
 

  
 

 

  

 

 

  

 यस अकंमा 
 

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 साउन मटहनामा प्रकालर्ि यो अंक इ-बुलेटटनको चौथो अंक हो । 
 

 

यो अकंमा:  
 

• प्रर्ासनः प्रर्ासतनक चुस्ििा, जोखिममुक्ि कायशस्थल तनमाशणमा प्रिािकाररिा  

• समाचारः सचेििा र जनचेिना बढाउन तनरधिर सक्रिय 

• कायशिमः कहरकाबीच प्रविधधमैत्री अिधारणामा कायशिम 

• एनटटिी प्लसः आधिररक कायशिम उत्पादन र प्रसारणमा अग्रसरिा 

• व्यापारः श्रािणमै अधधकांर् सहकायश र व्यापाररक सम्झौिा 

• आधथशक प्रर्ासनः आय लेिाको सेरोफेरोमा आधथशक प्रर्ासन 

• अपरेर्नः समग्र प्रसारण व्यिस्थापन र तनयलमि कायशमा संलग्निा 

• प्रत्यक्ष प्रसारणः प्रमुि सधदिशहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण 

• योजना, अनुसधधान िथा अधिराशन्रिय सम्िधधः योजना तनमाशण, कायाशधियन र प्रगतिको सलमक्षा 

• इन्जजतनयररङः प्रविधधमैत्री प्रसारण बनाउने प्रयासमा प्रगति 

• एनटटिी कोहलपुरः गतिलर्ल कदममा लन्म्करहेको एनटटिी कोहलपुरको गतिबबधध 

• एनटटिी इटहरीः बुलेटटन र कायशिमको दायरा विस्िार 

 

   

नेपाल टेलललिजन 
 

 

इ–बुलेटटन 
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  प्रशासननक चसु्तता, जोखिममकु्त कायषस्थल ननमाषणमा प्रिावकारिता 
 

कोलिड-१९ को संिमण बढ्दै गएको 
अिस्थामा नेपाल टेलललिजनमा कायशरि 
सब ै सजचारकमी, पत्रकार एिम ्
कमशचारीहरुको स्िास््य सरुक्षा र 
सरुक्षक्षि कायशस्थल तनमाशणका लाधग 
अधधकिम सरुक्षा सिकश िाको 
व्यिस्थापन लमलाइएको छ । 
कायशस्थलहरुलाई तनसंिमण गने 
लगायिका क्रियाकलापहरुला तनरधिरिा टदइदै आइएको छ । स्िास््य सरुक्षालाई ध्यानमा 
रािेर अग्रपंन्क्िमा रही नेपाल टेलललिजनमा कायशरि पत्रकार एिम ्कमशचारी गरी ४० जनामा 
कोलिड-१९ संिमण परीक्षण गररयो । परीक्षण गररएका सबकैो नतिजा नगेेटटि आएको 
सधदिशमा थप सरुक्षा सिकश िा अपनाइएको छ । सजचार िथा सचूना प्रविधध मधत्रालय र 
संस्थानका कायशकारी अध्यक्ष बीच नेपाल  टेलललिजनको चाल ुआ. ि. २०७७।७८ को कायश 
सम्पादनलाई पररणाममिुी बनाउन िएको कायश सम्पादन सम्झौिाका आधारमा संस्थानका 
कायशकारी अध्यक्ष र संस्थानका उच्च व्यिस्थापनका पदाधधकारीहरुबीच कायश सम्पादन 
सम्झौिा सम्पधन िएको छ । यसगैरी संस्थानको कमशचारी सेिा र्िश वितनयमािली, २०५५ 
(आठौं संर्ोधन, २०७६ सटहि) को वितनयम ६२(१) र अनसुचूी १२ मा उल्लेखिि ढााँचा र 
तनदेर्नका आधारमा संस्थानमा कायशरि सब ै स्थायी कमशचारीहरुलाई कायश सम्पादन फाराम 
िने िराउने कायशका लसललसलामा फाराम वििरण कायश सम्पधन ियो । यस्ि ै भ्ररटाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) िथा अन्तियार दरुुपयोग अनसुधधान आयोग ऐन, २०४८ 

को दफा ३१(क) को उपदफा (१) र बमोन्जम 
प्रत्येक को उपदफा आ. ि. २०७६।७७ को सम्पवि 
वििरण नेपाल टेलललिजन संस्थान कमशचारी सेिा 
र्िश वितनयमािली, २०५५(आठौं संर्ोधन, २०७६ 
सटहि) को वितनयम १३९ बमोन्जम संस्थानका 
सम्पणूश कमशचारीहरुलाई समयम ै सम्पवि वििरण 
िनश सधूचि गररएको छ । 

