
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

नपेाल सरकार 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 

रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत (रेधियो नपेाल)  

आ.ि. 207७/7८ को  

िावषिक प्रगधत वििरण 

 

१.पररचय 

१.१. पषृ्ठभधूमिः-  

वि.सं. २००७ साल चैर २० गतेदेखि धनरन्त्तर रेधियो प्रसारण सेिा सञ्चालन गदै आइरहेको नेपालको पवहलो प्रसारण 
संस्था रेधियो नेपाल, धि.सं. २०४१ साल अखि तत्काधलन सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तरगितको प्रसार विभाग र ततपश्चात विकास 
सधमधत ऐन २०१३ अनसुार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तरगितको रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधतमा पररणत भइि 
हाल ×राविय रेधियो रािको सञ्चार" को रूपमा आफ्नो भधूमका धनिािह गदै आइरहेको छ । रेधियो नेपाल जनुसकैु अिस्था 
र स्िरूपमा रहेता पधन राज्यले अिलम्िन गरेका नीधत, कायिक्रम र जनसरोकारका धिषय लगायत राविय तथा अन्त्तराविय 
स्तरमा भएका गधतविधिलाई समेटी रेधियो र अनलाइन प्रसारण सेिा मार्ि त आमजनसमदुाय समक्ष पगुी जनताको िौविक, 

राजनैधतक, िाधमिक, सांस्कृधतक र आधथिक स्तर िृवि गनि प्रसारणका माध्यमिाट सहयोग पयुािउँदै आएको छ । राज्यले 
अंधगकार गरेको संिीय र समािेशी अििारणा अनरुुपका कायिक्रमलाई अगाधि िढाउनकुो साथै िाक स्ितन्त्रता र सूचनाको 
हक अधिकारलाई  समेत सम्मान गदै सोवह अनसुारका नीधत, गधतविधिलाई समेवटएका कायिक्रमहरूलाइि धमधियम िेभ र 
एर्एम प्रणाली मार्ि त ८९ प्रधतशत जनता माझ तथा अनलाइन मार्ि त संसारभर २४ सै िण्टा सञ्चालन गरी २१ भाषामा 
समाचार र २० भाषामा कायिक्रम प्रसार गदै आइरहेको छ । 

 

१.२ धनकायको स्िरूप र प्रकृधतिः- विद्यधुतय सञ्चार माध्यमको रूपमा सञ्चाधलत रेधियो नेपाल विकास सधमधत ऐन २०१३ को   
दर्ा ३ को अधिकार प्रयोग गरी रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत गठन आदेश ऐन २०41 िमोखजम २०४१ भाद्रमा 
विकास सधमधतमा पररणत भएको हो । हाल नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन 
हुँदै आएको छ । यसको केन्त्द्रीय कायािलय स्टुधियो धसंहदरिार पररसर काठमाण्िौमा अिखस्थत रहेको छ। सातिटै 
प्रदेशमा प्रदेश प्रसारण कायािलय र देशका विधभन्न भागमा प्रसारण केन्त्द्र र एर्एम ररले केन्त्द्र २४ स्थानमा सञ्चाधलत 
छन। प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा तारणीप्रसाद कोइराला स्मधृत सञ्चारग्राम यसै आधथिक िषि देखि प्रारखम्भक रूपमा 
सञ्चालनमा आएको छ। 

 

रेधियो नेपालले उपलब्ि प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई सरल र सहज हनुे वकधसमले आफ्नो प्रसारणलाई विस्तार गदै 
लगेको छ ।हाल रेधियो नेपालको प्रसारण प्रविधि र क्षमता यस प्रकार रहेको छ ।  

 
  MW 420 KW And FM 28.1 KW 

(क) News Portal: www.onlineradionepal.gov.np (Online Streaming from Central Office Singhadarbar and 7 

Provincial Broadcasting Station of Radio Nepal separately during provincial hours.  

(ि) Mobile Apps: radionepal (both in Android and IOS System) 
(ग) Website: www.radionepal.gov.np 

 

 

 

 
 

http://www.onlineradionepal.gov.np/
http://www.radionepal.gov.np/


 

क. धमधियम िेभ र एर्एम प्रसारणहरूको वििरण 

 

क्र.सं. प्रादेखशक प्रसारण कायािलय तथा 
प्रसारण केन्त्द्र  

विक्िेन्त्सी धमधियम िेभ तथा एर्एम क्षमता  

१. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण 
कायािलय िनकुटा प्रदेश नं. १ 

स्टुधियो मार   

२. रेधियो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र िरान, 
सनुसरी प्रदेश नं. १  

६४८ वकलोहजि १०० वकलो िाट 

३. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण 
कायािलय िर्दििास प्रदेश नं. २  

११४३ वकलोहजि र 

१०३ मेिाहजि  

१० वकलो िाट 

एर्एम २ वकलोिाट  

4. रेधियो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र 
भैसेपाटी लधलतपरु िागमती प्रदेश 

७९२ वकलोहजि  १०० लो िाट 

5. रेधियो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र 
िमुलटार लधलतपरु िागमती प्रदेश 

१०० मेिाहजि  एर्एम ३ वकलोिाट  

6. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण 
कायािलय पोिरा गण्िकी प्रदेश  

६८४ वकलोहजि/ १०० मेिाहजि १०० वकलो िाट 

एर्एर् १ वक.िाट 

7. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण 
कायािलय सिेुत, कणािली प्रदेश   

५७६ वकलोहजि 
१०३ मेिाहजि  

१०० वकलो िाट, 
एर्एम ५०० िाट  

8. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण 
कायािलय र्दपायल, सदूुरपखश्चम 
प्रदेश  

८१० वकलोहजि १० वकलो िाट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

एर्एम ९८, १०० र १०३ मेगाहजिमा देशका २४ िटा विधभन्न स्थानमा सञ्चाधलत ररले प्रसारण केन्त्द्रहरूिः- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र .सं.  एर्एम ररले केन्त्द्र, स्थान क्षमता प्रदेश  

१. भेिेटार, िनकुटा 5 KW प्रदेश नं. १   

२. आइतिारे, इलाम 500 W प्रदेश नं. १ 

३. खजतपरु, िारा 1 KW प्रदेश नं. २  

४. िर्दििास, महोत्तरी  2 KW प्रदेश नं. २ 

५. धसमभन्त्ज्याङ, मकिानपरु 2 KW िागमती प्रदेश 

६. काठमािौं ,100 FM 3 KW  िागमती प्रदेश 
७. दाउन्न,े पखश्चम निलपराशी 2 KW गण्िकी प्रदेश  

८. जोमसोम, मसु्ताङ 100  W गण्िकी प्रदेश 

९. िखन्त्दपरु, तनह ु 1 KW गण्िकी प्रदेश 

१०. पोिरा, कास्की 1 KW गण्िकी प्रदेश 

११. रेसङु्गा, गलु्मी 2 KW लखुम्िनी प्रदेश  

१२. सातदोिाटे, रोल्पा 500 W लखुम्िनी प्रदेश 

१३. हेमन्त्तपरु, दाङ 1 KW लखुम्िनी प्रदेश 

१४. धसमीकोट, हमु्ला 300 W कणािली प्रदेश 

१५. िलङ्गा, जमु्ला 300 W कणािली प्रदेश 

१६. मान्त्मा, काधलकोट  300 W कणािली प्रदेश 

१७. ममुािटप, मगु ु 300 W कणािली प्रदेश 

१८. जरु्ाल, िोल्पा 300 W कणािली प्रदेश 

१९. हरे, सिेुत 2 KW कणािली प्रदेश 

२०. िढुीतोला, कैलाली 1 KW सदुरु पखश्चम प्रदेश 

२१. िोड्पे, िैतिी  1 KW सदुरु पखश्चम प्रदेश 

२२. छापरी, दाच ुिला 500 W सदुरु पखश्चम प्रदेश 

२३. हेमन्त्तििा, िझाङ 500 W सदुरु पखश्चम प्रदेश 

२४. चररकोट, दोलिा 500 W िाग्मती प्रदेश 



 रेधियो नेपालिाट प्रसारण हनुे सूचना संन्त्देश समाचार र कायिक्रमहरू  
 

क्र.सं. वििरण भाषाहरू  
१. समाचार नेपाली, अंग्रजेी, वहन्त्दी, संस्कृत, मैथली, उदुि, निेारी, भोजपरुी, तामाङ्ग, 

शेपाि, पिेुलीथारू, राईिान्त्तािा, धलम्ि,ु गरुूङ्ग, मगर, पखश्चमाथारू, अििी, 
िाममगर, िोटेली, रानाथारू र मगही  

२. कायिक्रम  िालिावटका, यिुा, मवहला, जेष्ठ नागररक, समानता, लगायतका कायिक्रम 
नेपाली भाषामा र वहन्त्दी, मैथली, उदुि, निेारी, भोजपरुी, तामाङ्ग, शेपाि, 
पिेुली थारू, राईिान्त्तािा, धलम्ि,ु गरुूङ्ग, मगर, पखश्चमाथारू, अििी, 
िाममगर, िोटेली, रानाथारू र मगही, भाषामा उत्पादन तथा प्रसारण हदैु 
आएको ।  

३. गीत संगीत  नेपाली, अंग्रजेी, संस्कृत, मैथली, उदुि, निेारी, भोजपरुी, तामाङ्ग, शेपाि, 
पिेुलीथारू, राईिान्त्तािा, धलम्ि,ु गरुूङ्ग, मगर, पखश्चमाथारू, अििी, 
िाममगर, िोटेली, रानाथारू र मगही भाषाका गीतहरू प्रसारण भैरहेको। 

