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अन्तर व्ा्त व्ा

रेडियो ्त्डिमको गुणस्तरम् धय्न डिन जरुरी 
(गोप्ि गुर्ग्ई ंर ्ुति् अडिक्रीसगँ अन्तर व्ा्त व्ा)

िेरर्ज हुम्ग्ई ं

रेधियो नेप्लको औपच्ररक स््पन् भएको २० चै्त २००७ ल्ई नेप्लम् रेधियो 
पत्रक्रर्त्को शुरूआ्त म्नने हो भने यसको अभय्स हुन ््लेको स्ढे ६ दशक 
न्धिसकेको छ । धर.सं. २०५० को दशकको मधयदेधि धनजी क्ेत्रब्ट एफएम रेधियो 
सञच्लन भई यस के्त्रले वय्पक्त् प्एसँगै रेधियो पत्रक्रर्त्ल्ई आफनो कमवा्लो 
बन्उने पत्रक्रको संखय् ह््त्ै बढ्यो । शुरूआ्तको अरस््म् एफएम रेधियोल्ई 
आरशयक पनने जनशधति आरशयक्त् पूध्तवा गनवा नेप्ल पे्स इधनसटचयूट, धमधिय् पर्इनट, 
कमयुधनकेशन कनवार, जमलेश्वर इधनसटचयूट, एकेिेमी अफ अधियो/धभजुअल आटवास् एणि 
स्इनस (आभ्स) आधद जस्त् संस््हरूले आि्रभू्त ्तहको रेधियो पत्रक्रर्त् ्त्् 
उद् िोषण कल्समबनिी ्त्धलम सञच्लन गरी केही योगद्न धदए । देशवय्पी रूपम् 
एफएम रेधियोको धरस्त्रसँगै आि्रभू्त ्तहक् ्त्धलम धदने संस््हरू चय्उ उधरिएसरी 
ज्त््त्ैत िुले र तयस्त् ्त्धलमको म्ग धरस्त्रै कम हुँदै गएपधछ केही स््धप्तब्हेक ्ती 
सर्तः बनद हुँदै पधन गए । यद्यधप रेधियो पत्रक्रर्त्मै केधनरि्त भई यस क्ेत्रल्ई आरशयक 
पनने जनशधति उतप्दन गनने ्त्् भएक् जनशधतिको सीप अधभरधृधि गनने उद्ेशयले ्त्धलम 
सञच्लन गरररहने संस्् न पधहले ध्ए न पधछलल् धदनम् देि् परेक् छन् । नेप्लम् 
रेधियो पत्रक्रर्त्को क्ेत्रम् क्म गनने जनशधति पधछलल् धदनम् कसरी उतप्दन भइरहेक् 
छन्? धरद्यम्न जनशधतिको सीप अधभरधृधिक् ल्धग के कस्त् अरसरहरू उपलबि छन्? 
भइरहेक् ्त्धलमको प्कृध्त र गुणस्तर कुन धकधसमको छ? यी लग्य्त रेधियो पत्रक्रर्त् 
्त्धलमक् धरधभनन पक्ब्रे ह्मीकह्ँ तयध्त बहस भएको प्इँदैन । यसै पररप्ेक्यम् ल्मो 
समयदेधि रेधियो क्ेत्रम् सधरिय रही रेधियोको उचच ने्तृतरम् पुगेक् वयधतितरहरू गोप्ल 
गुर्ग्ई ं र ्तुल् अधिक्रीसँग धर.सं. २०७२ को अनतयध्तर देरर्ज हुम्ग्ईदं््र् धलधि्त 
रूपम् गररएको अन्तर व्ा्त व्ा यह्ँ प्स्तु्त छ । अन्तर व्ा्त व्ाक् प््रधमभक मसययौद्म्ध् शेिर 
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पर्जुलीद््र् गररएको धटपपणी ्त्् ्प धजज््स्हरूको समबोिनसधह्त यसल्ई अधन्तम 
रूप धदइएको हो ।

गोप्ि गुर्ग्ई ंकमयुधनकेसन कनवारक् क्यवाक्री अधयक् ्त्् उजय्लो ९० नेटरकवा  
र सप्तकोशी एफएमक् प्रधिवाक हुन् । गुर्ग्ईलें धर.सं. २०५३ म् रेधियो नेप्लब्ट 
प्स्रण हुने रेधियो मय्गधजन “खोजखबर” म्फवा ्त रेधियो पत्रक्रर्त् शुरू गरेक् ध्ए । 
तयसअधि दृष्टि, प्रष्िपक्ष, ्युगधारा, सागर स्प्त्धहक र समाजदैधनकम् आबधि रही छ्प् 
पत्रक्रर्त्को अनुभर पधन सँग्लेक् ध्ए उनले । नेप्लक् क्र्ग्रम् मधहल् बनदी र 
नेप्लम् य््तन्ब्रे गुर्ग्ईकं् अनुसनि्न्तमक कृध्तहरू प्क्धश्त छन् । उनको सह-
लेिनम् नेपालमा एफएम रेष्ि्यो ः ष््थिष्ि र प्रवषृ्ति  (२०६२) न्मक अनुसनि्नमूलक 
पुस्तक पधन प्क्धश्त छ । तयसै गरी ्ुति् अडिक्री नेप्लगञजधस््त कृषणस्र एफएम 
९४ मेग्हजवाक् संस््पक अधयक् ्त्् क्यवाक्री प्मुि हुन् । उनी २०६३–२०६५ 
स्लसमम नेप्लगञजधस््त ब्गेश्वरी एफएमम् सटेसन मय्नेजर ्त्् सम्च्र संयोजक 
ध्ए । धर.सं. २०५८ म् रेधियो सगरम्््ब्ट प्स्रण हुने रेधियो मय्गधजन ष्िक्षाको 
नालीबेलीब्ट रेधियो पत्रक्रर्त् शुरू गरेक् अधिक्रीसँग कमयुधनकेशन कनवारम् रेधियो 
क्यवारिम धनम व्ाणक् स््ै २०५३–२०५८ स्लसमम कररब आि् दजवान पत्रपधत्रक्हरूम् 
क्म गरेको अनुभर पधन छ । २०६१ स्लम् र्धषरिय धशक्् पत्रक्रर्त् पुरसक्र प्एक् 
अधिक्रीको सह-लेिनम् मोफसलका पत्रकार (२०६०) पुस्तक प्क्धश्त छ । स््ै टेकोले 
धानेको घर (२०६१) म् उह्ँको एउट् लेि प्क्धश्त छ । 

	नेपालमा रेष्ि्योमा काम गनने जनिष्ति कसरी उतपादन भइरहकेा छन?् क्िा व्यष्तिहरू 
रेष्ि्योमा प्रवेि गछ्छन?्

गोप्ि गुर्ग्ई ंः रेधियोमै क्म गनने जनशधति उतप्दन गनने भनेर कुनै वयरधस््त धरद्य्लय, 
धरश्वधरद्य्लय र् ्त्धलम केनरि स््पन् र सञच्लन भएको मल्ई ज्नक्री छैन । केही 
धरश्वधरद्य्लय ्त्् कलेजहरूले र केही ्त्धलम धदने संस््ले चल्एक् पत्रक्रर्त् कक््म् 
स्मेल भएको जनशधति पधन छ्प्, टीभी र अधहले अनल्इनल्ई नै पुगेको देधिँदैन । हो, 
केही रेधियो सटेसनले यसरी ्त्धलम प्एक् र् पत्रक्रर्त् पढेको जनशधति र्िेक् छन्, 
्तर रेधियोम् क्म गरररहेको अधहलेको ठूलो जनशधति रेधियोम् बोलने रहर पूर् गनवा म्तै्र 
आएको हो धक जस्तो देधिनछ । यो जनशधतिक् ल्धग रेधियो कररयर फि्को म्नने ठ्उँ 
म्तै्र हो । यसरी रहर पूर् गनवा आउनेमधये ्ोरै म्तै्र पत्रक्रर्त्म् आकधषवा्त भएक् छन् । 
उनीहरूमधये केहीले पत्रक्रर्त्म् पय्वाप्त च्सो धदएर ्त्धलम ्त्् अधययन ््लेको पधन 
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प्इनछ । ्तर यसरी पधहले रेधियोम् प्रेश गरेर पत्रक्रर्त् अधि बढ्उने म्धनस अध्त 
्ोरै भेधटनछन् । उनीहरूको संखय् यध्त कम छ धक एक प्ध्तश्त पधन पुगन मुधसकल छ ।

्ुति् अडिक्रीः मेरो धरच्रम् नेप्लम् दुई ्तररक्ले रेधियोम् क्म गनने जनशधति 
उतप्दन भइरहेक् छन् । पधहलो, पढेर र दोस्ो, परेर । पत्रक्रर्त् धरषय पढेर रेधियोम् 
क्म गनने रुधचसधह्त आउने जनशधति ्ोरै भए पधन ्ती स्पेक््तः दक् छन् धदगो समयसमम 
धटकछन् । रहरले र् कसैको प्ेरण्ले धसक्रु भएर सीिै आउने र् स्न्ध्तन् उद ्िोषण ्त्् 
क्यवारिम उतप्दनसमबनिी ्त्धलम धलएर आउनेको संखय् ठूलो छ । ्तर, यसरी आउनेमधये 
पल्यन भएर ज्नेको संखय् पधन उधत्कै छ । रेधियोमै धटकेक्हरू च्धहँ अबबल हुनछन् । 
यस्त्ल्ई मैले परेर आउने जनशधति भनेको हुँ । नेप्लगञजको सनदभवाम् च्धहँ मुखय ्तीन 
्तररक्ब्ट रेधियोम् क्म गनने जनशधति उतप्दन भइरहेक् छन् । पधहलो, रहरले धसक्रु 
भएर सीिै रेधियोम् प्रेश गननेहरू । दोस्ोम् स््नीय रूपम् हुने आि्रभू्त ्त्धलम 
धलएर आउनेहरू । र, ्ेतस्ो, पत्रक्रर्त् धरषय अधययन सँगसँगै ्त्धलम धलएर आउने 
पधन छन् । कधहलेक्ही ँ कुनै संिसंस््ले उतप्दन गनने रेधियो क्यवारिमम् संलगन हुँद्हुँद ै
यसैम् स््धप्त हुने पधन छन् । रेधियोम् युर्हरूको आकषवाण छ । िेरैजसो कय्मपसम् 
अधययनर्त धरद्य््थीहरू नै हुनछन् ।

	ष्व.सं. २०६० को दिकमा उच्च ष्िक्षामा पत्रकाररिा िथिा आमसञ्चारको अध्यापन ष्नकै 
ष्व्िार भएको पाइ्यो । ्यसले दक्ष रेष्ि्यो पत्रकारको आपषू्ि्छमा के क्िो भषू्मका खलेेको छ? 
पत्रकाररिामा उच्च ष्िक्षा हाष्सल गररसकेका पत्रकारलाई िाष्लम कष्तिको जरुरी दखेनहुुनछ?