  

 

 

कमषचािी प्रशासन 
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  सचतेता ि जनचतेना बढाउन ननिन्ति सक्रिय 

श्रािण मटहनामा सरकारले लकडाउन हटाएको िएपतन कोरोनाको ियािह सक्रकएको छैन । 
यसबाट बच्न प्रत्येक व्यन्क्ि आफैँ  सचिे िएर  लकडाउनको अिस्थामा िधदापतन अझबढी 
होलसयारीका साथ व्यिहार गनुशपछश , स्िास््य सरुक्षाका उपायहरूमा कहीीँ किै कमी नहुने गरेर 
पालना गनुशपछश िधने सधदेर् समाचार र समाचारमलूक कायशिमहरू माफश ि आमदर्शकमाझ 
परु् याउने काम ियो  । काठमाडौं उपत्यका देर्को राजधानी िएकाले यहााँ देर्का सब ैिागबाट 
आििजािि हुने िथा व्यापार व्यिसाय लगायिका गतिविधधका कारण चहलपहल पतन धेरै 
हुने हुाँदा यहााँ कोरोना फैललने जोखिम धेरै रहेको िफश  जनचिेना जगाउने िालका समाचारहरू 
पतन प्राथलमकिाकासाथ प्रसारण गररए । साथ ैकोलिड-१९ का विरामीको उपचारमा नेपालम ै
पटहलोपटक प्लाज्मा प्रविधधको प्रयोगबारेको समाचारले पतन समाचार बलेुटटनमा प्राथलमकिा 
पायो । 
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समाचाि 



 

 
 
 

  बाढीपटििो पीडितको उद्धाि तथा िाित एवं प्रकोपको सम्िाववत जोखिमप्रनत सजगता वदृ्धध 

यस िर्शको िर्ाश मसैममा मनसनुी 
िायकुो सक्रियिा अतिल्ला िर्शको 
िुलनामा बढी देखियो । यसले गदाश 
देर्का धेरैठाउाँमा पटहरो गयो िने 
यसबाट धेरै जनधनको क्षति समेि 
ियो । पटहरो गएका समाचारहरू 
प्राप्ि हुनासाथ नेपाल टेलललिजनका 
समाचारकमीहरु माफश ि त्यही पगेुर 
िइरहेका उद्धारका प्रयासहरू िथा सरकार र समाजकािफश बाट िइरहेका प्रयासहरुको समाचार 
प्राप्ि गरी प्राथलमकिाकासाथ प्रसारण गररयो । साथ ैजल िथा मौसम वििागसाँग तनरधिर 
सम्पकश मा रही मौसमी जानकारीहरू टदने िथा ठूलो िर्ाशको सम्िािना देखिएको िेला कुन कुन 
के्षत्रमा ठूलो िर्ाश हुनेिाला छ र यसबाट कुन कुन नदीमा बाढीको सम्िािना छ िनी 
दर्शकहरूलाई समाचार एिम ् समाचारमलूक कायशिमहरु माफश ि पिूशसािधानी र सिकश िाबारे 
सचिे गराउने काम पतन ियो । 

 

  इनतिास परुुर्िरुको स्मिण 

नेपालका प्रथम जनतनिाशधचि 
प्रधानमधत्री विश्िेश्िरप्रसाद 
कोइराला र नेपाल कम्यतुनरट 
पाटीका संस्थापक महासधचि 
परुपलाल शे्ररठको श्रािण 
मटहनामा न ै परेको जधम-
जयधिीका अिसरमा नेपालको 
प्रजािान्धत्रक आधदोलनको जग 
बसाउनमा उहााँहरूको योगदानलाई 

स्मरण गदै िि-्िि ् टदनका समाचार बलेुटटनमा उहााँहरूको जीिनी र योगदान सम्बधधी 
समाचारहरू प्रसारण गररयो । 

 
 
 
 

समाचाि 
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  सवोच्च अदालतको फैसला सम्बन्धी समाचाि 

 

सर्स्त्र प्रहरीका ििूपिूश 
नायि महातनरीक्षक रजजन 
कोइरालाले आफ्न ै पत्नीको 
हत्या गरेर सजाय 
काटटरहेकोमा उनलाई िल्ला 
अदालिल े गरेको कैदसजाय 
िटाई कैदमकु्ि गने सम्बधधी 
सिोच्च अदालिको फैसला 
वििादमा पयोय। आम रूपमा 

