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नेपाल टेलललिजन संस्थानले संस्थान लित्र िएगरेका ववववध गतिववधधहरुलाई समेटेर आमदर्षक 
एवम ् सम्बन्धधि सरोकारवाला सबैको जानकारीकालाधग मालसक रुपमा इ-बुलेटटन प्रकार्न गदै 
आइरहेको छ । २०७७ साल असोज मटहनामा प्रकालर्ि यो अंक इ-बुलेटटनको छैठौं अंक हो । 
 

 
यस अंकमा 

 
• प्रर्ासनः स्वास््य सावधानी र सिकष िाको सरोकार 
• समाचारः रान्रिय उत्सव र ववववध सधदिष 
• कायषक्रमः असामाधय अवस्थामा रोककएका कायषक्रमहरुको तनमाषण आरम्ि  
• एनटटिी प्लसः वावर्षकोत्सवको मटहना 
 अपरेर्नः तनयलमि कायषको तनरधिरिा 
  प्रत्यक्ष प्रसारणः प्राथलमकिाका ववर्यहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण 
 व्यापारः बढ्दै गएको सम्झौिाले आर्ा बढाउदै 
 आधथषक प्रर्ासनः कायाषधवयनमा आधिररक खचष तनयधत्रण कायषववधध 
• योजना, अनुसधधान िथा अधिराषन्रिय सम्वधधः वावर्षक कायषयोजनाका कायषक्रमको                                                                  

लाधग वोलपत्र 
• इन्जजतनयररङः िसूिहीय प्रसारण ववस्िारको काम 
• एनटटिी कोहलपुरः एनटटिी कोहलपुर प्रदेर्को ऐना 
• एनटटिी इटहरी : रान्रिय टदवस र अधय कायषक्रमको रफ्िार 
• अधत्यमा: खबर आफ्नै 
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प्रशासन 
  
 स्वास््य सावधानी र सतकक ताको सरोकार 
 
उच्च सिकष िा र स्वास््य सावधानी अपनाउदा अपनाउदै पतन नेपाल टेलललिजनमा आबद्ध केही 
पत्रकार, प्राववधधक एवम ्कमषचारीहरु कोलिड १९ बाट संक्रलमि हुन पुगेका छन ्। यसरी संक्रलमि 
िएका ७ जना कमषचारी एवं सजचारकमीहरुको कोलिड १९ बीमाको िुक्िानी दावी कमषचारी 
प्रर्ासन महार्ाखा मार्ष ि सम्बन्धधि बीमा कम्पनी रान्रिय बीमा कम्पनी लललमटेडमा 
गररसककएको छ । यसगैरी कोरोना िाइरसको संक्रमणबाट जोधगन जोखखमलाई धयूनीकरण र 
सुरक्षा सिकष िाका लाधग स्टूडडयो रुम, समाचार कक्ष, इधजेस्ट रुम लगायिका स्थानहरु, कायाषलय 
कोठाहरु र सवारी साधनहरुलाई तनसंक्रमण (Disinfection) गने लगायिका काम िइरहेका छन ्
। यस्िै सावुन पानीले हाि धुने व्यवस्था, स्यातनटाइजरको उपलव्धिा लगायिका स्वास््य 
सुरक्षासंग सम्वन्धधि कायषलाई तनरधिरिा टदइदै आइएको छ ।   

 
सबै कमषचारीहरुको स्वास््य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै संस्थान पररसरलित्र दैतनक वपउन बाहेक 
अधय कायषमा प्रयोग हुदै आएको िूलमगि पानीलाई प्रर्ोधन गने प्रयोजनका लाधग आवश्यक 
उपकरण िथा टयांकी लगायि सामान जडान गरी पानी प्रर्ोधन गरी प्रयोग गनष र्रुु गररएको छ 
। संस्थानको प्रर्ासतनक िवन, कायषक्रम िवन िथा इन्जजतनयररगं िवनमा वपउन बाहेक अधय 
कायषमा प्रयोग गररने पानी जम्मा गररने अण्डरग्राउण्ड पानी टयांकीहरु िथा छिमा रहेका पानी 
टयांकीहरुको सरसर्ाई कायष पतन सम्पधन गररएको छ । 
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 समाचार  