गुर्ग्ई ं ः उचच धशक््म् पत्रक्रर्त् ्त्् आमसञच्रको पठनप्ठन धरस्त्र भए पधन 
यसको प्ध्तफल रेधियो सटेसनले कमै म्त्र प्एक् छन् । क्रण दुइट् छन् । पधहलो, दक् 
जनशधतिक् ल्धग रेधियो ब्धहरै िेरै अरसर छन् । तयस्तो दक््त् भएक् म्धनस रेधियोप्ध्त 
कमै आकधषवा्त छन् । दोस्ो, उचच धशक्् अधययन गरेर आएक् मधयेब्ट पधन रेधियो 
सटेसनले पत्रक्रर्त् र रेधियोम् च्धहने प््धरधिक सीप भएको दक् जनशधति प्उँदैनन् । 
रेधियोल्ई च्धहने पत्रक्रर्त्,क्यवारिम धनम व्ाण र प््धरधिक धरषयको सैधि्धन्तक ज््न प्ए 
पधन उनीहरूधस्त सीप कम हुने भएक्ले ्त्धलमको जरुर्त उचच धशक्् ह्धसल गरेक् 
पत्रक्रल्ई पधन तयधत्कै छ । जब पत्रक्रर्त् पढेक् र नपढेक् म्धनसबीच छनोट गनुवापनने 
बेल् आउँछ, स्तरीय क्यवारिम र सम्च्र च्हने रेधियोले आि्रभू्त पढ्इ भएको जनशधति 
छ्नदछन् भने कमजोर आमद्नी र सपष्ट योजन् नभएक् सटेसनले रहर गनने म्धनसको 
छनोट गरेको जस्तो देधिनछ ।
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अडिक्री ः पत्रक्रर्त्को अधय्पन धरस्त्र हुन ््लेपधछ रेधियोम् पत्रक्र आपूध्तवाम् 
मद््त धमलेको छ केही म्त्र्म् । जस्तो, नेप्लगञजम् पधहलोपलट २०६३ स्लम् मेरै 
पहलम् यह्ँको आदशवा उचच म्धरम् पत्रक्रर्त् धरषय पढ्उन शुरू गररयो । मैले पढ्एक् 
केही धरद्य््थीले अधहले र्जि्नीम् सन््तकोत्र ्तहको पढ्इ सधकसकेक् छन् भने केही 
स््नीय क्ेत्रक् धरधभनन सञच्रम्धयमम् क्म गरररहेक् छन् । 

मेरो धरच्रम् प््धज्क अधययन र ्त्धलम फरक कुर् हुन् । प््धज्क अधययनले सैधि्धन्तक 
ज््न धदनछ भने ्त्धलमले वय्रह्ररक ज््न धदनछ । म आफै पधन पत्रक्रर्त्को धरद्य््थी 
हुँ । पत्रक्रर्त् अधययन शुरू गनुवाअधि नै म पत्रक्रर्त्म् प्रेश गररसकेको ध्एँ । तयसैले 
होल् अधययन सँगसँगै पत्रक्रर्त् गरररहँद् अभय्स नगरेक् स््ीहरूभनद् मल्ई अधल 
बढी आतमधरश्व्स महसुस हुन्थयो । तयसैले मल्ई ल्गछ, पत्रक्रर्त् धरषयको अधययनल्ई 
धनि्नवा ्त्धलम र् अभय्स जरुरी छ । प््धज्क अधययन भयो भने सुनम् सुगनि हुनछ । 
पढेर पय व्ाप्त सैधि्धन्तक ज््न ह्धसल गरेको जनशधतिब्ट संरेदनशील अरस््म् पत्रक्रर्त् 
चुकदैन जस्तो मल्ई ल्गछ ।

	वि्छमान अव्थिामा रेष्ि्यो पत्रकारलाई लष्क्षि गरी िाष्लम ष्दने प्रमखु सं्थिाहरू कुन कुन 
हुन?् ष्िनका प्राथिष्मकिा र पाठ््यक्रममा कष्तिको ष्वष्वधिा पाउन सष्कनछ? पाठ््यक्रमको 
गणु्िर क्िो पाउनहुुनछ?

गुर्ग्ई ं ः रेधियो पत्रक्रल्ई नै ्त्धलम धदने भनी िोधलएक् संस्् नभए पधन समग्रम् 
पत्रक्रर्त्समबनिी ्त्धलम धदने नेप्ल पे्स इधनसटचयूट, धमधिय् पर्इनट जस्त् संस््ले 
धदने ्त्धलमम् रेधियोल्ई पधन धरषय बन्एर ्त्धलम धदएको प्इनछ । कसैले रेधियोल्ई 
नै प्््धमक्त् धदएर र् रेधियोकै ल्धग धरशेष प्ठ्यरिम बन्एर छोटो अरधिक् ्त्धलम 
धदएक् भए पधन रेधियो ्त्धलम सैधि्धन्तक म्त्र छ । सीप धसक्उने ्त्धलम क्ैत छ 
जस्तो मल्ई ल्गदैन । यसब्रे मैले ््ह् नप्एको पधन हुनसकछ । ्त्धलमपधछ रेधियोम् 
आउने जनशधतिको ज््न र सीप हेद व्ा य् ्त प्ठ्यरिम नै स्तरीय छैन, य् ्त प्धशक्कले 
रेधियोसमबनिी सीप धसक्उँदैनन् र् प्धशक्््थीले धसकदैनन् । कही ँ न कही ँ कमजोरी छ, 
्तर कसैले पधन आफूध्तर फकने र हेनने र समीक्् गनने कोधसस गरेक् छैनन् । धकनभने, यसरी 
्त्धलमब्ट आउने म्धनसले मुि धबग्रेर, भ्ष् धबग्रेर बोलेको सुधननछ । अधन रेधियोक् 
धरधभनन फमय व्ाट, आर्ज ्त्् धसरिपटक् ब्रेम् पधन उनीहरूल्ई आि्रभू्त कुर् ््ह् 
छ भनने देधिँदैन, अ्र् ््ह् भए पधन उनीहरू तयो ज््न प्योग गनवा च्हँदैनन् । 
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अडिक्री ः रेधियो पत्रक्रहरूल्ई लधक््त गरी उनीहरूको आरशयक्त् पधहच्न गरी 
्त्धलम धदने वय्रस्धयक संस्् ्त अधहले छैनन् । स-स्न् धनजी ्त्धलम केनरिहरू होल्न्, 
्तर तयस धरषयम् म अधहले प्रेश गधदवानँ । रतनर्जयलक्मी कय्मपसम् रेधियो धरषयम् 
प्योग्तमक र सैधि्धन्तक दुरै अधय्पन हुनछ । प्योग्तमक अभय्सक् ल्धग टीयु एफएम 
पधन सञच्लनम् छ । मैले २०६१ स्लम् सन््तकोत्र अधययन गद व्ासमम तयह्ँ तयस्तो 
मयौक् ध्एन । ्तर, पररयोजन्क् आि्रम् ्त िेरै संस््ले रेधियो पत्रक्रर्त्को ्त्धलम 
धदनछन् । जस्ैत, स्मुद्धयक रेधियो प्स्रक संि, कमयुधनकेशन कनवार, एनटेन् फ्उणिेसन 
नेप्ल, इकरल एकसेस, नेप्ल र््त्ररण पत्रक्र समूह, बीबीसी धमधिय् एकसनलग्य्त 
धरधभनन संस््हरूले पररयोजन्केधनरि्त रेधियो पत्रक्र लधक््त ्त्धलम धदनछन् । ि्स गरी 
यस्त् संस््हरूले आफन् पररयोजन्म् रेधियो क्यवारिम सम्रेश गछवान् र तयसम्फवा ्त 
क्म्त् धरक्सक् ल्धग ्त्धलम प्द्न गछवान् । यस्त् ्त्धलम ्त पटकपटक धरधभनन 
संस््ले गरररहेक् हुनछन् । ध्तनले धरषयग्त ज््न धदने, गुणस्तरीय क्यवारिम उतप्दन सीप 
धसक्उने, लैंधगक, ज््तीय, उमेरलग्य्त धरधभनन ि्लक् सम्रेशी आर्ज समेट्न सचे्त 
बन्उने जस्त् क्म्त् धरक्सम् महत्रपूणवा भूधमक् िेलेक् छन् । ्तर, यस्त् ्त्धलमहरू 
आरशयक्त् पधहच्नक् आि्रम् भनद् पधन पररयोजन्को धरषयक् आि्रम् हुने भएक्ले 
्त्धलमम् भएको लग्नी अनुस्रको ल्भ उठ्उन रेधियोकमथीहरूले सकेको देधिँदैन । 

्त्धलमको प्््धमक्त् पररयोजन्को उद्ेशयकेधनरि्त हुनु सर्भ्धरकै हो भने प्ठ्यरिमको 
धरधरि्त् पधन पररयोजन्कै सेरोफेरोम् हुने भयो । यसैले यस्त् ्त्धलमको महत्र िेरै 
नै भए पधन रेधियोकमथीहरूले धसकन च्हेको धरषयम् ्त्धलम अभ्र छ । प्ठ्यरिमको 
गुणस्तर स्म्नय्तय् प्धशक्कको दक््त्म् भरपछवा  । दक् र धमधहने्ती प्धशक्कले गुणस्तरीय 
प्ठ्यरिम ्तय्र प्रेक् हुनछन् भने कध्तपयले अरधि कट्उने शैलीम् पधन ्त्धलम 
सञच्लन गरेक् छन् ।

	नेपालमा रेष्ि्यो पत्रकारको आवश्यकिालाई िाष्लम ष्दने सं्थिाहरूले ठम्याउन सकेका छन ्
ष्क छैनन?् पत्रकाररिा िाष्लमको माग र आपषू्ि्छमा गणुातमक र संख्यातमक िालमलेको 
अव्थिा क्िो छ? एउटा रेष्ि्यो ् टेसनले िाष्लमका पाठ््यक्रमलाई ् िरी्य र माग अनकूुल 
बनाउन क्िो भषू्मका खलेन सकछ? िपाईकंो रेष्ि्योले ्यसिफ्छ  के पहल गरेको छ?

