मन्त्रालय र युवा िथा खेलकूि मन्त्रालय । 

१०. सावयजतिक लेखा सतमति सावयजतिक लेखा र महालेखा पररिकको वार्षयक प्रतिवेिि । 

१७१. थप तवषय िोके्नाः तियम १७० मा िपरेका तवषय सभामुखले उपयुक्त सभझेको सतमतिको काययिेत्र तभत्र रहि ेगरी 
िोके्नछ ।  

१७२. तवषयगि सतमतिको गठिाः (१) तियम १७० बमोतजमका प्रत्येक सतमतिमा सभामुखले प्रतितिति सभाको सहमति 
तलई पििे सिस्य बाहके बढीमा २७ जिा सिस्य मिोियि गिछे ।  
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  (२) प्रिािमन्त्री सबै सतमतिको र सतमतिको काययिेत्रतसि सभबतन्िि मन्त्री सो सतमतिको पिेि सिस्य 
हुिेछ ।  

  (३) सतमतिमा सिस्यको मिोियि गिाय सििमा प्रतितितित्व गिे राजिीतिक िलको सिस्य सङ्ख्या, 
मतहला, ितलि, आदिवासी जिजािी, खस-आयय, मिेिी, थारु, मुतस्लम, तपछतिएको िेत्र, अलपसङ्ख्यक समुिाय 
समेिको समािुपातिक प्रतितितित्व गराइिेछ । 

  (४) मन्त्री बाहके कुिै सिस्य एकै साथ एकभन्िा बढी तवषयगि सतमतिको सिस्य हुि सके्न छैि ।   

  (५) उपतियम (४) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति कुिै सिस्य आवश्यकिा अिुसार आफू सिस्य 
िभएको सतमतिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग तलि चाहमेा सभबतन्िि सतमतिको सभापतिलाई बैठक 
बस्ने दिि भन्िा कभिीमा एकदिि अगावै जािकारी दिई उपतस्थि हुि सके्नछ । 

  िर तिजलाई त्यस्िो सतमतिमा मििािको अतिकार हुि ेछैि । 

१७३. सभापतिको तिवायचिाः (१) यस पररच्छेिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके यस पररच्छेि अन्िगयिका सतमतिमा 
सभामुखले िोकेको दिि सभापतिको तिवायचि हुिेछ र त्यसको सूचिा सतचवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकािि 
गिछे ।  

  (२) सभापतिको तिवायचिको लातग िोदकएको दििको अतघललो दिि अपरान्ह पाँच बजेसभम कुिै सिस्यल े
अको कुि ैसिस्यलाई सभापति पिमा तिवायतचि गररयोस् भन्न ेअिुसूची-३ बमोतजमको ढाँचामा प्रस्िावको सूचिा 
सतचवलाई दििु पिेछ  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िावको सूचिा प्रस्िावक सिस्यले सतमतिमा प्रस्िुि गरेपतछ समथयक 
सिस्यले समथयि गिेछ ।  

  (४) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िावको एक मात्र सूचिा प्राप्त भएमा समथयक सिस्यल ेबोतलसकेपतछ 
ित्काल सभापतित्व गिे सिस्यले प्रस्िातवि सिस्य सभापति पिमा तिर्वयरोि तिवायतचि भएको घोषणा गिेछ । 
प्रस्िावको सूचिा एकभन्िा बढी प्राप्त भएमा ििायक्रममा प्रत्येक समथयक सिस्यले बोतलसकेपतछ सबै प्रस्िावमातथ 
सामान्य छलफल हुिेछ र त्यसपतछ ित्काल सभापतित्व गिे सिस्यले प्रस्िावलाई क्रमिाः सतमति समि तिणययाथय 
प्रस्िुि गिेछ ।  

  (५) उपतियम (४) बमोतजम तिणययाथय प्रस्िुि गिाय प्रस्िावको पिमा हुिे सिस्यलाई “हुन्छ” र तवपिमा 
हुिे सिस्यलाई “हुन्न” भन्ने िब्ि उच्चारण गिय लगाई बहुमि प्राप्त गिे सिस्य सभापति पिमा तिवायतचि भएको 
घोषणा गररिछे ।  

  (६) उपतियम (४) बमोतजम सतमति समि तिणययाथय प्रस्ििु एकभन्िा बढी प्रस्िावमध्य े कुिै प्रस्िाव 
स्वीकृि भएपतछ सो प्रस्िावद्वारा प्रस्िातवि सिस्य सभापति पिमा तिवायतचि भएको ठहररिेछ र बाँकन 
प्रस्िावलाई तिणययाथय प्रस्िुि गररिे छैि ।  

  (७) सतमतिको सभापतित्व गिे सिस्यलाई मि दिि ेअतिकार हुिे छैि ।  

  िर मि बराबर भएमा तिणाययक मि दिि यस उपतियमल ेबािा पुर् याएको मातििे छैि ।  

  (८) पिेि सिस्यले आफू सिस्य भएको कुिै एक सतमतिमा मात्र मि दिि पाउिछे र कुि सतमतिमा मििाि 
गि ेहो सो को जािकारी तिवायचिको सूचिा प्रकातिि भएको चौबीस घण्टातभत्र सभामुखलाई दििुपिछे ।  

   िर प्रतितिति सभाको सिस्य िभएको पिेि सिस्यल ेमि दिि पाउिे छैि ।  

  (९) कुिै पति मन्त्री सभापति पिमा तिवायतचि हुि र सतमतिको बैठकको सभापतित्व गिय पाउि ेछैि ।  

  (१०) सतमतिको सभापति िभएको वा िरहकेो अवस्थामा उपतस्थि सिस्यमध्य ेज्येष्ठ सिस्यले सतमतिको 
बैठकको सभापतित्व गिेछ । 
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  (११) ज्येष्ठ सिस्य सभापति पिको तितम्तर प्रस्िातवि भएमा त्यसपतछको उपतस्थि ज्येष्ठ सिस्यले 
सतमतिको बैठकको सभापतित्व गिछे ।  

  (१२) सतमतिको सभापति पिमा तिवायतचि सिस्यल े सभामुख समि अिुसूची-४ बमोतजम पि िथा 
गोपिीयिाको िपथ ग्रहण गिुय पिेछ ।  

  (१३) यस पररच्छेि बमोतजम सभापतिको तिवायचि गिाय तवषयगि सतमतिमा कभिीमा एक तिहाई मतहला 
सभापति तिवायतचि हुिेगरी व्यवस्था गररिछे । 

  (१४) सतमतिका सभापतिको तिवायचि सभबन्िी अन्य काययतवति सभामुखले िोके बमोतजम हुिेछ ।  

१७४. तवषयगि सतमतिको कायायवति र सभापति िथा सिस्यको पि ररक्त हुिे अवस्थााः (१) तियम १७० बमोतजमका 
प्रत्येक सतमतिको कायायवति प्रतितिति सभाको अवतिभरको लातग हुिछे । 

  िर सभामुखल ेप्रतितिति सभाको सहमति तलई सिस्यको हरेफेर वा थपघट गिय सके्नछ ।  

  (२) सतमतिको सभापति पि िहेायको कुिै अवस्थामा ररक्त हुिेछाः-  

(क)  सिस्य िरहमेा,  

(ख)  मन्त्री भएमा,  

(ग)  राजीिामा दिएमा, वा 

(घ)  आफ्िो पिको तजभमेवारी इमान्िारीपूवयक पूरा गरेको छैि भिी सभबतन्िि सतमतिका सभपूणय 
सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई बहुमिले प्रस्िाव पाररि गरेमा ।  

  (३) सतमतिको सिस्यको पि िहेायको कुिै अवस्थामा ररक्त हुिेछाः- 

(क) सिस्य िरहमेा,  

(ख) मन्त्री भएमा,  

(ग) सतमतिको सिस्य पिबाट राजीिामा दिएमा, वा 

(घ) उपतियम (१) बमोतजम हरेफेर भई सतमतिको सिस्य िरहमेा । 

  (४) सतमतिको सभापतिको पि ररक्त हुि आएमा तियम १७३ बमोतजम र सिस्यको पि ररक्त हुि आएमा 
तियम १७२ को उपतियम (१) बमोतजम पूर्िय गररिेछ ।  

  (५) उपतियम (२) बमोतजम सतमतिको सभापतिको पि ररक्त हुि आएमा सतमतिको बैठक बसेको एक 
मतहिातभत्र पूर्िय गररिेछ ।  

१७५. तवषयगि सतमतिको काम, कियव्य र अतिकाराः (१) तियम १७० मा िोदकए बमोतजम आफ्िो काययिेत्रको 
पररतितभत्र रही प्रत्येक तवषयगि सतमतिको काम, कियव्य र अतिकार िेहाय बमोतजम हुिछेाः-  

(क) आ-आफ्िो काययिेत्र तभत्र पिे मन्त्रालय, आयोग र तिकायसँग सभबतन्िि तविेयक उपर िफावार 
छलफल गरी सो सभबन्िी प्रतिवेिि पेि गिे, 

(ख)   मन्त्रालय, तवभाग र अन्िगयिका तिकायको िीति िथा काययक्रम, स्रोि पररचालि, व्यवस्थापि र 
अरू यस्ि ै दक्रयाकलापको मलूयाङ्कि गरी सभबतन्िि तिकायलाई आवश्यक तििेिि दिि े र 
समुतचि रटप्पणी, तसफाररस र तििेिि सतहिको वार्षयक प्रतिवेिि बैठकमा पेि गि,े 

(ग) मन्त्रालय, तवभाग र अन्िगयिका तिकायको राजस्व र व्यय सभबन्िी अिुमािको जाँच गरी 
वार्षयक अिुमाि ियार गि ेिररका, वार्षयक अिुमािमा तितहि िीतिको सट्टा अपिाउि सदकि े
वैकतलपक िीति र वार्षयक अिुमािमा रहकेो रकममा के कति दकफायि गिय सदकन्छ भन्ने 



41 

 

सभबन्िमा सभबतन्िि तिकायलाई आवश्यक तििेिि दिि े र आफ्िो राय सतहिको वार्षयक 
प्रतिवेिि बैठकमा पिे गि,े  

(घ) मन्त्रीले सरकारको िफय बाट बैठकमा समय-समयमा दिएका आश्वासिलाई परूा गिय िपेाल 
सरकारद्वारा के-कस्िा किम उठाइएका छि ्सो सभबन्िमा अध्ययि गरी सभबतन्िि तिकायलाई 
आवश्यक तिििेि दििे र बैठकमा प्रतिवेिि पिे गि,े 

(ङ) तवषयसँग सभबतन्िि सरकारी तिकायको सावयजतिक सभपत्तरको तहिातमिा भए, िभएको 
अध्ययि, अिुगमि र मलूयाङ्कि गरी आवश्यक तििेिि दििे र बैठकमा प्रतिवेिि पिे गिे,  

(च) सभाद्वारा प्रत्यायोतजि अतिकार अन्िगयि बिाइएको तियम संतविाि, सभबतन्िि ऐि, प्रचतलि 
कािूि बमोतजम बिेको छ वा छैि र सरकारद्वारा प्रचतलि ऐि, तियम अिरुुप काम भए गरेको 
छ वा छैि भन्ने तवषयमा मलुयाङ्कि गरी सभबतन्िि तिकायलाई आवश्यक तििेिि दििे, 

(छ) सरकारद्वारा समय-समयमा गठि हुि ेछाितबि आयोग/सतमति र जाँचबुझ आयोग/सतमतिद्वारा 
प्रस्िुि प्रतिवेिि कायायन्वयिको अिगुमि गरी सभबतन्िि तिकायलाई आवश्यक राय, सललाह र 
तििेिि दिि,े  

(ज) मन्त्रालय, तवभाग र अन्य तिकायबाट सभपािि भएका कामको अिगुमि िथा मूलयाङ्कि गरी 
सो सभबन्िमा आवश्यक तिििेि दिि,े 

(झ) बैठकले सुभपेको अन्य काम गि,े र 

(ञ) सतमतिको तसफाररसमा सभामुखबाट अिुमोदिि बजेट र काययक्रमको अिीिमा रही आफ्िो 
काययक्रम सञ्चालि गि े। 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम तवषयगि सतमतिले कायय सभपािि गिाय सभबतन्िि मन्त्रालय िथा तवभाग, 

आयोग र तिकायका प्रतितिति र आवश्यक परे िि ्िि ्तवषयका तविेषज्ञसँग समेि छलफल गिय सके्नछ । 

  (३) तवषयगि सतमतिले आफ्िो काययिेत्र अन्िगयिको तजभमेवारी सु-व्यवतस्थि ढङ्गले बहि गिे सन्िभयमा 
आवश्यक काययतवति कायययोजिा र काययिातलका बिाई लागू गिय सके्नछि ्।  

