
 

नेपाल टेलललिजन 
इ–बुलेटटन 

 

वर्ष १ अङ्क १ वैशाख २०७७ 

 

 
२०४१ साल माघ १७ गते परियोजनाका रुपमा स्थापना भई २०४२ साल साउनबाट प्रशािण 
आिम्भ गिेको नेपाल टेलललभजनले स्थापनाको ३५ बर्ष पुिा गरिसकेको छ । मुलुककै पहिलो 
टेलललभजन नेपाल टेलललभजनले आफ्नो प्रसािणको साढे तीन दशक लामो इततिासमा च्यानलको 
संख्या पााँच वटा सम्म पुयाषएको मात्र ै छैन सबै च्यानलिरुको प्रसािण आधतुनक प्रववधी एच डी 
बाट समेत गरिििेको छ । आधतुनक प्रसािण प्रववधधको प्रयोगले देशलभत्र नेपाल टेलललभजनको 
पिुाँच ववस्तािमा मद्दत पुगेको छ । यसका साथ ैअनलाइन,  युट्यूव च्यानल ि मोवाइल एप 
सञ्चालनमा ल्याइएको छ जसले नागरिकिरुको पिुाँचसम्म सत्य तथ्य ि आधधकारिक सूचना 
तथा समाचाि पुयाषउने नेपाल टेलललभजनको उद्देश्य धेिै िदसम्म पुिा भइििेको छ । जस्तो सुकै 
असिज परिस्स्थततमा पतन िास्रिय प्रसािण संस्थाको स्जम्मेवािी तनवाषि गदै जवाफदेिीता ि 
उत्तिदातयत्वपूणष पत्रकारिता एवं नागरिक केस्रित ववर्यवस्तुको प्रसािणलाई नेपाल टेलललभजनले 
प्राथलमकता हददै आएको छ । कोिोनाभाइिस कोलभड-१९ को मिामािी ि लकडाउनको अहिलेको 
ववर्म परिस्स्थततमा समेत नेपाल टेलललभजनले आफ्ना पााँच वटै च्यानलिरुबाट उच्च 
प्राथलमकतासाथ यससम्बरधी सत्यतथ्य सूचना प्रवाि गनुषका साथ ैचतेना ि लशक्षामूलक सामग्री 
प्रसािण भइििेको छ । यसै सरदभषमा िामीले नेपाल टेलललभजन संस्थान लभत्रका ववववध 
गततववधीिरु समेटेि २०७७ सालको बैशाख महिनादेखख मालसक रुपमा इ-बुलेहटन प्रकाशन प्रािम्भ 
गिेका छौं । संस्थानको व्यवस्थापन, ववलभरन मिाशाखा, शाखा तथा कायाषलयका समग्र 
गततववधीलाई समेटेि प्रकाशन िुने इ-बुलेहटनको यो पहिलो अकं िो । यिााँिरुको अमूल्य सुझाव ि 
सल्लािले संस्थानलाई आफ्नो काममा अझ स्जम्मेवाि बनाउदै सकािात्मक परिवतषनका लाधग मागष 
प्रशस्त गनेछ भरने िाम्रो ववश्वास छ ।  

धरयवाद ।। 



प्रशासन व्यवस्थापन 
 

कोलिड- १९ बाट बच्न सरुक्षा सतकष ता त 

 

कोिोना भाइिस कोलभड-१९ को मिामािीका कािण सजृना भएको प्रततकुल परिस्स्थतत ि संभाव्य 
जोखखमको अवस्थामा कमषचािी ि उनीिरुको परिवािको स्वास्थ्य सुिक्षालाई संस्थानले ववशरे् ध्यान 
हदएको छ ।  नेपाल टेलललभजन उच्च व्यवस्थापनको तनणषयअनुसाि तन नायव मिाप्रवरधक (प्रशासन) 
को संयोजकत्वमा कोिोना संक्रमणबाट जोधगन आवश्यक व्यवस्थापकीय कायषका लाधग Rapid 

Response Team नै गठन गिी संस्थानमा कायषित पत्रकाि, सञ्चािकमी एवम ्कमषचािीिरुमा सुिक्षक्षत 
कायष वाताविण लसजषना गनष पयाषप्त मात्रामा स्वास्थ सुिक्षा सतकष ता अपनाइएको छ । 
कोिोनाभाइिसको जोखखमलाई तनयरत्रण गनष ि संक्रमणबाट जोधगन सुिक्षा सतकष ताका लाधग स्टूडडयो 
रुम, समाचाि कक्ष, इरजेस्ट रुम लगायतका स्थानिरु ि सवािी साधनिरुलाई तनसंक्रमण (Disinfect) 
गने गरिएको छ । स्वास्थ सुिक्षा सतकष ताका लाधग सावुन पानीले िात धुने व्यवस्थाका साथै पयाषप्त 
मात्रामा मास्क, पञ्जा, ह्याण्डवास, स्यातनटाइजि आहदको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ सुिक्षा 
सतकष ताका एवं सिज व्यवस्थापनका लाधग पूवष तयािी अपनाउाँ दै रयूनतम एक िप्ताका लाधग 
स्वास्थ्य सतकष ता तथा तनसंक्रमण गनष प्रयोग गनुषपने सामग्रीिरु मौज्दातमा िाख्न ेव्यवस्था गरिएको 
छ । यसैगिी तनयलमत प्रसािण तथा दैतनक कायाषलय सञ्चालनमा सिजता अपनाउाँ दै आलोपालो गिी 
भीडभाडलाई कम गिी कायषबोझलाई व्यवस्थापन गने क्रममा रयूनतम जनशस्ततबाट कायष सञ्चालन 
गरिएको छ । साथै कायषस्थलमा िुने लभडभाड ि मातनसिरुबीचको सम्पकष  कमगनष नेपाल 

