
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

यस अकंमा 
 

 सामुदाययक छलफललाई बढावा 
ददन नाटक प्रयोग गदै 

 गरिबी सम्बोधन गनन सामदुाययक 

यमदियाको भूयमका 
 िेदियोको लायग अन्तवानतान 
 सामुदाययक िेदियोको लायग 

सामुदाययक अनुसन्धान 

 ज्ञान आदान प्रदान सत्र 

 सहभागीहरूको प्रयतदिया 
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सामुदायिक छलफललाई बढावा ददन ड्रामा 
प्रिोग गदै 
यिएटि वा नाटक एक महत्त्वपरू्न प्रदर्नन कला हो जसले दर्नकहरूको अगादि 

वास्तववक वा कल्पना गनन सक्ने अनुभवहरू प्रस्ततु गदनछ। यसले हामीलाई हामी 
कसिी बोल्छौं ि हामीले बोलेको कुिा कसिी साझा गछौं भन्ने बािे सोच्न उत्प्पे्ररित 

गछन। नाटकले नाटकको यलखित वा मदुित खस्िप्टलाई जनाउँछ भने यिएटि 

नाटकको स्टेज उत्प्पादन हो, यहाँ र्ब्दहरू एकान्ति रूपमा प्रयोग भइिहेको छ। 

िंगमञ्चले कायनिमलाई आकर्नक ि सहभायगतामूलक बनाउन मद्दत गछन भने 

िेदियो मनको िंगमञ्च हो। िेदियोहरू ग्रामीर् जनसखं्याको लायग सबभैन्दा 
पहँुचयोग्य छन ्ि िेदियो नाटकहरूले व्यवहाि परिवतननहरूको लायग प्रभावकािी 
माध्यमको रूपमा सेवा गनन सक्छन।् 

 

 

 

रेदििो नाटक दकन ? 

 नाटकले श्रोता/श्रोताहरूसँग 

भावनात्प्मक स्तिमा जोदिन मद्दत गछन 
 नाटकले तथ्य ि काल्पयनक संयोजन 

गदनछ 

 नाटकले सन्देर्लाई अधोिेखित गनन 
रूपकहरू प्रयोग गदनछ 

 नाटकले स्िानीय बोलीको प्रयोग गछन 
 नाटकले स्टेरियोटाइपहरूलाई चुनौती 

ददन्छ 

 

रेदििो नाटकको लायग सुझाव 

 आफ्ना दर्नकहरूलाई यचन्नुहोस ्

 एक किाकाि प्रयोग गनुनहोस ्

 संवादको माध्यमबाट कायन 
यसजनना गनुनहोस ्

 यसलाई जीवनमा ल्याउन ध्वयन 

प्रभावहरू प्रयोग गनुनहोस ्

 नाटकको मूि सेट गनन संगीत 

समावेर् गनुनहोस ्

 ववश्वासयोग्य पात्रहरू यसजनना 
गनुनहोस ्

 भार्ाको साि सटीक ि स्पष्ट 

हुनुहोस ्

 

 

नाटकका मखु्य चाि रूप छन-् हास्य, ट्राजेिी, 
ट्र्याखजकोमेिी ि मेलोड्रामा। यसमध्ये एउटा रूपको रूपमा 
हास्य धेिै पुिानो ि मौखिक पिम्पिाको दहस्सा हो। 
िेदियोबाट हासँो हिाएको ि आवाज यनकै गम्भीि ि 

औपचारिक भएको हुनाले कमेिीले एकिसता तोड्ने 

माध्यमको रूपमा काम गनन सक्छ। कमेिी किा किनको 
एक रूप हो जसले व्यविलाई व्यविगत परिपे्रक्ष्य प्रस्ततु 

गनन अनुमयत ददन्छ जसले समदुायमा ववयभन्न 

मुद्दाहरूको छलफलमा मद्दत गदनछ। 

 * आयर्र् चन्ि सेन द्बािा वेवबनाि सत्रमा आधारित 

गररबी ववरुद्ध सामुदायिक रेदििो 
 
 



