
 

  
 

 

  

 

 

  

यस भित्र 
नेपाल टेलललिजन ससं्थानले गरेका विलिन्न काम र क्रियाकलापहरुका बारेमा सम्िन्न्ित 
सरोकारिाला, दर्शक एिम ् सबकैो जानकारीका लागग २०७७ साल बरै्ाख महहनादेखख मालसक रुपमा 
प्रकार्न हुन थालेको नेपाल टेलललिजन इबुलेहटनको यो दोस्रो अकं हो ।  

यो अकंमा:  

 दर्शकको पहहलो रोजाइमा नेपाल टेलललिजन 

 स्िास््य सरुक्षाका लागग िारा नछोइ हात िनु लमल्ने प्रविगि नेपाल टेलललिजनमा  

 नेपाल टेललिजनका पत्रकार, सञ्चारकमी एिम ्कमशचारीहरुको कोरोना बीमा 

 कोलिड विरुद्िको लडाईं र कमशचारी सरुक्षा 

 सरकारका नीतत तथा कायशिम र बजेटको प्रत्यक्ष प्रसारण र समाचार तनमाशणको विषय 

 सवंििान सरं्ोिन प्रस्ताि पाररत िएको ऐततहालसक हदनको अन्तिशस्तु 

 समाचार तनदेर्क राज ुलसलिालको विदाइ 

 कायशिम तनमाशणमा कोलिड-१९ सचेतता सम्िन्िी विषयिस्तु  

 कोरोना कहरकैबीच व्यापार िदृ्िीमा व्यापार महार्ाखाको प्रयास 

 एनहटिी प्लस च्यानलको अग्रसरता 

 प्रविगि र प्रसारण क्षेत्र विस्तारको योजना तथा इन्ञ्जतनयररङ्ग महार्ाखाको प्रयास 

 अत्यािश्यक काममा आगथशक प्रर्ासन महार्ाखा 

 तनयलमतसगंै र विरे्ष न्जम्मेिारीमा अपरेर्न महार्ाखा 

 सम्बदृ्ि प्रदेर्मा सचूनाको सहयात्री इटहरी च्यानल   
 कोहलपुरको क्रियालर्लता  

नेपाल टेभलभिजन 
 

 

इ–बुलेटटन 
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दर्षकको पटिलो रोजाइ नेपाल टेभलभिजन 
 

 

आगिकाररक, सन्तुललत र विश्िसतनय 
सूचना तथा समाचारका लागग नेपाल 
टेलललिजन दर्शकहरुको पहहलो 
रोजाइ िएको अध्ययनले देखाएको छ 
। प्रेस काउन्न्सल नेपालले  इजाजत 
प्राप्त करीि २०० टेलललिजन 
च्यानल, ७५० िटा रेडडयो, तनयलमत 
प्रकार्नमा रहेका ९५० पत्रपत्रत्रका 
तथा प्रेस काउन्न्सलमा सूगचकृत 
२०६५ अनलाइन समाचार 
माध्यमहरुलाई आिार मानेर हालै 
गरेको नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको विश्िसतनयताबारेको अध्ययनले नेपाल टेलललिजनलाई 
अब्बल देखाएको हो । यो संगै विगत एक बषशको अिगिमा िएका नेपाली सञ्चार 
माध्यमहरुको विश्िसतनयता र दर्शकको रोजाइ सम्िन्िी दईु िटा सिेक्षणमा नेपाल टेलललिजन 
प्रततस्पगिश माध्यमहरु िन्दा उत्कृट ट बन्न स ल िएको छ । यसअ ी सेयरकास्ट 
इतनलसएहटि नेपाल नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा पतन नेपाल टेलललिजन मुलुककै 
लोकवप्रय माध्यम हुनुका साथै नागररकहरुले सूचनाको विश्िसतनयता र त्यताका लागग नेपाल 
टेलललिजन नै रोज्ने गरेको देखाएको गथयो । 

कोलिड–१९ महामारीको समयमा लमडडयाको विश्िसनीयता सम्बन्िमा प्रेस काउन्न्सल नेपालले 
गरेको अध्ययन सिेक्षणमा दैतनक सूचना प्रान्प्तको तनन्म्त प्रयोग गररने विलिन्न 
सञ्चारमाध्यमहरुमध्ये टेलललिजनको क्षेत्रमा सहिागी ४५.५ प्रततर्तले कुनैपतन सूचना प्राप्त 
गनश सबैिन्दा पहहला नेपाल टेलललिजन हेने गरेको बताएका छन ्। सिेक्षणमा सहिागीहरुले 
विलिन्न माध्यमबाट प्राप्तहुने सूचनाको आगिकाररकताको परीक्षण टेलललिजन र त्यसमा पतन 
नेपाल टेलललिजनबाट गने गरेको बताएका छन ्। 

 

 

 

