प्रस्ताव आम्हान : आदिवासीद्वारा संचालित सामुिायिक रे डििोकोिागि अनुिान पररिोजना, २०२०
प्रस्ताव पेश िने अन्ततम लमयत : फेब्रअ
ु री, १५, २०२०

प्रस्ताव पठाउन िोग्ि िे शहरु : मेक्सीको, ग्वाटे माला, बेललज, एलसाभाडोर, हुन्डोरस, निकारागआ
ु ,
कोस्टाररका, पािामा, बोलललभया, पेरु, कोलोम्बीया, इक्वेडोर, चिले, अजेन्टीिा, िेपाल, िर्थइस्ट
इन्न्डया, बोत्सवािा, िालमववया र दक्षिण अफ्रिका ।
उिे श्ि :
आददवासीद्वारा संिाललत सामुदानयक रे डडयोको लाचग िौर्ो िरणको अिुदाि पररयोजिा घोषणा गिथ
पाउँ दा कल्िरल सरभाथइभल खश
ु ी व्यक्त गदथ छ । यो अिुदाि पररयोजिा कल्िरल सरभाथइभलको

ववलभन्ि कायथक्रमहरुमध्ये सामद
ु ानयक रे डडयो अन्र्तगतको कायथक्रम हो । आददवासी जिजानतहरुद्वारा
संिाललत रे डडयोहरुलाई आफ्िो समद
ु ायलाई उिीहरुले बोल्िे र बझ्
ु िे भाषामा, उिीहरुको आवश्यकता
र सामदु हक िाहािा बमोन्जम जािकारी, लशिा र मिोरञ्जि ददिे कायथलाई र्प सहयोग प¥
ु याउँ दै ,
आददवासी समुदायको हकमा भरपदो सूििा सम्रेषणको मञ्िको रुपमा सामुदानयक रे डडयोलाई
स्र्ावपत गिे यस कायथक्रमको मुख्य उदे श्य हो ।

यस पररयोजिाले आददवासी समद
ु ायको सामद
ु ानयक रे डडयोले स्र्ानियदे खख रान्रिय तहमा

आददवासीहरुको संस्कृनत, भाषा, इनतहास र लसद्धान्तको पि
थ त्र्ाि, अचधकारको सम्बद्र्धि, भलू म,
ु उ
भ–ू िेत्र र राकृनतक स्रोतसाधि संरिणको कायथलाई सहयोग प¥
ु याउिे र आददवासी मदहलाहरुको
िेतत्ृ व ववकास गिे उद्दे श्य राखेको छ ।

यस अिद
ु ाि पररयोजिाका लाचग मेक्सीको, ग्वाटे माला, बेललज, एल्साभाडोर, हुन्डोरस, निकारागआ
ु ,
कोस्टाररका, पािामा, बोलललभया, पेरु, कोलोम्बीया, इक्वेडोर, चिले, अजेन्टीिा, िेपाल, िर्थइस्ट

इन्न्डया, बोत्सवािा, िालमववया र दक्षिण अफ्रिकी दे शमा संिाललत आददवासी रे डडयोले यो िरणमा
फेब्रुअरी, १५, २०२० लभत्र रस्ताविा पेश गिथ सक्िेछि ् ।
रस्ताविालाई ललखखत रुपमा (कम्तीमा २ पेज), अडडयो (३ दे खख ५ लमिेट) वा श्रव्यदृश्य लभडडयो रे न्क्डथङ
(३ दे खख ५ लमिेट) माफथत स्पेनिश, अंग्रेजी, रलसयि, िेपाली, सि
ु व
ु ार, दहन्दी, फ्रकिे, माम, डडक्जाग्जा

(इस्र्ामोस जापोर्ेक), आयक
ु , आफ्रिकान्स, िेन्ि, पोजोमम मध्ये कुिै एकभाषामा पेश गिथ सफ्रकिे छ
।
पररयोजिाको अचधकतम रालश ८००० अमेररकी डलर हुिेछ ।

यस िरणमा आददवासी समुदायको आवश्यकताअिुसार कुिैपनि खालको रस्ताविा पेश गिथ सफ्रकिे
छ । तर कल्िरल सरभाथइभलले मौललक र पररणाममुखी रस्ताविालाई रार्लमकता ददिेछ ।

