
नेपाल टेलललिजन संस्थान 

लसंहदरवार 

 

सूचनाको हक सम्ब्धी 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 संस्थान संि 
सम्बबन्धीत लबवरणहरु  

-२०७७ माघ-चैत्र महहनाको हववरण_ 

 क. लनकायको स्वरुप र प्रकृलत:  

१ नपेाल टेलललिजन पररचय :- 

  नेपाल टेलललिजन हव.सं.२०४१ साल माघ १७ िते पररयोजनाका रुपमा शनरु िएको लथयो 
। स्थापनाको एक वर्वलितै्र २०४२ साल मंलसर १७ िते यो संस्थानमा पररणत ियो । २०४२ 

साल पौर् १४ िते बाट यसले आफ्नो लनयलमत प्रसारण प्रारम्बि िरेको हो । नेपाल टेलललिजन संचार 
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 िदे आएको छ ।  
१.२ ऐलतहालसक पषृ्ठिलूम:- 

हव.सं. २०२८ सालको संचार नीलतले नेपालमा टेलललिजन प्रसारणको सम्बिाव्यतावारे खोजी िने 

उल्लेख िरेको लथयो । सोही अननरुप हव.सं.२०३७ सालमा िठठत शाही प्रसे आयोिले टेलललिजन 

स्थापना िने सम्बबन्धमा सम्बिाव्यता अध्ययन िरी योजनाबद्ध रुपमा कायव सञ्चालन िनव सनझाब ठदयो 
। लतनै सनझाव र मनलनको संस्कृलतको संरक्षण र सम्बबधवन िदै सामाजजक, राजनीलत र आलथवक 
हवकासमा सघाउ पनयावउने ध्येयकासाथ 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 सााँस्कृलतक सम्बपदा, प्राकृलतक 
 स्रोतको संरक्षण र राहिय हहतको हवकास िनवको लालि नेपालमा टेलललिजन प्रसारणलाई 
सनचारु रुपले सञ्चालन र लबस्तार िरी जनमानसमा राहिय चेतनाको अलिबठृद्द िननव । 

  

(संस्थfनको काम कतव् य) नेपाल राजपत्र खण्ड ३६, (संख्या १३) असार २३, २०४३ 



(१)  ्यवसायीक लसद्दान्तको अननशरण िरी राज्यिर टेलललिजन सेवा प नयावउनन यस संस्थानको 
कतव् य  हननेछ । 

  (२) सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को अलधनमा रही संस्थानले लनम्बनललजखत कायवहरु िनव 
सक्नछे । 

 क)  आत्मलनिवरता हालसल िनव सचेि हनन े। 

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

ि) संस्थानको ्यावसाहयक 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 ठााँउमा टेलललिजन कायवक्रम प्रसारण हनने आवश्यक ्यवस्था 
लमलाउने । 

नपेाल टेलललिजनका च्यानलहरुको छोटकरी पररचय 

१  नपेाल टेलललिजन  ( राहिय प्रसारण) 
नेपाल टेलललिजनको स्थापना पररयोजनाको रुपमा २०४१ माघ १७ िते िएको हो ।नेपाल 
हटललिजनको पहहलो च्यानलको रुपमा यसले २०४२ साल साउन २९ िते सफल परीक्षण प्रसारण 
िरेको र २०४२ साल पनस १४ िते लनयलमत प्रसारण आरम्बि िरेको हो ।तत्कालीन सरकारले 
२०४३ असार २३ िते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी संञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३(१ )
अननसार नेपाल टेलललिजन संस्थानको िठन िरेको लथयो ।हाल नेपाल टेलललिजनको राहिय प्रसारण 
२४ सै घण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण िइरहेको छ । 

 
२ एनटीिी प्लस 

नेपाल टेलललिजनको दोस्रो च्यानल NTV Plus २०६० साल असोज १० िते एनटीिी मेट्रोको नाममा 
दैलनक डेढ घण्टा प्रसारण िदै आरम्बि िएको लथयो । स्थापनाकाल देजखनै स्वस्थ मनोरञ्जन, खेलकूद 
र यनवा चासोका हवर्यवस्तनलाई प्राथलमकता ठदाँदै आएको छ । sf]le8 !( sf] ljz]if ;fdu|L :j:y 

hLjg, er'{on lzIf0f sfo{qmd kl5Nnf] ;dodsf a9L nf]slk|o sfo{qmd x'g\ . हाल यो च्यानल 
२४ सै घण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण िइरहेको छ ।  

३ एनटीिी न्यूज च्यानल 

नेपाल टेलललिजनको तेस्रो च्यानल समाचार च्यानलका रुपमा २०७१ साल कालतवक १ िते शनरु 
िएको हो । यस च्यानलले दशवकलाई आलधकाररक, सत्य र हवश्वसनीय सूचना, समाचार हरेक घण्टैहपच्छे 
जानकारी िराउने तथा समसामहयक हवर्यवस्तनमा आधाररत हवर्यवस्तनको हवश्लरे्ण र समसामहयक 
हवर्यका टक शोहरुलाई प्राथलमकता ठदएको छ ।हाल यो च्यानल २४ घण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण 
िइरहेको छ । 



४ एनटीिी कोहलपनर च्यानल 

नेपाल टेलललिजनको केन्रीय प्रसारणले मातै्र सबै देशको ििूोल र जनसंख्या समेट्न नसक्ने िएकोले 
प्रदेश नम्बबर ५ बााँकेको कोहलपनरमा नेपाल टेलललिजनको क्षेत्रीय प्रसारणका रुपमा कोहलपनर च्यानल 
२०५३ सालमा स्थापना िएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा २०६१ फािनन १३ मा 
आक्रमण िररएपलछ बन्द रहेको उक्त प्रसारण केन्र २०७४ वैशाख १ ितेदेजख लनयलमत प्रसारणमा 
रहेको छ । तत्काललन समयमा क्षेत्रीय अवधारणामा आधाररत िइ स्थाहपत यस च्यानललाई हाल 
प्रदेश नम्बबर ५, कणावली र सनदूरपजिम प्रदेश केन्रीत प्रादेजशक च्यानलमा रुपान्तरण िरर स्थानीय 
स्थानीय कला संस्कृलतको प्रवद्धवन िदै सो क्षेत्रका सूचना तथा समाचार समेटी प्रसारण िदै आएको छ 
। हाल यो च्यानल २४ घण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण िइरहेको छ । 

५. एनटीिी इटहरी च्यानल 

g]kfn 6]lnlehgsf] kfFrf}+ Rofgnsf] ?kdf @)&^ df3 !& ut]b]lv cf}krfl/s ?kdf O6x/L Rofgnsf] 

k|;f/0f z'? ePsf] xf] . of] Rofgnsf] sfof{no k"jL{ g]kfnsf] k|b]z gDa/ ! sf] O6x/Ldf /x]sf] 5 . 

o; Rofgnn] k|b]z gDa/ ! / @ sf] bz{sx?sf] ;"rgf / dgf]/~hgsf] cfjZostfnfO{ dWogh/ 

ub}{ oxfFsf] hghLjg, e"uf]n, snf;+:s[lt, ef}lts Pj+ ;fdflhs ljsf;sf ultljlwnfO{ ;d]6]/ 

;fdu|Lx? pTkfbg / k|;f/0f ug]{ ub{5 . of] Rofgn @$ 306f HD k|0ffnLdf k|;f/0f eO/x]sf] 5 

/ :yfkgfsf] 5f]6f] cjlwd} bz{sx?sf] dg lhTg ;kmn eO{ nf]slk|o Rofgnsf] ?kdf :yflkt ePsf] 

5 . o; Rofgnn] sf]le8 !( ;DalGw hgr]tgfd"ns ;Gb]zx? lnDa", afGtjf /fO{, d}lynL, Yff?, 

/fhj+zL, g]kfnL / :f+fs]lts efifdf klg k|;f/0f ub} cfPsf] 5 . 

 

६.   Digital Platform मा नेपाल टेलललिजन  
l8lh6n dfWodx?df cfkm\gf] vf;} pkl:ylt hgfpg g;ls/x]sf] g]kfn 6]lnlehgn] kl5Nnf] ;dodf 

pNn]vgLo ?kdf km8\sf] df/]sf] 5 . h;sf] kl/0ffd :j?k OG6/g]6 ;'ljwf ePsf ;+;f/sf h'g;'s} 

:yfgdf g]kfn 6]lnlehgsf ;a} Rofgnx?sf] nfOel:6«dsf ;fy} ;dfrf/ / sfo{qmdx? cfkm\gf] 

cg's'ntf cg';f/ x]g{ ;lsg] ePsf] 5 . 
 

नेपाल टेलललिजनको Digital Platform अन्तिवत Mobile App, Facebook Page, You Tube 

Channel, Twitter, News site औपचाररक तथा व्यवजस्थत रुपमा २०७६ माघ २० बाट शनरु 
िररएको हो । Digital Platform सञ्चालन सम्बबन्धी कायवदल िठन िएर कायवदलले लनयलमत कायव 
िदै आएको छ । हाल Digital Platform का माध्यमद्वारा दशवकदीघाव माझ नेपाल टेलललिजनको 
उपजस्थलत बललयो हनाँदै िएको छ । 

६.१ मोवाइल एप (Mobile Apps) 

नेपाल टेलललिजनको मोवाइल एप माफव त ्यसका ५ वटै च्यानलहरु इन्टरनेटको पहनाँच िएको संसारको 
कन नै पलन ठाउाँबाट प्रत्यक्ष हेनव सहकन्छ ।साथै, हवलिन्न कायवक्रमहरु तथा समाचार पलन हेनव तथा 
समाचारहरू पढ्न सहकन्छ । नेपाल टेलललिजनको मोवाइल एप Google Play Store तथा Apple 

App Store  बाट डाउनलोड िरी हेनव सहकन्छ । 
 

६. २ अनलाइन समाचार पोटवल  (Online News Portal) 



नेपाल टेलललिजनको समाचार प्रसारण र हवलिन्न माध्यमहरुको प्रयोि िरी यसको दायरा हवस्तार िने 
र घटनाक्रमहरुलाई अनलाइन माफव त तत्कालै हवश्विर रहेका नेपाल टेलललिजनका दशवकहरुलाई 
सनसूजचत िराउने उद्धेश्य र योजना अननरुप संस्थानको अनलाइन समाचार पोटवललाई पननसंरचना िरी 
छन टै्ट अनलाइन समाचार पोटवल nepaltvonline.com सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल टेलललिजनको 
अनलाइन समाचार पोटवलमाफव त ्आलधकाररक तथा हवश्वसनीय समाचार इन्टरनेट पहनाँच िएको संसारको 
सबै ठाउाँबाट पढ्न र हेनव सहकन्छ । पलछल्लो समय हवश्विर सञ्चारमाध्यमहरु Integrated Media 

