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सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री ्पादादि ा ा रसासार  कायववर्नध 207८ 

रसास्ाार्िाःजिााको सूचिा दा्िे हकको सनुिम्िा गिव जिाासबम सूचिा ा ा समाचारहरु दरु् या्ि आमसञ् चार 
माध्यमको ददगो वर्कासमा टेर्ा दरु् या्ि आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालयको आ.र्. 207८/07९ मा 
स्र्ीकृा र्ावषवक कायवक्रममा समारे्श भएको सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री ्पादादि ा ा रसासार  
कायवक्रमलाई निष् दक्ष,, दारदशशी  र ्यर्म्स् ा गिव यो कायववर्नध ििाई लागू गररएको छ । 

१. कायववर्नधको िाम र रसाारबभः(१) यस कायववर्नधको िाम "सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री ्पादादि ा ा 
रसासार  कायववर्नध, 207८" रहको छ । 

(२) यो कायववर्नध मन्रालयिाट स्र्ीकृा भएको नमना देम्ि लागू हिुेछ । 

२. दररभाषाः वर्षय रसासंगले अको अ व िलागेमा यस कायववर्नधमा,- 
(क) "रेनियो" भन्नाले कािूि िमोम्जम दााव भई रसादेश नभर संचालिमा रही आन्ाररक मानमला ा ा 

सञ्चार मन्रालयमा सूम्चकृा भएका एफ.एम रेनियोलाई िझुा्िेछ । 

(ि) "निदेशक सनमना" भन्नाले दफा ३ िमोम्जम गदिा सनमना सबझि ुददवछ । 

(ग) "कायवक्रम"भन्नाले सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री ्पादादि ा ा रसासार  कायवक्रम 
सबझि ुददवछ । 

(घ) "कायवक्रम संचालि सनमना" भन्नाले दफा ४ िमोम्जम गदिि सनमना सबझि ुददवछ । 

(घ)"सन्देशमूलक सामग्री" भन्नाले मन्रालयले ्पादादि ा ा रसासार  गिे चेािामूलक एरं् 
सूचिामूलक रेनियो रसाशार  सामग्री सबझिदुछव र सो शब्दले रसाकोदको अर्स् ामा 
मन्रालयको अिमुनामा रसासार  गररिे सूचिा र्ा सन्देशमूलक सामग्रीलाई समेा जिा्ँदछ । 

(ङ) "रसादेश" भन्नाले लमु्बििी रसादेश सबझि ुदछव । 

(च) "मन्रालय"  भन्नाले आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय सबझि ुददवछ । 

३. निदेशक सनमनाको गििः (१) सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री ्पादादि ा ा रसासार  सबिन्धमा 
आर्श्यक निदेशि गिव देहाय िमोम्जमको सनमना गिि गररिेछः- 

क. मन्री, आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय       - संयोजक 

ि. सम्चर्, मखु्यमन्री ा ा मम्न्रदररषद्को कायावलय        - सदस्य 

ग. सम्चर्, आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय        - सदस्य   

घ. सम्चर्, कािूि, मवहला, िालिानलका ा ा जेष्ठ िागररक मन्रालय                  -   सदस्य  

ङ. रसामिु, सञ्चार ा ा सूचिा रसावर्नध महाशािा, आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय – सदस्य सम्चर्      
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 (२) ्ददफा (१) िमोम्जम गदिा सनमनाले आर्श्यक िािेमा वर्षयसंग सबिम्न्धा िढीमा दईु 
जिालार्व सनमनाको िैिकमा आमन्र  गिव सक्िेछ । 

 

४. निदेशक सनमनाको काम, काव् य र अनधकारः निदेशक सनमनाको काम, काव् य र अनधकार देहाय िमोम्जम 
हिुेछः- 

क.   कायवक्रम सञ्चालिका लानग वर्षयर्स्ा ुा ा के्ष,र सबिम्न्ध निदेशि ददि,े 

ि. ्पादाददा सन्देशमलुक रेनियो सामग्री स्र्ीकृा गिे, 

ग. सबझौाा अिसुार कायव सबदादि भए िभएको वर्षयमा अिगुमि गरी आर्श्यक निदेशि ददिे, 
     घ. लोक कल्या कारी ा ा रसार्वद्धिापामक कायवक्रम/सन्देश ्पादादि ा ा रसाशार  सबिन्धमा आर्श्यक  

       निदेशि ददिे । 

 

५. कायवक्रम संचालि सनमनाको गििः (१) कायवक्रम संचालि गिव देहाय िमोम्जमको कायवक्रम संचालि सनमना 
रहिेछः 

(क) सम्चर्, आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय    -संयोजक 

(ि) महाशािा रसामिु सञ्चार ा ा सूचिा रसावर्नध महाशािा    -सदस्य 

(ग) अनधकृा रसानानिनध, आन वक मानमला ा ा सहकारी मन्रालय   -सदस्य 

(घ) शािा रसामिु, आन वक रसाशासि शािा      -सदस्य 

(ङ) कािूि अनधकृा, आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय   -सदस्य 

