
 

  
 

 

  

 

 

  

 यस भित्र 
 

नेपाल टेलललिजन संस्थानले संस्थान लित्र िएगरेका विविध गतिविधधहरुलाई समेटेर आमदर्शक एिम ्
सम्बन्धधि सरोकारिाला सबैको जानकारीकालाधग मालसक रुपमा इ-बुलेटटन प्रकार्न गदै आइरहेको 
छ । २०७७ साल असार मटहनामा प्रकालर्ि यो अंक इ-बुलेटटनको िेस्रो अंक हो । 
 

यो अकंमा:  
 

• कममचारी प्रशासनः संस्था र कमशचारीको िवृि विकासमा कमशचारी प्रर्ासन 

• समाचारः विपद् रोकथाम र व्यिस्थापनमा समाचारको साथ  

• समाचारः प्रधानमधत्रीको सम्िोधन प्राथलमकिामा 
• समाचारः महामारी पतछको अिस्थाबारे मधथन 

• कायमक्रमः कोरोना पतछ पुरानै लयमा फकश दै कायशक्रम 

• एनटििी प्लसः विविधिायुक्ि कायशक्रम तनमाशण र प्रसारण 

• एनटििी इिहरीः तनयलमि कायशक्रमसंगै प्रत्यक्ष प्रसारण र ििृधचत्र तनमाशणमा तनरधिरिा  

• एनटििी कोहलपुरः प्रादेलर्क च्यानलको अिधारणामा अति बढ्दै कोहलपुर प्रसारण 

•   व्यापारः सरकारी तनकायसंगको व्यापार सहकायशमा बढोिरी    
• व्यापारः नेपाल टेलललिजन र िाणणज्य बैंकबीच सम्झौिा 
• व्यापारः सहकायशका लाधग नाकश संग सम्झौिा 
• अपरेशन महाशाखाः सबै पााँच च्यानलको कायशक्रम उत्पादनमा सक्रक्रयिा  

• आर्थमक प्रशासन महाशाखाः बावषशक कायशक्रम र ियारी बजेटको 
• इञ्जिननयररङ महाशाखाः समाचार िथा कायशक्रम तनमाशणमा इन्जजतनयररङको संलग्निा 
• योिना, अनुसन्धान तथा अन्तरामञ्रिय सम्बन्ध महाशाखाः डिन्जटल प्लेटफमशमा जोि 
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संस्था र कममचारीको वतृ्ति त्तवकासमा कममचारी प्रशासन 
 

कोलिि-१९ को संक्रमणको त्रास र संिाविि महामारीका बीचमा पतन नेपाल टेलललिजनका 
पााँचिटै च्यानलहरु प्रिािकारी रुपमा तनरधिर सजचालनमा रहेको छ । कोरोनािाइरसको 
संक्रमणको जोणिम कम गनश र संस्थानका पत्रकार, सजचारकमी, प्राविधधक, कमशचारी सबकैो 
स्िास््य सरुक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारी एिं संक्रमणको रोकथामका लाधग 
स्िास््य समाग्री  िथा सरसफाईको ब्यिस्थालाई पतन तनरधिरिा टदइएको छ ।  

यसगैरी कमशचारीहरुको सामटूहक आिधधक जीिन बीमा आ.ि. ०७७/७८ को अिधधका लाधग 
नविकरण गररएको छ । विलिधन न्जल्लाहरुबाट त्यहााँका गतिविधीहरुलाई नेपाल टेलललिजनका 
आमदर्शकहरुका लाधग समाचार ियार गरी पठाउने न्जल्ला न्स्थि स्थानीय सम्िाददािाहरुको 
करार नविकरण गने काम सम्पधन िएको छ । कोलिि-१९ महामारी र त्यसले तनम्त्याएको 
असहज पररन्स्थतिमा पतन सब ैन्जल्ला संिाददािाहरुले संस्थानको उदेश्य अनरुुप सक्रक्रय िएर 
न्जम्मेिारी तनिाशह गरेकोले यस पटक सब ै न्जल्ला संिाददािाहरुको करार एक बषश नविकरण 
गने तनणशय िएबमोन्जम सब ै न्जल्ला संिाददािाहरुको करार अिधध थप गररएको हो । साथ ै
संस्थानका स्थायी कमशचारीहरुको कायशसम्पादन मलू्याङकन र सम्पवि वििरणको अलिलेि 
अध्यािधधक गने प्रयोजनका लाधग कायशसम्पादन मलू्याङकन िथा सम्पवि वििरण फाराम 
वििरण र्रुु गररएको छ । 
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त्तवपद् रोकथाम र व्यवस्थापनमा समाचारको साथ  
 