  (४) सावयजतिक लेखा सतमतिल ेसभामा पेि गररएको महालेखा परीिकको वार्षयक प्रतिवेििमा उतललतखि 
बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीिकद्वारा भएगरेका काम कारबाही र सो सभबन्िमा सभबतन्िि तिकायबाट हुिु 
पिे काम कारबाही कािूि सङ्गि र औतचत्यपूणय िवरबाट भए िभएको सभबन्िमा समेि अध्ययि गरी आवश्यक 
तििेिि दिि सके्नछ । 

  (५) सतमतिको कायय सभपाििको तसलतसलामा सतमतिका सिस्यले सभामुखको पूवय स्वीकृिी तलई आवश्यक 
स्थािको भ्रमण गिय सके्नछि् ।  

  (६) उपतियम (५) बमोतजम स्वीकृति माग गिाय त्यसरी भ्रमण गिुयपि ेकारण स्पष्ट खुलाईएको हुिु पिछे । 

  (७) यस तियम बमोतजम सतमतिले बैठकमा प्रस्िुि गिुय पि ेवार्षयक प्रतिवेिि वार्षयक अिमुाि पेि हुिु 
अगावै र अरू प्रतिवेिि जुिसुकै समयमा प्रस्ििु गिय सके्नछि ्।  

१७६. प्रत्यायोतजि व्यवस्थापि सभबन्िी कायय गिाय ध्याि राख्नु पिे तवषयाः (१) तियम १७० बमोतजमको सतमतिले 
प्रत्यायोतजि व्यवस्थापि उपर छलफल गिाय िेहायका तवषयलाई समेि ध्यािमा राख्न ुपिछेाः- 

(क) ऐिद्वारा प्रत्यायोतजि अतिकार अन्िगयि िेपाल सरकारले बिाउिु पिे तियम बिाएको छ वा 
छैि, 

(ख) संतविाि वा ऐिको उदे्दश्य अिरुुप तियम बिेको छ वा छैि, 

(ग) ऐिल ेिोके बमोतजमका तवषय तियममा परेका छि ्वा छैिि,् 
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(घ) कुिै कर लगाउिे वा उठाउि ेकुरा तियममा परेको छ वा छैि, 

(ङ) ऐिल ेप्रत्यायोतजि गरेको व्यवस्था अिुसार बिेको तियमल ेअिालिको िेत्रातिकारमा प्रत्यि 
वा अप्रत्यि रुपले हस्ििेप गछय वा गिैि, 

(च) संतविाि वा ऐिले स्पष्ट रुपमा त्यस्िो कुिै अतिकार प्रिाि िगरेको कुिै व्यवस्थाको सभबन्िमा 
तियम पूवयप्रभावी छ वा छैि, 

(छ) संतचि कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट तियममा कुिै खचय व्यहोिुय पछय वा पििै, 

(ज) संतविाि वा ऐिद्वारा प्रि्तर अतिकारको सीमातभत्र तियम छ वा छैि, 

(झ) तियम प्रकािि गिय र संघीय संसि सतचवालय समि पेि गियमा अिावश्यक दढलाइ गररएको छ 
वा छैि, र 

(ञ) त्यस्िो तियमको अतभप्राय स्पष्ट गियका लातग कुिै स्पष्टीकरण आवश्यक पछय वा पिैि । 

  (२) सतमतिले सभामा प्रतिवेिि प्रस्ििु गिाय िेहायका तवषय समेि समावेि गिय सके्नछाः- 

(क) उपतियम (१) मा उललेख भएिेतख अतिररक्त कुिै तियम पणूय वा आंतिक रुपमा खारेज वा 
संिोिि गिुयपि ेिेतखएमा त्यसको कारण सतहिको तसफाररस, र 

(ख) मन्त्रीले सरकारको िफय बाट सभा वा सतमतिमा समय-समयमा दिएका आश्वासिलाई परूा गिय 
िेपाल सरकारद्वारा के-कस्िा किम उठाइएका छि् सो सभबन्िमा अध्ययि गरी सभबतन्िि 
तिकायलाई दिएका तििेिि । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रतिवेििमा कुिै तियमसँग सभबतन्िि अरु तवषयको जािकारी सभालाई 
गराउि ुपि ेिेतखएमा सो तवषय समेि प्रतिवेििमा खुलाउि ुपिेछ । 

  (४) उपतियम (२) बमोतजम पिे भएको प्रतिवेििमा सभामुखले उपयकु्त ठहर् याए बमोतजम कुिै सिस्यल े
संिोिि पेि गिय सके्नछ । 

  (५) सतमतिल ेप्रस्ििु गरेको प्रतिवेिि र त्यसमा कुि ैसंिोिि पेि गररएको भए सो तवषयमातथ छलफल 
गिय सभामुखले दिि र समय िोके्नछ । 

  (६) उपतियम (२) बमोतजमको प्रतिवेिि र संिोििमातथको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नोको जवाफ 
सभबतन्िि मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दििछे । 

  (७) संिोििमा तिणयय भएपतछ प्रतिवेििका तसफाररस अवस्था अिुसार प्रस्ििु रुपमा वा स्वीकृि संिोिि 
सतहि तिणययाथय सभामा प्रस्िुि गररिछे । 

  (८) उपतियम (७) बमोतजमको तिणययको जािकारी सतचवले सभबतन्िि मन्त्रीलाई दििेछ । 

  (९) सभाले पाररि गरेको सतमतिको तसफाररसलाई सभबतन्िि मन्त्रीले कायायन्वयि गिुय पिछे । 

  (१०) उपतियम (९) बमोतजम तसफाररस कायायन्वयि गिे क्रममा संिोिि वा खारेज गररएका तियमको 
जािकारी सभबन्िीि मन्त्रील ेसंघीय संसिलाई गराउिु पिेछ । 

१७७. तविेष सतमतिाः (१) प्रतितिति सभामा आवश्यकिा अिुसारका अन्य तविेष सतमति गठि गिय सदकिेछ । त्यस्िो 
सतमति गठि गिुय परेमा सतमतिले गिुय पि ेकाम र सो को समयावति समेि उललेख गरी सतमतिमा रहि ेसिस्यको 
िामावली सतहिको प्रस्िाव सभामुखले बैठकमा प्रस्िुि गिछे । 

१७८. सतमतिको बैठकाः (१) यस पररच्छेिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके यस पररच्छेि अन्िगयिका सतमतिको 
बैठक सभबतन्िि सतमतिको सभापतिले आवश्यकिा अिुसार बोलाउि सके्नछ । 
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  िर सतमतिको बैठक स्थतगि भएको अवस्थामा छलफल गिुयपिे तवषय सतहि बैठक बोलाउि उपयुक्त छ 
भिी सतमतिका एक चौथाई सिस्यल ेसभापति समि तलतखि अिुरोि गरेमा पाँच दिितभत्र सभापतिले बैठक बस्न े
तमति र समय िोकु्न पिेछ । 

  (२) सतमतिको बैठकको सभापतित्व सभापतिल े वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतमतिका सिस्यल े
आफूमध्येबाट छािेको व्यतक्तल े गिछे । सिस्यले छािेको व्यतक्तले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जािकारी 
सभामुखलाई दििुपिछे । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम सिस्यले छािेको व्यतक्तल े सतमतिको बैठकको सभापतित्व गिाय सतमतिको 
सभापतिलाई भएको सबै अतिकार प्रयोग गिय सके्नछ । 

  (४) सतमति वा उपसतमतिको बैठक संसि भविको पररसरभन्िा बातहर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको 
तलतखि अिुमति प्राप्त गिुय पिछे । 

१७९. गणपरूक सङ्ख्यााः (१) यस पररच्छेिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके सतमतिको गणपरूक सङ्ख्या सतमतिको 
ित्काल कायम रहकेो सिस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतििि हुिछे । 

  (२) सतमतिको बैठकमा गणपरूक सङ्ख्या िपुगेमा सो सङ्ख्या िपुगेसभम सतमतिको सभापतिले बैठकको 
कायय स्थतगि गिय वा अको कुिै समय वा दििसभमको लातग बैठक स्थतगि गिय सके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम सतमतिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या िपगुी लगािार िईु पटक बैठक स्थतगि 
भएमा िेस्रो पटक कभिीमा एक चौथाई सिस्य उपतस्थति भएमा बैठक वस्न सके्नछ । सो को जािकारी सभापतिल े
सभामुखलाई दििु पिेछ । 

१८०. लगािार अिुपतस्थतिमा कारबाहीाः लगािार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अिुमति तबिा अिुपतस्थि रहि े
सिस्यलाई सभापतिको तसफाररसमा सभामुखल े सतमतिबाट हटाउि सके्नछ र सो कुराको जािकारी बैठकलाई 
दििेछ । 

१८१. सतमतिको तिणययाः (१) यस पररच्छेिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहके सतमतिको बैठकमा उपतस्थि सतमतिका 
सिस्यको बहुमिको तिणयय सतमतिको तिणयय मातििछे र मि बराबर भएमा सभापतिल ेतिणाययक मि दििछे । 

  (२) सतमतिको बैठकको तिणयय सभापति र सतमति सतचवबाट प्रमातणि हुिछे ।   

१८२. उपसतमतिको गठिाः (१) सभापतिले उपयकु्त सभझेमा सतमतिले आन्िररक काम कारबाही सञ्चालि गिय वा 
सतमतिको काययिेत्र तभत्रको तवषयको अध्ययि गरी प्रतिवेिि दिि सतमतिका सिस्य मध्येबाट उपसतमति गठि गिय 
सके्नछ । 

  (२) उपसतमति गठि गिाय उपसतमतिले गिुय पि ेकाम र सो काम सभपन्न हुि ुपि ेअवति पति दकटाि गररि ु
पिेछ । 

  (३) उपतियम (१) बमोतजम कुिै तवषयको अध्ययि गरी प्रतिवेिि दिि उपसतमतिका सिस्यल े कुि ै
स्थािको भ्रमण गिुय परेमा सभापति माफय ि पूवय स्वीकृति तलिु पिेछ । 

१८३. सभबतन्िि अतिकारी वा तविेषज्ञको प्रवेिाः (१) सतमति वा उपसतमतिमा कुिै तवषयमातथ छलफल हुिँा सो 
तवषयको प्रकृति हरेी सभबतन्िि मन्त्रील े आवश्यक िेखेमा सो तवषयका सभबन्िमा स्पष्ट जािकारी दिि िेपाल 
सरकारको सभबतन्िि अतिकारी वा तविेषज्ञलाई सभापतिको अिुमति तलई सतमतिमा तलएर जाि सके्नछ । सो 
बमोतजम सतमतिमा उपतस्थि भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जािकारी दिि ुत्यस्िो अतिकारी वा तविेषज्ञको कियव्य 
हुिेछ । 

  (२) सतमतिल ेआवश्यक ठािेमा सभबतन्िि पि वा तहि समूहका प्रतितिति र तविेषज्ञलाई समेि आमन्त्रण 
गरी सुझाव तलि सके्नछ । 
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  (३) उपतियम (२) बमोतजम सतमतिमा उपतस्थि भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जािकारी दििु त्यस्िो पि वा 
सरोकारवाला समूह वा तहि समूहका प्रतितिति र तविेषज्ञको कियव्य हुिछे ।  

१८४. छलफल छोट्याउिेाः छलफलको तितम्तर समयावति िोदकएको वा ििोदकएको जुिसुकै अवस्थामा पति सतमतिमा 
भएको छलफल अिावश्यक दकतसमले लतभबएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउि सके्नछ । 

१८५. कागजपत्र तझकाउिे िथा सभबतन्िि व्यतक्त वा सरकारी अतिकारीलाई उपतस्थि गराउि सके्न अतिकाराः (१) 
सतमतिले आफ्िो कामको तितम्तर आवश्यक कुिै कागजपत्र तझकाउि वा सभबतन्िि व्यतक्त वा सरकारी 
अतिकारीलाई उपतस्थि गराउि सके्नछ । 

  िर त्यस्िो कागजपत्र पेि गिाय रातिय सुरिा, िातन्ि र व्यवस्था, सावयजतिक वा रातिय तहिको प्रतिकूल 
हुि जान्छ भन्न े लागेमा मन्त्रील े त्यसको कारण खुलाई सभबतन्िि सतमतिलाई जािकारी दिि ु पिेछ । यस 
सभबन्िमा सतमतिको तिणयय अतन्िम हुिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम उपतस्थि गराइएको व्यतक्त वा सरकारी पिातिकारीलाई सतमतिले आवश्यक 
भएमा सोिपुछ गिय वा गराउि सके्नछ । 

१८६. सतमतिको प्रतिवेििाः (१) सतमतिको प्रतिवेिि सभापतिल े वा तिजको अिपुतस्थतिमा सभामुखले िोकेको सो 
सतमतिको अन्य कुि ैसिस्यले बैठकमा पेि गिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रतिवेिि पेि गिय सभापति वा सिस्यले चाहमेा प्रतिवेििको सभबन्िमा 
संतिप्त वक्तव्य दिि सके्नछ । 