 
  

गरिबीलाई सामान्यतया धनको अभावको रूपमा यलइन्छ। नवउदािवादी अिनतन्त्र ि हाम्रो वरिपरि िहेका ससं्कृयतहरूमा, व्यविहरूलाई 

गरिबीबाट बादहि यनस्कन वा जोयगनका लायग किा परिश्रम गनन प्रोत्प्सादहत गरिन्छ। यस्तो छाप "अिनव्यवस्िा" भयनने अवधािर्ालाई 

महत्त्वपूर्न स्वायत्तता प्रदान गिेि यसजनना गरिएको छ - मानौं दक यसको आफ्नै जीवन छ। यसको नयतजा बेिोजगािी, अयनखित श्रम, 

मूल्यववृि ि अन्य सदहत ववनार्कािी हुन सक्छ ि अझ ैपयन यसको व्यवस्िापन गनन कोही पयन समातेको देखिदैन। अिनतन्त्र भनेको जनताको 
सेवा गनुनको सट्टा अन्यत्र सेवा गनुन हो भन्ने कुिा हामीले वबयसनसकेका छौं । अिनतन्त्रलाई अत्प्यायधक र्वि ददनाले समाजले िाम्रो भववष्यको 
कल्पना गदै, वतनमानलाई परिवतनन गनन सामूदहक एजेन्सीको भावना गुमाउँछ। 

 

गरिबी भनेको धनको अभाव मात्र होइन, समाजमा व्यविगत ि सामूदहक दवुै तहमा र्विहीनताको अनुभव पयन हो । व्यविको लायग, यसले 

उसको/उनको जीवनको हिेक पक्षलाई यनदेयर्त गदनछ - कसकैो पेर्ा, गयतर्ीलता, िाना ि पोर्र्, पारिवारिक संिचना, आवास, बौविक 

गयतववयध ि यस्तै अन्य यनर्नयहरू। समूहहरूको लायग, गरिबी सावनजयनक यर्क्षा, स्वास्थ्य, आवास, िोजगािी आददमा ससं्िागत असफलता 
ि यतनीहरूको दहतमा नीयतहरू परिवतनन गनन िाजनीयतक प्रयतयनयधत्प्वको कमीको रूपमा प्रकट हुन्छ। गरिबी पयन संस्कृयतसँग घयनष्ट रूपमा 
जोदिएको छ दकनभने हाम्रा आस्िा ि मनोववृत्तहरू यसलाई परिवतनन गनुनको सट्टा यिाखस्ियत कायम िाख्न उन्मुि छन।् जब कसैले गरिबी 
दैयनक जीवनमा व्याप्त हुने तरिकाहरू स्वीकाि गदनछ, यो स्पष्ट हुन्छ दक गरिबीमा भौयतक/सामग्री ि मनोवैज्ञायनक दवु ैपक्षहरू छन ्जसलाई 

सम्बोधन गनन आवश्यक छ। 

 

यमदियाको यो बहृत ्परिपे्रक्ष्यमा यमदियाको भूयमकाबािे सोच्नपुन ेआवश्यकता छ । जदटल समाजमा, व्यविहरूले एकअकानलाई यचन्न सम्भव 

