प्रदे श नं. २ को प्रदे श समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन काययववधि,
२०७५

प्रस्तावना :

प्रदे श र स्थानीय तहको योजना तजजम
ु ा, नीततगत साझेदारी, साझा अधिकार

सूधिको प्रयोगमा एकरुपता,

प्राकृततक श्रोत सािनको उपयोग र वााँडफााँडमा समन्वय गनु,

प्रदे शको समग्र सम्वद्
ृ धिमा ववकास साझेदारी गनु, पररषद्को सव्ज यवस्था कायम गने लगायत
तत्यसम्वन्िी कायु तनयममत र व्यवस्स्थत गनु प्रदे श समन्वय पररषद्को वैठक सञ्िालन
कायुववधि वनाउन आवश्यक भएकोले स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ को दफा १०५
उपदफा (५) वमोस्जम प्रदे श समन्वय पररषद्को ममतत २०७५।०५।१९ मा बसेको यो पहहलो
वैठकले यो कायुववधि पाररत गरे को छ ।
१.

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यो कायुववधिको नाम प्रदे श नं. २ को प्रदे श
समन्वय पररषद्को बैठक सञ्िालन कायुववधि, २०७५ रहे को छ ।
यो कायुववधि तजरुन्त प्रारम्भ हजनेछ ।
परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथु नलागेमा यस कायुववधिमा :-

(२)
२.

(क)

“बैठक” भन्नाले ले प्रदे श समन्वय पररषद्को बैठक सम्झनजपछु ।

(ख) “मुख्यमन्री” भन्नाले

प्रदे श नं २ को

सम्झनजपछु ।

(ग)

मजख्यमन्री तथा

पररषद्को संयोजक

“सधचव” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को
उपदफा (२)

को दे हाय (छ) को सधिवलाई सम्झनजपछु र सो शब्दले सधिव

अनप
सधिवले तोकेको
ज स्स्थत रहे को अवस्थामा सधिवको रुपमा काम गनु प्रमख
ज
मख्
ज यमन्री

तथा

कमुिारीलाई समेत
(घ)

(ि)

कायाुलयको

सधिव

वा

वररष्ठ

जनाउाँ छ ।

अधिकृत

“परिषद्” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को
उपदफा (२)

(ङ)

मस्न्रपररषद्को

बमोस्जमको प्रदे श समन्वय पररषद् सम्झनप
ज छु ।

“कायायलय” भन्नाले मख्
ज यमन्री तथा मस्न्रपररषद्को कायाुलयलाई सम्झनप
ज छु ।
“सदस्य” भन्नाले

पररषद्का

पदाधिकारी

वा

आमस्न्रत

सदस्य

समेतलाई

सम्झनजपछु ।
(छ)
३.

“ववज्ञ” भन्नाले पररषद्द्िारा वैठकमा आमस्न्रत ववज्ञलाई सम्झनजपछु ।

परिषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक वषुको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

(२) प्रदे श र स्थानीय तनकाय बीि कजनै ववषयमा समन्वय गनुका लाधग एक पटक
भन्दा थप बैठक बस्न आवश्यक दे खख मजख्यमन्रीले बैठक वोलाउन तनदे शन
1

गरे मा वा पररषद्का कम्तीमा ५० प्रततशत सदस्यहरुले बैठक आवहान
मजख्यमन्रीसंग अनजरोि

गनु

गरे मा १ वषुमा १ पटक भन्दा बढी पटक पतन बैठक

बस्न सक्नेछ ।

(३) मजख्यमन्रीको तनदे शनमा सधिवले बैठक आव्हान गनेछ ।

(४) सधिवले बैठकको आवहान गदाु बैठक बस्ने ममतत, समय, स्थान र बैठकमा
छलफल हजने मजख्य मजख्य ववषयहरु बैठक हजने ममतत भन्दा कम्तीमा १ साता
अगाबै सबै सदस्यहरुलाई सूिना गनजु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) वमोस्जमको सूिना प्रप्त भए पतछ तोककएको ममतत, समय र

४.