यो वििाटदि िएको मात्र होइन यो फैसलाप्रति धचि नबझुाएर महाधयायाधधिक्िाको कायाशलयले 
सिोच्च अदालिमा न ै फैसला पनुरािलोकनको लाधग तनिेदन टदयो। सो मदु्दाका सम्बधधमा 
सिोच्च अदालि स्ियम ्पतन पनुविशचार गने तनरकर्शमा पगेुको छ। यो विर्यको समाचारलाई 
प्राथलमकिाका साथ प्रसारण गररएको धथयो । 

    

  सम्पदा संिक्षणमा जोि टददैं समाचाि 

 

नेपाल टेलललिजनले आफ्ना 
समाचार बलेुटटनहरू माफश ि ्
संरक्षणको पिाशइमा रहेका 
सम्पदा िथा तिनको 
संरक्षणमा िएका प्रगतिबारे 
पतन जानकारीहरू टदने 
गरेको छ । साउन 
मटहनाका बलेुटटनमा 
लसहंदरबार पनुतनशमाशणमा 
िएको प्रगति, पर्पुति के्षत्रको विकासका लाधग ल्याउन लाधगएको सयिर् े गुरुयोजना िथा 
त्यसको पक्ष विपक्षका धारणाहरू समेि समाचारका विर्यिस्ि ुबने । 

 
 
 
 
 

समाचाि 
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  सिकाि ि जनताबीचको सेत ु

 

नेपाल सरकार मन्धत्रपररर्द्का तनणशयहरू सधैं न ै नेपाल टेलललिजन समाचारका प्राथलमकिा 
विर्यिस्ि ु रहाँदै आएका छन ् । मन्धत्रपररर्द्ले गरेका तनणशयहरू सरकारका प्रिक्िाले 
सािशजतनक गनुशहुाँदा नेपाल टेलललिजन समाचार च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण न ै गरी आम 
दर्शकमाझ परु् याउने गरेको छ । साथ ैसमाचार बलेुटटनमा पतन यी विर्यलाई प्राथलमकिाका 
साथ प्रसारण गने गररएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

समाचाि 
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  कििकाबीच प्रववधधमतै्री अवधािणामा कायषिम 
 

कोलिड–१९ को महामारीका बबच नेपाल टेलललिजनको रान्रिय प्रसारणले आफ्नो कायश संचालनलाई तछटो, 
छररिो, व्यिन्स्थि, जनमुिी, पारदर्ी र समयसापेक्ष बनाउनका लाधग दैतनक कायश संचालनमा विर्रे् ध्यान 
टदएको छ । आधथशक िर्श २०७७/०७८ को सुरुिािसाँगै श्रािण मटहनामा आधिररक कायशिमहरुका साथ ैविलिधन 
सरकारी तनकायसाँग िएका सम्झौिा बमोन्जमका कायशिमहरु तनमाशण र प्रसारण िएका छन ्।  

कोरोनािाइरसका कारण लसशजना िएको विर्म पररन्स्थतिमा  कायशिमहरुको तनमाशण चनुौिीपूणश िएपतन सूचना 
प्रविधधको अधधकिम प्रयोग गरेर कायशिमहरुको तनमाशण िै रहेको छ । यस अिधधमा नेपाल टेलललिजनको 
केधरीय कायाशलय लसहंदरिारमा नै आएर आफ्नो प्रस्िुिी टदनुपने गायन ररयाललटी र्ो नेपाल स्टारमा सूचना 
प्रविधधको प्रयोग गरी प्रतिस्पधीले िरमै बसेर आफ्नो प्रस्िुिी टदए जुन आफैमा उपलन्धधपूणश रह्यो । यसका 
साथ ै संिर्श, जनस्िास्िास््य बहस, रोजगार हाम्रो सरोकार, कोलिड हटलाइन, सुर्ासन सिाल, कानुनका कुरा 
जस्िा कायशिमहरु तनमाशण िथा प्रसारण िएका छन ्। यसगैरी दैतनक रुपमा प्रसारण हुन ेकृवर् कायशिमहरु 
पतन तनमाशण िथा प्रसारण िए । 
 

  

आम दर्शकमाझ तनरधिर रुपमा सूचना, जानकारी र सधदेर् प्रिाह गनुशपने दातयत्ि नेपाल 
टेलललिजनलाई रहेको छ । जसअधिगशि मानि बेचबबिन िथा ओसारपसार जस्िो जिधय अपराधको 
विर्यमा सूचना िथा जानकारी टदने हेिुले विज्ञ र यसका अलियधिाहरुसाँग विर्ेर् पररसंिाद पतन 
तनमाशण िथा प्रसारण गररयो । यसका साथै कोरोना िाइरसबारे जनचेिामुलक सधदेर्हरु तनमाशण 
जस्िा महत्िपूणश कायशहरु सम्पधन िएका छन ्। प्रधानमधत्रीको विर्ेर् सम्बोधन, मन्धत्रपररर्द् बैठकको 
तनणशय, स्िास््य िथा जनसंतया मधत्रालयको तनयलमि पे्रस बिक्रफङ लगायि विलिधन महत्िपूणश 
िटनािमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पतन गररदैं आएको छ । 