गुर्ग्ई ंः ्त्धलम धदने संस््ले रेधियोको आरशयक्त्ल्ई ठमय्एक् छन् धक छैनन् भनद् 
पधन मल्ई च्धहँ उनीहरू अलमलम् परे जस्तो ल्गछ । रेधियो सटेसनले दक् जनशधतिल्ई 
धटक्उन सकछन् भनने धरश्व्स नल्गेर पधन यस्तो भएको हुनसकछ । म्ग र आपूध्तवाको 
सनदभवाम् आपूध्तवा कम छ र म्ग िेरै छ । ्त्धलम धदने संस्् र रेधियो सटेसनबीच छलफल, 
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संर्द र अन्तधरिवा य् हुने हो भने, प्ठ्यरिम स्तरीय र म्गअनुकूल बन्उन सधकनछ भनने 
मल्ई ल्गछ । ्तर, यो धदश्म् कुनै क्म भएको मल्ई ््ह् छैन ।  

अडिक्री ः रेधियो पत्रक्रहरूल्ई नै ्त्धलम धदन भनी वय्रस्धयक धकधसमले ्त्धलम 
धदने संस्् िुलेको अरस््म् म्त्र यस्तो ि्लको प्श्नको जर्फ प्इएल् । धनयधम्त 
जसो पत्रक्रर्त् ्त्धलम चल्उने नेप्ल प्ेस इधनसटचयूट ्त्् रेधियो क्यवारिम उतप्दनक् 
अध्तररति बेल्बेल्म् रेधियो पत्रक्रल्ई ्त्धलम पधन धदँदैआएक् एनटेन् फ्उनिेसन, 
इकरेल एकसेसजस्त् संस््ले पधन कस्त् ्त्धलम आरशयक छन् भनने धरषयम् सरनेक्ण 
र् रेधियोहरूसँग औपच्ररक छलफल गरेको प्इएको छैन । पधछललो समयम् च्धह ँ
रेधियोहरूको ्त्धलमको आरशयक्त् पधहच्नब्रे स्मदु्धयक रेधियो प्स्रक संि र बीबीसी 
धमधिय् एकसनले नेप्लक् स्मुद्धयक रेधियोहरूबीच कस्तो ्त्धलम च्धहएको छ भनने 
धरषयम् इमेलब्ट सभने गरेर ्त्धलम धदन शुरू गरेक् छन् जसअन्तगवा्त म्गक् आि्रम् 
रेधियो वयरस््पन, बज्रीकरण, प््धरधिक लग्य्तक् ्त्धलम सञच्लन पधन भए ।  

स्ि्रण्तय् पत्रक्रर्त् ्त्धलमको म्ग र आपूध्तवाम् ्त्लमेल हुन सकेको छैन । 
गुणस्तरीय ्त्धलमको म्ग िेरै छ । तयसम्ध् रेधियोको जनशधति वयरस््पन, धरत् 
वयरस््पन र बज्रीकरणसमबनिी ्त्धलमको ि्ँचो छ । ्त्धलम सञच्लन गनने संस््हरूले 
पुर्न्, अनुभरी र पत्रक्रर्त्क् धरधरि धरषयम् ज््न भएक् रेधियो सञच्लक र् 
रेधियोकमथीहरूबीच ्त्धलमको आरशयक्त्, धरषयरस्तु र रेधियोकमथीको स्तरक् ब्रेम् 
पय व्ाप्त छलफल चल्एम् अरशय पधन ्त्धलमक् प्ठ्यरिमल्ई स्तरीय र म्ग अनुकूल 
बन्उन र्रिो सलल्ह धदन सकछन् । र, यस्त् धरषयम् ज््न भएक् रेधियोकमथीहरूले 
सर्तःसफू्तवा सलल्ह धदइरहेक् पधन छन् । एउट् रेधियो सञच्लकक् न््त्ले ह्मीले आफनो 
आरशयक्त् हेरेर तयस्त् ्त्धलमम् म्त्र सहभ्धग्त् जन्उने, ्त्धलम धदने संस््ल्ई 
औपच्ररक अनयौपच्ररक धहस्बले कुन धरषयक् ्त्धलम आरशयक छन् भननेब्रे ज्नक्री 
धदने र तयस्त् ्त्धलम आयोजन् गनवा अनुरोि गरररहेक् छयौ ँ ।  

	नेपालमा एफएम रेष्ि्योको संख्या ६ स्य नाष्घसक्यो िर िी सबैका ष्वष्य वा प्र्िषु्िमा 
भने खासै न्याँपन पाउन सष्कँदनै, राजनीष्िक ष्वष्यव्िलेु नै अष्धक ्थिान पाएको छ 
र ्थिानी्य रेष्ि्योहरू नेटवक्छ का का्य्छक्रममा बढी भर पछ्छन ्। के रेष्ि्यो पत्रकारका लाष्ग 
ष्वष्भनन ष्वष्य र ढाँ्चाका का्य्छक्रम उतपादन गन्छ सघाउने िाष्लम उपलबध छैनन?् छन ्भने 
ष्कन त्यसको प्रभाव दखेन नसष्कएको होला?
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गुर्ग्ई ं ः रेधियोम् र्जनीध्तक धरषयरस्तुले अधिक स््न प्एको कुर् समपूणवा सतय 
हो जस्तो मल्ई ल्गदैन, धकनभने धबस्त्रै धरषयम् धरधरि्त् आउन ््लेको देधिनछ र 
र्जनीध्तभनद् परक् धरषयम् पधन क्यवारिम बनन र प्स्रण हुन ््लेक् छन् । धरधभनन 
गैरसरक्री संस्् र रेधियोसमबनिी संस््ले पत्रक्रक् ल्धग धरधभनन धरषय र ढ्ँच्क् 
्त्धलम ्त धदइरहेकै छन् । ्तर यस्त् ्त्धलम िेरैजसो ्त्धलमक् ल्धग ्त्धलम जस्त् 
भएक् छन् भने ्त्धलम धलएपधछ पत्रक्र र् सहभ्गीले प्एको सीपको उपयोग पधन 
पय व्ाप्त म्त्र्म् गनवा सकेक् छैनन् । एक्ध्तर तयस्त् सीपको उपयोग गनने र््त्ररण रेधियो 
सटेसनम् पधन छैन धकनभने िेरै रेधियो सटेसनम् नयुजरुमको आि्रभू्त संरचन् छैन । 
रेधियो बुझेक् समप्दक र दक् धनम व्ा्त् छैनन्, नय्ँ क्म गनने जोश र नय्ँ पत्रक्रल्ई 
उतपे्रर्त गनने चलन पधन छैन । अक्वाध्तर उपयुति र््त्ररण रेधियोधभत्र नहुँद् पत्रक्र पधन 
यस्त् सीप प्योग गनवा उतस्ही देधिँदैनन् ।

अडिक्री ः हो, रेधियो सटेसनको संखय् नेप्लम् ६ सय न्घद् पधन अधिक्ंश रेधियोक् 
धरषयरस्तु र प्स्तुध्त उस्ैत छन् । नेटरकवा क् स्मग्रीम् िेरै रेधियो भर परररहेक् छन् र 
र्जनीध्तक धरषयरस्तुले बढी स््न प्उँछन् । यसक् धनमन क्रण छन् ः

१. रेधियो धकन र कसक् ल्धग िोधलएको हो भनने धरषयम् अधिक्ंश रेधियोक् सञच्लकहरू 
प्सट नहुन,ु

२. तयस्त् सञच्लकहरूले िोलेक् रेधियोम् क्यवार्त जनशधतिम् रेधियोको प्््धमक्त् र 
लधक््त रगवाब्रे अनयोल हुन,ु

३. दक् ्त्् वय्रस्धयक ने्ततृरको अभ्र हुन,ु
४. रेधियोको स््पन् उतस्हक् स्् भए पधन धनयधम्त सञच्लन गनवा वयरस््पकीय सीपको 

अभ्र हुन,ु आधद । 

यी धरधरि क्रणले गद व्ा िेरैजसो रेधियोक् धरषयरस्तु र प्स्तुध्तम् ि्स धभनन्त् छैन । र, 
्ैतय्री च्उच्उको ि्ज् ि्नेब्नी परेजस्ैत िेरै रेधियोहरू नेटरकवा ब्ट प््प्त हुने स्मग्रीम् 
भर परेको देधिनछ । यसो भनदैम् सबै रेधियोल्ई एउटै ि्लोम् ह्लेर हेनुवा उधच्त हुँदैन । 
जुन रेधियोक् सञच्लकहरू रेधियो स््पन्को उद्ेशयम् प्सट छन्, जह्ँ वय्रस्धयक 
ने्तृतर छ ्ती रेधियोहरूम् स्मग्रीको धरधरि्त् छ । स््नीय स्मग्री ध्तनम् अधिक छन् । 
स््नीय स्ो्त पररच्लन बढेको छ । क्म्त् धरक्सम् धय्न छ । नेटरकवा क् स्मग्रीम् 
धनभवार्त् िट्दै गएको छ । यस व्ा भनन सधकनछ धक िेरै रेधियोहरूल्ई यी सर्लम् 
्त्धलमको ि्ँचो छ ।
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	हामीकहाँ िाष्लमका नाउँमा एकै व्यष्तिले पटकपटक आधारभिू िहकै वा एक दईु ष्दने 
िाष्लम ष्लइरहकेो पष्न पाइनछ । रेष्ि्यो पत्रकारका लाष्ग एि्भानस िहका लामा एवं खषँ्दला 
िाष्लमको आवश्यकिा परूा गन्छ कसले क्िो पहल गनु्छपला्छ? ्यसिफ्छ  िपाई ंसमबद्ध रेष्ि्योले 
के क्िो प्र्यास गरेको छ? छैन भने ष्कन?

