
 

 

नपेाल टेलललिजन संस्थान 

लसंहदरवार 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उप दफा (३) र लनयमावलीको प्रयोजनका लालि  

लनयम ३ बमोजजम ३/३ महहनामा अध्यावलधक िरी साववजलनक िननवपने  नपेाल टेलललिजन संस्थानसँि 
सम्बजन्धत लबवरणहरु 

(२०७७ असार मसान्तसम्मको हववरण) 

 क. लनकायको स्वरुप र प्रकृलत: 

१ नपेाल टेलललिजन पररचय :- 

 नेपाल टेलललिजन हव.सं.२०४१ साल माघ१७ िते पररयोजनाका रुपमा शनरु िएको लथयो ।स्थापनाको एक वर्व 
लितै्र २०४२ साल मंलसर १७ िते यो संस्थानमा पररणत ियो।२०४२ साल पौर्१४ िते बाट यसले आफ्नो 
लनयलमत प्रसारण प्रारम्ि िरेको हो ।नेपाल टेलललिजन सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अन्तिवत िठन िएको संस्थान 

हो।यसले राहिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राहिय प्रसारण लनयमावली,२०५२ का अलधनमा रही कायवक्रम उत्पादन 

एवं प्रसारण िदै आएको छ । 

१.२ ऐलतहालसक पषृ्ठिलूम :- 

हव.सं. २०२८ सालको सञ्चार नीलतले नेपालमा टेलललिजन प्रसारणको सम्िाव्यता बारे खोजी िने उल्लेख िरेको 
लथयो । सोही अननरुप हव.सं.२०३७ सालमा िठठत शाही प्रसे आयोिले टेलललिजन स्थापना िने सम्बन्धमा 
सम्िाव्यता अध्ययन िरी  योजना  बद्ध  रुपमा  कायव सञ्चालन िनव सनझाब ठदयो । लतनै सनझाव र मनलनकको 
संस्कृलतको संरक्षण र सम्बधवन िदै सामाजजक, राजनीलतक र आलथवक हवकासमा सघाउ पनयावउने ध्येयका 
साथ नेपाल टेलललिजनको स्थापना िएको हो । 

ख. नपेाल टेलललिजनको काम, कतवव्य र अलधकार :- 

  संस्थानको स्थापनाको उद्दशे्य:- अन्तरावहिय प्रहवलधको हवकास र समयको बढ्दो मािलाई दृहिित 
िरी टेलललिजन प्रसारणको माध्यमद्वरा नेपालको सांस्कृलतक सम्पदा, प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण र राहिय 
हहतको हवकास िनवको लालि नेपालमा टेलललिजन प्रसारणलाई सनचारु रुपले सञ्चालन र लबस्तार िरी 
जनमानसमा राहिय चेतनाको अलिबहृद्ध िननव ।   

(नपेाल टेलललिजन संस्थानको काम कतवब्य)नेपाल राजपत्रखण्ड ३६, (संख्या १३) असार २३, २०४३ 



 

 

(१) ब्यवसाहयक लसध्दान्तको अननसरण िरी राज्यिर टेलललिजन सेवा पनयावउनन यस संस्थानको कतवब्य हननछे 
। 

(२) सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को अलधनमा रही संस्थानले लनम्नललजखत कायवहरु िनव सक्नेछ । 

 क)  आत्मलनिवरता हालसल िनव सचेि हनने । 

 ख) टेलललिजन सेवाको स्तर बढाउन संस्थानको कायव सञ्चालनमा सनधार ल्याउने ।  

ि) संस्थानको ब्यावसाहयक कायवक्रमको प्रवद्धवन िने । 

 घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त लनदेशनको अलधनमा रही संस्थानको नीलत लनधावरण िने र त्यसको 
कायावन्वयनका लालि आवश्यक कदम उठाउने । 

 ङ) नेपाल राज्यको सबै ठाँउमा टेलललिजन कायवक्रम प्रसारण हनने आवश्यक ब्यवस्था लमलाउने । 

ि. लनकायमा रहन े पदालधकारी/ कमवचारी संख्या र कायव हववरण:- 

 

 

 

 

 

क्र.स ं नाम पद तह/बरिष्ठताक्रम 

१ डा. महने्द्र विष्ट कार्यकािी अध्र्क्ष 12 

२ श्री गोविन्द्द िोका महाप्रिन्द्धक 12 

३ श्री विष्णुिाम न्द्र्ौपाने नार्ि महाप्रबन्द्धक (प्रशासन) 11/1 

४ श्री िामेश्वि शुक्ल वन. नार्ि महाप्रबन्द्धक वनदशेक (वि.) 10/1 

५ श्री आिती चटौत वन. नार्ि महाप्रबन्द्धक वनदशेक (का.) 10/2 

६ श्री वचन्द्तामवण बिाल वनदशेक 10/3 

७ श्री मनोहरि थापा वनदशेक 10/4 

हववरण स्वीकृत 
दरबन्दी 
संख्या 

पूलतव दरबन्दी संख्या पूलतवहनन बाकँी 
दरबन्दी संख्या 

कैहफयत 

अलधकृत स्तर २०६ १61 45  

सहायक स्तर २२८ १28 100  

जम्मा ४३४ 289 १45  



 

 

८ श्री सुिज थापा वनदशेक 10/5 

९ श्री िाजकुमाि थापा वनदशेक 10/6 

१० श्री शिदचन्द्र श्रेष्ठ वनदशेक 10/7 

११ श्री महाप्रसाद लावमछाने प्रमुख समाचाि सम्पादक 9/1 

१२ श्री पुरुषोत्तम महजयन प्रमुख प्रशासन अवधकृत 9/2 

१३ श्री उत्तम वसलिाल प्रमुख क्र्ामिाम्र्ान 9/3 

१४ श्री िविन्द्र विवमिे प्रमुख वनमायता 9/4 

१५ डा. टङ्कप्रसाद उपे्रती प्रमुख वनमायता 9/5 

१६ श्री पिनकुमाि माण्डव्य प्रमुख लेखा अवधकृत 9/6 

१७ श्री पुष्पहरि क्र्ाम्पािाई प्रमुख समाचाि सम्पादक 9/7 

१८ श्री िविन्द्रिाज पिाजुली प्रमुख इविवनर्ि 9/8 

१९ श्री िेिन्द्तबहादिु ओली प्रमुख समाचाि सम्पादक 9/9 

२० श्री मुकेश शे्रष्ठ प्रमुख क्र्ामिाम्र्ान 9/10 

२१ श्री विजर्कुमाि िमाय प्रमुख वनमायता 9/11 

२२ श्री िोशनादिेी तुलाधि प्रमुख दशृ्र् सम्पादक 9/12 

२३ श्री नीता सापकोटा प्रमुख वनमायता 9/13 

२४ श्री ओमप्रकाश शे्रष्ठ कार्यकािी इविवनर्ि 8/1 

२५ श्री मोहनकुमाि विवमिे कार्यकािी क्र्ामिाम्र्ान 8/2 

२६ श्री सतीशचन्द्र पौडले कार्यकािी समाचाि सम्पादक 8/3 



 

 

२७ श्री हरिप्रसाद भण्डािी कार्यकािी इविवनर्ि 8/4 

२८ श्री सुिेशिाज मानन्द्धि कार्यकािी क्र्ामिाम्र्ान 8/5 

२९ श्री उमेशप्रसाद लोहनी कार्यकािी स्टुवडर्ो वनमायता 8/6 

३० श्री बरुणकुमाि ससंह कार्यकािी इविवनर्ि 8/7 

३१ श्री िामिािु अवधकािी कार्यकािी ध्िवन वनर्न्द्रक 8/8 

३२ श्री िाजेन्द्रिाज वतवमवससना कार्यकािी समाचाि सम्पादक 8/9 

३३ श्री गजुिधन िाई कार्यकािी समाचाि सम्पादक 8/10 

३४ श्री जनकप्रसाद खनाल कार्यकािी प्रशासन अवधकृत 8/11 

३५ श्री ऋवषिाम भन्द्तना कार्यकािी लेखा अवधकृत 8/12 

३६ श्री अशोककुमाि विवमिे कार्यकािी व्यापाि प्रिधयक 8/13 

३७ श्री सम्झना कमायचार्य कार्यकािी दशृ्र् समपादक 8/14 

३८ श्री विजेन्द्रप्रसाद गुप्ता कार्यकािी इविवनर्ि 8/15 

३९ श्री संगीता पन्द्त कार्यकािी वनमायता 8/16 

४० श्री िामप्रसाद भण्डािी कार्यकािी समाचाि सम्पादक 8/17 

४१ श्री नीिाजन खनाल कार्यकािी समाचाि सम्पादक 8/18 

४२ श्री सुवनलकुमाि श्रेष्ठ कार्यकािी इविवनर्ि 8/19 

४३ श्री सदशेिाम चौधिी कार्यकािी प्रशासन अवधकृत 8/20 

४४ श्री र्ोगिाज पौडले कार्यकािी लेखा अवधकृत 8/21 

४५ श्री वमश्रीलाल र्ादि कार्यकािी सम्पादक 8/22 



 

 

४६ श्री अवनल वबष्ट कार्यकािी ध्िवन वनर्न्द्रक 8/23 

४७ श्री श्र्ाम ढकाल कार्यकािी प्रशासन अवधकृत 8/24 

४८ श्री अिविन्द्द आचार्य कार्यकािी क्र्ामिाम्र्ान 825 

४९ श्री सुिेन्द्रबहादिु बस्नेत कार्यकािी व्यापाि प्रिधयक 8/26 

५० श्री बसन्द्तकुमाि रुपाखेती कार्यकािी क्र्ामिाम्र्ान 8/27 

५१ श्री दीपक आचार्य कार्यकािी वनमायता 8/28 

५२ श्री गोपालप्रसाद दाहाल इविवनर्ि 7/1 

५३ श्री नािार्ण शे्रष्ठ िरिष्ठ वनमायता 7/2 

५४ श्री इन्द्रबन्द्धु पोखिेल इविवनर्ि 7/3 

५५ श्री मनोजकुमाि चौधिी इविवनर्ि 7/4 

५६ श्री सुिेन्द्रकुमाि कणय इविवनर्ि 7/5 

५७ श्री पुरुषोतम विवमिे िरिष्ठ क्र्ामिाम्र्ान 7/6 

५८ श्री िामचन्द्र साह इविवनर्ि(मेकावनकल) 7/7 

५९ श्री नीिज साउद िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/8 

६० 
श्री शोभा शे्रष्ठ 

बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 

(अंग्रेजी) 
7/9 

६१ श्री गोविन्द्द वधताल िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/10 