दर्षक सवेक्षण 
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लमडडयाकमी, कमशचारी, प्राध्यापक/लर्क्षक, कृषक, मजदरु, सुरक्षाकमी, व्यापारी, गचक्रकत्सक, बैङ्कसश, 
राजनीततकमी र विद्याथीलगायत ११ िटा पेर्ागत क्षेत्र, सात िटै प्रदेर्, उपत्यका गरी आठ 
िौगोललक क्षेत्रलित्र रहेका सबै न्जल्लाको समानुपाततक प्रतततनगित्ि हुने गरी उत्तरदाताको 
सिेक्षणमा सहिागगता रहेको गथयो । 
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धारा नछोई िात धुन भिल्ने प्रववधध नेपाल टेभलभिजनिा 
 

विश्ििरी नै गन्म्िर स्िास््य महामारी बतनरहेको 
कोरोनािाइरसको सिंमण रोक्न हात िनुुपने 
आिश्यकताकै बीच सुरक्षक्षत उपाय अपनाउदै िारा नै 
नछोइ हात िनेु प्रविगिको विकास गररएको छ । यस्तै 
िारा र सािनु नछोइ िात िनुलमल्ने प्रविगियुक्त 
ट्याङ्की नेपाल टेलललिजन पररसरमा जडान गररएको छ 
। टेलललिजनमा कायशरत पत्रकार, प्राविगिक एिम ्
कमशचारीहरुलाई कायाशलय प्रिेर् गदाश सािनु पानीले हात 
िनु सक्नेगरी ससं्थानको मखु्य प्रिेर्द्िार र मध्य 
िागमा दईु िटा टयाङ्की राखखएको हो । यी ट्याङ्कीमा 
हातिुुँदा ट्याङ्कीको स्याण्डमा राखखएका प्याडलको 
एकाततर खटु्टाले गथचेर झोल सािनु र अकोततर गथचेर 
पानी आउने बनाइएको छ । कोरोनािाइरस हातको 
माध्यमबाट िारा र िाराको माध्यमबाट अरु व्यन्क्तलाई समेत सने सिंािना िएकाले िारा नछोइकन 
हात िनु लमल्ने प्रविगिले िाइरसको संिमण  ैलन रोक्ने विश्िास ललइएको छ । 
 

कोरोना बीिा कायषक्रििा सिेटटए किषचारी 
 

कोलिड -१९ महामारीको जोखखमलाई मध्यनजर 
गदै नेपाल टेलललिजनले आफ्ना सब ै पत्रकार, 
सञ्चारकमी र कमशचारीहरुको तन:र्लु्क कोरोना 
बीमा गरेको छ ।  
टेलललिजनका  सब ै पत्रकार, सञ्चारकमी र 
कमशचारीहरुलाई वपलसआर परीक्षणका िममा 
कोरोना सिंमण िएको पनु्ट ट िएमा उनीहरु सबलेै 
बीमा िापतको एक लाख रुपैँया प्राप्त गनश सक्ने 
व्यिस्था बीमा कायशिममा छ । रान्ट िय बीमा 
ससं्थानसुँगको सहकायशमा नेपाल टेलललिजनले जेठ ६ गतेदेखख लागूहुने गरी एक बषशका लागग बीमा 
योजना लागू गरेको हो । बीमा कायशिममा नेपाल टेलललिजनको केन्रीय कायाशलय काठमाडौंमा 
कायशरत पत्रकार, सञ्चारकमी तथा कमशचारीहरुसगंै कोहलपरु प्रादेलर्क च्यानल र इटहरी प्रसारण 
केन्रमा रहेका सब ैकमशचारीहरु पतन समेहटएका छन ्।  
 
 ४ 

प्रर्ासन व्यवस्थापन 

 



 
 
 
 
यसगैरी देर्का ७३ न्जल्लामा रहेर न्स्िजरका रुपमा कायशरत न्जल्ला सिंाददाताहरु र कायशिम 
उत्पादनमा आंलर्क समय खहटनेहरुको पतन कोरोनािाइरस रोग बीमा गररएको छ । पत्रकार र 
कमशचारीहरुको स्िास््य सरुक्षालाई ध्यानमा राखेर गररएको बीमा योजना अन्तरगत सबै दातयत्ि 
ससं्थानले नै व्यहोने छ । 

 

कोभिड ववरुद्धको लडाईं र किषचारी सुरक्षा 
 

 

कोरोनािाइरस कोलिड-१९ को सिंमणबाट जोगगन सरुक्षा सतकश तासुँगै जोखखमलाई न्यूनीकरण गनश 
स्टूडडयो रुम, समाचार कक्ष, इन्जेस्ट रुम लगायतका स्थानहरुमा र सिारी सािनहरुलाई तनसिंमण 
(Disinfection) गने काम तनरन्तर रुपमा िइरहेको छ । स्िास्थ सरुक्षा सतकश ताका लागग कायाशलय 

प्रिेर् गने सबकैा लागग मूल 
गेटमा र कमशचारीहरुलाई 
उनीहरुको सम्िन्न्ित 
कायशस्थलमा समेत सािनु 
पानीले हात िनेु व्यिस्था 
लमलाइएको छ । साथ ै मास्क, 