४. विषेश कायिक्रम 
तथा प्रत्यक्ष प्रसारण  

चािपिि, राविय उत्सि-महोत्सि, र्दिस, संसद गधतवििी र राविय तथा 
अन्त्तराविय स्तरका िटनाक्रममा विशेष कायिक्रम तथा प्रत्यक्ष प्रसारण 
गररदै आएको । 

१.३ धनकायको काम, कतिव्य र अधिकारिः- 
 राविय तथा अन्त्तराविय गधतविधिहरूको ब्यापक जानकारी र्दन र राि तथा जनताको आधथिक, िौविक तथा सामाखजक 

उत्थानमा सिाउ पयुािउनका लाधग सटििेभ, धमधियमिेभ तथा एर्.एम. र अनलाइन प्रविधिको माध्यमिाट प्रसारण 
सेिा सञ्चालन गने। 

 नेपालको संवििानद्बारा प्रत्याभतु गररएको नेपाली जनताको अधभब्यखिका स्ितन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई सम्मान 
गदै आधथिक, सामाखजक, सांस्कृधतक, सावहखत्यक, एिं कलात्मक पक्षहरूको जगेनाि, सम्िििन गनि सिाउ पयुािउने। 

 देशका विधभन्न के्षरका जातजाती, भाषा, िगि र सम्प्रदायिीच भािनात्मक एकता अधभिृवि गने िालका गधतविधिहरूलाई 
जनतामाझ पयुािउने सामग्री उत्पादन एिं प्रसारण गने। 

 राविय तथा अन्त्तराविय स्तरका सूचना, समाचारहरूका साथै शैखक्षक, सूचनामूलक, विकासमूलक, जनचेतनामूलक र 
मनोरन्त्जनमूलक सामग्री रेधियो नेपालका केखन्त्द्रय प्रसारण केन्त्द्र साथै प्रादेखशक प्रसारण केन्त्द्र र एर्.एम.ररले 
केन्त्द्रमार्ि त आमजनतामा पयुािउने।  

 राविय एकता र समग्र विकासका लाधग विश्वसनीय, गणुस्तरीय, अग्रणी, राविय प्रसारण माध्यमको रूपमा वक्रयाशील 
रेधियो नेपाललाई "राविय रेधियो रािको सञ्चार" को रूपमा विकास गनि देहायका कायिहरू संचालन गने। 

 मानि अधिकारका मूल्य र मान्त्यता, लैंधगक समानता, समानपुाधतक समािेखशकरण, सहभाधगता र  सामाखजक न्त्यायको 
माध्यमिाट राविय जीिनका सिै के्षरमा न्त्यायपूणि व्यिस्था कायम गदै लोक कल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको स्थापना 
गने सामग्री प्रसार गने। 

 परस्पर सहयोगमा आिाररत संिीयताका आिारमा संिीय इकाईहरू विचको सम्िन्त्ि स्थावपत गदै स्थाधनय स्िायत्तता 
र विकेन्त्द्रीकरणको आिारमा संिीय लोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यिस्था सदुृढ गने कायिक्रम तथा समाचारहरू 
प्रसार गने।  

 कला, संस्कृधत, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन िा अन्त्य कुनै पधन आिारमा हनुे सिै प्रकारका विभेद, शोषण र 
अन्त्यायको अन्त्त्य गरी सभ्य र समतामलुक समाजको धनमािण गने सामग्री प्रसारण गने। 



 श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनशुासन, मयािदा र सवहष्णतामा आिाररत सामाखजक, सांस्कृधतक मलु्यहरूको विकास 
गने िालका कायिक्रमहरूलाई िढािा र्दने। 

 सांस्कृधतक विवििताको सम्मान गदै सामाखजक सदभाि, ऐक्यििता र सामञ्जस्य कायम गरी राविय एकता सदुृढ गनि 
अधभप्ररेरत हनुे िालका विषयलाई रेधियो नेपालले आफ्नो प्रसारणमा समािेश गने। 

 साििजधनक, नीखज र सहकारी क्षेरको सहभाधगता तथा विकास मार्ि त उपलब्ि सािन र स्रोतका अधिकतक 
पररचालनद्बारा तीव्र आधथिक िृवि हाधसल गदै र्दगो आधथिक विकास गनि सिाउ पयुािउने सामग्री प्रसार गने। 

 

 

१.४ सङ्गठन संरचना 
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११. रेधियो नेपाल प्रादेखशक प्रसारण कायािलय सिेुत  ३३ कणािली प्रदेश 
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१.५ धनकायिाट प्रदान गररन ेसेिाहरू (महाशािा/शािागत कायि विभाजन) 
इखन्त्जयररङ्ग महाशािािः  

इखन्त्जयररङ्ग प्रसारण 

 प्रसारण महाशािाको खजम्मेिारी िहन गरी कायि गने, गराउन धनदेशन र्दने । 

 दैधनक प्रसारण तथा ईखन्त्जधनयररङ्ग पक्षसँग सम्िखन्त्ित सधमधतको अन्त्य दैधनक कायि धनिािि संचालनको व्यिस्था धमलाउन।े  
 महाशािा अन्त्तरगत हनुे गधतविधिहरुमा समन्त्िय गने र सम्िखन्त्ित के्षरको कायि संचालनमा समस्या आउन नर्दन ेतर्ि  

वक्रयाशील रहने ।  
 सधमधतको प्रसारण कायिका लाधग देशभर जिान भएका प्राविधिक उपकरणहरुलाई दरुुस्त राख्न धनयधमत ममित सम्भार 

कायि ।  
 केन्त्द्रीय र के्षरीय प्रसारण केन्त्द्रहरुमा उत्पन्न हूने ईखन्त्जधनयररङ्ग तर्ि का समस्याहरुको समािान गने, गराउन े। 

 समय समयमा मूलूकमा हून ेराविय महत्िका अिसरहरुको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यिस्था ट्रान्त्सधमवटङ्ग स्टेशनहरूसँग समेत 
समन्त्िय गने ।  

 उपयूिि कायि प्रभािकारी रुपमा संचालन गनि महाशािा अन्त्तरगतका सम्पणुि कमिचारीहरुलाई के कस्तो काम 
र्दन÷ेकाममा लगाउने सम्िन्त्िी व्यिस्था गने गराउने । 

 सधमधतको विधभन्न स्थानमा रहेका एएम तथा एर्एम प्रसारण प्रणालीको समय सापेक्ष व्यिस्थापन, सपुररिेक्षण तथा 
अनगुमन गने । 



 सधमधतको विद्यमान प्रसारण प्रणालीमा कुनै िरािी देिा परेमा सो को समािानका लाधग आिश्यक समन्त्िय गने÷ 

गराउने । 

 सधमधतले अिलम्िन गने नयां प्रविधिको प्रसारण प्रणाली एिं STL Link का लाधग आिश्यक समन्त्िय गने÷गराउने ।   
 सधमधत मातहतका प्रादेखशक प्रसारण कायािलय, प्रसारण केन्त्द्र तथा एर्एम ररलेकेन्त्द्रहरूमा रहेका प्रसारण उपकरणहरू 

के कस्तो अिस्थामा छन ्सो को धनररक्षण गरी आिश्यक रहेमा सोको धलष्ट तयार गने िा सम्िखन्त्ित प्रसारण केन्त्द्रलाई 
तयार गनि लगाउने र सो को आिश्यक व्यिस्थापन गने÷गराउने । 

 सधमधतको प्रसारण प्रणालीमा विस्तार गनि िा ममित सिुारको उदेश्य धलई सधमधतको धनयमानूसार िररद प्रकृयािाट 
धभधरएका नयाँ उपकरण एिं जगेिा पाटि पूजािहरुको आिश्यक पररक्षण गने÷गराउन े। 

 सधमधतमा धभधरएका आफ्नो मातहतमा पने सामानहरु सधमधतको मापदण्ि िमोखजम पाइएमा स्टोर दाखिलाको लाधग 
आिश्यक प्रकृया धमलाउन धसर्ाररश गने÷गराउन े।  

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई  गराउने। 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
इखन्त्जयररङ्ग उत्पादन/ताधलमिः 

 सधमधतको सिै उत्पादनसँग सम्िखन्त्ित सिै प्रकारको उपकरणहरुको सदुृढीकरण, संरक्षण तथा ममित सम्भारको अनगुमन 
गने तथा स्िीकृत योजना/कायिक्रम कायािन्त्ियन गने, गराउने ।  

 प्रसारण, योजना विकास र विस्तार महाशािाहरुसंग समन्त्िय गने । 

 महाशािा अन्त्तगित हनु ेगधतविधिहरुमा समन्त्िय गने र सम्िखन्त्ित के्षरको कायि संचालनमा समस्या आउन नर्दनेतर्ि  
वक्रयाशील रहने ।  

 चारै सभा प्रमूिहरु (प्राविधिक) सँग समन्त्िय गरी सिै सभाका प्राविधिक कमिचारीहरुलाई आिश्यकता अनसुारको 
काममा लगाउने । 

 चारै सभाको रेधियो प्रसारणको मधनटररङ्ग गने, व्यिस्था गने तथा गनि लगाउन े। प्रसारणमा अिरोि आएमा तत्काल 
इखन्त्जधनयररङ्ग प्रसारण महाशािासँग समन्त्िय गरी समािान गने तथा स्टुधियो भिन हाताधभर रहेको भौधतक सािनहरुको 
ममित सम्भार, र संरक्षण गने व्यिस्था धमलाउने । 

 उपयुिि कायि प्रभािकारी रुपमा संचालन गनि महाशािा अन्त्तरगतका सम्पणुि कमिचारीहरुलाई के कस्तो काम र्दने,काममा 
लगाउने सम्िन्त्िी व्यिस्था गने गराउने । 