टेलललभजनमा समाचाि तथा कायषक्रमको 
लसललसलामा आउन े आगरतुक ि 
पािुनािरुलाई सुिक्षक्षत तविले ववश्राम गनष 
खुला ठाउाँमा टेण्टको व्यवस्था गरिएको 
छ । िालसम्मको ववविणअनुसाि नेपाल 
टेलललभजनमा आवद्ध सञ्चािकमी तथा 
कमषचािीिरु कोिोना संक्रमणबाट सुिक्षक्षत 
ििेको पाइएको छ । 

 

कर्षचारी बढुवा 
यस्तो प्रततकुल परिस्स्थततमा पतन संस्थानमा कायषित कमषचािी, पत्रकाि, सञ्चािकमीिरुको ववृत्त 
ववकासमा कुनै वाधा नपुगोस भरने उद्धेश्यले लकडाउनकै अवधधमा पदपूती सलमततको बैठक 
बसेि ववलभरन सेवा समूिका गिी ६५ जना कमषचािीिरुको बढुवा लसफारिस गरिएको छ।। 



सर्ाचार एव ंकायषक्रर् सन्दिष 
 

जजल्ला संवाददातासंग अन्तर्क्क्रष या 
 

कोिोनाभाइिस (कोलभड-१९) को संक्रमणबाट सुिक्षक्षत िहि कसिी समाचाि संकलन तथा सम्प्रेर्ण 
गने सम्बरधमा नेपाल टेलललभजनले सात वटै प्रदेशमा ििेका आफ्ना स्जल्ला संम्बाददातािरुसाँग 
अरतर्क्क्रष या गिेको छ । 

टेलललभजनले आफ्ना संवाददातािरुको क्षमता बढाउनकालाधग प्रत्येक बर्ष ताललम सञ्चालन गने 
गिेकोमा यस बर्ष कोिोना भाइिसको मिामािीका कािण भचुषअल माध्यमबाट छलफल गिेको िो ।  

सातै वटा प्रदेशका संवाददातािरुसंग बेग्ला बेग्लै छलफल गिी टेलललभजन व्यवस्थापनले 
व्यस्ततगत सुिक्षालाई ध्यान हददैं समाचाि सम्प्रेर्ण गनष संवाददातािरुलाई आग्रि गिेको धथयो । 

त्यस बखत नेपाल टेलललभजनका कायषकािी अघ्यक्ष डातटि मिेरि ववरटले मिामािीका बीचमा 
आम जनतालाई सुसुधचत ि सचते बनाउने काममा स्जल्लास्स्थत संवाददातािरुले तनवाषि गिेको 
भूलमकाका बािेमा चचाष गनुषभएको धथयो । यसैगिी संवाददातािरुले भोग्दै आएका समस्यािरु 
समाधान गनषकालाधग टेलललभजन व्यवस्थापनले उधचत ध्यान हदने प्रततबद्धता समेत व्यतत 
गनुषभएको धथयो । 

नेपाल टेलललभजनका मिाप्रबरधक 
गोववरद िोकाले मिामािीको यो 
अबस्थामा सुिक्षक्षत ििेि सर्क्क्रय भूलमका 
तनवाषि गनष स्जल्ला सम्वाददातािरुलाई 
आग्रि गनुष भयो ।  

नेपाल टेलललभजनका तनलमत्त नायव 
मिाप्रवरधक ववरणुिाम रयौपानेले 
जनताको टेलललभजनका रुपमा स्थावपत 

गिाउन मित्वपूणष भूलमका तनवाषि गने स्जल्ला सम्वाददातालाई आवश्यक सियोग गनष तयाि 
ििेको बताउनुभएको धथयो ।  



नेपाल टेलललभजन समाचाि मिाशाखाका तनदेशक िाजु लसलवालले सहि ि भिपदो सूचना समयमै 
पठाएि नेपाल टेलललभजनलाई मुलुककै अग्रणी तथा ववश्वसनीय प्रसािण संस्थाका रुपमा स्थावपत 
गनष संवाददाता िरुको भूलमका उल्लेखनीय ििेको चचाष गनुषभएको धथयो ।  

