
१. कार्यक्रम महाशाखा (सम्पकय  फोनः ४२११५८२) 
(क) कार्यक्रम तफय   

• आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानमा आधाररत रहेर कुनै रचना, कविता, ननबन्ध, नाटक रेनिर्ो नेपाल माफय त प्रसार गराउन इच्छुक स्रष्टाले त्र्स्तो सामग्री 
कागजको एकापवि मात्र हस्तनलखखत िा कम््र्टुर टाइप गरेर कार्यक्रम महाशाखामा पेश गनुयपनेछ।  

• उपलब्ध सामग्री प्रसार गने नगने, कााँटछााँट र सम्पादन गने सम्पूर्य अनधकार रेनिर्ो नेपालसाँग सरुखित रहनछे। 
• प्राप्त सामग्री ३० ददनसम्म प्रसार नभएमा स्ितः अस्िीकृत भएको मानु्नपनेछ। अस्िीकृत रचना वफताय गररने छैन ।  
• सेिाग्राहीले आफ्नो इच्छाले प्रसारर्का लानग उपलब्ध गराएको सामग्रीको पाररश्रनमक प्रदान गने/नगने सम्पूर्य अनधकार रेनिर्ो नेपालमा ननवहत रहनेछ 

तर रेनिर्ो नेपालले अनरुोध गरी प्राप्त गरेको लेख, रचना, कथा, कविता, ननबन्ध, नाटकको पाररश्रनमक कार्यक्रम महाशाखाले ननर्मानसुार उपलब्ध 
गराउनेछ । साथै पाररश्रनमक प्रदान गररएको अिस्थामा करार पत्रमा उल्लेख शतय लाग ुहनुेछ।  

• कार्यक्रम संचालन गनय चाहन ेनर्ााँ संचालकका हकमा रेनिर्ो नेपालले नलने स्िर परीिा उत्तीर्य गनुयपनेछ तर स्िर परीिा उत्तीर्य गने सबैलाई कार्यक्रम 
संचालन गनय ददन रेनिर्ो नेपाल बाध्र् हनुेछैन।  

• कार्यक्रमसाँग सम्बखन्धत थप विषर्को जानकारी चावहएमा कार्यक्रम महाशाखासाँग सम्पकय  राख्न सवकनछे।। 
• रेनिर्ो नेपालबाट प्रसाररत कार्यक्रमहरु रेनिर्ो नेपालको िेबसाइट onlineradionepal.gov.np र Mobile app बाट िाउनलोि गरेर पनन सनु्न सवकन े

छ।  
 

(ख) संगीत तफय  (सम्पकय  फोनः ४२११८५०)  
स्िर परीिा तथा गीत रेकनियङ सम्बन्धमा :  
• रेनिर्ो नेपालले गीत सङ्गीतको विनभन्न नबधामा िषयको एकपटक स्िर परीिा सञ्चालन गनय सक्नेछ।  
• स्िर परीिा ददन चाहनेले आिेदन फारम िापत रु २५/- र परीिा दस्तरु बापत रु ५००/- । शलु्क बझुाउन ुपनेछ।  
• स्िर परीिामा उत्तीर्य हनुलेाई गीत रेकिय गराउने सवुिधा उपलब्ध गराउन रेनिर्ो नेपाल बाध्र् हनुेछैन ।  
• रेनिर्ो नेपालले आफ्नो आिश्र्कता अनरुुप समर् समर्मा विनभन्न खाले नेपाली गीत सङ्गीत र भजनहरु रेकिय गराउन सक्नछे। 
 कलाकार नसफाररस पत्र सम्बन्धमा : 
• रेनिर्ो नेपालबावहर रेकिय गररएका साङ्गीनतक रचनाहरु रेनिर्ो नेपालबाट प्रसारर् गनयका लानग सम्बखन्धत स्रष्टाले दईु प्रनत सी.िी. सवहत आिदेन 

ददई टेप लाइबे्ररीमा दताय गराउनपुनेछ। 
• गार्क/गावर्का, गीतकार सङ्गीतकारले कुनैपनन विधामा नसफाररस पत्र नलनको लानग ननजले गाएको, रचना गरेको र सङ्गीत गरेको कम्तीमा 

१०/१० िटा गीत रेनिर्ो नेपालको टेप लाइबे्ररीमा दताय भएको हनुपुनेछ र १ भन्दा बढी विधामा एउटै व्र्खिले नसफाररस नलन चाहेमा 
प्रत्र्ेक विधामा १० िटा गीत हनुपुनेछ । गीत दताय गरेको नमनतले ३५ ददन पनछ मात्र नसफाररसका लानग ननिदेन गनुयपनेछ।  

• नसफाररस पत्र माग गदाय ननिदेकले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रनतनलवप र पासपोटय साईजको एकप्रनत फोटो पेश गनुयपनेछ ।  
• आिेदन फारम बापत रु ५०/- र नसफाररस पत्र बापत रु.२,५००/- सवहत रु २,५५०/- (दईु हजार पााँच सर् पचास) शलु्क लाग्नेछ।  
• गार्क/गावर्का, गीतकार सङ्गीतकारको नागररकतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक नाम भएमा दिैु नाम भएको व्र्खि एकै हो भनन सम्बखन्धत 