 स्िदेशी तथा विदेशी तालीम, सेधमनार आर्दमा कमिचारीको मनोनयन सम्िन्त्िी कारिाही चलाउने र धनणिय अनसुार 
कायािन्त्ियन गने÷गराउने । 

 शािा, महाशािा तथा प्रादेखशक प्रसारण कायािलय, प्रसारण केन्त्द्रहरूमा रहेका जनशखिहरूको विषयगत सीप अधभिवृिका 
लाधग कायि योजना िनाइि ताधलम ताधलका तय गरी स्िीकृत गराइि ताधलम सञ्चालनको व्यिस्था      धमलाउने ।  

 सधमधतका कमिचारी/पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास सम्िखन्त्ि उच्च खशक्षा अध्ययन िा ताधलममा सहभाधग हनुे विषयमा 
व्यिस्थापन समक्ष प्रकृया सवहत राय उपलब्ि गराउने ।  

 रेधियो प्रसारण तथा प्रसारण परकाररताका विविि विषयमा िोज अध्ययन सोि, प्रिििनात्मक तथा अिलोकन भ्रमण 
सम्िखन्त्ि कायिलाइि प्रवक्रयामा लैजान े।  

 िैदेखशक भ्रमणको धसर्ाररश तथा मनोनयनका आिार तथा प्रवक्रयाहरूका सम्िन्त्िमा सधमधतको कमिचारी सेिा शति 
धनयमािली/धनदेखशकाहरूमा भएको व्यिस्था सवहत व्यिस्थापनलाइि राय उपलब्ि गराउने ।  

 सधमधतलाइि हरेक आ.ि.मा आिश्यक पने विषयगत आन्त्तररक तथा िैदेखशक ताधलमहरूको योजना धनमािण गने ।  

 रेधियो नेपाल र अन्त्तराविय संि संस्था र धनकायसँग िीचको दइुि पक्षीय सम्िन्त्िमा रेधियो नेपालको प्रधतधनधित्ि गने 
विषय तथा िाताि, सभा, सम्मेलन िा िैठकमा भागधलन ेविषयमा व्यिस्थापनलाइि राय/ परामशि उपलब्ि गराउने ।    



 सधमधतलाइि आिश्यक पने प्राविधिक तथा अन्त्य समाचार/ कायिक्रम/प्रसाशन/लेिा/व्यापार सम्िन्त्िी आिश्यक ताधलम/ 
गोष्ठी/अन्त्तरवक्रयाका सम्िन्त्िमा अन्त्तरवक्रया गरी हरेक िषि सधमधतको िावषिक िजेट प्रस्ताि हनु ुअखि सिै प्रादेखशक 
कायािलय/प्रसारण केन्त्द्र र हरेक महाशािाहरूसँग समन्त्िय गरी िावषिक ताधलम कायि योजना व्यिस्थापन समक्ष पेश 
गने ।  

 रेधियो नेपालका जनशिीहरूलाइि समय सापेक्ष नयाँ प्रविधि सम्िन्त्िी ताधलमका लाधग अन्त्तराविय संि संस्थाहरूसँग 
समन्त्िय गरी ताधलममा सहभाधगता हनुे व्यिस्थापन धमलाउने ।  

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई     
गराउन।े 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
 

इखन्त्जयररङ्ग योजना विकास तथा विस्तारिः 
 रेधियो नेपाललाई आिश्यक अल्पकालीन तथा दीििकालीन योजनाहरु प्रस्ताि गरी समयानकुुल रुपमा धसर्ाररश     

गने। 

 सधमधतको सिै प्रकारको उपकरणहरुको सदुृवढकरण, संरक्षण तथा ममित सम्भारको अनगुमन गने र स्िीकृत 
योजना÷कायिक्रम कायािन्त्ियन गने, गराउने ।  

 विधभन्न धनकायहरुिाट माग भई आएको योजना÷कायि योजनाहरुको प्रस्ताि तयार गने । 

 शािा÷महाशािािाट प्राप्त विकास, विस्तार योजनाहरु अध्ययन गरी िावषिक कायि योजनाको िाका तयार  गने र 
धसर्ाररश गने । 

 योजना, विकास र विस्तार सम्िन्त्िी योजना र कायिक्रम कायािन्त्ियनका लाधग नायि कायिकारी धनदेशक समक्ष पेश गने।  
 विक्िेन्त्सी सम्िन्त्िी कारिाही गने, गनि धनदेशन र्दने । 

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई गराउन।े 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
 

 

कायिक्रम महाशािा  
 महाशािाको दैधनक कायिलाई चसू्त, दूरुस्त, धछटो छररतो िनाउँदै महाशािा अन्त्तगितका शािाहरिाट सम्पादन हनुे 

कायिहरुको धनररक्षण, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने र आिश्यक धनदेशन प्रदान गने तथा कायिक्रम प्रसारण कायिलाई 
व्यिखस्थत गने । 

 कायिक्रमहरुलाई समय सापेक्ष ढंगले पररमाजिन गदै जनचासोका विषयिस्तहुरूमा आिाररत कायिक्रमहरु धनमािण गने 
तर्ि  योजना गने, गराउन े।  

 व्यापार महाशािासगँ समन्त्िय गरी महाशािािाट उत्पार्दत कायिक्रमहरुलाई प्रायोजन गराउने तर्ि  पहल गने एिं 
प्रायोजकको माग अनसुारका कायिक्रमहरु धनमािण गने, गराउने । 

 ईखन्त्जधनयररङ्ग  तथा समाचार महाशािासँग समन्त्िय र सहकायिको अििारणा धलई कायिक्रमहरुलाई रोचक, रुचीकर तथा 
प्राविधिक दृवष्टकोणिाट समेत अब्िल िनाउन आिश्यक पहल गने । 

 कायिक्रमको सिुार, जनशखि पररचालन, ताधलम प्रखशक्षण आर्दका सम्िन्त्िमा योजना धनमािण गने । 

 िाह्य संस्थािाट प्राप्त कायिक्रमहरुको स्तररयता रेधियो कायिक्रमको मापदण्ि िमोखजम भए नभएको अनगुमन गने र 
नभएमा सो अनरुुप िनाउन सम्िखन्त्ित संस्थाहरुसँग समन्त्िय गने । 

 महाशािािाट गररने विधभन्न वक्रयाकलापहरुको माधसक, िावषिक क्यालेण्िर  धनमािण गने, गराउने । 

 मातहतका शािाका कमिचारीहरुलाई आआफ्नो काम प्रधत अनशुाधसत, लगनशील एिं उत्तरदावय िन्न अधभप्ररेरत       
गने।  



 काम प्रधत लगनशील र अनूशाधसत कमिचारीहरुलाई प्रोत्सावहत गनि परुस्कार प्रदान गनि तथा काम प्रधत अनतु्तरदावय 
रहन,े उदाधसनता र अमयािर्दत व्यिहार प्रदशिन गने कमिचारीलाई धनयमानूसार दण्ि सजाय गनूि पने भएमा कारिाहीका 
लाधग धसर्ाररश गने । 

 मातहतका शािािाट पेश गररने सम्पणुि कागजातहरु आिश्यक प्रवक्रया सवहत महाशािा मार्ि त पेश गने, गराउन।े  
 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई    

गराउन।े 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
 

समाचार महाशािा  
 प्रादेखशक प्रसारण कायािलयहरुको अनगुमन एिं सपुररिेक्षण कायि गने र ती केन्त्द्रहरुको समाचार तथा समाचार मूलक 

कायिक्रमहरु समयानकुुल हनु ेगरी उत्पादन÷प्रसारण गनि धनदेशन र्दने ।  
 समाचार तथा समाचारमूलक कायिक्रमहरुलाई समय सापेक्ष ढंगले िवढ िोजमूलक रुखचकर एिं प्रधतस्पिाित्मक िनाउन 

आिश्यक धनधत एिं योजना तयार गनि लगाउने र त्यसको मलु्याङ्कन तथा सपुररिेक्षण गने । 

 प्रसाररत समाचारहरुको प्रभािकारीता मलु्याङ्कन गरी आिश्यक परेमा पररमाजिन गनि आिश्यक धनदेशन र्दने । 

 समाचार र समाचारसँग सम्िखन्त्ित कायिक्रमहरुको स्तर अधभिृविका लाधग रणधनधतक योजना धनमािण गने । 

 विद्यमान प्रसारण धनदेखशका अनरुुप समाचार धनमािण तथा प्रसारणका लाधग धनदेशन र्दने । 

 समाचार र समाचारमूलक कायिक्रलाई ितिमान पररप्रकेे्षमा िवढ समसामवयक, िोजमूलक, रुखचकर एिं प्रभािकारी िनाउन 
आिश्यक नीधत तजुिमा गने तथा कायािन्त्ियन गराउने ।  

 रेधियो नेपालिाट प्रसारण हनुे समाचार तथा समाचारमूलक एिं सूचनामूलक कायिक्रमहरुको सिुार र विकासको लाधग 
अल्पकालीन र र्दििकालीन योजना तयार गरी कायािन्त्ियन गने गराउने । 

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई  गराउने। 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
ब्यापार महाशािािः  

 सधमधतको व्यापार अधभिृविका लाधग आिश्यक नीधत, रणनीधत र योजना तजुिमा गने र गनि लगाउने ।  
 िावषिक लक्ष्य धनिािरण गनि लगाउन ेर सो अनसुार कायि प्रगधत भए नभएको अनगुमन गरी कायिकारी धनदेशक समक्ष 

वििरण पेश गने । 

 विज्ञापनदाताहरुको राय, सझुाि िा माग िमोखजमका कायिक्रमहरु धनमािण गनुि परेको अिस्थामा समन्त्ियकारी भधुमका 
धनिािह गने । 

