
 

  
 

 

  

 

 

  

 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 काति शक मटहनामा प्रकालर्ि यो अकं इ-बुलेटटनको सािौं अकं हो । 
 

 

यो अकंमा:  
 

• विर्ेष सामग्रीः नेपाल टेलललिजनमा सञ्चारमधत्रर   

• प्रर्ासनीः तनसंक्रमण मकु्ि कायश िािािरण तनमाशण   

• समाचारीः सािौं िषश प्रिेर्को सधदिश 

• कायशक्रमीः नयााँ सटहि पिूशिि कायशक्रम तनमाशणमा तनरधिरिा 
• एनटटिर प्लसीः आधिररक उत्पादनमा नयााँ-नयााँ कायशक्रमहरुको तनमाशण 

• व्यापारीः िोककएको लक्ष्य िधदा बटि व्यापाररक सम्झौिा 

• अपरेर्नीः स्टुडियो उत्पादन र प्रत्यक्ष प्रसारणमा सकक्रयिा 

• प्रत्यक्ष प्रसारणीः प्राथलमकिाका विषयहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण 

• योजना, अनुसधधान िथा अधिराशन्रिय सम्िधधीः प्रथम चौमालसक अिधधको प्रगति समरक्षा 

• इन्ञ्जतनयररङीः टािर विस्िार संग ैप्राविधधक परीक्षण सम्पधन 

• एनटटिर कोहलपुरीः कायशक्रम बढ्दै एनटटिर कोहलपरुमा 

• एनटटिर इटहरीीः चािबािको उमंगबबच उत्पादनमा तिब्रिा र सहकायशमा विस्िार 

 

 

 

   

नेपाल टेलललिजन 
 

 

इ–बुलेटटन 
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  सञ्चारमन्त्री नेपाल टेलललिजनमा 
 

सञ्चार िथा सचूना 
प्रविधधमधत्रर पािशि 
गुरुङले नेपाल 
टेलललिजनको तनरीक्षण 
भ्रमण गनुशियो । सो 
अिसरमा मधत्रर पािशि 
गुरुङले नेपाल 
टेलललिजनका विलिधन 
कायशक्रम उत्पादन एि ं

प्रसारण स्टुडियोहरुको अिलोकन गनुशियो । मधत्रर गुरुङलाई नपेाल टेलललिजनका कायशकारी 
अध्यक्ष िा महेधर विरटले टेलललिजनको समग् पक्ष र कायशप्रगति बारे जानकारी गराउनिुएको 
धथयो । सो अिसरमा सञ्चार िथा सचूना प्रविधध सधचि हररप्रसाद बस्याल लगायि मधत्रालयका 
बरररठ पदाधधकारीहरु िथा नपेाल टेलललिजनका महाप्रिधधक गोविधद रोका, सञ्चालक सलमति 
सदस्य गोकणशमणण दिुािर, बालकृरण बस्निे, मनोहरर थापा लगायि नपेाल टेलललिजनका उच्च 
पदाधधकारीहरु  पतन सहिागर हुनहुुध्यो । नपेाल टेलललिजन रान्रिय प्रसारण, एनटटिर प्लस, 

एनटटिर धयुज च्यानल, एनटटिर कोहलपुर र एनटटिर इटहरी गरी पााँच िटा च्यानलहरु सञ्चाललि 
छन ् । नपेाल टेलललिजनका समाचार र कायशक्रमहरु प्रविधधहरुको उपयोग गदै इधटरनटे मार्श ि 
नेपाल टेलललिजनको िेबसाइट, मोबाइल एप्स, युट्युि, रे्सबुक जस्िा सामान्जक सञ्जालहरु मार्श ि 
पतन प्रसारण िइरहेका छन ्। 
भ्रमणका अिसरमा सञ्चार 
िथा सचूना प्रविधधमधत्रर 
गुरुङलेनेपाल टेलललिजन 
मधत्रालयको उच्च 
मूल्याङ्कनमा परेकोले 
संस्थानमा कायशरि सबैको 
योगदानको सराहना गनुशियो  

यसगैरी सञ्चार िथा सचूना 
प्रविधध मधत्रर पािशि 
गुरुङज्यलेू नेपाल टेलललिजनको तनरीक्षण भ्रमण गने क्रममा टेलललिजनको आ.ि.२०७६/७७ को 
प्रगति पनु्स्िका पतन बबमोचन गनुशियो ।  

 

ववशरे् सामग्री 
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  र्नसंक्रमण मकु्त कायष वातावरण र्नमाषण 
 