 
 

कायषिम 

 

७ 



 

 

 
 

  आन्तरिक कायषिम उत्पादन ि प्रसािणमा अग्रसिता 
  

श्रािण मटहनामा कोलिड-१९ कै 
कारण बाह्य कायशिमहरुको 
उत्पादन संिि निएकोले 
एनटटिी प्लसका आधिररक 
उत्पादनका कायशिमहरु 
तनमाशण िई प्रसारण िएका 
छन ् । यस अिधधमा नेपाल 
कृवर् अनसुधधान पररर्द् र 
नेपाल टेलललिजन बीच िएको 
सम्झौिा अनरुुप कृवर् अनसुधधान र प्रविधध नामक कायशिम चाल ु आधथशक िर्शमा पतन 
एनटटिी प्लसबाट उत्पादन/प्रसारण गनुशपने िएकोले उक्ि कायशिमको नयााँ श्रृंिलाको प्रसारण 
श्रािण २६ गि ेदेखि सरुु िएको छ । िेलकुद, साटहत्य र संगीि सम्बधधी नयााँ कायशिमहरु 
छायााँङ्कन हुन सक्ने अिस्था निएकोले िी विर्यका परुाना कायशिमहरु अद्यािधधक गरी 
प्रसारण ि ैरहेका छन ्। परुाना टेलीश्रृिंलाहरुको प्रविधध रुपाधिरण गरी प्रसारण गने कायशले 
पतन श्रािण मटहनामा तनरधिरिा पाएको छ । यस अधिरगि २०५२ सालमा नेपाल 
टेलललिजनबाट प्रसारण िएका उमेर् अयाशलद्धारा तनदेर्ीि टेली चलधचत्र वपजंडा को ५ िटा 
िाग प्रसारण िएको छ । यसगैरी २०५७ सालमा नेपाल टेलललिजनबाट प्रसाररि साटहत्यकार 
रमेर् विकलको लोकवप्रय उपधयास अविरल बग्दछ इधरििीमा आधाररि चधचशि टेलीश्रृंिला 

अविरल बग्दछ इधराििीको पतन श्रािण २ 
गिेबाट प्रसारण सरुु गररएको छ । त्यस्ि ै
नेपाल सरकार स्िास््य मधत्रालय, रान्रिय 
स्िास्थ लर्क्षा, सचूना िथा संचार केधर र 
नेपाल टेलललिजन बीच िएको सम्झौिा 
अनसुार एनटटिी प्लसबाट हरेक टदन 
दैतनक विहान ७ बजे देखि ८ बजे सम्म 
प्रसारण गनुश पने स्िस्थ जीिन 

कायशिमको उत्पादन प्रक्रिया पतन सरुु िएको छ । 
 
 
 
 
 
 
 

एनटटिी प्लस 

८ 



 
 
 
 

  श्रावणाम ैअधधकांश सिकायष ि व्यापारिक सम्झौता 
 

कोलिड-१९ कारण सजृना 
िएको पररन्स्थतिका कारण 
नेपाल टेललिजनका विलिधन 
च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने 
कायशिम र विज्ञापनका लाधग 
यस िर्श श्रािण मटहनामा 
व्यापाररक सहकायशका लाधग 
सम्झौिा िएका छन ् । 

विलिधन सरकारी तनकायसंगको सम्झौिाले जनस्िास््य र जनचिेनामलूक विविध विर्यमा 
कायशिम तनमाशण र प्रसारण गदै आइरहेका नेपाल टेलललिजनका च्यानलहरुलाई थप सहजिा 
िएको छ । यसगैरी एजेधसी िफश पतन समाचार र कायशिम प्रायोजनका लाधग सम्झौिा 
सम्पधन िएका छन ्।  