स्थानमा संिालन हजने वैठकमा उपस्स्थत हजनज सवै सदस्यको कतुव्य हजनेछ ।
पदाधिकािीहरुको उपस्स्ितत ि बस्ने क्रमश: (१) बैठकमा असन ग्रहण गनजु अतघ
प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहहर राखखरहे को पजस्स्तकामा उपस्स्थतत जनाउनज पनेछ ।
(२)

प्रत्येक सदस्यले मजख्य मन्रीद्बारा तनदे शन गरी तनिाुरण गररएको क्रम र
स्थानमा आसन ग्रहण गनप
जु नेछ ।

(३)

अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा मजख्यमन्रीले तनस्श्ित स्थान र क्रम तोकी
तनजको साथमा एक जना सहयोगी समेतलाई बस्ने अनम
ज तत हदन सक्नेछ ।

(४)

पररषद्का पदाधिकारीहरु वाहे क

अन्य आमस्न्रत सदस्यहरुलाई मख्
ज यमन्रीले

तनिाुररत क्रम र स्थानमा बस्ने अनम
ज तत हदनेछ ।
(५)

पररषद्द्िारा आमस्न्रत ववज्ञ, कायुपर प्रस्तोता, हटप्पणीकताुलाई बस्नका लाधग
अलग्गै व्यवस्था गनु सककने छ ।

५.

बैठकको अध्यिता: (१) बैठकको अध्यक्षता मख्
ज यमन्रीले गनेछ ।
(२)

अध्यक्षको अनजपस्स्थततमा बैठक बसेमा पररषद्को सदस्यको रुपमा रहे को बररष्ठ
मन्रीले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

६.

बैठकको गणपूिक संख्या: (१)

प्रदे श समन्वय पररषदमा तत्काल कायम रहे का

सदस्य संख्याको पिास प्रततशत भन्दा बढी सदस्य उपस्स्थत भएमा बैठकको लाधग
गणपूरक संख्या पजगेको मातननेछ।
(२)

उपदफा(१) बमोस्जम गणपजरक संख्या नपजगेमा संयोजकले भोमलपल्टको लाधग

अको बैठक आव्हान गनजु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोस्जम आह्वान गरे को बैठकमा गणपजरक संख्या नपजगेमा दई
ज
महहनामभर बैठक बस्ने गरी दफा (३) बमोस्जम पजनः बैठक आव्हान गनजु पनेछ
।

(४)

उपदफा (३) बमोस्जम पजनः आव्हान गदाु पतन गणपजरक संख्या नपजगेमा
कम्तीमा पच्िीस प्रततशत सदस्यहरुको उपस्स्थततमा बैठक बस्नेछ ।

७.

बैठकमा पदाधिकािी ि आमस्न्रत सदस्यले पालना गनप
ुय ने कुिाहरु
सदस्यले दे हायका कुिाहरु पालना गनप
ुय नेछ :
2

बैठकमा उपस्स्ित

(क) बैठक कक्षमा मजख्यमन्री प्रवेश गदाु सबै सदस्यले सम्मान प्रकट गनु उठनजपने,
(ख) मजख्यमन्रीले बैठक समक्ष सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आशन ग्रहण गनप
जु ने ,
(ग) मजख्यमन्रीको

ध्यानाकषुण

गनुको

तनममत्त

हदएपतछ वा ईशारा गरे पतछ मार वोल्नज पने,

उठनजपने

र

मजख्यमन्रीले

बोल्न

(घ) बैठकमा बोल्न िाहनेले मजख्यमन्रीको अनजमतत मलएर मार बोल्नजपने,

(ङ) बैठकमा बोल्ने सदस्यले बोल्दा मजख्यमन्रीलाई सम्बोिन गरे र बोल्नज पने र
मजख्य मन्रीले अन्यथा आदे श हदएमा बाहे क उमभएर बोल्नजपने,

(ि) मजख्यमन्रीको आशन र बोमलरहे को सदस्यको बीिबाट हहडन र मजख्यमन्रीको
आसनतफु वपठयजाँ फकाुएर बस्न नहजने ।
(छ) संवविान र कानजन वमोस्जमको उत्तरदातयत्व पालना गनप
जु ने ।
८.

(ज) अन्य मानवीय मशष्टािार पालना गनप
जु ने ।

छलफलमा भाग ललने सदस्यले गनय नहुने कुिाहरु बैठकमा हुने छलफलमा भाग ललने ि
सदस्यले दे हायका कुिाहरु गनुय हुदैन :
(क) कजनै सदस्यले बैठकमा बोमलरहे को समयमा अशास्न्त, बैठकको मयाुदा भंग वा
अव्यवस्था उत्पन्न हजने कजनै काम गनु नहजने,
(ख) मख्
ज यमन्रीको आिरण र तनणुयको आलोिना गनु नहजने,
(ग) कसैलाई व्यस्क्तगत आक्षेप लगाउन नहजन,े
(घ)
(ङ)

९.