  (३) बैठकमा पेि भएका प्रतिवेिि सभबतन्िि मन्त्रीले कायायन्वयि गिुय पिछे ।  

  (४) सतमतिल ेआफ्िो वार्षयक प्रतिवेिि कायायन्वयि भए िभएको अिगुमि एवम् मलूयाङ्कि गरी सो को 
प्रतिवेिि बैठकमा पिे गिय सके्नछ । 

  (५) उपतियम (४) बमोतजमको अिगुमि एवम ् मलूयाङ्कि प्रतिवेिि र बैठकल े सुभपकेो तवषयका 
सभबन्िमा सतमतिले बैठकमा पेि गरेको प्रतिवेििमातथ छलफल गररयोस् भिी सभबतन्िि सतमतिका सभापतिले 
त्यस्िो प्रतिवेिि पेि भएको िईु दिितभत्र प्रस्िावको सूचिा सभामुखलाई दिि सके्नछ । 

  (६) उपतियम (५) बमोतजमको सूचिा प्राप्त भएमा िईु दििपतछको कुिै बैठकमा छलफल गररयोस् भिी 
प्रस्िाव पेि गिय सभामुखल ेसभबतन्िि सतमतिका सभापतिलाई अिुमति दििछे । 

  (७) प्रस्िाव पिे गिाय सभबतन्िि सतमतिको सभापतिल ेसंतिप्त वक्तव्य दिि सके्नछ । त्यसपतछ सभामुखले 
छलफलको लातग समयावति तििायरण गिेछ । 

  (८) छलफलमा उठेका प्रश्नोको जवाफ सभबतन्िि मन्त्रीले दिएपतछ छलफल समाप्त भएको मातििेछ । 

१८७. सतमतिमा सुव्यवस्था र अििुासि कायम गि े अतिकाराः (१) सतमतिको बैठकमा िातन्ि, सुव्यवस्था िथा 
अिुिासि कायम राखी सतमतिको बैठक सूचारु रुपल े सञ्चालि गिय सतमति र सतमतिका सिस्यका सभबन्िमा 
सभापतिलाई यस तियमावली बमोतजम सभामुखलाई भएको सबै अतिकार हुिछे । 

  िर कुिै सिस्य सतमतिबाट तिष्कातिि वा तिलतभबि भएमा बैठकबाट वा प्रतितिति सभाको अन्य 
सतमतिबाट तिष्कातिि वा तिलतभबि भएको मातििे छैि । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको अतिकार प्रयोग भई सतमतिको कुिै सिस्य तिष्कातिि वा तिलतभबि 
भएमा सभापतिले सो कुराको सूचिा सभामुखलाई दििु पिेछ । 

१८८. अिुपतस्थतिको सूचिााः सतमतिको लगािार पाँचवटा बैठकमा अिुपतस्थि हुिे सिस्यले सो को कारण सतहिको 
सूचिा सभापतिलाई दिि ुपिछे र सो भन्िा बढी अवतिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृि गराउि ुपिछे । 

१८९. सतमतिको सतचवालयाः (१) सतचवालय अन्िगयि प्रत्येक सतमतिको सतचवालय रहिछे । 
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  (२) सतचव प्रत्येक सतमतिको पिेि सतचव हुिछे । 

  (३) महासतचवले आफू मािहिको वररष्ठ अतिकृिलाई सतमतिको सतचव भई काम गिय िोक्न सके्नछ ।  

  (४) सतमतिको सतचवले सतमतिको कायय सभपाििमा सहयोग पुर् याउि सभबतन्िि मन्त्रालय, तवभाग वा 
तिकायसँग आवश्यक जािकारी माग गिय सके्नछ । 

१९०. राय दिि सके्नाः महासतचव, सतचव र सतमति सतचवले सभापतिको अिुमति तलई बैठकमा तवचारािीि तवषयमा 
आफ्िो राय दिि सके्नछ । 

१९१. छलफल र तिणययमा भाग तलि िहुिेाः कुिै सतमतिको तवचारािीि तवषयसँग कुि ै सिस्यको व्यतक्तगि स्वाथय 
गाँतसएको भए सो तवषयको छलफल र तिणययमा सो सिस्यल ेभाग तलि हुिँैि । 

१९२. सतमतिको काययिेत्रको तिणययाः (१) सतमतिल ेआफूलाई िोदकएको काययिेत्रसँग सभबतन्िि तवषयमा मात्र छलफल, 

अध्ययि एवं अिुगमि गिय पाउिेछ । 

  (२) सतमतिले अन्य सतमतिको काययिेत्र तभत्र पिे तवषयका सभबन्िमा छलफल, अध्ययि एवं अिुगमि 
गिुयपिे अवस्था परेमा सभामुखको पूवय स्वीकृति तलिु पिेछ । 

  (३) सतमतिका काययिेत्र सभबन्िमा तववाि उठेमा सभामुखको तिणयय अतन्िम हुिछे । 

१९३. सतमतिका सभापतिको बैठकाः सतमतिको प्रभावकाररिा र काययको मूलयाङ्कि गिय समय समयमा सभामुखको 
सभापतित्वमा सतमतिका सभापतिको बैठक बस्न सके्नछ । त्यस्िो बैठकमा सतमतिका सतचवले समेि भाग तलि 
सके्नछि् । 

पररच्छेि-२२ 

तविेषातिकार सतमति 

१९४. तविेषातिकार सतमतिको गठिाः (१) िपेालको संतविािको िारा १०३ बमोतजम प्रतितिति सभामा एउटा 
तविेषातिकार सतमति रहिछे । तविेषातिकार सतमतिमा सभामुखले काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामियमा 
बढीमा पन्र जिा सिस्य मिोियि गिेछ । 

    िर कुिै मन्त्री तविेषातिकार सतमतिको सिस्य हुि पाउिे छैि ।  

  (२) तविेषातिकार सतमतिको सिस्य मिोियि गिाय सिस्यको ज्ञाि, अिुभव र बैठकमा रहकेो िलीय, 

लैंतङ्गक, जािीय र िेत्रीय संरचिालाई मध्यिजर राखी सभपूणय राजिीतिक िलको प्रतितितित्व हुिे गरी 
समािुपातिक प्रतितितित्व गराइिेछ । 

  (३) तविेषातिकार सतमतिको सभापति सतमतिका सिस्यले आफूमध्येबाट तिवायचि गिछेि ्।  

  (४) सतमतिको सभापति र सिस्यको पिावति सभाको काययकालभर हुिेछ । 

  (५) सतमतिको सभापति पिमा तिवायतचि सिस्यले सभामुख समि अिुसूची-४ बमोतजम पि िथा 
गोपिीयिाको िपथ ग्रहण गिुय पिेछ ।  

१९५. तियम लाग ू हुिेाः तविेषातिकार सतमतिको सभापति वा सिस्यको पि ररक्त हुि े अवस्था, ररक्त पिपूर्िय गि े
व्यवस्था, ज्येष्ठ सिस्यले सभापतित्व गिे व्यवस्था, गणपरूक सङ्ख्या, सतमतिको बैठक र तिणयय आदिका 
व्यवस्थाका सभबन्िमा पररच्छेि-२१ का तियम िै आवश्यकिा अिुसार लाग ूहुिछेि ्। 

१९६. तविेषातिकार सभबन्िी प्रश्नोको सूचिााः (१) कुि ै सिस्यलाई सभाको तविेषातिकार हिि ् भएको भन्ने लागेमा 
तविेषातिकार हिि ्भएको प्रश्नो सभबन्िी मिातसब आिार खुलाई सतचवलाई तलतखि सूचिा दिि ुपिछे । त्यस्िो 
सूचिा कुि ै तलखिको आिारमा दिइएको भए सो तलखि ि ै िातखला गिुय पिछे र सो तलखि आफूल ेप्राप्त गिय 
िसदकिे भए तविेषातिकार हिि भएको व्यहोरा र तलखि भएको ठाउँ समेि सूचिामा खुलाउिु पिछे ।  
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  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्राप्त सूचिाको जािकारी सतचवले सभामुख र तविेषातिकार सतमतिका 
सभापतिलाई यथािीघ्र दिि ुपिेछ र सभापतिको तिििेािुसार बैठक बोलाउि ुपिछे ।  

१९७. तविेषातिकारको प्रश्नो उठाउि ेसभबन्िी िियाः तविेषातिकार हिि ्भएको प्रश्नो अतघललो बैठक अन्त्य भएपतछ वा 
चालु बैठकमा घटेको प्रत्यि घटिाको सभबन्िमा हुिु पिेछ ।  

१९८. तविेषातिकारको प्रश्नोमा प्रारतभभक छाितबिाः (१) तविेषातिकार हिि ्भएको प्रश्नोका सभबन्िमा तविेषातिकार 
सतमतिले प्रारतभभक छाितबि गिेछ ।  

  (२) प्रारतभभक छाितबिको क्रममा तविेषातिकार सतमतिले सभबतन्िि व्यतक्तसँग सामान्य सोिपुछ गिय र 
तलखि प्रमाण िातखला गराउि सके्नछ ।  

  (३) प्रारतभभक छाितबि गिाय तविेषातिकार सतमतिले पति पतहलो ितृष्टमा तविेषातिकार हिि् को प्रश्नो 
उठाउि मिातसब िेखेमा सोही व्यहोराको प्रारतभभक प्रतिवेिि बैठकमा पिे गिछे र तविेषातिकार हिि् को प्रश्नो 
उठाउिे स्वीकृति दिि उपयुक्त िभएमा कारण सतहिको जािकारी सभामुख र सभबतन्िि सिस्यलाई दििु पिेछ ।  

१९९. तविेषातिकारको प्रश्नो उठाउि े िररकााः (१) तविेषातिकार हिि् को प्रश्नो उठाउि चाहि े सिस्यल े तविेषातिकार 
सतमतिको प्रतिवेिि प्रस्िुि भएपतछ सभामुखको अिुमति तलई आफूले उठाउि खोजेको तवषयमा संतिप्त जािकारी 
दिई बैठकको अिुमति माग्न सके्नछ । 

  (२) तविेषातिकार हिि् को प्रश्नो छलफलमा िलयाइयोस् भिी कुिै सिस्यल े तवरोि गरेमा अिुमति दिि 
चाहिे सिस्यलाई सभामुखले उतभिे आिेि दििछे र तविेषातिकार सतमतिका सिस्य बाहकेका अठ्ठाइस जिा वा 
सोभन्िा बढी सिस्य उतभएमा बैठकको अिुमति प्राप्त भएको र सोभन्िा कम सिस्य उतभएमा बैठकको अिुमति 
प्राप्त िभएको मातििछे ।  

२००. तविेषातिकार सतमतिलाई प्रश्नो सुभपिेाः (१) तियम १९९ बमोतजम तविेषातिकार हिि् भएको प्रश्नो उठाउि 
बैठकबाट अिुमति प्राप्त भएमा कुि ैसिस्यले त्यस्िो प्रश्नोमातथ बैठकबाटै तवचार गररयोस् भन्ने वा तविेषातिकार 
सतमतिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव पेि भएपतछ सभामुखले सो प्रस्िावमातथ छलफलको लातग 
समयावति िोके्नछ ।  

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको छलफल समाप्त भएपतछ प्रस्िावक सिस्यले प्रस्िाव दफिाय तलि चाहमेा 
सभाको अिुमति तलई प्रस्िाव दफिाय तलि सके्नछ । त्यसरी प्रस्िाव दफिाय ितलएमा सभामुखले सो प्रस्िाव तिणययाथय 
बैठकमा प्रस्िुि गिेछ ।  

  (४) उपतियम (३) बमोतजम तविेषातिकारको प्रश्नोमातथ बैठकबाटै तवचार गिे प्रस्िाव स्वीकृि भएमा 
बैठकले आवश्यकिा अिुसार तियम २०१ को उपतियम (३) र (४) मा उतललतखि अतिकारको समेि प्रयोग गरी 
सो प्रश्नोको तिणयय गिेछ । त्यस सभबन्िमा सभामुखले उपयुक्त काययतवति अपिाउि सके्नछ ।  

  (५) तविेषातिकारको प्रश्नो सतमतिमा पठाउि े प्रस्िाव स्वीकृि भएमा सभामुखल े ित्सभबन्िमा छाितबि 
गरी प्रतिवेिि पेि गिय स्वीकृि प्रस्िाव सतहिको आवश्यक कागजाि सतमतिमा पठाउिछे ।  

२०१. तविेषातिकार सतमतिको काययतवति र अतिकाराः (१) तियम २०० को उपतियम (५) बमोतजम प्रस्िाव सतहिको 
कागजाि प्राप्त भएपतछ तविेषातिकार सतमतिले यथािीघ्र कारबाही िुरू गिुय पिछे ।  