अरतर्क्क्रष या कायषक्रममा स्जल्ला संवाददातािरुलाई नागरिकिरुको समस्यालाई उजाि गिी त्यसको 
समाधान गने तथा आ-आफ्नो प्रदेशलाई समदृ्धधको बाटोमा डोयाषउन आवश्यक ववर्य सम्बरधी 
समाचाि संकलन गनष सल्लाि ि सुझाव हदइएको धथयो । साथ ै ववश्वभिी नै स्वास्थ्य मिामािी 
बतनििेको कोिोनाभाइिसको जोखखमबाट बच्न उच्च सतकष ता अपनाउन ि आमनागरिकलाई समेत 
त्यस सम्वरधमा सूसुधचत गिाउने गिी समाचाि संकलन गनष आग्रि गरिएको धथयो । 

सातवटै प्रदेशका सम्वाददातािरुसाँग अलग अलग भएको छलफलमा सिभागी प्रदेशका 
संवाददातािरुले सुिक्षा अपनाउने तरिकाका बािेमा टेलललभजनबाटै तनदेलशका जािी गनष आग्रि 
गिेका धथए ।  

देशभि र्क्क्रयाशील ९० जना संवाददातािरु माफष त ्प्राप्त समाचािलाई नेपाल टेलललभजनले आफ्ना 
बुलेहटनिरुमा समावेश गिी तनयलमत रुपमा प्रसािण गदै आइििेको छ । नेपाल टेलललभजन 
समाचािमा स्जल्लाका समाचािदातािरु माफष त प्राप्तिुने समाचािको करिव ६० प्रततशत योगदान 
ििदै आएको छ । यसैगिी संस्थानले प्रादेलशक च्यानल तथा ववलभरन प्रसािण केरिका 
प्रमुखिरुसाँग पतन अनलाइन अरतिर्क्क्रया सम्परन गिेको छ ।   

 

 
  



बदु्द जयन्तीर्ा शाजन्तको कार्ना गदै दीप प्रज्जज्जवलन  

 

२५६४ औ बुद्द जयरतीको 
अवसिमा कोिोना भाइिस कोलभड-

१९ बाट संक्रलमतिरुको लशघ्र 
स्वास्थ्य लाभ तथा कोिोनाबाट 
मतृ्युबिण गिेकािरुको चीि 
शास्रतको कामना गदै सिकािको 
आह्वानमा देशभि सो हदन सााँझ 
शास्रत दीप प्रज्ज्वलन गरियो । 
िारिपतत ववद्यादेवी भण्डािीले 
िारिपतत भवनमा दीप प्रज्वलन 
गनुषभएको धथयो । प्रधानमरत्री के 

पी शमाषओली सहित देशैभि आजनागरिक ि बदु्धद द धमषका अनुरयायी धमषगुरु लामािरुबाट 
मरत्रोउच्चािण गदै दीप प्रज्ज्वलन गरिएको यो घडीलाई नेपाल टेलललभजन समाचाि च्यानलमा 
प्रत्यक्ष रुपमा दृश्याङ्कन गिी देखाइएको धथयो । नेपाल सिकाि मस्रत्रपरिर्द्का सम्पूणष 
सदस्यिरुको उपस्स्थततमा प्रधानमरत्रीले बालुवाटाि प्राङगढमा ििेको बुद्ध प्रततमामा दीप 
प्रज्ज्वलन गिी कोिोना संक्रलमतको लशघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना साथ ै अग्रपंततमा ििेि 
कामगनेिरुको सम्मान प्रकट तथा कोिोनाकै कािण मतृ्युविण गिेकािरुको धचिशास्रतको कामना 
गनुष भयो । त्यसैगिी बैशाख पूणीमा तथा २५६४औ बुद्ध जयरतीका हदन सम्पूणष नेपालीले घि-
घिमा दीपावली गरिएको छ । त्यसै गिी देशभिका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा 
मुख्यमरत्रीिरुलगायत सबै नेपालीले घिघिमा दीप प्रज्वलन गिेि शास्रतका अग्रदतु बुद्द प्रततको 
सम्मान तथा ववश्वमा कोिोना संक्रमणको अरत्यको कामना गिेका धथए । नेपाल टेलललभजनले 
पतन सो अवसिमा दीप प्रज्वलन गिेको धथयो । 



कायषक्रर् उत्पादन व्यवस्थापन 

 

कायषक्रर् ननर्ाषणर्ा पनन कोरोना सम्वजन्ित न ैकार् 

 