छैन। हामी यमदिया ि सञ्चाि प्रर्ालीहरूमा यनभनि छौं हामीलाई हाम्रो आफ्न ैसाघँुिो व्यविगत नेटवकन हरू भन्दा बादहिको संसािको बािेमा 
बताउन। हामी हाम्रो व्यविगत सन्दभनहरू पाि गन ेजदटल ववर्यहरूको बािेमा हामीलाई यर्खक्षत गनन पयन यतनीहरूमा यनभनि छौं। यसिी 
यमदिया एक मध्यस्ि ससं्िा बन्छ जसको माध्यमबाट हामी एकअकानको बािेमा जान्दछौं। यद्यवप, हामीलाई िाहा छ दक यमदियाको 
मध्यस्िता यनदोर् होइन। ववज्ञापन, मनोिञ्जन, सेयलबे्रटी संस्कृयत, ि सामान्यतया अयधक पुँजीवादी उपभोगको लायग धकेल्दै नाफाको 
पक्षमा यनजी स्वायमत्प्वको यमदिया मध्यवती। सावनजयनक यमदिया सामान्यतया सिकािी अयभनेताहरु द्वािा यनयखन्त्रत छ, 

 

यस्तो अवस्िामा सामुदाययक प्रसािकहरूले लक्षर् मात्र नभई गरिबीको मूल कािर्हरू ववरुि लड्न महत्त्वपूर्न भूयमका िेल्न सक्छन।् 
सामुदाययक स्वायमत्प्वको माध्यमबाट उनीहरूको स्िानीय पदयचह्न ि सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा िाख्दै, यी प्रसािकहरूले प्रत्प्येक 

के्षत्रमा गिीबी कसिी उत्प्पादन गरिन्छ भन्ने बािे र्विर्ाली बुझाइ प्रदान गनन सक्छन।् गरिबीको उत्प्पादनलाई आयिनक र्ोर्र्को सूक्ष्म ज्ञान 

चादहन्छ, जसको फलस्वरूप कुन समूहहरू प्रभावर्ाली छन ्ि कुन प्रकािको आयिनक, िाजनीयतक ि सासं्कृयतक सम्बन्धहरू माफन त कुन 

समूहहरू हावी छन ्भन्ने सही पदहचान चादहन्छ। त्प्यस्ता सम्बन्धहरूको नक्साङ्कनले व्यवि ि समूहहरू अरूको िचनमा कसिी प्रभतु्प्व 

जमाउँछन ्भन्ने कुिा उजागि गदनछ। सामुदाययक प्रसािकहरूको भयूमका जात, वगन, यलङ्ग/लैखङ्गकता, भार्ा आददको आधािमा वचनस्व 

भएका समूहहरूको पछादि उयभने हो। 

 

प्रसािकहरूले वचनस्व समूहहरूको जीवनलाई सावनजयनक के्षत्रमा ल्याउन सक्छन।् यसको अिन ववववध ि िचनात्प्मक कायनिम िर्नीयत माफन त 

आफ्नो संघर्नलाई समाजको केन्िमा ल्याउनु हो। कायनिमले गरिबीको भौयतक ि प्रतीकात्प्मक पक्ष दवुैलाई स्वीकाि गनुनपछन - महत्प्वपूर्न 
पूवानधािमा पहँुचको कमीदेखि व्यविमा र्विहीनताको भावनासम्म। प्रसािकहरू मञ्च बन्न सक्छन ्जसको माध्यमबाट यी समूहहरूले 

िाज्यलाई आफ्नो दहतको प्रयतयनयधत्प्व गनन सक्छन,् प्रगयतर्ील जनमिुी नीयतहरूको लायग सहमयत यनमानर् गनन। अन्तमा, प्रसािकहरूले 

उनीहरूको र्ोर्र् वा प्रभतु्प्व स्वीकाि नगन ेसमूहहरूको आवाजलाई पयन ववस्ताि गनन सक्छन।् प्रयतिोध तफन का प्रयासहरू सामुदाययक 

प्रसािकहरूद्वािा अयभलेिीकिर् ि ववस्तारित दवु ैहुन सक्छन ्जसले गदान तल्लो तहमा गरिबी ववरुि लड्न प्रमुि सहयोगी बन्न सक्छ। 

 
 

गररबीलाई सम्बोधन गनन सामुदायिक यमदििाको भूयमका 
- िा. रामनाथ भाट 



 
 

 

  