  (२) तविेषातिकार सतमतिको सभापतिल े सभामुखको तिििेिमा रही सतमतिको काययतवति व्यवतस्थि 
गिछे ।  

  (३) तविेषातिकार सतमतिल ेछाितबिको तसलतसलामा अतभयोग लागेको व्यतक्त उपर तगरफ्िारीको आििे 
जारी गिय, सािी तझकाउि, प्रमाण बुझ्ि, तलखि िातखल गराउि वा बयाि बकपत्र गराउि सके्नछ ।  
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  (४) तविेषातिकार सतमतिले आवश्यक ठहर् याएमा अतभयोग लागेको व्यतक्तलाई थिुामा राखी कारबाही 
गिय सके्नछ । तविेषातिकार सतमतिले सो बमोतजम कसैलाई थुिामा राखेकोमा सो कुराको जािकारी बैठकलाई 
दििु पिछे । बैठकल ेउक्त कारबाही बिर गरेमा थुिामा राखेको व्यतक्तलाई यथािीघ्र थुिाबाट मुक्त गिुय पिछे ।  

२०२. तविेषातिकार सतमतिको प्रतिवेििाः (१) तविेषातिकार सतमतिले आफूलाई सुतभपएको प्रत्यके प्रश्नोलाई छाितबि 
गरी अतभयोग लागेको व्यतक्तलाई सफाई पिे गिे उतचि मौका समेि दिई सबै िथ्यमा तवचार गरी 
तविेषातिकारको हिि ्भएको हो वा होइि, सो कुराको ठहर गरी कारण र आिार खुलाई तसफाररस सतहिको 
प्रतिवेिि बैठकमा प्रस्िुि गिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रतिवेििमातथ बैठकमा छलफल हुिे दििको कभिीमा एक दिि अगावै सो 
प्रतिवेिि सबै सिस्यलाई तविरण गररिछे । 

२०३. तविेषातिकार सतमतिको प्रतिवेििमातथ तवचाराः (१) तविेषातिकार सतमतिको प्रतिवेिि बैठकमा प्रस्िुि भएपतछ 
सभामुखले िोकेको दिि र समयमा तविेषातिकार सतमतिको सभापति वा तिजको अिुपतस्थतिमा सोही सतमतिको 
ज्येष्ठ सिस्यले प्रतिवेििमातथ तवचार गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव पिे गिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रतिवेििमातथ तवचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाव पिे भएपतछ सो प्रतिवेििमातथ 
बैठकमा छलफल हुिेछ ।  

२०४. संिोिि पेि गिय सदकिेाः (१) तियम २०५ को उपतियम  (२) बमोतजम प्रतिवेििमातथ छलफल हुिँा सभामुखले 
तििायरण गरेको काययतवति अिुरूप संिोिि पेि गिय वा कुिै तविेष कुराको सभबन्िमा पुिाः छाितबि गिय 
प्रतिवेििलाई तविेषातिकार सतमतिमा दफिाय पठाइयोस् भन्ने संिोिि पेि गिय सदकिछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम पेि भएको संिोििमातथ संतिप्त छलफल भएपतछ बैठकमा तिणययाथय पेि 
गररिछे ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम प्रतिवेििलाई तविेषातिकार सतमतिमा दफिाय पठाइयोस् भन्ने संिोिि 
स्वीकृि भएमा सो प्रतिवेिि सतमतिमा दफिाय पठाइिेछ । त्यसरी दफिाय आएपतछ सतमतिल ेपति साि दिितभत्र 
पुिाः छाितबि गरी आफ्िो प्रतिवेिि बैठकमा पेि गिेछ ।  

२०५. तविेषातिकार सतमतिको प्रतिवेिि स्वीकृि गररयोस् भन्ने प्रस्िावाः (१) तियम २०३ बमोतजम तविेषातिकार 
सतमतिको प्रतिवेििमातथ छलफल समाप्त भएपतछ वा तियम २०७ को उपतियम (३) बमोतजम तविेषातिकार 
सतमतिबाट प्रतिवेिि बैठकमा पुिाः प्रस्िुि भएपतछ कुि ै सिस्यल े प्रतिवेििमा उतललतखि तसफाररस स्वीकृि 
गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव पेि गिय सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रतिवेििमा कुिै सिस्यले संिोिि पिे गिय 
चाहमेा सभामुखले उपयुक्त ठहर् याएको रूपमा संिोिि पेि गिय सके्नछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम पेि भएको प्रस्िाव वा उपतियम (२) बमोतजम पेि भएको संिोििमातथ 
संतिप्त छलफल भएपतछ सभामुखले संिोििमा तिणयय गराई तविेषातिकार हिि ् भएको प्रश्नोलाई बैठकमा 
तिणययाथय प्रस्ििु गिछे ।  

२०६. माफन दिि े वा सजाय घटाउि सके्नाः (१) तविेषातिकारको प्रश्नोमा संतविािको िारा १०३ को उपिारा (८) 
बमोतजम सभाको तिणययबाट अतभयुक्तलाई सजाय भएकोमा तिजले सभामुख माफय ि िमायाचिा गरी तिवेिि 
दिि सके्नछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको तिवेिि सभामुखल े बैठक समि प्रस्ििु गिछे र अतभयुक्तल े गरेको 
िमायाचिामा बैठक सन्िुष्ट भएमा िोदकसकेको सजायलाई माफन गिय वा घटाउि सके्नछ । 

पररच्छेि-२३ 

सभामुख वा उपसभामुखले पि अिुकूल आचरण िगरेको भन्ने प्रस्िाव 
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२०७. सभामुख वा उपसभामुखले पि अिुकूल आचरण िगरेको भन्ने प्रस्िावाः (१) कुि ै सिस्यलाई सभामुख वा 
उपसभामुखले आफ्िो पि अिुकूल आचरण गरेको छैि भन्ने लागेमा प्रतितिति सभाका ित्काल कायम रहकेो सभपणूय 
सिस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सिस्यको समथयि प्राप्त गरी िेपालको संतविािको िारा ९१ को उपिारा (६) को 
खण्ि (ग) बमोतजमको प्रस्िाव पेि गि ेसूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवलाई दििु पिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव प्राप्त भएपतछ सतचवले सो प्रस्िाव सभामुखको तवरूद्ध भए 
उपसभामुख समि, उपसभामुखको तवरूद्ध भए सभामुख समि र सभामुख िथा उपसभामुख िवैु उपर एकै साथ 
प्राप्त भएको भए तियम १० बमोतजम बैठकको अध्यििा गिय मिोिीि व्यतक्त मध्येको ज्येष्ठ सिस्य समि पेि 
गिछे । त्यस्िो प्रस्िाव ििाय भएको तमतिले साि दिितभत्र बैठकमा छलफल हुि ेगरी दिि र समय िोदकिेछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िावमातथ बैठकमा छलफल हुिे दििको कभिीमा एक दिि अगावै सो 
प्रस्िावका प्रति सबै सिस्यलाई तविरण गररिछे ।  

२०८. बैठकको अध्यििााः तियम २०७ बमोतजम पेि भएको प्रस्िाव सभामुखको तवरूद्ध भएमा सो प्रस्िावमातथ 
छलफलको लातग िोदकएको दिि प्रतितिति सभाको अध्यििा उपसभामुखले गिछे । सभामुख र उपसभामुख िवैु 
उपर यस पररच्छेि बमोतजमको प्रस्िाव एकै पटक पेि भएको अवस्थामा तियम १० बमोतजम बैठकको अध्यििा 
गिय मिोिीि व्यतक्त मध्येको ज्येष्ठ सिस्यल ेगिेछ ।  

२०९. प्रस्िाव उपर छलफल र तिणययाः (१) छलफलको लातग िोदकएको दिि र समयमा प्रस्िावक सिस्यले सभाको 
अध्यििा गि ेव्यतक्तबाट आफ्िो िाम बोलाइएपतछ प्रस्िाव पेि गिछे र तिजल ेचाहमेा प्रस्िाव पेि गिुय अतघ 
वक्तव्य दिि सके्नछ । आरोप लागेको पिातिकारील ेसमेि छलफलमा भाग तलि र मि दिि पाउिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िाव प्रस्िुि भएपतछ सभाको अध्यििा गि े व्यतक्तल े छलफल हुि े
समयावति तििायरण गिछे र सो समयावति सदकएपतछ पि अिुकूल आचरण िगरेको आरोप लागेको सभामुख वा 
उपसभामुखले आफूमातथ लगाइएको आरोपको सफाई सभबन्िमा वक्तव्य दििछे । यसरी सफाई सभबन्िी वक्तव्य 
दिएपतछ प्रस्िावक सिस्यल ेचाहमेा आफूल ेपेि गरेको प्रस्िाव सभाको अिुमति तलई दफिाय तलि सके्नछ । प्रस्िावक 
सिस्यले प्रस्िाव दफिाय तलि िचाहमेा वा बैठकले अिुमति िदिएमा उक्त प्रस्िावलाई तिणययाथय प्रस्िुि गररिछे ।  

  (३) उपतियम (२) को प्रयोजिको लातग सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि तवभाजिद्वारा 
हुिेछ । 

  (४) तियम २०७ बमोतजमको प्रस्िाव सभाको ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई 
बहुमिबाट पाररि भएमा सभबतन्िि सभामुख वा उपसभामुख पिमुक्त हुिेछ ।  

पररच्छेि-२४ 

अिुपतस्थतिको सूचिा, राजीिामा र स्थाि ररक्तिा 

२१०. अिुपतस्थतिको सूचिााः (१) कुिै सिस्य लगािार िसवटा वा सोभन्िा बढी बैठकमा अिुपतस्थि रहि ुपिे भएमा 
ित्सभबन्िी अग्रीम सूचिा सभामुखलाई दिि ुपिछे । 

  (२) कुिै सिस्य सभाको िसवटा भन्िा कम बैठकमा उपतस्थि हुि िसके्न तस्थति भएमा सभामुखलाई अतग्रम 
सूचिा दिि ुपिछे । अग्रीम सूचिा दिि िसके्न कुि ैमिातसब कारण भए उपतस्थि भएको िीि दिितभत्र सूचिा दििु 
पिेछ । 

  (३) उपतियम (१) वा (२) बमोतजम दिइिे सूचिामा आफू अिुपतस्थि रहि ेअवति र कारण समेि उललेख 
गिुय पिछे । 

  (४) उपतियम (१) बमोतजमको सूचिा भए सभामुखले सभाको स्वीकृतिको तितम्तर प्रस्िुि गिछे र 
उपतियम (२) बमोतजमको सूचिा भए सभामुखले स्वीकृि गिछे । 
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२११. राजीिामााः (१) सभामुखले उपसभामुखलाई सभबोिि गरी आफ्िो पिबाट राजीिामा दिि सके्नछ । उपसभामुख 
वा कुिै सिस्यले आफ्िो पिबाट राजीिामा दिँिा सभामुखलाई सभबोिि गरी दििु पिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजम दिइएको राजीिामा अध्यििा गि ेव्यतक्तल ेबैठकमा पढेर सुिाउिेछ । बैठक 
चालू िरहकेो अवस्थामा सूचिापत्रमा प्रकािि गररिछे । 

२१२. स्थाि ररक्तिाको सूचिााः (१) संतविािको िारा ८९ बमोतजम कुि ैसिस्यको स्थाि ररक्त भएमा सभामुखले सो 
कुराको जािकारी बैठकलाई दििेछ ।  

  (२) सभाको बैठक चालू िरहकेो अवस्थामा सभामुखले त्यस्िो जािकारी सूचिापत्रमा प्रकािि गराउिेछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजम स्थाि ररक्त भएको जािकारी सतचवले मतन्त्रपररषि ्र तिवायचि आयोगलाई 
दििेछ र सो सभबन्िी सूचिा िपेाल राजपत्रमा प्रकािि गिछे । 

पररच्छेि-२५ 

संसिीय िलको कायायलय 

२१३. संसिीय िलको कायायलयाः (१) प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व भएका राजिीतिक िलको संसिीय िलको कायायलय 
सतचवालय पररसरमा रहिेछ । 

  (२) संसिीय िलको कायायलय सञ्चालि सभबन्िी अन्य व्यवस्था िलको सिस्य सङ्ख्याको आिारमा 
काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामियमा सभामुखको तििेिि अिुसार सतचवालयल ेतमलाउिेछ । 

२१४. तववरण फाराम भिेाः सभाका प्रत्येक सिस्यल ेयो तियमावली प्रारभभ भएको तमतिल ेसाि दिितभत्र अिुसूची-५ 
बमोतजमको व्यतक्तगि तववरण फाराम भरी सतचवालयमा पेि गिुय पिछे । 

  िर यो तियमावली प्रारभभ हुि ुअगावै एक पटक व्यतक्तगि तववरण फाराम पेि गररसकेको सिस्यल ेपुिाः 
पेि गिुय पि ेछैि । 

