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समिमतबाट पारित मिमत :- २०७८/०६/10 

 

शिक्षा, स्वास््य तथा कृषि समिमतको आन्तरिक काययषवमि, २०७८ 

 

प्रस्तावना : समिमतको बैठकलाई व्यवशस्थत, प्रभावकािी ि ियायददत बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

बागिती प्रदेिको प्रदेि सभा मनयिावली, २०७४ को मनयि १५१ को उपमनयि (२) बिोशिि 
समिमतले यो काययषवमि बनाएको छ। 

१. संशक्षप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस काययषवमिको नाि “शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको 
आन्तिीक काययषवमि¸२०७८” िहेको छ। 

(२) यो काययषवमि समिमतले पारित गिेको मिमत देशि प्रािम्भ हनुेछ। 

२. परिभािा: षविय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययषवमििा¸ 
(क) “मनयिावली” भन्नाले बागिती प्रदेिको प्रदेि सभा मनयिावली, २०७४ 

सम्झन ुपछय। 

(ि) “बैठक” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको बैठक सम्झन ुपछय 
ि सो िब्दले समिमतद्वािा गदठत उपसमिमत वा काययदलको बैठक सिेतलाई 
िनाउँछ। 

(ग) “समिमत” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमत सम्झन ुपछय ि सो 
िब्दले समिमतद्वािा गदठत उपसमिमत वा काययदललाई सिेत िनाउँछ। 

(घ) “सभापमत” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको सभापमत सम्झन ु
पछय ि सो िब्दले सभापमतको अनपुशस्थमतिा समिमतको सभापमतको रुपिा 
काि गने अन्य सदस्यलाई सिेत िनाउँछ। 

(ङ) “सदस्य” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको सदस्य सम्झन ु
पछय। 

(च) “समिमत सशचव” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको कायय गनय 
तोषकएको अमिकृत सम्झन ुपछय। 

(छ) “सशचवालय” भन्नाले शिक्षा¸ स्वास््य तथा कृषि समिमतको सशचवालय 
सम्झन ुपछय। 



 
 

३. समिमतको बैठक: समिमतको बैठक सभापमतले मनिायरित गिेको मिमत¸ सिय ि स्थानिा 
समिमत सशचवले बोलाउनेछ। ति मनिायरित सियबाट एक घण्टासम्ि पमन बैठक प्रािम्भ 
हनु नसकेिा सभापमतले सो बैठक स्थगन गनय सक्नेछ ि तत्काल अको बैठकको मिमत 
ि सिय तोषकनेछ। 

४. बैठकको काययसूची: सािान्यत: एक ददन अगामड नै सभापमतको मनदेिन बिोशिि बैठकको 
काययसूची समिमतको सशचवले प्रकाशित गनेछ। षवियको गाशम्भययता अनसुाि तत्काल कुनै 
षविय वस्त ुकायय सूचीिा िाख्नपुने भएिा बािा पगेुको िामनने छैन। 

५. उपशस्थमत: बैठकिा सदस्यहरुले वर्ायनकु्रिानसुाि िाशिएको पशुस्तकािा उपशस्थमत िनाउन ु
पनेछ। 

६. आसनको क्रि: बैठकिा सभापमतको दायाँ तर्य  समिमतको कायय क्षेत्रसँग सम्बशन्ित 
िन्त्रालयका िन्त्री¸ बायाँ तर्य  पछामड सशचवालयका कियचािीहरु, बायाँ तर्य को िण्डिा 
समिमतका सदस्यहरु ि दायाँ तर्य को अगामडको िण्डिा िन्त्रालयका अन्य पदामिकािी 
तथा आिशन्त्रत सिोकािवाला षवज्ञहरु वस्नेछन।् 

७. छलर्लिा वोल्न ेक्रि: (१) समिमतको सभापमतको ध्यानाकियर् गदै सदस्यले हात उठाई 
सभापमतसँग बोल्नका लामग सिय मलनपुनेछ। 

(२) सभापमतले संकेत गिेपमछ िात्र सदस्यले बोल्नपुनेछ। कुनै सदस्यले बोल्न ि 
एक आपसिा कुिा गनय पाइनेछैन। 

८. बैठक प्रािम्भ ि अन्त्य: (१) सभापमतद्वािा प्रत्येक बैठकको प्रािम्भ तथा अन्त्यको घोिर्ा 
हनुेछ। 

(२) समिमतको बैठकको मनर्यय सभापमतले पढेि सनुाउन ुहनुेछ। 

९. बैठकको सञ्चालन¸ सिय ब्यबस्थापन ि छलर्ल: (१) बैठक सञ्चालन, सिय व्यवस्थापन 
ि छलर्ल सम्बन्िी अन्य व्यवस्था देहाय बिोशिि हनुेछ, 

(क)  काययसूचीिा िहेका षवियबस्तकुो प्रकृमत ि िहत्वलाई ध्यानिा िाशि 
बैठकको सियावमि सभापमतले मनिायिर् गिे अनसुाि हनुेछ, 

(ि)  कुनै पमन सदस्यले छलर्लिा भाग मलन वा प्रश्न सोध्न चाहेिा सभापमतको 
पूवय अनिुमत मलन ुपनेछ, 

(ग) छलर्लिा भाग मलने सदस्यले सम्बशन्ित षवियिा केशन्ित िषह मनिायरित 
सियमभत्र आफ्नो षवचाि िाख्न ुपनेछ। 

(२) बैठक व्यवस्थापन ि संचालनिा सभापमतको मनर्यय अशन्ति िामननेछ। 



 
 

१०. पूिा सिय बैठकिा भाग मलनपुने: सभापमतले अन्यथा अनिुमत ददएको अवस्थािा बाहेक 
बैठकको प्रािम्भदेशि अन्त्यसम्ि भाग मलन ुप्रत्येक सदस्यको कतयव्य हनुेछ। 