कोरोनािाइरसको संक्रमणको जोणिम कायम ै रहेको अिस्थामा सरुक्षक्षि कायशस्थल र 
कायशिािािरणको तनमाशणलाई प्राथलमकिामा रािेर कातिशक मटहना पतन विलिधन कामहरु 
िएका छन ् । संस्थानका पत्रकार र कमशचारी गरी कातिशक मटहनासम्म ४४ जनामा कोरोना 
संक्रमण पनु्रट िएकोमा संक्रलमि सबलैाई आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एिम ् अधय 
पत्रकार कमशचारीलाई तनरधिर कायशस्थलमा िटटदै काम गने सरुक्षक्षि िािािरण बनाउदै आएको 
छ ।  र्लस्िरुप ३० जना संक्रमणमकु्ि िई तनयलमि काममा र्ककश सक्न ुिएको छ । बााँकी 
१४ जना होम आइसोलेसनमा बसर स्िास््य लाि गररसक्न ुिएको र केही टदनलित्र ैसंक्रमण 
मकु्ि िई काममा र्कश नहुुने अपेक्षा गररएको छ । 

सरुक्षक्षि कायशस्थल बनाउने अलियान अनरुुप दर्ैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्बि लगायिका 
सािशजतनक विदाका टदनमा समेि तनसंक्रमणको काम गररएको छ ।  

यसगैरी दर्ैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्बि लगायिका रान्रिय पिशको अिसरमा चािपिश लक्षक्षि 
संस्थागि र्िुकामना प्रदान गने लगायि कामहरु पतन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

कमषचारी प्रशासन 
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  सातौं वर्ष प्रवेशको सन्त्दिष 

नेपाल टेलललिजन समाचार च्यानल एनटटिर धयजु छ िषश परुा गरी सािौं िषशमा प्रिेर् गरेको 
छ । २०७१ साल कातिशक १ गि े स्थापना िएको एनटटिर धयजु च्यानलको छैठौं 
िावषशकोत्सिको अिसरमा समाचार च्यानल पररिारले एक कायशक्रमको आयोजना गयो । 
संस्थानका कायशकारी अध्यक्ष, महाप्रिधधक, नायिमहाप्रिधधकहरु, विलिधन महार्ािाका प्रमिुहरु 
एिम ् समाचार च्यानलका सञ्चारकमी, कमशचारी उपन्स्थि कायशक्रममा धयजु च्यानलका 
तनदेर्क मनोहरी थापाले नेपाल टेलललिजनको समाचारको विश्िसनरयिालाई कायम राख्न 
त्यसअनरुुपको विषयिस्िुको छनोट, 

आधतुनक विधध र प्रविधधको अनसुरणलाई 
प्राथलमकिा टदइएको बिाउनिुयो । सो 
अिसरमा धयजु च्यानलको सािौं िषश 
प्रिेर्को यात्रा समेटेर तनमाशण गररएको 
िकुमेण्ट्िी प्रस्ििु गररयो ।  

  समसामर्यक र जनचासोका ववर्य केन्द्न्त्ित समाचार  

समाचारको विषयिस्िुको 
विश्िसनरयिा र प्रस्िुिरमा 
गुणस्िरीयिाको आफ्नो लामो 
इतिहास र सािलाई कायम 
राख्दै नेपाल टेलललिजनको 
समाचार च्यानलले कातिशक 
मटहनामा पतन जनचासोका 
विविध विषयमा समाचार र समाचारमलूक सामग्रहरुको प्रसारण गरेको छ । विलिधन रान्रिय 
एिम ् अधिराशन्रिय घटनाक्रमहरुको सचूना र समाचार मार्श ि जनसरोकारको सम्बोधन मात्र ै
निई सरकारका नरति िथा योजनाहरुको तनमाशण र कायाशधियनमा एनटटिर समाचार 
सरकारको सहयोगर समेि बतनरहेको छ ।  

 

 

समाचार 
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यस ैसेरोरे्रोमा समदृ्ध नेपाल सिुर नेपालीको रान्रिय आकाकं्षा परुा गनश सरकारका िर्श बाट 
विलिधन िहमा िइरहेका कामहरुलाई उच्च प्राथलमकिा टददैं समाचारमा प्रस्िुि िएको छ । 
देर्को कायशकारी प्रमिु प्रधानमधत्रर केपर र्माश ओली स्ियं उपन्स्थि हुनिुएका विलिधन 
अिसर र विकास तनमाशण सम्िधधर प्रसंगहरु साथ ै प्रधानमधत्ररकै तनदेर्न अनरुुप विलिधन 
मधत्रालय र तनकायबाट िइरहेका कामहरु कातिशक मटहनामा पतन समाचारको विषयिस्ि ुबने । 
यसगैरी रारिपतिले रानरपोिरी र दरिार हाइस्कुलको उद्घाटन गनुशिएको िथा प्रधानमधत्ररबाट 
दर्ैँको अिसरमा िएको विर्षे सम्बोधनको प्रत्यक्ष र समाचार बलेुटटनमा प्रसारण ियो । 

 