पञ्जा, ह्याण्डिास, स्यातनटाइजर 
आहदको प्रयोग अतनिायश 
गररएको छ । कमशचारीहरुको 
स्िास््य सरुक्षासगं जोडडएको 

यो व्यिस्थालाई संस्थानले प्रर्ासन महार्ाखा मा श त पयाशप्त व्यिस्था लमलाइरहेको छ ।  

 

बढुवा िएकालाई ननयुक्तत 
 

ससं्थानका विलिन्न तह, पद, सेिा, समहू र उपसमहूमा कायशरत ६५ जना कमशचारीहरुको 
कायशसम्पादनका आिारमा बढुिा गनश पदपतूी सलमततबाट लस ाररसिई आएकोमा लमतत २०७७।०२।३० 
देखख लागू हुने गरी उनीहरुलाई बढुिा तनयुन्क्त हदइएको छ । 
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 सरकारको नीनत तथा कायषक्रिको सिाचार 

 

राट िपतत विद्दयादेिी िण्डारीले स ंीय  

ससंदका दबु ै सदनको सयंुक्त बठैकमा 
सरकारको नीतत तथा कायशिम सहहत 
सम्बोिन गनुशियो । राट िपततले ससंदमा 
प्रस्तुत गनुशिएको आगामी आगथशक बषश 
२०७७/०७८ का लागी नेपाल सरकारको 
तनतत तथा कायशिमकोसम्िोिनलाई 
नेपाल टेलललिजनको समाचार 

च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको गथयो । मलुकुको आगथशक पनुरुत्थानलाई केन्रमा राखेर आएको 
सरकारको िावषशक नीतत तथा कायशिमबारे आम नागररकलाई ससुगूचत बनाउन समाचार च्यानलबाट 
प्रत्यक्ष प्रसारणसगंै नीतत तथा कायशिमका महत्िपणूश विषयहरु समेटेर विषयगत रुपमा समेत समाचार 
ररपोटशहरु बनाएर प्रसारण िएको छ । यसगैरी नीतत तथा कायशिमसगं सम्िन्न्ित रहेर सरकारका 
मन्त्री तथा विज्ञहरुसगं अन्तिाशताश र विट लेषणात्मक कायशिमहरु समेत प्रसारण िएको छ ।   

सिाचारिा बजेट सरोकार 
 

यो महहना सं ीय संसदमा बजेट प्रस्तुत 
हुने र बजेटसंग सम्िन्िीत महत्िपूणश 
छल ल र विियकहरु समेत पाररत 
िएकोले महहना  िरी नै समाचार 
च्यानलमा बजेट र सरकारका आगथशक 
प्राथलमकताका विषयहरुमा समाचार र 
कायशिमहरु प्रसारण िए । आगथशक िषश 
२०७७/०७८ का लागग आय-             
व्ययको अनुमातनत वििरण समेटेर 
सरकारका अथशमन्त्री डा युिराज खततिडाले जेठ १५ गते संसद्का दिैु सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट 
प्रस्तुत गनुशिएको गथयो । अथशमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गनुशिएको बजेट िाषणको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल 
टेलललिजन र समाचार च्यानलबाट ियो । बजेटसंग सम्िन्न्ित रहेर विलिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसंग 
कुराकानी, अन्तिाशताश र अन्तिाशताशमूलक कायशिमहरु पतन यसबीचमा सम्पन्न िए ।   

 
 
 
 

सिाचार 
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बजेटका प्राथलमकता, विगत र अहहलेको 
बजेटको तुलना, क्षेत्रगत रुपमा बजेट 
वितनयोजनसंग सम्िन्न्ित विषयहरु नेपाल 
टेलललिजनको समाचारका प्राथलमकतामा 
परेका छन ् । यसैगरी सं ीय संसदको बैठक 
र त्यहाुँ िएका छल लहरुको प्रत्यक्ष 
प्रसारणका साथै त्यससंग सम्िन्न्ित रहेर 
तयार गरीएका विलिन्न बुलेहटनहरुमा प्रसारण 
िएका छन ्। 
 
 

संववधान संर्ोधनको सिाचार 

 

िारतले लमचेको नेपालीिूमी  

ललन्म्पयािरुा, ललपलेुक, कालापानी 
लगायत िूिाग समेहटएको 
नेपालको िास्तविक नक्र्ा 
तनर्ान छापमा समािेर् गनश 
प्रस्तुत ‘नेपालको सवंििान (दोस्रो 
सरं्ोिन) वििेयक, २०७७’ 