 
   राष्ट्रिय उत्सवको रौनक 
संववधान सिाबाट संववधान जारी िएको ऐतिहालसक टदनलाई सवंवधान टदवस एवम ् रान्रिय 
टदवसका रुपमा मनाउने सरकारको तनणषय बमोन्जम रान्रिय उत्सवलाई ववरे्र् बनाउन एनटटिी 
धयुज च्यानलबाट असोज २, ३ र ४ गिे िीन टदनसम्म ववरे्र् कायषक्रमहरुको तनमाषण गरी 
प्रसारण गररयो । नेपालको संववधान, यसका ववरे्र्िा र यसले प्रत्यािूि गरेका अधधकारहरुको 
कायाषधवयनको अवस्था बारेमा ववलिधन पक्षसंग सम्वन्धधि रहेर अधिवाषिाष र छलर्ल 
कायषक्रमहरुका साथै समाचार बुलेटटनहरुमा ररपोटषहरुको प्रसारण गररयो । यसैगरी सम्माननीय 
प्रधानमधत्रीको अध्यक्षिामा गठन िएको रान्रिय संववधान टदवस मलू समारोह सलमतिको 
आयोजनामा संववधान टदवसको अवसरमा काठमाडौंको टुडडखेंलमा रारिपति ववद्या देवी िण्डारी 
लगायि ववलर्रट व्यन्क्िहरुको उपन्स्थतिमा आयोजना गररएको ववरे्र् समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण 
एवम ् समाचार ररपोटषहरु तनमाषण गरी प्रसारण ियो । यस्िै संववधान टदवस एवम ् रान्रिय 
टदवसको अवसरमा देर्िर गररएको टदपावली लगायिका समाचारहरु पतन प्रसारण गररएको छ । 
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संयुक्त रारि संघ महासिाको समाचार  
संयुक्ि रारि संघको ७५औ महासिाको अवसरमा यसबर्ष रारि संघको मुख्यालय धयुयोकष  
अमेररकामा ववरे्र् कायषक्रमको आयोजना गररयो । कोलिड-१९ को महामारीका कारण केटह लसलमि 
अति ववलर्रट व्यन्क्िहरु बाहेक सबैले महासिामा िचुषअल प्रववधधबाटै सहिाधगिा जनाउनु ियो । 
नेपालको िर्ष बाट पतन प्रधानमधत्री के पी र्माष ओलीले िचुषअल ववधधबाटै रारि संघको 
महासिाको मुख्य बैठक र अधय ववलिधन उच्चस्िरीय बैठकहरुलाई सम्बोधन गनुषियो । यसैगरी 
युएन उमनको उच्चस्िरीय बैठकलाई रारिपति ववद्या देवी िण्डारीले िचुषअल प्रववधधबाटै 
सम्बोधन गनुषियो । साथै पररारिमधत्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीका िर्ष बाट पतन केटह मधत्रीस्िरीय  
बैठकलाई सम्बोधनहरु िए । यी सबै सम्बोधनहरुको एनटटिी धयुजको अग्रसरिामा  र नेपाल 
टेलललिजनको रान्रिय च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण ियो । साथै सम्बोधन र त्यसको अधिवषस्िुका 
बारेमा समाचार ररपोटषहरुको तनमाषण गरी प्रसारण िएका छन ्। 
कोलिड महामारी बारेको कथा 
कोलिड-१९ ले सजृना गरेको महामारीको अवस्थामा पतन स्वास््य सिकष िा अपनाउदै कोलिड र 
यसका असर एवम ्उत्पधन चूनौिीहरु बारेका समाचार िथा समाचारमूलक सामग्रीहरुको तनमाषण 
र प्रसारण असोज मटहनामा पतन तनरधिर िइरह्यो । स्वास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयले 
आयोजना गने कोलिड-१९ बारेको तनयलमि पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण तनयलमि रुपमा 
नै हुदै आइरहेको छ । मधत्रालय एवम ्अधय तनकायहरुबाट कोलिड सम्वधधमा िएका अधय काम 
कारबाही िथा कक्रयाकलाप बारेको समाचार संकलन गरी समाचार बनाउने र प्रसारण गने क्रमले 
पतन तनरधिरिा पाइरहेको छ ।  
सरकारी नीतत कायाकन्वयनमा सहकायक 
गि मटहनाहरुमा जस्िै असोज मटहनामा पतन सरकारका प्रवक्िाले मन्धत्रपररर्द्को बैठकका 
तनणषयहरु सावषजतनक गनष आयोजना गने पत्रकार सम्मेलनको एनटटिी धयुज च्यानलबाट प्रत्यक्ष 
प्रसारण ियो । मन्धत्रपररर्द बैठकका तनणषयहरुको ववर्यवस्िुबारेमा समाचार ररपोटष बनाएर 
बुलेटटनहरुमा पतन प्रसारण िएका छन ्। यो संग ैसरकारी नीति तनमाषण र िीनको कायाषधवयनमा 
सहयोग पुग्ने ककलसमले ववलिधन ववर्यवस्िुका समाचार बनाउने काम पतन िएका छन ्। सघंीय 
सरकार मात्रै निइ प्रदेर् सरकारका नीति र कायषक्रमहरुको अवस्था र कायाषधवयन न्स्थतिका 
बारेमा जानकारी टदने उद्धेश्यले प्रदेर् सरकारहरु संगको सहकायषमा प्रदेर् डायरी कायषक्रमहरुको 
तनमाषण गरी प्रसारण हुदै आइरहेको छ । यस्िै प्रयोजनका लाधग प्रदेर् सरकारका ववलिधन 
योजनाहरु कायाषधवयन र नागररकलाई पुधगरहेको सुववधाबारे कायषक्रम तनमाषण गरी कातिषक 
मटहनादेखख प्रसारण गनष बागमिी प्रदेर् सरकारको आधिररक मालमला िथा कानून मधत्रालयसंग 
पतन सम्झौिा िएको छ ।       
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कायकक्रम 
  असामान्य अवस्थामा रोककएका कायकक्रमहरुको तनमाकण आरम्ि 

 
  