 व्यापार अधभिृविका लाधग विज्ञापनदाताहरुसँग परामशि, छलर्ल गने तथा सम्िन्त्ि विस्तारका लाधग आिश्यक पहल 
गने । 

 मातहतका शािा महाशािाको कायिक्षेर, खजम्मेिारी, प्रभािकारीता, जनशखि व्यिस्थापन र अधिकार प्रत्यायोजन आर्द 
विषयमा समय समयमा धनररक्षण, अनगुमन, अध्ययन र अनसुन्त्िान गरी प्राप्त धनष्कषिको आिारमा ती के्षरमा सिुार गने। 

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई  गराउने। 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
 

आधथिक महाशािािः  
 सधमधतको िैंक िाताहरु संचालन गने, महाशािा अन्त्तरगतका शािाहरुिाट सम्पार्दत कायिहरुको समन्त्िय, रेिदेि, 

धनदेशन, अनूगमन एिं मूल्याङ्कन गरी चसू्त अनशुाधसत व्यिस्थापन प्रणालीको अिलम्िन गने÷  गराउने । 

 सिै महाशािा, शािाका साथै प्रादेखशक प्रसारण कायािलय र केन्त्द्रहरुसंग समन्त्िय गरी आधथिक प्रशासनको कायिलाई 
दूरुस्त प्रभािकारी र व्यिखस्थत गने÷गनि लगाउने । 



 सधमधतको िावषिक िजेट धनमाणि गने तथा त्यस्को कायािन्त्ियन गने गराउने ।  
 सधमधतको िाता रहेको िैंकहरुको िैंक िाता Reconciliation गने र िाताहरु संचालन प्रवक्रयाका लाधग आिश्यक 

व्यिस्था गने  । 

 सधमधतको सम्पणुि आधथिक कारोिारको आिश्यक व्यिस्थापन, धसर्ाररस तथा राय उपलव्ि गराउन ेर आधथिक कायि 
संचालनको व्यिस्था धमलाउने । 

 सधमधतको लेिा पररक्षण (आन्त्तररक तथा िाह्य) समयमै गराउने व्यिस्था गने, िेरुजू र्र्छ्यौट गने÷ गराउने ।  
 सधमधतसंग व्यापाररक कारोिार गरेका र गने सरकारी कायािलय, संि, संस्था, विज्ञापन एजेन्त्सी आर्द सिैिाट असूल 

उपर गनुि पने रकम समयमै असूल गने÷गराउने ।  
 प्रत्येक ३÷३ मवहनामा सधमधतको आय व्यय वििरण तयार पाने ।  
 विधभन्न कायािलय, संस्था, विज्ञापन एजेन्त्सीसँग भएको आधथिक कारोिारको वििरण दरुुस्त र पारदखशि राख्न÷ेराख्न लगाउने।  
 भिूाधन प्राप्त भई असूल भएको रकम सधमधतको नाममा रहेका िैंकहरुमा धनयमानसुार यथाखशघ्र दाखिला गने व्यिस्था 

गराउने एिं त्यसको अनगुमन गने ।  
 सधमधतको आधथिक कारोिार प्रवक्रयालाई स्िच्छ, पारदशी, सवु्यिखस्थत र मयािर्दत िनाउने कायिलाई विशषे प्राथधमकता 

र्दई कायािन्त्ियनका लाधग धनदेशन र्दने र त्यसको अनगुमन गने । 

 सधमधतको आधथिक धनयमािलीले धनदेशन गरेका आधथिक धनयम र प्रचधलत ऐन धनयमको पालना गने÷गराउन े। 

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई  गराउने। 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
 

प्रशासन महाशािािः  
 सधमधतको केन्त्द्रीय एिं प्रादेखशक प्रसारण कायािलय र केन्त्द्रहरुको जनशखि धनिािरण गने, उपयूि जनशखि विकासको 

लाधग आिश्यक दरिन्त्दी वििरण तयार गने तथा नपगु जनशखि वििरण तयार गरी औखचत्य सवहत स्िीकृधतका लाधग 
प्रकृया अखि िढाउन पेश गने, । 

 सधमधतको केन्त्द्रीय तथा प्रादेखशक प्रसारण कायािलय र केन्त्द्रहरुका विधभन्न गधतविधि अनगुमन गने एिं प्रसारण र 
जनशखि विकास सम्िन्त्िमा आिश्यक सिुार गनिका लाधग पेश गने । 

 सधमधतको धनयमानूसार सरुिा, िढुिा, परुस्कार तथा विभाधगय कारिाहीका लाधग धनयमानसुार प्रकृया अिलम्िन गने। 

 सधमधतका कमिचारीको तर्ि िाट व्यिस्थापन समक्ष परेका उजूरीमाधथ आिश्यक छानिीन गने÷गराउने तथा सो को 
प्रधतिेदन पेश गने । 

 सधमधतको केन्त्द्रीय िा अन्त्तगितका कायािलयहरुमा कायिरत सिै कमिचारीहरुको व्यखिगत वििरण एिं दरिन्त्दी अधभलेि 
अद्यािधिक राख्न÷ेराख्न लगाउने । 

 सधमधतको भौधतक सािनहरुको समय समयमा सम्पधत धनररक्षण गराई अद्यािधिक राख्न ेतथा सिारी सािनहरु धमतव्ययी 
ढंगिाट संचालन गनि लगाउने व्यिस्था धमलाउन े। 

 पदपधुति सधमधतको सखचिलाय सम्िन्त्िी कायिहरु गने÷गनि लगाउने । 

 स्िदेशी तथा विदेशी तालीम, सेधमनार आर्दमा कमिचारीको मनोनयन सम्िन्त्िी कारिाही चलाउने र धनणिय अनसुार 
कायािन्त्ियन गने÷गराउने । 

 महाशािा अन्त्तगित कायिरत कमिचारीहरुको िटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायिकारी धनदेशकलाई गराउने। 

 समयानसुार थप िट भएका महाशािासँग सम्िखन्त्ित अन्त्य कायिहरू गने/गराउने ।  
प्रादेखशक प्रसारण कायािलयिः  

 कायािलयको दैधनक प्रशासधनक, आधथिक कायि लगायत प्रसारण, कायिक्रम उत्पादन र समाचार सम्िन्त्िी सिै कायिहरु 
सचुारु गने, गराउने । 



 मातहतका कमिचारीहरुिाट सम्पार्दत कायिहरुको समन्त्िय, रेिदेि, धनदेशन, अनगुमन एिं मलु्याङ्कन गरी चसु्त अनशुाधसत 
व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्िन गने, गराउने । 

 केन्त्द्रीय कायािलय, महाशािाहरुका साथै अन्त्य प्रादेखशक प्रसारण कायािलय र प्रादेखशक प्रसारण केन्त्द्रहरुसँग समन्त्िय 
गरी आफ्नो कायािलयको सिै कायिलाई दरुुस्त, प्रभािकारी र व्यिखस्थत गने, गराउने । 

 आफ्नो कायािलयको िावषिक िजेट धनमािण गने र केन्त्द्रिाट स्िीकृती धलई त्यसको कायािन्त्ियन गने, गराउने ।   
 कायिक्रम तथा समाचार उत्पादन प्रसारण कायिलाई समय सापेक्ष एिं व्यिसावयक िनाउन आिश्यक रणनीधत धनमािण 

गरी तत ्विषयमा केन्त्द्रसँग परामशि गने । 

  प्रत्येक ३÷३ मवहनामा कायािलयको आय व्ययका साथै प्रशासधनक एिं कायिक्रम तथा समाचार उत्पादन प्रसारण 
सम्िन्त्िी वििरण तयार पारी कायिकारी धनदेशक र प्रादेखशक प्रसारण कायािलय हेने खजम्मेिारी प्राप्त नायि कायिकारी 
धनदेशक समक्ष पेश गने ।  

 आफ्नो काम कुशलतापूििक सम्पन्न गरेका मातहतका कमिचारीलाई प्रोत्सावहत गने तथा खजम्मेिारी िहन नगने र 
अनशुासनवहन काम गने कमिचारीलाई रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत कमिचारी सेिा शति धनयमािली २०५७ (संशोिन 
सवहत) िमोखजम कारिाही गने । 

 कायािलयसगँ व्यापारीक कारोिार गरेका र गने सरकारी कायािलय, संि संस्था, विज्ञापन एजेन्त्सी आर्द सिैिाट असलु 
उपर गनुि पने रकम समयमै असलु गने, गराउने । 

 विधभन्न कायािलय, संस्था, विज्ञापन एजेन्त्सीसँग भएको आधथिक कारोिारको वििरण दरुुस्त र पारदशी राख्न,े राख्न लगाउने। 

 भिुानी प्राप्त भई असलु भएको रकम कायािलयको नाममा रहेका िैंकहरुमा धनयमानसुार तत्काल दाखिला गने व्यिस्था 
गराउने एिं त्यसको अनगुमन गने । 

 सधमधतको आधथिक धनयमािलीले धनदेखशत गरेका आधथिक धनयमहरु र प्रचधलत ऐन धनयमको पालना गने,   गराउने । 

 कायिकारी धनदेशक र प्रादेखशक प्रसारण कायािलय हेने खजम्मेिारी प्राप्त नायि कायिकारी धनदेशकको धनदेशन पालना गने, 

गराउने । 

 केन्त्द्रीय कायािलयिाट समय समयमा धनदेश भएका सम्िन्त्िीत अन्त्य कायिहरू गने गराउने ।  
 

प्रसारण केन्त्द्रिः  
 कायािलयको दैधनक प्रशासधनक, आधथिक कायि लगायत प्रसारण, सम्िन्त्िी सिै कायिहरु सचुारु गने, गराउने । 