कोिोनाभाइिस कोलभड- १९ को 
ववश्वव्यापी मिामािीका बीच चतै्र 
११ गतेबाट शुरुभएको लकडाउन 
देखख यता नेपाल टेलललभजन 
समाचाि मात्र िैन कायषक्रम 
मिाशाखाबाट उत्पादन भएका 
कायषक्रमिरु पतन कोलभड-१९ ववशरे् 
बनेका छन ् । सामारय अवस्थामा 
तनयलमत तनमाषण भइििेका जनस्वास्थ्य बिस, िोजगाि िाम्रो सिोकाि, पिीक्षा सवाल, सुिक्षक्षत 
नेपाल, लशक्षाको चौतािी, स्वास्थ्य सिोकाि लगायत डढे दजषन भरदा बढी कायषक्रमिरुलाई कोलभड 
ववशरे् कायषक्रम बनाइएको छ । यसका अततरितत कोलभड िटलाइन, कोिोना केयि टक तथा 
कोलभड ि ववश्व मिामािी सम्वरधी वतृधचत्रिरुको तनमाषण गिी कोलभड ववशरे् कायषक्रमका रुपमा 
प्रसािण भइििेका छन ् । यसैगिी पोर्ण, बालबाललका, ववपद ि मिामािीमा सम्पकष  गने 
नम्बििरुको जानकािी, सिकािी सूचना, जनचतेना जगाउने सूचना, धचर्क्कत्सक, स्वास्थ्य, महिला, 
मेडडकल काउस्रसल, खेलकुदकमी, सिकािी अधधकािीको आह्वान तथा सवषसाधािण लगायत 
सम्वरधी १८ वटा PSA तनमाषण भएका छन ् । समाचाि च्यानलले लामो समयदेखख कोलभड-१९ 
सतकष ता ि सचतेता कायषक्रम दैतनक रुपमा उत्पादन तथा प्रसािण गदै आएको छ ।   

 

आधथषक वर्ष २०७६/०७७ को बैशाख १ गतेदेखख बैशाख मसारत सम्म तनयलमत रुपमा एनहटभी 
प्लसबाट आरतरिक रुपमा ि समय बबक्री तफष  कायषक्रमिरुको उत्पादन गिी प्रसािण भइििेको छ 
। In House कायषक्रम उत्पादनमा रुपमा ििेका झंकाि लाइभ शो,  BiscopeNTVPlus (Live), Beauty 

Pageant Journey, VOA, कृवर् अनुसरधान प्रववधी (NARC), Trailblazar लगायतका कायषक्रमिरुको 
तनमाषण भई प्रसािण भएको छ । समय खरिद माफष त एनहटभी प्सलबाट कक्षा ९ ि १० को 
शैक्षक्षक कायषक्रम, आयुवेद, नयााँ पुस्ता, बालसिोकाि, पिामशष, िाम्री दृस्रट लगायतका कायषक्रमिरुको 
तनमाषण ि प्रसािण भएको छ । मिामािी ि बरदाबरदीका कािण कततपय तनयलमत कायषक्रमिरुको 
तनमाषण संभव नभएपतछ ततनको स्थानमा कोलभड-१९ सम्वरधी सचतेनामूलक कायषक्रम, स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मरत्रालयको तनयलमत पत्रकाि सम्मेलन, कोलभड सम्वरधी PSA ि Talk Show िरु 
तनमाषण गिी प्रसािण िुदै आएको छ ।   



प्रादेलशक च्यानल 

 

सर्दृ्ि प्रदेशको ननर्ाषणर्ा सहकायष गदै एनटटिी कोहलपरु 

 

संघीय लोकतास्रत्रक गणतरत्र नेपालको 
संववधानले परिकल्पना गिे अनुरुप 
जनताको सुसूधचत िुने िकको संिक्षण गदै 
देशको आधथषक सामास्जक ववकासमा 
योगदान पुयाषउन नेपाल टेलललभजनले 
आफ्ना पााँच वटा च्यानलिरु माफष त सूचना 
ि समाचाि प्रसािण गदै आइििेको छ । 
तीन वटा केरिीय ि दईु वटा प्रादेलशक 
स्तिका च्यानलिरु माफष त नेपाल 
टेलललभजनले िास्रिय मात्र ै िोइन प्रादेलशक 
ि स्थानीय स्तिका ववर्यिरुलाई समेत उठाउदै आएको छ ।  यसै सरदभषमा पााँच नम्बि प्रदेश, 

कणाषली प्रदेश तथा सुदिूपस्श्चम प्रदेश ि त्यिााँका नागरिकका सिोकािलाई कोिलपुि च्यानल 
माफष त उठाउदै आएको छ । पााँच नम्बि प्रदेश सिकाि, कणाषली प्रदेश सिकाि ि सुदिूपस्श्चम 
सिकािको आरतरिक मालमला तथा कानून मरत्रालय ि नेपाल टेलललभजनबीच भएको सम्झौता भई 
कोिलपुि च्यानलबाट “कणाषली प्रदेश डायिी” नामक कायषक्रम उत्पादन ि प्रसािण भइििेको छ । 
प्रदेशका ववलभरन ववकास गततववधधलाई समेटेि तयाि िुने कायषक्रमलाई आवश्यकता अनुसाि 
नेपाल टेलललभजन रयूज च्यानलले पतन प्रसािण गरिििेको छ ।  

कायषक्रमले प्रदेशका सामास्जक ववकास, खाद्य सुिक्षा, कृवर् उत्पादन ि उत्पादकत्व बदृ्धी 
लगायतका ववर्यमा िास्रिय ि िास्रिय चासोलाई सम्वोधन गदै आइििेको छ । यसैगिी स्थानीय 
कला ि संस्कृतत, वरयजरतु, ववपद व्यवस्थापन तथा उद्धाि ि पयषटन ववकासका बािेमा 
कायषक्रमिरु तनमाषण गिी प्रसािण िुदै आइििेको छ । 