६२ श्री शालीग्राम सुिेदी िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/11 

६३ श्री िाजेन्द्रप्रसाद र्ादि इविवनर्ि 7/12 

६४ श्री दगुायनाथ सुिेदी िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/13 



 

 

६५ श्री जोगित्न शाक्र् िरिष्ठ दशृ्र् समपादक 7/14 

६६ श्री िमेश वमश्र िरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/15 

६७ श्री िविचन्द्र पिाजुली िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/16 

६८ श्री चुडामवण नेपाल िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/17 

६९ श्री िामचन्द्र लोहाि िरिष्ठ ध्िवन वनर्न्द्रक 7/18 

७० श्री सुदीप बुढाथोकी िरिष्ठ क्र्ामिाम्र्ान 7/19 

७१ श्री जमुनादिेी भटृिाई िरिष्ठ लेखा अवधकृत 7/20 

७२ श्री बरीकाजी गुरुङ िरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/21 

७३ श्री िामककसुन महतो इविवनर्ि 7/22 

७४ श्री हरिगोविन्द्द श्रेष्ठ बरिष्ठ दशृ्र् समपादक 7/23 

७५ श्री आलोककुमाि वतिािी बरिष्ठ ध्िवन वनर्न्द्रक 7/24 

७६ श्री सुिेन्द्रिाज िााँवनर्ा बरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/25 

७७ श्री बरीकुमाि गौतम बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/26 

७८ श्री अवनता वबन्द्द ू बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/27 

७९ श्री हजािी चन्द्द बरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/28 

८० श्री जीिबहादिु थापा बरिष्ठ लेखा अवधकृत 7/29 

८१ श्री अजुयनकुमाि बटाला इविवनर्ि 7/30 

८२ श्री दीपकजङ्ग हमाल िरिष्ठ दशृ्र् सम्पादक 7/31 

८३ श्री दीपिाज बस्नेत ईवन्द्जवनर्ि (वसवभल) 7/32 



 

 

८४ श्री वशिानी थापा बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/33 

८५ श्री दिेीप्रसाद सापकोटा बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/34 

८६ श्री भोजिाज बडु बरिष्ठ ध्िवन वनर्न्द्रक 7/35 

८७ श्री विश्वेश्वि पौडले इविवनर्ि 7/36 

८८ श्री वशक्षा भट्टिाई बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/37 

८९ श्री टीका ढकाल बरिष्ठ व्यापाि प्रिधयक 7/38 

९० श्री गंगाप्रसाद खवतिडा बरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/39 

९१ श्री सुभरा गौतम बरिष्ठ समाचाि सम्पादक 7/40 

९२ श्री अवमत कुमाि बमाय बरिष्ठ ध्िवन वनर्न्द्रक 7/41 

९३ श्री टुर्लकुमाि अवधकािी बरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/42 

९४ श्री कदनेश पौडले बरिष्ठ लेखा अवधकृत 7/43 

९५ श्री शंकिकुमाि बुढाथोकी  बरिष्ठ क्र्ामिाम्र्ान 7/44 

९६ श्री प्रकाश महत बरिष्ठ क्र्ामिाम्र्ान 7/45 

९७ श्री िमेश नावगला बरिष्ठ प्रशासन अवधकृत 7/46 

९८ श्री सन्द्तोष खड्का  बरिष्ठ दशृ्र् सम्पादक 7/47 

९९ श्री मोहनकुमाि ससंह बरिष्ठ दशृ्र् सम्पादक 7/48 

१०० श्री हमेप्रसाद विवमिे बरिष्ठ लेखा अवधकृत 7/49 

१०१ श्री मधुकि महजयन  प्रशासन अवधकृत 6/1 

१०२ श्री पिमानन्द्द िार् दशृ्र् समपादक 6/2 



 

 

१०३ श्री िवि तुलाधि क्र्ामिाम्र्ान 6/3 

१०४ श्री प्रदीपकुमाि चापागाई समाचाि सम्पादक 6/4 

१०५ श्री लक्ष्मीप्रकास श्रेष्ठ प्रशासन अवधकृत 6/5 

१०६ श्री िामेश्विप्रसाद धामी प्रशासन अवधकृत 6/6 
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२५२ श्री महशे वनिौला  सहार्क प्राविवधक (ट्रा.अ.) 4/18 

२५३ श्री भीमप्रसाद वतवमवससना हभेी चालक (५) 1 

२५४ श्री मदनकृष्ण शे्रष्ठ चालक (५) 2 



 

 

२५५ श्री कमलप्रसाद गोतामे चालक (५) 3 

२५६ श्री अशोककुमाि िखती चालक (४) 4 

२५७ श्री वखलकिाज खड्का हभेी चालक (३) 5 

२५८ श्री श्र्ामलाल थारु चालक (२) 6 

२५९ श्री सूर्य भुजेल चालक (२) 7 

२६० श्री िमेश बस्नेत चालक (२) 8 

२६१ श्री िाजमान तामाङ चालक (१) 9 

२६२ श्री जीिन तामाङ चालक (१) 10 

२६३ श्री नामसािी महजयन हसकािा (५) 1 

२६४ श्री जीतेन्द्र डाँगोल हसकािा (५) 2 

२६५ श्री प्रसहाद विष्ट कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 1 

२६६ श्री िरीिहादिु दसेाि कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 2 

२६७ श्री िामबहादिु बरुिाल कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 3 

२६८ श्री काशीलाल महजयन कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 4 

२६९ श्री श्रीिाम विष्ट कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 5 

२७० श्री कृष्णिहादिु श्रेष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 6 

२७१ श्री कदनेशथापा मगि कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 7 

२७२ श्री िाजु लोहनी कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 8 

२७३ श्री जोगीन्द्दि मंडल कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 9 



 

 

२७४ श्री िृक्षा महिा कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 10 

२७५ श्री ध्र्ानी विश्वास कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 11 

२७६ श्री कणयबहादिु थापा कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 12 

२७७ श्री निहरि चपाईं कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 13 

२७८ श्री विष्णुिहादिु कुमाल कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 14 

२७९ श्री उमा वधमाल कार्ायलर् सहर्ोगी (५) 15 

२८० श्री जगदीशप्रसाद लोवनर्ा कार्ायलर् सहर्ोगी (४) 16 

२८१ श्री सानुिािु महजयन कार्ायलर् सहर्ोगी (४) 17 

२८२ श्री दिेेन्द्रप्रसाद फुर्ाल कार्ायलर् सहर्ोगी (४) 18 

२८३ श्री ओमिहादिु खरी कार्ायलर् सहर्ोगी (४) 19 

२८४ श्री तुलसा चावलस े कार्ायलर् सहर्ोगी (४) 20 

२८५ श्री कृष्णबहादिु िािल कार्ायलर् सहर्ोगी (३) 21 

२८६ श्री सरिता वतवमवससना कार्ायलर् सहर्ोगी (३) 22 

२८७ श्री शम्भू थापामगि कार्ायलर् सहर्ोगी (३) 23 

२८८ श्री महने्द्रबहादिु दाहाल कार्ायलर् सहर्ोगी (३) 24 

२८९ श्री दशबहादिु शे्रष्ठ कार्ायलर् सहर्ोगी (३) 25 

 

 

 

घ. नपेाल टेलललिजनबाट प्रदान िररन ेसेवा:-टेलललिजन प्रसारणको माध्यमद्वारा जनतालाई 
सूसनजचत िने, जशजक्षत िने, सकारात्मक पररवतवनका लालि उत्प्ररेरत िने र मनोरञ्जन ठदने । 



 

 

 

ङ. नपेाल टेलललिजनको शाखा/महाशाखा र जजम्मेवार अलधकारी  

श्री कायवक्रम महाशाखा (राहिय प्रसारण), लनदेशक -आरती चटौत 

श्री अपरेशन महाशाखा, लनदेशक    -रामेश्वर शनक्ल 
श्री समाचार महाशाखा, लनदेशक    - मनोहरर थापा 
श्री आन्तररक लेखा परीक्षण, प्रमनख   -  

श्री इजन्जलनयररङ महाशाखा,प्रमनख    -जचन्तामजण बराल 

श्री कायवक्रम महाशाखा ( एन. हट. लि. प्लस) प्रमनख - िविन्द्र विवमिे 

श्री व्यापार महाशाखा, प्रमनख    -राजकन मार थापा 
श्री आलथवक प्रशासन महाशाखा, प्रमनख   -शरदचन्र शे्रष्ठ 

श्री योजना,अननसन्धान तथा अ.स. महाशाखा प्रमनख - सनरज थापा 
श्री प्रशासन महाशाखा,प्रमनख    -पनरुर्ोत्तम महजवन 

श्री  एनहटलि इटहरी च्यानल प्रमनख   - डा. टंकप्रसाद उप्रतेी 
श्री  एनहटलि कोहलपनर च्यानल प्रमनख   - लनराजन खनाल 

 

च. सेवा प्राप्त िनव लाग्न ेदस्तनर र अवलध:- 

नागरिकवडापत्र-Citizen Charter_ 
    

क्र.
स.ं 

प्रदान गरिने 
सेवाहरु 

आवश्यक पन े

कागजात 

लाग्नेस
मय 

लाग्नेशुल्क सम्पकक  पदाधिकािी 
महाशाखा/शाखा 
कोठानंबि 

गुनासो 
सुन्नेअधिका

िी 

 कैफि 

यत 

 