कोरोना िाइरस कोलिड–१९ को महामारीका बबच उत्पधन िएको असहज पररन्स्थतिका बाबजुद 
पतन नेपाल टेलललिजनको रान्रिय प्रसारणले आफ्नो कायष संचालनलाई तछटो, छररिो, व्यवन्स्थि र 
समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गदै आएको छ । चैत्र ११ गिेबाट र्रुु िएको लकडाउन र 
त्यसपतछको असामाधय अवस्थाका कारण रोककएका ववलिधन कायषक्रमहरु असोज मटहनाबाट 
तनमाषण िथा प्रसारण िए । समदृ्ध नेपाल, सुरक्षक्षि नेपाल, आजको चचाष, मटहला अधधकार र 
चौिारी कायषक्रमहरुको पुनः तनमाषण िथा प्रसारण िएका छन ्। 
यसका साथै िूलम व्यवस्था सम्बधधी जानकारीमूलक कायषक्रम िूलममा प्रववधध नामक कायषक्रम 
पतन यो मटहनाबाट तनमाषण िथा प्रसारण र्रुु ियो । िूलम व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी 
तनवारण मधत्रालयको सहकायषमा नेपाल टेलललिजनबाट पटहलोपटक यो कायषक्रम तनमाषण िथा 
प्रसारण हुन थालेको हो ।   

नेपाल टेलललिजनको मेगा लसधंगङ ररयाललटी र्ो नेपाल स्टारको तनमाषण िथा प्रसारणले यो मटहना 
पतन तनरधिरिा पायो । 

 

 
यसका साथै अधय कायषक्रमहरु संघर्ष, जनस्वास्वास््य बहस, रोजगार हाम्रो सरोकार, कोलिड 
हटलाइन, परीक्षा सवाल, सुर्ासन सवाल, कानुनका कुरा, कोरोना केयर जस्िा कायषक्रमहरु तनमाषण 
िथा प्रसारण िएका छन ् । यसैगरी दैतनक रुपमा प्रसारण हुने कृवर् कायषक्रमहरु पतन तनमाषण 
िथा प्रसारण िए ।        
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सजचार िथा सूचना प्रववधध मधत्रालयको सहकायषमा तनमाषण हुने ववलिधन िार्ािार्ीका कायषक्रहरु 
पतन यो मटहना प्रसारण िए । नेपाल िार्ाको नेवा दब,ु िोजपुरी िार्ाको िोजपुरी आवाज, थारु 
िार्ाको समाद, अवध िार्ाको अवध दर्षन, िामाङ िार्ाको िुम्दङु र मैथली िार्ाको चौवटीया 
कायषक्रमहरु प्रसारण िए ।  

आम दर्षकमाझ तनरधिर रुपमा सूचना, जानकारी र सधदेर् प्रवाह गनुषपने दातयत्वलाई अझ 
सर्क्ि रुपमा तनवाषह गदै नेपाल टेलललिजनले ववलिधन ववर्यमा पररसंवादहरु तनमाषण गदै आएको 
छ ।  

यसका साथै कोरोना िाइरसबारे जनचेिामुलक सधदेर्हरु तनमाषण जस्िा महत्वपूणष कायषहरु 
सम्पधन िएका छन ् । मन्धत्रपररर्द् बैठकको तनणषय, स्वास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयको 
तनयलमि पे्रस बिकर्ङ लगायि ववलिधन महत्वपूणष घटनाक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पतन 
टेलललिजनले गदै आएको छ ।। 
 
एनटटिी प्लस 
  वार्षककोत्सवको मटहना  
असोज मटहनामा एनटटिी प्लसका आधिररक उत्पादनका कायषक्रमहरु पुराना वतृ्तधचत्र, गीिहरु, 
िजन, कर्लर लगायिका कायषक्रमहरुको प्रसारण िए । असोज १० गिे एनटटिी प्लस च्यानलको 
वावर्षकोत्सव मनाइयो । कोलिड-१९ को महामाररका कारण वावर्षकोत्सव कायषक्रम संस्थान प्रमुख र 
लसलमि उच्च व्यवस्थापकका बीच च्यानलमा आवद्ध लसलमि तनमाषिा एवम ् कमषचारीहरुको 
उपन्स्थतिमा सामाधय रुपमा मनाइयो ।  सो अवसरमा एनटीिी प्लसको बारेमा एउटा वतृ्तधचत्र 
तनमाषण गरी प्रसारण गररयो ।   
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असोज मटहनामा एनटटिी प्लसबाट नेपाल कृवर् अनुसधधान पररर्द र नेपाल टेलललिजन बीच 
िएको सम्झौिा अनुरुप कृवर् अनुसधधान र प्रववधी नामक कायषक्रम जम्मा ५ वटा प्रसारण ियो 
। महामारीको जोखखम कायमै रहेकोले खेलकुद, साटहत्य र संगीि सम्बधधी छायााँङ्कन हुन 
नसक्ने कायषक्रमहरु पुराना अद्यावधधक गरर प्रसारण हुदै आएको छ ।   
नेपाल सरकार स्वास््य मधत्रालय, रान्रिय स्वास्थ लर्क्षा, सूचना िथा संचार केधर र नेपाल 
टेलललिजन बीच २०७७ श्रावण २९ गिे िएको सम्झौिा अनुसार एनटटिी प्लसबाट दैतनक ववहान 
७:०० बजे देखख ८:०० बजे प्रसारण िैरहेको स्वस्थ जीवन कायषक्रम असोज मटहनामा ३० िाग 
प्रसारण िएको छ । यसैगरी अमेररकी प्रसारण संस्था ‘भ्वाइस अर् अमेररका (VOA)’ संगको 
सहकायषमा प्रसारण हुदै आएको कायषक्रम प्रत्येक आइिबार गरी असोज मटहनामा ५ वटा प्रसारण 
िएको छ । कररब १५ वटा स्वास््य सम्बधधी नयााँ जनचेिनामूलक सधदेर् (PSA) हरु तनमाषण 
िै प्रसारण िैरहेको छ । 
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कालिड-१९ को कारण यसअघी तनमाषण गनष नसककएका आधिररक कायषक्रम Trail  Blazer  र सुर 
साधना छायााँङ्कन सरुु िै प्रसारणको ियारीको क्रममा रहेको छ । यसैगरी आधिररक कायषक्रम 
Beauty Pagent छायााँङ्कन सुरु िै एक िाग प्रसारण िएको छ िने आधिररक कायषक्रम 
अधिगषिकै अधिरध्वतन कायषक्रमको छायााँङ्कन र रोककएका कायषक्रमहरुको प्रसारण सुरु िै दईु 
िाग प्रसारण िएको छ । यसैगरी सािामा ५ टदन प्रासारण हुने वर्लडष स्पोटषस कायषक्रम १३ ओटा 
प्रसारण िएको छ िने बाह्य उत्पादनबाट तनमाषण िै आउने तनयलमि कायषक्रमहरु जम्मा ११ 
ओटा प्रसारण िएका छन ्। यसरी बाह्य उत्पादन िै आउने कायषक्रम अधिरगि पटके कायषक्रम 
िथा वतृ्तधचत्रहरु जम्मा ८ ओटा प्रसारण िएको छ । ९० लमनेटको अंगे्रजी संगीिको कायषक्रम 
समर म्युन्जकको एक िाग पतन असोज मटहनामा प्रसारण िएको छ ।     
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अपरेशन महाशाखा 
 
