
 प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. 5 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालय 

                                   बटुवल, नेपाल   

यस मन्रालयको आ.व.2077/78 को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अनसुार  सामदुार्यक रेमियोलाई कायिक्रम उत्पादन अनदुान 
अन्तर्ित एक शृ्रङ खलामा 25-30 ममनेट सम्मको रेमियो कायिक्रम उत्पादन र्नि खलुा प्रमतस्पर्ािबाट सामदुार्यक रेमियो छनौट 
र्नुिपने भएकोले इच्छुक सामदुार्यक रेमियोले "सञ्चार माध्यमलाई कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण अनदुान र्वतरण सम्बन्र्ी 
कायिर्वर्ी, 207७"  को दफा 9 बमोजिमका कार्िातहरू सर्हत देहाय बमोजिमको ढााँचामा प्रार्वमर्क र आमथिक प्रस्ताव 
संलग्न र्री 2077 असोि 18 र्ते मभर यस मन्रालयमा मनवदेन ददनहुनु अनरुोर् र्ररन्छ। म्यादमभर प्रस्ताव सर्हतको 
मनवेदन पेश नर्रेका सामदुार्यक रेमियोहरूलाई कायिक्रम उत्पादन अनदुानको प्रमतस्पर्ािमा सजम्ममलत नर्राइने समेत िानकारी 
र्राइन्छ। 

क) प्रार्वमर्क प्रस्तावमा अमनवायिरूपमा खलुाउनपुने र्ववरणः 
रेमियोको 
नाम 

ठेर्ाना दताि 
मममत 

मनयममत प्रसारण 
प्रमाणपर 
पाएको मममत 

क्षमता 
(Watt) 

 उत्पादन र्नि 
सक्ने प्रार्वमर्क 
िनशजि/प्रस्तोता 
लर्ायतको 
र्ववरण,योग्यता र 
अनभुव  

रेमियो कायिक्रम 
कजम्तमा Audio-128 

Kbps, 44100 Hz, 

Stereo System र 
प्रस्टसाँर् सनु्न सर्कने 
श्रव्य क्षमताको 
उत्पादन र्ने क्षमता 
छ/ छैन 

कै. 

        

 

ख) आमथिक प्रस्तावमा अमनवायिरूपमा खलुाउनपुने र्ववरणः 
 

रेमियोको नाम ठेर्ाना दताि मममत दररेट (प्रमत शृ्रङ्खला) कैर्फयत 

     

 

 द्रष्टव्यः 1.सामदुार्यक रेमियोले दफा 9 बमोजिमको कार्िातहरू तथा  प्रार्वमर्क र आमथिक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट खामबन्दी 
र्री पेश र्नुिपनेछ । आमथिक प्रस्तावमा आफूले प्रमतशृ्रङ्खला कायिक्रम उत्पादन र्नि सक्न ेदररेट प्रष्ट रूपमा 
खलुाउन ुपनेछ । 

  2.कायिक्रम उत्पादन र्नि छनौट हनुे सामदुार्यक रेमियोले मन्रालयसाँर् सम्झौता र्री उत्पादन र्रेको कायिक्रम 
मन्रालयमा सूजचकृत भएका अन्य सामदुार्यक रेमियोलाई कायिक्रम प्रसारणको लामर् उपलब्र् र्राउनपुनेछ। 

  3.कायिक्रम उत्पादनको लामर् छनौट भएको सामदुार्यक रेमियो सम्झौता र्नि नआएमा उि प्रस्तावकलाई तीन 
वषिसम्म मन्रालयका तफि बाट कुनै पमन अनदुान उपलब्र् र्राइन ेछैन। 

  4.उत्पादन र्नुिपने िम्मा शृ्रङ खला संङ्ख्या सम्झौतामा उल्लेख र्ररनछे। 

  5.थप िानकारीको लामर् यस कायिक्रम सम्बन्र्ी कायिर्वर्ी मन्रालयको वेबसाइट www.moial.p5.gov.np मा 
हेनि सर्कनछे । 

http://www.moial.p5.gov.np/


 प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. 5 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालय 