  रान्द्रिय पवषको समाचार रौनक 

नेपालीहरुको महान चाि बिा 
दर्ैं, तिहार र यससंग 
सम्िन्धधि विषयहरु पतन 
कातिशक मटहनामा समाचारको 
प्राथलमकिामा परे । कोलिि-
१९ ले सजृना गरेको विषम 
पररन्स्थतिमा पतन सब ै परिा 
िलेुर चाि पिश मनाउन 
लागेका सब ै नेपालीहरुलाई 
जोणिम प्रति सचिे रहदै पिश मनाउन पे्रररि गने समाचार र समाचामलुक सामग्रहरु मटहनािर 
न ै प्रसारण िएको धथयो । दर्ैंको सामान्जक, आधथशक एिम ् धालमशक पक्षसंग सम्िन्धधि 
विषयहरुलाई समेटेर समाचार च्यानलमा समाचार र कायशक्रमहरु प्रसारण िए । बिा दर्ैंको 
चहल पहल, उपत्यकाबाट बाटहररने र लित्रनेहरुका कुरा लगायिका विषयसंग ैटुिरिेंलमा िएको 
रु्लपािरको बिाई, रारिपति, प्रधानमधत्रर सटहि विलर्रट व्यन्क्िहरुको टीका, सिशसाधारणको दर्ैं 
टीका जस्िा विषयहरु पतन समाचारमा समेटटएका छन ् । यो संगै तिहार र छठ पिशको 
ियारीका बारेको समाचारहरु पतन प्राथलमकिा सटहि प्रसारण गररएको धथयो ।  
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  कोरोनाका कुरा  

कोलिि-१९ का कारण सजृना िएको विषम पररन्स्थतिमा पतन एनटटिर समाचार च्यानलले 
आफ्ना ररपोटटशङहरुलाई विषयबस्ि ु केन्धरि गराई प्रस्िुि गरेको छ । कोलिि र यसको 
प्रिािका कारण उत्पधन िएका अिस्थाहरुको गटहराइसम्म पगेुर कोलिि तनयधत्रण, रोकथाम र 
उपचारका विषयहरुमा केन्धरि िई समाचार ररपोटटशङ र त्यस्िा विषयिस्ि ु सटहिका 
कायशक्रमहरु प्रस्िुि िएका छन ्। िास्िविक समस्याको पटहचान, त्यसको विश्लेषण र समाधान 
लक्षक्षि समाचार एिम ् समाचारमलुक कायशक्रमहरु समाचार च्यानलबाट प्राथलमकिा सटहि 
प्रसारण िएका छन ्। रान्रिय स्िरका विषयहरु संगसंगै प्रदेर् सरकारका गतिविधर र त्यहााँका 
नागररकका सरोकारलाई समेट्दै तनयलमि रुपमा समाचार र विश्लेषणात्मक कायशक्रम प्रदेर् 
िायरीको तनमाशण र प्रसारण हुदै आएको छ । 
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  नयााँ सटित पवूषवत कायषक्रम र्नमाषणमा र्नरन्त्तरता 
 

 

कोरोनािाइरसको संक्रमणका कारण 
देिापरेको अफ््यारो अिस्थामा पतन 
कायशक्रम महार्ािाले नयााँ नयााँ 
कायशक्रमहरुको तनमाशण र प्रसारण हुदै 
आइरहेका तनयलमि कायशक्रमहरुको 
तनरधिरिालाई यथािि गदै आइरहेको छ 
। महामारीका कारण कायशक्रम तनमाशणमा 
केही असहजिा िएपतन काति शक मटहनामा 
नयााँ कायशक्रमहरु धयायमा पहुाँच र सूचना मेरो हक कायशक्रम तनमाशणको सुरुिाि िएको छ । यसको 
साथै तनयलमि कायशक्रमहरुको तनमाशण एिम ्उत्पादनलाई तनरधिरिा टददै प्रसारण िइरहेका छन ्। 

नेपाल टेलललिजनको मेगा लसधंगङ ररयाललटी र्ो नेपाल स्टारको छायाङ्कनलाई स्िास््य सुरक्षाका 
मापदण्ट्िहरुको पालना गदै उत्पादन गरी प्रसारण िइरहेको छ । 

यसका साथै अधय कायशक्रमहरु संघषश, जनस्िास्िास््य बहस, रोजगार हाम्रो सरोकार, कोलिि हटलाइन, 

सुर्ासन सिाल, कानूनका कुरा, कोरोना केयर जस्िा कायशक्रमहरु तनमाशण िथा प्रसारणले पतन 
तनरधिरिा पाएका छन ्। यसैगरी दैतनक रुपमा प्रसारण हुने कृवष कायशक्रमहरुको तनमाशण िथा प्रसारण 
पतन तनयलमि रुपमा िइरहेको छ ।  

सञ्चार िथा सूचना प्रविधध 
मधत्रालयको सहकायशमा तनमाशण हुने 
विलिधन िाषािाषरका कायशक्रहरु पतन 
यो मटहना प्रसारण िए । आम 
दर्शकमाझ तनरधिर रुपमा सूचना, 
जानकारी र सधदेर् प्रिाह गनुशपने 
दातयत्िलाई अझ सर्क्ि रुपमा 
तनिाशह गदै नेपाल टेलललिजनले 