को अभ्यासमा अग्रसर छन ्। नेपाल टेलललिजनले पलन यो अभ्यासलाई आत्मसात िदै जाने अलियान 
स्वरुप अनलाइन पोटवललाई हवकास िरररहेको छ । 

 

६ .३ वेवसाइट (Website) 

नेपाल टेलललिजनको प्रशासलनक एवम ् व्यवस्थापकीय हक्रयाकलापको पारदजशवता र तत ् सम्बवन्धी 
आलधकाररक सूचना प्रवाहका लालि बेग्लै कपोरेट साइट ntv.org.np  सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
यसलाई इन्टरनेट पहनाँच िएको संसारको सबै ठाउाँबाट पढ्न र हेनव सहकन्छ ।  

६ .४  फेसबनक पेज ( Facebook Page) 

नेपाल टेलललिजनले सोसल लमलडयामा आफ्नो पहनाँच हवस्तार िने क्रममा फेसबनक पेज 
www.facebook.com/neptv2041 संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल टेलललिजनको फेसबनक पेज 
माफव त ्समाचार लिायत महत्वपूणव कायवक्रमहरु हेनव सहकन्छ । 

 

६.५  यनट्यनब पेज ( YouTube Page) 
नेपाल टेलललिजनको यनट्यनब च्यानल www.yotube.com/nepaltelevision माफव त ्नेपाल टेलललिजनका 
सबै कायवक्रमहरु इन्टरनेट पहनाँच िएको संसारको सबै ठाउाँबाट आफन ले चाहेको समयमा हेनव सहकन्छ 
। 

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

 

 

 

क्र.सं नाम पद 

१ डा. महेन्र हवि कायवकारी अध्यक्ष 

२ श्री फूलमान वल तामाङ महाप्रवन्धक 

३ श्री हवष्णनराम न्यौपान े नायव महाप्रबन्धक )प्रशासन( 
४ श्री रामेश्वर शनक्ल लन. नायव महाप्रबन्धक लनदेशक )हव.( 

हववरण स्वीकृत 
दरबन्दी 
संख्या 

पूलतव दरबन्दी संख्या पूलतवहनन बााँकी 
दरबन्दी संख्या 

कैहफयत 

स्थायी ४३४ २८७ १४७  



५ श्री आरती चटौत लन. नायव महाप्रबन्धक लनदेशक )का.( 
६ श्री जचन्तामजण बराल लनदेशक 

७ श्री मनोहरर थापा लनदेशक 

८ श्री सनरज थापा लनदेशक 

९ श्री राजकन मार थापा लनदेशक 

१० डा. टङ्कप्रसाद उप्रतेी लन.लनदेशक 
११ श्री पनरुर्ोत्तम महजवन प्रमनख प्रशासन अलधकृत 

१२ श्री उत्तम लसलवाल प्रमनख क्यामराम्बयान 

१३ श्री रहवन्र जघलमरे प्रमनख लनमावता 
१४ श्री पवनकन मार माण्डव्य प्रमनख लेखा अलधकृत 

१५ श्री पनष्पहरर क्याम्बपाराई प्रमनख समाचार सम्बपादक 

१६ श्री रहवन्रराज पराजनली प्रमनख इजञ्जलनयर 
१७ श्री रेवन्तबहादनर ओली प्रमनख समाचार सम्बपादक 

१८ श्री मनकेश शे्रष्ठ प्रमनख क्यामराम्बयान 

१९ श्री हवजयकन मार वमाव प्रमनख लनमावता 
२० श्री रोशनादेवी तनलाधर प्रमनख दृश्य सम्बपादक 

२१ श्री नीता सापकोटा प्रमनख लनमावता 
२२ श्री ओमप्रकाश शे्रष्ठ कायवकारी इजञ्जलनयर 
२३ श्री हररप्रसाद िण्डारी कायवकारी इजञ्जलनयर 
२४ श्री सनरेशराज मानन्धर कायवकारी क्यामराम्बयान 

२५ श्री उमेशप्रसाद लोहनी कायवकारी स्टनलडयो लनमावता 
२६ श्री बरुणकन मार लसंह कायवकारी इजञ्जलनयर 
२७ श्री रामवावन अलधकारी कायवकारी ध्वलन लनयन्त्रक 

२८ श्री राजेन्रराज लतलमजल्सना कायवकारी समाचार सम्बपादक 

२९ श्री िजनरधन राई कायवकारी समाचार सम्बपादक 

३० श्री जनकप्रसाद खनाल कायवकारी प्रशासन अलधकृत 

३१ श्री ऋहर्राम िन्तना कायवकारी लेखा अलधकृत 

३२ श्री अशोककन मार जघलमरे कायवकारी व्यापार प्रवधवक 

३३ श्री सम्बझना कमावचायव कायवकारी दृश्य समपादक 

३४ श्री हवजेन्रप्रसाद िनप्ता कायवकारी इजञ्जलनयर 



३५ श्री रामप्रसाद िण्डारी कायवकारी समाचार सम्बपादक 

३६ श्री नीराजन खनाल कायवकारी समाचार सम्बपादक 

३७ श्री सनलनलकन मार शे्रष्ठ कायवकारी इजञ्जलनयर 
३८ श्री सदेशराम चौधरी कायवकारी प्रशासन अलधकृत 

३९ श्री योिराज पौडेल कायवकारी लेखा अलधकृत 

४० श्री लमश्रीलाल यादव कायवकारी सम्बपादक 

४१ श्री अलनल लबि कायवकारी ध्वलन लनयन्त्रक 

४२ श्री श्याम ढकाल कायवकारी प्रशासन अलधकृत 

४३ श्री अरहवन्द आचायव कायवकारी क्यामराम्बयान 

४४ श्री सनरेन्रबहादनर बस्नते कायवकारी व्यापार प्रवधवक 

४५ श्री बसन्तकन मार रुपाखेती कायवकारी क्यामराम्बयान 

४६ श्री दीपक आचायव कायवकारी लनमावता 
४७ श्री िोपालप्रसाद दाहाल इजञ्जलनयर 
४८ श्री इन्रबन्धन पोखरेल इजञ्जलनयर 
४९ श्री मनोजकन मार चौधरी इजञ्जलनयर 
५० श्री सनरेन्रकन मार कणव इजञ्जलनयर 
५१ श्री पनरुर्ोतम जघलमरे वररष्ठ क्यामराम्बयान 

५२ श्री रामचन्र साह इजञ्जलनयर)मेकालनकल( 
५३ श्री नीरज साउद वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

५४ श्री शोिा शे्रष्ठ बररष्ठ समाचार सम्बपादक )अंग्रजेी( 
५५ श्री िोहवन्द लधताल वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

५६ श्री शालीग्राम सनवेदी वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

५७ श्री राजेन्रप्रसाद यादव इजञ्जलनयर 
५८ श्री दनिावनाथ सनवेदी वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

५९ श्री जोिरत्न शाक्य वररष्ठ दृश्य समपादक 

६० श्री रमेश लमश्र वररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

६१ श्री रहवचन्र पराजनली वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

६२ श्री च नडामजण नेपाल वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

६३ श्री रामचन्र लोहार वररष्ठ ध्वलन लनयन्त्रक 

६४ श्री सनदीप बनढाथोकी वररष्ठ क्यामराम्बयान 



६५ श्री जमननादेवी िटृराई वररष्ठ लेखा अलधकृत 

६६ श्री बरीकाजी िनरुङ वररष्ठ समाचार सम्बपादक 

६७ श्री रामहकसनन महतो इजञ्जलनयर 
६८ श्री हररिोहवन्द शे्रष्ठ बररष्ठ दृश्य समपादक 

६९ श्री आलोककन मार लतवारी बररष्ठ ध्वलन लनयन्त्रक 

७० श्री सनरेन्रराज वााँलनया बररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

७१ श्री बरीकन मार िौतम बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

७२ श्री अलनता लबन्दू बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

७३ श्री हजारी चन्द बररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

७४ श्री जीवबहादनर थापा बररष्ठ लेखा अलधकृत 

७५ श्री अजनवनकन मार बटाला इजञ्जलनयर 
७६ श्री दीपकजङ्ग हमाल वररष्ठ दृश्य सम्बपादक 

७७ श्री दीपराज बस्नेत ईजन्जलनयर (लसलिल) 

७८ श्री जशवानी थापा बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

७९ श्री देवीप्रसाद सापकोटा बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

८० श्री िोजराज बडन बररष्ठ ध्वलन लनयन्त्रक 

८१ श्री हवश्वशे्वर पौडेल इजञ्जलनयर 
८२ श्री जशक्षा िट्टराई बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

८३ श्री टीका ढकाल बररष्ठ व्यापार प्रवधवक 

८४ श्री िंिाप्रसाद खलतवडा बररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

८५ श्री सनिरा िौतम बररष्ठ समाचार सम्बपादक 

८६ श्री अलमत कन मार बमाव बररष्ठ ध्वलन लनयन्त्रक 

८७ श्री टनयलकन मार अलधकारी बररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

८८ श्री ठदनेश पौडेल बररष्ठ लेखा अलधकृत 

८९ श्री शंकरकन मार बनढाथोकी  बररष्ठ क्यामराम्बयान 

९० श्री प्रकाश महत बररष्ठ क्यामराम्बयान 

९१ श्री रमेश नालिला बररष्ठ प्रशासन अलधकृत 

९२ श्री सन्तोर् खड्का  बररष्ठ दृश्य सम्बपादक 

९३ श्री मोहनकन मार लसंह बररष्ठ दृश्य सम्बपादक 

९४ श्री हेमप्रसाद जघलमरे बररष्ठ लेखा अलधकृत 



९५ श्री मधनकर महजवन  प्रशासन अलधकृत 

९६ श्री परमानन्द राय दृश्य समपादक 

९७ श्री रहव तनलाधर क्यामराम्बयान 

९८ श्री प्रदीपकन मार चापािाई समाचार सम्बपादक 

९९ श्री लक्ष्मीप्रकास शे्रष्ठ प्रशासन अलधकृत 

१०० श्री रामेश्वरप्रसाद धामी प्रशासन अलधकृत 

१०१ श्री सरस्वती शमाव दृश्य समपादक 

१०२ श्री रमेश महजवन आहटवि 

१०३ श्री सनधीरकन मार लमश्र क्यामराम्बयान 

१०४ श्री कृष्णहरर वखनन्छे अलधकृत टाइहपि 

१०५ श्री दनिावनन्द प्रसाद िनप्ता प्रशासन अलधकृत 

१०६ श्री चन्दनहवक्रम शाह कम्बप्यनटर अलधकृत 

१०७ श्री ठदलीपकन मार शे्रष्ठ लेखा अलधकृत 

१०८ श्री प्रशान्त कन थन प्राहवलधक अलधकृत 

१०९ श्री दीपकराज शे्रष्ठ आहटवि 

११० श्री सनजस्मताकन मारी आचायव अलधकृत कम्बप्यनटर अपरेटर 
१११ श्री मोहनलसंह महजवन प्राहवलधक अलधकृत 