  अन्तवानतानको तयािी गदान ध्यान ददनपुन ेकेही बुदँाहरू यनम्न हुन:् 

 ववर्य ि स्रोत व्यविहरूमा अनसुन्धान 

 पदहले प्रश्नहरू तयाि गनुनहोस ्

 अन्तवानतानकतान प्रश्न, समय ि स्िानमा लयचलो हुनपुछन 
 संवादी हुनुहोस:् अन्तवानतान यलने व्यविले ददएको जवाफबाट फलो-

अप प्रश्नहरू तयाि गनन सदकन्छ 

 सुिखक्षत प्रश्नहरूको साि सुरू गनुनहोस ्

 श्रोताहरूलाई सम्झनुहोस ्

अन्तवानतान सञ्चालनका लायग सुझावहरू: 

 आिाम गनुनहोस ्ि अको व्यविलाई सहज बनाउनुहोस ्

 प्रसािर् गनन सहमयत यलनुहोस ्

 स्पष्ट ि छोटो प्रश्नहरू सोध्नुहोस ्

 5W1H प्रयोग गनुनहोस ्(के? को? कहाँ? कदहले? दकन? कसिी?) 

 "अखन्तम" प्रश्नको साि अन्तवानतानको अन्त्प्यको घोर्र्ा 
गनुनहोस।् 

 व्यविको नाम, खस्ियत, संगठन, ि ववर्य दोहोयानउनुहोस ्

 

रेदििोको लायग अन्तवानतान 

सामुदायिक रेदििोको लायग सामुदायिक अनुसन्धान 

सामुदाययक अनुसन्धान समुदायका सदस्यहरूका लायग गरिएको 
अनुसन्धान हो। समुदायका सदस्यहरू ि ववरे्र्ज्ञहरूले जानकािी 
सङ्कलन गनन ववरे्र् गिी सामुदाययक आवश्यकताहरू सँगै काम गछनन।् 

सामुदाययक िेदियोहरूले लखक्षत श्रोताहरूको लायग मदु्दाहरू पदहचान गनन ि 

अदद्वतीय समुदायको अदद्वतीय आवश्यकताहरू बािे जान्न अनसुन्धान 

सञ्चालन गदनछ। अनुसन्धानले समुदायको अदद्वतीय यमदिया ढाँचा 
पदहचान गनन पयन मद्दत गदनछ। यद्यवप, अनुसन्धानकतान भौगोयलक ि 

जनसांखख्यकीय ज्ञान ि समझको साि एउटै के्षत्रको हुनुपछन। 

अनुसन्धान प्रदििा: 
 अनुसन्धानको उदे्दश्य ि यसको उदे्दश्यहरू पदहचान गनुनहोस ्

 पषृ्ठभूयम जानकािी सङ्कलन 

 अनुसन्धान दिजाइन गन ेि कसलाई कुिा गन ेयनर्नय गने 
 अनुसन्धान उपकिर्हरू दिजाइन गदै 

 तथ्यांक संकलन 

 िाटा प्रर्ोधन ि ववश्लेर्र् 

 अनुसन्धान प्रयतवेदन तयाि गने 
 

सबै प्रकािका अनुसन्धानहरू जस्तै, सामुदाययक अनुसन्धान सञ्चालन 

गदान चुनौतीहरू सामना गरिन्छ ि यतनीहरू समावेर् छन:् 

 समय समस्या 
 अन्तवानतान यलनेहरूलाई बुझाउन नसक्न ु

 समय लाग्ने 

 समन्वय मदु्दा 
 ववश्वसनीयता: दकन जानकािी सङ्कलन भइिहेको छ? 

