नेपाल सरकार
सच
ू ना तथा सञ्चार मन्त्रालय
प्रवक्ताको काम, कततव्य र अधिकार सम्बन्त्िी ननर्दे शिका, २०६३
प्रस्तावना : ऐतिहासिक जनआन्दोलन, २०६३ बाट स्थापिि िरकारका नीति, तनर्णय र
कायणक्रमहरुलाई लोकिान्त्न्िक शािनिद्धति अनुरुि बढीभन्दा बढी िारदशी बनाई

नागररकलाई शािन व्यवस्था िम्बन्धी िच
ू ना वा जानकारी व्यवन्त्स्थि िथा तनयसमि

रुिमा उिलब्ध गराउन िथा िच
ू ना र िञ्चार तनकायहरु बीच िम
ु धुर िम्बन्ध कायम
गनणको लागग प्रवक्िाको काम, किणव्य र अगधकारको व्यवस्था गनण आवश्यक भएकोले
नेिाल िरकारले यो तनदे सशका जारी गरे को छ ।

१. नाम र प्रारम्भ : (१) यो तनदे सशकाको नाम "प्रवक्िाको काम, किणव्य र अगधकार
िम्बन्धी तनदे सशका, २०६३" रहे को छ ।

(२) यो तनदे सशका िरू
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. ववषय वा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,(क) "नेपाल सरकारका प्रवक्ता" भन्नाले दफा ३ बमोन्त्जमको काम गनण िोककएको
नेिाल िरकारको मन्िी वा राज्यमन्िी िम्झनु िछण ।

(ख) "प्रवक्ता" भन्नाले दफा ४ बमोन्त्जमको काम गनण मन्िालय वा िगचवालयले
िोकेको कमणचारी िम्झनु िछण ।

(ग) "मन्त्रालय वा सधचवालय" भन्नाले नेिाल िरकारको मन्िालय वा िगचवालय

िम्झनु िछण । यि शब्दले िवोच्च अदालि, िंबध
ै ातनक तनकाय, आयोग र मन्िालय
िरहका कायाणलयहरु िमेिलाई जनाउँ छ ।

(घ) "सधचव" भन्नाले नेिाल िरकारका मुख्य िगचव, िगचव वा राजििाङ्कति पवसशष्ट
श्रेर्ीको अगधकृि िम्झनु िछण ।

३. नेपाल सरकारका प्रवक्ता :
(१) िूचना िथा िञ्चारमन्िी वा राज्यमन्िी नेिाल िरकार (मन्त्न्ििररषद्) को प्रवक्िा
हुनेछ ।

(२) मन्त्न्ििररषद्मा भएका तनर्णयरू नेिाल िरकारका प्रवक्िा माफण िाणवज
ण तनक
गररनेछ ।

(३) नेिाल िरकारका प्रवक्िाले मन्िालय वा िगचवालयका प्रवक्िाहरू बीच आवश्यक
िमन्वय गनण िाधारर्िया दर्ुइ
ु महीनामा एक िटक िामुहहक भेटघाट र छलफल
गरी आवश्यक तनदे शन हदने काम गनेछ ।
४. प्रवक्ता :
(१) प्रत्येक मन्िालय, िगचवालय, आयोग, िंवध
ै ातनक तनकाय र मन्िालयिरहका
कायाणलयहरुमा एक जना प्रवक्िा र एक जना िहायक प्रवक्िा रहनेछ ।

(२) प्रवक्िाले आि\mनो तनकायिँग िम्बन्त्न्धि िच
ू ना आवश्यकिा अनुरुि तनयसमि
रूिमा प्रवाह गनेछ ।

(३) प्रवक्िा राजििांककि प्रथम श्रेर्ीको अगधकृि र िहायक प्रवक्िा राजििाङ्कति
द्पविीय श्रेर्ीको अगधकृि हुनेछ ।

५. प्रवक्ताको काम, कततव्य र अधिकार :
(१) िगचवको तनकटिम ् िम्िणकणमा रही प्रवक्िाले दे हायका कामहरू गनेछ:(क) आफ्नो तनकायिंग िम्बन्त्न्धि नीति, योजना, कायणक्रम र िोको कायाणन्वयनको

प्रगतिका िम्बन्धमा पवसभन्न िञ्चारमाध्यम माफ्ण िणविाधारर् जनिालाई जानकारी
गराउने ।

(ख) िाणवज
ण तनक महत्वका पवषय िम्बन्धी यथाथण पववरर् सलन चाहने ििकार वा

िञ्चार माध्यमका प्रतितनगधलाई त्यस्िो पववरर् उिलब्ध गराउने वा उिलब्ध गराउन
िघाउ िुर्याउने ।

(ग) मन्िालय वा िगचवालय वा अन्िणगि
ण का तनकायबारे अित्य, भ्रामक वा तनराधार
कुरा िञ्चार माध्यममा प्रचारमा आएमा िो िम्बन्धमा स्िष्ट गने गराउने ।