 



ननयलर्त प्रशारणर्ा प्रदेशकै सरोकारलाई ननरन्तरता 

प्रदेश सिकाि ि त्यिााँका जनताबीचको 
सम्वरधमा पुलको रुपमा भूलमका तनवाषि गदै 
कोिलपुि प्रादेलशक च्यानलले प्रदेश सिकाि 
प्रदेश नं. ५ ि सदुिूपस्श्चम प्रदेशका 
मुख्यमरत्रीिरुको नयााँ वर्ष ि कोिोना संक्रमण 
सचतेना सम्वरधी सरदेश प्रसािण,  कणाषली 
प्रदेशका मुख्यमरत्रीको कोिोना संक्रमण 
सचतेना सम्वरधी सम्वोधन प्रसािण गिेको 
छ ।  

यसैगिी नेपालगञ्ज उपमिानगिपाललका, 
कोिलपुि नगिपाललका, बााँसगढी, बढैयाताल, ठाकुिबाबा, बािवहदषया, तौललिवा, लशविाम ि हदपायल 
लसलगढी नगिपाललकाका प्रमुखिरुले आ-आफ्नो स्थानीय तिमा कोिोना संक्रमण िोकथाम ि 
तनयरत्रण सम्बरधमा हदनुभएको संदेश प्रसािण गरिएको छ ।  

ववलभरन भार्ाभार्ी एवम ्जातजातीको वसोवास ििेको क्षेत्रमा सबैले िोग ि मिामारिका बािेमा 
जानकािी प्राप्त गनष सकून ि सचतेता अपनाउन भरने उद्श्यले कोिोना सम्बरधी जनचतेनामूलक 
ववज्ञापन ि जानकािीमूलक सामग्रीिरु स्थानीय भार्ािरु (अवधी, थारु, मगि ि डोटेली) मा तनमाषण 
गिी प्रसािण भएका छन ्। 

साथ ैप्रततकुल समयमा पतन मात ृलशशु स्वास्थ्य सुिक्षा ि खोप कायषक्रमिरुको तनिरतिता, पयषटन 
व्यवसायमा कोिोना संक्रमणले तनम्याएको प्रभाव लगायतका ववर्यमा ववशरे् कायषक्रमको तनणषय 
गिी प्रसािण िुदै आइििेको छ । यसका अततरितत संघीय सिकािका तफष बाट स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मरत्रालयले ििेक हदन गने कोलभड-१९ प्रेस बिर्क्फङलाई कोिलपुि च्यानल माफष त पतन 
प्रसािण गरिदैं आएको छ ।कायषक्रमिरुको प्रसािण गनुषका अततरितत प्रसािण केरिका कायषित 
कमषचािीिरुको स्वास्थ्य सुिक्षालाई ख्याल गदै कायाषलयमा ववशरे् सिक्षा सतकष ताका उपायिरु 
अवलम्वन गरिदैं आएको छ । प्रसािण केरि परिसि लभत्र कोिोना संक्रमण िोकथामका लाधग 
स्यानीटाईजि स्प्रे गन,े िात धनुका लाधग आवश्यक व्यवस्था ि कमषचािी एवम ्बाहििी आगरतुक 
ि पािुनािरुको आवागमनलाई व्यवस्स्थत गने लगायतका कामिरु िुदै आएका छन ्। 

 



सूचना प्रवाहर्ा अब्बल बन्दै इटहरी च्यानल 
 

 

नेपाल टेलललभनजको ३६औ ं बावर्षक 
उत्सवका अवसिमा २०७६ साल माघ १७ 
गते प्रधानमरत्री केपी शमाष ओलीले 
लसिंिवािस्स्थत एतसन रुमबाट उद्घाटन 
गनुषभएसंगै औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा 
आएको संस्थानको पाचौं च्यानल िो 
इटििी च्यानल । सुनसिी स्जल्लाको 
इटििीमा कायाषलय ि प्रसािण केरि ििेको 

च्यानलले प्रदेश नं १ ि प्रदेश नं २ लाई केरि बनाएि समाचाि,समाचािमूलक कायषक्रम, टक शो 
एवम ्अरय कायषक्रमिरुको तनमाषण, उत्पादन तथा प्रसािण गदै आइििेको छ ।  

च्यानलले िाल आफ्नै उत्पादनमा हदउाँसो 
३, अपिारि ५ ि सााँझ ७ बजे गिी तीनवटा 
समाचाि बुलेटन प्रसािण गरिििेको छ । 
यसका अततरितत ििेक हदन वविान 
समसामतयक ववर्यसंग सम्वस्रधत ििेि 
गरिने छलफल ि कुिाकानीको कायषक्रम 
सुयोदय, साप्ताहिक कायषक्रम प्रदेश १ 
डायिी, कायषक्रम िाट बजाि प्रसािण 
भइििेको छ । यसैगिीवशैाख १५ गतेदेखख प्रदेश १ सामास्जक ववकास मरत्रालयसाँगको सिकायषमा 
कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित एसइइ सियोगी कक्षा कायषक्रम तनयलमत रुपमा उत्पादन गिी 
तथा प्रसािण िुदै आइििेको छ । कोिोना भाइिसको संक्रमण िोकथाम ि सतकष ता सम्वस्रध 