रस्ताविाको ववषयवस्तु यही िै हुिुपछथ भन्िे छै ि । यद्यवप निम्ि ववषयहरुमा कायथ गिथका लाचग
रस्ताव पेश गिथ सफ्रकिेछ :

१) रे डडयो संिालिका लाचग आवश्यक इजाजतपत्र राप्त गिथ कािूिी सहायतका लाचग । (मेक्सीको
लाचग मात्र लागूहुिेछ)

२) रे डडयोको िमता अलभवद्
ृ चधका लाचग, जस्तैैः राणिीनतक योजिा बिाउि, रे डडयो संिालक सलमनत
गठिका लाचग, वातावरणीय िीनत, लैङ्चगक िीनत निमाथणको सार्ै रे डडयो कायथक्रमको रभावकाररता
मुल्याङ्कि सम्बन्धमा योजिा बिाउिे र लागू गिे सम्बन्धमा ।
३) रे डडयोकमीहरुको सीप अलभवद्
ृ चध गिे, जस्तैैः कायथक्रम उत्पादि, खोज पत्रकाररतासम्बन्धी
ताललम, रे डडयो उपकरण बिाउिे सम्बन्धमा ।

४) समुदायमा रे डडयोको पहुँि र रभावकाररता सम्बन्धी अध्याि तर्ा मुल्याङ्कि गिे सम्बन्धमा ।
५) आददवासीहरुको अचधकारसम्बन्धी संयक्
ु त रारिसंघीय घोषणापत्र, उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता राप्त
गरे को आददवासी इनतहास, आददवासी भलू म, भि
ु ेत्र र राकृनतक स्रोतमार्ीको पहुँि, समािार निमाथण,
आददवासी मदहलाका अचधकार, सांस्कृनतक र पख्र्
ु यौली सम्पदा, रान्रिय कािि
ू ले आददवासीहरुमा
पारे को ववभेदसम्बन्धी सावथजानिक बहस तर्ा कायथक्रम निमाथण सम्बन्धमा ।

६) रे डडयोको उपकरण खररदसम्बन्धी (कुल पररयोजिाको ३० रनतशतमा लसलमत हुिप
ु िे )
७) सामुदानयक रे डडयोको संलग्ितामा आददवासी जिजानतको अचधकार सुनिन्श्तताका लाचग गररिे
कदमसम्बन्धी ।

८) स्र्ावपत सामुदानयक रे डडयोले अको सामुदानयक रे डडयोको िमता अलभवद्
ृ चधको लाचग ताललम ददिे
सम्बन्धमा ।

९) रे डडयो कायथक्रम उत्पादि र ववतरण गिे सम्बन्धमा ।

१०) ियाँ रववचध रयोग सम्बन्धी िमता अलभवद्
ृ चध गिे सम्बन्धी (जस्तै, वेभ न्स्िलमङ, सभथर ललङक,
रे डडयोको वेवपेजहरु निमाथण आदद)

पररयोजिा मौललकता, ददगोपिा, र आददवासी जिजानतको अचधकार र संन्स्कृनतसम्बन्धी कायथ गिे
उद्दे श्यमा स्पस्टताको आधारमा छिौट गररिेछ । पररयोजिा ६ दे खख १० मदहिालभत्रमा सम्पन्ि

गिप
ुथ िेछ । पररयोजिाले रे डडयो र समद
ु ायको दहत, मद्
ु धा र आवश्यकतालाई सम्बोधि गिुथ पिेछ ।

यस पररयोजिामा आददवासीको भाषामा कायथक्रम उत्पादि र रसारण गिे आददवासीद्वारा िै
संिाललत सामुदानयक रे डडयोलाई ववषेश रार्लमकता ददईिेछ ।
प्रस्तावना आवेिन भने तररका
पदहलो िरणमा पररयोजिासम्बन्धी अवधारणपत्र ललखखत, अडडयो वा श्रव्यदृश्य÷लभडडयो
रे न्क्डथङमाफथत ् पेश गिथ सफ्रकिेछ । ललखखत रस्ताविा अचधकतम २ पेजसम्मको र अडडयो वा लभडडयो ३
लमिेटसम्मको हुिुपिेछ । रारन्म्भक अवधारणापत्र छिौटमा परे मा अंग्रेजी र स्पेनिस भाषामा ववस्तत
ृ
रस्ताविा पेश गिप
ुथ िेछ । पररयोजिासम्बन्धी अवधारणपत्र आददवासी समुदायहरुलाई उपयुक्त हुिे
तररकाले तयार पररएको छ ।