११२ श्री प्रकाशकन मार मिर प्राहवलधक अलधकृत 

११३ श्री टेकबहादनर खड्का क्यामराम्बयान 

११४ श्री ठदलीपकन मार लसंह स्टूलडयो लनमावता 
११५ श्री ओमकारनाथ शनक्ल प्राहवलधक अलधकृत 

११६ श्री संजयकन मार िनप्ता प्राहवलधक अलधकृत 

११७ श्री सनरेन्र पौड्याल समाचार सम्बपादक 

११८ श्री हवष्णनिक्त महजवन क्यामराम्बयान 

११९ श्री कन मार शमाव क्यामराम्बयान 

१२० श्री अलनता लिरी प्राहवलधक अलधकृत 

१२१ श्री पराजन के.सी. प्राहवलधक अलधकृत 

१२२ श्री पूजा शे्रष्ठ ध्वलन लनयन्त्रक 

१२३ श्री अननप पौडेल दृश्य सम्बपादक 

१२४ श्री मधनकर हवश्वकमाव कम्बप्यनटर अलधकृत 



१२५ श्री िोमादेवी शे्रष्ठ अलधकृत टाइहपि 

१२६ श्री राजेन्र पोखरेल ध्वलन लनयन्त्रक 

१२७ श्री लोकबहादनर खत्री प्राहवलधक अलधकृत 

१२८ श्री अनन्त चाललसे क्यामराम्बयान 

१२९ श्री अशोककन मार बस्नते क्यामराम्बयान 

१३० श्री हववेक लतजम्बसना प्राहवलधक अलधकृत 

१३१ श्री ठदनेशप्रसाद लसंह प्रशासन अलधकृत 

१३२ श्री राजेन्र पोखरेल समाचार सम्बपादक 

१३३ श्री केशवराज हवि समाचार सम्बपादक 

१३४ श्री छहरा दवाडी समाचार सम्बपादक 

१३५ श्री रोहवन शमाव )दाहाल( क्यामराम्बयान 

१३६ श्री हवहपन कन मार झा दृश्य सम्बपादक 

१३७ श्री दामोदर िजनरेल दृश्य सम्बपादक 

१३८ श्री प्रहवन्रकन मार श्रीवास्तव ध्वलन लनयन्त्रक 

१३९ श्री जीवन काफले प्रशासन अलधकृत 

१४० श्री वरुणानन्द मजल्लक प्राहवलधक अलधकृत 

१४१ श्री हवकासकन मार िटृराई प्रशासन अलधकृत 

१४२ श्री कल्पना बज्राचायव कम्बप्यनटर अलधकृत 

१४३ श्री अंजना जशल्पकार लनमावता 
१४४ श्री सूचना िण्डारी दृश्य सम्बपादक 

१४५ श्री सलोजा दाहाल समाचार सम्बपादक 

१४६ श्री सरोज महजवन दश्य संग्रहलय अलधकृत 

१४७ श्री नवराज दाहाल क्यामराम्बयान 

१४८ श्री जशवनारायण चौधरी प्राहवलधक अजघकृत 

१४९ श्री सनन्दरलाल चौधरी  प्राहवलधक अलधकृत 

१५० श्री उमेशहरर आचायव  प्राहवलधक अलधकृत 

१५१ श्री जशव पंिेनी  क्यामराम्बयान 

१५२ श्री बाहटका राणा  दृश्य सम्बपादक 

१५३ श्री स्वेता थापा  ध्वलन लनयन्त्रक 

१५४ श्री कहवता ढनंिाना  लेखा अलधकृत 



१५५ श्री ठदलीपकन मार ओझा  प्रशासन अलधकृत 

१५६ श्री लतलकबहादनर थापा वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१५७ श्री रमेश डंिोल वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१५८ श्री लक्ष्मी प्रसाद िट्टराई वररष्ठ सहायक कम्बप्यनटर अपरेटर 
१५९ श्री रुरनाथ शनक्ल वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१६० श्री सरोज शमाव आचायव व.सहायक ध्वलन लनयन्त्रक 

१६१ श्री खड्गबहादनर बस्नेत व.सहायक ध्वलन लनयन्त्रक 

१६२ श्री प्रदीप लनइंटेल वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१६३ श्री सनलमतकन मार िनप्ता वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१६४ श्री प्रध्यूम्बन लमश्र वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१६५ श्री सनरेन्र आचायव वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१६६ श्री अलनता ररमाल वररष्ठ सहायक लेखा 
१६७ श्री सनजजता लिरी वररष्ठ सहायक कम्बप्यनटर अपरेटर 
१६८ श्री हवष्णन पन्थी वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१६९ श्री सूयवप्रकाश पोखरेल वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१७० श्री कहपल िट्टराई वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१७१ श्री अन्जनकन मार चौधरी वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१७२ श्री जयशंकर लत्रपाठी वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१७३ श्री प्रध्यनम्बन ढनं िेल वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१७४ श्री कृष्णबहादनर रजक वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१७५ श्री सानोकाजी शे्रष्ठ वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१७६ श्री अननपकन मार जघलमरे वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१७७ श्री नवराज काकी वररष्ठ सहायक प्रशासन 

१७८ श्री प्रठदप बस्नेत वररष्ठ सहायक लेखा 
१७९ श्री नरेश खड्का वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

१८० श्री िोजबहादनर हवश्वकमाव व.सहायक ध्वलन लनयन्त्रक 

१८१ श्री शैलेन्रकन मार झा वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१८२ श्री रामकन मार थापा वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१८३ श्री माया खत्री वररष्ठ सहायक प्रशासन 

१८४ श्री बमबहादनर खड्का वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 



१८५ श्री उमादत्त िट्ट वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१८६ श्री हेमबहादनर काकी वररष्ठ सहायक प्रशासन 

१८७ श्री धनवव थापा वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१८८ श्री जखमबहादनर खत्री वररष्ठ सहायक प्रशासन 

१८९ श्री राजकन मार राउत बररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१९० श्री दीपक पराजनली बररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१९१ श्री उज्जनारायण शे्रष्ठ बररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१९२ श्री हवनय शाह बररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

१९३ श्री रजनी शाक्य बररष्ठ सहायक लेखा 
१९४ श्री सनोज महजवन बररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१९५ श्री ममता कोइराला बररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१९६ श्री हवलनता ररजाल बररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१९७ श्री राजेश थापामिर बररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

१९८ श्री सनजशल अलधकारी बररष्ठ सहायक ध्वलन लनयन्त्रक 

१९९ श्री सन्तोर् लसंह बररष्ठ सहायक ध्वलन लनयन्त्रक 

२०० श्री हवष्णनहरर कोइराला वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

२०१ श्री ज्योती काफ्ले वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

२०२ श्री लक्ष्मी िौतम वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

२०३ श्री उमेशकन मार चौधरी वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

२०४ श्री मेननका राई थेवे वररष्ठ सहायक प्रशासन 

२०५ श्री मीना महजवन वररष्ठ सहायक प्रशासन 

२०६ श्री कल्पना शमाव वररष्ठ सहायक प्रशासन 

२०७ श्री सानन खड्का  वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

२०८ श्री मनकेश चौधरी वररष्ठ सहायक दृश्य सम्बपादक 

२०९ श्री हवनय देसार वररष्ठ सहायक क्यामराम्बयान 

२१० 

श्री िणेशबहादनर ढकाल 
के्षत्री वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

२११ श्री हववेक कठायत वररष्ठ सहायक प्रशासन 

२१२ श्री सदानन्द मजल्लक वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

२१३ श्री पनष्पा खनाल वररष्ठ सहायक ध्वनी लनयन्त्रक 



२१४ श्री राकेश चौधरी वररष्ठ सहायक प्राहवलधक 

२१५ श्री कृष्णलोचन झा वररष्ठ सहायक सनरक्षा 
२१६ श्री शम्बिपू्रसाद अलधकारी वररष्ठ सहायक प्रशासन 

२१७ श्री जशवराज हव.सी. वररष्ठ सहायक लेखा 
२१८ श्री धनबहादनर खड्का बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२१९ श्री टीकाराम िण्डारी बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२० श्री राममान शे्रष्ठ बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२१ श्री िौरव बोिटी बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२२ श्री अरहवन्दकन मार यादव बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२३ श्री राजन के्षत्री बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२४ श्री सनलनता शमाव बररष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२२५ श्री सन्ध्या पौडेल आचायव बररष्ठ सहायक प्रशासन 

२२६ श्री कररश्मा कवर बररष्ठ सहायक प्रशासन 

२२७ श्री देवानलसंह पनन बररष्ठ सहायक प्रशासन 

२२८ श्री प्रिा िण्डारी बररष्ठ सहायक लेखा 
२२९ श्री राजकन मार महत सहायक सनरक्षा 
२३० श्री लक्ष्मण रावल धामी सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३१ श्री लडल्लीराम माझी सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३२ श्री सूयवबहादनर लामा सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३३ श्री घनश्याम काकी सहायक प्राहवलधज्ञ)लिहटआर( 
२३४ श्री तरनारायण िच्छदार सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३५ श्री अननप राई सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३६ श्री रामकला राना सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३७ श्री संजन शाह सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३८ श्री रमेशकन मार माझी सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२३९ श्री हवद्याकान्त पजण्डत सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२४० श्री सनमनकन मार शे्रष्ठ सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२४१ श्री रोशी जघलमरे सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२४२ श्री िणेशवहादनर अलधकारी सहायक सनरक्षा 
२४३ श्री ि नमाकन मारी आचावय सहायक प्रशासन 



२४४ श्री लमरादेवी अलधकारी सहायक प्रशासन 

२४५ श्री पववत काकी सहायक लेखा 
२४६ श्री महेश लनरौला  सहायक प्राहवलधक )ट्रा.अ.( 
२४७ श्री िीमप्रसाद लतलमजल्सना हेिी चालक )५( 
२४८ श्री मदनकृष्ण शे्रष्ठ चालक )५( 
२४९ श्री कमलप्रसाद िोतामे चालक )५( 
२५० श्री अशोककन मार वखती चालक )४( 
२५१ श्री जखलकराज खड्का हेिी चालक )३( 
२५२ श्री श्यामलाल थारु चालक )२( 
२५३ श्री सूयव ि नजेल चालक )२( 
२५४ श्री रमेश बस्नते चालक )२( 
२५५ श्री राजमान तामाङ चालक (१) 