मनसनु सक्रक्रय िएसाँग ै देर्का विलिधन न्जल्लाहरुमा प्राकृतिक प्रकोपका िटनाहरु बढेका 
छन ्। नेपाल टेलललिजनको समाचार च्यानल र यसका समाचार बलेुटटनहरुका साथ ै सब ै
च्यानलहरुमा देर् र नागररकहरुले िोग्नपुरेका त्यस्िा दुुःिद िटनाहरुको प्रत्यक्ष एिम ्
स्थलगि समाचार संकलन िथा कायशक्रम तनमाशण गरी प्रसारण िएका छन ्। विपदसाँग सामना 
गनश र जनधनको क्षति हुन नटदन सम्पणूश राज्य संयधत्रहरु पररचाललि िइरहेका छन ् । 
यस्िोमा रान्रिय प्रसारण संस्था र यसको समाचारको टहस्सा िएकोले समाचार च्यानलले 
सम्िाविि जोणिम बारे पिूश सचूनाटदने र सािधानी अपनाउन पे्रररि गने समाचारहरु, िटना 
िइसकेको अिस्थामा ित्काल उद्दार र राहि वििरणको अिस्था र वपडििहरुको पनुस्थाशपना र 
व्यिस्थापनमा सिाऊ परु् याउने उद्धेश्य सटहि समाचार र समाचारमलुक सामग्रीहरु प्रसारण 
गरररहेको छ । यसक्रममा सरकार र सम्िन्धधि तनकायमा महत्िपणूश सचूना र जानकारी एिम ्
विपद्संग सम्िन्धधि जनसरोकारका सब ै विषयमा आधाररि रहेर समाचार िथा 
समाचारमुलुक कायशक्रम र अधििाशिाशहरु प्रसारण िएका छन ् । त्यसगैरी कोरोनािाइरसको 
महामारी र त्यसको रोकथाममा िइरहेका प्रयास, प्रयत्न र प्राथलमकिाका विषय पतन मटहनिैरी 
समाचारका विषयिस्ि ुबतनरहे ।     
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प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन प्राथभमकतामा 
 

पहािी न्जल्लाहरुमा पटहरो र िराईका न्जल्लाहरुमा देणिएको बाढी र िुिानको समस्या 
समाधान गनश र सब ै लमलेर विपदको सामना गनश प्रधानमधत्री केपी र्माश ओलीले सब ै
देर्व्यापीमा गनुशिएको आग्रह सटहिको सम्िोधन र त्यससम्िधधी समाचार समाचार 
च्यानलबाट प्रसारण ियो । प्रधानमधत्रीले विपद्को समयमा उद्धार कायशमा जुट्न िीन ैिहका 
सरकार, जनप्रतितनधध र राजनीतिक कायशकिाशहरुलाई आह्िान गनुशिएको छ । सम्बोधनका 
क्रममा प्रधानमधत्री ओलील े देर्मा कोरोनािाइरसको महामारीको अिस्था र सरकारले चालेका 
कदमहरुको बारेमा गनशिएको चचाशलाई प्राथलमकिा सटहि समाचार बनाएर प्रसारण गने 
कामहरु िए । योसंगै नेपाल सरकार मन्धत्रपररषद् बठैकका तनणशयहरुका बारेमा समेि 
आिश्यकिा अनसुार प्रत्यक्ष र तनयलमि रुपमा समाचार बलेुटटनहरुमा समािेर् गरी 
आमनेपालीहरुको जानकारीका लाधग प्रसारण हुदै आइरहेको छ ।   
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महामारी पनिको अवस्थाबारे मन्थन 
 
 

कोलिि-१९ र त्यसले 
तनम्त्याएको महामारीको 
संकट अझ ै टररसकेको 
छैन ् । कोरोनािाइरसबाट 
संक्रलमिहरुको संख्या 
अझपैतन बटढरहेकै 
अिस्थामा लकिाउनलाई 
केटह लधचलो बनाइएको 
छ । जनजीिन विस्िारै 
लयमा फकश दै छ । 
यस्िोमा समाचार कक्षमा काम गन ैसम्पादक, संिाददािा, क्यामरापर्शन लगायि सब ैप्राविधधक 
जनर्न्क्िहरुको सरुक्षा कायमगदै कसरी समाचारलाई तनरधिरिा टदने िधने विषयमा समाचार 
च्यानलको समधियमा र कायशकारी अध्यक्ष, नायिमहाप्रिधधक, सम्बन्धधि महार्ािाका 
प्रमिुहरुको उपन्स्थतिमा छलफल आयोजना गररयो । देर्कै अग्रणी र रान्रिय प्रसारण संस्था 
िएका कारण नेपाल टेलललिजन र यसको समाचार च्यानलको विर्षे दातयत्ि रहेकोले स्िास््य 
महामारीबाट जोधगदैं कसरी सरुक्षक्षि रुपमा समाचारहरु प्रसारण गदै जाने िधने बारेमा त्यस 
अिसरमा छलफल ियो । त्यस अिसरमा महामारीसाँग ै मनसनुको समय िएकोले अधय 
प्राकृतिक विपद्का िटनाहरु समेि िइरहेको र अझ ै हुन सक्नेिफश  ध्यान टदई सरकार, 