(च) शािा रसामिु, सञ्चार शािा       -सदस्य सम्चर् 

(२) सनमनाले आर्श्यकाा अिसुार सबिम्न्धा वर्षय वर्ज्ञलाई रै्िकमा आमन्र  गिव सक्िेछ। 

(३) सनमनाको सम्चर्ालयको काम सञ्चार शािाले गिेछ । 

६. कायवक्रम संचालि सनमनाका काम, काव् य र अनधकारः (१) कायवक्रम संचालि सनमनाको काम, काव् य र 
अनधकार देहाय िमोम्जम हिुछेः- 

(क) सार्वजनिक सन्देशमलुक सामग्री रेनियो सूचिा ्पादादि ा ा रसासार का लानग सूम्चकृा भएका 
रेनियोहरुको ाथ्यगा वर्र्र  ायार गिे  

(ि)  सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री रसासार को लानग रेनियोहरुिाट आरे्दि गिव सूचिा 
ायार गिे 
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(ग) रसााप् ा आरे्दि छािवर्ि गरी शाव दूरा गरेका एफ.एम. रेनियोलाई सार्वजनिक सन्देशमलुक 
रेनियो सामग्री रसासार का लानग छिौट गिे 

(घ) मन्रालयिाट निमाव  भएको सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्रीको छिौट गिे, रसासार  
ाानलका र रसासार को समय निधावर  गिे, 

(ङ) सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्रीरसासार को अिगुमि गिे, 

(च) निदेशक सनमनाले ाोकेका अन्य कामहरु गिे, 

७. सन्देशमलुक सामग्री ्पादादि: (१) मन्रालयले सन्देशमलुक सामग्रीको वर्षयर्स्ा ुनिधावर  गरी रसाचनला कािूि 
िमोम्जम सूचिा ्पादादि गिेछ । 

(२) मन्रालयले सन्देशमलुक सामग्री ्पादादि गिवका लानग दन्र ददिको सूचिा ददर् रसास्ाार् माग 
गरर छिौट भएको संस् ा/रेनियो सँग कायवक्रम ्पादादि सबझौाा गिे छ । 

(३) सन्देशमलुक सामग्री ्पादादि सबिन्धी मान  जिुसकैु कुरा लेम्िएको भएाादनि रसादेश 
मन्रालयहरुले ्पादादि गरी हस्ाान्ार  गरेका सन्देशमलुक सामग्रीहरु, मन्रालयले रसासार  
गिव/गरा्ँि सक्िेछ । 

८. सन्देशमलुक सामग्रीको छिौट: (१) दफा ६ िमोम्जम ्पादादि गररिे सन्देशमलुक सामग्रीको वर्षयर्स्ा ु
निधावर  गदाव रसााकृनाक, सामाम्जक ा ा साँस्कृनाक वर्वर्धाालाई सबमाि गररिछे, जसले रसादेशको गररमा 
रसार्द्धवि, वर्कास र समवृद्धमा टेर्ा दयुाव् िेछ । 

(२) निमाव  भएको सन्देशमलुक सामग्री निदेशक सनमनािाट स्र्ीकृाी भए दछी रसाशार  गररिेछ । 

९. सूचिा रसाकाशि: (१) मन्रालयले सार्वजनिक सन्देशमलुक रेनियो सामग्री रसासार का लानग कबाीमा दन्र  
ददिको समयार्नध ददई मन्रालयको रे्र्सार्टमा सूचिा रसाकाशि गिेछ । 

(२) ्ददफा (१) िमोम्जम रसाकाशि भएको सूचिामा ्म्ल्लम्िा बयादनभर कायवक्रममा सहभानग 
हिु चाहिे रेनियोले अिसूुची-१ िमोम्जमको ढाँचामा मन्रालयमा आरे्दि गिुवदिेछ । 

 (३) ्ददफा (१) िमोम्जमको बयाद नभर आरे्दि ददि िआ्िे रेनियोलाई कायवक्रममा सम्बमनला 
गरार्िे छैि । 

१०. रेनियोहरुको र्गशी कर ः (१) दफा ८ िमोम्जम आरे्दि गरेका एफ.एम. रेनियोहरुलाई मन्रालयले देहाय 
िमोम्जम ाीि ाहमा र्नगवकर  गिेछः- 

(१) २५० र्ाट सबम, 

(२) २५० देिी १००० र्ाट सबम । 
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(३) १००० र्ाट भन्दा मान  । 

११. सन्देशमलुक सामग्रीको रसासार  दररेट: (१) सन्देशमलुक सामग्रीको रसासार  गरे र्ादा रेनियोलाई देहाय 
िमोम्जमको दरमा रकम ्दलब्ध गरार्िे छ । 