कार्ायलर्बाट प्रमाखर्त गरेको कागजातको प्रनतनलवप संलग्न गनुयपनेछ।  
• कलाकारले नलएको नसफाररस पत्र कुनै कारर्ले पनुः नलन चाहेमा पूियित ्शलु्क रु. २,५५०/- ((दईु हजार पााँच सर् पचास) नै लाग्ने छ।  
• शास्त्रीर् सङ्गीतको गार्न तथा सरुिादनको हकमा भने शास्त्रीर् सङ्गीतको ५ िटा कार्यक्रममा संलग्न भएको हनुपुने र िाद्यिादकको हकमा 

रेनिर्ो नेपालमै रेकिय भएका २५ िटा गीतमा बाजा बजाएको सङ्गीत शाखाबाट प्रमाखर्त भई आएमा मात्र नसफाररस पत्र उपलब्ध गराइनेछ।  
• रेनिर्ो नेपालबाट नलइने गीत सङ्गीत तफय को स्िर परीिा िषयमा एकपटक संचालन गररनेछ साथै र्सका लानग आिश्र्क सूचना 

प्रसारर्/प्रकाशन गररनेछ।  
कलाकार शे्रर्ी बवुि सम्बन्धमा :  
• समर् समर्मा गररने गीत सङ्गीतको कलाकार तफय को शे्रर्ी िृविका हकमा शे्रर्ी िृवि गराउन इच्छुक कलाकारले रेनिर्ो नेपालले ननधायरर् 

गरेको मापदण्ि पार गरेको हनुपुनेछ।  
• शे्रर्ी िृवि गने नगने भने्न ननर्यर् रेनिर्ो नेपालमा ननभयर रहनेछ र शे्रर्ी िृवि सम्बन्धी कार्य िषयमा एक पटक मात्र हनुेछ।  
• रेनिर्ो नेपालले समर् समर्मा समीत प्रखशिर् सञ्चालन गनेछ । सङ्गीत प्रखशिर्बारे सङ्गीत शाखाबाट जानकारी नलन सवकनछे।  
• सगीतको विषर्मा थप जानकारी चावहएमा उप ननदेशक श्री रमेश चन्र पौिेलसाँग सम्पकय  राख्न सवकनेछ।  

 

२.  प्रशासन तफय  (सम्पकय  फोन : ४२११७१७) 
• रेनिर्ो नेपाल अिलोकन गनय आउने विनभन्न संघ/संस्था/विद्यालर्/क्र्ाम्पस आददको लानग २५ जना सम्मको समूहलाई रु. १०००/- र सो भन्दा 

बढी ५० जना सम्मको समूहलाई रु. १५००/- अिलोकन शलु्क लाग्नेछ।  
• रेनिर्ो नेपालका विनभन्न शाखा/महाशाखा अन्तगयत रही Internship गनय आउने विद्याथीहरुकालानग ३ मवहना सम्मकालानग प्रनत विद्याथी रु. २०००/ 

Internship शलु्क लाग्नछे । ३ मवहना भन्दा बढी अिनध ६ मवहना सम्मका लानग प्रनत विद्याथी रु ४०००।- Internship शलु्क लाग्ने छ। 
 

३.  समाचार महाशाखा (सम्पकय  फोन : ४२११६४९/४२११६२१)  
• रेनिर्ो नेपालबाट प्रसाररत समाचारहरु रेनिर्ो नेपालको िबेसाइबाट िाउनलोि गरेर पनन सनु्न सवकने छ।  
• कुनै संघ संस्थाले साियजननक महत्िका आफ्ना गनतविनध समाचारका रुपमा रेनिर्ो नेपालबाट प्रसारर् गराउन चाहेमा रेनिर्ो नेपालको समाचार 

महाशाखा िा समाचारमूलक शाखा (ररपोवटङ्ग) मा सम्पकय  राख्नपुनेछ । त्र्सका लानग समाचार महाशाखाको फोन नं.४११६४९ िा ररपोवटङ्ग शाखाको 
फोन नं. ४२११६९१ िा ईमेल radionepalnews@gmail.com िा news@radionepal.gov.np माफय त सम्पकय  गनय सवकनछे । िा फ्र्ाक्स 
माफय त पनन पठाउन सवकनछे।  

• र्सरी प्राप्त भएका संघ संस्थाका गनतविनधको आिश्र्कता, सान्दनभयकता र महत्िका आधारमा समाचार बनाउन ेिा नबनाउने भने्न अनधकार रेनिर्ो 
नेपालमा ननवहत रहनेछ।  

• र्दद कसैलाई कुनै पनन साियजननक र राविर् महत्िका विषर्मा आफ्नो धारर्ा रेकिय गनुयपने आिश्र्कता महससु भएमा ररपोवटयङ्ग शाखामा सम्पकय  
राख्नपुनेछ।  
 