सरोकारिाला तनकाय र आमनागररकलाई जागरुक, ससुधूचि र सचिे बनाउने क्रकलसमका 
समाचार र समाचारमलूक कायशक्रमहरु तनमाशण र प्रसारण गनश अध्यक्ष िा. महेधर विरटले 
तनदेर्न टदनिुयो । त्यसबिि संक्रमणको जोणिम कायम ैरहेका समयमा समाचार संकलन र 
तनमाशणमा िटटने संिाददािा, पत्रकारहरुको स्िास््य सरुक्षालाई केधरमा रािेर आिश्यक 
व्यिस्थापनको काम िइरहेको जानकारी गराइएको धथयो । 
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कोरोनापनि परुान ैलयमा फकंदै कायमक्रम 
 

कोरोना िाइरस कोलिि–१९ को महामारीका बीच नेपाल टेलललिजनको रान्रिय प्रसारणले आफ्नो कायश 
सजचालनलाई तछटो, छररिो, व्यिन्स्थि, जनमुिी र पारदर्ी बनाउनका लाधग दैतनक कायश सजचालनमा 
विर्ेष ध्यान टदएको छ । लकिाउनका कारण पूिश मटहनाहरुमा उत्पादन हुन नसकेका कायशक्रमहरुको 
तनमाशण एिम ् उत्पादन यो मटहनामा सम्पधन िएका छन ् । विर्ेषगरी नेपाल पयशटन बोिशसाँग 
सम्झौिा िए बमोन्जमका साि िटा ििृधचत्र, चार िटा िािल लग र पााँच िटा संिाद कायशक्रम (TALK 

SHOW) हरु सम्पधन िएका छन ्। कोरोनाको प्रिािका बीच यी कायशक्रमहरु उत्पादन िथा प्रसारण 
हुनु चूनौतिपूणश हुाँदाहुाँदै पतन सम्पधन हुनु आफैं मा महत्िपूणश छ । 

 

यसैगरी अधय तनयलमि कायशक्रमहरु संिषश, रोजगारी हाम्रो सरोकार, परीक्षा सिाल, कोरोना केयर, कोलिि 
हटलाइन, संिाहक, डिन्जटल नेपाल, कानूनका कुरा, लर्क्षाको चौिारी, सुर्ासन सिाल, सुरक्षक्षि नेपाल, 

संसद फोकस, समदृ्ध नेपाल, विर्ेष पररसंिाद, दैतनक कृवष कायशक्रमहरु लगायि विलिधन कायशक्रमहरु 
यो मटहना उत्पादन िथा प्रसारण िएका छन ्। 

 

यसका साथै कोरोना िाइरसबारे जनचेिामूलक सधदेर्हरु तनमाशण, ििृधचत्र उत्पादन जस्िा महत्िपूणश 
कायशहरु सम्पधन िएका छन ् । प्रधानमधत्रीको विर्ेष सम्बोधन, संसदमा हुने गरेका विर्ेष बैठक, 

मन्धत्रपररषद् बैठकको तनणशय, स्िास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयको तनयलमि पे्रस ब्रिक्रफङ लगायि 
विलिधन महत्िपूणश िटनाक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पतन टेलललिजनले गदै आएको छ । यसैगरी 
टेलललिजनको पुराना सदािहार टेललचलधचत्रहरुको पुनुः प्रसारणले पतन तनरधिरिा पायो । महजोिीको 
हास्यश्ृंिला १५ गि,े मुन्क्ि लगायिका टेललश्ृंिलाहरु पुनुः प्रसारण िएका छन ्। 
 

कायमक्रम 
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त्तवत्तवधतायकु्त कायमक्रम ननमामण र प्रसारण 

 

