
नेपाल सरकार 

सचुना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचुना 
रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (दोश्रो संशोधन) आदेश, २०४१ 

 

 राजपरमा प्रकाशशत डमडतिः 
१. रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) आदेश,२०४१   २०४१।५।१ 

२. रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (पविलो संशोधन)  आदेश,२०४६ २०४६।२।९ 

३. रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (दोश्रो संशोधन)  आदेश,२०५१ २०५१।९।२५ 

४. केिी नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०६३                  २०६३।६।२८ 

          

  ववकास सडमडत ऐन, २०४१ को दफा ३ ले ददएको अडधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देिायको आदेश जारी गरेको छ । 
 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस आदेशको नाम “रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत 
(गठन) २०४१" रिेको छ । 

 (२) यो आदेश तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ । 
 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस आदेशमा 
(क) “सडमडत” भन्नाले रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत सम्झन' पदथछ । 

(ख) “कायथकारी डनदेशक” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१) बमोशजम डनयकु्त 

सडमडतको कायथकारी डनदेशक सम्झनू पछथ । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम”  भन्नाले यो आदेश अन्त्तरगत बनेको 
डनयममा तोवकएको  वा तोवकए बमोशजम सम्झनू पदथछ। 

 

२.क. सडमडतको गठनिः  

(१) रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत नामको एक सडमडत गठन गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सडमडतमा देिायका सदस्यिरु रिनेछन िः 
 (क)  सशचव, सचुना तथा सञ्चार मन्त्रालय    अध्यि 

 (ख)  भाषा, सावित्य वा प्रसारणको िेरमा ववशशष्ट  

  योगदान प-ुयाएका व्यशक्तिरु मध्येबाट एकजना  सदस्य 

   (ग) संगीत तथा कलाको िेरमा ववशशष्ट योगदान 

  प-ुयाएका व्यशक्तिरु मध्येबाट एकजना    सदस्य 

     (घ) प्रडतडनडध, अथथमन्त्रालय (सिसशचव स्तर)   सदस्य 

   (ङ) कायथकारी डनदेशक          सदस्य सशचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ि (ख) र (ग) बमोशजमका सदस्यिरुको मनोनयन 
नेपाल सरकारले गनेछ र  

   डनजिरुको पदावडध दईु वषथको िनुेछ । 
(४)  नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपरमा सचुना प्रकाशन गरी 

सडमडतका सदस्यिरुमा थपघट वा िेरफेर गनथ सक्नेछ । 
(५) सडमडतले कूनै स्वदेशी वा ववदेशी ववशेषज्ञ वा सल्लािकार वा नेपाल सरकार 

वा सडमडतको कुनै अडधकृत कमथचारीलाई सडमडतको बैठकमा पयथवेिकको 
रुपमा भाग डलन आमन्त्रण गनथ सक्नेछ । 

 

३.    सडमडतको काम, कतथव्य र अडधकारिः (१) नेपाल अडधराज्यको संववधान, २०४७ द्वरा 
प्रत्याभतु गररएको नेपाली जनताको अडभव्यशक्तको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको 
िकलाई सम्मान गदै मलुकुको आडथथक, सामाशजक, सांस्कृडत तथा अन्त्य मित्वपणुथ 
गडतववडधिरुलाई आम जनताको बीचमा प-ुयाई नेपाल अडधराज्यको सावथभौमसत्ता 
तथा अखण्ितालाई अिुण राख्न े र संसदीय व्यवस्थालाई संरिण गनथ सघाउ प-ु

याउने वकडसमका कायथक्रमिरु प्रचडलत काननुको अडधनमा रिी उत्पादन तथा 
प्रसारण गनुथ गराउन ुसडमडतको कतथव्य िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत कतथव्य पालनाको लाडग सडमडतले देिायका  
कामिरु गनथ सक्नेछ । 

(क) रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडतको लाडग नीडत डनधाथरण गने, 

(ख)   रेडियो प्रसार सेवाको ववस्तार गने, 

(ग) रेडियो प्रसार सेवाको सधुार र ववस्तारको लाडग आवश्यक साधन र 
सवुवधाको व्यवस्था गने, 

(घ)   रेडियो प्रसार सेवाको कायथसंचालनको लाडग आवश्यक प्राववडधक र 
प्रशासकीय कमथचारीिरुको दरबन्त्दी शृ्रजना गने र डनयशुक्त गने, 

(ङ)   नेपाल सरकारको स्वीकृडत डलई अन्त्तराथविय संघ संस्थाबाट सियोग 
वा ऋण प्राप्त गने, 

(च) रेडियो प्रसार सेवालाई स्वावलम्बी बनाउन ववज्ञापन सेवालाई 
व्यापाररक दृवष्टकोणबाट सञ्चालन गने, 
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(छ) रेडियो प्रसार सेवा बढी आकषथक बनाउन आवश्यक दि जनशशक्त 
तयार गने, 