 मातहतका कमिचारीहरुिाट सम्पार्दत कायिहरुको समन्त्िय, रेिदेि, धनदेशन, अनगुमन एिं मलु्याङ्कन गरी चसु्त अनशुाधसत 
व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्िन गने, गराउने । 

 केन्त्द्रीय कायािलय, महाशािाहरुका साथै अन्त्य प्रादेखशक प्रसारण केन्त्द्रहरुसँग समन्त्िय गरी आफ्नो कायािलयको सिै 
कायिलाई दरुुस्त, प्रभािकारी र व्यिखस्थत गने, गराउने । 

 आफ्नो कायािलयको िावषिक िजेट धनमािण गने र केन्त्द्रिाट स्िीकृती धलई त्यसको कायािन्त्ियन गने, गराउने ।   
 प्रत्येक ३÷३ मवहनामा कायािलयको आय व्ययका साथै प्रशासधनक एिं प्रसारण सम्िन्त्िी वििरण तयार पारी कायिकारी 

धनदेशक र प्रादेखशक प्रसारण केन्त्द्र हेने खजम्मेिारी प्राप्त नायि कायिकारी धनदेशक समक्ष पेश        गने ।  
 आफ्नो काम कुशलतापूििक सम्पन्न गरेका मातहतका कमिचारीलाई प्रोत्सावहत गने तथा खजम्मेिारी िहन नगने र 

अनशुासनवहन काम गने कमिचारीलाई रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत कमिचारी सेिा शति धनयमािली २०५७ (संशोिन 
सवहत) िमोखजम कारिाही गने । 

 सधमधतको आधथिक धनयमािलीले धनदेखशत गरेका आधथिक धनयमहरु र प्रचधलत ऐन धनयमको पालना गने, गराउन े। 

 कायिकारी धनदेशक र प्रादेखशक प्रसारण केन्त्द्र हेने खजम्मेिारी प्राप्त नायि कायिकारी धनदेशकको धनदेशन पालना गने, 

गराउने । 
 
 
 



१.६ नागररक ििापर  

१. कायिक्रम महाशािा )४२११५८२सम्पकि  र्ोनिः :(-  

(क) कायिक्रम तर्ि  
 आरू्ले प्राप्त गरेको ज्ञानमा आिाररत रहेर कुनै रचना  ,कविता ,धनिन्त्ि ,नाटक रेधियो नेपाल मार्ि त प्रसार गराउन 

इच्छुक स्रष्टाले त्यस्तो सामग्री कागजको एकापवि मार हस्तधलखित िा कम््यटुर टाइप गरेर कायिक्रम 
महाशािामा पेश गनुिपनेछ। 

 उपलब्ि सामग्री प्रसार गने नगने  ,काँटछाँट र सम्पादन गने सम्पूणि अधिकार रेधियो नेपालसँग सरुखक्षत रहनछे।  

 प्राप्त सामग्री ३० र्दनसम्म प्रसार नभएमा स्ितिः अस्िीकृत भएको मानु्नपनेछ। अस्िीकृत रचना वर्ताि गररने छैन। 

 सेिाग्राहीले आफ्नो इच्छाले प्रसारणका लाधग उपलब्ि गराएको सामग्रीको पाररश्रधमक प्रदान गने /नगने सम्पूणि 
अधिकार रेधियो नेपालमा धनवहत रहनेछ तर रेधियो नेपालले अनरुोि गरी प्राप्त गरेको लेि ,रचना ,कथा ,कविता ,

धनिन्त्ि ,नाटकको पाररश्रधमक कायिक्रम महाशािाले  धनयमानसुार उपलब्ि गराउनेछ। साथै पाररश्रधमक प्रदान 
गररएको अिस्थामा करार परमा उल्लेि शति लागू हनुछे। 

 कायिक्रम संचालन गनि चाहन ेनयाँ संचालकका हकमा रेधियो नेपालले धलने स्िर परीक्षा उत्तीणि गनुिपनेछ तर स्िर 
परीक्षा उत्तीणि गने सिैलाई कायिक्रम संचालन गनि र्दन रेधियो नेपाल िाध्य हनुेछैन। 

 कायिक्रमसँग सम्िखन्त्ित थप विषयको जानकारी चावहयमा कायिक्रम महाशािासँग सम्पकि  राख्न सवकनछे। 

 रेधियो नेपालिाट प्रसाररत कायिक्रमहरू रेधियो नेपालको िेिसाइट radionepal.gov.np िाट िाउनलोि गरेर पधन 
सनु्न सवकने छ। र न्त्यूज पोटिल onlineradionepal.gov.np मा पधन सनु्न सवकने छ। 

(ि) संगीत तर्ि  )४२११८५०सम्पकि  र्ोनिः (  

स्िर परीक्षा तथा गीत रेकधििङ सम्िन्त्िमा 
 रेधियो नेपालले गीत सङ्गीतको विधभन्न वििामा िषिको एकपटक स्िर परीक्षा संचालन गनि सक्नेछ। 

 स्िर परीक्षा र्दन चाहनेले आिेदन र्ारम मार्ि त रू . २५/- र परीक्षा दस्तरु िापत रू .५००/- शलु्क िझुाउन ु
पनेछ। 

 स्िर परीक्षामा उत्तीणि हनुलेाई गीत रेकिि गराउने सवुििा उपलब्ि गराउन रेधियो नेपाल िाध्य हनुेछैन। 

 रेधियो नेपालले आफ्नो आिश्यकता अनरुूप समय समयमा विधभन्न िाले नेपाली गीत सङ्गीत र भजनहरू रेकिि  

कलाकार धसर्ाररस पर सम्िन्त्िमािः 

  रेधियो नपेालिावहर रेकिि गररएका साङ्गीधतक रचनाहरू रेधियो नपेालिाट प्रसारण गनिका लाधग सम्िखन्त्ित 
स्रष्टाले दईु प्रधत सी .िी .सवहत आिेदन र्दई टेप लाइबे्ररीमा दताि गराउनपुनेछ।  

 गायक /गावयका ,गीतकार सङ्गीतकारले कुनै पधन वि िामा धसर्ाररस पर धलनको लाधग धनजले गाएको ,
रचना गरेको र सङ्गीत गरेको कम्तीमा १० /१० िटा गीत रेधियो नेपालको टेप लाइबे्ररीमा दताि भएको 

हनुपुनेछ र १ भन्त्दा िढी वििामा एउटै व्यखिले धसर्ाररस धलन चाहेमा प्रत्येक वििामा १० िटा गीत 
हनुपुनेछ।गीत दताि गरेको धमधतले ३५ र्दन पधछ मार धसर्ाररसका लाधग धनिेदन गनुिपनेछ। 

 धसर्ाररस पर माग गदाि धनिेदकले नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप र पासपोटि साईजको 
एकप्रधत र्ोटो पेश गनुिपनेछ। 

 आिेदन र्ारम िापत रू  .५०/- र धसर्ाररस पर िापत रू .२,५००/- सवहत रू .२,५५०/- )दईु 
हजार पाँच सय पचास  (शलु्क लाग्नेछ।  



 गायक /गावयका ,गीतकार सङ्गीतकारको नागररकतामा उल्लेि भएको भन्त्दा र्रक नाम भएमा दिैु नाम 
भएको व्यखि एकै हो भधन सम्िखन्त्ित कायािलयिाट प्रमाखणत गरेको कागजातको प्रधतधलवप संलग्न 
गनुिपनेछ। 

 कलाकारले धलएको धसर्ाररस पर कुनै कारणले पनुिः धलन चाहेमा पूििित ्शलु्क रू  .२,५५०/- )दईु 
हजार पाँच सय पचास (नै लाग्ने छ।  

 शास्त्रीय सङ्गीतको गायन तथा सरुिादनको हकमा भने शास्त्रीय सङ्गीतको ५ िटा कायिक्रममा संलग्न 
भएको हनुपुने र िाद्यिादकको हकमा रेधियो नेपालमै रेकिि भएका २५ िटा गीतमा िाजा िजाएको 
सङ्गीत शािािाट प्रमाखणत भई आएमा मार धसर्ाररस पर उपलब्ि गराइनेछ। 

 रेधियो नेपालिाट धलइने गीत सङ्गीत तर्ि को स्िर परीक्षा िषिमा एकपटक संचालन गररनेछ साथै यसका 
लाधग आिश्यक सूचना प्रसारण /प्रकाशन गररनेछ।  

कलाकार शे्रणी िवृि सम्िन्त्िमािः 
 समय समयमा गररने गीत सङ्गीतको कलाकार तर्ि को शे्रणी िृविका हकमा शे्रणी िवृि गराउन इच्छुक कलाकारले 

रेधियो नेपालले धनिािरण गरेको मापदण्ि पार गरेको हनुपुनेछ। 

 शे्रणी िृवि गने नगने भने्न धनणिय रेधियो नेपालमा धनभिर रहनेछ र शे्रणी िृवि सम्िन्त्िी कायि िषिमा एक पटक मार 
हनुेछ। 

 रेधियो नेपालले समय समयमा सङ्गीत प्रखशक्षण संचालन गनेछ। सङ्गीत प्रखशक्षणिारे सङ्गीत शािािाट जानकारी 
धलन सवकनेछ। 

 सङ्गीतको विषयमा थप जानकारी चावहएमा उप धनदेशक श्री टीका प्रसाद भण्िारीसँग सम्पकि  राख्न सवकनेछ। 

२. प्रशासन तर्ि िः 
 रेधियो नेपाल अिलोकन गनि आउन ेविधभन्न संि /संस्था/विद्यालय/जना सम्मको २५ क्याम्पस आर्दको लाधग 