 प्रामाखर्कता 
 साक्षात्प्कािकतानहरू केखन्ित नहुन सक्छन ्

महामािीपयछको ववश्वको सन्दभनमा आयिनक क्षयतपयछ, केही दर्कहरूमा वबस्तािै सखञ्चत कल्यार्कािी पुँजीवादका फाइदाहरू हटाउँदै लािौं 
मायनसहरू गरिबीमा धकेयलएका छन।् यो कुनै आियनको कुिा होइन दक ससंािभिका समाजहरूले जीवन स्तिमा मात्र होइन मनोवैज्ञायनक 

स्वास्थ्यमा पयन उल्लेिनीय यगिावट देिेको छ। जलवायु परिवतनन, बढ्दो िाजनीयतक अयधनायकवाद, गलत सचूना ि व्यापकता 
पुँजीवादी उपभोगवादले गरिबीको सामान्य उत्प्पादनलाई सदिय रूपमा बढाइिहेको छ। यदद हाम्रा भावी पसु्तालाई िाम्रो संसाि यनमानर् गन े

कुनै मौका छ भने, सम्मान ि भ्राततृ्प्व, समानता ि स्वतन्त्रताको लायग उयभनु ि लड्नु जनताको यमदियाको दाययत्प्व हो। 

 



 

सामुदाययक िेदियो पत्रकाि (CRJs) लाई कोयभि-१९ सम्बन्धी गरिबीलाई सम्बोधन गनन सर्विकिर् गनन २४ जनविीदेखि ९ फेब्रुअिी, 
२०२२ सम्म एक अनलाइन प्रयर्क्षर् कायनर्ाला आयोजना गरिएको यियो जसमा बंगलादेर्, इन्िोनेयसया, भाित ि नेपालका चाि 

देर्हरूमा CRJ हरूको क्षमता ववकासमा मद्दत पुग्यो। कायनर्ालामा सहभागीहरुबीच ज्ञान आदानप्रदान गन ेसत्र पयन िहेको यियो । 

ज्ञान बाँिफाँि सत्रमा सोयधएका केही प्रश्नहरू यस प्रकाि यिए: 

सीमान्तकृत समुदाि र यतनका समस्िाहरूलाई कसरी पदहचान गनुनहुन्छ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ज्ञान साझेदारी सत्र 

"अनुसन्धान सञ्चालनले हामीलाई श्रोताहरू को हुन ्ि कयत छन ्भनेि जान्न मद्दत गदनछ ि लखक्षत 

दर्नकहरूको बािेमा जानकािी पयन प्रदान गदनछ।" – िीएन चौधिी 

 
"मायनसहरूलाई या त यतनीहरूको घिमा वा यतनीहरूको िेती जस्ता काममा भेट्दा जानकािी सङ्कलन गनन मद्दत 

गदनछ।" - नोयभया एयतक 

"सामुदाययक स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा प्रश्नावलीहरू भिेि समुदायका आवश्यकताहरू पदहचान गरिन्छ।" -

अयनस पुवनन्ती 

 "हामी फोकस समूह छलफल (FGD) सञ्चालन गछौं ि सही जानकािी सङ्कलन गनन मद्दत गन ेववर्यहरूको 
आधािमा समुदायहरूलाई ववयभन्न समूहहरूमा ववभाजन गछौं।" – र्यमनला 

महामारीको समिमा समुदािलाई मद्दत गनन तपाईंले के गनुनभिो? 

 
“सिकाि वा अन्य ससं्िाबाट कुनै सहयोग नपाए पयन सामुदाययक िेदियोले िेदियो कक्षा प्रसािर् गनन िालेको 
छ । हामीले यर्क्षकहरूलाई िेदियो प्रसािर् चलाउन तायलम ददयौं।” - रिनाल्िी 

 

"समुदायलाई सही जानकािी प्रदान गनन यातायात ि कोर्को अभाव जस्ता ववयभन्न चनुौतीहरूको बावजुद हामी 
दृढ िह्यौं।" – मो. नोयोन अली 

 

“हामी महामािीको समयमा सहयोगको िाँचोमा पिेका मायनसहरूबाट फोन कलहरू प्राप्त गनछेौं। त्प्यसैले, 