नेपाल टेलललिजनको दोस्रो च्यानल एनटटिी प्लसबाट जेठ मटहनामा आधिररक रुपमा उत्पादन 
गररएका विविध विषयसाँग सम्िन्धधि कायशक्रमहरु प्रसारण िए । आम कृषकहरुको चासो र सरोकार 
सम्िोधन गने कायशक्रम कृवष अनुसधधान देणि कोरोनाको बढ्दो संक्रमणको त्रास र लकिाउनका 
कारण विद्यालय बधद गररए पतछ कक्षाकोठाको पढाइबाट िन्जचि िएका विद्याथी र 
बालबाललकाहरुलाई लक्षक्षि गरी कायशक्रमहरु प्रसारण गररएको छ । जेठ मटहनाको अिधधमा एनटटिी 
प्लस च्यानलबाट कृवष अनुसधधान र प्रविधधसाँग सम्िन्धधि कायशक्रम एउटा, स्काउट म नेपाली 
कायशक्रम िीन िटा र कायशक्रम TRAILBLAZER का िीनिटा र्ङृ्िलाहरु प्रसारण िए ।  यसैगरी 
गीि-संगीि र मनोरजजनसाँग सम्बन्धधि कायशक्रम Jankar Live Show को िीस िटा र्ङृ्िलाहरु पतन 
यस अिधधका प्रसारण िएका छन ् । साटहन्त्यक कायशक्रम अधिध्िशतनको ४ िटा र्ङृ्िलासंगै 
दर्शकहरुको माग अनुसार पुरानो टेललश्ृंिलाको प्रसारण अधिगि हरेक आइिबार बेलुकी ९ बजे त्तपिंडा 
टेललश्ृंिलाको प्रसारण िइरहेको छ िने दर्शकहरुले तनकै रुचाएको अत्तवरल बग्दि ईन्रावती 
टेललश्ृंिलाको प्रविधध रुपाधिरणको काम सकेर हरेक र्ुक्रबार बेलुकी ९ बजे प्रसारण गने गरी ियारी 
पुरा गररएको छ । 
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ननयभमत कायमक्रमसँग ैप्रत्यक्ष प्रसारण र वतृर्चत्र ननमामणमा ननरन्तरता 
 

एनटटिी इटहरीले रान्रिय महत्ि 
सटहिका विषयमा प्रदेर् १ र प्रदेर् 
२ को सरोकारलाई समेट्दै 
तनयलमि कायशक्रमहरु उत्पादन गरी 
प्रसारण गदै आइरहेको छ िने 
विविध सधदिशहरुमा प्रत्यक्ष 
प्रसारण र ििृधचत्र लगायिको 
तनमाशणमा तनरधिरिा टदइरहेको छ 
।  जेठ मटहनामा  प्रदेर् १ र 
प्रदेर् २ प्रदेर् सिामा प्रस्िुि िएको बजेटको विराटनगर र जनकपुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको 
धथयो । यसैगरी इटहरी उपमहानगरपाललकाको बजेट सािशजतनकीकरण कायशक्रमको पतन इटहरीबाट 
प्रत्यक्ष प्रसारण गररयो । प्रदेर् १ सरकारले COVID-19 प्रतििेदन सािशजतनक गनश आयोन्जि 
समारोहको विराटनगरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण ियो । यसैगरी प्रतितनधध सिामा संविधान संर्ोधनको 
प्रत्यक्ष प्रसारण, स्िास््य मधत्रालय, काठमािौबाट रोटा िाइरस िोप र्ुिारम्ि सम्बधधी कायशक्रमको 
प्रत्यक्ष प्रसारणका साथै स्िास््य मधत्रालयको (COVID-19) बारेको दैतनक लमडिया ब्रिक्रफङको प्रत्यक्ष 
प्रसारण गररएको धथयो । दर्शकहरुलाई देर्को पूिशमा रहेका विलिधन धालमशक एिम ्पयशटकीय गधिव्य 
स्थलहरुको बारेमा जानकारी गराउने, साथै १ र २ नम्बर प्रदेर् सरकारहरुले गरररहेका गतिविधीका 
बारेमा जानकारी प्रिाह गने  उद्देश्यले िी विषय समेटटएका ििृधचत्रहरुको आधिररक र बाह्यरुपमा 

तनमाशण गरी प्रसारण 
गररएको छ । वपण्िेश्िर 
धाम, चुरे संरक्षण, सहकारी, 
बुढीगंगा गाउाँ पाललका एिम ्
प्रदेर् १ सरकार आधिररक 
मालमला िथा कानून 
मधत्रालयका लाधग ५ िटा 
ििृधचत्रको तनमाशण र 
प्रसारण ियो । यसका 
अलािा एनटटिी इटहरी 