समूहलाई रू .१०००/- जना सम्मको समूहलाई रू५० र सो भन्त्दा िढी  .१५००/- अिलोकन शलु्क 
लाग्नेछ। 

 रेधियो नेपालका विधभन्न शािा /महाशािा अन्त्तगित रही Internship गनि आउने विद्याथीहरूका लाधग ३ मवहना 
सम्मका लाधग प्रधत विद्याथी रू  .२०००/- Internship    शलु्क लाग्नेछ। ३ मवहना भन्त्दा िढी अिधि ६ 
मवहना सम्मका लाधग प्रधत विद्याथी रू  .४०००/- Internship शलु्क लाग्न ेछ। 

३. समाचार महाशािा )४२११६४९सम्पकि  र्ोनिः (  

 रेधियो नेपालिाट प्रसाररत समाचारहरू रेधियो नेपालको िेिसाइटिाट िाउनलोि गरेर पधन सनु्न सवकने छ। 

 कुनै संि संस्थाले साििजधनक महत्िका आफ्ना गधतविधि समाचारका रूपमा रेधियो नेपालिाट प्रसारण गराउन चाहेमा 
रेधियो नेपालको समाचार महाशािा िा समाचारमूलक शािा )ररपोवटिङ्ग (मा सम्पकि  राख्नपुनेछ। त्यसका लाधग 
समाचार महाशािाको र्ोन नं .४२११६४९ िा ररपोवटिङ्ग शािाको र्ोन नं .४२११६९१ िा ईमेल 
radionepalnews@gmail.com िा news@radionepal.gov.np मार्ि त सम्पकि  गनि सवकनेछ। िा फ्याक्स मार्ि त पधन 
पठाउन सवकनेछ। 

 यसरी प्राप्त भएका संि संस्थाका गधतविधिको आिश्यकता  ,सान्त्दधभिकता र महत्िका आिारमा समाचार िनाउने िा 
निनाउने भने्न अधिकार रेधियो नेपालमा धनवहत रहनेछ। 

 यर्द कसैलाई कुनै पधन साििजधनक र राविय महत्िका  विषयमा आफ्नो िारणा रेकिि गनुिपने आिश्यकता महससु 
भएमा ररपोवटिङ्ग शािामा सम्पकि  राख्नपनेछ। 
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४. व्यापार महाशािा )४२११८९६सम्पकि  र्ोनिः / ४२११९२१ ( 
 आफ्नो उत्पादनहरूको जानकारी िा सूचना विज्ञापन मार्ि त गराउन चाहने जो कोहीले रेधियो नेपालले धनिािरण 

गरेका विज्ञापन दररेट विज्ञापन नीधत /रही त्यस्तो कायि गनि गराउन सक्नेछ। व्यापार धनदेखशकाको अिीनमा  

 विज्ञापन दररेट विज्ञापन नीधत व्यापार धनदेखशका सम्िन्त्िी जानकारी व्यापार महाशािामा सम्पकि  रािेर िा रेधियो 
नेपालको िेिसाइटमा हेनि सवकनेछ।  

 १६ िषिभन्त्दा कम उमेरका िालिाधलका र ६० िषिभन्त्दा माधथका ििृ िृिाका साथै मानधसक खस्थधत सन्त्तधुलत 
नभएका असहाय  ,अशि र अनाथ माधनसहरू हराएको सूचना धनिः शलु्क प्रसार गररनछे।  

 उल्लेखित अिस्था िाहेकका हकमा माधनस हराएको सूचना प्रसार गदाि एक पटकमा रू  .।४००–  प्रसारण शलु्क 
िझुाउन ुपनेछ। 

 व्यापार महाशािाका िारेमा थप जानकारी चावहएमा मखु्य व्यापार अधिकृत श्री पषु्कर िरालसँग सम्पकि  राख्न 
सवकनछे। 

५. अन्त्यिः 
 उल्लेखित विधभन्न शीषिकमा रेधियो नेपाललाई िझुाउनपुने शलु्कहरू आय शािामा िझुाई रधसद प्राप्त गनि सवकनछे। 

 रेधियो नेपालले लेि रचना  ,गीत सङ्गीत आर्द िापत करार पर मार ््र्त प्रदान गने रकमको भिुानी लेिा 
शािािाट प्राप्त गनि सवकनेछ। 

 रेधियो नेपाल सम्िन्त्िी जनगनुासो सम्िन्त्िमा उप धनदेशक श्री गोपाल थापा सँग सम्पकि  राख्न सवकनछे। 

 रेधियो नेपालका प्रादेखशक प्रसारण कायािलय िा प्रसारण केन्त्द्रको हकमा सम्िन्त्िीत कायािलय प्रमिुसँग सम्पकि  राख्न 
सवकनछे। 

 रेधियो नेपालको िारेमा सझुाि गनुासो िा प्रधतवक्रया र्दनपुरेमा पैसा लाग्ने टेधलर्ोन नं  .मा सम्पकि   ४२११९२१
राख्न सवकनेछ। 

अन्त्य सम्पकि  र्ोनिः   

कायिकारी धनदेशक, सखचिालय- ४२११९१०     प्रििािः धनदेशक, पषु्कर राज गौतम ् 

फ्याक्सिः०१४२११९५२                 सम्पकि िः ०१४२११८०५ (कायािलय) ९७४११३९८८२ (मोिाइल) 

इमेलिः rne@radionepal.gov.np              इमेलिः info@radionepal.gov.np    

सूचना अधिकारीिः उपधनदेशक मोहन कुमार आङ्िो  

सम्पकि िः ०१४२११६५२ (कायािलय), ९८४९३९७९०७ (मोिाइल) 

इमेलिः info@radionepal.gov.np                                                               

Website: www.radionepal.gov.np 

रेधियो नपेालका विक्िेन्त्सीिः 

धमधियम िेभिः ६४८ िरान /िनकुटा ,काठमािौं ७९२ , ११४३ िर्दििास  ,पोिरा ६८४ , ५७६ सिेुत र ८१० वकलोहजि 
र्दपायल र एर् .एम .९८ )दाङ ,दाच ुिला,(  एर्.एम. १०० )ईलाम  ,काठमािौं ,िीरगञ्ज ,धसमभन्त्ज्याङ ,पोिरा ,दाउन्ने ,रेसङु्गा ,

http://www.radionepal.gov.np/


चमेरे ,जोमसोम ,हमु्ला ,जमु्ला ,मगुु ,िोल्पा ,मान्त्मा ,िैतिी ,िोड्पे , चररकोट दोलिा, िझाङ  (मेगाहजि१०३ र  )िर्दििास ,
भरतपरु  ,िधुितोला ,कैलाली ( सवकन्त्छ।िाट रेधियो नेपाल सनु्न  

 

१.७ सम्िि ऐन, धनयम, नीधत, गठन आदेश तथा धनदेखशका, कायिविधि र अन्त्य कानूनी व्यिस्थािः- 
 

ऐनको सूखचिः-  

 सूचनाको हक सम्िन्त्िी ऐन २०६४ 

 रेधियो ऐन २०१४ 

 राविय प्रसारण ऐन २०४९ 

 श्रमखजिी परकार ऐन २०५१    साििजधनक िरीद ऐन २०६३   विकास सधमधत ऐन २०  १३  आधथिक कायिविधि 
ऐन २०५५  

धनयमािलीको सूखचिः-  

 रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत कमिचारी सेिा सति धनयमािली २०७७     

 रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत आधथिक धनयमािली २०४९ 

 सूचनाको हक सम्िन्त्िी धनयमािली २०६५ 

 राविय प्रसारण धनयमािली २०५२ संसोिन सवहत 

 साििजधनक िरीद धनयमािली २०६४ 

 भ्रमण िचि धनयमािली २०६८ संसोिन सवहत 

 आधथिक कायिविधि धनयमािली २०६४ 

 श्रमखजवि परकार सम्िन्त्िी धनयमािली २०५३ 

नीधत, गठन आदेश तथा धनदेखशका सूची 
 रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत गठन आदेश २०४१ संसोिन सवहत 

 व्यापार धनदेखशका २०७७ 

 रेधियो नेपालको प्रसारण धनदेखशका र कायिक्रम तथा समाचार मापदण्ि २०७० 

 करार  ,धसफ्ट िा िलेुवटन िेखशस र सेिा करार िा ज्यालादारीमा जनशखि धनयिुी ,सेिा शति तथा मापदण्ि सम्िन्त्िी 
धनदेखशका 2078  

 राविय आमसंचार नीधत २०७३ 

 रेधियो नेपाल संगीत प्रखशक्षण, सम्िििन तथा अध्ययन अनसुन्त्िान धनदेखशका २०७१  

 

१.८ सूचनाको हकअनसुारको वििरण प्रकाशन गरेकोिः धनयधमत गररदै आएको पधछल्लो अपिेट २०७८।०४।१५ गते गरेको। 

१.९ भािी योजना र कायिक्रम 

क) प्रसारण सेिा विस्तारिः 
 प्रसारण पहुँच नपगेुका के्षरमा प्रसारण सेिा विस्तार गनि देहायमा उल्लेि भए िमोखजम कायि सम्पन्न गररनेछ । 

 एर्.एम. लाई धिखजटल प्रविधि (DRM) मा रुपान्त्तरणका लाधग पररक्षण प्रसारण गने । 

 ए.एम. लाई धिखजटल प्रविधि (DRM) मा रुपान्त्तरणका लाधग अध्ययन गरी प्रधतिेदन पेश गने । 