१. समाचाि सकंलन, 

प्रसािणतथाटकसोका
यकक्रमउत्पादनएवपं्रसा
िणगनक 

धनमन्त्रणापत्र, टेधलिोन, 

फ्याक्स,इमेलवाकागजात 

अवव 

लम्ब 

धनशलु्क प्रमखु 

समाचािमहाशाखा/ 

धसफ्टइन्चाजक 

महाप्रबन्िक  

२. कायकक्रम उत्पादन 

गनक 
आवश्यक ववविण खुलेको 
धनवेदन 

 

सम्झौता
अनसुाि 
 

धनयमानसुाि
कोशलु्क 

प्रमखु, 

कायकक्रम/ब्यापािमहा
शाखा/सम्वन्न्ितशा
खािधनमाकता 

महाप्रबन्िक  



 

 

३. कायकक्रम प्रसािण गनक ससं्थाबाट कायकक्रमको 
ववविण खुलेको धनवेदन 

७ फदन धनयमानसुाि
कोशलु्क 

प्रमखु, 

कायकक्रममहाशाखा/ 

सम्वन्न्ित शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(कायकक्रम)म
हाप्रवन्िक 

 

४. गीत/ भजनOn 

Airगनक 
कायकक्रम महाशाखाबाट 
उपलब्ि हुने िािम 
सफहत पेश गनुक पन े

७ फदन धनशलु्क प्रमखु, कायकक्रम 

महाशाखा/ 

सम्वन्न्ित शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(कायकक्रम) 

 

५. वाह्यसघं/ ससं्थाका 
लाधग धनमाकण हुने 

कायकक्रमहरु प्रसािण 

गनक 

के कस्तो कायकक्रम 

धनमाकण गन ेएव ं

छायाङ्कन स्थल खुलेको 
पत्र 

३ फदन धन शलु्क प्रमखु, कायकक्रम 

महाशाखा/ 

सम्वन्न्ित शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(कायकक्रम) 

 

६. कायकक्रम प्रसािण 

प्रमाणपत्र धलन 

कुन कायकक्रम, कफहले 

प्रसािण भएकोहो खुलेको 
पत्र सफहतको धनवेदन 

२ फदन धनयमानसुाि प्रमखु, 

कायकक्रम/व्यापाि 
महाशाखा/ववज्ञापन 
शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(प्रशासन) 

 

७. दृश्य सगं्रहालयबाट 

दशु्यधलन 

कुनदृश्य, कधतसमयको, 
माग ि प्रयोजन केहो 
ववविण खुलेको धनवेदन 

२ फदन धनयमानसुाि 
प्रधत धमनेट 
शलु्क 

प्रमखु, कायकक्रम 

महाशाखा/ 

सम्वन्न्ित शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(कायकक्रम) 

 

८. सचूना प्रसािण तथा 
LiveNotice/Ad 

Notice 

अडकिलेटि, सचूना तथा 
प्रसािण योग्य सामग्री 

१ फदन धनयमानसुाि प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा/ 

ववज्ञापन शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(प्रशासन) 

 

९. माधनस हिाएको 
सचूना प्रकाशन गनक 

प्रहिी रिपोटक िोटो १ थान, १ फदन दईु पटक 

धनिःशलु्क ि 
थप प्रधत पटक 

रु. ५६५।–
शलु्क धलएि 

प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा/ 

ववज्ञापन शाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(प्रशासन) 

 

१०. ववज्ञापन प्रसािण गनक ववज्ञापन अडकि पत्र, 

प्रसािण सामग्री तथा 
प्रसािण अनमुधत पत्र -

Censor) 

१।२फदन ससं्थानको 
Rate Card 

अनसुाि 

प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा / 

ववज्ञापन शाखा 

महाप्रवन्िक 

/ कायककािी 
अध्यक्ष 

 

 

 

१०. ववज्ञापन प्रसािण 

प्रमाणपत्र धलन 

सम्वन्न्ित कायाकलय / 
एजेन्सीको पत्र 

१फदन धनशलु्क प्रमखु, ववज्ञापन शाखा नायवमहाप्रव
न्िक 

(प्रशासन) 

 

११. एजेन्सी दताक गनक रु एक लाखको बैंक अि 

काठमाडौंमा दान्खलाको 
सक्कल भौचि 

७फदन 
 

रु. २,०००।– 
प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा / 

ववज्ञापन शाखा 

महाप्रवन्िक  



 

 

कम्पनी/घिेलदुताक, 
प्रबन्िपत्र ि धनयमावली, 
प्यान, कि चुक्ता, कालो 
सचूी ि बााँकी बक्यौता 
निहेको स्वघोषणापत्र ि 
सब ै

प्रमाणपत्रमानोटिीबाटप्र
मान्णत सफहत धनवेदन 

१३. एजेन्सीनवीकिण गनक कम्पनी/घिेलदुताक, 
प्रबन्िपत्र ि धनयमावली, 
प्यान, कि चुक्ता, 
साझेदािी तथा नाम 

ठेगाना परिवतकन भए 

जानकािी ि गत आ.व.को 
कि चुक्ता प्रमाण पत्र, 

साझेदािहरुकोनागरिकता
को प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप, सब ै

प्रमाणपत्रमा नोटिीबाट 

प्रमान्णत सफहत धनवेदन 

७ फदन धनशलु्क प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा / 

ववज्ञापन शाखा 

महाप्रवन्िक  

 

१४. एजेन्सीखािेज गनक आधिकारिक धनवेदन ७ फदन धनशलु्क प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा / 

ववज्ञापन शाखा 

महाप्रवन्िक  

 

१५. एजेन्सीपनुिः दताकगनक धनवेदन, कम्पनी 
दताक/घिेलु दताक, प्रबन्िपत्र 

ि धनयमावली, भ्याट / 

प्यान दताक, कि चुक्ता, सब ै

प्रमाणपत्रमानोटिीबाट 

प्रमान्णत 

७ फदन 
 

रु. १५,०००।– 
प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा / 

ववज्ञापन शाखा 

महाप्रवन्िक  

१६. ससं्थानको कायकक्रम 

समय वबक्री, कायकक्रम 

प्रायोजन, समाचािमा 
ववज्ञापन प्याकेज 

वबक्री आफद गनक 

वावषकक बोलपत्र मािक त 

बाकी समय वाताक द्वािा 
ववक्री धनवेदन,  कम्पनी 
दताक/प्रबन्िपत्र ि 
धनयमावली, भ्याट/ 
प्यान दताक, कि चुक्ता, सब ै

धनणकय 

पश्चात 

वावषककबोलपत्र 

ि व्यापाि 
धनदेधशका 
वमोन्जम 

प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा /व्यापाि 
प्रवदकिन शाखा 

कायककािी 
अध्यक्ष 

 

 

 



 

 

प्रमाणपत्रमानोटिीबाट 

प्रमान्णत 

१७. प्रत्यक्ष प्रसािण प्रस्ताव ि कायकक्रम खाका 
तथा आवश्यक कागजात 

सफहतको धनवेदन 

धनणकय 

पश्चात 

ससं्थानको 
Rate Card 

अनसुाि 
 

प्रमखु, व्यापाि 
महाशाखा /व्यापाि 
प्रवदकिन शाखा 

कायककािी 
अध्यक्ष 

 

१८. इन्टनकधशप गनक शनै्क्षक ससं्थाको 
अनिुोिपत्र 

कलेजमा अध्ययनित 

िहेको नागरिकताको 
प्रधतधलवप 

७ फदन 
 

रु. ५,०००।– 
प्रमखु, कमकचािी 
/सम्वन्न्ित महाशाखा 

महाप्रवन्िक  

 

१९. अवलोकन भ्रमण गनक – ससं्थाको अनिुोिपत्र 

–बढीमा ५० जनासम्म 

–हप्ताको १ फदन शकु्रवाि 

धनवेदन
प्राप्त 

भएको 
एक हप्ता 
धभत्र 

धनशलु्क प्रमखु, कमकचािी 
प्रशासन 

शाखा/प्रसािण शाखा 

महाप्रवन्िक  

 

@)= टेधलधभजन प्रसािण 

अविोि भएमा 
–टेधलिोनबाट समस्या 
फटपाउन सफकने 

तत्काल धनशलु्क प्रमखु, 

प्रसािणशाखा/इन्न्जधन
यरिङ्गमहाशाखा 

नायवमहाप्रव
न्िक 

(ववकास) 

 

नोट. सेवा प्रवाहका लाधग आवश्यक पन ेकागजात, शलु्क आफद ववषयहरु संस्थानको समय समयमा भएका धनणकयानुसाि 
ििक हुन सक्ने हुाँदा सोही अनुसाि हुनेछ। 

 छ. लनणवय िने प्रकृया र अलधकारी:सम्बजन्धत शाखा, महाशाखाबाट उठानिएका 
हवर्य/हटप्पणीमातहित राय पेश िरी संस्थान प्रमनख/सञ्चालक सलमलत बाट लनणवय ललइन े। 

 

ज. लनणवयउपर उजनरी सनन्न ेअलधकारी:संस्थान प्रमनख तथा सञ्चालक सलमलत । 

झ.सम्पादन िरेको कामको हववरण:-संस्थानको कायवक्रम तथा प्रिलत  

समाचाितिक { 
दैधनक रुपमा प्रत्येक घण्टा समाचाि प्रसािण, महत्वपूणक घटनाहरुको प्रत्यक्ष प्रसािण, कोधभड–१९ सम्बन्न्ि 

महत्वपूणक सूचना, सन्देश, कायकक्रम ि धमफडया विफिङ प्रसािण  

 

च्यानलगत रुपमा आ.व. २०७५/०७६को मखु्य फक्रयाकलाप ि ववषयवस्तुमा सिुाििः 



 

 

नेपाल टेधलधभजनले आफ्ना सबै च्यानलहरुमा थप कायकक्रमहरु समेत ववषयवस्तुमा सुिाि गदै आएको छ । 
प्रमुख कायकक्रमहरु देहाय बमोन्जम िहेको छ। 
 

नेपाल टेधलधभजन (िाविय प्रसािण) । 

आन्तरिक उत्पादन तपकm लक्ष्य धनमाकण भएका तोफकएका कायकक्रमहरु 

धस.
नं. 

