कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको आन्तररक कार्यषिति, २०७५
प्रस्तािनााः सतिततको बैठकलाई व्र्िस्स्थत, प्रभािकारी र िर्ायदित बनाउन िाञ्छनीर्
भएकोले, सं घीर् सं सिको प्रतततनतिसभा तनर्िािली, २०७५ को तनर्ि १७५ को उपतनर्ि
(३) ििोस्िि सतिततले र्ो कार्यषिति बनाएको छ।

1= सं स्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यषितिको नाि “कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत
सतिततको आन्तररक कार्यषिति, २०७५” रहे को छ।
(२) र्ो कार्यषिति सतिततले पाररत गरे को तितत िे स्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2= पररभािााः षििर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यषितििा,–
(क) “तनर्िािली” भन्नाले सं घीर् सं सि, प्रतततनतिसभा तनर्िािली, २०७५
सम्झनु पछय।
(ि) “बैठक” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको बैठक
सम्झनु पछय र सो शब्िले सतिततद्वारा गदठत उपसतितत िा कार्यिलको
बैठक सिेतलाई िनाउँछ।
(ग)

“सतितत” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतितत सम्झनु पछय
र सो शब्िले सतिततद्वारा गदठत उपसतितत िा कार्यिललाई सिेत
िनाउँछ।

(घ)

“सभापतत” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको सभापतत
सम्झनु पछय

र

सो

शब्िले

सभापततको

अनुपस्स्थततिा

सतिततको

सभापततको रुपिा काि गने अन्र् सिस्र्लाई सिेत िनाउँछ।
(ङ)

“सिस्र्” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको सिस्र्
सम्झनु पछय।
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(च) “सतितत सस्चि” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको
कार्य गनय तोषकएको अतिकृत सम्झनु पछय।
(छ) “सस्चिालर्” भन्नाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृततक स्रोत सतिततको
सस्चिालर् सम्झनु पछय।

3= सतिततको बैठकाः सतिततको बैठक तनिायररत तितत, सिर् र स्थानिा िस्नेछ।
तर, तनिायररत सिर्बाट तीस तिनेटसम्ि पतन प्रारम्भ हुन नसकेिा सभापततले
सो बैठक स्थगन गनेछ र तत्काल अको िैठकको तितत र सिर् तोक्नेछ।

4= बैठकको कार्यसूचीाः सािान्र्ताः एक दिन अगाति नै सभापततको तनिे शन बिोस्िि
बैठकको कार्यसूची सतितत सस्चिले प्रकास्शत गनेछ।

षििर्को गास्म्भर्यता अनुसार

्
तत्काल कुनै षििर् बस्तु कार्यसूचीिा राख्नु पने भएिा बािा पुगेको िातनने छै न।
ु िानुसार रास्िएको पुस्स्तकािा उपस्स्थतत िनाउनु
5= उपस्स्थतताः बैठकिा सिस्र्हरुले िर्ायनक्र
पनेछ।

6= आसनको क्रिाः बैठकिा सभापततको िाँर्ा तर्य सतिततको कार्यिेत्रसं ग सम्िस्न्ित
िन्त्रालर्का िन्त्रीहरु, बाँर्ा तर्य सस्चिालर्का कियचारीहरु, अगािीको िीचको र बाँर्ा
तर्यको िुई िटा िण्ििा सतिततका सिस्र्हरु र िाँर्ा तर्यको पषहलो िण्ििा
िन्त्रालर्का अन्र् पिातिकारी तथा आिन्त्रीत सरोकारिाला र षिज्ञहरु िस्नेछन्।

7= छलर्लिा िोल्ने क्रिाः (१) सतिततको सभापततको ध्र्ानाकियर् गिै सिस्र्ले हात उठाई
सभापततसँग बोल्नका लातग सिर् तलनु पनेछ।
(२) सभापततले सं केत गरे पतछ िात्र सिस्र्ले बोल्नु पनेछ। कुनै एक सिस्र्
बोतलरहे को सिर्िा अको सिस्र्ले बोल्न र एक आपसिा कुरा गनय पाइने छै न।

8= बैठकको प्रारम्भ र अन्त्र्ाः सभापततद्वारा प्रत्र्ेक बैठकको प्रारम्भ र अन्त्र्को घोिर्ा
हुनेछ।

9= बैठकको सं चालन, सिर् व्र्िस्थापन र छलर्लाः (१) बैठकको सञ्चालन, सिर्
व्र्िस्थापन र छलर्ल सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था िे हार् बिोस्िि हुनेछ,–
(क) कार्यसूचीिा रहे का षििर्िस्तुको प्रकृतत र िहत्िलाई ध्र्ानिा रािी
बैठकको सिर्ाििी सभापततले तनिायरर् गरे अनुसार हुनेछ,
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(ि) कुनै पतन सिस्र्ले छलर्लिा भाग तलन िा प्रश्न सोध्न चाहे िा
सभापततको पूि य अनुितत तलनु पनेछ,
(ग)

छलर्लिा भाग तलने

सिस्र्ले

सम्बस्न्ित षििर्िा केन्रीत रही

तनिायररत सिर्तभत्र आफ्नो षिचार राख्नु पनेछ।
(२) बैठक व्र्िस्थापन र सं चालनिा सभापततको तनर्यर् अस्न्ति िातननेछ।

10= पूरा सिर् बैठकिा भाग तलनु पनेाः सभापततले अन्र्था अनुितत दिएको अिस्थािा बाहे क
बैठकको प्रारम्भिे स्ि अन्त्र्सम्ि भाग तलनु प्रत्र्ेक सिस्र्को कतयव्र् हुनेछ।