हामीले िाद्यान्न ि अन्य आधािभूत आवश्यकताहरू प्रदान गन ेसंस्िाहरू ि ठाउँहरूसँग सम्पकन  गनन मद्दत 

गिय्ौं। ” – प्रीयत 

 
"महामािीको समयमा धेिै मायनसहरू गाउँ फकन न िालेपयछ हामीले उत्प्पादकत्प्व ि संलग्नता बढाउन ववयभन्न 

कायनिमहरू सरुु गयौं।" – यनमानया गुरुङ 

 

 

 
महामारीको समिमा गलत सूचनाको प्रसारलाई कसरी सम्बोधन गनुनभिो? 

"हामी पदहले प्राप्त कुन ैपयन जानकािी प्रमाखर्त गनछेौं ि सही जानकािी मात्र प्रसािर् गनछेौं।" – उयमनला दनवुाि 

"हामीले COVID-19 टास्क फोसन टोलीमा भाग यलयौं ि फेसबुक जस्ता सोर्ल यमदिया च्यानलहरू माफन त जानकािी 
साझा गयौं।" - लतीफ िोयचयाना 



 

पाता दे ववृि 

रेदििो सगोरयगरर 

बंगलादेश 

अर्ुनन श्रषे्ठ 

रेदििो धाददङ 

नेपाल 

 

  
प्रयशक्षण सत्रहरूबाट तपाईंले मुख्ि यसकेका कुराहरू के यथए? के निााँ यथिो र के पदहले न ैथाहा यथिो तर उपिोगी? 

"टक र्ो/कायनिम उत्प्पादन प्रववयध सत्र मेिो लायग उपयोगी ि मेिो कामको लायग सान्दयभनक यियो। त्प्यसैगिी, 
कायनिम उत्प्पादन चिर्मा मागनदर्नन सत्र पयन उवत्तकै उपयोगी यियो। – अजुनन श्रषे्ठ 

"यद्यवप मैले सब ैसत्रहरू मेिो कामको लायग उपयोगी ि सान्दयभनक पाए, म प्राववयधक पक्षहरू जस्तै यमश्रर्, 

सम्पादन, िेकदिनङ, आदद बािे िप जान्न चाहन्छु।" – ददपक ित्री 
 

सत्रहरू अन्तिदियात्प्मक ि व्यावहारिक यिए ि मलै ेयसकेको कुिालाई सीधा अभ्यासमा िाख्न सक्छु।  

– सम्झना काकी 
 

AMARC-AP द्वािा कायनिम यनमानर्मा नाटक ि स्ट्यान्ि-अप कमेिीको प्रयोग, सामुदाययक अनसुन्धान, मदहला ववरुि दहंसा, लखैङ्गक 

समानता, टक र्ो, ि उत्प्पादन प्रववयध, अयभयानको भयूमका, आदद जस्ता ववयभन्न ववर्यहरूमा कुल १६ वेवबनाि सत्रहरू सञ्चालन 

गरिएको यियो। । 

सहभागीहरूको प्रयतदििा 
 “प्रयर्क्षर्मा सामुदाययक अनुसन्धानको बािेमा िाहा पाएपयछ मैले दफल्ि यभखजट गनन िालेको छु। मेिो 
समुदायका गरिबहरू कसिी बाँयचिहेका छन,् यतनीहरूका समस्याहरू ि हाम्रा िेदियो कायनिमहरू माफन त के-

कस्ता समस्या/समस्याहरूलाई सम्बोधन गनुनपछन भन्ने कुिामा म अदहले धेिै सचेत छु। जे होस,् हाम्रो 
समुदायका मायनसहरू यसबािे बोल्न नचाहने ि यर्क्षाको महत्त्व वा बालवववाहका हायनकािक प्रभावहरू 