  तनयलमत कायकको तनरन्तरता 
   
अपरेर्न महार्ाखाका कमषचारीहरुको संलग्निामा यस मालसक अवधधमा तनयलमि समाचार िथा 
कायषक्रम छायांकन, दृश्य सम्पादन र डबबङ्गका अलावा साप्िाटहक कोरोना केयर, हाम्रो स्वास््य 
रेकडड षङ्ग, दैतनक स्वस्थ जीवन कायषक्रम उत्पादन, दैतनक कोलिड हटलाइन र स्वास््य 
मधत्रालयको दैतनक पे्रस बिकर्ङ्गको प्रत्यक्ष प्रसारण जस्िा कोलिड–१९ का सम्बधधमा ववरे्र् 
कायषक्रमहरु उत्पादन िथा प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन िए । साथै संबबधान टदवस कायषक्रमको 
प्रत्यक्ष प्रसारण, हेम–सुतनल जोखखमपूणष पत्रकाररिा कायषक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण, सम्माननीय 
प्रधानमधत्रीज्यूबाट जेरठ नागररक टदवस कायषक्रमको िचुषअल सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण, 
सम्माननीय प्रधानमधत्रीज्यूबाट ववपद जोखखम धयूतनकरण सम्बधधी अधिराषन्रिय टदवस 
कायषक्रमलाई गनुषिएको िचुषअल सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण पतन सम्पधन िएका छन ् । साथै 
यस महार्ाखाका कमषचारीहरुको संलग्निामा नेपाल टेलललिजनको गायन मेगा ररयाललटी र्ो 
‘नेपाल स्टार’ को ऋर्ि राउण्ड र गाला राउण्डका इवपसोडहरुको रेकडड षङ्ग कायष समेि आन्श्वन 
मटहनामा सम्पधन गररएको छ । 
 
प्रत्य्ष  प्रसारण 
 
  प्राथलमकताका र्वषयहरुको प्रत्य्ष  प्रसारण 
कोलिड-१९ को महामारीको अवस्थामा पतन नागररकका सरोकारसंग सम्वन्धधि ववववध ववर्य र 
सधदिषहरुमा नेपाल टेलललिजनका ववलिधन च्यानहरुबाट असोज मटहनामा पतन प्रत्यक्ष प्रसारण 
िएका छन ्। ववगिका मटहनाहरुमा जस्िै असोज मटहनामा पतन प्रत्यक्ष प्रसारणको संलग्निामा 
कोलिड–१९ का सम्बधधमा ववरे्र् कायषक्रमको रुपमा तनयलमि स्वास््य मधत्रालयको दैतनक पे्रस 
बिकर्ङ्गको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन ियो । साथै असोज ३ गिे संबबधान टदवस कायषक्रमको 
प्रत्यक्ष प्रसारण, असोज ६, ९ र १४ गिे संयुक्ि रारिसंघको महासिामा नेपालका सम्माननीय 
रारिपति र प्रधानमधत्रीबाट महसिा र ववलिधन उच्चस्िरीय बैठकहरुमा िएको िचुषअल 
सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण, असोज ६ गिे हेम–सुतनल जोखखमपूणष पत्रकाररिा कायषक्रमको प्रत्यक्ष 
प्रसारण, असोज १५ गिे सम्माननीय प्रधानमधत्रीज्यूबाट जेरठ नागररक टदवस कायषक्रमको 
िचुषअल सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण, असोज २५ गिे सम्माननीय प्रधानमधत्रीज्यूबाट ववपद 
जोखखम धयूतनकरण सम्बधधी अधिराषन्रिय टदवस कायषक्रमलाई गनुषिएको िचुषअल सम्बोधनको 
प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन ियो ।  
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यसैगरी सरकारका प्रवक्िाले गनुषहुने मधत्रीपररर्द्को तनणषय सावषजतनकी कायषक्रमको प्रत्यक्ष 
प्रसारण पतन तनयमति रुपमा हुदै आएको छ । यसका अलावा पतन अधय ववववध सधदिषहरुमा 
आवश्यकिा अनुसार कायषक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलललिजनका च्यानलहरुबाट हुदै 
आइरहेको छ । 
  