सूचना प्रवािका लाधग पााँच वटा भार्ामा PSA 

तनमाषण गिी प्रसािण संग ैििेक हदन प्रदेश २ 
सिकािले गने कोिोनाभाइिस सम्वस्रध 
लमडडया बिर्क्फङ ि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मरत्रालयले गने तनयलमत पत्रकाि सम्मेलनको 
पतन प्रत्यक्ष प्रसािण लगायत एक दजषनभरदा 
बढी कायषक्रमिरुको तनमाषण ि प्रसािण गदै 
आइििेको छ । 



व्यापार एवं आर्थषक र्क्क्रयाकलाप 

 

बन्बन्दीकै अवस्थार्ा १ करोड ४० लाख िन्दा बढीको सम्झौता 
 

मािामािीका बखत सत्य तथ्य सूचना प्रसािण गिी आमनागरिकिरुलाई सचेत बनाउने ि संभाववत 
जोखखमबाट सुिक्षक्षत िाख्न सघाउने िास्रिय प्रसािण संस्थाको दातयत्व तनवाषि गदै नेपाल 
टेलललभजनका सबै पााँच वटै च्यानलिरुबाट कोलभड-१९ बािे समाचाि ि कायषक्रमिरु प्रसािण 
भइििेको छ । टेललभजनले तनमाणष गरिििेको यस्ता कायषक्रममा ववलभरन संस्थािरुले १ किोड ४० 
लाख रुपैया भरदा बढीको प्रायोजन गिी सियोग गरिििेका छन ् । सचतेनाका लाधग नयााँ वर्ष 
२०७७ सालको पहिलो हदन बैशाख १ बाटै नेपाल टेलललभजनको िाती आठ बजेको ि वविान ७ 
बजेको समाचािमा ५ देखख ८ लमनेट सम्म ि ििेक बुधबाि सााँझ ७:२५ मा २५ लमनेटको कोिोना 
केयि कायषक्रम शुरु भयो । कायषक्रम तनमाषणका लाधग युतनसेफको सियोगमा नेपाल टेलललभजन ि 
िास्रिय स्वास्थ्य लशक्षा सूचना तथा संचाि केरिबीच सिकायषको सम्झौता भयो । यस 
जनउपयोगी कायषक्रमबाट धेिै सवषसाधािणले लाभ प्राप्त गिेका छन ्। यसगैिी कोलभड-१९ सचतेना 
सगंै सम्वस्रधत ििेि बैशाख १० गतेदेखख प्रसािण शुरु गरिएको नेपाल टेलललभजनको आरतरिक 
उत्पादन कोलभड िटलाईन टेलललभजन कायषक्रमलाई नेपाल दिुसञ्चाि प्राधधकिणले सिकायष गिेको 
छ । देश लभत्र कोलभड-१९ को अवस्थाबािे जानकािी हदने उद्धेश्यले  स्वास्थ्य मरत्रालयले ििेक 
हदन गदै आइििेको तनयलमत प्रेस बिर्क्फङ नेपाल टेलललभजनबाट प्रत्यक्ष प्रसािण गनष नेपाल 
टेललकमले सिकायष गिेको छ । यस्तै नेपाल टेलललभजन िास्रिय प्रसािण ि समाचाि च्यानलबाट 
ििेक वविान ७ बजेको समाचाि पतछ प्रसािण गने कोलभड-१९ सचतेना ि सजगता कायषक्रमको 
सिकायषमा िास्रिय बाखणज्य बैंक जोडडएको छ ।  

 

ववज्ञापन एजेन्सीहरुसँग चरणवद्ि बठैक 

 

कोलभड-१९ को मिामािी ि लकडाउनको प्रभावका कािण 
टेलललभजनको ब्यापािमा पिेको प्रभावलाई रयुन गनष ि 
ववज्ञापन एजेरसीिरुको मनोवल उच्च िाख्न कायषकािी 
अध्यक्षको अग्रसितामा पटक पटक ववज्ञापन 
एजेरसीिरुसाँग बैठक ि छलफलको आयोजना गरिएको 
छ । ववर्म परिस्स्थततमा पतन सबै ववज्ञापन एजेरसी ि 
सिकािी तनकायसंग टेललफोन सम्वाद गिी सम्झौता 
बमोस्जमको कायषक्रम उत्पादन गनष प्रोत्सािन गरिएको 



छ । यस बर्षको कायषक्रम सलमक्षा ि आगामी बर्षको कायषक्रम तथा दििेट योजना सम्बरधमा 
पटक पटक कायषकािी अध्यक्षको संयोजकत्वमा ववज्ञापन एजेरसीिरुसंग पटक पटक बैठकको 
आयोजना गरिएको छ । 

 