समाचार, िायल इटहरी, पत्रपब्रत्रकाहरुको दैतनक प्रस्िुिी लगायि तनयलमि कायशक्रमहरुको तनमाशण र 
प्रासारणले तनरधिरिा पाइरहेको छ ।   
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प्रादेभशक च्यानलको अवधारणामा अनि बढ्दै कोहलपरु प्रसारण 
 

स्थानीय स्िरमै कायशक्रम 
उत्पादन गने र त्यहीीँबाटै 
प्रसारण गने उदेश्यले के्षत्रीय 
अिधारणा अनुरुप वि.सं. २०५३ 
सालमा स्थापना िएको 
कोहलपुर च्यानलले प्रादेलर्क 
च्यानलको अिधारण अनुरुप 
सजचालन र्ुरु गरेको छ । 

संिीय संरचनाको ममश अनुसार च्यानललाई पुनसरंचना गरी साउन १ गिेदेणि एनटटिी कोहलपुरको 
नामबाट प्रादेलर्क च्यानलका रुपमा रुपाधिरण गररएको छ । यसै लसललसलामा साउन १ गिेदेणि 
एनटटिी कोहलपुरबाट टदउाँसो ३ र ५ िथा सााँझ ७ बजे गरी दैतनक ३ िटा समाचार बुलेटटनहरु पतन 
प्रसारण िएका छन ् िने हरेक टदन ब्रबहान ६ बजेदेणि ९ बजे सम्म ब्रबहानी र्ो मोतनशङ लमक्स 
प्रसारण िएको छ । 
 

तनयलमि समाचार र नयााँ कायशक्रमहरुका लाधग समाचार कक्षको स्थापना, समाचारका लाधग िच्युशअल 
सेट, मतनशङ र्ोको सेट तनमाशण गररएको छ । यसैगरी समाचारमूलक कायशक्रम, त्यस क्षेत्रका विलिधन 
िाषािाषीका कायशक्रमदेणि स्िास््य, लर्क्षा, कृवष, उद्यम, बाल कायशक्रम र मनोरजजनात्मक कायशक्रमहरु 
क्रमर्ुः र्ुरु गदै जाने लक्ष्य अनुरुप ियारी िइरहेको छ । 
 

दईु िटा प्रादेलर्क च्यानलहरु एनटटिी 
कोहलपुर र एनटटिी इटहरीलाई पूणश 
क्षमिामा संचालन गने नेपाल 
टेलललिजनको नीति अनुसार नै 
कायशक्रमहरु अति बढाइएको छ । चालु 
आधथशक िषश २०७७/७८ मा कायशक्रम 
उत्पादन स्टुडियो सटहि कन्म्िमा चार 
िटा प्रादेलर्क राजधानीहरुमा समाचार व्यूरो तनमाशण गने लक्ष्य सटहि नेपाल टेलललिजनले बजेटको 
व्यिस्था गरे अनुरुप बुटिल र सुिेिमा उत्पादन स्टुडियो तनमाशण, Mobile Apps, You Tube, Face 

book लगायिका डिन्जटल प्लेटफमश माफश ि पतन एनटटिी कोहलपुर हेनश सक्रकने गरी ियारी िइरहेको 
छ । विश्िब्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोलिि–१९ को असरको सामना गदै च्यानलको प्रसारणलाई 
गुणस्िरीय बनाउने, संस्थागि सुर्ासन कायम राख्नको लाधग आधिररक तनयधत्रण कायशविधध तनमाशणको 
काम अति बढेको छ । 
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व्यापारमा बढोिरी    
 

विलिधन सरकारी तनकायहरुसाँगको 
सहकायश र नीन्ज विज्ञापन 
एजेधसीहरुको साथले नेपाल 
टेलललिजन संस्थानले अतिल्लो 
आ.ि.को िुलनामा १३% ले व्यापार 
िदृ्धध िएको छ । विश्िव्यापी 
कोलिि-१९ महामारीको अिस्थामा 
विश्िव्यापी रुपमै अथशिधत्र संकुचन 
िईरहेको अिस्था र नेपालका 
समग्र लमडियाको िट्दो विज्ञापन व्यापारको अिस्थामा पतन नेपाल टेलललिजनको व्यापार अिस्थालाई 
हेदाश यो िनृ्ध्दलाई उत्साहजनक माधन सक्रकधछ । गि दईु आ.ि. मा सरकारी िफश को व्यपाररक 
सहकायशमा पतन िनृ्ध्द िएको छ । गि आधथशक बषशमा ब्रबज्ञापन एजेधसीिफश  िधदा सरकारी िफश को 
व्यापार िनृ्ध्ददर बढी िएकोले सरकारी िफश को आम्दानीले गदाश संस्थानको नगद प्रान्प्ि लक्ष्य हालसल 
हुन सफल िएको धथयो । गि आ.ि. २०७६/०७७ मा सरकारी िफश को िनृ्ध्ददर र एजेधसी िफश को 
िनृ्ध्ददर दबुै बढी िएको छ । आ.ि. २०७६/०७७ मा नेपाल स्टार गायन र्ो र सन्क्कगोनी दईुिटा 
ठूला कायशक्रम र्ुरु िएका छन ्। जुन व्यापाररक टहसािले सफल कायशक्रमहरु हुन ्। यी मध्ये नेपाल 
स्टार नेपाल टेलललिजनको आफ्नै उत्पादनको कायशक्रम हो । व्यापाररक र सािशजतनक महत्ि दबैुिफश का 
दर्शकले रुचाएका र जनउपयोगी नयााँ कायशक्रमहरु थप गरेको नेपाल टेलललिजनले आफ्नो ब्यापाररक लक्ष्य 
प्रान्प्िमा पतन फड्को मादै अति बटढरहेको छ । 
 