यसगैरी नेपाल टेलललिजन 
एनटटलि, एनटटलि प्लस र 
समाचार च्यानलमा आधथशक 
बर्श २०७७/०७८ का लाधग 
तनरधिरिा िएका र सरकारी 
स्लटका लाधग व्यिस्थापन 
िएका स्लट बाहेकको लाधग 
७-७ टदनको म्याद टदई दईु 
पटक बोलपत्र समेि आह्िान िई िद्अनरुुप प्राप्ि प्रस्िािहरुको कायाशिधयनका लाधग सम्झौिा 
हुने िममा रहेको छ । साउन मटहनामा स्िास््य िथा जनसङ्तया मधत्रालय, काननू, धयाय 
िथा संसदीय मालमला मधत्रालयका साथ ै बदेैलर्क रोजगार बोडशको सधचिालय संग रोजगार 
हाम्रो सरोकार कायशिम, कृवर् सचूना िथा सजचार केधर संग कृवर् कायशिम, सहकारी बोडश संग 
सहकारी दपशण कायशिम, परीक्षा बोडश संग परीक्षा सिाल कायशिम, आटदका साथ ै नेपाल 
दरुसजचार प्राधधकरण, नेपाल टेललकम संगको सहकायश सम्झौिा सम्पधन िएको छ । रान्रिय 
स्िास्थ लर्क्षा सचूना िथा सजचार केधर संगको बााँकी संझौिा पतन िार पटहलो हप्िा लित्रमा 
सम्पधन गने गरी ियारी िईरहेको छ । 

 
 
 

व्यापाि 

९ 



 
 
 
 
 

  आयलेिाको सेिोफेिोमा आधथषक प्रशासन 

 

 
 
आधथशक प्रर्ासन महार्ािाले २०७७ श्रािण मटहनामा संस्थानको इटहरी च्यानल, एनटटिी 
कोहलपरु लगायि अधय प्रसारण केधरहरुमा आ.ि. २०७७/०७८ को स्िीकृि बजेटका आधारमा 
प्रथम चौमालसक िजेट तनकासा गरेको छ । यसगैरी सजचालक सलमतिको तनणशयानसुार लमति 
२०५७।०४।०१ िधदा पटहले प्राविधधक पदमा तनयनु्क्ि पाई कायशरि कमशचारीहरुले िाईपाई 
आएको प्राविधधक २ (दईु) गे्रड बापिको रकम िकु्िानी टदइएको छ । गि आ.ि. को 
समान्प्िसंगै आ.ि.२०७६/०७७ मा दातयत्ि सजृना िएका संस्था एिं व्यन्क्िहरुको िकु्िानी 
तनकासा िएको छ । आ.ि. २०७७/०७८ मा िएको सम्झौिा अनसुार Computer Entry गरी 
विल गने, आ.ि. ०७६।०७७ को Reconcilation, सधिुलन पररक्षण ियार गने र व्यापार िथा 
िचश समायोजन लगायि बावर्शक टहसाि ियार गने कायश िएको छ िने FCT Banking को 
टहसाि वििरण ियार गने कायश िरैहेको छ । आ.ि. २०७६/०७७ असार मटहनाको 
मलु्यअलििदृ्धध कर र आयकर दाखिला, आ.ि. २०७७/०७८ का लाधग संस्थानमा कायशरि 
कमशचारीहरुको िावर्शक आम्दानीको आयकर गणना गरी २०७७ श्रािण मटहनाको िलि 
पाररश्रलमक िकु्िानी लगायि लेिा र्ािा र आयलेिा र्ािासंग सम्िन्धधि अधय तनयलमि 
दैतनक कायशहरु सजचालन िरैहेको छ । 
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  समग्र प्रसािण व्यवस्थापन ि ननयलमत कायषमा संलग्नता 
 

अपरेर्न महार्ािाका कमशचारीहरुको 
संलग्निामा गि मटहनामा झैं श्रािण 
मटहनामा समेि तनयलमि समाचार िथा 
कायशिम छायांकन, दृश्य सम्पादन र 
डबबङ्गका अलािा साप्िाटहक कोरोना केयर 
रेकर्ड शङ्ग, दैतनक हाम्रो स्िास््य कायशिम 
उत्पादन, दैतनक कोलिड हटलाइन र 
स्िास््य मधत्रालयको दैतनक पे्रस 
बिक्रफङ्गको प्रत्यक्ष प्रसारणजस्िा कोलिड–१९ का सम्बधधमा विर्ेर् कायशिमहरु उत्पादन िथा प्रत्यक्ष 
प्रसारणहरु िए । श्रािण मटहनामा यस महार्ािाको संलग्निामा नेपाल रारि बैंकद्िारा मौटरक नीति 
सािशजतनक्रककरण िथा ऊजाश मधत्रालयद्िारा आयोन्जि जलिायु पररििशन सम्बधधी कायशिम र 
मधत्रीपररर्द्को तनणशय सािशजतनक गने कायशिमको प्रत्यक्ष प्रसारण जस्िा विर्ेर् कायशिमहरुको 
प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन िएका छन ्। यसैगरी संस्थानका महाप्रबधधकको नेितृ्िमा कायशकारी ध्ितन 
तनयधत्रक सटहिको प्राविधधक टोलीको सहिाधगिामा प्रदेर् ५, कणाशली प्रदेर् र िागमिी प्रदेर्मा 
एनटटिी धयुरो कायाशलय स्थापना गरी कायश थालनी गनश मुतयमधत्री, मधत्री र सधचिज्यूहरुसंग बैठक 
गरी ििन व्यिस्थापन र सो ििनमा स्टुर्डयो तनमाशण गनश प्राविधधक अध्ययन िथा इन्रटमेसनको 
कायश सम्पधन गररएको छ । 