कायकक्रमकोनाम कायकक्रमको
ढााँचा 

उदे्दश्य÷प्रभाव 

प्रभातकालीनप्रसािण   

१. िाधमककवतृ्तधचत्र वतृ्तधचत्र ववधभन्न प्रधसद्ध िाधमकक स्थलहरुका बािेमा जानकािी। 
ववधभन्न पववत्र एव ंप्रधसद्ध िाधमकक स्थलहरुको ऐधतहाधसक, 

सांस्कृधतक एव ंिाधमकक पक्षका बािेमा जानकािी प्राप्त गन।े 

२. िाधमकक प्रवचन प्रवचन ववधभन्न िमकहरुका बािेमा जानकािी। िाधमकक सफहष्णुता 
अधभवनृ्ध्द गन े

३. ज्योधतष तथा 
वास्तुशास्त्र 

प्रवचन ज्योधतष, वास्तुववज्ञानका ववधभन्न पक्ष बािे जानकािी 
फदने/ववषयवस्तुका बािेमा वैज्ञाधनक ढंगले बुझाउने। 

४. (ज्योधतष मन्थन) प्रवचन व्यवक्त ि िाशीहरुको बािेमा जानकािी।आफ्ना ि आफ्ना 
परिवािको भववष्य एवं ववधभन्न पक्षका बािेमा जानकािी प्राप्त 

गन।े 

फदवा प्रसािण   

५. 

 

सिलउद्यमी 
(सिलइलम) 

अन्तवाकताक उत्पादन मूलक कायकलाई उद्यम÷व्यापािका माध्यमबाट 

आयआजकन गदै, अन्य व्यवक्तहरुलाई पधन िोजगािी सजृना गनक 
सिल गन ेसिल व्यवक्तत्वसाँगको कुिाकानी।यस कायकक्रमले 

युवालाई उत्पे्रिणा ि स्वदेशमैके गनक सफकने पे्रिणा प्रदान गन।े 

६. स्वास््य 

सम्बन्िी 
कायकक्रम 

अन्तवाकताक मानव स्वास््यसाँग सम्बन्न्ित आवश्यक ि समसामधयक 

ववषयमा सम्बन्न्ित ववज्ञ धचफकत्सकहरुद्वािा जानकािी। 
जनस्वास््यका ववववि पक्षमा चेतना िैलाउन सहयोग, िोग 



 

 

(स्वास््यसिोकाि
) 

लागेमा सहउपचाि ि लाग्नै नफदन सचेत िहने सम्बन्िमा 
चेतना। 

७. साफहत्य, 

कलासम्बन्िी 
(चौतािी) 

अन्तवाकताक िािको साफहत्य, कला सम्बन्िमा त्यस के्षत्रमा ख्याती प्राप्त 

व्यवक्तत्वहरुको प्रस्तुधत ि लुकेका प्रधतभाहरु कोखोजी ि 

पफहचान फदने कायक। साफहत्य÷कलाको वववविता बािे 

जनमानसमा चेतना प्रवाह, वववविताको प्रस्तुतीले हिेकमा 
अरुका भाषा÷संस्कृधत बािेअपनत्वको ववकास। 

८. मफहलाअधिकािस
म्बन्िी 
(मफहलाअधिकाि) 

अन्तवाकताक मफहलाका ववषयमा ववद्यमान संवैिाधनक, कानूनी व्यवस्थाबािे 

अधिवक्ताद्वािा जानकािी प्रस्तुत । मफहला ि पुरुष अझ 

ववशेषगिी धनिक्षि मफहलाहरुले समेत आफ्ना अधिकाि बािे 

जानकािी पाएका । ववद्यमान कानूनका कमीकमजोिी बािे समेत 

छलिल भ ैपरिवतकनका लाधग पहल भएको। 

९. खाना सम्बन्िी म्यागेन्जन खानाका ववधभन्न परिकािहरु धनमाकण गन ेतरिकाका बािेमा 
जानकािी फदने, मफठो, स्वाफदलो ि पौविक खाना घि मैधनमाकण 

गनक धसकाउने । घिमै धमठो िपौविक खानाको धनमाकण गन ेतिक  
प्रोत्साफहत, स्वास््यमा िाइदा, पैसाको बचत। 

१०. समसामधयक 

कुिाकानी 
अन्तवाकताक समसामधयक ववषयमा समस्या ि जनसिोकािका सवालमा 

सम्बन्न्ित सिकािी धनकायको नीधतगत पहल बािे 

जानकािी।सिकाि ि जनता वबचको असमझदािी अन्त्य गनक 
मद्दत, सम्बन्न्ित ववषयमा सम्बन्न्ित पदाधिकािीको 
आधिकािीक भनाइले सम्बन्न्ित ववषयमा स्पिता। 

११. एनफटभी सुपिफहट 

धसनेमा 
नेपालीचल
धचत्र 

नयााँ नयााँ चलधचत्रहरुको प्रस्तुधतबाट दशककहरुलाई मनोिञ्जनि 

चेतना अधभववृद्धमा सघाउ पुग्ने। 



 

 

१२. बालबाधलका 
बहस-

Childrens’s 

Club_ 

स्टूफडयोमे
गाशोअन्त
वाकताक 

बालबाधलकाहरु बीचको मेगाशो, अन्तफक्रयात्मक कायकक्रम 

जहााँ बालबाधलकाको सिलता, समस्या ि चनुौतीका बािेमा 
चचाक।जसमा बालबाधलका नै सहभागीभै ववज्ञबालबाधलकासाँग 

कुनै एक ववषयमा अन्तफक्रिया गछकन।् मनोिञ्जनको 
मािय्मबाट जानकािी प्राप्त हुने गिेको । सिल 

बालबाधलकाको प्रस्तुधतले अरुलाई समेत उत्पे्रिणा गिेको। 
योआिैमा एक प्रकािको ववशेष प्रस्तुधतको रुपमा स्वीकाि 

गरिएको। 

समावेशी कायकक्रम 

(भाषाभाषी) 
 नेपालका ववववि भाषालाई िाविय च्यानल मािक त प्रस्तुधत गन े

उदेश्य सफहत हाल ववववि भाषामा प्रस्तुती। सो भाषा सम्बन्न्ि 

प्रचाि, प्रसाि, सम्बिकन ि ववकासमा सहयोग । सम्बन्न्ित भाषा 
बािे अरुलाई जानकािी ि त्यस भाषाभाषीको नेफटभी 
प्रधतरुझानमा ववृद्ध। 

१३. चौवटीया म्यागेन्जन 

१४. नेवादबु म्यागेन्जन 

१५. भोजपुिीआवाज म्यागेन्जन 

१६. समाद म्यागेन्जन 

१७. अविदशकन म्यागेन्जन 

१८. तुम्दङु म्यागेन्जन 

१९. संघषक अन्तवाकताक 
/रिपोटक 

आवाज ववहीननहरुको आवाज अधन समाजमा पछाफड पारिएका 
जात, वगक, समुदाय, धलङ्ग आफद लुकेका सन्दभकलाई बाफहि 
ल्याउने प्रयास । त्यसमा ववशेषगिी मफहला सशवक्तिण ि 
लैन्ङ्गक फहंसा ववरुद्धका प्रयासलाई प्राथधमकता, लैन्ङ्गक फहंसा 
ववरुद्ध ि मफहला सशवक्तिणका पक्षमा चेतना मा अधभववृद्ध, 

मफहला अधिकाि स्थापना गनकमा पहल, समाज रुपान्तिणमा 
सम्बद्ध हुन ि हामी सक्छौंको भावना ववकासमा सहयोग । 



 

 

२०. श्रिािधसजकना अन्तवाकताक 
/रिपोटक 

साफहत्य, भाषाको ववकास ि योगदानका के्षत्रमा भएको प्रयासका 
बािेमा जानकािी फदई सम्बन्न्ित श्रिालाई स–सम्मान प्रस्तुधत 

। नेपालको साफहत्य , कला ि भाषा ववकासमा सहयोग, 

श्रिाहरुलाई प्रोत्साहन। 

२१. उज्यालोधति अन्तवाकताक 
/रिपोटक 

समाजमा ववधभन्न कािणले समस्यामा पिेका अपहेधलत व्यवक्त 

ववशेषका बािेमा प्रस्तुधत ि धतनलाई आवश्यक सहयोग जुटाउने 

प्रयास । कायकक्रमको प्रस्तुधतले समस्याहरुको सही रुपमा 
उठानगिी िेिैको जीवन परिवतकनका लाधग सहयोग जुटाउन 

सिल। 

२२. आजकोववज्ञान म्यागेन्जन/

अन्तवाकताक 
ववज्ञान के्षत्रका प्रगधत ि ववकासका बािेमा ववश्व स्तिमा भएका 
नयााँ कुिाका बािेमा जानकािी, ववज्ञानको आवश्यकताकाबािेमा 
जानकािी, खोजमूलक रिपोटक सफहतको प्रस्तुती । पिम्पिागत ि 

कधतपय सन्दभकमा अन्िववश्वासमा िहेको हाम्रो समाज ि हाम्रो 
व्यवहािलाई वैज्ञाधनक आिाि सफहत परिवतकन गनकसिल 

२३. छमछमी मेगामनोि
ञ्जनात्मक
कायकक्रम 

नेपाल भरिका नतृ्य प्रधतभालाई स्थाधनय स्तिमै गई खोजी गिी 
प्रधतस्पिाक गिाउने । लुकेििहेका प्रधतभाहरु िाविय स्तिमा 
स्थावपत गनक सिल।िेिै प्रधतभाहरुको यसबाट  व्यवक्तत्व 