व्यापारतफम का अन्य उपलब्धीहरु यसप्रकार िन ्
 

१. कोलिि १९ र लकिाउनको कटठन पररन्स्थिीमा आ.ि २०७७।७८ मा व्यापार सुरक्षक्षि गनश संचालक 
सलमतिको तनणशय अनुसार लमति २०७७ आषाढ २१ गिेसम्म विलिधन एजेधसी िथा संस्थाहरुसाँग 
सहकायश तनरधिरिाका लाधग सम्झौंिा सम्पधन गरी व्यापार सुरक्षक्षि गररएको छ ।  

२. सरकारी ननकायहरुसंग सहकायमः नेपाल टेलललिजन रान्रिय प्रसारणिफश  रान्रिय बाणणज्य बैंकको 
विज्ञापन प्रसारणका लाधग १ िषशको सम्झौिा सम्पधन । एन.टट.लि प्लसिफश  कृवष अनुसधधान 
पररषद बीच आ.ि २०७७।७८ का लाधग कायशक्रम उत्पादन िथा प्रसारणका लाधग सम्झौिा सम्पधन 
िएको छ । समाचार च्यानलिफश  रान्रिय कृवष अनुसधधान पररषदसाँग कृत्तर् सल्लाह समाचार 
बुलेटटन उत्पादन िथा प्रसारणका लाधग सम्झौिा सम्पधन िएको छ । 

– नेपाल टेललकमसाँग Covid-19 press briefings कायशक्रम सहकायश थप ६० टदनसम्म 
तनरधिरिा टदइएको छ ।  
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– दगु्ध विकास संस्थानको ५२ औ ं िावषशकोत्सिको अिसरमा विर्ेष कायशक्रम १ िाग कायशक्रम 
उत्पादन िथा प्रसारण सहकायश सम्पधन िएको छ । 

– Winrock international/USAID (KISAN II) साँग रान्रिय धान टदिसका अिसरमा 
विर्ेष १ िाग कायशक्रम उत्पादन सहकायश िएको छ । 

– नेपाल प्रर्ासतनक प्रलर्क्षण प्रतिरठानको २ िाग कायशक्रम उत्पादन िथा प्रसारण सहकायश । 

– विमा सलमति र विमा कम्पनीसाँग विमा सचेिना सम्बधधी PSA प्रसारणका सहकायश िएको 
छ । 

३.  आ.ि २०७६।७७ का लाधग संस्थानको 
बावषशक लक्षक्षि कूल आम्दानीको 
िुलनामा बावषशक िास्िविक कूल 
आम्दानी ५.९ प्रतिर्िले िनृ्ध्द 
िएको छ । समाचार च्यानल 
कोहलपुर च्यानलको लक्षक्षि 
आम्दानीको िुलनामा िास्िविक 
आम्दानी उल्लेख्य प्रतिर्िले िनृ्ध्द 
िएको छ ।  

४. सरकारी तनकायहरुको सहकायशमा 
िनृ्ध्द िएको छ । सम्झौंिा रकममा १९ प्रतिर्िले िदृ्धध िएको छ । 

२०७७ असार मसाधिसम्मको ि्याङ्क विश्लेषण गदाश यस िषश समग्ररुपमा संस्थानको व्यापार 
उत्साहजनक रह्यो िने सरकारी तनकायसाँगको व्यापार पतन सधिोषजनक रह्यो । 
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सब ैपाँच च्यानलको कायमक्रम उत्पादनमा सक्रक्रयता 
 

