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एसबीएस रेडियो र भाषा सेवाहरूको भडवष्य डिर्ाारणमा मद्दतका लागी  

समुदायबाट प्रडतडिया खोज्दै एसबीएस 

 
 

समकालीि अस्ट्रेललयाको बद ललिँदो आवश्यकताहरू पररपूडता गिे आफ्िो प्रडतबद्धता अन्तगात एसबीएसले 

आफ्िा भाषा सेवाहरूको डियडमत समीक्षा सुरु गरेको छ। एसबीएस रेडियो मार्ा त उपलब्ध हिँदै आएका 

आफ्िा भाषा सेवाहरू सम्बन्धी मस्यौदा छिौट मापदण्डमा प्रडतडिया जिाउि, एसबीएसले आजबाट 

सावाजडिक परामर्ाको थालिी गरेको हो। 

 

द्रतु रूपमा बद ललिँदो डवडवर्तापूणा अस्ट्रेललयाली समाज सही रूपमा प्रडतडबम्बम्बत होस  भिेर, राडररय 

जिगणिासिँ गै हरेक पािँच वषामा एसबीएसले आफ्िा भाषा सेवाहरूको समीक्षा गदै आएको छ। उक्त छिौट 

मापदण्ड सि  २०२१ को जिगणिाबाट प्राप्त हिे तथ्याङ्कहरूसिँ ग समायोजि गदै, आगामी पािँच वषाका 

लाडग, कुि भाषाहरूलाई के-कस्तो सेवा डदिे भिेर डिणाय ललि प्रयोग गररिेछ। 

 

भाषा सेवाहरूको समीक्षामा एसबीएसको श्रव्य तथा भाषा प्रसु्तडतहरू अन्तगात रहेका रेडियो, एसबीएस अि 

डिमान्ड, पोिकास्ट् र अन्य डिलजटल प्रडवलर् मार्ा त प्रसारण एवम  प्रकालर्त हिे सामाग्रीहरू समेडटएका 

छि । 

 

आजबाट सुरु भएको छ हप्ते सावाजडिक परामर्ा प्रडिया १२ िोभेम्बर २०२१ मा समापि हिेछ। एसबीएस 

रेडियो सेवाहरू र िेटवका को बृहत  श्रव्य एवम  अन्य प्रसु्तडतहरूमा समुदायले योगदाि पुर् याउि सके्न यो एक 

महत्त्वपूणा अवसर हो। प्राप्त हिे सम्पूणा प्रडतडियाहरूका आर्ारमा छिौट मापदण्डलाई अम्बन्तम रूप 

डदइिेछ। 

 

श्रव्य तथा भाषा सामग्री सम्बन्धी एसबीएसका डिदेर्क, िेलभि हआ, भन्छि , “एसबीएससिँ ग आफ्िो 

बहभाडषक सेवाहरूद्वारा बृहत्तर रूपमा अस्ट्रेललयाको डवडवर् समुदायहरूसम्म पुगे्न र सम्पका मा रहिे एक 
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अडद्वतीय क्षमता छ। गएका ४५ वषाभन्दा पडि बढी समयदेलख हामीले समुदायहरूलाई ियािँ  र साथाक 

सेवाहरू प्रदाि गिा आरू्लाई समयसापेक्ष रूपमा ढालै्द अगािी बडढरहेका छौिँ। आज पडि हामीले रेडियो, 

अिलाइि, पोिकास्ट् एवम  एपहरू मार्ा त ६० भन्दा रे्रै भाषाहरूमा सेवा डदिे काम जारी िै राखेका छौिँ। 

आफ्िो सेवाको ५० औिँ वषा पुगै्न लाग्दा, यो समीक्षाले एसबीएसको भडवष्यलाई थप आकार डदि मद्दत 

गिेछ। 

 

“कोलभि-१९ महामारीका बेला, महत्त्वपूणा अपिेट र स्वास्थ्य सम्बन्धी जािकारी समुदायलाई उिीहरूले 

चाहेको भाषामा डवतरण गदाा एसबीएसका बहभाडषक सेवाहरूको अत्यावश्यक भूडमका प्रदलर्ात भएको छ। 

आजको अस्ट्रेललयामा रहेका समुदायका आवश्यकताहरू प्रडतडबम्बम्बत गिे कायालाई सुडिलितता प्रदाि गिा 

भाषा सेवाहरूको समीक्षा एक महत्त्वपूणा अवसर हो। 

 

“डियडमत रूपमा भाषा सम्बन्धी हाम्रा प्रसु्तडतहरू अद्यावलर्क गदाा, भाडषक तथा साांसृ्कडतक डहसाबले 

डवडवर् पृष्ठभूडम भएका सबैभन्दा ठुला समुदायहरूलाई, अझ राम्रो सेवा डदि एसबीएस सक्षम हिुका साथै 

उदीयमाि र उच्च आवश्यकता रहेका अन्य समुदायहरूसमक्ष सेवा डवस्तार गिा पडि मद्दत पुग्छ। यस 

प्रडिया बारे हाम्रा श्रोतागणलाई आफ्िो कुरा राखे्न मौका डदिु एक जरुरी काया हो र हामी अस्ट्रेललयाभर 

रहेका सम्पूणा समुदायहरूलाई आफ्िो प्रडतडिया जिाउि प्रोत्साडहत गछछिँ।” 

 

छिौट मापदण्डलाई मे २०२२ सम्ममा अम्बन्तम रूप डदइिेछ र सांर्ोलर्त एसबीएस भाषा सेवाहरू सि  

२०२२ को अन्त्य भन्दा पडहले लागू गररिेछ। 

 

छिौट मापदण्ड सम्बन्धी सावाजडिक परामर्ाको अवलर् ५ अक्टोबरदेलख १२ िोभेम्बरसम्म चल्िेछ। छिौट 

मापदण्डको मस्यौदा हेिा र आफ्िो प्रडतडिया डदि sbs.com.au/consultation मा जािुहोस । 

 

समाप्त। 

 

थप जािकारी र अन्तवााताा सम्बन्धी अिुरोर्का लागी कृपया सम्पका  गिुाहोस : 

केट विाक | kate.warnock@sbs.com.au | ०४१९ ३१६ १३५ 
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