प्रदेश सरकार

सामाजिक जिकास मन्त्रालय
कर्ाा ली प्रदेश
िीरे न्त्रनगर, सर्ख
ु ेत ने पाल

एफ.एम. रे डियो तथा स्थानीय टे डिडिजनमा सन्दे शमूिक काययक्रम सं चािन सम्बन्धी कायय वििरण
१. िक्षित समूहः कणायिी प्रदे शका १० िटै क्षजल्िाका सरोकारिािा पिहरु विशेष गरी िैदेक्षशक रोजगारीमा

जाने, गएर फवकयएका नागररकहरु तथा अन्य सरोकारिािा नागररकहरु ।

२. काययित्र
े ः कणयिी प्रदे श

३. अिडधः आ.ि.२०७६/७७ को २०७६ फागुन दे क्षि २०७७ असार मसान्त सम्म
४. काययक्रम सम्बन्धी कायय वििरण

 कणायिी प्रदे शमा सञ्चाडित प्रदे श स्तरीय एफ.एम रे डियो माफयत मन्त्राियबाट उपिब्ध गराइएको
सचेतनामूिक सन्दे श तयार/उत्पादन गने, प्रदे श िरका १० िटै क्षजल्िामा कक्षम्तमा एक क्षजल्िा एक
एफ.एम. रे डियोबाट प्रसारण गने गराउने ।

 टे डिडिजनबाट प्रसारण गररने काययक्रम प्रदे शका स्थानीय टे डिडिजन तथा केबुि नेटिकय िएका
क्षजल्िाहरुमा सोही माफयत प्रसारण गनुय पनेछ ।

 िैदेक्षशक रोजगार सम्बन्धी कानूनी प्रािधान नेपाि सरकार, प्रदे श सरकारबाट जारी ऐन, डनयम,
डनदे क्षशका, काययविडध आददिाई आधार मान्नु पनेछ ।

 रे डियो नाटक सकेसम्म िैदेक्षशक रोजगारमा नगई स्िदे शमा नै स्िरोजगार डसजयना गनय प्रेररत गने,
सन्दे श ददने, कणायिी प्रदे शिासीिे स्पष्ट बुझ्ने िाषामा हुनपु नेछ ।

 रे डियो अन्तिायताय काययक्रममा अिग अिग िेत्र तथा विषयिस्तुिाई समेटनु पनेछ र सहिागी यसै
प्रदे शका रोजगारदाता, श्रडमक तथा सरोकारिािा हुन ु पनेछ ।

 रे डियो नाटक, िकुमेन्री जस्ता उत्पाददत सामग्री प्रसारण गनुय अक्षि सामाक्षजक विकास मन्त्राियमा पेश
गरर स्िीकृडत डिएर मात्र प्रसारण गनुय पनेछ ।

 िकुमेन्री डनमायण गदाय सामाक्षजक विकास मन्त्राियसं ग समन्िय गरी स्िरोजगार श्रडमक, उद्योग,
ब्यिसाय, रोजगारदातासं ग स्थिगत रुपमा िेवट गडतविडध, अन्तरिाताय रे किय गनुय पनेछ ।

 रे डियो काययक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको छु ट्टाछु ट्टै दर रे ट राख्न सवकनेछ ।

 दररे ट प्राप्त िै सकेपडछ दररे टको विश्िे षण गरी कुन एफ.एम. रे डियोिाई कुन काययक्रम ददने िन्ने
डनणयय सामाक्षजक विकास मन्त्राियिे गनेछ ।

 काययक्रमको उत्पादन तथा प्रसारणका िाडग कणायिी प्रदे शका सबै क्षजल्िामा एक आपसमा सं जाि
(नेटिकय) िएका एफ.एम. रे डियोिाई प्राथडमकता ददइनेछ ।

 उत्पादन गररएको काययक्रम प्रसारणका िाडग अन्य एफ.एम. रे डियोसं ग गररएको सम्झौता िा काययक्रम
प्रसारण गने प्रडतिद्धता पत्र पेश गनुय पनेछ ।

 मन्त्राियको स्िीकृत काययक्रमका िाडग विडनयोक्षजत बजेटका आधारमा मन्त्राियिे प्रस्तावित काययक्रम
सबै िा आंक्षशक सं चािन गनय सक्नेछ ।

 काययक्रमका विषय िस्तु, काययक्रम सं चािन तथा अन्य सन्दे शमूिक सूचनाका सम्बन्धमा दररे ट कायम
िएपडछ सामाक्षजक विकास मन्त्रािय र सम्बक्षन्धत एफ.एम. रे डियो/टे डिडिजन िीचको सम्झौता तथा
सहमडत बमोक्षजम हुनेछ ।

 उत्पादन र प्रशारणका िाडग सम्झौता गररएका एफ.एम. रे डियोहरुिे अक्षन्तम िुक्तानीका िाडग काययक्रम
उत्पादन तथा प्रसारणको समय ताडिका सवहत काययसम्पन्न प्रडतिेदन पेश गनुय पनेछ । साथै उत्पाददत
तथा प्रसाररत सामग्रीको विद्युतीय प्रडतको डस.डि. उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