ववकास भई िोजगािीको अवसि सजृना। 

२४. जनतासाँग 

प्रिानमन्त्री 
स्टूफडयोअ
न्तवाकताक 

जनतालाई लागेका ववधभन्न पक्षहरुका बािेमा प्रिानमन्त्रीले 

प्रत्यक्ष उपन्स्थतभई सिकािले सम्पन्न गिेका ि सिकाि 

सम्बन्िीउ ठेका सम्पूणक न्जज्ञासाको जवाि फदने÷देशमा 
भइिहेका ववधभन्न िाजधनधतक, आधथकक, सामान्जक ि 

ववकासका बािेमा जानकािी । सिकाि सम्बन्िी ववषयवस्तु 
स्पि हुने गिेको ,प्रिानमन्त्री स्वयंबाट जनताका ववषयमा 
संवाद ि जवािफदने भएकाले सकािात्मक सन्देश प्रवाह भएको। 



 

 

२५. समवृद्धका पाइला अन्तवाकताक/
रिपोटक 

गरिबी धनवािणको के्षत्रमा भइिहेका ववधभन्न्न गधतववधि । 
गरिबी धनवािणको पक्षमा भइिहेका गधतववधिका बािेमा 
जानकािी प्राप्त गन।े 

२६. वतृ्तधचत्र 
(आन्तरिक÷
प्रायोन्जत) 

वतृ्तधचत्र ववधभन्न िाजधनधतक, सामान्जक, सााँस्कृधतक, ववकासमूलक, 

पयकटफकय के्षत्रकाबािेमा दशककलाइृ जानकािी गिाउने। ववधभन्न 

िाजधनधतक, सामान्जक, सााँस्कृधतक, पयकटकीीय, ववकास 

मूलक के्षत्रको बािे जानकािी। 

२७. समदृ्धनेपाल अन्तवाकताक/
स्थलगतरि
पोटक 

सिकािले धलएको समदृ्ध नेपाल सुखी नेपालीको अविािणामा 
िही ववधभन्न ववकास मूलक कायकक्रमहरु धनमाकण गन े। 
सिकािको समदृ्ध नेपाल सुखी नेपालीको अविािणाका बािेमा 
जानकािी प्राप्त गन े। यस कायकक्रम सम्बन्िी थप जानकािी यसै 
साथ संलग्न गरिएको छ। 

 

कृवष कायकव्रmम 

 देशभि कृवषको ववकासको के्षत्रमा भइिहेका ववधभन्न 

कायकक्रमहरुको बािेमा जानकािी । कृषकहरुले ववधभन्न कृवष 

साँग सम्बन्न्ित नयााँ प्रववधि तथा नयााँ कृवष प्रणाली ि बजािका 
बािेमा जानकािी प्राप्त गन।े 

@* कृवषसंवाद स्टूफडयोअ
न्तवाकताक 

@(= (संवादमाकृवष) अन्तवाकताक/
रिपोटक 

#)= नवीन कृवष अन्तवाकताक/
रिपोटक 

 कृवषसमयसन्दभक अन्तवाकताक/
रिपोटक 

#!= आजकोकृवष अन्तवाकताक/
रिपोटक 



 

 

#@= हाम्रो सेवा 
कृषकको सिोकाि 

कृवष 

समाचाि 

##= कृवष गधतववधि कृवषटेधलफि
ल्म 

#$ भिोसा स्टूफडयोअ
न्तवाकताक 

स्वास््यसाँग सम्बन्न्ित ववधभन्न िोग, उपचाि,  िोकथाम, 

प्रववधि, पद्धधत ि ववकासका बािेमा जानकािी । स्वास््यसाँग 

सम्बन्न्ित ववधभन्न जानकािी प्राप्त गन।े 
#%= जनस्वास््यबहस स्वास््यटे

धलफिल्म 

#^= जीवनचक्र स्थलगत 

रिपोटक 
पयकटन प्रविध््दन 

#&= जनचेतना मूलक 

सन्देश  (एक्ब)् 

(आन्तरिक) 

एक्ब ् ववधभन्न िाजधनधतक, सामान्जक, सााँस्कृधतक, ववकासमूलक, 

पयकटफकय के्षत्रकाबािे मादशककलाई जानकािी गिाउने। 

#*= जनचेतना मूलक 

सन्देश (एक्ब)् 
(प्रायोन्जत) 

एक्ब ् ववधभन्न िाजधनधतक,  सामान्जक, सााँस्कृधतक, ववकासमूलक, 

पयकटफकय के्षत्रका बािेमा दशककलाइृ जानकािी गिाउने। 

#( सुशासनसवाल म्यागेन्जन
कायकव्रmम 

सुशासन प्रवद्र्िन गनक सघाउने। 

$) कानूनका कुिा अन्तवाकताक/
रिपोटक 

कानुनी व्यवस्थाका बािेमा जानकािी फदने। 

$! व्यवक्तत्व 

सम्बन्िी 
पी््िाोिाइल िाविय व्यवक्तत्वहरुको योगदान ि जीवनी सम्बन्िी जानकािी 

फदने। 

$@ डेन्स्टनेशन नेपाल बतृ्तधचत्रकायक
क्रम 

नेपालका ववधभन्न ठाउाँ / सस्कृधत/ सभ्यता आदी ववशेषलाई 

जानकािी फदने 



 

 

$# कोववडहटलाइन प्रत्यक्ष 

प्रसािण 

कोधभड १९ कोजानकािी फदने प्रत्यक्ष प्रसािण 

$$ कोिोना केयिटक स्टुफडयो बेस 

अन्तवाकताक 
कोिोनाको बािेमा अन्तवाकताक मािक त जानकािी फदने 

$% संसदिोकस स्थलगत 

रिपोटक 
संसदका गधतववधिलाई जानकािी फदने 

$^ पिीक्षा सवाल अन्तवाकताक/
रिपोटक 

ववद्याथीहरुको पिीक्षाका सम्बन्िमा जानकािी फदने 

$& धशक्षाको चौतािी  शैन्क्षक गधतववधिलाई जानकािी फदने 

$* सुिन्क्षत नेपाल  ववववि ववषयमा जानकािी फदने 

 

आन्तरिक उत्पादन तपकm लक्ष्यन तोफकएका कायकक्रमहरु ीिः 
महत्वपूणक घटनाहरुको प्रत्यक्ष प्रसािण, कोधभड–१९ सम्बन्न्ि महत्वपूणक सूचना, सन्देश, कायकक्रम ि 

धमफडया विफिङ प्रसािण 

प्रवद्धनाकत्मक थप नयााँ कायकक्रमहरुिःM 

धस.नं. कायकक्रमको नाम कायकक्रमको
ढााँचा 

उदेश्य/प्रभाव 

 

१. प्रदेश नं ३को प्रवद्धनाकत्मक 

वतृ्तधचत्र 

वतृ्तधचत्र प्रदेशनं ३को प्रबद्र्िनात्मक जानकािी फदने। 

 

मनोिञ्जनात्मक कायकक्रम 

 

धस.नं. कायकक्रमको नाम 

१. हल्का िमाइलो 



 

 

२. मुन्रको कमेडी क्लब 

३. मेिी बास्स ै

४. भरगोल 

५. कमेडी होस्टल 

६. हाक्का हाक्की 

७. सन्क्कगोधन 

८. काटूकन मोटुपत्लु 

९. फडयि न्जन्दगी 

 

 

धस.नं. कायकक्रमको नाम 

१. खुसीको संसाि 

२. हाम्रो काठमाडौं 

३. नेपाल मण्डल 

४. प्रहिी अनुिोि 

५. माटोल ेमाग्दैन 

६. ववम्व प्रधतववम्व 

७. युवा सिोकाि 

८. प्लेटिमक 

९. पूवाकिाि 

१०. बधलयो घि 

११. सहकािी दपकण 

१२. सहयात्रा 



 

 

१३. मागकदशकन 

१४. बाल शान्न्त अधभयान 

१५. स्थानीय सिोकाि 

= 

 

 



 

 

एनटीभीप्लस 

नेपाल टेधलधभजनको दोस्रो च्यानल NTV PLUS स्थापनाको १५ औ ंवषक पुिा भइसकेको छ। २०६० सालमा 
दैधनक डेढ घण्टा प्रसािण गदै आिम्भ भएको यो च्यानल अफहले २४ घण्टा प्रसािण हुने गदकछ। 

स्थापनाकाल देन्खनै स्वस््य मनोिञ्जन, खेलकुद ि युवा चासोका ववषयवस्तुलाई प्राथधमकता फददै आएको 
यो च्यानलले आफ्ना प्रसािणमा कधतपय सामान्जक रुपान्तिण, जनचेतना ववस्ताि एव ंलोक कला संस्कृधत, 

नेपाली मौधलक सम्पदा तथा ििोहिहरु बािे जानकािी गिाउने ि संिक्षण ि जनचासो जगाउने खालका 
सामग्रीहरुलाई पधन समावेश गदै आएको छ। 

यो च्यानलबाट दैधनक डेढ घण्टा प्रसािण हुने दशककसाँग प्रत्यक्ष कुिाकानीमा आिारित आिधुनकपप संगीतको 
मनोिञ्जनात्मक कायकक्रम वतकमान युवा पुस्ताले िेिै रुचाउने कायकक्रम बनेको छ । यसै गिी लोक संगीतका 
पािखीहरुको लाधग च्यानलले यसै वषक देन्ख उत्पादन प्रसािण सुरु गिेको लोकदोहोिी कायकक्रममा पधन दशककको 
आकषकण फदनफदनै बढदै भएको छ।चलधचत्र संगीत के्षत्रका प्रधतभाहरुको कायकक्रम Biscope NTV PLUS 

पधन च्यानलले केही समय अधघ देन्ख सुरु गिेको छ। आन्तरिक उत्पादन काकायकक्रमहरु मध्ये सौन्दयक 
सम्बन्िी साप्ताफहक कायकक्रम Beauty pageant Journey प्रािम्भ भएको छ भने सांगीधतक कायकक्रम 