४.  व्र्ापार महाशाखा (सम्पकय  फोनः ४२११८९६/४२११९२१)  
• आफ्नो उत्पादनहरुको जानकारी िा सूचना विज्ञापन माफय त गराउन चाहने जो कोहीले रेनिर्ो नेपालले ननधायरर् गरेका विज्ञापन दररेट विज्ञापन नीनत/ 

व्र्ापार ननदेखशकाको अधीनमा रही त्र्स्तो कार्य गनय गराउन सक्नछे। 
• विज्ञापन दररेट विज्ञापन नीनत व्र्ापार ननदेखशका सम्बन्धी जानकारी व्र्ापार महाशाखामा सम्पकय  राखेर िा रेनिर्ो नपेालको िेबसाइटमा हेनय सवकनेछ।  
• १६ िषयभन्दा कम उमेरका बालबानलका र ६० िषयभन्दा मानथका िृि िृिाका साथै माननसक खस्थनत सन्तनुलत नभएका असहार्, अशि र अनाथ 

माननसहरू हराएको सूचना नन: शलु्क प्रसार गररनछे।  
• उल्लेखखत अिस्था बाहेकका हकमा माननस हराएको सूचना प्रसार गदाय एक पटकमा रु४००।- प्रसारर् शलु्क बझुाउन ुपनेछ।  
• व्र्ापार महाशाखाका बारेमा थप जानकारी चावहएमा मखु्र् व्र्ापार अनधकृत श्री वपरू्स कुमार शे्रष्ठसाँग सम्पकय  राख्न सवकनछे।  

 

५. अन्र् 
• उल्लेखखत विनभन्न शीषयकमा रेनिर्ो नेपाललाई बझुाउनपुने शलु्कहरु आर् शाखामा बझुाई रनसद प्राप्त गनय सवकनछे। 
• रेनिर्ो नेपालले लेख रचना, गीत सङ्गीत आदद बापत करार पत्र माफय त प्रदान गने रकमको भिुानी लेखा शाखाबाट प्राप्त गनय सवकनेछ। 
• रेनिर्ो नेपाल सम्बन्धी जनगनुासो सम्बन्धमा मखु्र् प्रशासकीर् अनधकृत श्री बरीविशाल तण्िुकारसाँग सम्पकय  राख्न सवकनछे।  
• रेनिर्ो नेपालका प्रादेखशक प्रसारर् कार्ायलर् िा प्रसारर् केन्रको हकमा सम्बखन्धत कार्ायलर् प्रमखुसाँग सम्पकय  राख्न सवकनेछ। 
• रेनिर्ो नेपालको बारेमा सझुाि गनुासो िा प्रनतवक्रर्ा ददनपुरेमा पैसा लाग्न ेटेनलफोन नं. ४2११९2१ मा सम्पकय  राख्न सवकनेछ। 
• रेनिर्ो नेपालको िेबसाइट : www.radionepal.gov.np । 

 

 

 
गुनासो सुन् ने अधिकारी 
बद्रिविशाल तण्डुकार 

०१-४२११७१७ (अफिस) 
 ९८४१२९८११५ (मोबाइल) 

इमेल: grievance@radionepal.gov.np 
 

प्रिक्ता / सूचना अधिकारी 
पुष्करराज गौतम 

०१-४२११८०५ (अफिस) 
९७६११३९८८२(मोबाइल) 

इमेल:info@radionepal.gov.np 
 

अन्य सम्पकक  िोन  

कायककारी ननरे्दशक  

०१-४२११९१० (सचिवालय) 
फ्याक्सः०१४२११९५२ 

इमेलः rne@radionepal.gov.np 

रेनिर्ो प्रसार सेिा विकास सनमनत
रेनिर्ो नेपाल 

 नागररक बिापत्र 

रेडडयो नेपालका फिक्िेन्ससीः  

ममडियम वेभः ६४८ धरान/धनकुटा, ७९२ काठमािौं, ११४३ बर्दिबास, ६८४ पोखरा ५७६ सुखेत र ८१० फकलोहर्ि र्दपालय र एिएम ९८ (दाङ, दािुिला), १०० (ईलाम, भेिटेार धनकुटा, काठमािौं, र्ीतपुर बारा, मसमभन्ज्याङ मकवानपुर, िरीकोट 
दोलखा, बन्जदीपुर तनहुुँ, पोखरा, दाउन्जन ेनवलपरासी पश्चिम, रेसुङ्गा गुल्मी, िमेरे सुखते, र्ोमसोम मुस्ताङ, हुम्ला, र्ुम्ला, मुमािटप मुग,ु र्िुाल िोल्पा, मान्जमा कामलकोट, खोड्प ेवैतिी, बझाङ, सातदोवाटो रोल्पा , मसलौटे िािाुँ पाुँिथर, उिीतोला 
िोटी) र १०३ मेगाहर्ि (बर्दिवास, बुडितोला कैलाली ,वीरेन्जरनगर सुखेत, पत्ताले सोलुखुम्बु) बाट रेडियो नेपाल सुन्जन सफकन्जछ। 
 