विलिधन विषयमा पररसंिादहरु तनमाशण गदै आएको छ ।  

यसका साथै कोरोना िाइरसबारे जनचेिामुलक सधदेर्हरु तनमाशण जस्िा महत्िपूणश कायशहरु सम्पधन 
िएका छन ् । मन्धत्रपररषद् बैठकको तनणशय, स्िास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयको तनयलमि पे्रस 
बब्रकर्ङ लगायि विलिधन महत्िपूणश घटनाक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पतन टेलललिजनले गदै आएको 
छ ।। 

 

कायषक्रम 
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  आन्त्तररक उत्पादनमा नयााँ-नयााँ कायषक्रमिरुको र्नमाषण 

  

कातिशक मटहनामा एनटटिर प्लसका 
आधिररक उत्पादनमा नयााँ नयााँ 
कायशक्रमहरुको तनमाशण संग ैपुराना ितृ्तधचत्र, 

गरिहरु, िजन, कर्लरहरुको उत्पादन र 
प्रसारण िएको छ । यसक्रममा नपेाल 
कृवष अनसुधधान पररषद र नेपाल 
टेलललिजनबरच िएको सम्झौिा अनरुुप 
कृवष अनुसधधान र प्रविधर नामक 
कायशक्रम जम्मा ४ िटा प्रसारण िएको छ । िेलकुद, साटहत्य र संगरि सम्बधधर छायााँङ्कन हुन 
नसक्न ेकायशक्रमहरु परुाना अद्यािधधक गरी प्रसारण िएको छ ।  

यो मटहना दर्ैं, तिहार लगायि पिशहरु परेकोले पिश अनसुारका गरि सगंरि र ििृधचत्रहरु 
प्राथलमकिाका साथ ्प्रसारण गररयो ।  यसगैरी नपेाल सरकार स्िास््य मधत्रालय, रान्रिय स्िास्थ 
लर्क्षा, सचूना िथा सचंार केधर र नपेाल टेलललिजन बरच २०७७ श्रािण २९ गि ेिएको सम्झौिा 
अनसुार एनटटिर प्लसबाट दैतनक विहान ७:०० बज े देणि ८:०० बज े प्रसारण िैरहेको स्िस्थ 
जरिन कायशक्रम कातिशक मटहनामा ३० िाग प्रसारण ियो । 

अमेररकी प्रसारण संस्था ‘भ्िाइस अर् अमेररका (VOA)’ सगंको सहकायशमा प्रसारण हुदै आएको 
कायशक्रम ५ िटा प्रसारण ियो  । यसगैरी कररब १० िटा स्िास््य सम्बन्धध नयााँ जनचेिना 
मलुक सधदेर् (PSA) हरु तनमाशण िै प्रसारण िैरहेको छ । 

यर अतिररक्ि आधिररक कायशक्रम Trail  Blazer छायाङ्कन गरी ४ िटा िाग प्रसारण िएको छ । 
साथ ैआधिररक कायशक्रम सरु साधना छायांकन ि ैजम्मा ५ िटा प्रसारण िएको छ । 

आधिररक कायशक्रम Beauty Pagent छायाङ्कन िै यो मटहना ४ िटा िाग  प्रसारण िएको छ । 
आधिररक कायशक्रम अधिरध्ितन छायाङ्कन ि ै ५ िटा िाग प्रसारण ियो । सािामा ५ टदन 
प्रासारण हुने कायशक्रम िल्िश स्पोट्शस २० ओटा िाग प्रसारण गररएको छ िने बाटहरबाट तनमाशण ि ै
आउन ेदैतनक र्कै्षक्षक कायशक्रम  तनम्न तनयलमि साप्िाटहक कायशक्रमहरु जम्मा ६८ ओटा प्रसारण 
िएको। समदृ्धधको बाटोमा, प्रिधशन, Clap  Board, बाल सरोकार, टदगो बहस र सन्क्छन छोरी, 
Business  Hour, Youth  TV  Show, Telisirial  अति िो, Sports  Magazine   सटहि बाटहर बाट तनमाशण 
ि ैआउन े पटके कायशक्रम िथा ितृ्तधचत्रहरु जम्मा ७ ओटा प्रसारण िएको छ । यसरी कातिशक 
मटहनामा नयााँ कायशक्रम, ितृ्तधचत्र र PSA  गरी कुल १६२ िटा प्रसारण ियो ।   

 

 

एनटटिी प्लस 
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  तोककएको लक्ष्य िन्त्दा बटि व्यापाररक सम्झौता  