गुर्ग्ई ं ः एि्भ्नस ्तहक् ल्म् ्त्धलम शुरूआ्तक् धदनम् ह्मीले पधन ग¥ययौ ँ । 
रेधियो सगरम््् ्त्् िुलन ल्गेक् अनय रेधियो सटेसनहरूको ्तफवा ब्ट पधन यस्त् 
्त्धलमहरू भएक् हुन् । ्ती ्त्धलमम् धरषय छनोटदेधि प्स्रण पधछको धफिबय्क र 
श्ो्त्को सहभ्धग्त् कसरी गनने जस्त् धरषयसमे्त समेधटन्े । ्तर यस्त् ्त्धलम धलन र 
धदन आजक्ल कसैल्ई इचछ् र फुसवाद देधिँदैन । पधहले यस्त् ्त्धलम प्एक् म्धनस 
रेधियोम् आजक्ल िेरै कम छन् । र्रिो, स्तरीय र िँधदलो ्त्धलम प्एक् म्धनसल्ई 
धटक्उने र््त्ररण रेधियोले बन्ए भने फेरर यस्त् ्त्धलम होल्न् । अधहले ्त आफनो 
रेधियोल्ई च्धहने स्तरीय जनशधति रेधियो आफैले बन्उने हो आन्तररक ्त्धलम धदएर 
र् मेनटररङ गरेर । ह्मीले पधन आफनो जनशधतिल्ई आन्तररक छलफल र धनधचि्त 
धरषयम् अधभमुिीकरण, स्लग्त रूपम् गददै धसकने र धसक्उने मेनटररङ धरधि अपन्एर 
प्धशधक््त गरेक् छयौ ँ । स््ै, ह्मीधस्त आबधि केही रेधियोक् छ्धनएक् जनशधतिल्ई 
क्यवाश्ल्सँगै उनीहरूल्ई धफलिम् सँगै क्मम् स्मेल गरेर मेनटररङ पधन गरररहेक् 
छयौ ँ । ल्मो र िँधदलो धरशेष ्त्धलम धलने र धदने र््त्ररण बनदै गयो भने ह्मी धनचिय 
नै तय्त्परटि पधन अग्रसर हुनेछयौ ँ । 
 
अडिक्री ः यो एकदमै सही हो । धरधभनन संस््ले ्त्धलम चल्एक् चल्यै छन् । 
रेधियोकमथीहरू पधन सहभ्गी भएक् भयै छन् । ्तर िेरैले उही ्त्धलम दोहो¥य्ई ्ेतह¥य्ई 
धलएक् छन् । क्यवारिम उतप्दकक् ल्धग आयोजन् गररएको ्त्धलमम् प््धरधिज् पधन 
पुगेक् छन् । यो धबिमबन् पधन ह्मीले सरीक्नुवापछवा  । रेधियोल्ई ि्ँचो परेक् िेरै धरषयम् 
्त्धलम नहुने र स्नो उतप्दन टीमब्ट पटकपटक ्त्धलमम् पठ्इरहनुपद व्ा रेधियोको अरू 
क्म प्भ्धर्त हुने क्रणले ्त्धलमको महत्र बुझने ने्तृतरले पधन जो अधल फुसवाधदलो छ 
तयसैल्ई पठ्उने गद व्ा वयधति दोहोररएक् हुन सकछन् । कध्तपय रेधियोब्ट च्धह ँ“ररफे्समेनट“ 
को अरसरक् रूपम् धलएर उही धकधसमको ्त्धलम भए पधन आफनो जनशधति आलोप्लो 
गरेर सहभ्गी गर्इने गररनछ जस्तो ल्गछ । कधहलेक्ही ँआयोजकले नै जसरी पधन सहभ्गी 
पठ्इधदनुप¥यो भनेर कर गनने भएक्ले पधन आफूल्ई ि्सै आरशयक नभएको ्त्धलमम् 
समे्त जनशधति पठ्इएक् हुन सकछन् । “ररफे्समेनट” क् धहस्बले हेद व्ा तयस्त् ्त्धलम 
केही उपयोगी भएक् पधन होल्न् ।
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रेधियोहरूल्ई “एिभ्नस” ्तहक् र िँधदल् ्त्धलमको धनकै आरशयक्त् भएकोले 
यसक् ल्धग सबै रेधियोहरूले पहल पधन गनुवापछवा  । ि्स गरी प्योग्तमक अभय्स सधह्तक् 
अ्र् क्म्त् हस्त्न्तरण गनने ि्लक् ्त्धलम रेधियोल्ई आरशयक छ । तयसक् ल्धग 
कृषणस्र एफएमब्ट स्मुद्धयक रेधियो प्स्रक संिम् प्ध्तधनधितर गरररहँद् मैले २०६६ 
स्लदेधि नै सदसय रेधियोहरूम् क्म्त् हस्त्न्तरणल्ई प्योग्तमक र पररण्ममुिी 
बन्उन धनरन्तर पहल गरररहेको छु । स्मुद्धयक सूचन् नेटरकवा  (सीआइएन) को जनशधति 
धरकेधनरि्त गरेर धरधभनन रेधियोम् क्म्त् हस्त्न्तरण गनवा सधकने धरकलपसमे्त मैले धदएको 
छु । तयसै गरी देशभरक् रेधियोहरूब्ट प्धशक्क छनोटक् ल्धग स्रवाजधनक आह््न गरी 
रोष्टर बन्एर ध्तनल्ई पररच्लन गनवा सधकने पधन सुझ्एको छु । 

	ष्न्यष्मि रेष्ि्यो पत्रकाररिा िाष्लम ष्दने बष्ल्यो संर्चना आवश्यक हुदँाहुदँ ैपष्न ष्नजी्िरबाट 
त्य्िो संर्चना ष्नमा्छण गन्छ वा त्यसलाई टेवा ष्दन नेपालका रेष्ि्यो ्टेसनहरूले दािा वा 
सरकारको मखु निाकी सं्यतुि रूपमा आफै कुनै पहल गन्छ सकदनैन?् ्यसबारे रेष्ि्योका 
प्रवद्ध्छकहरूबी्च कष्तिको छलफल हुने गछ्छ? छलफल भएको छ भने त्यसको उपलष्बध के 
रह्ो? छैन भने ष्कन?

गुर्ग्ई ं ः रेधियोल्ई दीिवाजीरी बन्उन बधलयो, वयरधस््त ्त्धलम धदने संस्् म्त्र 
होइन अधहलेको आरशयक्त् रेधियोको अनुगमन, श्ो्त् सरनेक्ण ्त्् यस धरषयम् गधहरो 
अधययन र अनुसनि्न पधन हो । धनजी स्तरब्ट यो गनवा नसधकने होइन । धनजी क्ेत्रले 
यस्तो क्मको पहल गनुवा र्रिो हो, गनवा सकछन् पधन । ्तर र्स्तधरक्त् ्तप्ईलें भनेजस्ैत छ, 
कसैले पहल गरेको छैन । हो, स्म्नय छलफलहरू भएक् छन्, ्तर छलफल क्त व्ाहरूक् 
पधन आ-आफनै सर् व्ा, सीम् र समसय् छन् । सबैक् सर् व्ा, सीम् र समसय् एकन्सक् 
भए भने यसले मू्तवा रूप प्उन सकछ भनने मल्ई ल्गछ । सबैभनद् महत्रपूणवा दुइट् कुर् 
छन् । एउट्, यस्तो संस््को म्नय्त् र धरश्वसधनय्त्, जुन धनजी क्ेत्रब्ट शुरू गररएक् 
संस््ले प्उन सकदैनन्, कमसेकम अधहलेसममको अनुभरले यो मुधसकल नै देधिनछ । 
दोस्ो, गुणस्तर क्यम गददै यसको धदगो सञच्लनक् ल्धग स्िन र स्ो्तको पररच्लन 
गनवा पधन सधजलो छैन । तयसैले, यस्तो क्म सरक्र र धनजी क्ेत्रको संयुति लग्नीम् ग¥यो 
भने म्त्र भरपददो र धदगो हुनसकछ । 

अडिक्री ः प्स्रण प््धिकरण र् आमसञच्र प्धशक्ण प्ध्तष््न र् अरू यस्ैत स््यी 
संरचन्को आरशयक्त् छ । यसक् ल्धग ह्मी रेधियोहरू आफै अग्रसर भई संयुति रूपम् 
पहल गनुवापनने हो । तयसम् ह्मी चुधकरहेक् छयौ ँ । रेधियोक् अगुर्हरू कोही यसैल्ई 
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पेश् बन्एक्, कोही यसल्ई देि्उने द्ँ्त म्त्र बन्एक् अधन कोही प््धज्क अधययन 
पधन धमधिय्कै धरषयम् गरेक् र कोही गददै धसकदै गरेक्हरू भएक् क्रण सबै रेधियो 
प्रधिवाकहरूको बुझ्इको स्तर सम्न नहुँद् स्झ् र सधरिय पहल हुन सधकरहेको छैन । 
यसम् अनयौपच्ररक छलफलहरू प्शस्त हुने गरेक् छन् । ्तर, पररण्ममुिी पहल हुन भने 
सकेको छैन । यसो हुनुम् ह्मी सबैको बुझ्इ, आरशयक्त्को प्््धमक्त् र् गमभीर्त्को 
अभ्र मुखय क्रक हो । ि्स गरी आफन् ल्धग आफै लग्नी गनवा सकने आध व्ाक हैधसय्त 
सबैको नहुनु र् इचछ्शधति नहुनु पधन अकदो क्रण हो । छ््त् संस्् र् द््त्हरूले 
गधदवाह्लछन् र् गधदवानुपछवा  भनने ि्रण् भएक् रेधियोहरूको ्तुलन्म् ह्मी आफैले केही 
गनुवापछवा  र् आफै पधन गनवा सधकनछ भनने ि्रण् भएक् रेधियो सञच्लकहरू कम छन् ।

	केनद्रमा ्थिाष्पि रेष्ि्योहरू वा अन्य केही का्य्छक्रम उतपादन गहृहरूले ्िरी्य का्य्छक्रम 
उतपादन गरी काठमािौ ँ बाष्हरका रेष्ि्यो ्टेसनहरूमाफ्छ ि प्रसारण गरररहेका छन् । 
जनिष्तिको क्षमिा अष्भवषृ्द्धको दृष्टिकोणले ्यसबाट त्यहाँका रेष्ि्योमा काम गनने पत्रकारले 
के लाभ ष्लन सकेका छन?् छैनन ्भने ष्कन?