(ज) व्यविाररक एवं वैज्ञाडनक रुपबाट प्रसार गनथ आवश्यक पने 
अनसुन्त्धान र अध्ययन गने गराउने, 

(ज.१) राविय तथा अन्त्तराथविय स्तरमा घटेका मित्वपणुथ गतववडधिरुको साथै 
शैशिक तथा मनोरन्त्जनात्मक कायथक्रमिरु प्रसारण गने गराउन,े 

(ज.२) मलुकुको आडथथक, सामाशजक, सांस्कृडतक, साविशत्यक, धाडमथक एवं 
कलात्मक पििरुको जगेनाथ तथा सम्बदथन गनथ सघाउ प-ुयाउने 
वकडसमका कायथक्रमिरुको उत्पादन गरी प्रसारण गने गराउन,े 

(ज.३) ववडभन्न िेर जाडत, भाषा, धमथ वगथ तथा सम्प्रदायबीच भावनात्मक 
एकता अडभववृि गने वकडसमका कायथक्रमिरुको उत्पादन गरी 
प्रसारण गने गराउने । 

(झ) रेडियो प्रसार सेवाको वावषथक प्रडतवेदन नेपाल सरकार समि पेश 
गने, र 

(ञ) उपरोक्त कामिरुको कायाथन्त्वयनको लाडग अन्त्य आवश्यक कामिरु 
गने । 

 

४.        सडमडतको बैठक र डनणथयिः(१)सडमडतको बैठकको अध्यिले तोकेबमोशजम बस्नेछ । 

(२) सडमडतको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रडतशत सदस्यिरु उपशस्थत 
भएमा सडमडतको बैठकको लाडग गणपरुक संख्या पगुेको माडननेछ । 

(३) सडमडतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र अध्यिको अनपुशस्थतमा 
सडमडतको बैठकको अध्यिता आफुमध्येबाट छानेको व्यशक्तले गनेछ ।  

(४) सडमडतको बैठकमा बिमुतको राय मान्त्य िनुेछ र मत बराबर भएमा 
बैठकको अध्यिता गने व्यशक्तले डनणथयात्मक मत ददनेछ । 

(५) सडमडतको डनणथय सडमडतको सदस्य सशचवद्वारा प्रमाशणत गररनेछ । 

(६) सडमडतको बैठकमा अपनाइने अन्त्य कायथववडध सडमडत आफैले डनधाथरण 
गनेछ । 

 

५. सडमडतको कोषिः (१) सडमडतको कोषमा देिायका रकमिरु रिनेछन  र सडमडतको 
सवै खचथ सो कोषबाट व्यिोररनेछिः 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) ववदेशी सरकार र अन्त्तराथविय संघ संस्थाबाट प्रदान गररएको रकम, 

(ग) रेडियो नेपालको ववज्ञापन सेवाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) अन्त्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) सडमडतको कोषको सञ्चालन सडमडतले बनाएको डनयम बमोशजम िनुेछ । 
 

६. लेखा तथा लेखा परीिणिः(१) सडमडतको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले 
अपनाएको तरीका बमोशजम राशखनेछ । 

(२) सडमडतको लेखा  परीिण प्रचडलत कानून बमोशजम िनुेछ । 

(३) नेपाल सरकारले चािेमा जनुसकैु बखतपडन सडमडतको विसाब वकताब जााँच्न    
वा जचाउन सक्नेछ । 
 

 

७. कमथचारी सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्थािः  

#(१)रेडियो प्रसार सेवाको कायथकारी डनदेशक नेपाल सरकारबाट डनयकु्त िनुेछ । 

(२) नेपाल सरकारको प्राववडधक र प्रशासकीय कमथचारीलाई सडमडतबाट तलब 
खाने गरी नेपाल सरकारले   सडमडतको काम गनथ काज खटाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम नेपाल सरकारले काजमा खटाएको प्राववडधक र 
प्रशासकीय कमथचारीिरुको पदाडधकार सचुना तथा सञ्चार मन्त्रालयको 
दरबन्त्दीमा रिनेछ । 

(४) सडमडतमा काज खटी गएका प्राववडधक वा प्रशासकीय कमथचारीलाई नेपाल 
सरकारले अन्त्यर काज खटाउन ु वा सरुवा गनुथ परेमा त्यसको सचुना 
सडमडतलाई ददनछे । 