नबुझेकाले मलाई सचूना सङ्कलन गनन समस्या भइिहेको छ। म अदहले मेिो टोलीसँग ववयभन्न स्िानमा 
गएि बालवववाह अन्त्प्य गनन ि आफ्ना छोिाछोिीलाई ववद्यालय पठाउन जनतालाई जानकािी ददन्छु। 

भववष्यमा, यदद मैले यस्तै तायलमहरूमा भाग यलने मौका पाएँ भने, म व्यवहाि परिवतननहरूमा योगदान 

ददन सक्ने प्रभावकािी कायनिमहरू कसिी उत्प्पादन गन ेभन्ने बािे िप जान्न चाहन्छु।" 

तायलमपयछ हाम्रो िेदियो स्टेर्नले लैखङ्गक ववर्यलाई प्राियमकता ददन िालेको छ । हामी हाम्रो 
समुदायको ववववधतालाई प्रयतवबखम्बत गन ेहाम्रा कायनिमहरू समावेर्ी बनाउनको लायग पयन यो 
वबन्द ुबनाउँछौं। ति, पीदित ि बाँचेकाहरूले हामीसँग उनीहरूको ददुनर्ा साझा नगदान हामीले 

चुनौतीहरूको सामना गछौं। यसबाहेक, हाम्रो यनिन्ति प्रयासको बावजुद, जब हामीले उठाएका 
समस्या वा मदु्दाहरूलाई सम्बोधन हँुदैन, यसले हामीलाई कदहलेकाहीं यनिार् बनाउँछ। यस्ता 
चुनौतीका बाबजदु पयन हामीले समुदायका वास्तववक समस्यालाई यलएि कायनिमहरु जािी िािेका 
छौं । 

तायलमले मलाई धेिै सहयोग गिेको भएतापयन म भववष्यमा फोटो ि यभदियो सम्पादन जस्ता 
प्राववयधक सीपहरू यसक्न चाहन्छु। जसिी दिखजटल प्रववयधहरू ितु गयतमा अगादि बदढिहेका छन,् 

मलाई लाग्छ दक हामीले पयन आफूलाई अपिेट िाख्नपुछन। 



 

रोर्मिन्ती 
रासी एफएम 

इन्िोनेयसिा 

उयमनला दनुवार 

रेदििो उदिपुर 

नेपाल 

प्रीयत 

गुिगााँव की आवार् 

भारत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट: कृपया खक्लक गनुनहोस ्https://soundcloud.com/amarc-ap"दखक्षर् ि दखक्षर्पूवी एयर्या कायनिमको ग्रामीर् के्षत्रहरूमा 
महामािी-सम्बखन्धत गरिबीलाई सम्बोधन गदै" सहभागीहरूद्वािा उत्प्पाददत कायनिमहरू सनु्नको लायग। 

 

 

 

 
AMARC ASIA-PACIFIC 

 
SANEPA, LALITPUR-2 

NEPAL 
Phone: +977 1 5454811 

E-mail: ro@amarc-ap.org 

AMARC Asia-Pacific is the regional autonomous chapter of the 
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC 
International). AMARC Asia-Pacific is constituted by the 
members of AMARC from countries in the Asia-Pacific region. 
AMARC Asia-Pacific has sub-regional governance structure that 
consists of South Asia, South East Asia, the Pacific and East Asia.  

“मैले पदहलो पटक गरिबी ि कोयभि-१९ महामािीलाई जोड्ने यस्तो तायलममा अको देर्का सहभागीहरूसँग 

भाग यलएको यिएँ त्प्यसैले अको देर्का समस्याहरूको बािेमा धेिै यसक्न पाएको यियो ि यो मेिो आफ्न ै

देर्को जस्तो देखिन्थ्यो। ववरे्र् गिी िेदियो नाटक ढाँचामा प्रयर्क्षर् सत्र उपयोगी ि िोचक लाग्यो। अदहले 