अमशष्ठ, अस्श्लल, अपमानजनक वा आपततजनक शब्द बोल्न नहजने,
बोल्न पाउने अधिकारलाई बैठकको कायुमा बािा पाने मनसायले दरु
ज पयोग गनु

नहजने,
छलफल गनय तनषेि गरिएका ववषयहरु : दे हायका ववषयमा प्रदे श समन्वय पररषद्को
कजनै बैठकमा छलफल गनु पाइने छै नः
(क)

संवविान वा प्रिमलत कानूनबाट तनषेि गररएको ववषय,

(ख) कानूनी रुपमा गोप्य रहने कजरा,
(ग)
(घ)

कजनै ववषय प्रकाशन गदाु रास्ष्ियहीत ववपररत हजने कायु,
कायुपामलकाको कजनै सममततको तनणुयको आलोिना गररएका ववषय,

(ड.) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको ववषय,
(ि)

संघीय र प्रदे श सभामा छलफलमा रहे का ववषय,

(छ)

कजनै अदालतमा बबिारािीन रहे का ववषय,

(ज)

प्रदे श सभाले गोप्य राख्ने भतनएको ववषय,

(झ) अपरािको अनजसन्िान, तहकककात तथा अमभयोजनमा प्रत्यक्ष असर पाने ववषय,
(ञ)
(ट)

ववमभन्न जातजातत वा सम्प्रदायबीिको सस
ज म्बन्िमा प्रत्यक्ष खलल पाने ववषय,
वैयस्क्तक गोपतनयताका ववषय,

3

(ठ)

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रिारको लाधग कजनै व्यस्क्त वा संस्थाको नाम आहद
भएको ववषय,

(ड)

प्रिमलत कानून बमोस्जम स्थावपत भएको न्यातयक वा त्यसको पदाधिकारी,

प्रिमलत कानजन बमोस्जम जााँिबजझ गनु, सजझाव हदन वा प्रततवेदन पेश गनु
गहठत आयोग वा सममततमा वविारिीन रहे को ववषय,
(ढ)
(ण)
(त)

ऐततहामसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्िी ववषय,

गैर सरकारी व्यस्क्तको कजनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,

कायुपामलकाको कजनै तनणुय वा कजनै कारवाही सम्बन्िी ववषयमा छलफल गदाु
रास्ष्िय सजरक्षा, अखण्डता वा कूटनीततक सम्बन्ि जस्ता संवेदनशील ववषयहरूमा
आाँि आउन सक्ने भनी कायुपामलकाबाट प्रमाखणत गररएको ववषय।

१०.

बैठकमा सुव्यवस्िा कायम िाख्न मुख्यमन्रीको ववशेषाधिकाि: (१) बैठकमा अभद्र
व्यवहार गने

वा दफा ६ र ७ मा उस्ल्लखखत

कजनै कजराहरु उल्लंघन गने सदस्यलाई

मजख्यमन्रीले तनजको व्यवहार तनयन्रण गनु िेतावनी हदन सक्नेछ । मजख्यमन्रीबाट
त्यस्तो िेतावनी पाएपतछ सम्बस्न्ित सदस्यले आफ्नो व्यवहार तनयन्रण गनप
जु नेछ ।
(२) उपदफा

(१) बमोस्जम हदएको आदे श पालन नगने सदस्यलाई मख्
ज यमन्रीले

बैठक कक्षबाट बाहहर जान आदे श हदन सक्नेछ । सो आदे श पाएपतछ त्यस्तो सदस्य

तरु
ज न्त बैठक कक्ष बाहहर जानप
ज नेछ र अटे र गरे मख्
ज यमन्रीले बल प्रयोग गनु आदे श
हदनेछ र सो हदनको बााँकी अवधिसम्म बैठकमा तनज उपस्स्थत हजन पाउने छै न ।
(३) बैठक स्थल र बैठक स्थलको हातामा सव्ज यवस्था कायम गने तथा प्रवेश तनयममत

११.

गने अधिकार मख्
ज यमन्रीलाई हजनेछ । सो प्रयोजनका लाधग मख्
ज यमन्रीले हदएको आदे श
पालना गनजु सम्बस्न्ित सबैको कतुव्य हजनेछ ।
कािवाही फफताय हुन सक्ने :
यस कायुववधिमा अन्यर जजनसजकै कजरा लेखखएको भए तापतन तनष्कामशत वा कारवाहीमा
परे को सदस्यले धित्त बजझ्दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी

मागेमा संयोजकले बैठकको राय बजझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी हदई कारवाही कफताु
मलन
१२.