प्रतततनगिसिाको बठैकको दईु 
ततहाइिन्दा बढी मतले पाररत गरेको सम्िन्िी समाचार प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको छ । पररमान्जशत 
नक्सा नेपालको सवंििानको अनुसचूी ३ मा रहेको तनर्ान छापमा समािेर् गनश ल्याइएको उक्त 
वििेयकका सम्िन्िमा स ंीय संसदको बठैकमा िएका छल ल, विलिन्न दलबाट प्रतततनगित्ि गनुशहुने 
सांसदहरुको त्रबचार लगायतको प्रत्यक्ष र समाचार बनाएर बलेुहटनहरुमा प्रसारण गररएको छ । 
रान्ट ियताका विषयमा अितूपिूश एकता प्रदर्शन िएको महत्िपणूश अिसर सरकारका कानून, न्याय तथा 
ससंदीय मालमलामन्त्री डा लर्िमाया तुम्बाहाङ् ेले प्रस्तुत गनुशिएको प्रस्ताि, प्रस्ताि मागथको विषयमा 
द ािार छल ल, सरं्ोिन वििेयक मागथ िएको मतदान र वििेयक सिशसम्मत पाररत िएको  ोषणा 
लगायत सबै  टनािमलाई प्राथलमकता सहहत प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको छ । साथ ै यी विषयहरु 
सिंन्न्ित समाचारलाई तनरन्तर  लोअप सहहत समाचार बलेुहटनहरुमा समेत समािेर् गररएको छ ।  
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सिाचार ननदेर्क राजु भसलवालको ववदाइ सम्िान 

 

उमेरहदका कारण सेिा तनितृ्त हुनुिएका  
समाचार तनदेर्क राजु लसलिाललाई विदाइ 
गररएको छ । ३५ बषश िन्दा बढी समय 
समाचार महार्ाखामा आिद्ि रही सेिा तनितृ 
हुुँदैगदाश तनदेर्क लसलिाललाई संस्थान 
व्यिस्थापन र समाचार महार्ाखाका 
सहकमीहरुले विदाइ गरे । २०४२ सालमा 
प्रलर्क्षाथीका रुपमा नेपाल टेलललिजन प्रिेर् 
गनुशिएका तनदेर्क लसलिाल समाचार 
तनदेर्कको िूलमकासम्म तनिाशह गरी जेठ २१ 
गत े सेिा तनितृ्त हुनुिएको हो । विदाइ 
कायशिममा नेपाल टेलललिजनका कायशकारी 
अध्यक्ष डा. महेन्र विट टले तनदेर्क लसलिालको 
लगनर्ीलता र पेर्ाप्रततको इमानदारी 

उदाहरणीय रहेको िन्दै संस्थाप्रततको उहाुँको योगदान अमूल्य रहेको िताउनुियो। संस्थानका 
महाप्रिन्िक गोविन्द रोकाले तनदेर्क लसलिालले समाचार बाहेकको अन्य न्जम्मेिारीमा रहुँदा पतन 
त्यसलाई मागथ उकास्ने गरी रचनात्मक काम गरेको स्मरण गनुशियो। संस्थानका अन्य 
पदागिकारी र समाचार महार्ाखाका सहकमीहरुले पतन समाचार तनदेर्क लसलिालको आगामी 
हदनका लागग र्ुिकामना व्यक्त गनुशियो । तनदेर्क लसलिालले नेपाल टेलललिजनको प्लेट मशकै 
कारण आफ्नो पहहचान 
बनाउन स ल िएकोले 
संस्थानप्रतत सिै ऋणी रहने 
बताउनुियो ।३५ बषशदेखख 
तनरन्तर पत्रकाररता के्षत्रमा 
सक्रिय तनदेर्क लसलिाल 
खेलकुद र पयशटन 
पत्रकाररतामा विर्षे दख्खल 
राख्नुहुन्छ । 
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कोरोना किरकाबीच नेपाल टेभलभिजन 

 

नेपाल टेलललिजनको 
रान्ट िय प्रसारण सूचना, 
लर्क्षा र मनोरञ्जनका 
विविि प्रस्तुती सहहत 
दर्शक समक्ष आफ्नो 
दमदार उपन्स्थतत 
कायमगनश स ल हुदै 
आइरहेको छ । कोलिड – 

१९ को संिमण नेपालमा 
बढ्दै गएपतछ नेपाल टेलललिजनले आफ्ना तनयलमत कायशिमका अततररक्त कोरोनासुँग सम्बन्न्ित 
विर्ेष कायशिमहरु उत्पादन र प्रसारण गदै आएको छ । हरेक हदन प्रत्यक्ष प्रसारण हुन ेकोलिड 
हटलाइन, साप्ताहहक कायशिम कोरोना केयर टक लगायत कायशिम, कैयौं जनचतेनामूलक सन्देर् र 
ितृ्तगचत्रहरु यसत्रबचमा तनमाशण िएका छन ्। चतै्र ११ गतबेाट सरकारले लकडाउन  ोषणा गरेपतछ 
आम सिशसािारणमा पनश सक्ने अप््यारा, समस्याहरुको सम्बन्न्ित तनकायसुँग समािानको पहल 
गने हेतुले िैर्ाख १० गतबेाट प्रसारण गनश र्ुरु िएको कोलिड हटलाइन कायशिम जेठ महहनामा 
पतन तनरन्तर प्रसारण िइरह्यो । यसैगरी कोरोना िाइरसबाट तनन्म्तएका समस्या, असर र 
चनुौतीका बारेमा विज्ञ एिं सरकारी अगिकारीहरुसुँग अन्तिाशताशमुलक कुराकानी गने उद्िेश्यले 
िैर्ाख १ गतबेाट र्ुरु िएको कोरोना केयर टक र्ोले जेठ महहनामा पतन तनरन्तरता पाएको छ । 
प्रिानमन्त्रीको विर्ेष सम्बोिन, नेपालको अद्यािगिक नक्सा सहहतको संवििान संर्ोिनका लागग 
प्रतततनगि सिामा बसेको बैठक, संसदमा हुने गरेका विर्ेष बैठक, मन्न्त्रपररषद् बैठकको तनणशय, 