व्यापार  
  बढ्दै गएको सम्झौताले आशा बढाउदै 
नेपाल टेलललिजनका पााँचवटै च्यानलहरुबाट आ. व. २०७७/०७८ को असोज मसाधिसम्म सरकारी 
र एजेधसी िर्ष  गरी जम्मा ४७ करोड ४३ लाख ६४ हजार ४९० रुपैया बराबरको सम्झौिा सम्पधन 
िईसकेको छ । सजचालक सलमतिबाट चालू आ. व. का लाधग तनधाषरण गररएको ४८ करोड १४ 
लाख ५० हजार रुपैंयाको बावर्षक लक्ष्य हालसल गनेक्रममा असोज मसाधिसम्म कररव ६०% 
सम्झौिा एजेधसी िर्ष  र ४०% सम्झौिा सरकारी तनकायहरुको सहकायषमा िएको छ । कोलिड 
महामारीको कारण आधथषक अवस्था संकुचन िईरहेको विषमान समयमा समेि यो पररणामको  
सम्झौिा र व्यापाररक सहकायष हुनुलाई तनकै सर्ल िधन सककधछ । असोज मटहनामा नेपाल 
टेलललिजन केधरीय कायाषलयमा कानून मधत्रालयको A2J Project, युवा िथा खेलकुद मधत्रालय, 
केधरीय ि्याङ्क वविाग, वववप कोइराला मेमोररयल प्लानेटेररयम अब्जरिेटरी िथा ववज्ञान 
म्युन्जयम ववकास सलमति, रान्रिय सूचना आयोग, सजचार िथा सूचना प्रववधध मधत्रालय, 
आधिररक मालमला िथा कानून मधत्रालय बागमिी प्रदेर्, रान्रिय बाखणज्य बैंक कोरोना सचेिना 
र सिषकिा, अल थ्री लमडडया संग १ करोड ८५ लाख ९७ हजार ८३६ रुपैंयाको थप सम्झौिा 
सम्पधन िएको छ । ववज्ञापन एजेधसी िर्ष  व्यापाररक सम्झौिा सम्पधन िएिा पतन कोलिड १९ 
का कारण कायषक्रम तनमाषणमा समस्या िई रहेको छ िने सरकारी सम्झौिामा समेि कोलिड १९ 
का कारण कायषक्रम तनमाषणमा केही प्रिाव परररहेकाले सम्झौिा रकम बराबर कायषक्रम तनमाषण र 
ववज्ञापन प्रसारण िएमा मात्र सम्झौिा बमोन्जमको रकम संस्थानले प्राप्ि गने िएकाले अटहलेको 
अवस्थाको कोलिड १९ महामारीले सम्झौिा कायाषधवयन एवं सम्झौिालाई सर्लिापूवषक 
कायाषधवयन गरी २०७८ असार मसाधि सम्म लैजान िने केटह चुनौति देखखएको छ ।   
नेपाल टेलललिजन केधरीय कायाषलयले एनटटलि, एन टट लि प्लस र समाचार च्यानलका लाधग 
मात्र २०७७ असोज मसाधि सम्म ४४ करोड ८६ लाख ८५ हजार ६०५ रुपैंयाको सम्झौिा सम्पधन 
गरी सकेको छ । गि अधथषक बर्षको यही अवधधलाई िुलना गदाष यस आधथषक बर्षको असोज 
मसाधि सम्ममा १० प्रतिर्ि थप सम्झौिा िएको छ । कोलिड १९ महामारीका कारण २०७७ 
साउनमा समाचार र कायषक्रममा ववज्ञापन प्रसारण अडषरमा कलम आएको िएिा पतन िदौंबाट 
ववज्ञापन अडषर बदृ्धध िएको र दर्ैं पवष नन्जककएका कारण समाचार र कायषक्रमहरुमा कपोरेट 
हाउसहरुका ववज्ञापन अडषरहरु आउनेक्रम बढ्दो मात्रमा रहेको छ । 
                                   १० 