 अपरेर्न महार्ािा अधिगशि 
छायाङ्कन िथा ध्ितन र्ािा र 
दृश्य सम्पादन र्ािाका 
कमशचारीहरुको संलग्निामा असार 
मटहनामा तनयलमि समाचार िथा 
समाचारमूलक र अधय विलिधन 
विषयगि कायशक्रमको छायाङ्कन, 

दृश्य सम्पादन र िब्रबङ्गका 
कामहरु सम्पधन िए । यो अिधधमा कोलिि-१९ र यसको संक्रमण रोकथामसाँग सम्िधधी नेपाल 
सरकारले गरेका विलिधन कायशक्रमहरुका साथै नेपाल टेलललिजनका च्यानहरुबाट प्रसारण िएका सबै 
क्रकलसमका कायशक्रमहरुको उत्पादन िथा प्रत्यक्ष प्रसारण िएका छन ्। यसमा विर्ेषिुः दैतनक रुपमा 
कोलिि हटलाइनको प्रत्यक्ष प्रसारण, कोलिि-१९ सम्िधधमा स्िास््य मधत्रालयले गरररहेको दैतनक पे्रस 
ब्रिक्रफङ्गको प्रत्यक्ष प्रसारण र साप्िाटहक कोरोना केयर कायशक्रमको उत्पादन िएका छन ् । 
सम्माननीय प्रधानमधत्री के पी र्माश ओलीबाट जननेिा मदन िण्िारीको जधमजयधिीका अिसरमा 
मदन िण्िारी फाउण्िेर्नद्िारा आयोन्जि कायशक्रममा िएको विर्ेष सम्बोधन, रोटा िाइरसको िोप 
र्ुिारम्ि कायशक्रम र सरकारका प्रिक्िाबाट तनयलमि रुपमा हुने गरेको मधत्रीपररषद्को तनणशय 

सािशजतनक गने कायशक्रमको 
प्रत्यक्ष प्रसारण लगायिका विर्ेष 
कायशक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण 
सम्पधन िएका छन ् । यसैगरी 
महार्ािाका क्यामेराम्यानहरुको 
सहिाधगिामा एनटीिी इटहरी 
च्यानलको उत्पादन स्टुडियोमा 
लाइट जिान सम्पधन गरी 
उत्पादन योग्य बनाइएको छ । 
त्यस्िै कायशकारी ध्ितन तनयधत्रक 

सटहिको प्राविधधक टोलीको प्राविधधक व्यिस्थापनमा एनटीिी कोहलपुर च्यानलले यही श्ािण १ 
गिेदेणि र्ुरु गनश लागेको समाचार, मतनशङ्ग र्ो लगायिका कायशक्रमहरु उत्पादनका लाधग आिश्यक 
कामहरु सम्पधन िएका छन ्।   
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बात्तर्मक कायमक्रम र बिेि स्वीकृत 

 

आधथशक प्रर्ासन महार्ािा अधिगशि २०७७ असार मटहनामा संस्थानको बावषशक कायशक्रम िथा बजेट 
ियारी, लेिापरीक्षण, बील िुक्िानी एिम ् बााँकी िक्यौिा असुली, लगायि बैक्रकंङ र आयलेिासाँग 
समुिन्धधि विलिधन कामहरु सम्पधन िएका छन ्। आ.ि. २०७७-७८ का लाधग कूल १ अिश २२ करोि 
२४ लाि ६० हजार ११६ रुपैंया ४६ पैसाको आय व्यय वििरण सटहिको बावषशक कायशक्रम िथा बजेट 
स्िीकृतिकालाधग सजचालक सलमतिमा पेर् गररएकोमा आधिररक िचश तनयधत्रण कायशविधध एिं कायश 
योजना बनाई लमिव्ययीिा र प्रिािकारी रुपमा बजेट कायाशधियन गनश तनदेर्न सटहि आय-व्यय 
वििरण सटहिको आ.ि २०७७-७८ को बावषशक कायशक्रमिथा बजेट स्िीकृि िएको छ । आ.ि. २०७६-७७ 
को एल.सी लगायि अधय िचशको िुक्िानीका साथै िचश लेिाङ्कन गररएको छ । आ.ि. २०७५-७६ को 
अन्धिम  लेिा पररक्षणका सम्बधधमा महालेिा परीक्षकको कायाशलयबाट व्यिस्थापनपत्र र प्रतििेदन 
प्राप्ि िएको छ । कोलिि-१९ को महामारीका कारण २०७६ चैत्र ११ गिेदेणि रोक्का गररएको सम्झौिा 
अनुसार सरकारी तनकाय, संि संस्था िथा एजेधसीहरुको ब्रबल गरी असार मसाधिलित्र िुक्िानी ललने 
कायश गररएको छ । िुक्िानीका क्रममा एजेधसीहरुबाट प्राप्ि बैक ग्यारेण्टीहरुको तनयमानुसार 
नविकरण र िेररक्रफकेसन गने कायश िएको छ । साथै, आ.ि. २०७७-७८ का लाधग कायशक्रम तनरधिरिा 
िएका एजेधसीहरुको धरौटी अद्यािधधक गरी तनयमानुसार धरौटी ललने कायश पतन सम्पधन िएको छ 
। यसबीचमा सजचालक सलमतिको तनणशयानुसार नेपाल टेलललिजनको प्रविधध रुपाधिरण कायशक्रम 
अधिरगि HD रुपाधिरणको कायशमा िटटएका कमशचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकम िुक्िानी गररएको छ । 
यसका अलािा सम्झौिा अनुसार FCT विज्ञापनहरुको २०७७ जेठ मटहनासम्म प्राप्ि हुनआएका 
वििरणहरुको आधारमा बैक्रकङ्ग टहसाि अध्यािधधक गररनुका साथै  लेिार्ािा र आयलेिा र्ािाबाट 
हुने तनयलमि कामहरुलाई तनरधिरिा टदइदै आइएको छ । 
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प्रत्तवर्ध त्तवस्तार र प्रिावकाररता बदृ्र्ध 
 