स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तनयलमत प्रेस त्रिक्र ङ लगायत विलिन्न महत्िपूणश 
 टनािमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलललिजनले गदै आएको छ। यसका साथ ै कोरोनािाइरस र 
यसबारे जानकारीमूलक ितृ्तगचत्रहरु, नेपालको अद्यािगिक नक्सा सम्बन्िी ितृ्तगचत्र पतन 
टेलललिजनले तनमाशण गयो ।  

 

 

कायषक्रि ििार्ाखा 
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यसबीच कोरोना िाइरसबाट सतकश  रहने 
उपाय, सरस ाइका तनयम लगायत विलिन्न 
विषयमा १५ िटा िन्दा बढी 
जनचतेनामुलक सन्देर्हरु पतन तनमाशण 
िएका छन ्। यस अिगिमा सं षश, समदृ्ि 
नेपाल, सुरक्षक्षत नेपाल, समािेर्ी आिाज, 

परीक्षा सिाल, रोजगार हाम्रो सरोकार, 

जनस्िास््य बहस लगायत ७० िटा 
कायशिमहरु कोरोना केन्न्रत िई तनमाशण 
िए । यसैगरी लकडाउनका बेला  र– रमा 
बस्न बाध्य िएका आफ्ना दर्शकहरुको 
चासो र सरोकारलाई दृन्ट टगत गरी 

सचतेनामूलक कायशिमका अततररक्त टेलललिजनले पुराना सदािहार नेपाली टेललचलगचत्रहरु पतन 
पुनः प्रसारण गनुशका साथ ैतीनको डडन्जटल कपीलाई यूट्युिमा राख्न ेकाम िएको छ ।    
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ननयभित कायषक्रििरुको ननिाषणिा ननरन्तरता 
 

नेपाल टेलललिजनको दोस्रो 
च्यानल एनहटिी प्लसले 
च्यानलको लक्ष्य अनुरुप जेठ 
महहनाको अिगिमा पतन 
सचूनामूलक र मनोरञ्जनात्मक 
कायशिमहरुको तनमाशणलाई 
तनरन्तरता हदयो । लकडाउनका 
कारण बाह्य उत्पादनका 
कायशिमहरुको तनमाशण केही 
रोक्रकएको िएपतन आन्तररक 
उत्पादनका कायशिमहरुको 
तनमाशणले िने यो अिगिमा 
तनरन्तरता पायो । लकडाउनको 

अिगिमा गीत सगंीत एिम ् चलगचत्र क्षेत्रसंग सिंन्न्ित रहेर तनमाशण गररदैं आएको कायशिम 
बाइस्कोपको ५ िटा र्ङृ्खला तनमाशण िई प्रसारण िए । यसगैरी कृवष क्षेत्र र क्रकसानका सरोकारसगं 
सम्िन्न्ित कायशिम कृवष अनुसन्िान र प्रविगिका ४ िटा र्ङृ्खला तनमाशण िई प्रसारण िए । 
यसगैरी अन्य तनयलमत कायशिमहरुमा स्काउट म नेपाली कायशिमको एउटा र्ङृ्खला प्रसारण ियो 
िने TRAILBLAZER कायशिमको ४ िटा र Jankar Live Show का ३२ िटा र्ङृ्खला प्रसारण िए । 

 

 

 

 

  

एनटटिी प्लस 
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बन्दाबन्दीिा पनन नेपाल टेभलभिजनको व्यापाररक सम्झौता र ववज्ञापन  

 

कोरोनािाइरस कोलिड १९ को विश्िव्यापी महामारीको कहठन पररन्स्थतीमापतन ससं्थानको व्यापार 
सरुक्षक्षत गरी व्यापार अलििदृ्गि गनश तनरन्तर पहलिएको छ । यही पहल कदमीको नततजा स्िरुप 
यो कहठन पररन्स्थततमा पतन नेपाल टेलललिजनका च्यानलहरुबाट विज्ञापन तथा सूचना/सन्देर्हरुको 
प्रान्प्त र तदअनुरुप प्रर्ारण पतन तनयलमत रुपमा िइरहेको छ ।  