२५६ श्री जीवन तामाङ चालक (१) 

२५७ श्री नामसारी महजवन हल्कारा )५( 
२५८ श्री जीतेन्र डाँिोल हल्कारा )५( 
२५९ श्री प्रल्हाद हवि कायावलय सहयोिी )५( 
२६० श्री वरीवहादनर देसार कायावलय सहयोिी )५( 
२६१ श्री रामबहादनर बरुवाल कायावलय सहयोिी )५( 
२६२ श्री काशीलाल महजवन कायावलय सहयोिी )५( 
२६३ श्री श्रीराम हवि कायावलय सहयोिी )५( 
२६४ श्री कृष्णवहादनर शे्रष्ठ कायावलय सहयोिी )५( 
२६५ श्री ठदनेशथापा मिर कायावलय सहयोिी )५( 
२६६ श्री राजन लोहनी कायावलय सहयोिी )५( 
२६७ श्री जोिीन्दर मंडल कायावलय सहयोिी )५( 
२६८ श्री वकृ्षा महरा कायावलय सहयोिी )५( 
२६९ श्री ध्यानी हवश्वास कायावलय सहयोिी )५( 
२७० श्री कणवबहादनर थापा कायावलय सहयोिी )५( 
२७१ श्री नरहरर चपाईं कायावलय सहयोिी )५( 
२७२ श्री हवष्णनवहादनर कन माल कायावलय सहयोिी )५( 
२७३ श्री उमा लधमाल कायावलय सहयोिी )५( 



२७४ श्री जिदीशप्रसाद लोलनया कायावलय सहयोिी )५( 
२७५ श्री देवेन्रप्रसाद फन याल कायावलय सहयोिी )५( 
२७६ श्री ओमवहादनर खत्री कायावलय सहयोिी )५( 
२७७ श्री तनलसा चाललसे कायावलय सहयोिी )४( 
२७८ श्री कृष्णबहादनर रावल कायावलय सहयोिी )३( 
२७९ श्री सररता लतलमजल्सना कायावलय सहयोिी )३( 
२८० श्री शम्बि ूथापामिर कायावलय सहयोिी )३( 
२८१ श्री महेन्रबहादनर दाहाल कायावलय सहयोिी )३( 
२८२ श्री दशबहादनर शे्रष्ठ कायावलय सहयोिी )३( 

 

 

घ नपेाल टेलललिजनबाट प्रदान िररन ेसेवा:- टेलललिजन प्रसारणको माध्यमद्वारा जनतालाई 

 सूसनजचत िने, जशजक्षत िने, सकारात्मक पररवतवनका लालि उत्प्ररेरत िने र मनोरञ्जन 
ठदन े 

ङ नपेाल टेलललिजनको शाखा/ महाशाखा र जजम्बमेवार अलधकारी  

श्री समाचार महाशाखा, लनदेशक    -मनोहरर थापा 
श्री इजन्जलनयररङ महाशाखा, लनदेशक    -जचन्तामजण बराल 

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

श्री कायवक्रम महाशाखा ( एन. हट. लि. प्लस) प्रमनख - रहवन्र जघलमरे 

श्री कायवक्रम महाशाखा (राहिय प्रसारण),प्रमुख  -डा.टङ्कप्रसाद उप्रतेी 
श्री अपरेशन महाशाखा, प्रमनख         -उत्तम लसलवाल 
श्री आलथवक प्रशासन महाशाखा, प्रमनख   -पवन माण्डव्य 

श्री एनहटिी इटहरी च्यानल,सननसरी, प्रमनख  - पनष्पहरर क्याम्बपा राई 

श्री  एनटीिी कोहलपनर च्यानल बााँके, प्रमनख  - लनराजन खनाल 

श्री आन्तररक लेखा परीक्षण, प्रमनख   - सनरेन्रबहादनर बस्नेत 

 

 

 



  च. सेवा प्राप्त िनव लाग्ने दस्तनर र अवलध:-   

gful/s j8fkq -Citizen Charter_ 
 

qm=;+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos kg]{ sfuhft nfUg] ;do nfUg] z'Ns ;Dks{ kbflwsf/L 

÷dxfzfvf÷zfvf÷ 

sf]7f g+a/ 

u'gf;f] ;'Gg] 

clwsf/L 

!= ;dfrf/ ;+sng, 

k|;f/0f tyf 6s ;f] 

sfo{qmd pTkfbg Pj+ 

k|;f/0f ug{ 

lgdGq0ff kq, 6]lnkmf]g, 

ˆofS;,Od]n jf sfuhft 

cljnDj lgMz'Ns k|d'v, ;dfrf/ 

dxfzfvf÷ 

l;ˆ6 OGrfh{  

dxfk|jGws  

@= sfo{s|d pTkfbg ug{ 

 

cfjZos ljj/0f v'n]sf] 

lgj]bg 

 

;Demf}tf 

cg';f/ 

 

lgodfg';f/

sf] z'Ns 

k|d'v, sfo{s|d÷Aofkf/ 

dxfzfvf÷;DjlGwt 

zfvf / lgdf{tf 

dxfk|jGws  

 

#= sfo{s|d k|;f/0f ug{ ;+:yfaf6 sfo{qmdsf] 

ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

& lbg lgodfg';f/

sf] z'Ns 

k|d'v, sfo{qmd dxfzfvf 

÷;DalGwt zfvf  

gfoj 

dxfk|jGws 

 -sfo{s|d_÷ 

dxfk|jGws  

$= uLt÷ ehg On 

Air ug{ 

sfo{s|d dxfzfvfaf6 

pknAw x'g] kmf/d ;lxt 

k]z ug'{ kg]{ 

& lbg lgMz'Ns k|d'v, sfo{s|d dxfzfvf 

jf ;DalGwt zfvf  

gfoj 

dxfk|jGws 

 -sfo{s|d_ 

%= jfx\o ;+3÷;+:yfsf 

nflu lgdf{0f x'g] 

sfo{qmdx? k|;f/0f 

ug{ 

s] s:tf] sfo{qmd lgdf{0f 

ug]{ Pj+ 5fofª\sg :yn 

v'n]sf] kq 

# lbg  lgMz'Ns k|d'v, sfo{s|d dxfzfvf 

/ ;DalGwt zfvf 

gfoj 

dxfk|jGws 

 -sfo{s|d_ 

^= sfo{s|d k|;f/0f 

k|df0fkq lng 

s'g sfo{s|d, slxn] k|; 

f/0f ePsf] xf] < v'n]sf] kq 

;lxtsf] lgj]bg  

@ lbg  lgodfg';f/  k|d'v, sfo{s|d ÷ Jofkf/ 

dxfzfvf÷ lj1fkg 

zfvf 

gfoj 

dxfk|jGws 

 -k|zf;g_ 

&= b[Zo ;+u|fxnoaf6 

b'Zo  

lng 

s'g b[Zo, slt ;dosf], 

dfu / k|of]hg s] xf] 

ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

@ lbg  lgodfg';f/ 

k|lt ldg]6 

z'Ns 

k|d'v, sfo{s|d dxfzfvf 

/ ;DalGwt zfvf  

gfoj 

dxfk|jGws 

 -sfo{s|d_ 

*= ;"rgf k|;f/0f tyf 

Live Notice ÷ 

Ad notice 

c8{/ n]6/, ;"rgf tyf 

k|;f/0f of]Uo ;fdu|L 

! lbg 

 

lgodfg';f/ k|d'v, lj1fkg zfvf÷ 

Jofkf/ dxfzfvf 

gfoj 

dxfk|jGws  

-k|zf;g_ 

(= dflg; x/fPsf] ;"rgf 

k|sfzg ug{ 

k|x/L l/kf]6{ 

kmf]6f] ! yfg,  

! lbg b'O{k6s 

lgMz'Ns / 

yk 

k|ltk6s 

?= %^%.–

z'Ns lnP/ 

k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

gfoj 

dxfk|jGws  

-k|zf;g_ 

!)= lj1fkg k|;f/0f ug{ lj1fkg c8{/ kq, k|;f/0f 

;fdu|L tyf k|;f/0f 

cg'dltkq -Censor) 

!÷@ lbg ;+:yfgsf] 

Rate 

Card 

cg';f/ 

 

k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

dxfk|jGws 

÷ sfo{sf/L 

cWoIf 

!!= lj1fkg k|;f/0f 

k|df0fkq lng 

;DjlGwt 

sfof{no÷Ph]G;Lsf] kq 

! lbg lgMz'Ns k|d'v, lj1fkg zfvf k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷ 



gfoj 

dxfk|jGws 

 -k|zf;g_ 

!@= Ph]G;L btf{ ug{ 

 

? Psnfvsf] a}+s ckm 

sf7df8f}+ df bflvnfsf] 

;Ssn ef}r/  

sDkgL÷3/]n' btf{, 

k|aGwkq / 

lgodfjnL,Kofg,s/ r'Qmf, 

sfnf];"rL / afFsL aSof}tf 

g/x]sf] :j3f]if0ffkq / ;a} 

k|df0fkqdf gf]6/Laf6 

k|dfl0ft;lxt lgj]bg 

& lbg   

? @,))).– 

k|d'v, Aofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

dxfk|jGws  

 

!#= 

 

Ph]G;L gjLs/0f ug{ sDkgL÷3/]n' btf{, 

k|aGwkq / 

lgodfjnL,Kofg,s/ r'Qmf, 

;fem]bf/L tyf gfd 7]ufgf 

kl/jt{geP hfgsf/L / 

ut cf=j=sf] s/ r'Qmf 

k|df0fkq, 

;fem]bf/x?sf] gful/stfsf] 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk, ;a} 

k|df0fkqdf gf]6/Laf6 

k|dfl0ft;lxt lgj]bg 

 

& lbg  

 

lgMz'Ns 

 

k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

 

dxfk|jGws  

 

!$= 

= 

 

Ph]G;L vf/]h cflwsfl/s lgj]bg 

 

 

& lbg  

 

lgMz'Ns 

k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

 

dxfk|jGws  

 

!%= 

= 

Ph]G;L k'gM btf{ lgj]bg, sDkgL btf{÷3/]n' 

btf{, k|aGwkq / 

lgodfjnL, Eof6÷Kofg 

btf{,s/ r'Qmf, ;a} 

k|df0fkqdf gf]6/Laf6 

k|dfl0ft  

& lbg ?= 

!%,))).– 

k|d'v, Jofkf/ 

dxfzfvf÷lj1fkg zfvf 

 

dxfk|jGws  

 