                                   बटुवल, नेपाल   

यस मन्रालयको आ.व.2077/78 को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अनसुार  मनिी/संस्थार्त रेमियोलाई कायिक्रम उत्पादन 
अनदुान अन्तर्ित एक शृ्रङ खलामा 25-30 ममनेट सम्मको रेमियो कायिक्रम उत्पादन र्नि खलुा प्रमतस्पर्ािबाट मनिी/संस्थार्त 
रेमियो छनौट र्नुिपने भएकोले इच्छुक मनिी/संस्थार्त रेमियोले "सञ्चार माध्यमलाई कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण अनदुान 
र्वतरण सम्बन्र्ी कायिर्वर्ी, 207७"  को दफा 9 बमोजिमका कार्िातहरू सर्हत देहाय बमोजिमको ढााँचामा प्रार्वमर्क र 
आमथिक प्रस्ताव संलग्न र्री 2077 असोि 18 र्ते मभर यस मन्रालयमा मनवदेन ददनहुनु अनरुोर् र्ररन्छ। म्यादमभर 
प्रस्ताव सर्हतको मनवेदन पेश नर्रेका मनिी/संस्थार्त रेमियोहरूलाई कायिक्रम उत्पादन अनदुानको प्रमतस्पर्ािमा सजम्ममलत 
नर्राइने समेत िानकारी र्राइन्छ। 

क) प्रार्वमर्क प्रस्तावमा अमनवायिरूपमा खलुाउनपुने र्ववरणः 
रेमियोको 
नाम 

ठेर्ाना दताि 
मममत 

मनयममत प्रसारण 
प्रमाणपर 
पाएको मममत 

क्षमता 
(Watt) 

 उत्पादन र्नि 
सक्ने प्रार्वमर्क 
िनशजि/प्रस्तोता 
लर्ायतको 
र्ववरण,योग्यता र 
अनभुव  

रेमियो कायिक्रम 
कजम्तमा Audio-128 

Kbps, 44100 Hz, 

Stereo System र 
प्रस्टसाँर् सनु्न सर्कने 
श्रव्य क्षमताको 
उत्पादन र्ने क्षमता 
छ/ छैन 

कै. 

        

 

ख) आमथिक प्रस्तावमा अमनवायिरूपमा खलुाउनपुने र्ववरणः 
 

रेमियोको नाम ठेर्ाना दताि मममत दररेट (प्रमतशृ्रङ्खला) 

 

कैर्फयत 

     

 

 द्रष्टव्यः 1. मनिी/संस्थार्त रमियोले दफा 9 बमोजिमको कार्िातहरू तथा प्रार्वमर्क र आमथिक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट 
खामबन्दी र्री पेश र्नुिपनेछ । आमथिक प्रस्तावमा आफूले प्रमतशृ्रङ्खला कायिक्रम उत्पादन र्नि सक्न ेदररेट प्रष्ट 
रूपमा खलुाउन ुपनेछ । 

  2.कायिक्रम उत्पादन र्नि छनौट हनु े मनिी/संस्थार्त रेमियोले मन्रालयसाँर् सम्झौता र्री उत्पादन र्रेको 
कायिक्रम मन्रालयमा सूजचकृत भएका अन्य सामदुार्यक रेमियोलाई कायिक्रम प्रसारणको लामर् उपलब्र् 
र्राउनपुनेछ। 

  3.कायिक्रम उत्पादनको लामर् छनौट भएको मनिी/संस्थार्त रेमियो सम्झौता र्नि नआएमा उि प्रस्तावकलाई 
तीन वषिसम्म मन्रालयका तफि बाट कुनै पमन अनदुान उपलब्र् र्राइन ेछैन। 

  4.उत्पादन र्नुिपने िम्मा शृ्रङ खला संङ्ख्या सम्झौतामा उल्लेख र्ररनछे। 

  5.थप िानकारीको लामर् यस कायिक्रम सम्बन्र्ी कायिर्वर्ी मन्रालयको वेबसाइट www.moial.p5.gov.np मा 
हेनि सर्कनछे । 

http://www.moial.p5.gov.np/


 प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. 5 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालय 