नेपाल टेलललिजनका च्यानल एन.हट.लि प्लस, एन.हट.लि रान्ट िय प्रसारण तथा एन.हट.लि न्युजमा 
सम्झौता गरी कोलिड १९ प्रकोप सम्िन्न्ित कायशिमहरुको तनमाशणका लागग प्रायोजकहरुको खाजी 
गररएको छ । यसगैरी व्यापार सुरक्षक्षत गने प्रयास तथा पहल स्िरुप लकडाउनका कारण कायशिम 
स्थगगत गरेका विज्ञापन एजेन्सी तथा स ं संस्थाहरुसगं कायशिम तनयलमतताका लागग प्रयास िएको 
छ ।  विलिन्न सरकारी तनकायहरुसगं कोलिड १९ सगं सम्बन्न्ित कायशिम तथा PSA तनमाशण र 
प्रसारणको सहकायशकालागग पहल गररदै आएको छ । कोरोनािाइरसको त्रास र लकडाउनको अिगि 
िएपतन २०७७ जेठ महहनामा िाताबरण वििाग, प्रदेर् ३ सामान्जक विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौ 
महानगरपाललका, आयुिेद तथा बकैन्ल्पक गचक्रकत्सा र म्याक्स लमडडया लगायतका तनकाय र 
कायाशलयसगं ७० लाख ५० हजार िन्दा बढी रकम बराबरको विज्ञापन कारोिार िएको छ । यसका 
साथ साथ ैकेही डकुमेन्िी प्रसारणबाट समेत थप आम्दानी िएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

व्यापार ििार्ाखा 
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अत्यावश्यक काििा आधथषक प्रर्ासन ििार्ाखा 
 

लकडाउनको अिगिमा लसलमत 
कमशचारीहरुबाटै आलोपालोमा 
तनयलमत कामलाई तनरन्तरता 
हदएको आगथशक प्रर्ासन 
महार्ाखाले नेपाल सरकारलाई 
ततनुश बुझाउनुपने आ.ि. 
२०७५/०७६ बैर्ाख महहना 
सम्मको अगग्रम आयकर र 
मूल्य अलििदृ्गि कर 
सम्पन्न्ित कर कायाशलयमा 
दाखखला गररएको छ । यसैगरी आ.ि. २०७५/०७६ को प्रारन्म्िक लेखा पररक्षणले औल्याएका 
बेरुजुको जिा  सहहतको विवत्तय वििरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायाशलयमा परे् िएको 
छ । सम्झौता अनुसार त्रबल गररएको त्रबलिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासंग संस्थाको 
आंलर्क रुपमा िुक्तानी  प्राप्त िइरहेको साथ ै बाुँकी िुक्तानीको लागग तनयलमत ताकेता हुदै 
आएको छ । कमशचारीहरुको तनयलमत मालसक पाररश्रलमकको िुक्तानीलाई प्राथलमकता हदइएको छ 
िने अततररक्त बैक ग्यारेन्टी पतन नत्रबकरण िई प्राप्त हुन आएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आधथषक प्रर्ासन 
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प्रसारण क्षेत्र र गुणस्तरीय प्रसारणको पिल 

 

नेपाल टेलललिजनको प्रसारणलाई देर्को सबै िौगोललक क्षेत्र र सम्पणूश नागररकमा पयुाशउने लक्ष्य 
अनुरुप नेपाल टेलललिजन ससं्थानले काम अ ी बढाइरहेको छ । यस ै सन्दिशमा नेपाल सरकार 
मन्न्त्रषररषद्को लमतत २०७७/०२/२१ तनणशयानुसार डडेल्िरुाको अजयमेरु गाउुँ पाललका-१ र रुकुम 
पन्श्चमको मलुसकोट न.पा.१ मा नेपाल टेलललिजनको प्रसारण केन्र स्थापनाथश सरकारी िन उपयोग 
गनश हदने स्िीकृतत प्राप्त िएको छ । 
कणाशली र सदुरूपन्श्चम प्रदेर्को पहाडी 
िेगमा नेपाल टेलललिजनको प्रसारण 
पयुाशउन तत क्षेत्रमा नेपाल टेललिजनले 
प्रसारण केन्र स्थापनाको काम अ ी 
बढाइसकेको छ । यसगैरी नेपाल 
टेलललिजन सखेुतको चमेरेन्स्थत 
प्रसारण केन्रमा UHF एन्टेना जडानाथश 
आफ्नो टािर निएको हुुँदा नेपाल 
टेललकमको टािर उपिोगका लागग 
समन्ि गरी स्िीकृततका लागग पत्र 
पठाइएको छ ।  

प्रसारण विस्तारका लागग िइरहेका यी 
प्रयासका अलािा नागररकहरुलाई दैतनक 
रुपमा िइरहेका  टनािमहरुका बारेमा 
जानकारी हदन स्िास््य मन्त्रालयको 
दैतनक पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण, कायशिम र समाचार बुलेहटनको सामान्जक सञ्जालमा 
प्रत्यक्ष प्रसारण, NTV च्यानलहरुको कायशिमलाई Youtube, Mobile App मा Upload गनेलगायत 
स्टुडडयो लित्र र बाहहरबाट िएका तनयलमत प्रसारणहरुमा पतन इन्ञ्जतनयररङ्ग महार्ाखाले स ाइरहेको 
छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इक्जजननररङ्ग ििार्ाखा 
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ननयभितसंगै ववर्रे् क्जम्िेवारीिा अपरेर्न ििार्ाखा 
 

