अनुसूची २
“प्रदे श माममला समममि कार्यविमि, २०७५”
प्रस्िािना
नेपालको सं मििानको िारा १९३ िथा प्रदे श नं. ४ प्रदे श सभा मनर्मािली, २०७४ को िारा १४५ को व्र्िस्था
िमोजिम गठन भई

प्रदे श नं. ४ प्रदे श सभा मनर्मािली, २०७४ को िारा १४६ को व्र्िस्थाअनुसारको

अमिकार प्रर्ोग गरी कार्य गनय कार्यविमि िनाई लागु गनय आिश्र्क भएकोले र्ो कार्यविमि िनाई लागु गररएको
छ ।
१. सं जिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) र्स कार्यविमिको नाम “प्रदे श माममला समममि कार्यविमि, २०७५” रहेकोछ ।
(२) र्ो कार्यविमि िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: मिषर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविमिमा,

क) “सभापमि” भन्नाले प्रदे श माममला समममि को सभापमिलाई सम्झनु पछय र सो शब्दले सभापमिको
अनुपजस्थमिमा समममिको सभापमिको रुपमा काम गने अन्र् सदस्र् समेिलाई िनाउँछ ।
ख)

“समममि” भन्नाले प्रदे श माममला समममि लाई सम्झनु पछय ।

ग)

“उपसमममि” भन्नाले र्स, प्रदे श माममला समममि अन्र्िगि गठठि उपसमममिलाई सम्झनु पछय ।

घ)

“िैठक” भन्नाले समममिले औपचाररक रुपमा आर्ोिना गने कुनै पमन िैठकलाई सम्झनु पछय ।

ङ)

कार्यदल भन्नाले

च)

“सजचि” भन्नाले प्रदे श माममला समममि को सजचिलाई सम्झनु पछय ।

छ)

सरकार भन्नाले प्रदे श सरकारलाई िुजझन्छ ।

३.

समममिको काम, कियव्र् र अमिकार: समममिको काम, कियव्र् र अमिकार दे हार् िमोजिम हुनेछः–
१.

प्रदे श माममला समममि िमोजिम गठठि कार्यदल सम्झनुपछय ।

प्रदे श मन्रालर्, विभाग र अन्िगयिका मनकार्हरुको नीमि िथा कार्यक्रम, श्रोि पररचालन,
व्र्िस्थापन र र्स्िै वक्रर्ाकलापको मूल्र्ाङ्कन गरी सम्िजन्िि मनकार्लाई आिश्र्क मनदे शन
ठदने र समुजचि विप्पणी, मसफाररस र मनदे शन सवहिको िावषयक प्रमििेदन प्रदे श सभाको िैठकमा
पेश गने ।

२.

मन्रालर्, विभाग र अन्िगयिका मनकार्हरुको रािश्व र व्र्र्सम्िजन्ि अनुमानको िाँच गरी
िावषयक अनुमान िर्ार गने िररका, िावषयक अनुमानमा मनवहि नीमिको सट्टा अपनाउन सवकने
िैकजल्पक नीमि र िावषयक अनुमानमा रहेको रकममा के कमि वकफार्ि गनय सवकन्छ भन्ने
सम्िन्िमा सम्िजन्िि मनकार्लाई आिश्र्क मनदे शन ठदने र आफ्नो रार् सवहिको िावषयक
प्रमििेदन सभामा पेश गने ।

३.

मानि अमिकार, सामाजिक सुरिा, श्रम र मवहला, र्ुिा, ज्र्ेष्ठ नागररक, िालिामलका र
अल्पसं ख्र्कको कल्र्ाण सम्िजन्ि प्रदे श सरकारिाि भए गरे का कार्यहरुको अनुगमन मनररिण
गरी आिश्र्क प्रमििेदन पेश गने िथा र्स्िा विषर्मा आिश्र्क कार्य गनय सरकारलाई
खिरदारी गने ।

४.

मजन्रपररषदका

सदस्र्हरुले

सरकारको

िफयिाि

सभामा

समर्–समर्मा

ठदएका

आश्वासनहरुलाई पुरा गनय प्रदे श सरकारद्वारा के कस्िा कदमहरु उठाईएका छन सो सम्िन्िमा
अध्र्र्न गरर सम्िजन्िि मनकार्लाई आिश्र्क मनदे शन ठदने र सभामा प्रमििेदन पेश गने ।
५.