 पिित, पाँचथर, देउिरुी दाङ, रूकुम पखश्चम, िोटी िा अछाम, िाजरुा, भोजपरु, भरतपरु िा जनकपरु र धसरहा िा 
ओिलढुङ्गामा एर्.एम. ररले केन्त्द्र स्थापना गने र आिश्यकता अनसुार थप ठाउँहरूमा एर्.एम. ररले स्टेसन 
स्थापनाथि संभाव्यता अध्ययन गने। 



ि) ममित सिुार एिं सदुृवढकरणिः 
 कम क्षमतामा सञ्चाधलत एर्.एम. ररले प्रसारण केन्त्द्रहरुको स्तरोन्नधत गने । 

 प्रसारण धलंङ्क (अख्टकल र्ाइिर, एस.वट.एल., एओआइपी) प्रणालीको विस्तार तथा स्तरोन्नधत गने । 

 केखन्त्द्रय कायािलय लगायत प्रादेखशक प्रसारण कायािलयका भिन र स्टुधियोहरुको ममित संभार गने । 

  एर्.एम. ररले केन्त्द्रहरु आिश्यकता अनसुार स्थानान्त्तरण गने । 

ग) विविििः 
 प्रस्तावित धनिृत्तभरण कोष स्थापना गने। 

 प्रस्तावित धनिृत्तभरण कोष तथा भिुानी धनदेखशका २०७६ स्िीकृत गरी कायिन्त्ियन गने । 

 ताररणीप्रसाद कोइराला स्मधृत सञ्चारग्रामका उद्दशे्य अनरुूपका कायिहरू सञ्चालन गने । 

२. प्रगधत  

२.१ विगत ५ िषिको आधथिक वििरण (विधनयोजन र िचि) 

 

आधथिक िषि  िावषिक विधनयोजन िावषिक िचि कैवर्यत  

२०७२/०७३ ३९९३२७५३२ २८८५४१680।34  

२०७३/०७4 ५०२९82745 394403960।51  

२०७4/०७5 577253400 403012266।64  

२०७5/०७6 572271400 430435036।09  

२०७6/०७7 574794800 473448604।79  

 

२.२ आ.ि. २०७७/७८ को िावषिक विधनयोजन, िचि , वित्तीय र भौधतक प्रगधत समेत) 

                                                                   रू. हजारमा  

क्र.सं. िावषिक विधनयोजन िावषिक िचि   वित्तीय प्रगधत भौधतक प्रगधत कैवर्यत 

१. 541400।- ४४१३५५।- 81.52 68.49  

२.३ आ.ि. २०७७/७८ को मखु्य मखु्य कायिक्रम र प्रगधत 

क्र .सं.  कायिक्रम                  उपलब्िी/ प्रगधत 

१. समािेशी प्रसारण 

कायिक्रम उत्पादन तर्ि  हालसम्म 8211  िटा कायिक्रम उत्पादन गरी प्रसारण भएको र 
असार मवहनामा मार 156 िटा कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण भएको।  

गण्िकी प्रदेशको पोिरामा समािेशी प्रसार सामग्री उत्पादन र प्रसारण सम्िखन्त्ि ताधलम 
त्यस प्रदेशका स्थाधनय सम्िाददाता  ,कायिक्रम प्रस्तोता र समाचार िाचकहरूलाई प्रदान 
गरी सम्पन्न गररएको ।  

गण्िकी प्रदेशको पोिरामा प्रदेशका मखु्यमन्त्री पधृथवि सबु्िा गरुूङ्गको प्रमिु आधतथ्यमा 
र सरोकारिाला समदुायको संलग्नतामा समािेशी कायिक्रम, समाचारका विषय छनौट र 
समदुायको सहभाधगता विषयक अन्त्तरवक्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको ।  

२. 
ताररणीप्रसाद 

कोइराला स्मधृत 
सञ्चारग्राम स्थापना 

ताररणीप्रसाद कोइराला स्मधृत सञ्चारग्राम प्रदेश नं  .को विराटनगरमा धनमािण कायि  १
सम्पन्न भइि सो भिनको िाँकी रहेको धलर्््ट र एयर कखण्िसधनङ्ग जिान कायि भैरहेको 
। सञ्चारग्राम प्रारखम्भक रूपमा सञ्चालन भई ३ मवहने संगीत प्रखशक्षण कायि सम्पन्न भएको 
तथा सञ्चारग्रामको कायािलय सञ्चालन धनदेखशका स्िीकृधतका लाधग मन्त्रालयमा पेश 
गररएको। ताररणीप्रसाद कोइराला स्मतृी सञ्चारग्राम सञ्चालनका लाधग आिश्यक टेधलर्ोन 
इन्त्टरनेट धिद्यतु, पानी िारा लगायतको जिान कायि सम्पन्न गरीएको । सञ्चारग्रामको 



स्टुधियोका लाधग आिश्यक उपकरणहरूको िररद प्रवक्रया अनसुार केही उपकरण प्राप्त 
भएको र केही प्राप्त हनुे क्रममा रहेको ।  

३. 
 

अधियो धिखजटल 
आकािइधभङ्ग 

िररद सम्झौंता सम्पन्न भइ सो अनसुारका उपकरणहरू प्राप्त हनुे क्रममा रहेको ।  

सम्झौता भइ कायािन्त्ियनको चरणमा रहेको ।  
हालसम्म 16430 िटा अधियो टेपिाट 46121 िटा अधियो सामग्री धिखजटाइजेशन भएको 
जसको अधियो समय 7331 िण्टा 45 धमनेट रहेको छ । 

4.  सूचना तथा सञ्चार 
कायिक्रम प्रसारण 

असार मवहनामा ४ िटा कायिक्रम उत्पादन गरी प्रसारण भएको हालसम्म ५२ िटा 
कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण भैसकेको ।  

5.  व्यापार प्रिििन 

उपत्यका िावहरका प्रादेखशक प्रसारण कायािलयहरूको कायिक्रम/विज्ञापन प्रसारण िापत 
रू  .7927412 । 74 रकम आय आजिन भएको ।   
केन्त्द्रमा यस सधमधत र सम्िखन्त्ित धनकायसँग कायिक्रम  ,सूचना ,विज्ञापन प्रसारण तथा 

उत्पादनका लाधग हालसम्म रकम रू 00।7,69,29,351 रकम आय आजिन भएको ।     

६. कमिचारी सेिा शति 
धनयमािली पनुलेिन 

कमिचारी सेिा शति धनयमािली मखन्त्रपररषदिाट स्िीकृधत भई लाग ुभएको। 

७. ममित तथा सिुार 

विधभन्न एर्एम ररलेकेन्त्द्र तथा प्रसारण केन्त्द्रहको ममित सिुार कायि अन्त्तरगत िझाङ, 

िोिपे िैतिी, धसमभञ्ज्याङ मकिानपरु, सिेुत, हरे, मसु्ताङ, भेिेटार िनकुटा एर्एम 
ररलेकेन्त्द्रका साथै धमधियमिेभ ट्रान्त्सधमटर र्दपायल सिेुत र िरानको ममित सम्भार 
गरीएको। 

८. जग्गा अधभलेखिकरण 

 सधमधतको नाममा िमुलटार लधलतपरु खस्थत ४२ रोपनी जग्गाको अधभलेखिकरण गराउन े
क्रममा  थप ४६ आना जग्गाको जग्गािधन पूजाि प्राप्त भए पश्चात हाल ४१ रोपनी ६ 
आना जग्गा सधमधतको नाममा अधभलेखिकरण भएको तथा भ्ैसेपाटी प्रसारण केन्त्द्र र 
िर्दििास प्रादेखशक कायािलयको जग्गा समेत अधभलेखिकरण प्रवक्रयामा रहेको । 

९. 

िेरूज ुर्र्छ्यौट 

सधमधतको नाममा रहेको िेरूज ुचाल ुआ.ि.मा र्छियौट रकम 5,59,02,000 रहेको 
छ साथै कररि रू 63685000।– र्छौटका लाधग लेखि पठाएको र हालसम्मको 
िेरूज ुर्छौट प्रधतशत 30.80 रहेको छ।  

 
विगत लामो समयदेखि आन्त्तरीक राजश्व कायािलयमा भ्याट िापतको रकम कायािलयिाट 
दाखिला भएता पधन सो को वििरण इखन्त्ट्र हनु छुटेका कारण देखिएको िक्यौता रकम 
रू ४२५५ 000 ) ियालीस लाि पचपन्न हजार  (दाखिला गरी िाँकी िक्यौता हटाइएको।  

१ 0.  प्रसारण विस्तार प्रसारण पहुँच िवृिका लाधग िागमती प्रदेशको चरीकोट दोलिामा  ५०० िाट क्षमताको 
नयाँ एर्एम ररले प्रसारण केन्त्द्र स्थापना गरी प्रसारण सचुारू गररएको । 

११ प्रसारण धनरन्त्तरता 

समािेशी कायिक्रमहरू िाहेक धनयधमत समाचार तथा कायिक्रमहरूका अधतररि कोधभि-
सचेतना सम्िन्त्िी का १९ यिक्रम प्रसारण गनुिका साथै समसामवयक रूपमा रेधियो 

सन्त्देशहरू जस्तै  ,कोरोना सचेतना सम्िन्त्िी ,अन्त्य र्दिसहरू सम्िन्त्िी विशेष 
कायिक्रमहरू  र Talk Show  उत्पादन गरी प्रसारण गररएका छन ।  

१२ 
Technical Coverage 

Area Mapping with 

Software analysis 

कायि के्षरगत शति र लागत अनमुान तयार भइि EOI को सूचना प्रकासन गने क्रममा 
रहेको भएता पधन िजेट अभािका कारण थप कायि हनु नसकेको ।  