 प्रत्यक्ष प्रसािण प्रमिु सन्दिषिरुको प्रत्यक्ष प्रसािण 
 

कोलिड-१९ को महामारीको अिस्थामा पतन 
नागररकका सरोकारसंग सम्िन्धधि विविध विर्य 
र सधदिशहरुमा नेपाल टेलललिजनका विलिधन 
च्यानहरुबाट श्रािण मटहनामा पतन प्रत्यक्ष 
प्रसारण िएका छन ् । गि मटहनामा झैं श्रािण 
मटहनामा समेि कोलिड–१९ का सम्बधधमा विर्ेर् 
कायशिमको रुपमा तनयलमि स्िास््य मधत्रालयको 
दैतनक पे्रस बिक्रफङ्गको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन 

ियो । यसैगरी श्रािण २ गिे नेपाल रारिबैंकद्िारा मौटरक नीति सािशजतनक गने कायशिमको प्रत्यक्ष 
प्रसारण िथा ६ र ७ गिे ऊजाश मधत्रालयद्िारा आयोन्जि जलिायु पररििशन सम्बधधी कायशिमको पतन 
प्रत्यक्ष प्रसारण ियो । हरेक सािा आयोजना हुने मधत्रीपररर्द्को तनणशय सािशजतनकी कायशिमको 
प्रत्यक्ष प्रसारण पतन तनयलमि रुपमा हुदैआइरहेको छ । 

 
 

 

 

 

 अपिेशन मिाशािा 
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  योजना ननमाषण, कायाषन्वयन ि प्रगनतको सलमक्षा 
 

योजना, अनुसधधान िथा 
अधिराशन्रिय सम्बधध महार्ािाको 
आयोजनामा संस्थान लित्र र्ािा, 
महार्ािा तनदेर्क, प्रमुि, नायब 
महाप्रबधधहरु, महाप्रबधधक र 
कायशकारी अध्यक्षको उपन्स्थतिमा 
आ.ि.२०७६/७७ को िेस्रो चौमालसक 
र िावर्शक प्रगति वििरण सलमक्षा 
गररएको छ ।  

यसैगरी सजचार िथा सूचना 
प्रविधध मधत्रालयमा आयोजना िएको मधत्रालय स्िरीय विकास समस्या समाधान सलमतिको बैठकमा 
संस्थानको आ.ि.२०७६/७७ को िावर्शक र िेस्रो/अन्धिम चौमालसक वििरण बनाई पेर् गररएको छ ।  

यो मटहना नै आ.ि.२०७७/७८ को लाधग कायशसम्पादन सम्झौिाको वििरण ियार गरी मधत्रालयमा पेर् 
िई सजचार िथा सूचना प्रविधध मधत्रालयका सधचि श्री हररप्रसाद बस्याल र नेपाल टेलललिजनका 
कायशकारी अध्यक्ष डा.महेधर विरट बीच कायशसम्पादन सम्झौिा सम्पधन िएको छ । 

यसैगरी नायब महाप्रबधधक (प्रर्ासन) श्री विरणुराम धयौपानेको संयोजन र योजना, अनुसधधान िथा 
अधिराशन्रिय सम्बधध महार्ािाको 
सहयोगमा सजचार िथा सूचना 
प्रविधध मधत्रालयका सधचि िथा 
नेपाल टेलललिजनका कायशकारी 
अध्यक्ष बीचमा २०७६/०४/१३ गिे 
िएको कायशसम्पादन सम्झौिा 
बमोन्जम संस्थानका कायशकारी 
अध्यक्ष िथा मािहिका कमशचारी 
महार्ािा तनदेर्क र प्रमुिहरु िथा 
नायब महाप्रबधधकहरुबीच पतन 
आ.ि.२०७७/७८ को कायशसम्पादन 
सम्झौिा गररएको छ । 

 

 

 

 

 योजना, अनसुन्धान तथा अन्तिाषष्ट्रिय सम्बन्ध 
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त्यस्िैगरी सजचार िथा सूचना प्रविधध मधत्रालयसम्बद्ध तनकायहरुको आ.ि.२०७६/७७ मा सम्पादन 
गरेका क्रियाकलाप, उपलन्धध, िािी योजना र कायशिम आटद समािेर् िएको िावर्शक प्रगति प्रतििेदन 
प्रकार्न गनश वििरण माग िएबमोन्जम यस संस्थानसाँग सम्बन्धधि वििरण मधत्रालयलाई उपलधध 
गराइएको छ । 