सक्नेछ ।

प्रस्ताव, छलफल ि तनणयय गने तरिका: (१) मजख्यमन्रीको तनदे शनमा सधिवले बैठकमा

छलफल हजने ववषयको प्रस्ताव तयार पारी पेश गनेछ ।
(२) उपदफा (१) उस्ल्लखखत प्रस्तावका अततररक्त, सधिव वा ववज्ञद्बारा कायुपर पेश
गनु मजख्यमन्रीले तनदे शन हदन सककनेछ ।
(३)
१३.

उपदफा (२) बमोस्जमका कायुपर पेश गदाु कायुपर प्रस्तजतकताु, हटप्पणीकताु र
अन्य सहयोगीहरुलाई तनयमानस
ज ारको भत्ता हदइनेछ ।

तनयमापवि : (१)

बैठकमा तत्काल वविाराधिन रहे को कजनै कजरामा कजनै सदस्यलाई

यस कायु ववधिको कजनै दफाको उल्लंघन भएको छ भने लागेमा जजन दफा उल्लंघन
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भएको हो सो खजलाई तनयमापवत्त उठाउन सक्नेछ । तनयमापवत्त उठाउने सदस्यले
मजख्यमन्रीबाट स्वीकृत सूिक अमभव्यस्क्त वा ईशारा पाएपतछ त्यस्तो वविारिीन
कजरामा बोमलरे हेको सदस्यले बोल्न बन्द गनप
जु नेछ ।
उपदफा (१)

(२)

बमोस्जम तनयमापवत्त उठाउने सदस्यले आफ्नो कजरा र आिार

स्पष्ट गरी तनयमापवत्त सम्बस्न्ि कजरा मार बोल्न पाउनेछ ।
उपदफा (२)

(३)

बमोस्जम तनयमापवत्त सम्बस्न्ि कजरा बोमल सकेपतछ त्यस्तो

सदस्यले आफ्नो स्थान ग्रहण गनप
जु नेछ ।

यस दफा बमोस्जम बैठकमा उठाइएको तनयमापवत्तको सम्बन्िमा मजख्यमन्रीको

(४)

तनणुय अस्न्तम हजनेछ ।
१४.

सदस्यको स्िान रिक्त िहे को अवस्िामा सभाको कायय सञ्चालन :
सभाको कजनै सदस्यको स्थान ररक्त रहे को अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायु
सञ्िालन गनु सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग मलन नपाउने कजनै व्यस्क्तले भाग
मलएको कजरा पतछ पत्ता लागेमा प्रिमलत कानून ववपररत बाहे कको कायु अमान्य हजने
छै न ।

१५. वैठकको अलभलेख िाख्ने : (१) पररषद्को बैठक र यसको तनणुय तथा काम कारबाहीको
अमभलेख पररषद्को सधिवले व्यवस्स्थत र सजरक्षक्षत राख्नज पनेछ ।

बैठकको तनणुयको सक्कल संयोजकको आदे श बबना बाहहर लैजान वा प्रकाशन

(२)

गनु हजाँदैन ।
१६. तनणयय प्रमाणणत गने : (१) सभाको बैठकले गरे का तनणुय संयोजकले प्रमाखणत गनेछ
।
उपदफा (१) बमोस्जमको तनणुय सजरक्षक्षत राख्ने र कायाुन्वयन गने गराउने

(२)
१७.

स्जम्मेवारी पररषदको सधिवलाई हजनेछ ।
बैठकमा सहभागीहरुलाई ददईने सवु विा: (१)
बैठकमा

आउाँ दा

जााँदा

दै तनक

भ्रमणभत्ता

कायुरत तनकायवाटै मलनप
ज नेछ ।
(२)

तनयमानस
ज ारको

अन्य

भत्ता

सहभागी

बैठक भएका हदनको खाना, खाजाको खिु र मसलन्द सामानको व्यवस्थापन

कायाुलयले
१८.

र

बैठकमा उपस्स्थत सहभागीहरुलाई

गनेछ ।

यसै कायायववधि बमोस्िम हुने: यस कायुववधिमा उल्लेख भएका ववषयहरुमा यसै
कायुववधि

बमोस्जम

र

यस

कायुववधिमा

उल्लेख

नभएका

ववषयका

सम्बन्िमा

मजख्यमन्रीले तनदे शन गरे बमोस्जम कायाुलयले आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
१९.

बािा अडकाउ फुकाउने: यस कायुववधि बमोस्जम कायु सञ्िालन गदाु कजनै बािा
अडकाउ परे मा मजख्यमन्रीले मस्न्रपररषद्को परामशु मलई त्यस्तो बािा अडकाउ फजकाउन
सक्नेछ ।
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***
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