11= सहर्ोग पु¥र्ाउनु पनेाः बैठक सं चालनिा सतिततका सबै सिस्र्हरु तथा िैठकिा उपस्स्थत
अन्र् व्र्स्िले सभापततलाई सहर्ोग गनुय पनेछ।

12= कार्यसूची र कागिात उपलब्ि गराउनेाः (१) सस्चिालर्ले कार्यसूची, सो सँग सम्बस्न्ित
कागिात, सूचना िा िानकारी सिस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउनेछ।
(२) सस्चिालर्ले सतिततको कािको तनतित्त आिश्र्क कुनै कागिपत्र स्झकाउन
सक्नेछ।

13= सूचना प्रकास्शत गनेाः िर्ा ३ बिोस्िि बोलाइएको बैठकको सूचना सं घीर् सं सिको
सूचनापाटी, एस.एि.एस., इिेल र िेिसाईटिा प्रकास्शत गररनेछ।

14= िनसरोकारका षििर्िा केन्रीत हुनपु नेाः (१) सभापततले उपर्ुि सम्झेका सतिततको
कार्यिेत्र तभत्र परे का साियितनक सञ्चार िाध्र्ि, सािास्िक सञ्जालिा प्रकास्शत भएका
साथै सरोकारिाला व्र्स्ि िा सं स्था, षहत सिुह आिीिाट प्राप्त षििर् लगार्त साियितनक
सरोकारका षििर्हरुिा छलर्ल गरी आिश्र्क तनर्यर् तलन सषकनेछ।
(२) सतिततले आिश्र्क ठानेिा कुनै उिुरीकताय िा सूचकलाई बैठकिा आिन्त्रर्
गरी छलर्ल गनय सक्नेछ। तनिहरुले आफ्नो सहर्ोगका लातग कसै लाई बैठकिा
ल्र्ाउन चाहे िा सभापततको पूि य अनुितत तलनुपनेछ।
(३) तनर्िािलीको तनर्ि १७५ िा उल्लेस्ित सतिततको काि कतयव्र् र
अतिकारलाई प्राथतिकीकरर् गरी कार्यर्ोिना एिि् कार्यतातलका बनाई सतिततले कार्य
सं चालन गनेछ। सतिततको कार्यिेत्रको पररतितभत्र रहे का सिस्र्ाहरुको पषहचान गरी
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सोको सिािानका लातग सिुस्चत षटप्पर्ी, तसर्ाररस र तनिे शन सषहतको प्रततिेिन पेश
गनेछ।
(४)

सतिततसं ग

सम्िस्न्ित

राषिर्

गौरिका

आर्ोिनाहरुको

अनुगिनलाई

प्राथतिकता दिई सिर्िा सम्पन्न गनय सम्िस्न्ित तनकार्लाई तनिे शन दिइनेछ।
(५) सतिततले दिएको तनिे शनको कार्ायन्िर्नको अिस्थाको सम्बन्ििा आिस्र्कता
अनुसार उपतसतित गठनगरी स्थलतग अनुगिन एिि् सतििा गनेछ।

15= प्रत्र्ार्ोस्ित व्र्िस्थापनाः सतिततले तनर्िािलीको तनर्ि १७६ िा भएको व्र्िस्थाको
अततररि आिस्र्क परे षििर् षिज्ञहरुसं ग सिेत प्रत्र्ार्ोस्ित व्र्िस्थापन सम्िन्िी
छलर्ल गनय सक्नेछ।

16= गोप्र् बैठकाः (१) सतिततले उपर्ुि ठानेिा षििर्को गाम्भीर्यतालाई हे री गोप्र् बैठक
बस्न सक्ने छ।
(२) उपिर्ा (१) बिोस्ििको गोप्र् बैठकिा सं घीर् सं सिका सभािुि, उप–
सभािुि, िहासस्चि, प्रतततनति सभाका सस्चि, सतिततको सस्चि, सतितत सस्चिालर्िा कार्यरत
कियचारी र सुरिाका लातग िषटएका िर्ायिापालक तथा आिस्न्त्रत व्र्स्ि बाहे क अन्र्
कुनै पतन व्र्स्िलाई प्रिेश गनय अनुितत दिइने छै न।

17= षिज्ञहरुलाई आिन्त्रर् गनय सक्नेाः (१) र्स सतिततले आिश्र्क ठानेिा सम्बस्न्ित
षििर्का षिज्ञलाई सतितत, उपसतितत िा कार्यिलको बैठकिा आिन्त्रर् गनय सषकनेछ।
(२) सस्चिालर्ले उपिर्ा (१) बिोस्ििको षिज्ञको रोष्टर तर्ार गनुय पनेछ।

18=सिन्िर् एिि् सहकार्याः र्स सतिततले आिश्र्कतानुसार अन्र् षििर्गत सतिततहरुसँग
सम्िस्न्ित षििर्िा सतिततको बैठक भन्िा बाषहर पतन उपर्ुि स्थानिा सिन्िर् र
सहकार्य गनय सक्नेछ।

19= छलर्ल र अन्तरषक्रर्ााः सतिततले आिश्र्कतानुसार सतिततसं ग सम्िन्िीत षििर्िा
छलर्ल र अन्तषक्रर्ा गनय सक्नेछ।

20= व्र्ाखर्ााः र्ो कार्यषितिको व्र्ाखर्ा गने अतिकार सभापततिा तनषहत रहनेछ।
21= सं शोिनाः र्स कार्यषितिलाई सतिततले आिश्र्कतानुसार सं शोिन गनय सक्नेछ।
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