२१५. प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गिे राजिीतिक िलल ेतववरण दििुपिेाः (१) प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गि े
राजिीतिक िलको िेिाले यो तियमावली प्रारभभ भएको तमतिले साि दिितभत्र िेहायको तववरण सतचवालयमा 
उपलब्ि गराउिु पिछेाः- 

(क) आफ्िो िलका सिस्यको िाम र तववरण, 

(ख) सतचवालयसँग िलको िफय बाट लेखापढी गिय अतिकृि गररएका बढीमा िईुजिा सिस्यको 
अिुसूची-६ बमोतजमको ढाँचामा िाम र िस्िखि िमूिा,  

(ग) सभबतन्िि राजिीतिक िलको तविाि वा तियमको एक प्रति, र  

(घ) सभबतन्िि संसिीय िलको छुटै्ट तविाि वा तियम भए सो को एक प्रति । 

स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेिमा “िलको िेिा” भन्नाले सभबतन्िि िलले आफ्िो िेिा भिी छािकेो 
सिस्यलाई सभझिु पछय र सो िब्िले सभामा िेिाले गिुय पिे कायय गिय सभबतन्िि िलले अतिकृि 
गरेको सिस्यलाई समेि जिाउँछ । 

  (२) कुिै िल सभाको काययकालमा गठि भएमा त्यसरी गठि भएको सामान्यिया साि दिितभत्र सो िलको 
िेिाल ेउपतियम (१) बमोतजमको तववरण सतचवालयलाई दििु पिछे । 

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको तववरणमा कुिै पररवियि भएमा िलको ििेाल े त्यसरी पररवियि भएको 
तमतिले साि दिितभत्र सो कुराको तववरण सतचवालयलाई दििु पिछे । 

पररच्छेि-२६ 
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सिस्यको आचरण र अिगुमि सभबन्िी व्यवस्था 

२१६. पालि गिुय पिे आचार संतहिााः (१) सभाका पिातिकारी िथा सिस्यल ेसंतविाि बमोतजमको उ्तररिातयत्व पूरा 
गिय िथा तिजको काम कारबाहीमा सावयजतिक तवश्वास कायम गिय िेहाय बमोतजमका आचार संतहिा पालि 
गिछेि्ाः-  

(क)  सभाको लक्ष्य पूर्िय गि ेिथा सो उदे्दश्यका लातग यस तियमावलीको पूणय पालि गि,े 

(ख)  समाजमा तवद्यमाि सावयजतिक िैतिकिा र आचरण अिुकुलको व्यवहार गिे, 

(ग)  बैठक वा आफू सिस्य भएको सतमतिमा उपतस्थि भई यसका काम कारबाहीमा तियतमि रुपमा 
भाग तलि ेिथा आफ्िो मिातिकारको प्रयोग गि,े   

(घ)  आफ्िो कियव्य तिस्वाथय रुपमा इमान्िारीपूवयक िथा वस्िुतिष्ठ भई उ्तररिायीपूणय रुपमा पालि 
गि,े   

(ङ)  बैठकसँग सभबतन्िि हरेक काम कारबाहीमा सिस्यले सावयजतिक उदे्दश्यलाई महत्व दििे िथा 
तिजी स्वाथय र सावयजतिक स्वाथयका बीच द्वन्ि हुि े तस्थति भएमा स्पष्ट रुपमा सावयजतिक 
स्वाथयका लातग उतभि,े  

(च)  बैठकका कुिै काम कारबाहीमा व्यतक्तगि तहिमा आर्थयक फाइिा वा िुलक, पाररितमक वा 
पाररिोतषक तलई बोलि,े मििाि गिे वा भाग तलिे काम िगिे, 

(छ)  सिस्यको हतैसयिमा प्राप्त भएका गोप्य सूचिा एवं जािकारी बैठकको उदे्दश्यका लातग मात्र 
प्रयोग गिे र आर्थयक फाइिाका लातग यसलाई कुि ैअन्य व्यतक्त वा संस्थासँग लिेिेिको तवषय 
िबिाउिे, र 

(ज)  सभा वा आफू सिस्य भएको सतमतिमा तवचारािीि रहकेो कुिै तवषयमा आफ्िो व्यतक्तगि वा 
तिजी स्वाथय गाँतसएको भएमा बैठक वा सतमतिलाई जािकारी गराई सो तवषयमा हुि े
छलफलमा भाग ितलि े। 

  (२) यस तियम अन्िगयिका आचारसंतहिा पिातिकारी र सिस्यको सावयजतिक जीविको सबै पिमा लाग ू
हुिेछि ्।      

  िर पिातिकारी िथा सिस्यको पूणय रुपमा व्यतक्तगि वा तिजी जीविसँग सभबतन्िि काम वा व्यवहारलाई 
यसले तियतमि गरेको मातििे छैि ।   

२१७. आचरण अिगुमि सतमतिको गठिाः (१) सभामा एउटा आचरण अिुगमि सतमति रहिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको सतमतिको गठि िेहाय बमोतजम हुिेछाः- 

(क) सभामुख    - सभापति 

(ख) उपसभामुख - सिस्य 

(ग) तवपिी िलको ििेा - सिस्य 

(घ)  प्रतितिति सभामा प्रतितितित्व गि े िलका िेिाल े छिौट गरेका सिस्य 
मध्येबाट सभामुखद्वारा मिोिीि बढीमा ९ जिा  - सिस्य   

(ङ)  महासतचव    - सतचव 

२१८. आचरण अिगुमि सतमतिको काम, कियव्य र अतिकाराः (१) आचरण अिुगमि सतमतिको काम, कियव्य र अतिकार 
िेहाय बमोतजम हुिेछाः-  
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(क) कुिै सिस्यल ेतियम २१६ को उपतियम (१) मा उतललतखि आचार संतहिाको उललङ्घि गरेको 
भिी सावयजतिक रुपमा उठेका प्रश्नो वा कसैल े सतमति समि दिएको सूचिाको आिारमा 
आवश्यक छाितबिको कायय प्रारभभ गि,े 

(ख) आचरणका सभबन्िमा उठेका प्रश्नोको सभबन्िमा सभबतन्िि सिस्य िथा अन्य व्यतक्तसँग आवश्यक 
जािकारी तलि,े 

(ग) आचरणका सभबन्िमा प्रश्नो उठाउिे व्यतक्त, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जािकारी 
तलि,े र 

(घ) सिस्यको आचरणका सभबन्िमा उठेका प्रश्नोको तवषयमा छाितबि गिाय सङ्कतलि िथ्यबाट 
सभबतन्िि सिस्यले आचरणको उललङ्घि गरेको िेतखन्छ वा िेतखिैि भन्ने सभबन्िमा स्पष्ट 
तिणयय गरी सो को प्रतिवेिि बैठकमा पेि गि े।  

  (२) आचरण अिगुमि सतमतिल ेआवश्यकिा अिुसार तविेषज्ञ सतहिको उपसतमति गठि गिय सके्नछ ।  

  (३) आचरण अिगुमि सतमतिल ेआफ्िो अन्य काययतवति आफै तििायरण गिेछ ।  

  (४) यस तियम बमोतजम कुिै सिस्य उपर आचरण उललङ्घिमा छाितबि प्रारभभ गररएकोमा आवश्यक 
सहयोग गिुय सिस्यको कियव्य हुिेछ ।  

  (५) यस तियम बमोतजम कुिै सिस्य उपर आचरण उललङ्घिमा छाितबि प्रारभभ गररएकोमा सभबतन्िि 
सिस्यलाई आचरण अिगुमि सतमतिले आफ्िो कुरा भन्न पाउि ेउतचि मौका प्रिाि गिेछ ।  

  (६) आचरण अिगुमि सतमतिले उपतियम (१) को खण्ि (घ) बमोतजम बैठकमा पेि गरेको प्रतिवेििलाई 
बैठकको अतभलेखमा रातखिेछ ।  

पररच्छेि-२७ 

मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, कागजाि टेबुल र राजीिामा 

२१९. मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जािकारीाः (१) सावयजतिक महत्त्वको तवषयमा मन्त्रीले सभामुखको अिुमति तलई बैठकमा 
वक्तव्य वा जािकारी दिि सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम दिइएको वक्तव्य वा जािकारीमातथ सभामुखको अिुमति तलई तवषयवस्िुमा 
केतन्द्रि रही प्रश्नो सोध्न सदकिेछ र त्यस्िो प्रश्नोको जवाफ दििे िातयत्व सभबतन्िि मन्त्रीको हुिेछ ।  

२२०. टेबुल गिुय पिे कागजािाः (१) कुिै मन्त्रील ेबैठकमा वक्तव्य वा जािकारी दिँिा कुिै सरकारी कागजपत्र वा प्रतिवेिि 
वा त्यसको कुिै अंि उद् िृि गरेमा त्यस्िो कागजपत्र वा प्रतिवेिि बैठकमा टेबुल गिुय पिछे । 

  िर कुिै कागजपत्र वा प्रतिवेिि टेबुल गिाय रातिय सुरिा, िातन्ि व्यवस्था वा सावयजतिक वा रातिय 
तहिको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने पयायप्त आिार र कारण भएमा सो को जािकारी सििलाई गराई मन्त्रीले त्यस्िो 
कागजपत्र वा प्रतिवेिि टेबुल िगिय सके्नछ । 

  (२) कुि ैकागजपत्र वा प्रतिवेििको सारांि उललेख गरेमा त्यस्िो कागजपत्र वा प्रतिवेिि टेबुल गिुय पिे छैि 
। 

२२१. राजीिामा दिि े मन्त्रीद्वारा वक्तव्याः (१) मन्त्री पिबाट राजीिामा दिि े सिस्यल े ित्काल आफूल े दिएको 
राजीिामाको सभबन्िमा सभामुखको अिुमति तलई बैठकमा वक्तव्य दिि सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम दिइएको वक्तव्यमातथ कुि ैछलफल हुिे छैि । 

पररच्छेि-२८ 

सतन्ि 
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२२२. सतन्िको प्रस्ििुीाः (१) संतविािको िारा २७९ बमोतजम सतन्िको अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि गिुय 
पिे भएमा सभबतन्िि मन्त्रीले सतन्िको प्रकृति सतहि िेहायका तववरण खुलाई त्यस्िो सतन्िको प्रामातणक प्रतिको 
प्रमातणि प्रति र िपेाली भाषामा अिुवाि गररएको प्रति समिे संलग्न गरी महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सतचवलाई सूचिा दिएको पाँच दििपतछको कुि ैबैठकमा सो सभबन्िी प्रस्िाव प्रस्ििु गिय सदकिेछाः- 

(क) अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि गिुय पिे सतन्िको उदे्दश्य, त्यसमा भएका मुख्य-मुख्य 
व्यवस्था िथा त्यस्िो सतन्िमा िेपाल राज्य वा िेपाल सरकार पि हुि ुपिे कारण िथा त्यसको 
औतचत्य, 

(ख) त्यस्िो सतन्िबाट हुिे रातिय तहि र त्यसबाट तिवायह गिुय पि ेिातयत्व, 

(ग) त्यस्िो सतन्ि कायायन्वयि गिय छुटै्ट कािूि बिाउि ु पि े वा िपि े ? छुटै्ट संस्थागि िथा अन्य 
व्यवस्था हुि ुपि ेकन िपिे ? पि ेभए सो सभबन्िी तववरण, 

(घ) बहुपिीय सतन्िको हकमा त्यस्िो सतन्िको पि भइसकेको कुि ैमुलुक भए त्यस्िा मुलुकको िाम 
र सङ्ख्या, 

(ङ) सतन्िका सभबन्िमा सतन्ि अन्िगयिको संयन्त्रल े गरेको कुि ै व्याख्या वा िारणा भए त्यस्िो 
व्याख्या वा िारणा, र  

(च) बहुपिीय सतन्िमा आरिण राख्नु पि ेभएमा सो को कारण र आरिणको प्रस्िाव । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको सूचिा प्राप्त भएपतछ महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले उक्त 
सतन्िको प्रति बैठकमा प्रस्िुि हुिे दििभन्िा कभिीमा िईुदिि अगावै सिस्यलाई उपलब्ि गराउिु पिछे । 

  (३) सतन्िको अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि गिय बैठकमा प्रस्िुि गिाय सभबतन्िि मन्त्रीले वक्तव्य 
दििेछ । 

  (४) उपतियम (३) बमोतजम मन्त्रीले वक्तव्य दिएपतछ सतन्ि उपर सामान्य छलफल गिय अध्यिल े
समयावति तििायरण गिछे । 