नेपाल टेलललिजनका ५ िटै च्यानलहरुबाट २०७७/०७८ को लाधग सञ्चालक सलमतिबाट रु. ४८ 
करोि १४ लाि ५० हजार बावषशक लक्ष्य िोककएकामा २०७७ कातिशक मसाधि सम्म पााँच िटै 
च्यानलको कुल रु. ५० करोि ७५ लाि ८६ हजार ४१८ को सम्झौिा सम्पधन िईसकेको छ । 
कोलिि १९ का कारण संकुचन िएको विज्ञापन बजारका बरचमा पतन नेपाल टेलललिजनले 
बावषशक व्यापाररक सम्झौिामा उल्लेख्य प्रगति हालसल गरेको छ ।  कातिशक मटहनाको अन्धिम 
सािा मात्र लर्क्षा िथा मानि श्रोि विकास केध्, विश्िविद्यालय अनदुान आयोग, मटहला 
बालबाललका िथा ज्येरठ नागररक मधत्रालय, रान्रिय स्िास््य लर्क्षा िथा सचूना केधर, रान्रिय 
पनुतनशमाणश प्राधधकरण, वितन विज्ञापन एजेधसर संग सम्झौिा सम्पधन िएको छ । लमति २०६१ 
साल देणि नेपाल टेलललिजन र िात्काललन लर्क्षा वििाग हालको लर्क्षा िथा मानि श्रोि 
विकास केधर बबच लर्क्षाको चौिारी, लर्क्षा संग सम्बन्धधि सािशजतनक महत्िका विषयको 
सधदेर् तनमाशण प्रसारण िथा िचुशअल लर्क्षाको सम्झौिा हुदै आएकोमा आ.ब.२०७७/०७८ का 
लाधग एन टट लि प्लसमा कक्षा १ देणि ८ सम्मका  िचुशअल कक्षा विहान १० बजे देणि 
टदउाँसो ३ बजे सम्म प्रसारण गनशका लाधग सम्झौिा सम्पधन िएको छ । लर्क्षाको चौिारी र 
सधदेर् तनमाशण प्रसारण समेि तछटै सम्पधन गने गरी सम्झौिाका लाधग छलर्ल अतघ बिेको 
छ । आ. ब. २०७४/०७५ को अधत्यमा एन टट लि प्लसमा र्रुु िएको िचुशअल कक्षाबाट धेरै 
विद्याथी, लर्क्षक िथा अलििािकले लािान्धिि हुदै आएकोमा कोरोना महामारीको सधत्रास 
बटिरहेको अटहलेको अिस्थामा यो सम्झौिा अझ महत्िपणूश िएको महससु गनश सककधछ । 
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रान्रिय स्िास््य लर्क्षा िथा सचूना केधर संग जनमानसमा टेललकर्ल्मको माध्ययमबाट 
स्िास््य सम्बधधर जानकारी टदने गरी कायशम जरिनचक्र ५२ िाग तनमाशण र पररिार तनयोजन, 

माितृ्ि र निजाि लर्र् ुसम्बधधर सािशजतनक महत्िको सधदेर् प्रसारणको थप सम्झौिा िएको 
छ । मटहला बालबाललका िथा ज्येरठ नागररक मधत्रालयसंग मटहला टहसंा विरुद्ध र 
जोणिममा परेका मटहलाहरुको उद्धार सम्बधधमा कायशक्रम िथा सधदेर् तनमाशण गरी प्रसारण 
गनश सम्झौिा सम्पधन िएको छ । सरकारी तनकाय िर्श  अत्यधि राम्रा सहकायशका सम्झौिाहरु 
सम्पधन िई कुल सम्झौिामा कातिशक मटहनामा मात्र ३ करोि िधदा बटि थप िएको छ । 

 

यस आधथशक बषशबाट विश्िविद्यालय अनदुान आयोगसंग नयााँ सम्झौिाको र्रुुिाि िएको छ । 
प्राक्षज्ञक संस्थाहरुसंग िएका सम्झौिाहरु मध्येमा अनदुान आयोगसंगको थप सहकायशले नेपाल 
टेलललिजनमा सब ैप्रकारका विषय िस्िुले दर्शकको मन न्जत्ने कुरामा कुन ैदईु मि रहेन । 
नेपाल टेलललिजनमा बढ्दो सम्झौिासंग ै विज्ञापन पतन बढ्दो मात्रामा रहेको छ । कातिशक 
मटहनामा दर् ै र तिहार िएकाले प्रर्स्ि विज्ञापन प्रसारण मात्र िएन कपोरेट हाउसका 
विज्ञापनहरु समेि नेपाल टेलललिजनमा प्रसारण िईरहेको छ । विज्ञापन (तनयमन गने) ऐन 
२०७६ ले ल्याएको न्क्लन कर्िको प्रािधान संगै आएको िविङ विज्ञापन प्रसारण गनश नपाउने 
तनयमका कारण विदेर्मा विदेर्र िाषामा तनमाशण िई सोही कलाकारको अनहुारमा नेपाली 
िाषामा िविङ गररएका विज्ञापन नेपाल टेलललिजनबाट पणूश रुपमा प्रसारण गनश बधद गदाशको 
अिस्थामा केही नोक्सानर सहन ु परेिा पतन सरकारबाट लागुिएको ऐन तनयमको पणूश 
पररपालनामा नेपाल टेलललिजन अग्स्थानमा रहेको समेि यसले देिाउाँ दछ । 
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  स्टुडियो उत्पादन र प्रत्यक्ष प्रसारणमा सकक्रयता 
 