र्हार्ारी र लकडाउनर्ा आर्थषक प्रशासन 
 

कोिोनाभाइिसको मिामािीका कािण देशभिी चैत्र ११ गतेदखख लकडाउनको घोर्णा गरिएको छ । 
अततआवश्यक बािेकका सबै सेवा ि  क्षेत्रिरु लकडाउनका कािण बरद भएसंगै आवतजावतमा 
समेत समस्या उत्परन भएको छ । अझ त्यस माधथ संक्रमणको फैलदै गइििेको मिामािीले 
स्वास्थ्य जोखखम पतन बढाएको छ । ति यस्तो प्रततकुलताका बीचमा पतन नेपाल टेलललभजन 
संस्थानले आफ्नो तनयलमत कामलाई तनिरतिता हदइििेको छ । मिामािी ि लकडाउनकै बीचमा 
पतन लसलमत जनशस्ततबाट नागरिकिरुलाई सूचना ि समाचािका माध्यमबाट सुसूधचत गने काम 
टेलललभजनले गरिििेको छ । यसका साथ ैसंस्थानको प्रसािण तनिरतिताका लाधग तनयलमत काम 
जािी िाख्न कमषचािीिरु आलोपालो गिी कायाषलय आउने व्यवस्था लमलाइएको छ । यसका 
अततिीतत मिाशाखाले आफ्नो स्जम्मेवािीमा ििेको कोलभड –१९ बाट सुिक्षक्षत ििन आवश्यक पन े
सामाधग्रिरु खरिद व्यवस्थापनका साथै संस्थानमा कायषित कमषचािी, स्थातनय सम्वाददाता लगायत 
बािय कायषक्रम तनमाषतािरुको बीमाको ववमाङ्क िकम तोर्क्कएकै अवधधमा  दाखखला  गिेको छ 
भने कोिलपुि प्रसािण केरि,   एन.हट.लभ. इटििी च्यानललाई आवश्यक बजेट तनकाशा हदने ि 
ववलभरन संस्थासंग बैंक ग्यािेण्टी दावी तथा नबबकिण गने कायष िुदै आएका छन ्। 

  



प्राववर्िक व्यवस्थापन 
 

सचूना र सर्ाचार प्रवाहर्ा प्रवविीको प्रयोग 

 

केरिीय रुपमा प्रसािणमा ििेका NTV, NTV Plus ि NTV News Channel सहित कोिलपुि प्रादेलशक 
प्रसािण ि इटििी च्यानलको प्रसािणलाई तनयलमत ि व्यवस्स्थत गिाएको छ । प्रसािण 
केरििरुबीच आवश्यक समरवय गिी भूसतिी प्रसािणको तनयलमतता, केरिीय कायाषलयमा 
आवश्यकता अनुसाि Electrification को कायष, UPS ि जेनेिेटििरुको ममषत कायष भएका छन ्।  

अथषस्टेशन तथा स्याटेलाइट शाखा अरतगषत स्याटेलाइट माफष त सबै च्यानलिरुको तनयलमत 
प्रसािण, Microwave को प्रयोगगिी कोलभड-१९ सम्वरधमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मरत्रालयले 
गने तनयलमत पत्रकाि सम्मलेनको प्रत्यक्ष प्रसािण, आवश्यकता अनुसाि OB Van को प्रयोग 
लगायतका काम भएका छन ्। 

मिामािीबाट बच्न सामास्जक दिूी 
कायम गनुषपने आवश्यकतालाई 
मिससु गिी कोलभड-१९ सम्वरधी 
चतेनामूलक कायषक्रम तनमाषणका 
लाधग Outdoor Studio तयाि 
गिीएको छ । यसगिी ClassX, 

Elecard / SONY को Webinar िरु 
सम्परन भएका छन ् । उत्पादन ि 
प्रसािण स्टुडडयोसंग सम्वस्रधत 
ववलभरन प्राववधधक कामिरुका 
अलावा मिामािीको असिज 
परिस्स्थतमा पतन 3G / 4G Device िरुको प्रयोगगिी प्रधानमरत्रीज्यूको सम्वोधन, मस्रत्रपरिर्द्को 
बैठकको जानकािी सम्बरधी तनयलमत पत्रकाि सम्मेलन, कोलभड १९ सम्बरधी उच्चस्तिीय 
सलमततको बैठक, स्वास्थ्य मरत्रालयको कायषक्रम, असंलग्न िारिका िारि तथा सिकाि प्रमुखिरुको 
भचुषअल सम्मेलन ि त्यसमा प्रधानमरत्री के पी शमाष ओलीज्यूले गनुषभएको सम्वोधनको प्रत्यक्ष 
प्रसािणका साथै लकडाउनको समयमा पतन ABU, AIBD जस्ता अरतिाषस्रिय संस्थािरुले कोलभड-१९ 
को सम्वरधमा आयोजना गिेका भचुषअल सेलमनाििरुमा भाग ललएको छ । यसैगिी यस अवधधमा 
प्रववधधको अधधकतम प्रयोग गिेि नागरिकिरुलाई बढीभरदा सूचना प्रवाि गिी सतकष  ि सुिक्षक्षत 
बनाउने संस्थानको लक्ष्य अनुसाि उत्पादन स्टुडडयेमध्ये एउटा 80 Eng Production Studio मा 
Viber ि Zoom बाट ववज्ञिरुसंग अरतिर्क्क्रया गिी ववलभरन कायषक्रमिरुको तनमाषण गरिएको छ । 