२२३. सतन्िमातथको सामान्य छलफलाः (१) तियम २२२ बमोतजम सतन्ि प्रस्िुि भइसकेपतछको अको कुि ै बैठकमा 
प्रस्िावक सिस्यले सो सतन्िमातथ सामान्य छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्िाव गिेछ ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िावमातथ छलफल हुिँा अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि गिुय 
पिे वा िपिे कुरामा सीतमि रही सतन्िको सैद्धातन्िक पिमा मात्र छलफल गररिेछ ।  

  (३) छलफलको अन्त्यमा सभबतन्िि मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नोको जवाफ दििेछ । 

२२४. आरिण उपर संिोििाः (१) तियम २२३ बमोतजम सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय बीस घण्टातभत्र सो 
सतन्िको व्यवस्था अन्िगयि आरिण राख्न सदकिे रहछे भि ेवा त्यस्िो सतन्िको कुिै प्राविािको व्याख्या िेपाल 
सरकारल ेआफ्िो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गिय सदकिे रहछे वा त्यस्िो प्रस्िाव गररएको भए सो सभबन्िी तवषयमा 
सीतमि रही संिोिि पेि गिय चाहिे सिस्यले त्यस्िो संिोििको सूचिा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा 
सतचवलाई दििु पिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम प्राप्त कुि ै संिोििलाई यस तियमावलीको अिीिमा रही स्वीकृि गिे, 
अस्वीकृि गि ेवा सभबतन्िि सिस्यलाई बोलाई त्यसमा सुिार गि ेवा एकै आियका एकभन्िा बढी संिोििलाई 
एकनकृि गरी स्वीकृि गि ेअतिकार सभामुखलाई हुिछे । 

२२५. सामान्य छलफल समाप्त भएपतछको काययतवतिाः सतन्ि उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपतछको कुिै बैठकमा 
प्रस्िुिकिाय मन्त्रील ेिेहायको कुिै एक प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछाः-  

(क) सतन्िको प्राविािमातथ सििमा छलफल गररयोस्, वा 
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(ख) सतन्िमातथ छलफल गिय सभबतन्िि सतमतिमा पठाइयोस् ।  

२२६. संिोिि सतहि सतन्िका प्राविािमातथ तवस्िृि छलफलाः (१) संिोिि सतहि सतन्िको प्राविािमातथ तवचार गिाय 
सामान्यिया आरिण रातखएका प्राविािको क्रमािुसार गररिछे र सभामुखल ेिाम बोलाएको सिस्यल ेवा तिजल े
अतिकृि गरेको सिस्यल ेसंिोिि प्रस्िुि गिय सके्नछ ।  

  (२) छलफलबाट संिोिि स्वीकार गररएको प्रत्येक आरिण रातखएका वा स्पष्ट पाररएका प्राविािका 
सभबन्िमा क्रमािुसार सभामुखले “यो सतन्िको अङ्ग बिोस्” भन्ने प्रस्िाव तिणययाथय पेि गिेछ ।  

  िर समयको तमिव्यतयिाको लातग छलफलमा िोहोरोपि हटाउि एकै प्राविाि वा सो अन्िगयि प्राप्त 
अन्योन्यातिि संिोििलाई एकसाथ छलफल गि ेअिुमति दिि सदकिछे र प्राविािमातथको छलफलको क्रममा 
सतन्िको कुि ैभाग वा प्राविािलाई अतघ-पतछ गरी छलफलमा राख्न वा कुि ैभाग वा प्राविािलाई पतछ तवचार 
गि ेगरी मलुिवी राख्न सदकिेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यो तियम र तियम २२२ को प्रयोजिको लातग सभबतन्िि सतमतिमा सतन्िमातथ िफावार छलफल 
हुिँाको अवस्थामा “सभामुख” भन्नाले सभबतन्िि सतमतिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले सोही सतमतिको 
बैठकलाई समेि जिाउँछ ।  

२२७. संिोिि दफिाय तलि सदकिेाः संिोिि प्रस्िुिकिाय सिस्यले बैठकको स्वीकृति तलई संिोिि दफिाय तलि सके्नछ ।  

२२८. सतमतिको प्रतिवेििाः सभबतन्िि सतमतिमा सतन्िको प्राविािमातथ तवस्िृि छलफल समाप्त भएपतछ सतमतिल े
गरेको तिणययको प्रतिवेिि ियार गरी सभापतिल ेवा तिजको अिुपतस्थतिमा सभामुखल ेिोकेको सोही सतमतिको 
अन्य कुि ैसिस्यले सो सभबन्िी प्रतिवेिि बैठकमा पिे गिछे । 

२२९. सतमतिको प्रतिवेिि प्रस्िुि भएपतछको काययतवतिाः  १) सभबतन्िि सतमतिको प्रतिवेिि प्रस्िुि भएपतछ सो 
प्रतिवेिि सबै सिस्यलाई तविरण गररिछे ।  

  (२) सभामुखले अन्यथा आििे दिएमा बाहके प्रतिवेिि तविरण भएको चौबीस घण्टापतछको कुिै समयमा 
सतन्ि प्रस्ििुकिाय सिस्यल ेप्रतिवेिि सतहिको सतन्िमातथ छलफल गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव पेि गिय सके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको प्रस्िाव स्वीकृि भएपतछ सतमतिको प्रतिवेिि र सो सभबन्िी सतन्िको 
प्राविािमा मात्र छलफल गिय सदकिेछ ।  

२३०. सतन्ि अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि गिे प्रस्िावाः (१) बैठकमा तवस्िृि छलफल भएकोमा सो समाप्त 
भएपतछ र सतमतिमा छलफल भएकोमा सतमतिको प्रतिवेििमातथको छलफल समाप्त भई संिोििलाई सभाको 
तिणययाथय क्रमिाः पिे गररसकेपतछ सतन्ि प्रस्िुिकिाय सिस्यल ेसतन्ि अिुमोिि गररयोस् भन्न ेप्रस्िाव प्रस्ििु गिछे । 

  (२) संतविािको िारा २७९ को उपिारा (२) मा उललेख भएका तवषय बाहके अन्य तवषयका सतन्िको 
अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि सभबन्िी प्रस्िाव सभाको बहुमिबाट अिुमोिि हुि ुपिछे । 

  (३) संतविािको िारा २७९ को उपिारा (२) मा उललेख भएका तवषयका सतन्िको अिुमोिि, सतभमलि, 

स्वीकृति, समथयि सभबन्िी प्रस्िाव सभामा ित्काल कायम रहकेो सभपूणय सिस्य सङ्ख्याको िईु तिहाई बहुमिबाट 
पाररि हुि ुपिछे । 

  (४) उपतियम (२) र (३) बमोतजम सतन्िको अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा समथयि सभबन्िी प्रस्िाव 
स्वीकृि भएपतछ सन्िेि सतहि सतचवले रातिय सभामा पठाउिेछ । 

  (५) रातिय सभामा पिे भई सो सभाबाट अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति, समथयि भई आएको संतविािको 
िारा २७९ को उपिारा (२) मा उललेख भएका तवषयको सतन्िको अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति, समथयि 
सभबन्िी सन्िेि सतहिको प्रस्िाव सतचवले सभामा टेबुल गिछे र त्यसको प्रति सिस्यलाई तविरण गिछे । 
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  (६) उपतियम (५) बमोतजम सन्िेि सतहि सतन्िको प्रति तविरण भएको िईु दििपतछ प्रस्ििुकिाय सिस्यल े
सो मातथ तवचार गररयोस् भन्ने प्रस्िाव प्रस्िुि गिय सके्नछ । 

  िर सभामुखले उपयकु्त सभझेमा सन्िेि सतहि सतन्िको प्रति तविरण भएपतछको कुिै पति बैठकमा त्यस्िो 
प्रस्िाव प्रस्िुि गिय अिुमति दिि सके्नछ । 

  (७) उपतियम (६) बमोतजमको प्रस्िाव र त्यसपतछको काययतवतिको हकमा सभामा पेि भएको सतन्ि 
सभबन्िी काययतवति लागू हुिेछ ।   

२३१. जािकारी पठाउि ुपिेाः सभामा उत्पत्तर भई संघीय संसिको िवैु सििबाट सतन्ि अिुमोिि, सतभमलि, स्वीकृति वा 
समथयि भए िभएको जािकारी महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले सभबतन्िि मन्त्रालय र परराि 
मन्त्रालयमा पठाउि ुपिछे । 

पररच्छेि-२९ 

सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेि अिुमोिि सभबन्िी व्यवस्था 

२३२. सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेि अिुमोििको लातग प्रस्िावाः (१) रािपतिद्वारा संतविािको िारा 
२७३ को उपिारा (१) बमोतजम िेपाल राज्यमा सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेि जारी भएकोमा 
आिेि जारी भएको तमतिल ेएक मतहिा तभत्र सो सभबन्िी प्रस्िावको सूचिा प्रिािमन्त्रील ेमहासतचवलाई दििु 
पिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको घोषणा वा आिेिको सूचिा प्राप्त भएको पाँच दििपतछको कुिै बैठकमा 
सभामुखले प्रस्िाव पिे गि ेदिि र समय िोके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम िोदकएको दिि र समयमा सभामुखको अिुमति तलई प्रिािमन्त्रील े
सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेि जारी गिुय पिे आिार र कारणको सभबन्िमा वक्तव्य दिई बैठकमा 
प्रस्िाव पेि गिछे । 

  (४) उपतियम (३) बमोतजम प्रस्िाव पेि भएपतछ सो प्रस्िावमातथ छलफल गिय सभामुखले समयावति 
िोके्नछ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नोको जवाफ प्रिािमन्त्री वा तिज अस्वस्थ भई वा काबू बातहरको पररतस्थति 
परी आफँै उपतस्थि हुि असमथय भएमा तिजद्वारा अतिकृि मन्त्रीले दिएपतछ छलफल समाप्त हुिेछ । 

  (५) उपतियम (४) बमोतजम छलफल समाप्त भएपतछ सभामुखले उक्त प्रस्िावलाई तिणययाथय बैठकमा 
प्रस्िुि गिेछ ।  

  (६) उपतियम (१) बमोतजम प्रस्िुि प्रस्िावमातथ सभाको तिणयय सिस्यको िस्िखि सतहिको मि 
तवभाजिद्वारा हुिेछ । 

  (७) उपतियम (१) बमोतजमको घोषणा वा आिेि जारी भएको समयमा संघीय संसिको अतिवेिि चाल ु
िरहकेो अवस्था भए त्यस्िो घोषणा वा आिेि जारी भएको तमतिले बढीमा पन्र दिितभत्र बैठक बस्ने गरी 
अतिवेिि आह्वाि गिुय पिछे । 

२३३. सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेिको भयाि बढाउि ेप्रस्िावाः (१) संतविािको िारा २७३ को उपिारा 
(६) बमोतजम सङ्कटकालीि अवस्थाको घोषणा वा आिेिको भयाि बढाउिे प्रस्िावको सूचिा प्रिािमन्त्रील े
सतचवलाई दििु पिेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाव सभबन्िी अन्य प्रदक्रया तियम २३२ मा उललेख भए बमोतजम हुिेछ 
। 

२३४. मतन्त्रपररषद्लाई जािकारी दििेाः यस पररच्छेि बमोतजमको घोषणा वा आिेि अिुमोिि भएको वा िभएको 
व्यहोरा महासतचव वा तिजको अिुपतस्थतिमा सतचवले मतन्त्रपररषद्लाई जािकारी दििछे । 
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पररच्छेि-३० 

तवतवि 

२३५. महान्यायातिवक्ताले राय व्यक्त गिेाः (१) सभामुखले कुिै कािूिी प्रश्नोको सभबन्िमा महान्यायातिवक्ताको राय तलि 
आवश्यक ठािेमा संतविािको िारा १५८ को उपिारा (४) बमोतजम महान्यायातिवक्तालाई सििमा उपतस्थि 
भई राय व्यक्त गिय अिुमति दििेछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम व्यक्त गररएको रायमातथ छलफल हुिे छैि । 

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको राय व्यक्त गिे प्रदक्रया सभामुखले तििायरण गरे बमोतजम हुिेछ । 

२३६. महासतचवको तविेष अतिकाराः महासतचवले सभा वा यसको कुिै सतमति वा उपसतमतिको बैठकमा प्रवेि गिय र 
बैठकमा काययरि सतचव वा अतिकृिलाई तिििेि दिि वा बैठकल ेमागेको काययतवति सभबन्िी सललाह दिि सके्नछ 
।  

२३७. अतभलेखको सुरिााः (१) सभा र यसका सतमतिको तिणयय िथा कारबाहीको अतभलेख सतचवले सुरतिि राख्न 
लगाउिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम रातखिे अतभलेख सभामुखको आिेि तबिा सतचवले सभा भविबाट बातहर 
लैजाि कसैलाई अिुमति दििे छैि । 

  (३) सभामा सिस्यले आफूले बोलेको िव्य र िशृ्यको अतभलेख माग गरेमा त्यस्िो अतभलेख सतचवालयले 
उपलव्ि गराउिे छ । 