अपरेर्न महार्ािा अधिगशि छायाङ्कन िथा ध्ितन र्ािा िथा दृश्य सम्पादन र्ािाका 
कमशचारीहरुको संलग्निामा २०७७ कातिशक मटहनामा स्टुडियो उत्पादन र प्रत्यक्ष प्रसारण 
अधिरगि विलिधन कामहरु िएका छन ् । स्टुडियो उत्पादन अधिरगि कातिशक मटहनामा 
कोलिि हटलाइनको दैतनक तनयलमि स्टुडियो उत्पादन िथा प्रत्यक्ष प्रसारण, स्िस्थ जरिन 
कायशक्रमको दैतनक तनयलमि स्टुडियो उत्पादन, प्रयोन्जि िथा अधय कायशक्रम समेि गरी िरन 
िटै च्यानलका लाधग कायशक्रमहरुको उत्पादन िएका छन ्। कातिशक मटहनामा स्टुडियो ८० A/B 

मा ८२ िटा कायशक्रमहरुको उत्पादन िए । साप्िाटहक गायन मेगा ररयाललटी र्ो नेपाल स्टार 
का कायशक्रमहरु ३०० स्टुडियो ५ िटा उत्पादन ियो । सब ै च्यानलका लाधग उत्पाटदि 
कायशक्रमहरुको िबबङ्ग स्टुडियोमा V/O िथा िबबङ्ग ३२ िटा सम्पधन िए ।  

यसगैरी स्टुडियो बाटहर कायशक्रम छायाङ्कनिर्श  िरनिटै च्यानलका लाधग तनयलमि साप्िाटहक 
र पाक्षक्षक कायशक्रमहरु ३८ िटा उत्पादन िएका छन ् । यस्िै तनयलमि समाचार उत्पादनका 
क्रममा १७८ िटा कायशक्रमहरुको छायाङ्कन सम्पधन िएको छ ।     

समाचार उत्पादनका लाधग कातिशक मटहनािर १४७० िटा तनयलमि दृश्य सम्पादन िएको छ 
िने तनयलमि कायशक्रमहरुको ९६ िटा दृश्य सम्पादन िएको छ । लिजअुल िाधसर्रिर्श  
विलिधन ८५ िटा कायशक्रमहरुको लिजअुल िाधसर्र िएको छ । तयनका अलािा विर्षे प्रत्यक्ष 
प्रसारण र तनयलमि आउटिोर प्रत्यक्ष प्रसारणका साथ ै दैतनक प्रसारणमा समेि यस 
महार्ािाका कमशचारीहरुको तनयलमि संलग्निा रहाँदै आएको छ । 
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  प्राथलमकताका ववर्यिरुको प्रत्यक्ष प्रसारण 

 

कातिशक मटहनामा पतन नागररकका सरोकारसंग सम्िन्धधि विविध विषय र सधदिशहरुमा नेपाल 
टेलललिजनका विलिधन च्यानहरुबाट प्रत्यक्ष प्रसारण िएका छन ् । यो मटहनामा रारिपतिले 
रानरपोिरी र दरिार हाइस्कुलको पनुतनशमाणश सम्पधन िई उद्घाटन गनुशिएको समारोहको 
प्रत्यक्ष प्रसारण ियो । यसगैरी बिा दर्ैंको रु्लपािरको अिसरमा रारिपति लगायि विलर्रट 
व्यन्क्िहरुको उपन्स्थतिमा टुडििेलमा नेपाली सेनाले गरेको रु्लपािर बिाईंको प्रत्यक्ष प्रसारण 
ियो । त्यस ै गरी कोलिि–१९ का सम्बधधमा स्िास््य िथा जनसंख्या मधत्रालयले दैतनक 
रुपमा गदै आइरहेको प्रेस बब्रकर्ङ्गको तनयलमि प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पधन ियो । यस्ि ै
सरकारका प्रिक्िाका िर्श बाट आयोजना हुने मधत्ररपररषद्को तनणशय सािशजतनकी कायशक्रमको 
प्रत्यक्ष प्रसारण पतन तनयलमि रुपमा हुदै आइरहेको छ । यसका अलािा पतन अधय विविध 
सधदिशहरुमा आिश्यकिा अनसुार कायशक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलललिजनका 
च्यानलहरुबाट हुदै आइरहेको छ । 
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  प्रथम चौमालसक अवधिको प्रगर्त समीक्षा 
 

योजना, अनसुधधान िथा अधिराशन्रिय सम्बधध महार्ािाबाट संस्थानको चाल ुआ.ि.२०७७/७८ 
को प्रथम चौमालसक अिधधको प्रगति समरक्षा यो मटहना सम्पधन गररएको छ । चाल ुआ. ि. 
को प्रथम चौमालसक अिधधको प्रगति समरक्षा उत्साहप्रद रुपमा सम्पधन िएसंगै चाल ु
आ.ि.२०७७/७८ को प्रथम चौमालसक अिधधको प्रगति समरक्षा िथा मधत्रालयस्िरीय विकास 
समस्या समाधानको बठैकका लाधग वििरण पेर् गररएको छ । 