गुर्ग्ई ंः हो, ह्मी आफूले उतप्दन गरेक् क्यवारिम उपतयक् ब्धहरक् रेधियो सटेसनब्ट 
पधन प्स्रण गछछौं । ्तर ह्मी यध्तम् म्त्र सीधम्त छैनयौ ँ । ब्धहरक् रेधियो सटेसनसँग 
धमलेर उतप्दन गरेर उजय्लो एफएमब्ट प्स्रण पधन गछछौं र ब्धहरक् रेधियोले उतप्दन 
गरेक् सम्च्र पधन प्स्रण गछछौं । ब्धहरक् रेधियोसँग स्झ् रूपम् उतप्दन भइरहेक् 
क्यवारिमहरूक् ल्धग ध्तनै रेधियोम् क्म गनने पत्रक्रहरूल्ई क्यवारिम धिज्इन र 
धनम व्ाणसमबनिी ्त्धलम धदने, संयोजन गनने ्त्् तयसै धसलधसल्म् पय व्ाप्त मेनटररङ गनने 
क्म पधन भइरहेको छ । ्ती सटेसनको वयरस््पनधस्त पधन उनीहरूको क्म्त् अधभरधृधिक् 
ल्धग क्महरू भइरहेक् छन् । अधन ह्मीले प्स्रण गनने सम्च्र उतप्दन गनने रेधियो 
सटेसनहरूधस्त सम्च्रको गुणस्तर क्यम गनने धरषयम् बेल् बेल् छलफल पधन हुनछ । 
यस्त् संर्द, छलफल र ्त्धलमले स््नीय रेधियोम् क्म गनने जनशधतिको सीप ध्ति्नवा र 
स््नीय ्तहम् उजय्लो र स््नीय रेधियोक् श्ो्त्को द्यर् फर्धकलो प्नवा मद््त गरेको 
छ भनने मल्ई ल्गछ । ्त्धलम, मेनटररङ ्त्् धनयधम्त छलफलले स््नीय रेधियो र ्ती 
रेधियोम् क्म गनने पत्रक्रको सीप बढेको छ भनने कुर् अनुगमनम् पधन पय्वाप्त देधिएको छ ।  

अडिक्री ः केनरिक् रेधियो र् उतप्दनगृहले र्रि् क्यवारिम उतप्दन गछवान् । उतप्दन 
ल्ग्त पधन केनरिम् िेरै छ । क्ठम्ियौ ँर ब्धहरक् अरू रेधियोले तयसको प्स्रण गछवान् । 
क्यवारिम प्स्रण गनने सटेसनक् रेधियोकमथीले तयसल्ई सुनेर तयस्ैत गनने पे्रण् धलनछन ्
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भने र्रैि हो । नत्र क्यवारिम प्स्रण गददैम् रेधियोकमथीले ल्भ धलन सकछन् जस्तो मल्ई 
ल्गदैन । कृषणस्र एफएमले पधन ब्धहर उतप्दन भई प्स्रण म्त्र हुने क्यवारिमब्ट 
आध व्ाकब्हेक ि्सै अरू ल्भ धलन सकेको छैन । ्तर, धरस्त्रै ब्धहरक् रेधियोहरूले 
सरयं र्रिो क्यवारिम उतप्दन गनवा ््लेक् छन् । क्ठम्ियौबँ्धहर पधन र्रि् रेधियोकमथी 
छन् । ध्तनले उतप्दन गरेक् र्रि् क्यवारिम अरू िेरै रेधियोहरूले पधन प्स्रण गनवा ््लेक् 
छन् । क्ेत्रीय रूपम् स्मग्री आद्नप्द्न हुन ््लेको छ । 

	एक जना न्याँ पत्रकार रेष्ि्योको समा्चार कक्षमा प्रवेि गरेपष्छ थिप दक्षिा हाष्सल गन्छ 
त्यहाँष्भत्र उसका लाष्ग ष्सकाइको क्िा क्िा अवसर उपलबध हुनछन?् ्यसका लाष्ग 
समबष्नधि रेष्ि्यो ्टेसनले क्िो पहलकदमी ष्लने गरेको छ? समा्चार कक्षष्भत्र न्याँ 
पत्रकारहरूलाई ष्सकाउने प्रष्क्र्या के छ?

गुर्ग्ई ं ः ह्रिोम् हरेक धबह्न समप्दकीय बैठक हुनछ । सम्च्रक् धरषयम् छलफल 
हुनछ । सटोरी आइधिय्, एंगल र तयसक् सबै प्ट्ब्रे छलफल हुनछ र क्म शुरू 
हुनछ । योब्हेक आरशयक्त्अनुस्र, बेल् बेल्म् ह्मी अरू धमधिय्म् क्म गरररहेक् 
स््ील्ई बोल्एर सीप धसक्उने क्म गछछौं । कधहलेक्ही ँ धरशेष धरषयक् क्यवारिमहरू 
शुरू गनुवाअधि ्ती धरषयम् आरशयक्त्अनुस्र छलफल र अन्तधरिवा य्हरू आयोजन् गछछौं, 
जसब्ट पत्रक्रले तयो धरषयसँग समबधनि्त ज््न प्उँछन् । उद्हरणक् ल्धग भूकमप 
पधछको उत्रद्धयतर कसरी पूर् गनवा सधकनछ भनने धरषयम् ह्मीले २०७२ रैश्ि १२ 
पधछको ९ मधहन्को अरधिम् ३ पटक सटेसन प्बनिकहरूधस्त छलफल गरेक् ध्ययौ ँभने 
तयसै धरषयम् स््नीय ्तहम् बसी क्यवारिम धनम व्ाणम् संलगन पत्रक्रहरूल्ई ४ पटक 
्त्धलम धदययौ ँ र हरेक मधहन्जसो एउट् धजलल्म् गएर क्यवारिम धनम व्ाण गनवा उनीहरूधस्ैत 
धफलिम् क्म गरेक् ध्ययौ ँ । 

अडिक्री ः स्म्नय्तय् पुर्न् रेधियोहरूले धसक्रुभनद् पधन अनुभरी जनशधति 
धभत्य्उन प्््धमक्त् धदनछन् । कृषणस्र एफएमले अनुभरी रेधियोकमथी धलँद् आफनो 
रेधियोको शैली, प्््धमक्त्, गुणस्तर र समप्दकीय नीध्तब्रे केही धदन अभय्स गर्एर 
म्त्र क्मम् ल्उने गरेको छ । ्तर, नय्ँ रेधियो पत्रक्र धलइयो भने उसल्ई ल्मो 
अभय्सम् र्धिनछ । सम्च्र संयोजक र् उसले िट्एको रेधियो पत्रक्रको समीपम् 
रही उसले ्तोधकएको ररपोधटवाङलग्य्त िट्एको क्म गछवा  । रेधियोको शैली र नयून्तम 
गुणस्तर क्यम गनवा सकछ भनने धरभ्गीय प्मुिल्ई ल्गेपधछ म्तै्र नय्ँल्ई धजममेर्री 
धदइनछ । स्म्नय्तय् नय्ँ रेधियो पत्रक्रल्ई सम्च्र कक्म् प््धरधिक सीप, ररपोधटवाङ 
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कल्, समप्दन कल्, पय्केधजङ लग्य्तक् क्मम् धसक्एर म्तै्र पूणवारूपम् क्मम् 
लग्इने भएक्ले उसल्ई धसक्इक् ल्धग अनुकूल र््त्ररण प््प्त भएको हुनछ । कध्तपय 
अरस््म् रेधियोल्ई जनशधति आरशयक पद व्ा सोही अनुस्र शुरूम् ्त्धलमको आयोजन् 
पधन गररनछ । उद्हरणक् ल्धग कृषणस्र एफएमले मधहल् पत्रक्रको सहभ्धग्त् बढ्उन 
२०६८ स्लम् मधहल् प्धशक्््थीक् ल्धग म्तै्र ्त्धलम चल्एको ध्यो । सो ्त्धलमब्ट 
उतकृष्ट सहभ्गी छनोट गरी आरशयक्त्अनुस्र रेधियोम् भन व्ा गररयो । तयध्त बेल् ह्मीले 
उतप्दन गरेक् मधहल् पत्रक्रहरू अधहले पधन धरधभनन रेधियोम् क्यवार्त छन् ।

	रेष्ि्यो पत्रकारहरू भाषाको प्र्योग िथिा अष्भव्यष्तिमा सवेंदनिील हुन नसकेको आरोप श्ोिा 
िथिा ष्वज्ञहरूबाट बारमबार लागने गरेको छ? भाषा िथिा आ्चारसंष्हिासमबनधी िाष्लमहरू 
पष्न बेलाबेलामा हुने गरेको नै पाइनछ । िी प्या्छप्त नभएका हुन ्ष्क प्रभावकाररिा नदषे्खएको 
हो?

गुर्ग्ई ं ः पय व्ाप्त र प्भ्रक्री दुरै नभएको हो । भ्ष्म् गमभीर समसय् हुनुको पधछ 
ह्रि् सकूल, कलेज पधन उधत्कै धजममेर्र छन् । मुह्न सफ् नभएको ठ्उँब्ट आएको 
प्नी स्तहम् िधमलो देधिएजस्ैत हो अधहलेको अरस्् । धमधिय्म् पुगेपधछ म्त्र भ्ष् 
सबैक् ल्धग स्रवाजधनक हुनछ, तयसैले पधहलेदेधि नै धबधग्रएको भ्ष् यह्ँ आइपुगेपधछ 
िधमलो देधिएको म्त्र हो । धकनभने, अन्त यो िधमलोपनको परि कसैले गनवा प्एको हुँदैन । 

अडिक्री ः रेधियोम् बोधलने समग्र भ्ष्को प्योग, उचच्रणम् समसय् छ । ि्स 
गरी यो पधन दक््त् र भ्धषक ज््नको द्यर्ले धनि व्ारण गनने कुर् हो । पुर्न्, पढेक् र 
पत्रक्रर्त्को गमभीर्त् समझने ि्लक् जनशधतिब्ट यसम् पूर् नय्यको कोधसस भएको 
देधिनछ । अलल्रे, धसक्रु र लहिम् आएक् पत्रक्रब्ट यसम् नय्य हुन सकेको 
देधिँदैन । धबस्त्रै आश् ल्गद् ध्ग्रने र टीठ ल्गद् ब्धहररने रिमसँगै यो समसय् िट्द ै
गइरहेको म प्उँछु । र्रि् जनशधति पधन कहीकँ्ैत पल्यन भएक् होल्न् ्तर िेरैजसो 
रेधियोम् र्रिो गनवा नसकनेहरूले नै छोिेको प्उँछु म । अकदो कुर्, रेधियोको भ्ष् र 
आच्रसंधह्त्समबनिी ्त्धलम पधन पय्वाप्त म्त्र्म् भइरहेको छैन । 

	रेष्ि्यो ्टेसनहरू ष्सतिमैा प्राप्त हुने िाष्लममा आफना पत्रकारलाई पठाए पष्न उनीहरूको 
क्षमिा अष्भवषृ्द्धको लाष्ग आफै लगानी गन्छ अगाष्ि सददैनन ्भनने आरोप छ, एउटा पत्रकारको 
क्षमिा अष्भवषृ्द्धका लाष्ग िपाई ं समबद्ध रेष्ि्योले वाष्ष्छक कष्ि जष्ि रकम लगानी गछ्छ? 
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क्िो िाष्लमका लाष्ग लगानी गछ्छ? िाष्लममा पठाउने जनिष्ति रेष्ि्योले कसरी छनोट 
गछ्छ?