आर्थकक प्रशासन 
  कायाकन्वयनमा आन्तररक खचक तनयन्रण कायकर्वर्ध 
 
संस्थानको आधथषक प्रर्ासन महार्ाखाले २०७७ असोज मटहनामा कोलिड–१९ को महामारीको 
सामना गरी नेपाल टेलललिजनमा संस्थागि सुर्ासन एबं लमिव्यतयिा कायम गदै सब ै
च्यानलहरुको प्रसारणलाई गुणस्िरीय बनाइ राख्नका लाधग “आधिररक खचष तनयधत्रण कायषववधध 
२०७७” ियार िई लमति २०७७ िार २९ गिे देखख कायाषधवयनमा र्लयाइएको छ । कोलिड–१९ को 
महामारीको ववर्म पररन्स्थतिमा सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा पतन जोखखमको सामना 
गरी नेपाल टेलललिजनको प्रसारणलाई तनरधिर राखी समाचार र कायषक्रमहरुको तनमाषण र 
प्रसारणमा अववन्च्छधन खटटएका पत्रकार कमषचारीहरुलाई सजचालक सलमतिको तनणषयानसुार 
जोखखम ित्ता वविरण गररएको छ । यसका साथै लेखा र्ाखाबाट  तनयलमि कायष अधिरगि   
खररद ईकाई बाट िुक्िानीका लाधग प्राप्ि बबलहरुको तनयमानुसार िुक्िानी कायष सम्पधन 
गररएको छ । साथै आय लेखा र्ाखाबाट  सम्झौिा अनुसार प्रसाररि कायषक्रमहरुको  बबललङ्ग 
लगायि  िुक्िानी उठाउने कायष िैरहेको । संस्थानको आ.व. २०७५/७६ को कर लेखा पररक्षण 
सम्पधन िएको छ ।  
    
योजना, अनुसन्धान तथा अन्तराकष्ट्रिय सम्बन्ध र खरीद  
 वार्षकक कायकयोजनाका कायकक्रमको लार्ग वोलपर 
  
संस्थानको वावर्षक कायषयोजनामा रहेको ३ वटा कायषक्रमहरु सजचालनका लाधग वोलपत्र आह्वान 
गने कायष सम्पधन ियो । 
सजचार िथा सूचना प्रववधध मधत्रालयमा मालसक वववरण लगायि पटहलो ३ मटहनाको प्रगति 
वववरण पेर् गररयो । यीनका अतिररक्ि अटहले देखखएको कोलिड-१९ को महामारीसंग जुध्न 
रोकथामसंग सम्वन्धधि ववववध महत्वपूणष सामाग्रीहरुको खररदकायषहरु यस अवधधमा िएका छन।्  
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इष्ट्जजतनयररङ 
  िूसतहीय प्रसारण र्वस्तारको काम 

नेपाल टेलललिजनको िूसिहीय प्रसारण ववस्िार योजना अधिगषि बुढीिोला, हेटौंडा र पार्लपामा 
टावर थप गने कायष सम्पधन िएको छ । त्यस्िै िूसिहीय प्रसारण ववस्िार योजना अधिगषि नै 
डडेलधुरा, रुकुम र पवषिमा प्रसारण केधरहरुको लाधग िवन तनमाषण गनष टेण्डर प्रकृयाको लाधग 
Technical Specification ियार गरी टेण्डर प्रकृया अगाडड बढाइएको छ । यसैगरी नेपाल 
टेलललिजनले हेटौंडा, दाङ्ग, सुखेि र जनकपुरमा समाचार ब्यूरो स्थापना गनष आवश्यक 
सामानहरु कोलिड-१९ का कारण लसगंापुरमा रोककइ राखेकोमा त्यसलाई नेपाल र्लयाउने काम 
िएको छ । असोज मटहनामै नेपाल टेलललिजनको Automation System Phase II को 
Technical Specification ियार गने कायष सम्पधन िएको छ ।  

एनटटिी कोहलपुर 
 
 एनटटिी कोहलपुर प्रदेशको ऐना 
एनटटिी कोहलपुर पतछर्ललो समय प्रदेर् सरकारहरुको ऐनाको रुपमा ववकास हुदै गइरहेको छ । 
लुन्म्बनी, कणाषली र सुदरूपन्श्चम सरकारको प्रादेलर्क च्यानलका रुपमा यो स्थावपि िएको छ । 
प्रदेर्का गतिववधधलाई उजागर मात्र गरेको छैन, यो च्यानल प्रदेर् सरकार र प्रदेर्बासी जनिाको 
मन न्जत्न समेि सर्ल िएको छ । त्यसकै उदाहरण हुन ् प्रदेर् सरकार र एनटटिीबीचको 
सहकायष । असोज मटहनाबाटै हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमधत्री कायषक्रमको प्रसारण प्रारम्ि िएको 
छ ।  
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कणाषली प्रदेर्का मुख्यमधत्री महेधरबहादरु र्ाहीको न्जर्लला भ्रमणका बेला एनटटिी कोहलपुरको 
एउटा टोली संगै जाने गरेको छ । मुख्यमधत्रीले गनुषहुने न्जर्लला भ्रमण, ववकास तनमाषणका 
आयोजनाहरुको अवलोकन र जनिाका गुनासाहरुको सम्बोधनलाई समेटने गरी सुरु िएको यो 
कायषक्रम तनकै लोकप्रीय रहेको छ । यसैगरी संववधान टदवसको अवसरमा लनु्म्बनी प्रदेर्ले 
आयोजना गरेको ववरे्र् समारोहको एनटटिी कोहलपुरले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ िने प्रदेर्को 
नाम र स्थायी राजधानी िोक्ने सम्बधधी प्रस्िाव पाररि हुाँदाको बखि एनटटिी कोहलपुरले 
प्रदेर्सिाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ । त्यसको िोललपर्लटै एनटटिी कोहलपुरले लुन्म्बनी 
प्रदेर्का मुख्यमधत्री र्कंर पोखरेलसंग बुटवलमा पगेुर ववरे्र् सम्बाद गरेको छ ।  

 
 