नेपाल टेलललिजनका सबै च्यानलहरूको प्रसारणलाई अविन्च्छधन राख्न इन्जजतनयररङ महार्ािा 
अधिरगि तनयलमि कामहरु िइरहेका छन ् । िीनका अलािा समय र सधदिश अनुसार तनमाशण र 
उत्पादन िइरहेका अधय समाचार िथा कायशक्रमहरुमा पतन यस महार्ािाको संलग्निा रहदै आएको 
छ । यसबीचमा कोलिि-१९ को बारेमा स्िास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयबाट हुदै आएको दैतनक पे्रस 
ब्रिक्रफङको प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको छ । यसैगरी नेपाल सरकार मन्धत्रपररषद्को तनणशय सािशजतनक 
गनश प्रत्येक हप्िाको ब्रबहीबार सजचार िथा सूचना प्रविधध मधत्रालयमा सरकार प्रिक्िा एिम ्सजचार 
िथा सूचना प्रविधध र अथशमधत्री िा युिराज ितिििाबाट हुने पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण हुदै 
आएको छ ।  

यसका साथै नेपाल टेलललिजनको िू-सिहीय प्रसारण के्षत्र र गुणस्िर विस्िार गनशका लाधग डिन्जटल 
िाधसलमटरहरु थप जिान गनश स्थानीय रुपमा प्राविधधक परीक्षणको कायश िइरहेको छ । नेपाल 
टेलललिजन कोहलपुर च्यानलमा यटह साउन १ गिेदेणि समाचार प्रसारण गनशका लाधग समाचार 
स्टुडियो ियार गने कायश सम्पधन गनश स्टुडियो प्रमुि सटहिको टोली त्यहााँ गई आिश्यक कामहरु 
सम्पधन गरेको छ । 
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डडञ्ििल प्लेिफमममा िोड 
 

नेपाल टेलललिजनका सबै पााँचिटै 
च्यानलहरुको प्रसारणलाई डिन्जटल प्लेटफमश 
माफश ि पतन प्रसारण गनश र दर्शकहरुलाई 
Website बाट पतन समाचार र समाचारमूलक 
सामग्रीहरुबारे जानकारी गराउने उदेश्य सटहि 
संस्थानले Website, Mobile App, YouTube 

Channel लगायि सजचालनमा ल्याइसकेको 
छ । िी डिन्जटल प्लेटफमशहरुमा पतन नेपाल 
टेलललिजनका प्रसारणहरुको पहुाँच विस्िार गने 
र विषयकृि हुदै गुणस्िर अलिबदृ्धी गने 
लक्ष्यका साथ रान्रिय सूचना प्रविधध केधरबाट 
corporate.ntv.org.np र live.ntv.org.np दईुिटा छुटाछुट्टै अनलाइन धयूज र कपोरेट Sub-domain 

ियारी कायाशधियनमा ल्याइएको छ । यसैगरी महार्ािा अधिगशिको तनयलमि कामका क्रममा आ.ि 
२०७७/७८ को िावषशक कायशयोजना िथा आ.ि २०७७/७८ को चौमालसक रुपमा हुने िचश वििरण ियार 
गररएको छ िने  गि आ.ि २०७६/७७ को िावषशक प्रगति वििरणसमेि ियार गरी सजचार िथा सूचना 
प्रविधध मधत्रालयमा पठाइएको छ । 
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