अपरेर्न महार्ाखा अन्तगशत 
छायांकन तथा ध्ितन र्ाखा 
तथा दृश्य सम्पादन र्ाखाका 
कमशचारीहरुको सलंग्नतामा 
२०७७ जेठ महहनामा स्टुडडयो 
लित्र र बाहहर गरी तनयलमत 
र विरे्ष प्रकृततका कामहरु 
सम्पन्न िए । जेठ महहनामा 
सम्पूणश विश्ि सहहत हाम्रो 

देर् पतन कोलिड-१९ को महामारी र त्यसको रोकथाम एिम ्तनयन्त्रणमा केन्रीत िए । त्यसलेै यस 
अिगिमा समाचार बलेुहटनहरु सगंै दैतनक तनयलमत स्टुडडयो उत्पादन तथा प्रत्यक्ष प्रसारण त श  
कोलिड हटलाइनका ३२ िटा र्ङृ्खला तनमाशण िए । साथसाथ ै कोरोनाको विषयमा केन्न्रत रही 
रान्ट िय प्रसारण, समाचार च्यानल र एनहटिी प्लस च्यानलमा दैतनक तनयलमत टक र्ो उत्पादन तथा 
प्रत्यक्ष प्रसारणहरु िए । यीनका अलािा साप्ताहहक कोरोना केयर,  नेपाल टेलललिजन कायशिम 
महार्ाखा अन्तरगतका तनयलमत कायशिमहरु र एनहटिी प्लसका झंकार लाइि लगायतका 
कायशिमहरुकि पतन तनमाशण सम्पन्न िए । स्टुडडयो बाहहर पतन विरे्ष कायशिमहरु उत्पादन िए । 
सम्माननीय राट िपततबाट विश्ि खोप हदिसको अिसरमा हदनुिएको सन्देर्, प्रिानमन्त्रीले हदनुिएका 
सन्देर् र सम्िोिन यस अिगिमा उत्पादन िएका छन ् । यसका साथ ै समदृ्  नेपाल, लसजशनाको 
सारथी, व्युटी प्लेजर, िायल ब्लेजर, सरु्ासन सिाल, ससंद  ोकस र सुरक्षक्षत नेपालजस्ता तनयलमत 
कायशिमहरुको साप्ताहहक/पाक्षक्षक रुपमा छायाङ्कन, दृट य सम्पादन, डविङ तथा उत्पादनका कामहरु 
िएको गथयो । यो सगंै समाचारमलूक कायशिमहरुको तनमाशण र उत्पादन तथा विलिन्न अिसरहरुमा 
प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत िएका छन ्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपरेर्न ििार्ाखा 
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नेपाल टेभलभिजनको सिग्र ववकासको लक्ष्य केन्रीय योजना 
 

कायशिम तनदेलर्का बमोन्जम नेपाल टेलललिजनको ५ िटै च्यानलहरु(नेपाल टेलललिजन, एनहटिी 
प्लस, समाचार च्यानल, एनटीिी कोहलपरु र एनटीिी इटहरी च्यानल)को आगथशक िषश २०७७/७८ को 
िावषशक कायशिम तनमाशण तथा प्रसारण योजना तनिाशरण गरी स्िीकृततका लागग पेर् गररएको छ । 
कोरोनािाइरसको संिमणले तनम्याएको अिस्थाले नेपाल टेलललिजनमा पारेको प्रिाि र रोजगारीको 
ितशमान अिस्था र सम्िाव्यताको विश्लेषण गरी प्रततिेदन तयार गनश सञ्चार तथा सचूना प्रविगि 
मन्त्रालयबाट माग िइ आए बमोन्जम त्यस्तो वििरण तयार गरी मन्त्रालयमा पेर् गररएको छ ।  

साथ ै नेपाल टेलललिजनले डडेलिरुा र रुकुम पन्श्चम मा ररले प्रसारण केन्रहरु तनमाशण गनशकालागग 
डडेलिरुा न्जल्लाको अजयमेरु गा.पा.-१ को ०.१०१७ हेक्टर र पन्श्चम रुकुमको मुसीकोट न.पा-१ को 
०.१२१० हेक्टरगरी कूल जम्मा ०.२२२७ हेक्टर जग्गा ३० िषशसम्म प्रयोग गनश हदने र सोमारहेका १२६ 
िटा रुख विरुिाहरु समेत हटाउन स्िीकृतत हदने िनी नेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद)को 
म.ंप.ब.ैस.ं१५/०७७ लमतत २०७६/०२/२२ को तनणशय िएको जानकारी प्राप्त गरी आिश्यकता अनुरुप काम 
अ ी बढाउन आन्तररक परामर्श िएको छ । 