२३८. भाषााः (१) प्रतितिति सभा वा यसका सतमतिको काम कारबाही िेपाली भाषामा हुिेछ । कुिै सिस्यल े आफ्िो 
मािृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अतभलेख राख्न ेव्यवस्था तमलाउि सदकिेछ । 

  (२) उपतियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेतखएको भए िापति बोलाई सभबन्िी अपाङ्गिा भएका सिस्यको 
हकमा सभामुखले त्यस्िो सिस्यलाई साङ्केतिक भाषामा आफ्िो तवचार प्रकट गिय र त्यस्िो तवचारलाई तिजको 
सहयोगीले सँग ैअिुवाि गरी बैठकमा सुिाउिे अिुमति दिि सके्नछ । 

२३९. पोिाक र प्रिीकाः सिस्यको पोिाक र संघीय संसिको प्रिीक काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामियमा 
सभामुखले िोके बमोतजम हुिेछ । 

२४०. सतचवालय सभबन्िी व्यवस्थााः (१) संघीय संसिको काम कारबाही सञ्चालि िथा व्यवस्थापि गिे तविातयकन 
काययमा सहयोग गिय, पिातिकारी िथा सिस्यलाई आवश्यक सेवा सुतविा उपलब्ि गराउि र संघीय संसि 
सतचवालयको सञ्चालि एवं व्यवस्थापि गियका लातग सतचवालय रहिछे ।  
  (२) महासतचवले सतचवालयको प्रिासकनय प्रमुखको रुपमा कायय गिेछ । 

  (३) महासतचवले आफुलाई भएको अतिकार मध्य ेआवश्यकिा अिुसार केही अतिकार प्रतितिति सभाको 
सतचव, रातिय सभाको सतचव र सतचवालय सतचवलाई प्रत्यायोजि गिय सके्नछ ।  

  (४) सतचवालय सभबन्िी अन्य व्यवस्था प्रचतलि िेपाल काििू र सो अन्िगयि सतचवालय सञ्चालि िथा 
व्यवस्थापि सतमतिले स्वीकृि गरेको तियमावली बमोतजम हुिेछ ।  

२४१. सतचवालय सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सतमतिाः (१) संघीय संसि र सतचवालयलाई सञ्चालि िथा व्यवस्थापि गिय 
आवश्यक िीति, काययक्रम िथा बजेट तििायरण गिय र रेखिखे, तियन्त्रण एवं सुपररवेिण गियको लातग िेहाय 
बमोतजमको सतचवालय सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सतमति रहिेछाः- 

(क) सभामुख - सभापति 

(ख) रातिय सभाको अध्यि - सिस्य 
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(ग) उपसभामुख - सिस्य 

(घ) रातिय सभाको उपाध्यि - सिस्य 

(ङ) महासतचव - सिस्य 

(च) प्रतितिति सभाको सतचव - सिस्य 

(छ) रातिय सभाको सतचव - सिस्य 

(ज) सतचवालय सतचव (संसिीय अध्ययि िथा अिुसन्िाि) - सिस्य 

(झ) सतचवालय सतचव (प्रिासि) - सिस्य-सतचव 

  (२) सभामुखको पि ररक्त रहकेो अवस्थामा रातिय सभाको अध्यिल ेउपतियम (१) बमोतजमको सतमतिको 
सभापति भई कायय गिेछ ।  

  (३) उपतियम (१) बमोतजमको सतमतिको काम, कियव्य र अतिकार िेहाय बमोतजम हुिछेाः- 

(क) सतचवालयको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सभबन्िी कायय गिे, 

(ख) संघीय संसि िथा सतचवालयको वार्षयक काययक्रम िथा बजेट तििायरण गिे र खचय सभबन्िी 
मापिण्ि तििायरण गि,े 

(ग) प्रतितिति सभा, रातिय सभा, संसिीय सतमति एवं संयुक्त सतमति बीच समन्वय, सहकायय र 
सामन्जस्यिा कायम गि,े गराउिे,  

(घ) संघीय संसिका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बिाउि आवश्यक अिुसन्िािात्मक कायय गिे, 
गराउि,े 

(ङ) प्रिेि सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकायय गि,े 

(च) सतचवालयमा रहिे कमयचारीको िरबन्िी र काययतववरण तििायरण गिे, 

(छ) सतचवालयका कमयचारीको वृत्तरतवकास एवं सुतविा तििायरण सभबन्िी कायय गिे,  

(ज) संघीय संसि िथा सतचवालयको भौतिक तिमायण र सुिार सभबन्िी अलपकालीि िथा 
िीघयकालीि िीति िय गि,े गराउिे, 

(झ) पिातिकारी, सिस्य र कमयचारीको िमिा अतभवृतद्ध सभबन्िी कायय गिे, 

(ञ) िेपाल सरकारसँग समन्वय गरी संघीय संसि, संसिीय सतमति एवं संयुक्त सतमतिको वार्षयक 
काययिातलका ियार गि,े 

(ट) तमत्ररािका व्यवस्थातपका, अन्िरव्यवस्थातपका संघ, एतसया प्रिान्ि संसिीय मञ्च, साकय  
सभामुख संघ, एतसयाली संसिीय सभा लगायि अन्य अन्िरायतिय संघ-संस्थासँग सभपकय , 
समन्वय, सहयोग र संसिीय प्रतितितिमण्िलको आिाि प्रिाि गि े। 

  (४) उपतियम (१) बमोतजमको सतमतिको अन्य काम, कियव्य र अतिकार िोदकए बमोतजम हुिेछ । 

  (५) उपतियम (१) बमोतजमको सतमतिले आवश्यक िेखेमा मन्त्री र संवैिातिक वा अन्य तिकायका 
पिातिकारीलाई सतमतिको बैठकमा आमन्त्रण गिय सके्नछ । 

  (६) उपतियम (१) बमोतजमको सतमतिको बैठक सभबन्िी काययतवति सतमति आफैल ेतििायरण गरे बमोतजम 
हुिेछ । 
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२४२. तवज्ञ वा तवज्ञ समूह सभबन्िी व्यवस्थााः (१) सभामुखले सभा वा सतमतिको काममा सहयोग पुर् याउि आवश्यकिा 
अिुसार तवज्ञको तियुतक्त वा तवज्ञ समूहको गठि गिय सके्नछ । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम तियुक्त भएको तवज्ञ वा गठि भएको तवज्ञ समूहको पाररितमक र सेवाका ििय 
सभामुखले तििायरण गरे बमोतजम हुिेछ । 

२४३. कािूिी राय सललाहाः (१) सभा वा यसको कुिै सतमतिको बैठकको काम कारबाहीमा कुिै कािूिी प्रश्नो उठेमा 
सतचवालयको कािूि सललाहाकारको राय सललाह तलइिछे र सभा वा सतमति पि वा तवपि भएको कुि ैमुद्दा 
मातमलामा तिजले सभा वा सतमतिको प्रतितितित्व समेि गिछे । 

  िर प्रतितिति सभा वा सतमतिले सो प्रयोजिको लातग छुटै्ट कािूितवि ् तियुक्त गरी सहयोग तलि यस 
तियमले बािा पुर् याएको मातििे छैि ।  

२४४. सिस्यको पक्राउ सभबन्िी जािकारीाः (१) संतविािको िारा १०३ को उपिारा (६) को प्रतिबन्िात्मक वाकयांि 
बमोतजम कुिै सिस्य पक्राउ गररएको सूचिा प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जािकारी सििलाई ित्काल दििछे ।  

  (२) बैठक िचलेको अवस्थामा उपतियम (१) बमोतजमको सूचिा प्राप्त भएमा सभामुखल ेसतचवालयको 
सूचिापाटीमा सो को सूचिा टाँस गिय लगाई सावयजतिक गिय लगाउिेछ ।  

  (३) संतविािको िारा १०३ को उपिारा (६) को प्रतिबन्िात्मक वाकयांि बमोतजम कुिै सिस्यलाई 
फौजिारी अतभयोगमा पक्राउ गररएको जािकारी प्राप्त भएमा त्यस्िो सिस्यलाई प्रहरी तहरासिमा रहकेो 
अवस्थामा वा प्रचतलि कािूि बमोतजम िीि वषय वा सो भन्िा बढी कैिको सजाय हुिे वा िैतिक पिि िेतखिे 
फौजिारी मुद्दामा अतभयोगपत्र िायर भई तिज पूपयिको लातग थुिामा रहकेोमा त्यस्िो थुिामा रहकेो अवतिभर 
तिजलाई सिस्यको हतैसयिल े कुिै कायय गिय वा कुिै अतिकार वा उन्मुतक्त प्राप्त हुिे छैि र त्यस्िो अवतिभर 
तिजको पाररितमक, सेवा र सुतविा स्थतगि हुिेछ ।  

  (४) कुिै सिस्यलाई फौजिारी मुद्दामा अिालिको अतन्िम फैसलाले कैिको सजाय हुिे ठहर भएकोमा 
त्यस्िो कैिमा बस्नु पिे अवतिभर वा कुिै सिस्यले फौजिारी मुद्दामा अिालिको फैसला बमोतजम कैिको सजाय 
भुक्ताि गरररहकेोमा सो अवतिभर त्यस्िो सिस्य स्विाः तिलभवि भएको मातििेछ ।  

२४५. सिस्यको मिोियिाः यस तियमावलीमा लेतखएिेतख बाहके प्रतितिति सभासँग सभबतन्िि सतमति, समूह, सङ्घ वा 
यस्िै तिकायमा प्रतितितित्व गि े सिस्यको मिोियि सिस्यको ज्ञाि, सीप, रुतच एवं सििमा रहकेो िलीय 
संरचिालाई ितृष्टगि गरी सभामुखले गिय सके्नछ र त्यस्िो सतमति, समूह, सङ्घ वा तिकायको गठि र काययतवति 
सभामुखले िोके बमोतजम हुिेछ । 

२४६. प्रवेि तियतमि गि ेअतिकाराः (१) सभाको बैठक सामान्यिया खुला रहिेछ । 

  (२) सभाको काम कारबाही हिेय आउि ेव्यतक्तको सुतविालाई ध्यािमा राखी प्रवेि तियतमि िथा तियन्त्रण 
गिे अतिकार सभामुखलाई हुिेछ । त्यसरी प्रवेि तियतमि गिय सभामुखले आवश्यकिा अिुसार प्रवेिपत्रको 
व्यवस्था गिय लगाउि सके्नछ । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजम जारी गररएको प्रवेिपत्र तलई बैठक भवितभत्र प्रवेि गि े व्यतक्तल े त्यस्िो 
प्रवेिपत्रमा उतललतखि िियको पालि गिुय पिछे र कसैल ेिी ििय पालि िगरेमा त्यस्िो व्यतक्तलाई सभामुखको 
आिेिले बैठक भविबाट तिष्कािि गिय सदकिेछ । 

२४७. बैठकलाई सभबोििाः (१) कुि ैतविेिी रािको राि प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, अध्यि वा संयुक्त राि सङ्घका 
महासतचवले बैठकलाई सभबोिि गि ेव्यवस्थाका लातग िपेाल सरकारल ेअिुरोि गरेमा सभामुखल ेअिुमति दिि 
सके्नछ । सभबोिि गि ेपिातिकारीलाई सभामुखले तितिि स्थाि तििायरण गिछे । 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम सभबोििको लातग अपिाइिे प्रदक्रया सभामुखले िोके बमोतजम हुिेछ । 

२४८. कारबाहीको संतिप्त तववरणाः सभाको कारबाहीको संतिप्त तववरण सिस्यलाई तविरण गररिछे । 
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२४९. आन्िररक काययतवतिाः काययव्यवस्था परामिय सतमतिको परामिय र सभाको स्वीकृति तलई सभामुखले आवश्यकिा 
अिुसार आन्िररक काययतवति बिाउि सके्नछ । 

२५०. तियमको तिलभबिाः (१) कुि ै पति सिस्यले सभामुखको अिुमति तलई यस तियमावलीको कुिै तियमलाई 
प्रतितिति सभासमि तवचारािीि कुिै काययको सभबन्िमा लाग ूिहुिे गरी तिलतभबि गररयोस् भन्ने प्रस्िाव पेि गिय 
सके्नछ र सो प्रस्िाव पाररि भएमा उक्त तियम ित्कालका लातग तिलतभबि भएको मातििछे ।  

  (२) उपतियम (१) बमोतजमको प्रस्िाब सामान्यिया कुि ै तविेयकलाई संतिप्त प्रकृयाबाट पाररि गियको 
लातग समय सीमा छोट्याउि ेप्रयोजिको लातग मात्र पेि गिय सदकिेछ । 