क्र.सं वर्ार  समय 

रसाना नमिेट दर भ्याट सवहा 

२५० र्ाट २५० देिी १००० सबम १००० र्ाट भन्दा मान  

१ वर्शेष रसााईम २०० २५० ३०० 

२ रसााईम १५० १७५ २०० 

३ साधार  १०० १२५ १५० 

 

(२) रेनियोले सन्देशमलुक सामग्रीको रसासार  कुि समयमा कना दटक रसाशार  गिे भने्न 
सबिन्धमा कायवक्रम संचालि सनमनाले निधावर  गरे िमोम्जम हिुेछ । 

(३) कायवक्रम संचालक सनमनाको निदेशि रेनियोले दालिा गिुवदिेछ । 

(४) मन्रालयलाई रेनियोले सन्देशमलुक सामग्री रसासार  समयको दूर्व जािकारी ्दलब्ध गरा्ि ु
दिेछ र रसासार  भएको सूचिाको एक रसाना मन्रालयलाई ्दलब्ध गरा्ि ुदिेछ । 

(५) रेनियोले सन्देशमलुक सामग्री रसाशार  गरेको स्दष्ट रसामा  िलु्ि ेगरी अनभलेि राख् ि ुदिेछ 
। 

(६) सन्देशमलुक सामग्री रसाशार  सबिन्धी वर्र्र लाई मन्रालयले रे्िसार्ट माफव ा सार्वजनिक 
गिव सक्िेछ । 

१२. रसासार  अिगुमि सबिन्धी ्यर्स् ाः (१) ाोवकए िमोम्जम रेनियोले सन्देशमलुक सामग्री रसासार  गरे िगरेको 
सबिन्धमा मन्रालय ा ा कायवक्रम संचालि सनमनाले अिगुमि गिेछ । 

(२) कुिै रेनियोले सन्देशमलुक सामग्री रसासार  सबिन्धमा गला वर्र्र  देश गरेको रसामाम् ा 
भएमा मन्रालयले पायस्ाो रेनियोलाई कबाीमा दईु र्षव कायवक्रममा सहभानग गरा्ि ेछैि । 

१३. रकम भकु्तािीः(१) यस कायववर्नध िमोम्जम छिौट भएको संस् ा/रेनियोले रकम भकु्तािीको लानग सन्देशमलुक 
सामग्री ्पादादि/रसासार  गरेको रसामा  (नस.नि. मा श्र्य सामग्री) सवहा आर्श्यक कागजाा मन्रालयमा 
्दलब्ध गराएदश् चााम मार भकु्तािी दा्िेछ । 

(२) मन्रालयले सन्देशमलुक सामग्री रसासार  र्ादाको रकम रसापायेक ाीि मवहिामा भकु्तािी 
गिेछ । 
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अिसूुची-१ 

(दफा ८को ्ददफा (2) सगँ सबिम्न्धा) 

सन्देशमूलक रेनियो सामग्री रसासार का लानग ददिे आरे्दिको ढाँचा 

नमनाः.............................. 

श्री आन्ाररक मानमला ा ा सञ्चार मन्रालय 

लमु्बर्िी रसादेश, मकुामः िटुर्ल, िेदाल । 

वर्षयः सन्देशमूलक रेनियो सामग्री रसासार का लानग आरे्दि । 

्दरोक्त वर्षयमा सन्देशमूलक रेनियो सामग्री रसासार का लानग देहाय िमोम्जमको वर्र्र  सवहा आरे्दि देश गरेको 
छु / छौ । 

१. संस् ागा वर्र्र ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. रसासार  शरुु भएको नमनाः 

२. रसासार मा रसायोग हिुे भाषाः 

३. रसासार को समयार्नधः 

४. रसासार  गररिे कायवक्रमको रसाकृनाः 

५. िर्ीकर  भएको नमनाः 

६. रेनियोको रसासार  क्ष,माा (र्ाटमा): 

एफ.एम. रेनियोको िाम/िेगािाः- 

संस् ा दााव िं.:- 

स् ाई लेिा िं.:- 

ई-मेल िेगािाः 

सबदकव  िं.: 

रसासार मा रसायोग हिुे कलसार्िः 

विक्रे्न्सीः 

्याण्िः  
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७. र्जाजा दर िं.:  

८. सन्देशमूलक सामग्री रसासार  गिे समयः 

९. निरे्दिसँग संलग्ि गिुव दिे कागजााहरुः 

 (क) संस् ा दााव रसामा -दर 

 (ि) संस् ा अध्यार्नधक रसामा -दर 

 (ग) कर चकु्ता रसामा -दर 

 

एफ.एम. 
रेनियोको छाद 

…………………………….रेनियोको ाफव िाट 
अनधकार रसााप्त्यम्क्तको: 

िाम: 

िेगािा: 
सबदकव  िं: 

दस्ािा: 

 