(घ) िाणवज
ण तनक चािोको पवषयमा मन्िालय वा िगचवालयको प्रतिकक्रया वा दृन्त्ष्टकोर्

जान्न चाहने ििकार वा आमिञ्चारका प्रतितनगधलाई त्यस्िो प्रतिकक्रया वा दृन्त्ष्टकोर्
उिलब्ध गराउने,

(ङ) िम्बन्त्न्धि तनकायको काम कारवाहीका िम्बन्धमा आवश्यकिा अनि
ु ार प्रेश
पवज्ञन्त्ति जारी गने वा अन्य िरीकाद्वारा प्रचार प्रिार गने गराउने,

(च) रान्त्ष्िय दृन्त्ष्टकोर्ले महत्विर्ुूर् ्ुा िच
ू नाका िम्बन्धमा िच
ू ना िथा िञ्चार
मन्िालयिँग तनकटिम ् िमन्वय राखेर काम गने, र

(छ) िञ्चार माध्यमका प्रतितनगध र मन्िालय बीच िम्िणकण माध्यमको रुिमा काम
गने गरी प्रमुख िम्िणकण पवन्द ु (Focal point) हुने छन ् र िञ्चारमाध्यमिँग िम्िणकण
राख्ने प्रमख
ु किणव्य र दातयत्व प्रवक्िाको हुनेछ ।
(२) प्रवक्िाको अगधकार दे हाय बमोन्त्जम हुनछ
े :(क) मन्िालय वा िगचवालयका बैठक िथा कायणक्रममा भाग सलने,
(ख) मन्िालय वा िगचवालयिँग िम्बन्त्न्धि नीति, योजना, कायणक्रम र िोको प्रगति

िम्बन्धी पववरर् महाशाखा, पवभाग वा तनकायहरूबाट जन
ु िुकै िमयमा प्राति गने ।
(३) उिदफा (२) मा जन
ु िुकै कुरा लेखखएको भए िाितन दे हायको पवषयमा दे हाय
बमोन्त्जम जानकारी वा िच
ू ना प्रवक्िालाई उिलव्ध गराउनु िनेछ :-

(क) नीतिगि तनर्णयभएकोमा फाइल वा िम्बन्त्न्धि कागजािको वा तनर्णयो प्रति प्राति
भएको हदन,

(ख) जनिरोकार िम्बन्धी तनर्णयभई फाइल प्राति भएको हदन,
(ग) कुनै घटना वा दघणटनाको जानकारी प्राति हुनािाथ, र
(घ) िञ्चार माध्यममा प्रकासशि वा प्रिाररि जनिा वा िम्बन्त्न्धि िरोकारवालाको
चािो हुन िक्ने, पवषयको बारे मा प्रतिकक्रया ित्कालै ।

(४) मन्िालय वा िगचवालयका महाशाखा वा अन्िणगि
ण का पवभाग र तनकायहरूले

प्रत्येक महीना िम्िन्न गरे का मख्
ु य कामको पववरर् प्रवक्िालाई मासिक, िैमासिक,
चौमासिक, वापषकण प्रगति पववरर् िमेि ितछल्लो महहनाको िाि गिेसभि अतनवायण
रुिमा उिलब्ध गराउनु िनेछ ।

(५) अन्िरमन्िालय िम्वद्ध रहे का पवषयहरुको िच
ू ना, जानकारी वा िथ्याङ्क

िम्बन्त्न्धि मन्िालय वा िगचवालयले िम्वद्ध मन्िालय वा िगचवालय वा पवषयगि
कायण गनण िोककएको िम्िणकण मन्िालयलाई अतनवायण रुिमा ३ हदन सभि उिलब्ध
गराउनु िनेछ ।

(६) पवभागीय मन्िीले आफ्नो मन्िालयिँग िम्बन्त्न्धि नीतिगि वा अन्य पवषयका
तनर्णयिम्बन्धमा िञ्चार माध्यममा हदएको जानकारी प्रवक्िालाई िमेि जानकारी
हदनि
ु नेछ ।

(७) कुनै पवषयका िम्बन्धमा भएको तनर्ण्ु्ण ार घटे का घटनाका िम्बन्धमा प्रवक्िाले

माग गरे का जानकारी उिलब्ध गराउनु िम्बन्त्न्धि िबै िदागधकारीको कत्िणव्य हुनेछ ।
६. जानकारी दर्दन नहुने :
यि तनदे सशकामा अन्यि जन
ु िक
ु ै कुरा लेखखएको भए िाितन दे हायको पवषयमा
प्रवक्िाले किैलाई ितन कुनै प्रकारको िूचना वा जानकारी हदनु हुँुंदैन :-

(क) रान्त्ष्िय िरु क्षा, अिराध(अनि
ण ौमित्िा, अखण्डिा िथा
ु न्धान, नेिालको िाणवभ
वैदेसशक िम्बन्धमा प्रतिकूल अिर िाने पवषय,

(ख) शान्त्न्ि िरु क्षामा खलल िने वा हहंिा वा उिद्रव बढाउने खालका पवषय र पवसभन्न
जाि, जाति िथा िम्प्रदायबीचको िि
ु म्बन्धमा खलल िाने पवषय,