११. सहयोग पयुायउनपुने: बैठक संचालनिा समिमतका सबै सदस्यहरु तथा वैठकिा उपशस्थत 
अन्य व्यशिले सभापमतलाई सहयोग गनुय पनेछ। 

१२. कायय सूची ि कागिात उपलब्ि गिाउन:े (१) सशचवालयले काययसूची, सोसँग सम्बशन्ित 
कागिात, सूचना वा िानकािी सदस्यहरुलाई उपलब्ि गिाउनेछ। 

(२) समिमतले समिमतको कुनै कािको मनमित्त आवश्यक कुनै कागिपत्र शझकाउन 
सक्नेछ। 

१३. सूचना प्रकाशित गने: दर्ा ३ बिोशिि बोलाइएको बैठकको सूचना बागिती प्रदेि 
सभाको सूचना पाटी, एस.एि.एस., इिेल ि वेभसाइटिा प्रकाशित गरिनेछ। 

१४. िनसिोकािको षवियिा केशन्ित हनुपुने: (१) सभापमतले उपयुयि सम्झेिा समिमतको 
काययक्षेत्र मभत्र पिेका सावयिमनक सञ्चाि िाध्यि, सािाशिक सञ्जालिा प्रकाशित भएका, 
सिोकािवाला व्यशि वा संस्था, षहत सिूह आददवाट प्राप्त षविय लगायत सावयिमनक 
सिोकािका षवियहरुिा छलर्ल गिी आवश्यक मनर्यय मलन सक्नेछ। 

(२) समिमतले आवश्यक ठानेिा कुनै उििुीकताय वा सूचकलाई बैठकिा आिन्त्रर् 
गिी छलर्ल गनय सक्नेछ। मनिहरुले आफ्नो सहयोगका लामग कसैलाई बैठकिा ल्याउन 
चाहेिा सभापमतको पूवय अनिुमत मलनपुनेछ। 

(३) मनयिावलीको मनयि १५१ िा उल्लेशित समिमतको काि, कतयव्य ि 
अमिकािलाई प्राथमिषककिर् गिी कायययोिना एवि ्काययतामलका बनाई समिमतले कायय 
संचालन गनेछ। समिमतको काययक्षेत्रको परिमिमभत्र िहेका सिस्याहरुको पषहचान गिी सो 
को सिािानका लामग सिूशचत षटप्पर्ी, मसर्ारिस ि मनदेिन सषहतको प्रमतवेदन पेि 
गनेछ। 

(४) समिमतको कायय क्षेत्रसंग सम्बशन्ित प्रदेि सिकािको िन्त्रालय, मनदेिनालय, 
आयोिना तथा कायायलयहरुको अनगुिनलाई प्राथमिकता ददई सियिा कायय सम्पन्न गनय 
सम्बशन्ित मनकायलाई आवश्यक मनदेिन ददन सक्नछे। 

(५) समिमतले ददएको मनदेिन कायायन्वयनको अवस्था वा उििुी सम्वन्िी वा अन्य 
िाषिय िहत्वका षवियिा आवश्यकता अनसुाि उपसमिमत गठन भएिा उपसमिमतले 
आवश्यकतानसुाि स्थलगत अनगुिन तथा समिक्षा गिी सो को प्रमतवेदन समिमतिा पेि 
गनुय पनेछ। 



 
 

१५. प्रत्यायोशित व्यवस्थापन: समिमतले मनयिावलीको मनयि १६६ (क) िा भएको व्यवस्थाको 
अमतरिि आवश्यक पिेका षवियहरुिा षवज्ञहरुसंग सिेत प्रत्यायोशित व्यवस्थापन सम्बन्िी 
छलर्ल गनय सक्नेछ। 

१६. गोप्य बैठक: (१) समिमतले उपयुयि ठानेिा षवियको गाशम्भययतालाई मबचाि गिी गोप्य 
बैठक बस्न सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बिोशििको गोप्य बैठकिा बागिती प्रदेि सभाका सभाििु, उप-
सभाििु, प्रदेि सभा सशचव, समिमत सशचव, सशचवालयिा काययित कियचािीहरु ि सिुक्षाका 
लामग िषटएका ियायदापालक तथा आिशन्त्रत व्यशि बाहेक अन्य कुनै पमन व्यशिलाई 
प्रवेि गनय अनिुमत ददइने छैन। 

१७. षवज्ञहरुलाई आिन्त्रर् गनय सक्न:े (१) यस समिमतले आवश्यक ठानेिा  सम्बशन्ित 
षवियका षवज्ञलाई समिमत¸ उपसमिमत वा काययदलको बैठकिा आिन्त्रर् गनय सषकनेछ। 

(२) सशचवालयले उपदर्ा (१) बिोशििको षवज्ञको िोष्टि तयाि गनुयपनेछ।  

१८. सिन्वय एवि ्सहकायय: यस समिमतले आवश्यकतानसुाि अन्य प्रदेि सभाका सम्वशन्ित 
समिमतहरुसंग, बागिती प्रदेि सभाका षवियगत समिमतहरुसँग सिन्वय ि सहकायय गनय 
सक्नेछ। 

१९. छलर्ल ि अन्तिषक्रया: समिमतले आवश्यकतानसुाि समिमतसंग सम्बशन्ित षवियिा 
छलर्ल तथा अन्तिषक्रया गनय सक्नेछ। 

२०. व्याख्या: यो काययषवमिको व्याख्या गने अमिकाि सभापमतिा मनषहत िहनेछ। 

२१. संसोिन: यस काययषवमिलाई समिमतले आवश्यकतानसुाि संसोिन गनय सक्नेछ। 