यसैगरी मधत्रालयले अतघ सारेका कृवर्संग सम्बन्धधि कायषक्रमहरु, िीनको कायाषधवयनको 
अबस्था, ति कायषक्रमबाट कृर्कले हालसल गरेका उपलन्ब्ध, कृवर्को आधुतनकककरण लगायिका 
ववर्यहरुमा कायषक्रम तनमाषण र प्रसारण गने गरी कणाषली प्रदेर्को िूलम व्यवस्था, कृवर् िथा 
सहकारी मधत्रालय र एनटटिी कोहलपुरबीच सहकायष िएको छ ।। 
स्थानीय सरकारसंग बढ्दै सहकायक 
असोज मटहनामा मात्रै ४ वटा स्थानीय िहले एनटटिी कोहलपुरसगं सम्झौिा गरेका छन ्। यो 
संगै एनटटिी कोहलपुरसंग सहकायष गने स्थानीय िहहरुको संख्या ११ पगेुको छ । र, यो क्रम 
बढ्दै जाने देखखएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारको रोजाइमा एनटटिी कोहलपुर परेको प्ररट 
िएको छ । संगसंगै एनटटिी कोहलपुरप्रति स्थानीय सरकारको अपनत्व बढ्दै गएको छ । यो 
मटहनामा मात्रै रुपधदेहीको सैनामैना नगरपाललका, बााँकेको नरैनापुर गााँउपाललका र कोहलपुर 
नगरपाललका एवं कजचनपुरको िीमदत्त नगरपाललका र एनटटिी कोहलपुरबीच सहकायष सुरु िएको 
छ ।। 
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तनजी ्ष ेरको पतन नष्ट्जक 
सरकारी तनकायसंग मात्र होइन, तनजी क्षेत्र पतन एनटटिी कोहलपुरप्रति आकवर्षि हुदै गइरहेको छ 
। असोज मटहनामा मात्रै दईुवटा ववज्ञापन एजेधसीहरुले कायषक्रम प्रसारणका लाधग एनटटिी 
कोहलपुरको समय खरीद गरेका छन ् । सीमा कक्रएटटि हाउस र सगुन सजचार प्रालीले चाल ू
आधथषक वर्षमा कायषक्रम प्रसारणका लाधग समय खरीद गरेका छन ् । सीमा कक्रएटटि हाउसले 
पाक्षक्षक रुपमा हाम्रो सरोकार नामक कायषक्रम प्रसारण गरररहेको छ िने सगुन सजचार प्रालीले 
कातिषक १ गिे देखख दैतनक रुपमा कायषक्रम योग साधना र साप्िाटहक रुपमा हाम्रो अलियान 
कायषक्रम प्रसारण गनष सम्झौिा गरेको छ । यसगैरी पररमागष लमडडया मार्ष ि वपएसए प्रसारण 
हुनुका साथै एउटा प्रत्यक्ष प्रसारण समेि सम्पधन िएको छ । यसैगरी म्याक्स लमडडया मार्ष ि 
पतन ववज्ञापन प्रसारण िएको छ । वेरटइरट लमडडया मार्ष ि वतृ्तधचत्र प्रसारण िएका छन ्।। 
बढ्दै व्यापार 
चालू आधथषक वर्षको दईु मटहनामै तनधाषररि व्यापाररक लक्ष्य हालसल गरेको एनटटिी कोहलपुरले 
असोज मटहनामा मात्र ैववज्ञापन एजेधसी मार्ष ि र ववलिधन सरकारी तनकायसंग िएको सम्झौिा 
गरी ४० लाख रुपयैा बढीको व्यापाररक कारोबार गरेको छ । असोज मटहनामा सम्झौिा गने 
स्थानीय तनकायहरुमा कणाषली प्रदेर् सरकार, कृवर्, िूमी व्यवस्था िथा सहकारी मधत्रालय, 
रुपधदेहीको सैनामनैा नगरपाललका, बााँकेको नरैनापुर गााँउपाललका र कोहलपुर नगरपाललका िथा 
कजचनपुरको िीमदत्त नगरपाललका रहेका छन ्।  
र्वषयवस्तुमा बबबबधता 
एनटटिी कोहलपुरले कायषक्रमको ववववधिामा पतन जोड टदएको छ । कणाषली प्रदेर्को दरू दराजका 
जनिाको आवाज समेटटने कायषक्रम हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमधत्री यसै मटहनादेखख प्रारम्ि 
िएको छ । लसपलाई रोजगारसंग जोडेर युवाहरुलाई मुलुकलित्रै स्वरोजगार बधन पे्रररि होस ्िधने 
उद्देश्यले यसै मटहनादेखख उद्यम नामक कायषक्रमको पतन प्रसारण हुन थालेको छ । यसका साथै 
३ वटै प्रदेर्का गतिबबधधलाई उच्च प्राथलमकिा टददै सुरु िएको एनटटिी कोहलपुर समाचार 
दर्षकमाझ लोकप्रीय बधदै गएको छ । बबहानी र्ो मतनषङ लमक्सको तनयलमि सेगमेण्ट टट-टकमा 
पतन ववलिधन क्षेत्रका प्रतिन्रठि व्यन्क्ित्वहरुलाई अतिधथको रुपमा बोलाउने गररएको छ । यसबाट 
एनटटिी कोहलपुर सबैको टेलललिजन हो िधने िावना दर्षकमाझ ववकास हुदै गएको छ ।। 
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एनटटिी इटहरी  

