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काठमाडौँ व्यवहारिक बिज्ञान प्रततष्ठान 
 
 

नेपालका एफ.एम. िेडडयोहरुमा वाताविण सम्िन्धि काययक्रमको अवस्था ि चुनौतीहरुका िािेमा 
गरिएको देशब्यापी अध्ययनिाट प्राप्त  तथ्यहरु सावयजतनक गनय पाउँदा खुशी लागेको छ । िढ्दो 
वाताविणीय समस्याहरुको िािेमा जनचेतना मुलक सचूना प्रवाह गने काममा  एफ.एम. िेडडयोहरुको 
अग्रणी भूममका िहेको कुिा बिधितै छ । अझ ८०% भधदा िढी जसो िेडडयो प्रयोगकताय िहेको नेपालमा 
यसको बिशेष महत्व िहधछ ।   
 

काठमाडौँ व्यवहारिक बिज्ञान प्रततष्ठान, अमतृ क्याम्पस ि सम्पधन संचाि प्रा मल (अनसुधिान सरुु 

गदाय उज्यालो एफ.एम. मा काययित) का अनसुधिानकतायहरुको प्रयासमा भएको अध्ययन, कभिेजका 
हहसावले दक्षिण एमशयाम ैपहहलो हो । यस अध्ययनमा ववशेष गिेि नेपालका िेडडयोहरुमा वाताविण 

सम्िन्धि काययक्रमको अवस्था, ततनका प्रकाि ि चुनौतीहरुको सम्िधिमा ववश्लेषण गरिएको छ ।  
अध्ययनको  नततजा अनुसाि अधिकांश िेडडयोहरुमा वाताविण सम्िन्धि काययक्रम समािेश भएको ि 
िेिैले प्राइम समयमा न ै यस्ता काययक्रमहरु प्रसािण गने गिेको पाइएपतन  िेडडयो प्रसािक ि 
स्रोताहरुको वाताविण सम्िन्धि काययक्रममा कम मात्र रुधच तथा चासो पाइएको छ ।  
 

करिि ६० प्रततशत िेडडयोले वाताविण सम्िन्धि काययक्रम प्रसािण गन ेगिेको पाइएपतन सिलैे आफै 

काययक्रम उत्पादन गने गिेको पाइएन । प्रसािण भईिहेका काययक्रमहरु मध्ये वाताविण सम्िन्धि 

काययक्रमहरु ज्यादै कम रुचाइएका भेहटएको छ । जि कक ववववि ववषयिस्तु समािेश गरिएका 
वाताविण सम्िन्धि काययक्रमहरु भने स्रोताले िढी रुचाएका छन ्। वाताविण सम्िन्धि काययक्रमको 
महत्वको िािेमा अधिकांश उत्तिदाताको सहमतत िहेतापतन बिगतमा वाताविण सम्िन्धि काययक्रम 

चलाएि छोडेका २२% िेडडयोहरु मध्ये ज्यादै कमले मात्र पुनः वाताविण सम्िन्धि काययक्रम चलाउन े 

इच्छा ब्यक्त गिेका छन ्।   
 

प्रत्येक व्यन्क्तको दैतनकीसगं प्रत्यि जोडडएका वन तथा वधयजधतु ि जलस्रोत व्यवस्थापन जस्ता 
जनचासोका  स्थानीय ववषयिस्तुहरु समावेश गरिएका िेडडयो काययक्रमहरुले सकािात्मक परिवतयन 



ल्याउने देखखएको छ । यद्यपी, यसको लाधग प्रयाप्त लगानी तथा मानव संशािनको उधचत 

व्यवस्थापन हुनु जरुिी छ ।    
  

वाताविण सम्िन्धि काययक्रम संचालन गदायका चुनौतीहरुको कुिा गदाय मसममत आधथयक स्रोत, ववज्ञ 

तथा ववषयगत तामलम प्राप्त पत्रकािहरुको धयुन उपलब्िताका साथै संस्थागत प्राथममकता नहुन ु

जस्ता कािणहरुलाई मुख्य रुपमा मलइएको छ ।  
 

उल्लेखखत चुनौतीहरुका िािजुद पतन -- कमजोि आधथयक अवस्था तथा धयुन साििता भएको नेपाल 

जस्तो मुलुकको लाधग  एफ.एम. िेडडयो संचाि सािनको िाम्रो ववकल्प को रुपमा मलन सककधछ ।  
यसथय, हामी नेपाल सिकािलाई हाल भईिहेको द्रतु वाताविणीय परिवतयनहरुको उधचत व्यवस्थापन 

गनय वाताविण सम्िन्धि अमभयानहरुलाई अझ ससक्त िनाउन अपरिहायय भएकोले  संचाि 
माध्यमहरुको संग्लग्नता सम्िन्धि िणनीतत तजुयमा गनय सुझाि हदधछौं । यो िणनीतत िेडडयोिाट 

प्रसािण हुन ेवाताविण सम्िन्धि काययक्रमहरुलाई हदगो, समावेशी, प्रतततनधिमलुक ि रुधचपूणय  
िनाउन कोशेढंुगा साबित हुने अपेिा गदयछौं ।  यसिाट नेपालको वाताविणीय सधतुलन कायम गनय 
उल्लेखतनय सहयोग पुग्नेछ ।   
 

यस अध्ययनिाट प्राप्त जानकािी तथा  तनष्कषयहरु पतन नेपालको संचाि माध्यम सम्िन्धि िणनीतत 

तजुयमा गने सधदभयमा महत्वपुणय साबित हुने अपिेा गिेका छौं ।   
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