नेपाल टेलललिजनका प्रसारणलाई Digital Platform मा श त व्यिन्स्थत रुपमा प्रसारण गनश त्यसको 
सञ्चालन कायशदल  ,उच्च व्यिस्थापन र साझेदार ससं्था New IT Venture का प्रतततनगिबीच 
छल ल गरी त्यहाुँ उठेका विषयहरुलाई सम्बोिन गनश Digital Platfrom कायशयोजना- २०७७ तयार 
गरी कायशकारी अध्यक्षज्यू समक्ष पेर् गररएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

येजना, अनुसन्धान तथा अन्तराषक्रिय सम्बन्ध ििार्ाखा 
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सम्बदृ्ध प्रदेर्िा सूचनाको सियात्री इटिरी च्यानल 

 

सरकारले पररकल्पना 
गरेको समदृ्ि नेपाल 
सखुी नेपालीको नारालाई 
साथशक बनाउन 
आिश्यक सचूना 
प्रिाहमा स ाउन नेपाल 
टेलललिजनले आफ्नो 
एक नम्बर र पाुँच 
नम्बर प्रदेर्मा 
छुट्टाछुट्टै टेलललिजन 
सञ्चालनमा ल्याएको छ 

। सातिटै प्रदेर्मा बेग्लाबेग्ल ै च्यानल र्रुुगरी समदृ्ि प्रदेर्को लक्ष्यमा सहयात्री बन्ने लागगरहेको 
नेपाल टेलललिजनको इटहरी च्यानल र कोहलपरु प्रादेलर्क च्यानलबाट स्थानीय विकासका विविि 
आयामहरुमा जनसरोकारका विषयहरु मखुररत िइरहेका छन ्। यस ैसन्दिशमा विलिन्न िगश, समहू, 
ललङ्ग, जातजाती र समदुाय र ततनका सरोकारहरुलाई समेट्नेिममा इटहरी च्यानलबाट जेठ १ 
गतेदेखख साुँझ ७ बजेको एनहटिी इटहरी समाचार सांकेततक िाषामा पतन प्रसारण गनश र्रुु गररएको 
छ । यसगैरी जेठको पहहलो साताबाट सामान्जक विकास मन्त्रालय प्रदेर् नं १ सरकारको सहकायशमा 
SEE सहयोग टेलललिजन 
कायशिम गररदैं आएको छ । 
साथ ै १ र १५ गते जनतासुँग 
मखु्यमन्त्री कायशिम प्रसारण 
गररएको छ । हरेक हदन विहान 
सयुोदयसगंै दैतनक सयूोदय 
कायशिम प्रसारण िइरहेको छ ।  
यसगैरी दर्शकहरुसगं प्रत्यक्ष 
टेलल ोनमा कुराकानीको 
कायशिम Dial Itahari, हरेक 
हदन साुँझ ५:१५ बजे र कायशिमको पनूः प्रसारण विहान ११ बजे गररदैं आएको छ । 
 

 

 

 

एनटटिी इटिरी 
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यसका अततररक्त साप्ताहहक रुपमा हाटबजार,समदृ्गिको यात्रा जस्ता कािश महरु पतन प्रसारण हुदै आएका 
छन ्। यसैगरी केन्रीय प्रसारणबाट बेलाबखत हुने गरेका समसामतयक  टनािमको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई 
च्यानलबाट पतन प्रत्यक्ष प्रसारण नै गने गररएको छ । यस्तै प्रदेर् नं २ को राजिानी जनकपुरिामबाट 
हरेक हदन हुने कोलिड–१९ को न्स्थततबारेको दैतनक लमडडया त्रिक्र ङलाई पतन तनयलमत रुपमा प्रसारण 
गररदैं आएको छ ।  

 

२६ गते प्रदेर् नं २ को नीनत तथा कायषक्रि प्रदेर्सिा जनकपुरधाि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोिलपुरको क्रक्रयाभर्लता 
 

समदृ्ि प्रदेर् तनमाशणमा सहयात्रीको रुपमा क्रियालर्ल रहेको कोहलपुर प्रादेलर्क च्यानलबाट यस अिगिमा 
प्रदेर् नं ५, कणाशली प्रदेर् र सुदरूपन्श्चम सरकार र त्यस के्षत्रका नागररकहरुको सरोकारका विविि 
विषयमा समाचारमूलक र समसामतयक कायशिमहरु तनरन्तर रुपमा प्रसारण िइरहेको छ । कोलिड–१९ 
संिमणबाट िेरै प्रिावित बाुँके न्जल्ला, सुदरूपन्श्चम प्रदेर् र कणाशली प्रदेर् समेतलाई लक्षक्षत गरी 
कोरोनािाइरसको रोकथाम र तनयन्त्रणका लागग जनचेतनामूलक र प्रदेर् सरकारद्िारा जारी सामग्रीहरु 
प्रसारण गररएको छ । 

एनटटिी इटिरी 
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