हाम्रो िेदियो स्टेर्नले िेदियो नाटक बनाउन िालेको छ । ति, हाम्रो उत्प्पादनलाई प्रत्प्यक्ष रूपमा तल्लो 
तहसम्म प¥ुयाउने प्रयास गदान हामीले यनिन्ति प्रयास गदान पयन कदहलेकाहीीँ  समुदायलाई संलग्न गिाउन 

कदठन हुने भएकाले चनुौतीहरूको सामना गछौं । 

तायलमले मेिो िेदियो कायनिम उत्प्पादन कौर्ल सुधाि गनन मद्दत गिेको छ। ि, यदद भववष्यमा अको 
तायलममा भाग यलने हो भने, म अन्तिदियात्प्मक ि प्रभावकािी िेदियो कायनिमहरू कसिी उत्प्पादन गन े

भन्ने बािे िप जान्न चाहन्छु। 

“प्रयर्क्षर्ले हाम्रो िेदियो स्टेर्नमा सामुदाययक सहभायगता बढाउन मद्दत गिेको छ। अब हामी कुनै पयन 

िेदियो कायनिम उत्प्पादन गनुन अयघ समुदायसँग पिामर्न गछौं। तायलमले हामीलाई िेदियो कायनिमहरूको 
लायग ववर्यवस्तु/ववर्य छनोट गदान समुदायलाई संलग्न गिाउनुको महत्त्व बुझेको छ। ति, कदहलेकाहीीँ  
समुदायका सदस्यहरूले हामीसँग आफ्ना समस्याहरू साझा गनन सहज महसुस नगन ेभएकाले समुदायले 

सामना गनुनपिेका समस्या वा समस्याहरू पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। जे होस,् हामी समुदायको 
वास्तववकता झल्काउने कायनिमहरू उत्प्पादन गनन सक्दो प्रयास गछौं। 

यद्यवप हामीले प्राप्त गिेको तायलमले मेिो कामको लायग धेिै सहयोगी भएको छ, म स्ट्यान्ि-अप कमेिी 
बािे िप जान्न चाहन्छु जनु प्रयर्क्षर्को िममा सखंक्षप्त रूपमा छलफल गरिएको यियो। यसको अयतरिि, 

म पोिकाखस्टङ यसक्न ि यभदियो सम्पादन ि यमखक्सङमा मेिो सीप सुधाि गनन पयन इच्छुक छु। 

"प्रयर्क्षर्मा भाग यलएपयछ, हामीले समुदायमा गम्भीि ि सवेंदनर्ील ववर्यहरूलाई हाइलाइट गनन 
कमेिी/िेदियो नाटक ढाचँा प्रयोग गनन िालेका छौं। यो अझ प्रभावकािी ढाँचा सावबत भएको छ दकनदक 

हामी कुनै पयन दहचदकचाहट वबना समुदायलाई वपिोल्ने गम्भीि समस्याहरूको बािेमा हलुका कुिा गनन 
सक्छौं। िप रूपमा, तायलम सदकएपयछ आयोखजत मेन्टरिङ सत्रहरूले हाम्रो नाटक यनमानर् कौर्ल सुधाि 

गनन मद्दत गिय्ो। ति, संवेदनर्ील ववर्यका लायग कमेिी ढाँचा प्रयोग गदान मायनसहरूले त्प्यसलाई महत्त्व 

नददने ि कमेिीको पछादिको सन्देर् हिाउने हो दक भन्ने िि सधैं लाग्छ। तसिन, यदद मैले भववष्यमा 
मौका पाए ँभने म ववयभन्न कायनिम ढाँचाहरूको बािेमा िप जान्न चाहन्छु। 

 

 

  

 

The “Addressing pandemic-related poverty in rural regions of South and Southeast Asia Program” is implemented by 

World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC Asia-Pacific) with the support of Catholic Media Council 

(CAMECO) and the financial assistance of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 
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