२५१. बािा अड्काउ फुकाउि ेअतिकाराः यो तियमावलीको प्रयोग गिाय परेका बािा अड्काउ फुकाउिे र संतविाि िथा 
यस तियमावलीको अिीिमा रही आवश्यक आिेि वा तिििेि दििे अतिकार सभामुखलाई हुिेछ । त्यस्िा आिेि 
वा तििेिि त्यसपतछ बस्ने बैठकबाट अिुमोिि गराउिु पिेछ । यसरी अिुमोिि भएका आिेि वा तििेिि यस 
तियमावलीमा परे सरह मातििछेि ्। 

२५२. तियमावलीको व्याख्यााः यस तियमावलीको व्याख्या गि ेअतिकार सभामुखलाई हुिछे र तिजको तिणयय अतन्िम 
हुिेछ । त्यस्िो तिणययको जािकारी बैठकलाई दििु पिेछ । 

२५३. आन्िररक काम कारबाही मातििेाः यस तियमावली बमोतजम सभपािि गररिे काम कारबाही सभाको आन्िररक 
काम कारबाही मातििे छ । यस सभबन्िमा कुिै अिालिमा प्रश्नो उठाइिे छैि ।  

२५४. संिोिि सभबन्िी व्यवस्थााः (१) सभाले यस तियमावलीमा आवश्यक संिोिि गिय सके्नछ । 

  (२) यो तियमावली संिोिि गिय आवश्यक ठािेमा कुि ैसिस्यल ेसो सभबन्िी कारण र तववरण सतहिको 
प्रस्िावको सूचिा सभामुखलाई दििु पिछे । 

  (३) उपतियम (२) बमोतजमको सूचिा सभामुखले उपयुक्त ठािी अिुमति दिएमा सो प्रस्िाव प्रस्िुिकिाय 
सिस्यले तियमावली संिोिि मस्यौिा सतमति गठि गररयोस् भिी सतमतिमा रहि े सिस्यको िाम सतहिको 
प्रस्िाव स्वीकृतिको लातग बैठकमा प्रस्िुि गिछे । 

  (४) उपतियम (३) बमोतजमको सतमतिमा आवश्यकिा अिुसारको सङ्ख्यामा सिस्य रहिेछि ्र सतमतिको 
सभापति सतमतिका सिस्यले आफूमध्येबाट चयि गिेछि् । 

  (५) सतमतिल े बैठकमा प्रतिवेिि पेि गरेपतछको अन्य काययतवति सभामुखले हरेफेर गरेमा बाहके 
तविेयकका सभबन्िमा अपिाइिे काययतवति अपिाइिेछ । 

२५५. खारेजी र बचाउाः (१) प्रतितिति सभाको अन्िररम काययतवति, २०७४ र व्यवस्थातपका-संसि तियमावली, २०७३ 
खारेज गररएका छि ्। 

  (२) उपतियम (१) बमोतजम खारेज गररएका काययतवति र तियमावली बमोतजम भएका काम कारबाही 
यसै तियमावली बमोतजम भएको मातििेछ । 
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अिुसूची-१ 

(तियम ७ को उपतियम (२) सँग सभबतन्िि) 

 

िी महासतचव, 

संघीय संसि । 

 

तवषयाः सभामुख/उपसभामुख पिमा तिवायतचि गररयोस् । 

 

 प्रतितिति सभाको सभामुख/उपसभामुखको तिवायचिमा सिस्य िी ............. ....... ......... ........... ....... 
लाई िेपालको संतविािको िारा ९१ एवं प्रतितिति सभा तियमावली, २०७५ बमोतजम प्रतितिति सभाको 
सभामुख/उपसभामुख पिमा तिवायतचि गररयोस् भिी प्रस्िाव प्रस्िुि गियछु । तिजको तववरण िेहाय बमोतजम छाः- 

१. िाम थराः- ...................................................... 

२. जन्मतमतिाः- ............................ 

३. तलङ्गाः-  ............... 

४. प्रिेिाः- ................ 

५. ठेगािााः- ............................................ 

६. प्रतितितित्व गि ेतजललााः-........................ 

७. आमाको िामाः- .......................................................  

८. बाबुको िामाः- .......................................................  

९. पति/पत्नीको िाम, थराः- .......................................................... 

१०. राजिीतिक िलको िामाः- .......................................................... 

११. िागररकिा िं. र प्रकाराः- ............................................. 

१२. क्र.सं. .............. 

प्रस्िावक 

 िस्िखिाः.................. 

 िाम, थराः.................... 

 क्र.सं.............. 
 

 मातथ उललेख भए बमोतजम सिस्य िी  ...  ...   ...   ...   ...    प्रस्िावक भई प्रतितिति सभाको 
सभामुख/उपसभामुखको तिवायचिमा सिस्य िी    ...   ...   ...   ...   लाई तिवायतचि गररयोस् भिी गिुयभएको प्रस्िावको 
म समथयि गियछु ।  

समथयक 

 

उभमेिवारको 
फोटो 
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 िस्िखिाः .................. 

 िाम, थराः .................... 

 क्र.सं .......... 
 

प्रस्िातवि उभमेिवारको मञ्जुरी रहेको तिस्सा 

 मलाई िी ................... ................. ल ेप्रतितिति सभाको सभामुख/उपसभामुखको तिवायचिमा उभमेिवार 
प्रस्िाव गिुय भएकोमा म सो पिमा तिवायतचि भएमा सभामुख/उपसभामुखको पिमा रही काम गिय राजी छु । 

 प्रस्िातवि उभमेिवारको,¬  

 िस्िखिाः .................. 

 िाम, थराः ..................... 

 क्र.सं .......... 

 तमतिाः....................... 

 

संलग्न कागजािाः प्रस्िातवि उभमेिवारको िेपालको िागररकिाको प्रतितलतप यसैसाथ संलग्न छ । 
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अिुसूची - २ 

(तियम ९ सँग सभबतन्िि) 

 

 

पि िथा गोपिीयिाको िपथ 

 

    म......................................मुलुक र जििाप्रति पूणय वफािार रही सत्य तिष्ठापूवयक प्रतिज्ञा गछुय, ईश्वर / िेि 
र जििाको िाममा िपथ तलन्छु दक िपेालको राजकनय स्तरा र सावयभौमस्तरा िेपाली जििामा तितहि रहकेो िेपालको 
संतविाि प्रति पूणय वफािार रहिँै प्रतितिति सभाको सभामुख/उपसभामुख पिको कामकाज प्रचतलि कािूिको अिीिमा 
रही, मुलुक र जििाको सोझो तचिाई, कसैको िर िमािी, पिपाि िगरी, पूवायग्रह वा खराब भाविा ितलई पिीय 
गोपिीयिा कायम राखी इमान्िारीका साथ गिेछु । 

 

 िस्िखिाः ........................ 

 िाम, थराः ...................... 

 तमतिाः.................                          
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अिुसूची - ३ 

(तियम १७३ को उपतियम (२) सँग सभबतन्िि) 

 

सतमतिको सभापति पिको उभमेिवारको मिोियिपत्र 

 

 

िी सतचव,  

प्रतितिति सभा । 

 

 प्रतितिति सभा अन्िगयिको ................. ............. सतमतिको सभापति पिको तिवायचिमा िी ......... 
................. लाई म प्रस्िाव गरी उभमेिवार मिोियि गियछु । तिजको तववरण िेहाय बमोतजम छाः-  

१. िाम थराः- ...................................................... 

२. जन्मतमतिाः- ...................................... 

३. तलङ्गाः-  ............... 

४. प्रिेिाः- ................ 

५. ठेगािााः- ............................................ 

६. आमाको िामाः- .......................................................  

७. बाबुको िामाः- .......................................................  

८. पति/पत्नीको िाम, थराः- .......................................................... 

९. राजिीतिक िलको िामाः- .......................................................... 

१०. िागररकिा िं. र प्रकाराः- ............................................. 

११. क्र.सं. .............. 

प्रस्िावक 

 िस्िखिाः .................. 

 िाम, थराः ................ 

 क्र.सं .......... 

  

समथयकले भि े

 मातथ उतललतखि ....... ....... ......... ....... ....... ....... .... ... प्रस्िावकले प्रतितिति सभा अन्िगयिको 
.................. ........................ ................. ................ सतमतिको सभापति पिको तिवायचिमा िी ...... ....... 
...... ..... ................ लाई उभमेिवार मिोियि गिुय भएको प्रस्िावको म समथयि गियछु ।  

समथयक 

 

उभमेिवारको 
फोटो 
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 िस्िखिाः  .................. 

 िाम, थराः  .................... 

 क्र.सं .......... 
 

प्रस्िातवि उभमेिवारको मञ्जुरी रहकेो तिस्सा 

 मलाई िी ......................................ल े प्रस्िाव गरी ...................................... सतमतिको सभापतिको 
तिवायचिमा उभमेिवार मिोियि गरे बमोतजम तिवायतचि भएमा म सभापति पिमा रही काम गिय राजी छु । प्रतितिति 
सभा तियमावली, २०७५ बमोतजम सभापति पिको तिवायचिमा उभमेिवार हुि मरेो यो्यिा पगुेको छ ।  

 प्रस्िातवि उभमेिवारको,¬  

 िस्िखिाः  .................. 

 िाम, थराः  .................... 

 क्र.सं .......... 

 तमतिाः ....................... 

 

संलग्न कागजािाः प्रस्िातवि उभमेिवारको िेपालको िागररकिाको प्रतितलतप यसैसाथ संलग्न छ । 
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अिुसूची-४ 

(तियम १७३ को उपतियम (१२) र तियम १९४ को उपतियम (५) सँग सभबतन्िि) 

 

पि िथा गोपिीयिाको िपथ 

 

    म ...................................मुलुक र जििाप्रति पणूय वफािार रही सत्य तिष्ठापूवयक प्रतिज्ञा गछुय, ईश्वर / िेि र 
जििाको िाममा िपथ तलन्छु दक िेपालको राजकनय स्तरा र सावयभौमस्तरा िेपाली जििामा तितहि रहकेो िेपालको 
संतविाि प्रति पणूय वफािार रहिँै प्रतितिति सभा अन्िगयिको ..... ..... ....... ...... ....... ...... ...... ..... सतमतिको 
सभापति पिको कामकाज प्रचतलि कािूिको अिीिमा रही, मुलुक र जििाको सोझो तचिाई, कसैको िर िमािी, पिपाि 
िगरी, पूवायग्रह वा खराब भाविा ितलई पिीय गोपिीयिा कायम राखी इमान्िारीका साथ गिछुे । 
 

 िस्िखिाः ........................ 

 िाम, थराः ...................... 

 तमतिाः.................                          
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अिुसूची-५ 

(तियम २१४ सँग सभबतन्िि) 

 

सिस्यको व्यतक्तगि तववरण फाराम 

 

१. सिस्यको िाम, थराः (िेपालीमा) ............................... 

 (अंग्रेजीमा ठूलो अिरमा)  

२. आमाको िाम, थराः  

३. बाबुको िाम, थराः   

४. पति/पत्नी को िाम, थराः 

५. जन्म तमतिाः 

६. िागररकिा िं. र तजललााः 

७. स्थायी ठेगािााः 

 प्रिेिाः 

 तजललााः 

 गा.पा./ि.पा.ःाः 

 विा िं.ःाः 

 टोलाः 

८. काठमािौं उपत्यकाको ठेगािााः 

 तजललााः 

 िगरपातलकााः 

 विा िं.ःाः 

 टोलाः 

 फोि िं.ःाः 

 मोबाईलाः 

 ई-मेलाः 

९. िैतिक यो्यिााः 

१०. अिुभव/तविेषज्ञिााः 

११. आबद्धिा भएका संघ/संस्थााः 

क्र.सं. िाम पि ठेगािा कैदफयि 
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१२. रोजगार/व्यवसायाः 

 (क) आफ्िोाः   

 (ख) पति/पत्नीाः  

१३. प्रतितितित्व गि ेप्रििे ........................... तजलला ........................... 

१४. (क) राजिीतिक िलको िामाः 

 (ख) स्विन्त्राः 

 

 मातथ उतललतखि तववरणमा कुिै पररवियि भएमा िुरुन्ि जािकारी दििेछु । 

 

 िस्िखिाः ....................... 

 िाम, थराः ..................  

 तमतिाः ......................... 
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अिुसूची-६ 

(तियम २१५ को उपतियम (१) को खण्ि (ख) सँग सभबतन्िि) 

 

राजिीतिक िलको सिस्य सभबन्िी तववरण 

क्र .सं.  सिस्यको िाम आमा/बाबुको िाम, थर पति/पत्नीको िाम, थर स्थायी ठेगािा कैदफयि 

      

पत्राचार गिय अतिकृि गररएको सिस्यको,- 

(१) िस्िखिाः 

 िाम, थराः 

 

(२) िस्िखिाः 

 िाम, थराः 

 

 िलको ििेाको,-  

 िस्िखिाः 

 िाम, थराः 

 तमतिाः 