सुिसािनाको उत्पादन तथा प्रसािण शुरु भएको छ। 

कला ि संस्कृधत साँग सम्बन्न्ित कायकक्रम अन्तिध्वधन उत्पादन तथा प्रसािण भैिहेको छ भने 

मनोिञ्जनात्मक कायकक्रम ट्रायलब्लेजिको पधन उत्पादन प्रसािण भ ैिहेको छ। 

च्यानलको प्राथधमकताको ववषय खेलकुद के्षत्रमा साप्ताफहक Sports Info नाम ककायकक्रमले कुनै खेल ववशेष 

बािे ववस्ततृ जानकािी गिाउाँदछ भने सातामा ५ फदन ववश्वका खेल गधतववधिहरुको कायकक्रम World Sports 

प्रसािण हुने गिेको छ । खेलकूद के्षत्रको साप्ताफहक गधतववधिहरुको कायकक्रम Sports Corner पधन चाल ु

आ.ब. को उत्तिािकमा उत्पादन प्रसािण हुन थालेको छ। 

कृवषके्षत्रका अनुसन्िान एवं ववधभन्न प्रववधिहरुको प्रयोग बािे जानकािी गिाउने कायकक्रम कृवष अनुसन्िान 

परिषदसाँगको सहकायकमा साप्ताफहक प्रसािण हुदैआएको छ भने यूवा प्रधतभाको धचनािी एवं धतनका प्रयास ि 
उपलव्िीहरु बािे जानकािी गिाउने कायकक्रम पधन साप्ताफहक रुपमा प्रसािण हुन्छ। 

बालबाधलकाको सहभाधगतामा ववधभन्न स्थानको भ्रमण गिाउने ववशेष स्थानको परिचय गिाउने बाल कायकक्रम 

फहड्दा फहड्दै पधन साप्ताफहक रुपमा प्रसािण हुन्छ । साथ ैयो च्यानलबाट VOA ले उत्पादन गिेको अगें्रजी 
भाषा धसकाउने कायकक्रम पधन साप्ताफहक रुपमा प्रसािण हुन्छ। 

आन्तरिक उत्पादनका कायकक्रम बाहेक च्यानलबाट संस्थानको धनयमानुसाि बोलपत्र मािक त वबक्री  भएको 
स्लटमा बाह्यधनमाकता वा संस्थाले उत्पादन गिी ल्याएका कायकक्रमहरु प्रसािण हुने गदकछ । बोलपत्र मािक त 

वबक्री हुन नसकेका कुनै खाली समय स्लटमा बाह्यधनमाकताले ल्याउने जानकािी मूलक वतृ्तधचत्रहरु पधन 

संस्थानको धनयमानुसाि शुल्क धलइ प्रसािण गन ेगरिएको छ। 



 

 

एनटीभी न्युज 

 समाचाि बलेुफटन 

o हाल फदनहाँीु प्रत्यक्ष प्रसािण हुदै आएका समाचाि बुलेफटनहरुिः कूल १६ वटा 
o जस मध्ये नेपाली समाचाि बुलेफटन . १२ वटा 
o अगे्रजी भाषामा समाचाि बुलेफटन . ४ वटा 
o िाती १ बजे ३ बजे ि ५ बजे समाचाि पुनप्रसािण गन ेगरिएको। 
o संस्कृत भाषामा समाचाि साप्ताफहक रुपमा प्रसािण हंुदै आएका ;f+s]lts efiffdf ;dfrf/  

o सांकेधतक भाषामा समाचाि साप्ताफहक रुपमा प्रसािण हंुदै आएको। 
 

धनयधमत कायकक्रमहरु 

 

१)पत्र पवत्रका 
प्रत्येक फदन वबहान प्रकाधशत वबधभन्न पत्र पवत्रका प्रस्तुत गरिने यो कायकक्रम जानकािी मूलक हुनुका साथ ै

लोकवप्रयताको दृविले पधन महत्वपूणक माधनएको छ। 
२) बैफदक ज्ञान वबज्ञान 

ज्योधतष शास्त्र सम्बन्िी यो कायकक्रम पधन लोकवप्रय कायकक्रमहरुमा पदकछ । यो कायकक्रम हप्ताको ३ पटक 

प्रसािण हंुदै आइिहेको छ। 
३) ववश्व घटना 
नेपाल टेधलधभजनको पुिानो कायकक्रममा ववश्वघटना पधन पदकछ । परिवधतकत सन्दभकमा नयां ढांचामा तयाि 
पान ेगरिएको यो कायकक्रममा ववश्वमा घटेका ताजा घटनाहरु बािे जानकािी फदने गरिएको छ । यो कायकक्रम 

पधन लोकवप्रय कायकक्रममा पदकछ। 

४) वबधभन्न टकशोहरु 

समाचाि महाशाखाबाट हिेक फदन फदउाँसो साढे १२ बजे वबधभन्न समसामधयक वबषयमा आिारित टकशोको 
प्रत्यक्ष प्रसािण गन ेगरिएको छ । जसमा आईतवाि समाज ि संस्कृधत, सोमवाि धशक्षा वववेचना, मंगलवाि 
समसामधयक वाताक, बुिबाि ववशेष ववषय, वबहीवाि आवाज, शुक्रवाि गन्तब्य नेपाल ि शधनवाि यो सातानामक 

टकशोहरु प्रसािण हुदै आएका छन ्। यसै गिी सााँझ प्रसािण हुने टक शोहरुमा सोमवाि समयचक्र, मंगलवाि 



 

 

टकटाईमि वबहीबाि न्जज्ञासा िहेका छन । यसैगिी बेला बखत अग्रेंजी भाषामा पधन टकशो संचालन गन े

गरिएको छ ।  

 

एनटीभी कोहलपुि च्यानल 

कायकक्रमको नाम कायकक्रमको ढााँचा उदे्दश्य / प्रभाव 

कृवष चचाक स्थलगत छायााँकनमा 
अनुभव आदान 
प्रदान 

कृवषमा आिधुनकीकिण ल्याउने, व्यवसायीकता तिक  
उन्मुख गिाउने 

मफहला 
सशवक्तकिण 

स्टुफडयो छायााँकन मफहलाहरुलाई शसक्त तथा जागरुक गिाई समाजमा 
अधिकाि सम्पन्न बनाउने 

यूथटक स्टुफडयो छायााँकन युवाहरुलाई सामान्जक रुपमा शसक्त बनाई 
उत्पादनधशल बनाउन उत्पे्ररित गन े

स्थानीय ववकास स्थलगत छायााँकन 
स्थानीय गधतववधि 
समेफटएको 

स्थानीय स्तिका ववकास धनमाकणहरुलाई प्रोत्साहन गन े

न्स्ट्रञ्जि डायिी समाचाि मूलक 
न्जल्लागत रुपमा 
संकधलत 

ववधभन्न के्षत्रका सामान्जक, आधथकक ि िाजनीधतक 
गधतववधिहरुलाई आम जनमानसमा पु¥याउने 

आफटकि च्याट स्टुफडयो छायााँकन कला संस्कृती संिक्षण सम्बद्र्िन एवं ववधभन्न के्षत्रका 
प्रधतभाहरुलाई प्रोत्साफहत गन े

िूलया (थारुभाषा) स्थलगत समुदायको 
सांस्कृधतक गधतववधि 
छायााँकन 

थारु भाषा संस्कृधतलाई संिक्षण सम्बद्र्िन गने 



 

 

ग्रहिल स्टुफडयो छायााँकन, 

िोन बाताक समेतमा 
आिारित 

ज्योधतष शास्त्रलाई संिक्षण ि सम्बद्र्िन गने 

प्रदेश डायिी प्रदेश 
नं. ५, कणाकली 
प्रदेश ि 
सुदिूपन्श्चम प्रदेश 

प्रदेश सिकािका 
गधतववधि न्जल्लागत 
रुपमा संकलन 

प्रदेश गधतववधिहरुलाई आमजनमानस सम्म पु¥याउने 

समदृ्ध प्रदेश स्थलगत ि स्टुफडयो 
अन्तवाकताकमा 
आिारित 

बौवद्धक एव ंिाजनीधतक व्यवक्तत्वहरु मािक त प्रदेशका 
ववकास धनमाकणका गधतववधिहरुलाई समाजमा पु¥याउने 

 स्थलगत रुपमा 
स्थानीय धनकायको 
गधतववधि संकधलत 

स्थानीय धनकायको गधतववधिलाई पािदधशक, उत्तिदायी 
बनाउने उत्पे्ररित गन े

हाम्रो कोहलपुि स्थानीय स्रिाहरुको 
िचना 

स्थानीय कलाकाि तथा स्रिाहरुलाई प्रोत्साफहत गन े

लोकगीत युवालन्क्षत गीत 
संकलन 

युवा लन्क्षत मनोिञ्जन प्रदान गन े

आिुधनक गीत िाविय भावना 
जागिण अधभयानसाँग 
सम्बन्न्ित गीत 
संकलन 

समाजलाई िावियमूल िािमा ल्याउने तथा िावियता 
जगाउने 

िाविय गीत सामान्जक जागिणका 
लाधग महत्वपूणक 
सन्देशहरु 

सन्देशहरु मािक त समाजमा जागिण एवं सुसूधचत गन े



 

 

सूचना मूलक 
सन्देश 

स्टुफडयोमा आिारित 
बालबाधलकाहरुको 
प्रधतभा प्रदशकन 

बालबाधलकाहरुका प्रधतभालाई उजागि गन ेएवं 
प्रोत्साफहत गन े

बालबाधलका 
ट्यालेण्ट शो 

प्रदेशसाँग सम्बन्न्ित 
महत्वपूणक 
कायकक्रमहरुको 
स्थलगत प्रत्यक्ष 
प्रसािण 

प्रदेशका गधतववधिहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसािण मािक त 
समाजमा पुिय्ाउने 

प्रदेशनं. ५, 

कणाकली ि 
सुदिूपन्श्चम 
प्रदेशका प्रदेश 
सभा गधतववधि 
प्रत्यक्ष प्रसािण 

प्रदेशहरुका प्रदेश 
सभामा प्रस्तुत हुने 
बजेट बक्तव्य, नीधत 
तथा कायकक्रम 
लगायत ववधशष्ठ 
कायकक्रमहरुको 
स्थलगत प्रत्यक्ष 
प्रसािण 