गुर्ग्ई ं ः क्म्त् अधभरधृधिम् र्धषवाक यध्त रकम िचवा हुनछ भनेर धरशे्षण ्त गररएको 
छैन, ्तर ह्मीले सञच्लन गनने ्त्धलम, अन्तधरिवा य्, ह्रि् पत्रक्रहरूको अन्तर व्ाधषरिय 
क्यवाश्ल्हरूम् हुने सहभ्धग्त् सबै क्म्त् अधभरधृधिक् ल्धग हुनछन् र यी क्मम् ह्रिो 
कुल आमद्नीको सरदर दशदेधि ब्ह्र प्ध्तश्त रकम िचवा हुनछ भनने ह्रिो अनुम्न छ । 
्त्धलमक् ल्धग ह्मी आफै िेरै िचवा गछछौं र कध्तपय अरस््म् स्झेद्र िोजछयौ ँ । कुन 
धरषयम् कसल्ई कस्तो ्त्धलम च्धहएको छ भनने कुर् ह्मीकह्ँ धनयधम्त रूपले धरशे्षण 
हुनछ । यसक् ल्धग सटेसनको धनदनेशकले म्नर संस्िन हेनने धजमम् धलनुभएको छ भने 
पत्रक्रले पधन आफूल्ई आरशयक परेको सीप पधहच्न गनवा र तयसक् ल्धग उपयुति 
्त्धलमको म्ग गनवा ््लेक् छन् । तयसैक् आि्रम् ह्रिोम् क्म गनने पत्रक्रक् ल्धग 
आरशयक ्त्धलमको योजन् बन्इनछ, आन्तररक रूपम् आयोजन् गनवा सधकने ्त्धलमको 
सूची बन्इनछ र स््स््ै र् धरधभनन संि संस््हरूम् ्त्धलमको अरसर िोधजनछ र 
्त्धलमक् ल्धग म्धनसको छनोट गररनछ । 

अडिक्री ः धरधभनन धरषय र क्ेत्रक् संि संस््सँग स्झेद्री भइरहने हुन्ले ह्मील्ई 
रषवाभररम् ्ुपै् ्त्धलमक् अरसर आउने गरेक् छन् । नेप्लगञजमै र् आसप्सक् 
धजलल्म् आयोजन् हुने ्त्धलमको धनम्तो ह्मील्ई आउँछ । र्जि्नीम् हुने ्त्धलमको 
धनम्तो पधन उललेखय आउँछ । यस्त् ्त्धलम अधिक्ंश क्यवारिम उतप्दनसमबनिी हुनछन् । 
उतप्दन गृह, प्स्रक संि र केही गैरसरक्री संस््हरूले पधन ्त्धलमम् धनम्त् गछवान् । 
मेरो अनुम्नम् रषवा भररम् ्त्धलमक् ल्धग कम्तीम् दुई दजवान जध्त धनम्त् आउँछन् । 
कध्तपय ्त्धलम ह्रि् ल्धग तयध्त आरशयक छैन भनने ल्गेम् आरशयक परेक् अरू 
सहभ्गी हुन प्ऊन् भनी ह्मी धसट ओगट्न म्त्र ज्ँदैनयौ ँ। उद्हरणक् ल्धग म्ि २०७२ 
ध्तर स्मुद्धयक रेधियो प्स्रक संिले बधदवाय्को ठ्कुरद््र्म् आयोजन् गरेको रेधियो 
वयरस््पनसमबनिी ्त्धलम महत्रपूणवा हुँद्हुँदै पधन ह्मी सहभ्गी भएनयौ ँ धकनभने तयह्ँ 
ह्रिो सटि् यो ्त्धलमको आरशयक्त् भएको अकदो रेधियोले मयौक् प्ओस् भनने ह्मीले 
ठ्नययौ ँ । अरू पधन यस्त् िेरै उद्हरण छन् ।

्त्धलमम् सहभ्गी छनोट गद व्ा ह्मीले आफनो रेधियोको आरशयक्त्, धरषयको 
स्नदधभवाक्त् र जनशधतिको रुधचल्ई धय्न धदने गरेक् छयौ ँ। यसो गद व्ा सबैले सम्न अरसर 
प्ऊन् भनने कुर् पधन खय्ल गररनछ । सहभ्धग्त्क् ल्धग ्तोधकएको पद र योगय्त्ल्ई 
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पधन सहभ्गी छनोट गनने बेल्म् धय्न धदइनछ । सटेसनल्ई आरशयक परेक् सीप धसकन 
रेधियोकमथीले च्हेम् र् अनुरोि गरेम् सटेसनले ्त्धलमम् पठ्उने वयरस्् गनने गरेको छ । 

रेधियोले आफनै पहलम् पधन बेल्बेल्म् आन्तररक अधभमुिीकरण ्त्धलम आयोजन् 
गछवा  । रेधियोक् धरधभनन धरभ्गक् संयोजक र म््तह्तक् कमवाच्रीसँगको पर्मशवाक् 
आि्रम् तयस्त् आन्तररक ्त्धलमको आरशयक्त् धनि व्ारण गररनछ । धरभ्गीय 
क्यवासमप्दनक् सबल्त् र कमजोर पक्ल्ई पधन आरशयक्त् धनि व्ारणको आि्र बन्इनछ । 
पधछललो पटक २०७२ म् कृषणस्र एफएमले धसजवानशील क्यवारिम उतप्दनको “इनह्उस” 
्त्धलम आयोजन् गरेको ध्यो । रेधियोकमथीहरूसँग धफलिमै गएर सीप धसक्उने प्य्स 
गररएको ध्यो । आन्तररक ्त्धलमम् प््यःआफनै जनशधति प्योग हुने भएकोले क्म्त् 
धरक्सक् ल्धग भनी ्तोकेरै र्धषवाक बजेटको वयरस्् गनने गररएको ्त छैन ्तर ्त्धलमको 
आरशयक्त् र अरसर हेरेर िचवा वयरस््पन च्धहँ गनने गररएको छ । ्त्धलमम् ब्धहर 
पठ्इने कमवाच्रीको उति अरधिभरको ्तलरी धरद् वयरस्् गररधदने, स-शुलक ्त्धलम 
हो भने सो प्धशक्ण शुलक ध्तररधदने, य््त्य््त र आर्स िचवा वयहोनने क्म रेधियोले 
गछवा  । उद्हरणक् ल्धग स््पन् क्लम् कृषणस्र एफएमले कमपयुटर चल्उन नज्नने 
कमवाच्रीहरूक् ल्धग कमपयुटर कक््को शुलक ध्तररधदएको ध्यो ।

	दाि ृ सं्थिाहरूले िाष्लम ष्दने नाउँमा ठूलो धनरािी ख्च्छ गरेर पष्न त्यसको उपलष्बध 
लगानीको अनपुािमा ष्नकै नगण्य दषे्खने गरेको छ, त्य्िो स्ोिलाई कसरी बढीभनदा बढी 
प्रभावकारी बनाउन सष्कएला? नेपालको सनदभ्छमा क्िा खालका िाष्लममा दािाको ्चासो 
रहकेो पाउनहुुनछ?

गुर्ग्ई ं ः ्त्धलमम् धरधभनन संिसंस््ले गरेको लग्नी समनरय्तमक रूपले गनने हो भने 
अधहले भैरहेको भनद् बढी प्भ्रक्री हुनछ भनने मल्ई ल्गछ । द््त्को च्सो भनेको 
िेरै जसो आफूले गरररहेक् क्मको प्च्रप्स्र होस् भननेम् नै सीधम्त भएको हो धक 
भनने भ्न हुनछ जबधक रेधियो जस्तो आमसञच्रको म्धयमल्ई सर्तनत्र रूपले धरषय 
चयन गनने, तयसल्ई श्ो्त्को आरशयक्त् र च्हन्अनुस्र स्मग्री ्तय्र प्नवा धसक्उने 
ि्लक् ्त्धलमको आरशयक्त् छ । कुनै पररयोजन् र् क्यवारिमको धरशुधि प्च्रप्स्र 
्त धरज््पनम्फवा ्त गद व्ा नै पुधगह्लछ । 

अडिक्री ः द््तृ संस््हरूले धदने ्त्धलमको लधक््तब्हेक अकदो मुखय उपलधबि भनेको 
धभननधभनन क्ेत्रक् रेधियोकमथीहरूबीच अनुभर र सीप आद्नप्द्न गनने मयौक् जुर्उनु हो । 
यसो गद व्ा र्रि् कुर्को धसक्इ पधन हुनछ र नय्ँ उज व्ा पधन धमलछ भनने मल्ई ल्गछ । यस्त् 
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्त्धलम पररयोजन्केधनरि्त भएक्ले रेधियोको आरशयक्त्केधनरि्त म्तै्र बन्उने अपेक्् गनुवा 
सर्भ्धरक हुँदैन जस्तो ल्गछ । तयसैले वय्रस्धयक रूपम् रेधियो ्त्धलम धदने स््यी 
प्कृध्तक् संस््हरू स््पन् नभएसमम यो धरषयम् सुि्र हुन सतैिन । हो, ह्ल नेप्लक् 
जे जध्त क्ेत्रम् द््त्हरूले क्म गरेक् छन् ध्तनको स्नो अंशक् रूपम् रेधियो क्यवारिम 
र् ्त्धलम हुने भएक्ले तयही उद्ेशय पूर् गनने नै हो । द््त्हरूले िेरैजसो ्त्धलमहरू म्नर 
अधिक्रक् धरधरि प्ट्, सेर् प्र्ह, प्रदधशवा्त्, मधहल् ्त्् ब्लब्धलक् सर्स्थय, 
संस््ग्त सुश्सन लग्य्तक् धरषयम् गनने गरेक् छन् । 