विषर्सँग सम्िजन्िि

सरकारी मनकार्को साियिमनक सम्पमिको वहनाममना भए, नभएका

अध्र्र्न, अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क मनदे शन ठदने र सभामा प्रमििेदन पेश गने ।
६.

सरकारद्वारा प्रचमलि ऐन मनर्म अनुरुप भएगरे का काम कारिाहीिारे छलफल गरर सम्िजन्िि
मनकार्लाई आिश्र्क मनदे शन ठदने ।

७

सरकारद्वारा समर्समर्मा गठन हुने छानमिन आर्ोग÷समममि र िाँचिुझ आर्ोग/समममिहरुद्वारा
प्रस्िुि प्रमििेदन कार्ायन्िर्नको अनुगमन गरर सम्िजन्िि मनकार्लाई आिश्र्क रार्, सल्लाह र
मनदे शन ठदने ।

८

प्रदे श लोक सेिा आर्ोगको काम कारिाही सवहिको िावषयक प्रमििेदन र सो सम्िन्िमा
नेपाल सरकारले समममिमा पेश गरे को ज्ञापनपरमामथ समेि विचार विमशय गरर त्र्स
सम्िन्िमा सरकार र सम्िजन्िि मनकार्िाि भए गरे का काम कारिाही कानुन सङ्गि एिं
सन्िोषिनक ििरिाि भए नभएको सम्िन्िमा मुल्र्ाङ्कन िथा छानमिन गरर सम्िजन्िि
मनकार्लाई आिश्र्क मनदे शन ठदन र समािेशी व्र्िस्थाको कार्ायन्िर्नको अनुगमन गरर
सभामा प्रमििेदन पेश गनय सक्ने ।

९

समममिको मसफाररसमा सभामुखिाि अनुमोठदि ििेि र कार्यक्रमको अमिनमा रवह आफ्नो
कार्यक्रम सञ्चालन गने ।

१०

मामथ उल्ले जखि खण्डहरु िमोजिम कार्य सम्पादन गदाय सम्िजन्िि मन्रालर् िथा विभागका
प्रमिमनमिहरु र आिश्र्क परे िि् िि् विषर्का विशेषज्ञहरुसँग समेि विचारको आदानप्रदान
गने ।

११

सामाजिक न्र्ार् िथा मानिअमिकार समममिले सं मििानमा उल्ले जखि मिस्िृि शाजन्ि
सम्झौिाको कार्ायन्िर्न र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्र्ु भएका र िेपत्ता पाररएका
व्र्जिहरुको पररिार िथा अङ्गभङ्ग भएका र विस्थावपि व्र्जिहरुलाई सरकारिाि प्रदान
गररने राहि र सं चालन गररने पुनस्र्थापना कार्यको अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन गरर प्रदे श
सरकारलाई आिश्र्क मनदे शन ठदन सक्नेछ र राविर् मानिअमिकार आर्ोगको िावषयक
प्रमििेदनमामथ मिचार मिमशय गरर दे हार्का कुराहरु खुलाई सभामा प्रमििेदन पेश गनय
सक्नेछ ।
मानि अमिकारको सम्मान, सं रिण र सम्िद्र्घन िथा त्र्सको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नलाई
सुमनजिि गनेिफय िाजछछि प्रगमि हुन सकेको छ िा छै न ।
मानि अमिकार उल्लं घनकिायलाई कानुनको दार्रामभर ल्र्ाउन सकेको छ िा छै न ।
मानि अमिकारको सचेिना अमभिृठि गनेिफयको काम कारिाहीको जस्थमि सन्िोषिनक छ िा
छै न ।
मानि अमिकारसँग सम्िजन्िि नेपाल पि सम्झौिाको कार्ायन्िर्न जस्थमि सन्िोषिनक छ िा
छै न ।
मामथ उल्ले जखि कार्यहरुलाई दििापूिक
य सञ्चालन गराउन के कस्िो नीमि िा कार्यप्रणली
अिलम्िन गनुप
य ने दे जखन्छ ।

१२.

मामथ उल्ले जखि खण्डहरु िमोजिम कार्यसम्पादन गदाय सम्िजन्िि मन्रालर् िथा विभागका
प्रमिमनमिहरु र आिश्र्क परे िि् िि् विषर्का विशेषज्ञहरुसँग समेि विचारको आदानप्रदान
गने ।

४. समममिको िैठक:
(१) समममिको िैठक

सभापमिले िोकेको मममि, समर् र स्थानमा िस्नेछ ।

(२) समममिको मनणयर्

सभापमिद्वारा प्रमाजणि गररनेछ ।

(३) समममिको िैठक

सम्िन्िी अन्र् कार्यविमि समममि आफैले मनिायरण गरे िमोजिम हुनेछ ।

५.