प्रदेश सभाले प्रस्तुत गिेको बजेट, नीधत कायकक्रम तथा 
ववशेष गधतववधिहरुलाई जनसमक्ष पु¥याउने 

प्रदेश पयकटन 
गधतववधि 

स्थलगत छायााँकनमा 
आिारित प्रदेशसाँग 
सम्बन्न्ित पयकटन 
गधतववधि 

प्रदेशमा िहेका पयकटन सम्बन्िी गधतववधिलाई बढाउने 
तथा पयकटकीय स्थलहरुको जानकािी फदने, आन्तरिक 
पयकटनलाई बढावा फदने, ववकास प्रवद्र्िन गन े

भाषाभाषी (अवधि, 

डोटेली, खाममगि, 

उदुक)  

प्रदेशमा बोधलने 
भाषाभाषीहरुको 
सांस्कृधतक कायकक्रम 

स्थानीय भाषा संस्कृधतको संिक्षण सम्बद्र्िन गने 

वपछडीएकोस 
मुदायको लाधग 

स्थलगत छायााँकनमा 
आिारित 

समाजमा आधथककि सामान्जक रुपले वपछफडएको 
समुदायको उत्थान एवं ववकासका लाधग उत्पे्रिणा 
जगाउने। 



 

 

जनचेतनामूलक 
कायकक्रम 

हाम्माकुडाहाम्मा 
मुख्यमन्त्री 

स्थलगत छायााँकनमा 
आिारित 

कणाकली प्रदेशका ववधभन्न न्जल्लाहरुको वस्तु न्स्थतीका 
ववषयमा प्रदेश बासीहरुलाई जानकािी गिाउने। 

लोकदोहोिी स्टुफडयो तथा 
स्थलगत छायााँकनमा 
आिारित 

स्थानीय एव ंिाविय स्तिका लोक कलाकािहरु मािक त 

लोकसंस्कृधतको उत्थान तथा जगेनाक गन।े 

 

प्रदेशनं.५ को बााँके न्जल्लाको कोहलपुिमा अवन्स्थत िहेको नेपाल टेधलधभजनको चौथो च्यानल एनफटधभ 

कोहलपुि च्यानल प्रदेशका साथ ैभू–उपग्रह मािक त चौवबस ैघण्टा प्रसारित हुने गदकछ । कणाकली ि सुदिूपन्श्चम 

प्रदेश समेतलाई समेट्ने गिी यस च्यानलले कायकक्रम धनमाकणमा प्राथधमकता फदने गरििहेको छ। यस के्षत्रमा 
ववववि भाषाभाषी संस्कृधत पयकटकीय महत्वका स्थलहरुको प्रचाि प्रसाि एव ंप्रवद्र्िनमा योगदान पु¥याउाँ दै 

आइिहेको छ। च्यानलको कायकक्रमका वववविता ल्याउनको लाधग दगुकम एवं दिूदिाजमा पहुाँच पु¥याउनका लाधग 

आिधुनक प्रववधिको अभावका साथ ैववववि के्षत्रको कायकक्रम धनमाकणका लाधग जनशवक्तको पधन अभाव िहेको 
छ । मौजुदाजनशवक्तले प्रदेश ५ का गधतववधिहरुलाई मात्र बढी प्राथधमकतामा िाखेि काम गरििहेको, स्थानीय 

सिकािहरुसाँग समन्वय गिी कणाकली ि सुदिूपन्श्चम प्रदेशमा समेत ववस्ताि एव ंआफ्ना कायकक्रममा समाववि 

गनक सम्बन्न्ित के्षत्रका जनशवक्त उपयोग गिी अगाफड बढ्नु पन ेभएकोले संघीय संिचना लाईसहयोग प¥ुयाउन 

थप जनशवक्तको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। 

प्राववधिक एवं आधथककरुपले सशक्त बनाउन च्यानलको काम कािवाही गधतववधि प्रदेश सिकािि स्थानीय 

सिकािको सहभागीता बढाई आयस्रोत पधन बवृद्ध गनक सक्ने देन्खएको छ। अफहले संघीय सिकािको अनुदान 

िकम ि प्रदेशनं. ५ साँग कायकक्रम धनमाकण सम्बन्िी भएको सहकायकमा २०७६ मंधशि देन्ख २०७७ असाि 
सम्मका लाधगरु ५० लाख साथ ैकणाकली प्रदेश ि सुदिूपन्श्चम प्रदेश साँग सम्झौता भई कणाकली प्रदेश डायिी, 
हाम्माकुडाहाम्मा मुख्यमन्त्री कणाकली प्रदेश ि सुदिूपन्श्चम प्रदेश डायिी कायकक्रम उत्पादन तथा प्रसािण 

भैिहेको । यसका साथ ैववधभन्न संघसंस्थाहरुको व्यवसाधयक साझेदािीमा करिब १० लाख समेतको वावषकक 

कािोवाि हुाँदै आएको छ । आगामी फदनमा संघीयसिकािको सहयोगमा कायकक्रम धनमाकणको के्षत्र ववस्ताि एवं 
दशकक समक्ष सहज पहुाँच पु¥याउनका लाधग प्राववधिक ववस्तािका के्षत्रमा आधथकक सहयोग बवृद्ध हुनसके 



 

 

सामान्जक सांस्कृधतक ि िाजनीधतक चेनता बवृद्ध गिी िाि ि समाजको ववकासमा एनफटधभ कोहलपुि च्यानलले 

ववशेष योगदान पु¥याउन सक्ने देन्खन्छ ।  

एनफटधभ इटहिी च्यानल 

एनफटभी इटहिी च्यानलले कोधभड–१९ सम्बन्न्ि प्रदेश नं.१ ि २ वाट भएका धमफडया विफिङको प्रत्यक्ष 
प्रसािण गरिनुका साथ ैप्रदेश सभा बैठक ि बजेट प्रस्तुतीकिण गरिएको प्रत्यक्ष प्रसािण गिेको छ । 
त्यसैगिी इटहिी उपमहानगिपाधलकाको बजेट तथा प्रत्यक्ष प्रसािण पधन गिेको छ । जनतासंग 
मूख्यमन्त्री कायकक्रम प्रत्येक मफहनाको १ ि १५ गते प्रसािण गन ेगिेको छ । प्रदेश १ सिकाि 
आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयसंगको सहकायकमा पााँचवटा वतृ्तधचत्रहरु उत्पादन तथा प्रसािण गिेको 
छ । 

 

कायकक्रमको नाम कायकक्रमको ढााँचा उदे्दश्य/ प्रभाव 

समवृद्धको यात्रा स्थलगत छायााँकन ववकास सम्बन्िी एव ंपूवाकिाि धनमाकण सम्बन्िी  जानकािी 
फदने 

हाटबजाि स्थलगत छायााँकन हाटबजािसाँग सम्बन्न्ित ववषयमा जानकािी फदने 

डायल इटहिी िोनइनमा आिारित मनोिञ्जनात्मक ववषयवस्तुलाई समेटी तयाि गरिने 

िाधशिल स्टुफडयो छायााँकनमा 
आिारित 

व्यवक्तको िाधश तथा िाधशिलको ववषयमा जानकािी फदने 

सुयोदय स्टुफडयो छायााँकनमा 
आिारित 

ववववि ववषय वस्तु समेफटएको अन्तवाकताक तथा जानकािी 
मूलक 

ववशेष सम्वाद स्टुफडयो छायााँकनमा 
आिारित 

ववशेष अवस्थाहरुमा सम्वाद मािक त जनमानसलाई 

जानकािी प्रदान गन े

कोववड १९ सम्बन्िी 
सन्देश 

स्थलगत एवं स्टुफडयो 
छायााँकन 

प्रदेशनं.  २ को कोववड १९ साँग सम्बन्न्ित जानकािी एव ं

सन्देशहरुको बािेमा जानकािी प्रदान गन े

 



 

 

प्रदेशनं. १ को सुनसिी न्जल्लाको इटहिीमा अवन्स्थत िहेको नेपाल टेधलधभजनको पााँचौ च्यानल 

एनफटधभ इटहिी च्यानल प्रदेशका साथ ैभ–ूउपग्रह मािक त चौवबसै घण्टा प्रसारित हुने गदकछ । यो च्यानल 

२०७६ माघ १७ गते देन्ख सम्माननीय प्रिानमन्त्रीबाट उद्घाटन भए पश्चात प्रसािणमा आएको हो । प्रदेशनं. 
१ ि प्रदेशनं. २ समेतलाई समेट्ने गिी यस च्यानलले कायकक्रम धनमाकणमा प्राथधमकता फदने गरििहेको छ । 
यस के्षत्रमा ववववि भाषाभाषी संस्कृधत पयकटकीय महत्वका स्थलहरुको प्रचाि प्रसाि एव ंप्रवद्र्िनमा योगदान 

प¥ुयाउाँ दै आइिहेको छ। च्यानलको कायकक्रमका वववविता ल्याउनको लाधग दगुकम एव ं दिू दिाजमा पहुाँच 

प¥ुयाउनका लाधग यस च्यानलले महत्वपूणक भूधमका धनवाकह गरििहेको छ । यस च्यानलले प्रदेश नं. २ मासमेत 

ववस्ताि एवं आफ्ना कायकक्रममा समाववि गनक सम्बन्न्ित के्षत्रका जन शवक्त उपयोग गिी अगाफड बढ्नु पन े

महसुस गरिएको छ। 

प्राववधिक एवं आधथकक रुपले सशक्त बनाउन च्यानलको काम कािवाही गधतववधि प्रदेश सिकाि ि 
स्थानीय सिकािको सहभाधगता बढाई आयस्रोत पधन बवृद्ध गनक सक्ने देन्खएको छ। अफहले संघीय सिकािको 
अनुदान िकम ि प्रदेशनं. १ साँग कायकक्रम धनमाकण सम्बन्िी सहकायक भैिहेको छ । यसका साथ ैववधभन्न संघ 