पुर्न् रेधियो पत्रक्रल्ई अब क्यवारिम उतप्दनको ्त्धलमको कमी रहेन । मेरो 
अनुम्नम् दुई रषवा क्म गरेको एउट् रेधियोकमथीले कम्तीम् प्ँच ओट्समम यस्त् ्त्धलम 
प्एको हुनुपछवा  । ्तर, नर प्रेशीहरूल्ई प््धरधिक रूपम् र्रिो क्यवारिम उतप्दनको सीप 
धसक्उने ्त्धलम, सम्च्र र् क्यवारिमको पय्केधजङसमबनिी ्त्धलम, रेधियो क्यवारिम र 
ध्तनको प्भ्र र् उपलधबिको अधभलेिीकरण गननेब्रेक् ्त्धलम च्धहएक् छन् । धकनभने 
रेधियोको क्म अधहले “धहँि्दैछ प्इल् मेट्दैछ” भनने नेप्ली उि्न जस्तो भएको छ । 
यसक् स््ै रेधियोको र्धषवाक क्यवायोजन् धनम व्ाण, बज्रीकरण नीध्त धनम व्ाण, जनशधति 
वयरस््पन ्त्् लैंधगक सम्रेशीकरण नीध्त ्तजुवाम्, सक्र्तमक सनदेश प्र्हक् ल्धग 
सचे्त बन्उने अधभमुिीकरणक् ्त्धलम च्धहएक् छन् । ्त्धलम प््प्त रेधियो पत्रक्रहरूको 
पल्यनले पधन ्त्धलमको प्भ्रक्रर्त् नदेधिएको हुनसकछ । ्तस व्ा ्त्धलमक् अल्र् 
रेधियो पत्रक्रहरूको स््धयतरक् ल्धग पधन रेधियो सटेसनलग्य्त समबधनि्त धनक्यले 
नयून्तम ्तलबलग्य्तक् सुधरि्क् ल्धग आरशयक पहल गनुवापननेछ । रेधियो सटेसनको 
वयरस््पन कमजोर र अदक् हुन्ले िेरै रेधियोम् लधक््त र गुणस्तरीय क्यवारिम उतप्दन 
हुन सकेक् छैनन् । रेधियोकमथीहरूले सही ढंगले पत्रक्रर्त्को अभय्स गनवा प्एक् छैनन् । 

	रेष्ि्यो पत्रकाररिाको िाष्लममा पष्न धरैेजसो छापा पत्रकाररिामा लामो अनभुव भएका 
वा त्यसका प्रष्िक्षकहरू नै हावी दषे्खनछन,् ्यसो हुनकुो कारण के होला? त्यसले रेष्ि्यो 
पत्रकारको ष्सकाइमा कुनै प्रभाव परेको छ ष्क?

गुर्ग्ई ं ः छ्प्म्धयम ल्मो समयदेधि चलेकोले तयह्ँ छ्प्म् क्म गरेको ल्मो 
अनुभर भएक् पत्रक्रहरू हुनछन् । तयसैले, अधहले पधन प्धशक्क छ्नद् न्म चलेक् 
छ्प्क् पत्रक्र छ्नने चलन छ । पत्रक्रको धसक्इम् प्रेको प्भ्र नक्र्तमक नभए 
पधन रेधियोम् यसको नर्रिो प्भ्र परेको छ । सबैभनद् नर्रिो प्भ्र के हो भने रेधियोम् 
क्म गनने पत्रक्र बोलीच्लीको हैन, छ्प्को भ्ष् लेखछन् र तयसैल्ई प्ठ गछवान्, 
जबधक रेधियो बोलीच्लीको भ्ष् प्योग गनुवापनने म्धयम हो । अ्र्, छ्प्ले आँि्को 
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भ्ष् िोजछ भने रेधियोले क्नको भ्ष् िोजछ, जुन अधहले पधन रेधियोम् स््धप्त हुन 
सकेको छैन । फलसररूप रेधियोले अधहलेसमम आफनो भ्ष् नै प्उन सकेको छैन । एउट् 
म्धयमले भ्ष् नप्उनु, तयो पधन दशक धबध्तसकद्! मल्ई अधहले पधन यो रेधियोको 
सम्च्र कक्को सबैभनद् ठूलो समसय् ल्गछ । 

अडिक्री ः रेधियो पत्रक्रर्त्को ्त्धलमक् ल्धग धनयधम्त रूपम् रेधियो प्धशक्क 
प्धशक्ण ्त्धलम हुनुपनने हो । यसो हुनसकेको छैन । अधन रेधियोम् ्त्धलम धदन सकने नय्ँ 
प्ध्तभ्हरूको पधहच्न र् िोजीक् ल्धग पधन कही ँ क्ैत पहल भएको देधिँदैन जसक् 
क्रण रेधियो पत्रक्रर्त्मै ल्मो अनुभर भएक् र् यही धरषय पढेक् र् स्तरीय ्त्धलम 
धलएक् ्ोरै प्धशक्कब्हेक ठूलो संखय् छ्प् म्धयमम् धरिय्शील र् आयोजकक् 
नधजकक् जो पधन प्धशक्क भएको देधिनछ । रेधियोक् प्धशक्कहरूको क्म्त् पधहच्न 
गरी रोष्टर बन्एर पररच्लन गररएको छैन । र्जि्नीब्ट ह्लसमम कुनै पधन संस््ले 
प्धशक्कहरूको रोष्टर बन्उनक् ल्धग िुल् आरेदन गरेको मल्ई ज्नक्री छैन । झन ्
ब्धहर ्त हुने कुरै भएन । यसरी िुल् छनोटक् ल्धग स्रवाजधनक सूचन्हरू नगररने हुँद् 
झटि समझन्म् आउने र् आफनो नधजक जो छ उसैल्ई प्धशक्क छनोट गरेको देधिनछ । 
रेधियो पत्रक्रर्त्कै अभय्सले ि्ररएक् प्धशक्क िेरै पररच्लन गनवा नसकद् प्धशक्््थीले 
धलनसकने जध्त फ्इद् प्उन सकेको देधिँदैन । 

	एउटा दक्ष रेष्ि्यो प्रष्िक्षकमा के क्िा ्योग्यिा र क्षमिा हुनपुछ्छ? हामी कहाँ प्रष्िक्षकले 
रेष्ि्यो िाष्लमका ष्सलष्सलामा कुन कुन ष्वष्ध अपनाएको पाउनहुुनछ? कुन ष्वष्ध प्र्योग 
गदा्छ रेष्ि्यो पत्रकाररिा िाष्लम बढी प्रभावकारी हुनसकछ वा दषे्खएको छ?

गुर्ग्ई ंः यो म्धयमधस्त िेरै प््धरधिक कुर् र सीप पधन जोधिएक्ले रेधियो प्धशक्कधस्त 
सैधि्धन्तक र वय्रह्ररक दरुै ि्ले ज््न र सीप हुनुपछवा  भनने मल्ई ल्गछ । धसक्उने क्म्त् 
्त अधनर्यवा हुने नै भयो । ह्ल भइरहेक् ्त्धलमक् धरधिहरू िेरै हदसमम सैधि्धन्तक छन ्
र ध्तनले कल्सरुम धरधि अँग्लेक् छन् । ्तर सैधि्धन्तक र प्योग्तमक दुरैल्ई धमस्एर 
गररएको ्त्धलमब्ट म्त्र सहभ्गीले धसकन प्उँछन् भनने ह्रिो अनुभर छ । 

अडिक्री ः यो प्श्नको ्त्थयपरक उत्र धदन अपठेरो छ । ्ैतपधन मेरो धरच्रम् एउट् दक् 
रेधियो प्धशक्कम् हुनुपनने मुखय योगय्त् भनेको सैधि्धन्तक र वय्रह्ररक ज््न नै हो । 
प्धशक्््थीहरूको स्तर र रुधचअनुस्र आफूल्ई प्स्तु्त गनवासकने क्म्त् पधन प्धशक्कम् 
हुनुपछवा  । ह्मीकह्ँ िेरैजसो ्त्धलम सुन्उने र सुनने धकधसमक् हुनछन् । अझ प्रर 
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पर्इनट प्स्तुध्तहरू ्त एकपटक बन्एपधछ जह्ँ पधन र जुन ्तहक् प्धशक्््थीबीच पधन 
तयही प्योग भइरहेको प्इनछ । यद्यधप पधछलल् समयम् ्ोरै भए पधन अन्तधरिवा य्मुिी 
्त्् सहभ्धग्त्मूलक प्धशक्ण हुन ््लेक् छन्, यो िुशीको कुर् हो । मेरो धरच्रम् 
्त्धलमम् प्धशक्कले सहभ्गीहरूल्ई बढीभनद् बढी छलफल, प्स्तुध्त गर्उन लग्एर 
उनीहरूको आरशयक्त् र स्तरअनुस्र आफूल्ई पसकँदै ्त्् पररम्जवान गददै लैज्नु पछवा  । 

	िाष्लम ष्दने सं् थिाहरूसँग आवश्यक रेकष्ि्छङ ् टुष्ि्योलगा्यिका भौष्िक पवूा्छधारको समग्र 
अव्थिा क्िो दखेनहुुनछ? प्रष्िक्षाथिथीहरूलाई इनटन्छसीपका लाष्ग रेष्ि्यो ्टेसनमा काम 
गनु्छपनने अव्थिामा ्टेसनको सह्योग क्िो रहने गरेको छ?