यसैगरी आधथशक िर्श २०७७/०७८ को िावर्शक कायशयोजना ियार गरी सूचना प्रविधध वििागको िेि 
पोटशलमा अपलोड गरेर श्रािण मटहनाको प्रगति वििरण समेि त्यहााँ प्रविरट गररएको छ । 

नेपाल टेलललिजनको समाचार प्रसारण र विलिधन माध्यमहरुको प्रयोगगरी यसको दायरा विस्िार गने 
र िटनािमहरुलाई अनलाइन माफश ि ित्कालै विश्ििर रहेका नेपाल टेलललिजनका दर्शकहरुलाई 
सुसूधचि गराउने उद्धेश्य र योजना अनुरुप संस्थानको अनलाइन समाचार पोटशललाई पुनसरंचना गरी 
छुट्टै अनलाइन समाचार पोटशल nepaltvonline.com सजचालनमा ल्याइएको छ ।  

संस्थानको प्रर्ासतनक एिम ् व्यिस्थापकीय क्रियाकलापको पारदलर्शिा र िि ्सम्िधधी आधधकाररक 
सूचना प्रिाहका लाधग बेग्लै कपोरेट साइट ntv.org.np पतन सजचालनमा ल्याइएको छ । 

यसैगरी महार्ािाले संस्थानको आ.ि २०७७/०७८ को स्िीकृि िजेट अनुसार िावर्शक िररद योजना 
पतन ियार गरेको छ । 
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  प्रववधधमतै्री प्रसािण बनाउने प्रयासमा प्रगनत 

 

आधतुनक प्रविधधको उच्चिम प्रयोग गरी प्रसारणको गणुस्िर र दर्शकसम्मको सहज 
उपलधधिाका लाधग इन्जजतनयररङ महार्ािा अधिरगि श्रािण मटहनामा पतन विलिधन 
प्रगतिमलूक प्रयासहरु िए । यस अिधधमा सजचार िथा सचूना प्रविधध मधत्रालयबाट हुने 
प्रत्यक्ष प्रसारणलाई थप िरपदो र गणुस्िरीय बनाउन उक्ि मधत्रालयदेखि केधरीय प्रसारण 
स्टुर्डयो NTV MCR सम्म Optical Fiber Link जडान गने कायश सम्पधन िएको छ । यसगैरी 
नेपाल टेलललिजनले विलिधन प्रदेर्का राजधानीहरुमा अब तछट्टै सरुु गनश लागेका समाचार 
धयरूो स्थापनाका लाधग आिश्यक प्राविधधक कायशको काम पतन ि ै रहेको छ । यीनका 
अतिररक्ि नेपाल टेलललिजनले कोलिड-१९ सम्बधधी अध्यािधधक वििरणको लाधग स्िास््य 
िथा जनसंतया मधत्रालयले हरेक टदन गदै आइरहेको पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारणको 
आिश्यक प्राविधधक व्यिस्थापनको काम पतन ि ैरहेका छन ्। साथ ैसरकारका प्रिक्िाबाट हुदै 
आइरहेको नेपाल सरकार मन्धत्रपररर्द्को तनणशय सािशजतनक कायशिममको पतन प्रत्यक्ष प्रसारण 
गरररहेको छ । 
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  गनतलशल कदममा लष्ट्म्कििेको एनटटिी कोिलपिुको गनतववधध 

 

साउन १ गिेदेखि एनटटिी कोहलपुरबाट समाचार बुलेटटन प्रसारण आरम्ि िएको छ ।  हाल यो 
च्यानलबाट टदउसो ३, अपराधह ५ र सााँझ ७ बजे गरी दैतनक ३ िटा बुलेटटन प्रसारण िैरहेका छन ्। 
हरेक टदन बबहान ६ बजेदेखि ९ बजे सम्म बबहानी र्ो मोतनशङ लमक्स प्रसारण िैरहेको छ । 
सुदरूपन्श्चम सरकार आधिररक मालमला िथा कानून मधत्रालयको सहकायशमा साप्िाटहक रुपमा सुधदर 
सुदरूपन्श्चम कायशिम सुरु िएको छ िने प्रदेर् ५ सरकार आधिररक मालमला िथा कानून 
मधत्रालयसंग समनृ्ध्दका 
पाइला कायशिम तनमाशण िथा 
प्रसारणका लाधग सम्झौिा 
िएको छ । दाङका िुलसीपुर 
उपमहानगरपाललका र 
र्ान्धिनगर गााँउपाललकासंग 
सम्झौिा िै मालसक रुपमा 
िमर्ः समधृ्द िुलसीपुर र 
हाम्रो र्ान्धिनगर कायशिम 
प्रसारण प्रारम्ि िएको छ । 
यसैगरी बााँकेको राप्िी 
सोनारी गााँउपाललकासंग हाम्रो राप्िी सोनारी कायशिम तनमाशण िथा प्रसारणका लाधग सम्झौिा िएको 
छ ।  