!^= ;+:yfgsf] sfo{s|d 

;do las|L, sfo{s|d 

k|fof]hg, ;dfrf/df 

lj1fkg Kofs]h las|L 

cflb ug{ 

 

jflif{s af]nkq dfkm{t 
÷af“sL ;do jftf{åf/f 
ljs|L 

lgj]bg, sDkgL btf{÷3/]n' 

btf{, k|aGwkq / lgodfjnL, 

Eof6÷Kofg btf{,s/ r'Qmf, 

;a} k|df0fkqdf gf]6/Laf6 

k|dfl0ft 

 lg0f{o  

kZrft 

jflif{s 
af]nkq / 
Jofkf/ 

lgb]{lzsf 

jdf]lhd 

k|d'v, Jofkf/ dxfzfvf÷ 

Jofkf/ k|j4{g zfvf 
 

sfo{sf/L 

cWoIf 

!&= k|ToIf k|;f/0f k|:tfj / sfo{s|d vfsf 

tyf cfjZos 

sfuhft;lxtsf] lgj]bg  

lg0f{o 

kZrft 

;+:yfgsf] 

Rate 

Card 

cg';f/ 

 

k|d'v,  Jofkf/ 

dxfzfvf÷ Jofkf/ 

k|j4{g zfvf 

sfo{sf/L 

cWoIf 



!*= OG6g{lzk ug{ – z}lIfs ;+:yfsf] cg'/f]w 

kq 

– sn]hdf cWoog/t 

/x]sf]  

– gful/stfsf] k|ltlnlk 

& lbg   ? %,))).– k|d'v, sd{rf/L k|d'v 

zfvf,÷;DjlGwt 

dxfzfvf 

dxfk|jGws  

 

!(= cjnf]sg e|d0f ug{ – ;+:yfsf] cg'/f]w   kq  

– a9Ldf %) hgf;Dd  

– xKtfsf] ! lbg z'qmjf/ 

lgj]bg 

k|fKt ePsf] 

Ps xKtf 

leq 

lgMz'Ns  k|d'v, sd{rf/L k|zf;g 

zvf÷k|;f/0f zfvf 

dxfk|jGws 

@)= 6]lnlehg k|;f/0f 

cj/f]w ePdf 

 

–6]lnkmf]g af6 ;d:of 

l6kfpg ;lsg] 

tTsfn lgMz'Ns k|d'v, k|;f/0f zfvf 

÷OlGhlgol/Ë dxfzfvf  

gfoj 

dxfk|jGws  

-ljsf;_ 

 

gf]6= ;]jf k|jfxsf nflu cfjZos kg]{ sfuhft, z'Ns cflb ljifox? ;+:yfgsf] ;do ;dodf ePsf 

lg0f{ofg';f/ km/s x'g;Sg] x'Fbf ;f]xL cg';f/ x'g] 5 .  

 

छ  लनणवय िने प्रकृया र अलधकारी: सम्बबजन्धत शाखा, महाशाखाबाट उठान िएका 
हवर्य/हटप्पणीमा तहित राय पेश  िरी संस्थान प्रमनख / सञ्चालक सलमलत बाट लनणवय 
ललइने। 

ज  लनणवय उपर उजनरी सनने्न अलधकारी : संस्थान प्रमनख तथा सञ्चालक सलमलत । 

झ        सम्बपादन िरेको कामको हववरण :- संस्थानको  कायवक्रम तथा प्रिलत  

  

Rofgnut?kdf  cf=j= @)&&÷)&* sf] d'Vo lqmofsnfk / ljifoj:t'df ;'wf/M 

Gf]kfn 6]lnlehgn] cfkm\gf ;a} Rofgnx?df yk sfo{qmdx? ;d]t ljifoj:t'df ;'wf/ ub}{ cfPsf] 

5 . k|d'v sfo{qmdx? b]xfo adf]lhd /x]sf] 5 . 

g]kfn 6]lnlehg -/fli6«o k|;f/0f_  

 df3 dlxgf 

 

नेपाल टेलललिजनको ३६औ वालषिकोत्सवको अवसरमा नेपाल टेललिजन रालरिय प्रसारणबाट वतृ्तलित्र, लवशेष पररसंवाद र 

प्रवर्द्िनात्मक सन्दशेहरु प्रसारण गररए । यसैगरी लनयलमत रुपमा प्रसारण हुद ैआइरहकेो गायन ररयाललटी शो वाइवाइ नपेाल 

स्टारको अलन्तम प्रलतस्पर्ाि सम्पन्न ियो । नेपाल टेलललिजनको स्टुलियो मै िएको मेघा शो को ग्राण्ि लिनालेमा पोखराकी 

एललना गरुुङ लवजयी हुनिुयो । यो उपालर्सँगै लवजतेा गरुुङले ३५ लाख रुपैयाँ नगद परुस्कार प्राप्त गनुििएको छ । 

नेपाल टेलललिजनले संिालन गरेको नपेालको सबिैन्दा ठूलो गायन ररयाललटी शो नेपाल स्टारको पलहलो लवजेता छनौटको 

नेपाल टेलललिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पलन गररएको लियो । 

दशेिर गररएको अलिशनबाट छनोट िएका १ शय ८० जना प्रलतस्पर्ी मध्येबाट अलन्तम छनौटका लालग िलुनएका िार उत्कृष्ट 

गायकबीि अलन्तम प्रलतस्पर्ाि र दशिकको िोलटङबाट गरुुङ लवजेता घोलषत हुनिुएको हो । 

प्रलतयोलगताको अलन्तम प्रलतस्पर्ािको यात्रा तय गरेका अन्य ३ जना प्रलतयोलगलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ परुस्कार प्रदान गररएको 

छ ।  



 

 ;"rgf d]/f] xs, cfhsf] lj1fg, Gofodf kx'Fr sfo{qmdx? lgdf{0f tyf k|;f/0f eP .  

 cGo sfo{qmdx? klg lg/Gt/ k|;f/0f eP . 

 

फागुन महिना 

 

हिशेष कार्यक्रमिरुको हनमायण र प्रसारण 

 
नेपाल टेलललिजन रालरिय प्रसारणबाट यो मलहना सरकारको ३ वषि पगुकेो अवसरमा लवशेष कायिक्रमहरु लनमािण तिा 

प्रसारण िएका छन ्। यो मलहना प्रसाररत सबै जसो कायिक्रममा सरकारको उपललधर् र िुनौतीका लवषय समावशे गररयो । 

सरकारको ३ वषिको अवसरमा आयोलजत कायिक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनकुा सािै यस सम्बन्र्ी पररसंवाद, लवशेष पररसंवाद 

लनमािण तिा प्रसारण ियो ।  

यो मलहना कायिक्रम उत्पादनको लहसाबल ेअझ लवशेष रह्यो । छमछमी र नेपाल स्टार जस्तो मगेा कायिक्रम लनमािण गद ै

आएको नेपाल टेलललिजनले अको मगेा कायिक्रम दाहोरी च्यालम्पयन लनमािण तिा प्रसारण पलन यलह मलहनाबाट िालनी 

गयो । 

यो मलहना लनयलमत कायिक्रमहरु संघषि, दललत सवाल, सिूना मरेो हक, जनस्वास््य बहस, रोजगार हाम्रो सरोकार, 

परीक्षा सवाल र हाम्रो उच्ि लशक्षा प्रसारण िए । यसैगरी कोलिि हटलाइन, कोरोना केयर, लशक्षाको िौतारी, समरृ्द् 

नेपाल, सरुलक्षत नेपाल, आजको ििाि, मरेो देश मरेो संलगत, मलहला अलर्कार, सशुासन सवाल, आजको लवज्ञान, संसद 

िोकस, िलूममा प्रलवलर्, काननूका कुरा, लिलजटल नेपाल, सजृनाका सारिी, िौतारी, लिल्ड्रेन्स क्लब, टेलललिल्ड्म 

जीवनिक्र लनमािण तिा प्रसारण िए ।   

 

यसका सािै र्ालमिक कायिक्रमहरु ज्योलतष मन्िन, लवश्वास र योग र जीवन, प्रसारण िए । दलैनक रुपमा प्रसारण 

हुन े कृलष कायिक्रमहरु कृलषमा संवाद, नलवन कृलष प्रलवलर्, लकसान प्रश्न मञ्ि, सिल कृषक, कृलषमा मलहला, कृलष 

गलतलवलर् र कृलष टेलललिल्ड्म िरोषा लनमािण तिा प्रसारण िए ।  

सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयको सहकायिमा लनमािण हुने लवलिन्न िाषािाषीका कायिक्रहरु पलन यो मलहना 

प्रसारण िए । नेपाल िाषाको नेवा दब,ु िोजपरुी िाषाको िोजपरुी आवाज, िारु िाषाको समाद, अवर् िाषाको अवर् 

दशिन, तामाङ िाषाको तमु्दङु र मिैली िाषाको िौवटीया कायिक्रमहरु प्रसारण िए । 

 

 

आम दशिकमाझ लनरन्तर रुपमा सिूना, जानकारी र सन्दशे प्रवाह गनुिपने दालयत्वलाई अझ सशक्त रुपमा लनवािह गदै नेपाल 

टेलललिजनले लवलिन्न लवषयमा पररसंवाद, लवशषे संवाद र जनिेतनामलूक सन्दशेहरुहरु लनमािण गद ैआएको छ । यसैगरी 

यो मलहना प्रजातन्त्र बारे, मलहला सम्बन्र्ी र केही वातावरण सम्बन्र्ी वतृ्तलित्र प्रसारण िएका छन ्।  

यसका सािै प्रर्ानमन्त्रीको सम्बोर्न, मलन्त्रपररषद ्बैठकको लनणिय, सरकारको ३ वषि, स्वास््य तिा जनसंख्या मन्त्रालयको 

प्रेस लिलिङ, प्रजातन्त्र लदवस, सरकार र लवप्लव समहू लवि सहमलतमा हस्ताक्षर कायिक्रम, महालशवरात्री, सेना लदवस, 

नेपm्टा लिल्ड्म अवािि  लगायत लवलिन्न कायिक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पलन टेलललिजनले यो मलहनामा गरेको छ । 



 

 चैत्र महिना 

२०७७ सालको अन्त्य र नयाँ वषिको स्वागतमा नेपाल टेलललिजन रालरिय प्रसारणबाट यो मलहनाको अलन्तम लदनमा 

शिुारम्ि साँझ कायिक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण ियो । यो कायिक्रम राती साढे ९ बज ेदलेख साढे १२ बजसेम्म लनरन्तर प्रत्यक्ष 

प्रसारण ियो । जसमा लवलिन्न लगत, नतृ्य तिा प्रस्तलुतहरु रहकेा लिए । 

 

यो मलहना लनयलमत कायिक्रमहरु दोहोरी च्यालम्पयन, संघषि, दललत सवाल, सिूना मरेो हक, जनस्वास््य बहस, रोजगार 