यसगैरी सञ्चार िथा सचूना प्रविधध मधत्रालयमा संस्थानको कातिशक मटहनाको मालसक वििरण 
पतन यस ै मटहनाम ै िररएको छ । यस्िै कायशयोजनामा रहेका ३ िटा कायशक्रमहरुको 
िोलपत्रदािाहरुको मलू्याङ्कन गरी संस्थानको िावषशक कायशयोजनामा रहेको ३ िटा कायशक्रमहरु 
सञ्चालनका लाधग िोलपत्र मलू्याकंन गरी अिािश गने कायश िएको छ ।  

नेपाल टेलललिजनको आ.ि.२०७६/७७ को प्रगति पसु्िक प्रकार्न सम्पन गरी नितनयकु्ि 
सञ्चार िथा सचूना प्रविधध मधत्रर पािशि गुरुङज्यबूाट लमति २०७७/०७/१८ गिे नेपाल 
टेलललिजनको तनरीक्षण भ्रमणका क्रममा बबमोचन गराउने काम पतन यस ै मटहनामा िएको 
छ । 
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  टावर ववस्तार सगं ैप्राववधिक परीक्षण सम्पन्त्न 

 

बटुििोला, हेटौंिा र पाल्पामा Tower Extension को कायश कातिशक मटहनामा सम्पधन िएको 
छ । यसगैरी बागमिर प्रदेर्, लनु्म्बनर प्रदेर्, कणाशली प्रदेर् र २ नम्बर प्रदेर्मा नेपाल 
टेलललिजनको ब्यरूो स्थापनाको लाधग िोलपत्रमार्श ि ्प्राप्ि Equipment को प्राविधधक परीक्षण 
सम्पधन िएको छ । 

Thaicom PCL साँग NTV को टहिमा हुनेगरी 5th supplementary Agreement  िएको छ । 
नयााँ Agreement अनसुार सम्झौिाको अिधध कररब १ िषश घटाई सेप्टेम्बर २०२१ सम्म 
कायम गररनकुा साथ ै NTV ले सम्झौिा रद्ध गरी िोलपत्र आह्िान गनश चाहेमा ४ मटहना 
अधग्म सचूना टदएर गनश सककने प्रािधान थवपएको छ । 
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  कायषक्रम बढ्दै एनटटिी कोिलपरुमा 
 

कातिशक मटहनादेणि थप चारिटा 
कायशक्रमको प्रसारण र्रुु िएको 
छ । कणाशली प्रदेर्, िलूम, 

व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी 
मधत्रालयको सहकायशमा मालसक 
रुपमा मेरो ककसान मेरो 
अधनदािा कायशक्रमको उत्पादन 
िथा प्रसारण र्रुु िएको छ 
िने एनटटिर कोहलपरुको 
स्िरकृि िावषशक कायशक्रम अनसुार कृवष सम्िादको पतन उत्पादन िथा प्रसारण र्रुु िएको छ । 
यसगैरी सगुन सञ्चार प्रालीले समय िररद गरी हरेक टदन कायशक्रम योगसाधना र साप्िाटहक 
रुपमा हाम्रो अलियान कायशक्रम एनटटिर कोहलपरु मार्श ि प्रसारण गरररहेको छ । 

 

  बढ्दै छ ब्यापार 

 

स्थानरय िहहरुसंग 
सम्झौिा गने 
क्रममा कातिशक 
मटहनामा हाम्रो 
मधिुन कायशक्रम 
उत्पादन र 
प्रसारणका लाधग 
बटदशयाको मधिुन 

नगरपाललका र एनटटिर कोहलपरुबरच सम्झौिा िएको छ । तिहार विर्षे कायशक्रम देउसर 
िलैो मलू्य अलिबनृ्ध्द कर सटहि ९४६,०००/- रुपयैामा प्रायोजन ियो । कातिशक मटहनामा मात्र ै
करीब १९ लाि रुपयैा बराबरको ब्यापार िएको छ । यो संगै प्रथम चौमालसक अबधधमा 
िोककएको लक्ष्य िधदा दईु गणुा बिी ब्यापार गनश एनटटिर कोहलपरु सर्ल िएको छ । 
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  र्तिार ववशरे्को रौनक 

 

तिहार पिशको अिसरमा एनटटिर 
कोहलपरुले लक्ष्मरपजूाको टदन 
तिहार विर्षे कायशक्रम देउसर 
िलैो आयोजना गयो । कोलिि-
१९ को महामारीका कारण ठूलो 
चनुौतिको सामना गरररहेका 
बेला यसपटक सािशजतनक 
रुपमा देउसर िलैो िेल्न सक्ने 
पररन्स्थति धथएन । त्यसलेै यो 
अिस्थामा समस्ि दर्शकहरुलाई 

घरम ै बसेर देउसर िलैोको आनधद टददै पन्श्चम नेपालको लोक संस्कृतिको रं्रक्षण गने 
उद्देश्यले चिेनामलूक देउसर िलैो आयोजना गररएको हो । कायशक्रममा विलिधन कलाकार 
िथा कलाकारहरुको समहूले श्रृंगारु, टप्पा, देउिा, मयरु, लहरे पसेैरु लगायिका नतृ्य प्रस्ििु 
गरेका धथए । लनु्म्बनर,  कणाशली र सदुरूपन्श्चमको संस्कृति झल्कने दईु घण्ट्टाको सांस्कृतिक 
प्रस्िुतिले दर्शकहरुलाई िरपरु मनोरञ्जन ि टदयो न ैसंगसंग ैयो कायशक्रम विज्ञापनदािाहरुको 
रोजाइमा पनश पतन सर्ल ियो । 
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  प्रशासर्नक काम पर्न प्राथलमकतामा 
 