                                   बटुवल, नेपाल   

यस मन्रालयको आ.व.2077/78 को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अनसुार  टेमलमभिनलाई कायिक्रम उत्पादन अनदुान 
अन्तर्ित एक शृ्रङ खलामा 25-30 ममनेट सम्मको टेमलमभिन कायिक्रम उत्पादन र्नि खलुा प्रमतस्पर्ािबाट टेमलमभिन छनौट 
र्नुिपने भएकोले इच्छुक टेमलमभिनले "सञ्चार माध्यमलाई कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण अनदुान र्वतरण सम्बन्र्ी कायिर्वर्ी, 
207७"  को दफा 9 बमोजिमका कार्िातहरू सर्हत देहाय बमोजिमको ढााँचामा प्रार्वमर्क र आमथिक प्रस्ताव संलग्न र्री 
2077 असोि 18 र्ते मभर यस मन्रालयमा मनवदेन ददनहुनु अनरुोर् र्ररन्छ। म्यादमभर मनवेदन पेश नर्रेका 
टेमलमभिनलाई कायिक्रम उत्पादन अनदुानको प्रमतस्पर्ािमा सजम्ममलत नर्राइने समेत िानकारी र्राइन्छ। 

क) प्रार्वमर्क प्रस्तावमा अमनवायि खलुाउनपुने र्ववरणः 
टेमल
मभि
नको 
नाम 

ठे
र्ा
ना 

दताि 
नं./ 
मममत 

मनयममत 
प्रसारण 
प्रमाणपर 
पाएको मममत 

Resolutio

n 

Full 

HD(1920

*1080) 

छ/छैन 

कायिक्रमको 
Frame rate 

कजम्तमा 25i 
FPS 

छ/छैन 

आवािको 
र्णुस्तर 
कजम्तमा 
48000Hz, Min 

128 Kbps र 
Stereo 

System 

छ/छैन 

दृश्य र्णुस्तर 
MP4 Format 

मा वा सो 
भन्दा उच्च 
र्णुस्तरमा 
प्रस्टसाँर् सनु्न 
सर्कने श्रव्य 
क्षमताको  
उत्पादन र्नि 
सक्ने क्षमता 
छ/छैन 

 कायिक्रम 
उत्पादन 
र्ने 
प्रार्वमर्क 
िनशजि/प्र
स्तोताको 
र्ववरण, 
योग्यता र 
अनभुव  

कै 

          

ख) आमथिक प्रस्तावमा खलुाउनपुने र्ववरण 

टेमलमभिनको नाम ठेर्ाना दताि मममत दररेट (प्रमत शृ्रङ खला) 

 

कैर्फयत 

     

 द्रष्टव्यः 1.टेमलमभिनले दफा ९ बमोजिमका कार्िातहरू  तथा प्रार्वमर्क र आमथिक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट खामबन्दी र्री 
पेश र्नुिपनेछ । आमथिक प्रस्तावमा आफूले प्रमतशृ्रङ्खला कायिक्रम उत्पादन र्नि सक्न ेदररेट प्रष्ट रूपमा खलुाउन ु
पनेछ । 

  2.कायिक्रम उत्पादन र्नि छनौट हनु े टेमलमभिनले मन्रालयसाँर् सम्झौता र्री उत्पादन र्रेको कायिक्रम 
मन्रालयमा सूजचकृत भएका टेमलमभिनलाई प्रसारणको लामर् उपलब्र् र्राउनपुनेछ। 

  3.कायिक्रम उत्पादनको लामर् छनौट भएको टेमलमभिन सम्झौता र्नि नआएमा उि प्रस्तावकलाई तीन वषिसम्म 
मन्रालयका तफि बाट कुनै पमन अनदुान उपलब्र् र्राइन ेछैन। 

  4.उत्पादन र्नुिपने िम्मा शृ्रङ खला संङ्ख्या सम्झौतामा उल्लेख र्ररनछे। 

  5.थप िानकारीको लामर् यस कायिक्रम सम्बन्र्ी कायिर्वर्ी मन्रालयको वेबसाइट www.moial.p5.gov.np मा 
हेनि सर्कनछे । 

   

http://www.moial.p5.gov.np/