संस्थाहरुको व्यवसाधयक साझेदािीमा समेत वावषकक कािोवाि हुाँदै आएको छ । आगामी फदनमा संघीय 

सिकािको सहयोगमा कायकक्रम धनमाकणको के्षत्र ववस्ताि एव ं दशकक समक्ष सहज पहुाँच प¥ुयाउनका लाधग 

प्राववधिक ववस्तािका के्षत्रमा आधथकक सहयोग बवृद्ध हुन सके सामान्जक सांस्कृधतक ि िाजनीधतक चेनता बवृद्ध 

गिी िाि ि समाजको ववकासमा एनफटधभ इटहिीच्यानल ले ववशेष योग दान पु¥याउन सक्ने देन्खन्छ।  

ञ. सूचना अलधकारी र प्रमनखको नाम र पद:- डा.टंकप्रसाद उप्रेती च्र्ानल प्रमुख एनरटवभ 

इटहिी च्र्ानल 

 संस्थान प्रमनख    -डा. महेन्र हवि, कायवकारी अध्यक्ष 

 महाप्रवन्धक     -श्री िोहवन्द रोका 
िननासो सनने्न अलधकारीको नाम - हवष्णनराम न्यौपाने/ नायवमहाप्रबन्धक(प्रशासन) 

            

ट.  ऐन, लनयम, हवलनयम वा लनदेजशकाको सूची :-     

१ संचार संस्थान ऐन, २०२८ 

२ राहिय प्रसारण ऐन, २०४९ 

३ राहिय प्रसारण लनयमावली, २०५२ 

४ साववजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा लनयमावली, २०६४ 

५ नपेाल टेलललिजन िठन आदेश राजपत्र, २०४३ 

६ राहिय आमसञ्चार नीलत, २०७३ 



 

 

७ नपेाल टेलललिजन संस्थान कमवचारी सेवासतव (छैठौं संशोधन) 
हवलनयमावली२०६६ 

८ नपेाल टेलललिजनआलथवक हवलनयमावली, २०६६ 

९ ब्यापार लनदेजशका २०६१ छैठौं संशोधन, २०७४ 

१० नपेाल टेलललिजन संस्थान कायवक्रम लनदेजशका, २०७३ 

११ कायवक्रम उत्पादन तथा खचवको मापदण्ड (शंसोलधत २०७६) 

१२ नपेाल टेलललिजनका समाचार वाचक र कायवक्रम प्रस्तोताको लालि डे्रस 
कोड, २०७५ 

१३ नपेाल टेलललिजन समाचार लनदेजशका, २०७५ 

  १४ नपेाल टेलललिजन बैदेजशक भ्रमण ब्यवस्थापन कायवहवलध, २०७५ 

 

ठ. आम्दानी खचव तथा आलथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावलधक हववरण :- 

    आ. व. ०७६/७७ असाि मसान्द्त  

आम्दानी तफव  

कन ल जम्मा आम्दनी  :-       रु. 48,35,19,087/35 

खनद जम्मा आम्दनी:- रु .38,47,20,473/78  

खचव तफव :- 

जम्माखचव :- ?=!,)%,#$,&@,^)%÷– 

ड. तोहकए बमोजजमका अन्य हववरण :- ꭓ 

सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमावली, २०६५ को लनयम ३ बमोजजम प्रकाशन िननव पने 
अलतररक्त सूचनाको हववरण 

क  अजघल्लो आलथवक बर्वमा नेपाल टेलललिजन संस्थानले कन नै कायवक्रम वा आयोजना 
सञ्चालन िरेको िए सोको हववरण:-ꭓ 



 

 

ख  नेपाल टेलललिजन संस्थानको वेिसाईट िए सोको हववरण:-www.ntv.org.np 

(ख१) नेपाल टेलललिजन संस्थानले प्राप्त िरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अननदान एवं प्राहवलधक सहयोि र 
संझोता सम्बन्धी हववरण:- ꭓ 

(ख२) नेपाल टेलललिजन संस्थानले सञ्चालन िरेको कायवक्रम र सोको प्रिलतप्रलतवेदन:- 

(ख३) नेपाल टेलललिजन संस्थानले वलिवकरण तथा संरक्षण िरेको सूचनाको नामावली र 
त्यस्तो सूचना संरक्षण िनव तोकीएको  समयावलध:- 

(ख४) नेपाल टेलललिजन संस्थानमा परेका सूचना माि सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूचना 
ठदइएको हवर्य:- 

नपेालटेलललिजनका सूचनाअलधकारीसिँफोनबाटमाििररएका सूचनाहरुकोहववरणः 

क्र 
सं 

सूचना माि 
िररएको हवर्य 

सूचना माि िररएको 
प्रकृलत 

संख्या माि िएको स्थान/ माध्यम कैहफयत 

१ कायवक्रम 
सम्बन्धी 

प्रसारण समय र हास्य 
कायवक्रम रोहकएको र 
बतृ्तजचत्र प्रसारण 

5 वटा  स्वदेश तथा हवदेशबाट फोन 
माफव त माि िएको 

 

२ समाचार सम्बन्धी बनलेहटन संख्या र समय 5 वटा फोन माफव त  

३ ब्यापार सम्बन्धी रेटकाडव सम्बन्धी 8 वटा फोन माफव त  

४ बाल कार्यक्रम 
सम्बन्धि  

कार्यक्रम ताललका समेत १ वटा फोन माफव त  

५ ईजन्जलनयररङ 
सम्बन्धी 

लडजीटल हटिी हेने 
तरीका बारे 

4 वटा फोन माफव त  

६ कमवचारीको 
सम्पकव  नं. 

सम्बन्धीत शाखा/ 
महाशाखा प्रमनख 

२ वटा फोन माफव त  

  जम्मा २५    

 

ि नपेाल टेलललिजन संस्थानका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका वा हनन ेिएको िए 
सोको हववरण:- 

१ आधथकक वषक २०७५।०७६ मा रिक्त िहेका आ व २०७६।७७ मा रिक्त हुने तथा नयााँ न्स्वफक्रत 
दिबन्दीबाट प्राप्त भएका ववधभन्न पदहरुको खुल्ला तथा आन्तरिक एवं कायक क्षमता मुल्यांकनद्वािा 



 

 

बढुवा गिी पदपूती गनक संस्थानबाट प्रधतशत धनिाकिण भइ लोकसेवा आयोगबाट सहमधत प्राप्त 
गन ेकायक सम्पन्न भएको ।  

२ प्रथम पटक प्रकाधशत धमधत २०७६।१०।१० गते ि अध्यावविक धमधत २०७६।१०।२८ लोकसेवा 
अयेगबाट सहधमत प्राप्त भएबमोन्जम सहमधत प्राप्त भएबमोन्जम यस नेपाल टेधलधभजन सस्थानका 
ववधभन्न पदहरुमा खलुा तथा समावेशी प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाद्वािा पदपूधतक गनुकपन ेभएकोले 
योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दिखास्त आह्वान गरिएको । 

३ आ .प्र. ,खलुा ि समावेशी प्रधतयोधगतात्म धलन्खत पिीक्षाको पिीक्षा कायिक्रम तथा पिीक्षा केन्र 
धनिाकिणा गरिएको सूचनीा धलन्खत पिीक्षा कायकक्रम प्रकाधशत धमधत२०७६ -११-२३  । 

४ कायकक्षमता मूल्यााँकनद्वािा बढुवा सम्बन्िी सूचना प्रथम पटक प्रकाधशत धमधत २०७६।१०।१० गते 
लोक सेवा आयोगबाट सहमधत प्राप्त भएबमोन्जम नेपाल टेधलधभजन साँस्थानका ववधभन्न पदहरुमा 
नेपाल टेधलधभजन साँस्थान कमकचािी सेवा शतक ववधनयमावली बमोन्जम कायकक्षमता मूल्यााँकनद्वािा 
बढुवा गनुकपन ेभएकोले सोही ववधनयमावली बमोन्जम न्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवािहरुले 
संस्थानबाट धनिाकरित दिखास्त िािाममा उल्लेन्खत ववविण खलुाई धमधत २०७६।११।११ 
गतेसम्ममा दिखास्त फदनको लाधग सुचना प्रकाधशत गरिएको ।  

५ आन्तरिक प्रधतयोधगताद्वािा बढुवा सम्बन्िी सूचना प्रथम पटक प्रकाधशत धमधत २०७६।१०।१० गते 
लोक सेवा आयोगबाट सहमधत प्राप्त भएबमोन्जम नेपाल टेधलधभजन साँस्थानका ववधभन्न पदहरुमा 
नेपाल टेधलधभजन साँस्थान कमकचािी सेवा शतक ववधनयमावली बमोन्जम कायकक्षमता मूल्यााँकनद्वािा 
बढुवा गनुकपन ेभएकोले सोही ववधनयमावली बमोन्जम न्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवािहरुले 
संस्थानबाट धनिाकरित दिखास्त िािाममा उल्लेन्खत ववविण खलुाई धमधत २०७६।११।११ 
गतेसम्ममा दिखास्त फदनको लाधग सुचना प्रकाधशत गरिएको ।  

५ प्रकाधशत धमधत २०७७।०१।२६ नेपाल टेधलधभजन संस्थानको धमधत २०७६।१०।१० गतेको बढुवा 
सूचना अनुसािका ववज्ञापन नं सेवा समूह ि उपसमूहका कायकक्षमता मूल्यााँकनद्वािा बढुवा गरिने 
पदहरुमा नेपाल टेधलधभजन पदपूधतक सधमधतको धमधत २०७७।०१।२५ गतेको धनणकयानुसाि नेपाल 
टेधलधभजन संस्थान कमकचािी सेवा शतक ववधनयमावली बमोन्जम बढुवाको लाधग धसिारिस गन े
धनणकय भएकोले बढुवा धसिारिसको सूचना प्रकाधशत गरिएको । 

 