 
 
 
 
 

एनटटिी कोिलपिु 

१५ 



 
 
 
 
 

एनटटिी कोहलपुरको आधिररक उत्पादनका रुपमा थारु िार्ाको कायशिम फूलयाश।, डोटेली िार्ाको 
कायशिम सौराइ सुदरूकी, हेलो एनटटिी कोहलपुर, स्थानीय विकास र ग्रहफल सुरु िएका छन ् । 
समाचार र कायशिमहरु सुरु िएसंगै एनटटिी कोहलपुर र यसबाट प्रसारण हुने कायशिमहरुको चचाश 
बढ्दै गएको छ । प्रदेर् सरकार र स्थानीय सरकारसंगको सहकायशमा बनृ्ध्द हुदै गएको छ । सामाचार 
िथा अधय कायशिमहरु एनटटिी कोहलपुरको Facebook पेजबाट प्रत्यक्ष हेनश सक्रकने व्यिस्था 
लमलाइएको छ । 

कोलिड-१९ को संिमणबाट बच्न 
पूणशरुपमा स्िास््य मापदण्ड लागू 
गररएको छ । आबश्यक सिकश िा र 
साबधानी अपनाइएको छ । मास्क, 

पजजा, स्यातनटाइजर लगायि र 
ज्िरो नाप्ने यधत्रको समेि व्यिस्था 
लमलाइएको छ । यहााँ कायशरि 
सम्पूणश कमशचारीहरुलाई कन्म्िमा एक मटहना पुग्ने स्िास््य सुरक्षा सम्िन्धध सामग्रीहरु समािेर् 
गररएको स्िास््य सुरक्षा क्रकट वििरण गररएको छ । कायाशलय प्रिेर् गनेहरुको लाधग आगधिुक 
पुन्स्िका व्यिस्था गररएको छ िने कमशचारीहरुको आिास ििन प्रयोग सम्बधधी मापदण्ड ियार गरी 
लागु गररएको छ । 
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  बलेुटटन ि कायषिमको दायिा ववस्ताि 

एनटटिी इटहरीबाट श्रािण १ गिे देखि दैतनक विहान ९ बजे तनयलमि बुलेटटन थप गरी प्रसारण सुरु 
गररएको छ । यसैगरी श्रािण १ गिेदेखि नै दैतनक विहान १०, ११, र १२ बजे समाचार संके्षप सुरु 
िएको छ । जनिासाँग मुतयमधत्री कायशिम प्रसारण मात्र गरररहेकोमा श्रािण मटहनाबाट उत्पादन 
पतन सुरु गररएको छ । रोजगार हाम्रो सरोकार, प्रदेर् १ डायरी, समदृ्धधको यात्रा जस्िा कायशिमहरु 
पतन  साप्िाटहक रुपमा प्रसारण िै रहेका छन ्। यसैगरी Prelude to Love-Instrumental 

performance of Roshan Sharma उत्पादन र प्रसारण िएको छ ।  

  प्रत्यक्ष प्रसािण  

च्यानलबाट सूयोदय, डायल इटहरी कायशिम 
दैतनक रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण िै रहेको छ िने 
नेपाल रारि बैंकले गरेको मौटरक नीति 
सािशजतनक, जल िथा मौसम पुिाशनुमान, 

कोलिड हटलाइन, स्िास््य िथा जनसंतया 
मधत्रालयको कोलिड-१९ सम्िधधी दैतनक पे्रस 
बिक्रफङको पतन प्रत्यक्ष प्रसारण िएको छ ।  
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  सिकायषको सम्झौता  

यो मटहना आ.ि.२०७७/०७८ का लाधग सााँझ ७ बजेको समाचार सांकेतिक िार्ामा समेि प्रसारण गनश 
प्रदेर् १ को सामान्जक विकास मधत्रालयसाँग सम्झौिा सम्पधन ियो । यसैगरी आ.ि. २०७७/०७८ का 
लाधग सााँझ ७ बजेको समाचारमा कृवर् समाचार सेग्मेधट प्रसारण गनश प्रदेर् १ कै िूलमव्यिस्था, कृवर् 
िथा सहकारी मधत्रालयसाँग सम्झौिा िएको छ । 
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