हाम्रो सरोकार, परीक्षा सवाल र हाम्रो उच्ि लशक्षा प्रसारण िए । यसैगरी कोलिि हटलाइन, कोरोना केयर, लशक्षाको 

िौतारी, समरृ्द् नेपाल, सरुलक्षत नेपाल, आजको ििाि, मरेो दशे मरेो संलगत, मलहला अलर्कार, सशुासन सवाल, आजको 

लवज्ञान, संसद िोकस, िलूममा प्रलवलर्, काननूका कुरा, लिलजटल नेपाल, सजृनाका सारिी, िौतारी, लिल्ड्रेन्स क्लब, 

टेलललिल्ड्म जीवनिक्र लनमािण तिा प्रसारण िए ।   

 

यसका सािै र्ालमिक कायिक्रमहरु ज्योलतष मन्िन, लवश्वास र योग र जीवन, प्रसारण िए । दलैनक रुपमा प्रसारण हुने कृलष 

कायिक्रमहरु कृलषमा संवाद, नलवन कृलष प्रलवलर्, लकसान प्रश्न मञ्ि, सिल कृषक, कृलषमा मलहला, कृलष गलतलवलर् र 

कृलष टेलललिल्ड्म िरोषा लनमािण तिा प्रसारण िए ।  

सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयको सहकायिमा लनमािण हुने लवलिन्न िाषािाषीका कायिक्रहरु पलन यो मलहना प्रसारण 

िए । नेपाल िाषाको नेवा दब,ु िोजपरुी िाषाको िोजपरुी आवाज, िारु िाषाको समाद, अवर् िाषाको अवर् दशिन, 

तामाङ िाषाको तमु्दङु र मिैली िाषाको िौवटीया कायिक्रमहरु प्रसारण िए । 

 

 

आम दशिकमाझ लनरन्तर रुपमा सिूना, जानकारी र सन्दशे प्रवाह गनुिपने दालयत्वलाई अझ सशक्त रुपमा लनवािह गदै नेपाल 

टेलललिजनले लवलिन्न लवषयमा पररसंवाद, वतृ्तलित्र र जनिेतनामलूक सन्दशेहरुहरु लनमािण गद ैआएको छ ।  

यसका सािै प्रर्ानमन्त्रीको सम्बोर्न, मलन्त्रपररषद ्बैठकको लनणिय, स्वास््य तिा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस लिलिङ 

लगायत लवलिन्न कायिक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण पलन टेलललिजनले यो मलहनामा गरेको छ । cGo sfo{qmdx? klg 

lg/Gt/ k|;f/0f eP . 

 

Pg6LeL Kn;  

:yfkgfsfn b]lvg} :j:Yo dgf]/~hg, v]ns'b / o'jf rf;f]sf ljifoj:t'nfO{ k|fyldstf lbb} 

cfPsf] of] Rofgnn] cfˆgf k|;f/0fdf sltko ;fdflhs ?kfGt/0f, hgr]tgf lj:tf/ Pj+ nf]ssnf 

;+:s[lt, g]kfnL df}lns ;Dkbf tyf w/f]x/x?af/] hfgsf/L u/fpg] / ;+/If0f / hgrf;f] hufpg] vfnsf 

;fdu|Lx?nfO{ klg ;dfj]z ub}{ cfPsf] 5 . 

of] Rofgnaf6 b}lgs 8]9 306f k|;f/0f x'g] bz{s;Fu k|ToIf s'/fsfgLdf cfwfl/t cfw'lgs kk 

;+uLtsf] dgf]/~hgfTds sfo{s|d jt{dfg o'jf k':tfn] w]/} ?rfpg] sfo{s|d ag]sf] 5 . o;}u/L nf]s 

;+uLtsf kf/vLx?sf] nflu Rofgnn] o;} jif{b]lv pTkfbg k|;f/0f ;'? u/]sf] nf]sbf]xf]/L sfo{s|ddf klg 

bz{ssf] cfsif{0f lbglbg} a9b} ePsf] 5 . rnlrq ;+uLtIf]qsf k|ltefx?sf] sfo{s|d Biscope NTV 

PLUS klg Rofgnn] s]lx ;do cl3b]lv ;'? u/]sf] 5 . cfGtl/s pTkfbgsf sfo{s|dx?dWo] ;f}Gbo{ 

;DaGwL ;fKtflxs sfo{s|d Beauty pageant Journey k|f/De ePsf] 5 eg] ;f+uLlts sfo{s|d 

;'/;fwgfsf] pTkfbg clGtdr/0fdf k'u]sf] 5 . 



Rofgnsf] k|fyldstfsf] ljifo v]ns'b If]qdf ;fKtflxs Sports Info gfds sfo{s|dn] s'g} v]n 

ljz]if af/] lj:t[t hfgsf/L u/fpFb5 eg] ;ftfdf % lbg ljZjsf v]n ultljlwx?sf] sfo{s|d World 

Sports k|;f/0f x'g] u/]sf] 5 . v]ns"b If]qsf] ;fKtflxs ultljlwx?sf] sfo{s|d Sports Corner klg 

rfn' cf=a= sf] pQ/fw{df pTkfbg k|;f/0f x'g yfn]sf] 5 . 

s[lifIf]qsf cg';Gwfg Pj+ ljleGg k|ljlwx?sf] k|of]u af/] hfgsf/L u/fpg] sfo{s|d s[lif 

cg';Gwfg kl/ifb;Fusf] ;xsfo{df ;fKtflxs k|;f/0f x'b} cfPsf] 5 eg] o"jf k|ltefsf] lrgf/L Pj+ ltgsf 

k|of; / pknJwLx? af/] hfgsf/L u/fpg] sfo{s|d klg ;fKtflxs ?kdf k|;f/0f x'G5 . 

afnaflnsfsf] ;xeflutfdf ljleGg :yfgsf] e|d0f u/fpg] ljz]if :yfgsf] kl/ro u/fpg] afn 

sfo{s|d lx8\bf lx8\b} klg ;fKtflxs ?kdf k|;f/0f x'G5 . ;fy} of] Rofgnaf6 VOA n] pTkfbg u/]sf] 

c++u|]hL efiff l;sfpg] sfo{s|d klg ;fKtflxs ?kdf k|;f/0f x'G5 .  

cfGtl/s pTkfbgsf sfo{s|d afx]s Rofgnaf6 ;+:yfgsf] lgodfg';f/ af]nkq dfkm{t lals| 

ePsf] :n6df afXo lgdf{tf jf ;+:yfn] pTkfbg u/L NofPsf sfo{s|dx? k|;f/0f x'g] ub{5 . af]nkq 

dfkm{t lals| x'g g;s]sf s'g} vfln ;do :n6df afXo lgdf{tfn] Nofpg] hfgsf/Ld"ns j[Qlrqx? klg 

;+:yfgsf] lgodfg';f/ z'Ns nLO k|;f/0f ug]{ ul/Psf] 5 . 

शलैक्षक कायिक्रम, हास्य शृखंला अलत िो, समलृर्द्को बाटोमा, अनमोल हले्ड्ि, प्रबर्िन, आयवुदे, प्रयास, Clap 

Board, बाल सरोकार, लदगो बहस / सलक्छन छोरी, Business Hour, Youth  TV  show, 

Sports  Magazine को प्रसारण ियो । बालहर बाट लनमािण ि ैआउने पटके कायिक्रम तिा वतृ्तलित्रहरु जम्मा १३ ओटा 

प्रसारण िएको छ ।  कणािली प्रदशे स्िपना लदवस र लमस नेवा गरी दईु ओटा कायिक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण िएको समते गरी 

िागनु मलहनामा लनयलमत परुाना तिा नयाँ कायिक्रम र PSA गरी कूल १९५ ओटा कायिक्रमहरु प्रसारण िएको छ । 

 

Pg6LeL Go'h 

 

!_ ;dfrf/  

Pgl6eL Go'h Rofgndf /fli6«o tyf cGt/f{li6«o dxTjsf 36gfx?nfO{ k|fyldstfsf ;fy k|;f/0f 

ug]{ ul/Psf] 5 . To:tf ;dfrf/ k|;f/0f ubf{ cflwsfl/tf tyf ljZj;lgotfnfO{ hf]8 lbg] ul/Psf] 5 

. g]kfn ;/sf/sf dxTjk"0f{ sfo{x? ;dfrf/sf k|fyldstfdf kb{5g\ . o;}u/L hg;/f]sf/sf ljifoa:t' 

k|d'v k|fyldstfdf kg]{ u/]sf 5g\ . s]Gb|Lo sfof{nosf] l/kf]l6{ª l6dsf ;fy ;fy} laleGg lhNnfdf 

ePsf :yfgLo ;dfrf/bftfx? dfkm{t o:tf ;dfrf/ ;+sng ug]{ ul/Psf] 5. aif{el/ 36]sf dxTjk"0f{ 

36gf ;dfrf/sf laifoa:t' ag]sf 5g\ . af/f / k;f{sf] xfjf x'/L kLl8tx?sf] Aofyf xf];\ jf tfKn]h'ªdf 

ePsf] x]lnsK6/ jf cGo :yfgdf ePsf laleGg b'3{6gf k|d'vtfsf ;fy ;dfrf/ ag]sf 5g\ . ;/sf/n] 

z'? u/]sf] :j/f]huf/ sfo{qmd, h]i7 gful/ssfnflu z'? ul/Psf] ladf sfo{qmdsf ;fy} cGo dxTjk"0f{ 

sfo{qmd P+j laleGg k|b]z tyf :yfgLo ultlalw klg ;dfrf/sf k|fyldstfdf k/]sf 5g\ .  

o;aif{ ;DdfggLo /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LHo"n] ug{' ePsf] rLg, stf/, kf]Nof08, cd]l/sf cflb 

d'n'ssf] e|d0fsf] ;dfrf/ ;+sng ug{ of] Rofgnsf] k|ltlglw tL d'n'sdf uPsf lyP . o;}u/L 

;DdfggLo k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLHo"sf] cd]l/sf, :jLh/Nof08, rLg, leotgfd, sDaf]l8of 

nufotsf d'n'ssf] e|d0fsf] ;dfrf/ ;+sngdf klg 6f]nL k7fOPsf] lyof] . e|d0f 6f]nLdf ;+nUg 

;dfrf/ 6f]nLn] k7fPsf ;dfrf/ ljz]if k|fyldstfsf ;fy k|;f/0f ul/g'sf ;fy} 6f]nL e|d0faf6 kms]{ 

kl5 ljz]if Kofs]hsf ?kdf ;d]t sfo{qmd lgdf{0f u/L pRr k|fyldstfsf ;fy k|;f/0f ul/Psf] lyof]. 