(ग) कुनै व्यन्त्क्ि, िंस्था वा िंगठनलाई अनुगचि लाभ वा हानी िुर्याउन िक्ने
पवषयहरू र व्यन्त्क्िगि गोिनीयिाका पवषयहरू,
(घ) कारवाहीको प्रकक्रयामा रहे कोुे पवषय,
(ङ) प्रचसलि कानन
ू बमोन्त्जम गोतय रहने भनी िोककएको पवषय ।
७. सहायक प्रवक्ता : (१) िहायक प्रवक्िाले प्रवक्िाको िहयोगीको रुिमा काम गनेछ ।
(२) प्रवक्िा अनुिन्त्स्थि भएको िमयमा िहायक प्रवक्िाले प्रवक्िाको काम गनेछ ।
८. सूचना इकाई सम्बन्त्िी व्यवस्था :
(१) प्रत्येक तनकायले एक िच
ू ना इकाई खडा गनेछ ।
(२) उिदफा (१) को इकाईमा कन्त्म्िमा एक जना िच
ू ना अगधकृि र एक जना
कम्तयट
ु रिम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका िहायक रहनेछ ।

(३) िम्बन्त्न्धि तनकायको धभद कष्िभ उिदफा (१) बमोन्त्जमको इकाईबाट िञ्चालन
गररनेछ ।

(४) िूचना इकाईको लागग िम्बन्त्न्धि तनकायले ििित्रिकाहरू, टे सलफोन, कम्तयट
ु र,
इन्टरनेट र फ्याक्िको व्यवस्था र कम्तयट
ू र बीच नेटवककणङ गनेछ ।

(५) प्रत्येक तनकायले प्रवक्िालाई टे सलफोन िुपवधा वािि मासिक रू. ५००।( उिलव्ध
गराउनेछ ।

(६) िाणवज
ण तनक पवदाको हदन प्रवक्िा िम्बन्धी काम गनुि
ण रे मा प्रवक्िा, िहायक प्रवक्िा
र िच
ू ना इकाईमा कायण गने कमणचारीलाई िम्बन्त्न्धि तनकायले िररवहन िथा खाजा
खचणको लागग आवश्यक रकम उिलब्ध गराउनेछ ।

(७) िूचना इकाईको लागग आवश्यक िने रकम िम्बन्त्न्धि तनकायको वापषकण
पवतनयोजनमा स्िष्ट गरी राखखनेछ ।

(८) प्रवक्िाले ििकार िम्मेलन गदाण िूचना पवभागको िहयोग सलन िक्नेछ ।
(९) प्रवक्िाले कुनै जानकारी वा िच
ू ना इमेल माफ्ण िूचना पवभागमा िठाउन िक्नेछ ।
त्यस्िो जानकारी वा िच
ू ना िूचना पवभागले प्रचार प्रिार गनण िमन्वय गररहदनेछ ।
(१०) प्रवक्िाले पविरर् गरे को प्रेि पवज्ञन्त्तिको एक प्रति िच
ू ना पवभागमा िठाउनु

िनेछ । िच
ू ना पवभागले त्यस्िो पवज्ञन्त्ति आफ्नो धभद कष्िभ मा ितन राख्नेछ ।
(११) िमय िमयमा ििकार भेटघाट वा िम्मेलन वा पवज्ञन्त्ति प्रकाशन वा प्रिारर्

िम्बन्धी काम गदाण आवश्यक िाधन श्रोिको व्यवस्था िम्बन्त्न्धि तनकायले गनेछ ।
९. ताशलम अशभमुखिकरण :- प्रवक्िाको लागग आवश्यक िने िालीम िथा

असभमख
ु ीकरर् कायणक्रमहरुको िञ्चालन र िमन्वय िमय िमयमा िच
ू ना िथा
िञ्चार मन्िालयले गनेछ ।

१०. सच
ू ना ववभाग : िच
ू ना पवभागले दे हाय बमोन्त्जमको काम गनण िक्नेछ :(१) नेिाल िरकारका पवसभन्न मन्िालय वा िगचवलयका प्रवक्िाको अनरु ोध बमोन्त्जम
िम्बन्त्न्धि प्रवक्िा र ििकार बीच अन्िकक्रयाण कायणक्रम िञ्चालन गने गराउनेछ ।
(२) रान्त्ष्िय िच
ू ना केन्द्रका रूिमा आफूलाई पवकसिि गदै लैजाने क्रममा िबै

मन्िालय वा कायाणलयले आफूले प्रवाह गरे को िूचनाको जानकारी िरु
ु न्ि िच
ू ना
पवभागलाई अतनवायण रूिमा उिलब्ध गराउने व्यवस्था गने ।

(३) मन्िालय वा िगचवालयबाट नीति िथा कायणक्रमहरू प्राति गरी आफ्नो वेभ िाइट
९धभद कष्िभ० मा राख्ने ।

११. बचाउ : प्रवक्िाले रान्त्ष्िय नीति र तनदे शन एवम ् यि तनदे सशकाको अधीनमा रही
अिल तनयिले आफ्नो किणव्य िम्झी गरे को कामको िम्बन्धमा तनजमागथ कुनै
कावाणही गररने छै न ।