एनटटिर कोहलपरुमा कायशक्रममा सहिागर हुन र अधय काम विर्षेले आउने पाहुनाहरुको 
आगमन बढ्न थाले संगै कायाशलयको मलूगेटमा सरुक्षा पोरट तनमाशण गररएको छ । यसगैरी 
कायाशलय पररसरलाई सर्ा राख्न सब ै कमशचारीहरुको उपन्स्थतिमा बहृि सरसर्ाइ कायशक्रम 
सञ्चालन गररयो िने बगैचाको सौधदयश बिाउन रुिबबरुिा रंगरोगन गने कायश पतन सम्पधन 
ियो । 
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  चािबािको उमङ्गबीच उत्पादनमा र्तब्रता र सिकायषमा ववस्तार 

प्रदेर् नं. १ र २ का 
विषयिस्िुमा कायशक्रम र 
समाचार उत्पादन गदै आएको 
एनटटिर इटहरीले २०७७ कातिशक 
मटहनामा तनयलमि कायशक्रम 
बाहेक विविधिापणूश कायशक्रम 
उत्पादन र प्रसारणमा 
तिब्रिाटदनकुा साथ ै सहकायशको 
के्षत्र समेि बबस्िार गरेको छ ।  

दर् ै तिहारका विलिधन 
आयामहरुलाई समेटेर प्रदेर् १ र 
२ मा प्रचललि थारु िषामा थारु जातिले दर्मैा गाउने दर् ैिजन र कालीिजनहरुको उत्पादन 
र प्रसारण गरेको छ । दर्मैा विर्षे प्रिचन र तनयलमि कायशक्रम सयूोदय मार्श ि दर्कैो 
सााँस्कृतिक, सामान्जक महत्ि एिम ् श्रम र विज्ञानसाँग जोिरे विश्लेषण प्रस्िुि गररयो । 
त्यसगैरी तिहारका अिसरमा विदषुर राधधका दासको विर्षे प्रिचन-संिाद उत्पादन र प्रसारण 
गररयो ।  

  वतृ्तधचर 

सनुसरीको धरान न्स्थि प्रलसद्ि बिुासबु्बा मन्धदर ितृ्तधचत्र तनमाशण र प्रसारण गररयो िने थारु 
जातिले मनाउने सिुराइि (तिहार) पिशको थारु (नेपाली सबटाइटल सटहि) िाषामा ितृ्तधचत्र 
प्रसारण गररयो ।  
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  प्रत्यक्ष प्रसारण 

रारिपतिद्िारा रानरपोिरी र दरिार 
हाइस्कुलको उद्घाटन समारोह एिं 
प्रधानमधत्ररको दर्ैँ विर्षे सम्बोधन 
लाइि (हुक) गररयो । त्यस ैगरी कोलिि 
१९ को लिडियो बब्रकर्ङ र कोलिि 
हटलाइन पतन प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको 
छ ।  

 

  सिकायषको ववस्तार 

एनटटिर इटहरी च्यानलले तनयलमि 
रुपमा उत्पादन र प्रसारण गरररहेको 
म्यागेन्जन कायशक्रम समदृ्धधको 
यात्रामा १० हजार िधदा बिी सदस्य 
संख्या रहेको मटहला बचि िथा 
ऋण सहकारी संस्था एक तनयलमि 
सेग्मेधट सटहि यो आधथशक बषशमा 
सहकायश गनश जोडिएको छ । 
यसबाट सहकारी के्षत्रका विषयहरुमा 
तनयलमि रुपमा छलर्ल चलाउन 
सककन ेअपेक्षा गररएको छ । 

एनटटिर इटहरीबाट श्रािण १ गिे देणि दैतनक विहान ९ बजे तनयलमि बलेुटटन थप गरी 
प्रसारण सरुु गररएको छ । यसगैरी श्रािण १ गिेदेणि न ै दैतनक विहान १०, ११, र १२ बजे 
समाचार संके्षप सरुु िएको छ । जनिासाँग मखु्यमधत्रर कायशक्रम प्रसारण मात्र गरररहेकोमा 
श्रािण मटहनाबाट उत्पादन पतन सरुु गररएको छ । रोजगार हाम्रो सरोकार, प्रदेर् १ िायरी, 
समदृ्धधको यात्रा जस्िा कायशक्रमहरु पतन  साप्िाटहक रुपमा प्रसारण ि ैरहेका छन ्। यसगैरी
 Prelude to Love-Instrumental performance of Roshan Sharma उत्पादन र प्रसारण िएको छ ।  

 

 
१९ 

एनटटिी इटिरी 