१३ देशव्यापी श्रोता 
सिेक्षण   

कायि क्षेरगत शति र लागत अनमुान तयार भइि EOI को सूचना प्रकासन गने क्रममा 
रहेको रहेको भएता पधन िजेट अभािका कारण थप कायि हनु नसकेको । 

 



१४ 
अख्टकल र्ाइिर 
धलङ्क स्थापना (IP 

Connectivity) 

प्रादेखशक प्रसारण कायािलय सवहत ६ िटा स्टेशनहरुमा अख्टकल र्ाइिर धलङ्क स्थापना 
भएको । थप ४ स्थानका लाधग उपकरण िरीद भइि जिान कायि अखन्त्तम चरणमा 
रहेको।  

१५ अन्त्य विविि 

धनिृत्तभरण कोष सञ्चालन धनदेखशका २०७६ को  मस्यौदाको प्रस्तािलाइि सझुाि सवहतको 
प्रधतिेदन प्राप्त भइि सञ्चालक सधमधतमा पेश हनुे क्रममा रहेको तथा पेन्त्सन कोष स्थापनाथि 
राविय िाखणज्य िैंकमा रू ३ करोि ५० लाि प्रारखम्भक रूपमा राखिएको ।  
करार  ,धसफ्ट िा िलेुवटन िेखशस र सेिा करार िा ज्यालादारीमा जनशखि धनयिुी  ,सेिा 

शति तथा मापदण्ि सम्िन्त्िी धनदेखशका 2078 स्िीकृत भइि लाग ुभएको ।  
रेधियो नेपालको प्रसारणलाई थप व्यिखस्थत एिं स्तररयता कायम गनिका लाधग समाचार ,
कायिक्रम तथा विज्ञापन प्रसारण व्यिस्थापन सम्िन्त्ि्ी धनदेशन तयार गरी लागू गररएको। 

१६  
यस सधमधतको आ .ि .०७६/को खजन्त्सी धनरीक्षण कायि सम्पन्न गरी प्रधतिेदन  ०७७

धललामप्राप्त भए अनसुार धललाम गनुि पने खजन्त्सी सामानहरूको सूची तयार गरी  गने कायि 
सम्पन्न भएको । 

१७  

यस सधमधतमा कायिरत रहेकै अिस्थामा स्थायी कमिचारीको धनिन भएमा नीजको 
पररिारलाइि विशेष आधथिक व्यिस्था िापत रू १ लाि रकम पाउन ेगरेकोमा हाल करार 
सेिामा कायिरत कमिचारीको पररिारले समेत पाउने गरी संञ्चालक सधमधतिाट स्िीकृत 
गराइिएको ।  

१८ 

आ.ि. २०७८/८९ 
को िावषिक कायिक्रम 
तथा िजेट 
स्िीकृधत। 

आ.ि. २०७८/८९ को नीधत, कायिक्रम तथा िजेट धमधत २०७८/०३/२० मा सञ्चालक 
सधमधतिाट स्िीकृत भएको ।  

१९ िावषिक कायियोजना 
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयिाट आ.ि. २०७८/८९ का लाधग 
प्राप्त हनुे अनदुान रकम अनसुारका कायिक्रमहरूको कायािन्त्ियन कायियोजना स्िीकृत गरी 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको।  

२.४ िेरुज ुर्र्छ्यौट सम्िन्त्िी वििरण                                                                               

रू हजारमा  

क्र.सं. आ.ि. २०७6/०७7 सम्मको 
िेरुज ुलगत 

आ.ि 207७/07८ 
मा र्र्छ्यौट रकम 

र्छियौटको लाधग लेिी 
पठाइएको 

र्र्छ्यौट 
प्रधतशत 

कैवर्यत 

१. 181522 55902 

 

63685 30.80 

 

 

२.५ अिसर र चनुौतीहरू 

नेपालमा रेधियो प्रसारणको अग्रणी संस्था रही ितिमानमा "राविय रेधियो रािको संचार" भने्न दरुदृवष्ट िोकेको "आिधुनक 
नेपालको समािेशी आिाज" पधन हो रेधियो नेपाल यद्यवप यसका चनुौतीहरू पधन छन । जस अन्त्तगितिः  

 आमसञ्चार नीधत २०७३ अनरुूप साििजधनक प्रसारण संस्थामा रूपान्त्तरण हनुे प्रवक्रयामा रहन ु।  

 मोर्सलका ६०० भन्त्दा िढी रेधियो प्रसारण संस्थाहरूसगँको अस्िस्थ व्यापार प्रधतस्पिाि झेल्न ु।  

 स्थलगत र अनसुन्त्िानमा आिाररत रेधियो कायिक्रमको संख्या न्त्यून हनु ु।  

 सतप्रधतशत भ-ूभागमा रेधियो नेपालको पहुचँ पयुािउन नसक्न ु।  

 प्रधतस्पिािका नाममा समाचार र जनचेतनामूलक कायिक्रमको समयमा व्यापाररक सम्झौता गनि नसक्न ु।  



 आत्मधनभिर हनु नसकेकाले प्रसारण सेिा विकास र विस्तारका लाधग प्रयाप्त श्रोत सािन उपलब्ि नहनु ु।  

 रेधियो नेपाल एक सेिामिुी सस्था भएकोले पयािप्त आम्दानी गनि प्रमिु चनुौती रहेको छ ।  

 वहमाली र उच्च पहािी क्षरेमा विकट भौगोधलक स्िरुपका कारण रेधियो सनुाउन प्रविधि तथा प्राकृधतक प्रकोपको 
चनुौती रहेको छ ।  

रेधियो नपेालसगँ चनुौतीहरू मार होइन प्रसस्त अिसर पधन छन जस्तैिः  

 साििजधनक प्रसारण संस्था  PSB का लाधग प्रयाप्त संरचना रहेको ।  

 सरकारी स्िाधमत्ि र आधिकाररकता प्राप्त अग्रणी राविय प्रसारण संस्था भएको ।   

 राविय तथा अन्त्तराविय संस्थाहरू (ITU, ABU, AIBD, RNTC, RAPA, NHK) सँग धनरन्त्तर सम्िन्त्ि रहन ु। 

  संखियतालाइि समेत सम्िोिन गनि सक्ने देशव्यापी प्रसारण संरचना रहन ु।  

 प्रयाप्त अचल सम्पधत (जग्गा जधमन) र आिारभतू संरचना हनु ु।  

 AC Nielson, BBC World Service Trust आर्दको प्रधतिेदन अनसुार सिुार हनुे गनु्त्जाइिस रहन ु।  

 रेधियो प्रसारणसँग सम्िखन्त्ित प्रयाप्त श्रब्य सामग्री तथा अधभलेिहरू रहन ु।  

 देशै भररका विविि भाषाहरूमा कायिक्रम र समाचार प्रसारण हुँदै आउँन ु।(समािेशीता)   

 Media Convergence को अििारणा उपयोग गनि सवकने प्रचरु सम्भािना रहेको ।  

 समािेसी र सम्ििृ राि धनमािणको लाधग राज्यले अिलम्िन गरेका नीधत, धसद्दान्त्त, ऐन,  काननु, धनयम आर्दको पालना 
गनि गराउन सिै धनकायहरुलाई तदारुकता  देिाउन प्ररेरत गने अिसर यस सधमधतलाईअधभ   धमले को छ । सत्य, तथ्य 
र सवह सूचना तथा जानकारी प्रशारण गरर श्रोतको विश्वास खजत्दै जनता र सरकारको सम्िन्त्ि सेत ुिने्न अिसर रेधियो 
नेपाललाई प्राप्त भएको छ । यो संगै रेधियो प्रशारणको के्षरमा समय सापेक्ष आिधुनकीकरण गदै अगािी िवढरहेकोले 
अग्रणी सस्थाको रुपमा अगािी िढ्ने अिसर धमलेको छ  

२.६ कायिक्रम कायािन्त्ियनमा देखिएका समस्या र समािानका लाधग गररएका प्रयासहरू। 

यस सधमधतको िावषिक िजेट समयमा स्िीकृत नहुँदा समय धसमा धभर रहेर िररद वक्रयाकलपा अखि िढ्न नसक्नकुा साथै 
विश्वमा महामारीका रूपमा देखिएको कोधभि –१९ कारण देशभर लक िाउन हुँदा अन्त्य कायि हनु नसकेको । चाल ु
िचिमा प्रयाप्त रकम अभािका कारण र पूखँजगत अनदुानमा पधन नेपाल सरकारिाट िजेट विधनयोजन नहुँदा कायिक्रम 
कायािन्त्ियन हनु नसकेको ।चाल ुर पूखँजगत िचि तर्ि  थप धनकासा माग गररएता पधन पूखँजगत तर्ि  िजेट प्राप्त नभएको। 

३. राजस्ि र आय 

३.१ प्राप्त राजस्िको िधगिकरण र प्राप्त रकम  

                                                                     रू हजारमा  

धस. नं. राजस्िको िगीकरण        जम्मा रकम कैवर्यत 

१. सेिा सवुििा, भ्याट र अन्त्य कर िापत  ११०७९   
 

३.२ आन्त्तररक आयको िगीकरण र प्राप्त रकम                                                            

                                                                       रू हजारमा  

धस. नं. आन्त्तररक आयको िगीकरण प्राप्त रकम कैवर्यत 
१.  विज्ञापन, कायिक्रम प्रसारण, कायिक्रम उत्पादन, 

स्टुधियो शलु्क र भािा िापत। 

७६९२९  

२. प्रादेखशक  प्रसारणिाट प्राप्त आम्दानी । ७९२७  



 जम्मा रकम प्राप्त रकम रू ८4856।-  
 

४. कमिचारीको वििरण 

४.१ धनकायमा कायिरत मखु्य खजम्मेिार कमिचारीहरूको वििरण। 
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