यसैगिी समाचािका लाधग News Channel मा Laptop बाट Viber Recording कझ व्यवस्था 
लमलाइएको छ । यसका अततरितत NTV News Channel लाई YouTube 24/7 Live Streaming 

गरिनुका साथ ै सबै च्यानलबाट प्रसािण भएका कायषक्रमिरु Apps/YouTube मा Upload समेत 
गरिएको छ ।  

२०७७ बैशाख महिनामा स्टुडडयो 
उत्पादन, स्टुडडयो बाहिि कायषक्रम 
छायाङ्कन, समाचाि छायाङ्कन,कायषक्रम 
छायाङ्कन, प्रत्यक्ष प्रसािण ि दृश्य 
सम्पादन लगायतका कामिरु सम्परन 
भएका छन ् । स्टुडडयो उत्पादन तफष  
कोिोनाभाइिस कोलभड-१९ सम्वस्रध 
सचतेनामूलक कायषकमिरुकै तनमाषण 
भएका छन ्। यसअतघ तनयलमत रुपमा 
उत्पादन भइििेका कायषक्रमिरुबाट पतन 
कोिोनाभाइिस सम्वरधी सूचना ि 

जानकािीिरु प्रवाि गने गरिएको छ । साथ ैकोिोनाभाइिस सम्वरधी ववर्यलाई नै केरिीत गिी 
ववशरे् कायषक्रमिरु पतन उत्पादन िुदै आइििेका छन ्। यस्ता कायषक्रमिरुमा कोलभड िटलाइन – 
बैशाख १० गतेदेखख दैतनक तनयलमत स्टुडडयो उत्पादन तथा प्रत्यक्ष प्रसािण भइििेको छ । 
यसैगिी साप्ताहिक रुपमा कोिोना केयि कायषक्रम उत्पादन (५ वटा), कोिोनाको ववर्यमा केस्रित 
ििी दैतनक तनयलमत टक शो उत्पादन तथा प्रत्यक्ष प्रसािण व्यवस्थापन िुाँदै आएको छ । सबै 
च्यानलका लाधग उत्पाहदत कायषक्रमिरुको डबबङ्ग स्टुडडयोमा ३२ वटा डबबङ्ग सम्परन भएको 
छ ।   

 

बाह्य छायाङ्कन तथा सम्पादन 

 

स्टुडडयो बाहिि कायषक्रम छायाङ्कन तफष  
िारिपततबाट देशवासीका नाममा सरदेश, 

प्रधानमरत्रीसंग सिकािी संचाि 
माध्यमका प्रमुख-प्रतततनधधिरुको ववशरे् 
अरतिवाताष, सभामुखसंग ववशरे् 
अरतिवाताष, िास्रिय सभाका अध्यक्षसंग 
ववशरे् अरतिवाताष सम्परन गरिएका छन ्
भने तनयलमत साप्ताहिक एवम ् पाक्षक्षक 



कायषक्रमिरुको उत्पादन पतन तनयलमत रुपमा भइििेको छ ।  

समाचाि छायाङ्कन तफष  तनयलमत समाचाि उत्पादनका क्रममा िारिपतत, प्रधानमरत्री, सभामुख, 
उपप्रधानमरत्रीका समाचाि छायाङ्कन गरिएको छ भने िाजनैततक, आधथषक, स्वास्थ्य, ववकास, 

संसद, कृवर्, कथा तथा ववववध ववर्यिरुपतन छायाङ्कन गरिएको छ । यस्तै समाचािमूलक 
कायषक्रम रयुजलाइनसंग सम्वस्रधत कायषक्रमिरु पतन छायाङ्कन गरिएको छ । छायाङ्कन 
गरिएका कायषक्रमिरुलाई प्रसािण योग्य बनाउन दृश्य सम्पादनको कामलाई पतन तनिरतिता 
ललइएको छ । यसक्रममा समाचाि उत्पादनका लाधग तनयलमत दृश्य सम्पादन, तनयलमत 
कायषक्रमिरुको अलावा मे हदवस, ववशरे् परिसम्वाद, मास्क प्रोमो, कोिोना वपएसए, पिीक्षा सवाल, 

ववपद् व्यवस्थापन कायषक्रमको दृश्य सम्पादन सम्परन भएको छ ।  

प्रत्यक्ष प्रसािणतफष  असंलग्न िारिका िारि ि सिकाि प्रमुखिरुको लभडडयो करफिेरस तथा संचाि 
तथा सूचना प्रबबधध मरत्री एवं सिकािका प्रवतताबाट मरत्रीपरिर्द्को तनणषय सावषजतनक कायषक्रम 
ि कोलभड – १९ का सम्बरधमा स्वास्थ्य मरत्रालयको दैतनक ववशरे् प्रेस बिर्क्फङ्गको प्रत्यक्ष 
प्रसािण पतन भइििेका छन ्। 
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