(५) नेपाल सरकारको सेवामा रिी सडमडतमा काज खवटएका प्राववडधक वा 
प्रशासकीय कमथचारीको सरुवा, बढुवा, सेवाका शतथ तथा सवुवधा र ववभागीय 
कारवाई तथा सजायको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारको डनयमानसुार िनुेछ। 
तर सडमडतका कमथचारीिरुले नेपाल सरकारबाट काज खटी आउने प्राववडधक 
वा प्रशासकीय कमथचारीिरु भन्त्दा बढी तलब भत्ता वा कुनै सवुवधा पाउन े
रिेछन  भने काजमा खटी आउने त्यस्तो कमथचारीलाई सडमडतमा छउन्त्जेल 
सडमडतका कमथचारीले पाएसरि तलब, भत्ता वा सवुवधा ददनमा यस दफाले 
वाधा प-ुयाएको माडनने छैन । 
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(६) सडमडतमा काजमा खवटएका नेपाल सरकारको प्राववडधक वा प्रशासकीय 
कमथचारीलाई वफताथ गनुथ वा ववभागीय कारवाई गनुथ परेमा सडमडतले सो गनुथ 
परेको कारण र आधार स्पष्ट खलुाई नेपाल सरकारमा डसफाररश पेश गनुथ 
पनेछ र त्यस्तो कमथचारी उपर कुनै आरोप लागेको भए सो आरोप कुन 
कुरामा आधाररत छ सो समेत खूलाई पठाउन ुपनेछ । 

(७) सडमडतमा काजमा रिेका कमथचारीिरुको अध्ययन ववदा, ववशेष ववदा र 
असाधारण ववदा वािेक अन्त्य ववदा सडमडतले ददनेछ । 

 

७.क. अध्यिको कतथव्यिः नपेाल सरकारको संचार नीडतमा उल्लेख भए अनसुार रेडियो 
प्रसार सेवासंग सम्बशन्त्धत नीडत तथा डनदेशनको कायाथन्त्वयन गनुथ गराउन ुअध्यिको 
कतथव्य िनुछे । 

 

७.ख. सडमडतका कायथकारी डनदेशक, कमथचारी तथा सदस्यिरुको सेवाको शतथ र सवुवधािः  

(१) कायथकारी डनदेशकको पाररश्रडमक, सेवाको शतथ र सूववधा नेपाल सरकारले 
तोवकददए बमोशजम िनुेछ । 

(२) सडमडतका कमथचारीिरुको पाररश्रडमक, सेवाका शतथ तथा सूववधा तोवकए 
बमोशजम िनुेछ । 

(३) सडमडतका सदस्यिरुले सडमडतको बैठकमा भाग डलए वापत सूचना तथा 
संचार मन्त्रालयको स्वीकडत डलई सडमडतले तोवकददए बमोशजमको बैठक भत्ता 
पाउनेछन  । 

 

८. अडधकार प्रत्यायोजनिः सडमडतले आवश्यकताअनसुार आफ्नो सबै वा केिी अडधकार 
सडमडतको कूनै सदस्य वा सदस्य सशचव वा सदस्यिरुको उपसडमडत वा सडमडतको 
कमथचारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नछे। 

 

९. नपेाल सरकारसंग सम्पकथ िः सडमडतले नेपाल सरकारसंग सम्पकथ  राख्दा सूचना तथा 
सञ्चार मन्त्रालयमाफथ त राख्न ुपदथछ । 

 

१०. डनयमिरु बनाउनिेः सडमडतले आफ्नो कायथ संचालनको लाडग आवश्यक डनयमिरु 
नेपाल सरकारको स्वीकृडत डलई बनाउन सक्नेछ । 

 

११. सडमडतको कायाथलयिः सडमडतको प्रधान कायाथलय काठमािौंमा रिनेछ । 

 

१२. सम्पडतको िस्तान्त्तरण र बचाउिः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तगथत प्रसार 
ववभागको स्वाडमत्वमा रिेको सम्पणुथ चल तथा अचल सम्पडत सडमडतलाई िस्तान्त्तरण 
गररएको छ । उक्त प्रसार ववभागले गरेको ठेक्कापट्टा वा करारिरु यसै सडमडतडसत 
भए गरेको माडननेछ । 

 

#रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (पविलो संशोधन) आदेश,२०४६ द्वारा संशोडधत 

 रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (दोश्रो संशोधन)  आदेश,२०५१ द्वारा संशोडधत तथा थप 

रेडियो प्रसार सेवा ववकास सडमडत (गठन) (दोश्रो संशोधन)  आदेश, २०५१ द्वारा मूल आदेशको 
ठाउाँ ठाउाँमा प्रयोग भएका संचार  मन्त्रालय भने्न शब्दिरुको सट्टा सूचना तथा संचार मन्त्रालय भने्न 
शब्दिरु राखी रुपान्त्तर डगरएको छ ।  

केिी नपेाल कानून संशोधन ऐन, २०६३ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार भने्न शब्दिरुको सट्टा 
नेपाल सरकार भडन रुपान्त्तरण भएको । 

 
     

६ ५ 