िैठक सं चालन:

(१)

िैठकको सभापमित्ि सभापमििाि हुनेछ । मनिको अनुपजस्थमिमा समममिका सदस्र्हरु मध्र्े
िेष्ठ सदस्र्िाि हुनेछ । र्सरी िेष्ठ सदस्र्ले सभापमित्ि गरे को अिस्थामा सभापमिले प्रर्ोग
गने सिै अमिकार प्रर्ोग गनय सक्नेछ ।

(२)

समममिकोेे गणपूरक सं ख्र्ा समममिको सम्पूणय सदस्र् सं ख्र्ाको एक चौथाई हुनेछ ।

(३)

िैठकको मनणयर् सियसम्ममििाि हुनेछ । सियसम्मि हुन नसकेमा समममिको ित्काल कार्म
रहेको सदस्र् सं ख्र्ाको िहुमिको मनणयर् समममिको मनणयर् मामननेछ र मि िरािर भएमा
सभापमिले मनणायर्क मि ठदनेछ ।

(४)

िैठक िोवकएको मममि र समर्मा िस्नेछ ।

(५)

िैठकको शुरुमा नै कार्यसूचीमा परे का मिषर्को प्रकृमि र महत्ि समेिलाई ध्र्ानमा राखी
िैठकको समार्ािमि िर् गररनेछ । आिश्र्किा अुनसार सदस्र्हरुले िोल्ने समर्को
मनिायरण गरी छलफल गररनेछ र छलफलमा भाग मलने सदस्र्ले छलफलको विषर्मा
केजन्िि रही मनिायररि समर्मभर आफ्नो विचार राख्नुपनेछ ।

(७)

िैठकको मिषर्िस्िुमा केजन्िि रहन र िैठकलाई मर्ायठदि िुल्र्ाउन मोिाइल िा सं चार
सेिलाई आफ्नो अनुकुल व्र्िस्थापन गनुय सिैको कियव्र् हुनेछ ।

६.

कामकारिाही गोप्र् राख्न सवकने: समममिले आफनो कार्यिेरमभरको कुनै काम, कारिाहीकोेे प्रकृमि र
विषर्को गाम्भीर्यिालाई दृविगि गरी गोप्र् राख्नु पने आिश्र्क सूचना गोप्र् राख्न

७.

सक्नेछ ।

उपसमममि िथा कार्यदल गठन गनय सक्ने:
समममिले आिश्र्किा अनुसार उपसमममि िथा कार्यदलहरु गठन गरी काम गनय सक्नेछ ।

८.

िैठकमा पालना गनुय पने मनर्म: प्रदे श नं. ४, प्रदे श सभा मनर्मािली, २०७४ िमोजिमका व्र्िस्थाहरु
समममिका सदस्र्ले पालना गनुप
य नेछ ।

९.

कार्यविमिको पालना: र्स कार्यविमिको पालना गनुय सम्िजन्िि सिैको कियव्र् हुनछ
े ।

१०.

समममिको सजचिालर्ः समममिको सजचिालर् प्रदे श सभा सजचिालर्मा रहनेछ ।

११.

स्रोि सािनको व्र्िस्थापन:


समममिको लागी आिश्र्क पने स्रोिसािनको व्र्िस्था प्रदे श सभा सजचिालर्िाि
हुनेछ ।



समममिका माननीर् सदस्र्हरु िथा कमयचारीले पाउने सेिासुवििा मनर्मानुसार
हुनेछ ।

१२. आचारसं वहिा:
१३.

विविि: (१) समममिले आफनो काम कारिाहीलाई व्र्िजस्थि र प्रभािकारी िनाउन कार्यिामलका
मनमायण गरी लागु गनय सक्नेछ ।
(२) समममिको कामकारिाहीमा सहर्ोग पुर ्र्ाउनु समममिका सदस्र् िथा सरोकारिाला सिैको
कियव्र् हुनेछ ।

१४.

अमिकार प्रत्र्ार्ोिन: र्स कार्यविमि िमोजिम समममिले आफूलाई प्राप्त अमिकार मध्र्े केही अमिकार
सजचि िा अन्र् कुनै अमिकृिले प्रर्ोग गनय पाउने गरी प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ ।

१५.

सं शोिन: समममिले आिश्र्किा अनुसार र्ो कार्यवििी सं शोिन गनय सक्नेछ ।