 



समसामहर्क हिषर्िस्तु केहरित समाचार 

लवगतका मलहनाहरुमा जस्तै नेपाल टेलललिजनको समािार च्यानलबाट िागनु मलहनामा पलन जनिासोका लवलवर् लवषयका 

समािार र समािारमलूक सामग्रीहरु प्रसारण िएको छ । लवलिन्न रालरिय एवम ्अन्तरािलरिय महत्वका घटनाक्रमहरुको 

सिूना र समािार प्रस्तलुत िागनु मलहनामा पलन समािार च्यानलका प्रािलमकता बने । सरकारका नीलत तिा योजनाहरुबारे 

यिािि जानकारी संप्रेषण गरी आमनागररकलाई सुसलूित गराउन ेरालरिय च्यानलको दालयत्वबोर्ले लवगतमा झ ैलनरन्तरता 

पाएको छ । यसले समािार च्यानल र नेपाल टेलललिजनलाई समग्रम ैसरकारको सहयोगी पलन बनाइरहकेो छ । लवकास 

लनमािण र ती संग जोलिएका नागररका सरोकार, नीलत लनमािण र त्यसको कायािन्वयन, लवकासका प्रलतिल र जोलखमको 

मलू्ड्याङ्कन यी सबैमा समािार च्यानलले सरोकारवालाहरुसंग जोलिएर सिूना र समािार प्रसारण गरीरहकेो छ । 

संक्रमणबारे सचेतता  

स्वास््य महामारीको संकट बलनरहकेो कोरोनािाइरसको प्रिाव र त्यसलाई न्यलुनकरण गद ैस्वास््य सतकि ता सलहत सबै 

क्षेत्रहरु पवूिवत ्रुपमा सञ्िालनमा ल्ड्याउने वातावरणको लनमािणका लालग सिेतनामलुक समािार सामग्री र कायिक्रमहरुको 

लनमािणल ेगत मलहनाहरुमा जस्तै िागनु मलहनामा पलन लनरन्तरता पायो । यसैगरी कोलिि संक्रमणको अवस्िाबारेमा स्वास््य 

तिा जनसंख्या मन्त्रालयले साविजलनक गरेको दलैनक अद्यावलर्क लववरण र त्यससंग सम्वलन्र्त समािारहरु प्रसारण गरी 

जोलखमको अवस्िा र सरकारका लनदशेन एवम ्आग्रहहरुलाई आमनागररक सम्म समािारका रुपमा परु याउन ेकामले 

लनरन्तरता पाइरहकेो छ । कोलिि-१९ लवरुर्द्को खोप कायिक्रम, त्यसमा सहिागी हुनपुने प्रािलमकतामा परेका समहूलाई 

जानकारी संप्रेषण गदै खोप बारेमा लवलवर् सन्दििहरुलाई समािार च्यानलले प्रािलमकता सलहत प्रसारण गरेको छ । 

प्रत्र्क्ष प्रसारण माफय त सूचना संपे्रषणको पिल 

सरकारका प्रवक्ताले गनुिहुने पत्रकार सम्मलेन, मलन्त्रपररषदक्ा लनणिय साविजलनक, सरकार प्रमखुका तिि बाट िएका सम्वोर्न 

र कायिक्रम लगायतको प्रत्यक्ष प्रसारण संगै समािार बुलेलटनहरुमा पलन प्रसारण िएका छन ्।। 

 

;dfrf/ a'n]l6g  

 xfn lbgxF' k|ToIf k|;f/0f x'b} cfPsf ;dfrf/ a'n]l6gx?M s"n !^ j6f 

o h;dWo] g]kfnL ;dfrf/ a'n]l6g = !@ j6f  

o cu|]hL efiffdf ;dfrf/ a'n]l6g = $ j6f  

o /ftL ! ah] # ah] / % ah] ;dfrf/ k'g k|;f/0f ug]{ ul/Psf]. 

o ;+:s[t efiffdf ;dfrf/ ;fKtflxs ?kdf k|;f/0f x'+b} cfPsf 

o ;f+s]lts efiffdf ;dfrf/ ;fKtflxs ?kdf k|;f/0f x'+b} cfPsf] . 

 

lgoldt sfo{qmdx? 

!_ kqklqsf  

k|To]s lbg laxfg k|sflzt laleGg kqklqsf k|:t't ul/g] of] sfo{qmd hfgsf/Ld"ns x'g'sf;fy} 

nf]slk|otfsf] b[li6n] klg dxTjk"0f{ dflgPsf] 5 . 

@_ a}lbs 1fg la1fg  



Hof]ltif zf:q ;DaGwL of] sfo{qmd klg nf]slk|o sfo{qmdx?df kb{5 . of] sfo{qmd xKtfsf] # 

k6s k|;f/0f x'+b} cfO/x]sf] 5 . 

#_ ljZj 36gf 

g]kfn 6]lnlehgsf] k'/fgf] sfo{qmddf ljZj 36gf klg kb{5 . kl/jlt{t ;Gbe{df gof+ 9f+rfdf 

tof/ kfg]{ ul/Psf] of] sfo{qmddf ljZjdf 36]sf tfhf 36gfx? af/] hfgsf/L lbg] ul/Psf] 5 . of] 

sfo{qmd klg nf]slk|o sfo{qmddf kb{5 . 

 

$_ laleGg 6s zf]x? 

;dfrf/ dxfzfvfaf6 x/]s lbg lbp “;f] ;f9] !@ ah] laleGg ;d;fdlos laifodf cfwfl/t 6s 

zf] sf] k|ToIf k|;f/0f ug]{ ul/Psf] 5 . h;df cfO{tjf/ ;dfh / ;+:s[lt, ;f]djf/ lzIff ljj]rgf, 

d+unjf/ ;d;fdlos jftf{, a'waf/ ljz]if ljifo, laxLjf/ cfjfh, z'qmjf/ uGtAo g]kfn / zlgjf/ of] 

;ftf gfds 6s zf]x? k|;f/0f x'b} cfPsf 5g\ . o;}u/L ;f “em k|;f/0f x'g] 6s zf]x?df ;f]djf/ 

;dorqm, d+unjf/ 6s 6fO{d / laxLaf/ lh1f;f /x]sf 5g . o;}u/L a]nfavt cu|]+hL efiffdf klg 

6s zf] ;+rfng ug]{ ul/Psf] 5 . ljz]if u/L lab]zLx?nfO{ nlIft u/L ;+rfng ul/Psf] To:tf 6s 

zf]df kl5Nnf] k6s dfggLo cy{dGqL 8f= o'j/fh vltj8f, cd]l/sL /fhb't, ljZj hg;+Vof sf]ifsf 

k|ltlglw ;xefuL x'g'x'GYof] .             

Pg6LeL sf]xnk'/ 

प्रदेश र स्थानीय सरकारसंगको सहकायय 
 एनटिभी कोहलपुरले प्रदेश सरकारहरुका आवश्यकताका आधारमा ववभभन्न काययक्रम ननमायण र 
प्रसारण गरररहेको छ भन ेआगामी टदनमा यो प्रकृयालाई थप घननभुत बनाउँदै लैजाने योजना बनाएको 
छ । यस अन्तगयत प्रदेशवासी नागररक र प्रदेश सरकारको सम्बन्धसेतुको ननमायण गने उदेश्यले एनटिभी 
कोहलपुर र प्रदेश सरकारका बीच सम्झौता भई ववभभन्न काययक्रमहरु उत्पादन तथा प्रसारण भैरहेका 
छन ्। लुम्म्बनी प्रदेशको आन्तररक माभमला तथा कानून मन्रालय  ,कणायली प्रदेश मुख्यमन्री तथा 

मम्न्रपररषद कायायलय र कृवष ,लयव्यवस्था तथा सहकारी मन्राभूभम   र सूदरुपम्श्चम प्रदेशको 
आन्तररक माभमला तथा कानून मन्रालयसंगको सहकारय्मा एनटिभी कोहलपुरले ववभभन्न काययक्रम 
उत्पादन गरी प्रसारण गरररहेको छ । 

 विा प्रदेशभभरका ववभभन्न स्थानीय तहहरु पनन एनटिभी कोहलपुरसंग आबध्द भएका ३ यसैगरी 
छन ्। 
   

काययक्रममा विविधता 

 अबधीसम्मचालू आर्थयक वषयको यो  एनटिभी कोहलपुर  आइपुग्दा दैननक ७ घण्िा उत्पादन 
गनय सफल भएको छ । टदउसो ३ र ५ तथा साँझ ७ बजे गरी दैननक ३ विा समाचार बुलेटिनहरु प्रसारण 
भैरहेका छन ्भने बबहान ६ बजेदेखख ९ बजे सम्म दैननक रुपमा बबहानी शो मननयङ भमक्स प्रसारण 
भैरहेको छ । सममृ्ध्दका पाइला  ,हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त ् री  ,मेरो ककसान मेरो अन्नदाता ,सुन्दर 



सुदरूपम्श्चम जस्ता काययक्रमहरु प्रदेश सरकारको सहकाययमा उत्पादन तथा प्रसारण भैरहेका छन ् । 
विा काययक्रमहरु उत्पादन तथा प्रसारण हुने गरेका छन ्। यसैगरी १४ स्थानीय सरकारसंगको सहकाययमा 

एनटिभी कोहलपुरले आन्तररक श्रोतबाि ववभभन्न काययक्रमहरु उत्पादन गरी प्रसारण गरररहेको छ । थारु 
भाषाको काययक्रम फूलर् या  ,डोिेली भाषाको काययक्रम सौराइ सुदरूकी र अबधी भाषाको काययक्रम अबध 

आवाज समावेशी काययक्रमका उदाहरणहरु हुन ्। यसैगरी कृवष सम्बाद ,उद्यम ,हेल्थ डसे्क ,स्थानीय 
ववकास जस्ता जनचतेनामूलक  ,ववकासमूलक र उत्प्रेणा जगाउने खालका काययक्रमहरु पनन एनटिभी 
कोहलपुरबाि प्रसारण भैरहेका छन ् । पाककला सम्बन्धी काययक्रम फूड शो र युवा लक्षित 
मनोरञ्जनात्मक काययक्रम हेलो एनटिभी कोहलपुर पनन ननयभमत रुपमा प्रसारण भैरहेका छन ् । 
काययक्रमको ववववधताले पनन एनटिभी कोहलपुर पनछल्लो समय दशयकको रोजाइमा पनय सफल भएको छ 
। 

र्ोजना ,अनुसरधान तथा अरतरायहरिर् सम्बरध मिाशाखा 

माघ मटहना 
NTV World च्यानल सञ्िालन योजना कायािन्वन सम्बन्र्ी लवषयमा सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयमा 