गुर्ग्ई ं ः ्त्धलम धदने संस््ले रेधियोको कुर् गनवा म्इरिोफोन र कमपयुटर र्िेकोसमम 
देधिनछ । अरू देशम् रेधियो ्त्धलमक् ल्धग सटुधियो, लय्ब, समप्दन कक्, कल्स रुम, 
दक् र अनुभरी प्धशक्क, आरशयक्त् अनुस्रको कोषवा जस्त् पूर व्ाि्र उपलबि हुनछन्, 
ह्मीकह्ँ तयसको छेउ टुपपो केही छैन ।

इनटनवासीपक् ल्धग रेधियोम् आउने िेरै प्धशक्््थी यह्ँ धसकन भनेर आएक् हुँदैनन्, 
इनटनवासीपम् प्इने नमबरक् ल्धग आउँछन् । नमबर म्तै्र च्धहने म्धनसल्ई पधन रेधियोले 
सहयोग गरेकै छन् । धसकनेल्ई ्त ज्धगरै धदएर र्िेक् पधन छन् । 

अडिक्री ः धनयधम्त रूपम् वय्रस्धयक ्त्धलम धदने संस्् नभएक्ले सबै पूर व्ाि्र 
उपलबि हुने कुरै भएन । बरु प्धशक्््थीहरूल्ई इनटनवासीपको ल्धग मयौक् धदने, सटुधियो, 
रेकिवार र कमपयुटरलग्य्त स्मग्री ह्मीले उपलबि गर्इधदएक् छयौ ँ । यस्त् क्मम् ह्रिो 
सटेसनको पूर् स्् र सहयोग रहने गरेको छ । आग्मी धदनम् पधन रहनछ । इनटनवासीपको 
मयौक् धदएर म्त्र पधन हुँदो रहेनछ । इनटनवासीपम् आएक्हरूल्ई धसक्उने छुटैि मेनटर 
च्धहनछ । नत्र सटेसनम् भएक् सीधम्त जनशधति आफनो क्मम् वयस्त हुनुपद व्ा इनटनवासीपम् 
आएक्हरूल्ई स-स्नो कुर् पटकपटक धसक्इरहन धझँजो म्नने रहेछन् । यसले धसक्ई 
प्धरिय्म् समसय् लय्उँछ । पत्रक्रर्त् धरषयम् पलस टु गरेक् केही धरद्य््थील्ई र केही 
नय्ँ पत्रक्रल्ई कृषणस्र एफएमम् इनटनवासीप गर्उँद् ह्मीले यस्ैत समसय् भोगेक् छयौ ँ। 
तयसैले इनटनवासीपको वयरस्् गद व्ा क्म गनने संस््म् ध्तनको मेनटररंङक् ल्धग छुटैि जनशधति 
वयरस्् गनवा सधकयो भने उनीहरूको धसक्इ प्भ्रक्री बन्उन सधकनछ । इनटनवाहरूल्ई 
क्मम् ल्उने, सुझ्र धदने उसको प्गध्त परि गनने सबै क्म मेनटरले गनवा सकछ ।
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	धरैे जसो िाष्लम ष्दने सं्थिाहरू प्रा्यः काठमािौमँा नै केष्नद्रि छन ्। काठमािौबँाष्हरका 
रेष्ि्यो पत्रकारका लाष्ग ्िरी्य िाष्लम आ्योजना गन्छ के क्िा ्चनुौिीहरू छन?्

गुर्ग्ई ंः पधहलो चुनयौ्ती ्त आध व्ाक स्ो्त नै हो । दोस्ो चुनयौ्ती क्ठम्ियौबँ्धहर र्रिोधस्त 
प्धशक्ण धदने स््नीय प्धशक्कको अभ्र हो । बलल बलल यी दुई जुट्उने हो भने पधन 
्त्धलमक् ल्धग च्धहने हल, उपकरण ्त्् ्त्धलम सह्य्त्को ल्धग च्धहने स्मग्री 
जुट्उन समसय् छ । छोट् ि्लक् ट्पधटपे ्त्धलमम् सहभ्गी हुने ब्नी परेक्ले 
अधल सहभ्धग्त्मूलक स्तरीय ्त्धलमम् बसद् सहभ्गीहरूल्ई पधन शुरूशुरूम् धनकै 
धझँजो ल्गदो रहेछ । तयसैले, रेधियोमै क्म गनवाक् ल्धग स्तरीय ्त्धलमम् बसन रुच्उने 
सहभ्गीको अभ्र पधन अबक् धदनम् चुनयौ्ती भएर आउने देधिएको छ । 

अडिक्री ः प्धशक्कहरू क्ठम्ियौबँ्टै लय्उने प्चलन भएक्ले आयोजकक् ल्धग 
आउँद् बढी िचवा हुनछ । क्ठम्ियौबँ्धहर कम िचवाम् ्त्धलम आयोजन् गनवा समबधनि्त 
क्ेत्रम् भएक् जनशधति प्योग गनवासके सस्तो प्थयदो । ्तर एक ्त यह्ँ पत्रक्रर्त्को उचच 
अधययन गरेक्, अनुभरी र वय्रह्ररक सीप धसक्उन सकने दक् प्धशक्कको अभ्र 
र भएक् जनशधतिले पधन अरसर नप्उँद् क्ठम्ियौबँ्धहर स्तरीय धकधसमक् ्त्धलम 
कम हुने गरेक् छन् । अकदो्तफवा  क्ठम्ियौबँ्धहर ्त्धलमक् ल्धग आरशयक पूर व्ाि्र र 
स्ो्तस्िन जुट्उन पधन सहज छैन ।   

	सरकारले जारी गरेको राष्ट्रि्य आमसञ्चार नीष्ि, २०७३ मा राष्ट्रि्य आमसञ्चार प्रष्िक्षण 
प्रष्िष्ान ् थिापना गनने प्रावधान छ, ्य्िो खालको ष्नका्यले दक्ष रेष्ि्यो पत्रकार उतपादनका 
लाष्ग कसरी सह्योग गन्छ सकछ?

गुर्ग्ई ंः सरक्रले र् धनजी क्ेत्रले म्त्र िि् गरेको कुनै पधन यस्तो संरचन्ले न सरक्रको 
च्हन्, न ्त धनजी क्ेत्रको आरशयक्त् पूर् गछवा  । यसम् सर्धमतरदेधि सञच्लनसममम् 
दुरैको धहससेद्री भयो भने म्त्र केही समसय् सम्ि्न हुन सकल्न् ।

अडिक्री ः रेधियो पत्रक्रहरूको दक््त् अधभरधृधिक् ल्धग धरधभनन प्ठ्यरिमक् स्् 
्त्धलम सञच्लन गनने कुनै धनक्य नभएको अरस््म् यस्त् धनक्यको गठन आफैम् ठूलो 
उपलधबि हुनेछ । ्तर, यस्त् संस््ले रेधियोकमथीसँगको पर्मशवाक् आि्रम् आि्रभू्तदेधि 
धलएर धरधशष्टीकृ्त र गहन ि्लक् ्त्धलमको प्ठ्यरिम बन्उने, धनयधम्त रूपम् प्रदशथी 
र सम्रेशी आि्रम् सहभ्गी छनोट गनने र वय्रह्ररक सीप धसक्उने क्म गनुवापछवा  । 
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यसक् स््ै र्रि् रेधियोकमथील्ई उधच्त प्ोतस्हनक् क्यवारिम पधन धदनुपछवा  । अनुभर 
आद्नप्द्नक् ल्धग समे्त “एकसपोजर धभधजट” गर्उन सधकनछ । सबभनद् मुखय 
कुर् रेधियोकमथील्ई कस्तो ि्लको ्त्धलम च्धहएको छ सोब्रे उनीहरूबीच सरनेक्ण 
र् आरशयक्त् मूलय्ंकन र सोही अनुस्रक् ्त्धलम प्ठ्यरिम ्तय्र गरी दक् रेधियो 
पत्रक्र उतप्दन गनवा सधकनछ ।

	िलुा अष्धकारीजी, िपाई ंआफै सामदुाष््यक रेष्ि्योहरूको छािा संगठन अकोराबको केनद्री्य 
का्य्छसष्मष्िमा रहरे काम गररसकनभुएको छ । रेष्ि्यो पत्रकारको क्षमिा अष्भवषृ्द्धका लाष्ग 
अकोराबले क्िो पहलकदमी ष्लइरहकेो छ? ्यसिफ्छ  भावी ष्दनमा ्यसले के भषू्मका खलेन ु
पछ्छ र क्िो ्योजना बनाइरहकेो छ?

अडिक्री ः स्मुद्धयक रेधियो प्स्रक संि (अकोर्ब) ले स््पन्को शुरूक् रषवाम् 
प््धरधिक सहयोग र रेधियो स््पन् नभएक् धजलल् र् क्ेत्रम् स्मुद्धयक रेधियो 
स््पन्म् जोि धदएको ध्यो । पधछललो समयम् सबै धजलल्म् एक र् सोभनद् बढी 
रेधियो स््पन् भैसकेपधछ अकोर्बले सदसय रेधियोहरूको क्म्त् धरक्स र गुणस्तर 
अधभरृधधिम् आफन् गध्तधरधि केधनरि्त गनवा््लेको छ । अकोर्बको अबको मुखय 
प्््धमक्त् भनेकै रेधियो सञच्लक, रेधियो पत्रक्र र समग्र रेधियोकमथीको क्म्त् ्त्् 
रेधियोको स्मग्रीको गुणस्तर रधृधिक् ल्धग अगुर्इ गनने रहेको छ । अकोर्बको र्धषवाक 
स्ि्रण सभ्ले नै प्रर्त गरेको क्यवाधदश् यही हो । यसक् ल्धग मुखय रूपम् एफएम 
रेधियोहरूल्ई आरशयक रहेक् ्त्धलमको पधहच्न गरी तयस अनुस्रको ्त्धलम प्द्न 
गनवा अकोर्बले पहल गरररहेको छ । धरषयग्त ्त्धलम २०७०/७१ स्लदेधि शुरू भएक् 
पधन छन् । 

नेप्लम् रेधियो पत्रक्रर्त् दुई दशक पुगन ल्गद् पधन यसको उपलधबि “िकुमेनटेसन“ 
गनने र ह्लसममको सीप र अनुभरल्ई हस्त्न्तरण गनने क्म गनवा सधकएको छैन । ्तस व्ा, 
अकोर्बले देशभरक् रेधियोहरूको प्भ्रब्रे अधययन ््लने र रेधियोकमथी ्त्् रेधियो 
पत्रक्रहरूको अनुभर, सीप, दक््त्ल्ई नय्ँ पुस्त्म् हस्त्न्तरण गनवा पररण्ममुिी कदम 
च्लन धढलो भैसकेको छ । बीबीसी धमधिय् एकसनसँग धमलेर अकोर्बले स्म्धजक 
बज्रीकरण, प््धरधिक क्म्त् धरक्स लग्य्तक् धरषयग्त ्त्धलम धदन शुरू गररसकेको 
छ । यद्यधप सबै सदसय रेधियोहरूल्ई यस्त् ्त्धलम पुगेको छैन । ्त्धलम च्धहएक् 
सबै रेधियोल्ई ्त्धलम धदनुपनने द्धयतर छ । यस्त् ्त्धलम धदँद् िुल् रूपम् आरेदन 
आह््न गरी प्धशक्कहरूको रोष्टर बन्उनु आरशयक छ । यसो गद व्ा स्मुद्धयक रेधियोम् 
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क्यवार्त योगय र दक् प्धशक्कहरूले पधन अरसर प्उने छन् भने प्रदशथी रूपम् उनीहरूको 
पररच्लन गनवा सधजलो हुनेछ । 
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