  राष्ट्रिय टदवस र अन्य कायकक्रमको रफ्तार 

संर्वधान टदवस (राष्ट्रिय टदवस) र्वशेष कायकक्रम  

 प्रदेर् नं.१ र प्रदेर् नं.२ का प्रदेर् प्रमुख र मुख्यमधत्रीका ववरे्र् सधदेर् प्रसारण 
 नेपालको संववधान नामक ववरे्र् वतृ्तधचत्र प्रसारण 
 समाचारमा संववधान कायाषधवयनको अवस्था र जनस्िरबाट आयोन्जि उत्सव, टदपावली र 

खुसीयालीका ववरे्र् ररपोटहरु प्रसारण 
 सूयोदय टकमा संववधान सिा सदस्य रेविीरमण िण्डारीको संववधान तनमाषणका अनिुव, 

कायाषधवयनको अवस्था र चुनौतिबारे ववरे्र् वािाष  
 च्यानलको कायाषलय पररसरमा दीपावली र रान्रिय झण्डा र्हराउने कायष 
 काठमाडौंको टुाँडडखेलमा सम्पधन औपचाररक कायषक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (हुक) 

प्रदेश डायरीको उत्पादन  

प्रदेर् १ डायरी समाचार च्यानलबाट उत्पादन िई एनटटिी धयुज र एनटटिी इटहरी च्यानलमा 
प्रसारण हुाँदै आएकोमा २०७७ असोज ४ गिे देखख उत्पादन कायष एनटटिी इटहरीबाटै िई धयुज 
च्यानललाई ियारी कायषक्रम उपलब्ध गराउन थाललएको । 
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प्रत्य्ष  प्रसारण  
मोरङको सुधदर हरैँचा न.पा.बाट पुस्िकालय र आधुतनक (नमुना) सावषजतनक र्ौचालयको 
उद्घाटन समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण । 
वतृ्तर्चर प्रसारण  
बाह्य उत्पादकबाट तनलमषि ६ वटा वतृ्तधचत्रहरु सःर्रु्लक प्रसारण ।  
किलर तनमाकण 
प्रलसद्ध जानकी मन्धदरको नयााँ कर्लर तनमाषण गरी प्रसारण गररएको ।  
एजेन्सी दताक  
व्यापाररक कारोवारको लाधग प्रथम पटक नयााँ ववज्ञापन एजेधसी दिाष िई व्यापाररक कारोवार र्रुु 
िएको ।  

 

तनयलमत कायकक्रमको तनरन्तरता 

समाचार बुलेटटन, समाचार संक्षेप, जनिासाँग मखु्यमधत्री, प्रदेर् १ डायरी, समदृ्धधको यात्रा, 
सूयोदय, डायल इटहरी, कोलिड हटलाइन, कोलिड-१९ लमडडया बिकर्ङ, श्वस्थ जीवन, रोजगार 
हाम्रो सरोकार, पत्रपबत्रका, रालर्र्ल लगायिका कायषक्रम तनरधिररुपमा उत्पादन र प्रसारण । 
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अन्त्यमा, 
  खबर आफ्नै 
कोरोनािाइरस कोलिड-१९ महामारीको न्स्थति थप चुनौिीपूणष हुदै गएको र काठमाडौं उपत्यकामा 
संक्रमणको दर िीि बधदै गएको सधदिषमा नेपाल सरकारद्वारा जारी स्वास््य सुरक्षाका 
मापदण्डहरु पालना गदै कायषस्थलमा खटटएको अवस्थामा पतन संस्थानमा आवद्ध केही 
सजचारकमी र कमाषरीहरुमा समेि यसको संक्रमण देखखएको छ । यस क्रममा केही सजचारकमी 
एवम ् कमषचारीहरुले संक्रमण मुक्ि िई कायषस्थलमा र्ककष एर आफ्नो तनयलमि कायषलाई 
तनरधिरिा पतन टदइसक्नुिएको छ । केही अझै स्वास््य लाि गने क्रममा हुनुहुधछ ।  
 जोखखम प्रति पूणष सजग रही नेपाल टेलललिजनको व्यवस्थापन र समाचार महार्ाखाले पत्रकार 
एवम ्कमषचारीहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथलमकिा टदई कायष सजचालन गरररहेको अवस्था िएपतन 
कायषक्षेत्रमा खटटनु नै पने र बाटहरी मातनसहरुसंग कुनै न कुनै रुपमा सम्पकष  गनैपने वाध्यिाका 
कारण हाम्रा सात जना सहकमी साथीहरुमा कोरोनािाइरसको संक्रमण पुन्रट िएको छ । यसरी 
संगै काम गने सहकमीहरुलाई संक्रमण पुन्रट हुाँदा पतन संस्थानका पत्रकार र कमषचारीहरुले 
आफ्नो पेर्ागि दातयत्व र न्जम्मेवारीलाई ध्यान टददै स्वास््य सावधानी अपनाएर सबै पााँच वटै 
च्यानलको २४ घण्टा नै अववन्च्छधन प्रसारण गरररहेका छन ्। िाइरसको संक्रमण िएकाहरुलाई 
आवश्यक स्वास््य उपचार, परीक्षण लगायि आवश्यक कुरालाई संस्थानको व्यवस्थापनले तनकै 
संवेदनर्ील िएर अघी बढाइरहेको छ ।। 
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