छलिल गरी पनुः प्रस्ताव पेश गररएको छ । योजना कायािन्वयन गने सम्वन्र्मा सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालय 

मािि त ्अििमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गररएको छ । 

वालषिकोत्सवमा मञ्ि तिा कािि लनमन्त्रणा कािि व्यवस्िापन कायिदलमािि त ्वालषिकोत्सव िव्य बनाउन सहयोग 

गररएको छ । 

फागुन मटहना 
योजना, अनसुन्र्ान तिा अन्तरािलरिय सम्वन्र् महाशाखाको आयोजनामा िागनु मलहनामा दोस्रो िौमालसक प्रगलत 

समीक्षा सम्पन्न ियो । सोही समीक्षामा लवलिन्न च्यानल तिा महाशाखाको प्रस्तलुतलाई समटेेर संस्िानको दोस्रो 

िौमालसकको प्रगलत लववरण सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

यसैगरी योजना आयोगद्वारा तोलकएको तिा सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयबाट प्राप्त लसललङलित्र रहरे 

LMBIS प्रलवष्टी गररनकुा सािै अत्यन्त जरुरी कायिक्रमहरुको पष्ु्टयाइ ँसलहत लववरण तयार गरी पेश गररएको छ । 

िागनु मलहनामा खररद अन्तगित संस्िानको कायियोजना बमोलजमको कायिक्रमहरुमध्ये ३ वटा कायिक्रमको सम्झौता 

गररएको छ । नेपाल टेलललिजनसँग सम्बलन्र्त आलििक वषि २०७८/७९ को नीलत तिा कायिक्रम तयार गरर मन्त्रालय 

पठाउन ेकायि पलन िागनु मलहनामा सम्पन्न िएको छ । 

चैत्र महिना 

आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो िौमालसक अवलर्को समीक्षाका लालग सञ्िार तिा सिूना प्रलवलर् मन्त्रालयमा लववरण 

पठाइएको छ । 

अिि मन्त्रालयबाट प्रकाशन हुने संस्िानहरुको प्रगलत (yellow Book) का लालग र आलििक सवके्षणका लालग 

लववरण तयार गरी पठाइएको छ । 

यसैगरी नेपाल टेलललिजनको आ.व.२०७७/७८ को कायियोजना अनसुार आह्वान गररनपुने ११ वटा टेण्िर सबै 

आह्वान िएको छ । जसमध्ये ८ वटा सम्झौता सम्पन्न िएको छ । २ वटा मलू्ड्यांकनको क्रममा रहकेो र १ वटा टेण्िर 

खोल्ड्न बाँकी रहकेो छ । 



इटिरी च्र्ानल 

माघ महिना 

एनलटिी इटहरी च्यानलले प्रदेश सरकार र स्िानीय तहहरुसँग कायिक्रमहरु उत्पादन र प्रसारणमा लतव्रता ल्ड्याएको 

छ । माघ मलहनाबाट “आलििक वहस” र “हाम्रो इटहरी” कायिक्रमको उत्पादन तिा प्रसारण शरुु िएको छ । प्रदशे १ 

को आलििक मालमला तिा योजना मन्त्रालयको सहकायिमा उत्पादन तिा प्रसारण शरुु िएको “आलििक 

वहस”कायिक्रम प्रत्येक मलहनाको २२ गते प्रसारण हुने गरेको छ । ३ जना प्यानाललष्ट र कररव १५ जना सहिागीहरुको 

उपलस्िलतमा कायिक्रम रेकिि गररयो । एनलटिी इटहरीको यो एउटा मगेा टक शो हो ।  “हाम्रो इटहरी” कायिक्रम प्रत्येक 

मलहनाको दोश्रो र िौिो आइतवार साँझ ६:३० प्रसारण हुने गरेको छ । इटहरी नगरको लवकास लनमािण, सांस्कृलतक 

गलतलवर्ी, जनताका आवाज र िाहना आलदलाई समटेेर नगर र नगरबासीबीि सेतकुो काम गने कायिमा “हाम्रो 

इटहरी” कायिक्रम महत्वपणूि सालवत िएको छ । 

प्रदशे नं. २ को गोलबजारबाट  परुपलाल स्मलृत रालरिय धयािलमन्टन प्रलतयोलगताको प्रत्यक्ष प्रसारण ियो ।  यसैगरी 

एनलटिी इटहरी च्यानलको प्रिम वालषिकोत्सव समारोहको समते प्रत्यक्ष प्रसारण गररयो । 

फािनन महहना 

एनलटिी इटहरी च्यानलमा कोलििका कारण स्िलगत कायिक्रमहरुको उत्पादन तिा प्रसारण शरुु िएको छ । कोलिि 

अलघ प्रसारण िइ लोकलप्रय रहकेो कायिक्रम “हाटवजार” को उत्पादन तिा प्रसारण शरुु गररएको हो । प्रदशेका 

लवलिन्न स्िानमा लाग्ने हलटयामा गएर स्िलगत ररपोलटिङ गररने कायिक्रम हाटवजारले स्िानीय जनजीवन, उत्पादन 

र बजारको प्रबद््रर्नमा सहयोग प¥ुयाएको छ । “हाटबजार”कायिक्रम साप्तालहक रुपमा प्रसारण हुने गरेको छ । यसैगरी 

वाह्य उत्पादकहरुसंग समन्वय गरी प्रदशे १ र २ का पयिटकीय के्षत्रहरुको प्रवद््रर्न हुने गरी “िेलस्टनेशन” नामक 

कायिक्रमको पलन प्रसारण शरुु गररएको । यसैगरी “दोवाटो” नामक टेललश्रृखंला प्रसारणका लालग सम्झौताको प्रकृया 

शरुु िएको छ ।। 

चैत्र महिना 

एनलटिी इटहरी च्यानलले िैत मलहनाबाट अको नयाँ कायिक्रमको उत्पादन तिा प्रसारण शरुु गरेको छ । स्िानीय 

सरकारसंगको सहकायिमा “नागररकसंग जनप्रलतलनलर्” नामक नयाँ कायिक्रमको उत्पादन तिा प्रसारण शरुु गररएको 

हो । पलहलो कायिक्रम िोजपुरको पौवादङुमा गाउँपाललकासंगको सहकायिमा लनमािण तिा प्रसारण िएको छ । 

कायिक्रम “नागररकसंग जनप्रलतलनलर्”कररव ५५ लमनेट लामो हुने छ । पाललकाहरुले गने साविजलनक सनुुवाईलाइ 

नयाँ मोिल लदएर एनलटिी इटहरीले “नागररकसंग जनप्रलतलनलर्”नामक प्रालवलर्करुपमा उच्ि गणुस्तर र व्यवशालयक 

टेलललिजन कायिक्रम बनाएको हो । यसैगरी िैतबाटै वाह्य उत्पादकसंगको सहकायिमा सामालजक हास्य टेललश्रृंखला 

“दोबाटे”प्रसारण पलन शरुु िएको छ । प्रत्यक शकु्रबार साँझ प्रसारण हुने टेललश्रृंखला “दोबाटे”संग ैएनलटिी इटहरीमा 

वाह्य उत्पादकसंगको सहकायिमा प्रसारण हुने कायिक्रमको संख्या दईुवटा िएको छ । यसअलघ िागनु मलहनाबाटै 

पयिटन प्रवद््रर्नमा सहयोगी कायिक्रम “िेलस्टनेशन”को प्रसारण शरुु िएको छ ।वाह्य उत्पादकसंगको सहकायिका 

सािै माघदलेख िैतसम्ममा हाम्रो इटहरी, मगेा शो–आलििक वहस,हाटबजारको पनु उत्पादन तिा प्रसारण र 

“नागररकसंग जनप्रलतलनलर्”िप ६ वटा कायिक्रमको प्रसारण िसैकेको छ । िैतको अलन्तम साताबाट नयाँ वषि 

२०७८ संग ैसंिालन गनेगरी ९ वटा नयाँ कायिक्रमहरुको तयारी शरुु गररयो ।  

 

 



ञ सूचना अलधकारी र प्रमनखको नाम र पद:-  डा. टंकप्रसाद उप्रतेी, प्रमनख,      

                                                                                   कायवक्रम महाशाखा 
 संस्थान प्रमनख              -डा. महेन्र हवि,  कायवकारी अध्यक्ष 

 महाप्रवन्धक                           -श्री फूलमान वल तामाङ 

 िननासो सनने्न अलधकारीको नाम                     - हवष्णनराम न्यौपाने/ नायव  

                                                                                    महाप्रबन्धक (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) हवलनयमावली  
२०६६ 

८ नपेाल टेलललिजन आलथवक हवलनयमावली, २०६६ 

९ ्यापार 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 ्यवस्थापन कायवहवलध, २०७५ 

 

 

 

 

 



ठ आम्बदानी खचव तथा आलथवक कारोबार सम्बबन्धी अद्यावलधक हववरण :- 

    आ. व. ०७७/७८  

आम्बदानी तफव   

जम्बमा आम्बदनी रकम:-   रु.३५३,८१३,२३९।१६ 

s'n ;Demf}tf /sd M– ?.५६४, ७५६,४५५।२० 
ड तोहकए बमोजजमका अन्य हववरण :- ꭓ 

सूचनाको हक सम्बबन्धी 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 सम्बबन्धी हववरण :- ꭓ 

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

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

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

नपेाल टेलललिजनका सूचना अलधकारी साँि फोनबाट माि िररएका सूचनाहरुको हववरणः 

क्र 
सं 

सूचना माि 
िररएको हवर्य 

सूचना माि िररएको 
प्रकृलत 

संख्या माि िएको स्थान/ माध्यम कैहफयत 

१ कायवक्रम सम्बबन्धी प्रसारण समय र हास्य 
कायवक्रम र बतृ्तजचत्र 
प्रसारण 

१३ वटा  फोन माफव त माि िएको  

२ समाचार सम्बबन्धी सम्बपकव  नम्बबर १० वटा फोन माफव त  

३ ्यापार सम्बबन्धी रेटकाडव सम्बबन्धी ५ वटा फोन माफव त  



४ ईजन्जलनयररङ 
सम्बबन्धी 

लडजीटल हटिी हेने 
तरीका बारे 

५ वटा फोन माफव त  

५ परीिा सम्बन्धी स्थर्गत परीिा सञ्चालन 
बारे 

१२० फोन माफय त ्  

६ कमवचारीको 
सम्बपकव  नं. 

सम्बबन्धीत शाखा/ 
महाशाखा प्रमनख 

१० वटा फोन माफव त  

  जम्बमा १६३   

ि  नपेाल टेलललिजन संस्थानका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका वा हनन ेिएको िए 
सोको हववरण:- माभसक प्रगनत वववरणसम्बन्धी इबुलेटिन प्रकाशन हुने गरेको छ । 