ललखखत, अडडयो वा लभडडयो रे न्क्डथङस्वरुपको अवधारणापत्रमा निम्ि कुरा संलग्ि हुिुपिेछैः
क) सामुदानयक रे डडयोको िाम, रे डडयो स्र्ापिाको संक्षिप्त इनतहास । रे डडयो र संस्र्ाको वेवसाईट,
फेसवुक वा अन्य सोसल साईटहरुको ललंक ।

ख) रे डडयोले सेवा पु¥याएको समुदाय, रे डडयोको लक्षित समुदाय वा श्रोताको जिसंख्या ।
ग) सामद
ु ानयक रे डडयोको औचित्य र समद
ु ायको आवश्यकता ।
घ) पररयोजिाको पररकल्पिा र सम्बोधि गिथ खोजेको समद
ु ायको आवश्यकता ।
ङ) पररयोजिा अन्र्तगत गररिे गनतववचधसम्बन्धी ववस्तत
ृ पररिय ।
ि) पररयोजिाको अन्तमा रप्त गिथ खोजेको लक्ष्य वा उपलन्धध ।
छ) पररयोजिाको लागत (अचधकतम ८००० अमेररकी डलर), पररयोजिाको बजेट स्र्ािीय रकम र
अमेररकी डलरमा तयारी गिप
ुथ िेछ ।
र्प जािकारीको लाचग वा अिुदािको लाचग रस्ताविा वा अवधारणपत्र पेश गिे सम्पकथ ठे गािाैः
िबमरय२अक।यिि

कल्चरि सरभााइभिबारे
कल्िरल सरभाथइभलले आददवासी जिजानतहरुको अचधकारकाबारे मा वकालत गदथ छ । यसले

आददवासीको आत्मानिणथयको अचधकार, उिीहरुको सांस्कृनतक र राजिीनतक जुझारुपिलाई सि ्

१९७२ दे खख सहयोग गदै आइरहे को छ । कल्िरल सभाथइभलले आददवासी जिजानतहरुको अन्न्र्त्िदहत

अचधकारलाई आत्मसात र सम्माि गिे सार्ै आददवासीको मौललक संस्कृनत, भूलम, भाषा, आध्यात्मीक
मुल्य मान्यता, कला, आत्मनिणथयाको अचधकार, स्वशासि र स्वयत्तता पुणथ रुपले उपभोग गरे को
संसारको पररकल्पिा गदथ छ । कल ्िरल सरभाथइभलको सम्पण
ू थ कामहरु आददवासीको

अचधकारसम्बन्धी संयक्
ु त रारि संघीय घोषणापत्रमा आधाररत छि ् । वकालत, संिार, सामद
ु ानयक
लशिामा लामो अिभ
ु व बटुलेको कल्िरल सरभाथइभलले आफ्िा सम्र्पण
ु कायथक्रमहरु आददवासीको

आवाज वल
ु न्द गदै , उिीहरुको आत्मनिणथयको अचधकार, भलू ममार्ीको अचधकार, संस्कृनत र मल्
ु यवाि
वातावरण एवं पयाथवरण जोगाउिमा समवपथत गदै आइरहे को छ । यसले आददवासी जिजानतको
अचधकार सुनिन्श्ितताको लाचग अन्तरा्थन्रिय रफ्रक्रयामा संलग्िता, रान्रिय िीनत निमाथण,
मािवअचधकारको सम्माि, संरिण र सम्बद्र्धिमा सहयोग पु–याउदै आएको छ ।
कल्चरि सरभााइभिको अनुिानसम्बतधी अति अवसरहरुको िागि हे नह
ुा ोस्ः
१) आददवासी यव
ु ाको लाचग फेलोलसपसम्बन्धी रस्ताविा आह्वाि ।
२) फ्रकपरसथ आफ द अर्थ फन्डको लाचग रस्ताविा आह्वाि ।
समाप्त

