स्थानीय ऩत्रकाररता र आत्मानुशासनको अभ्यास
प्रस्तुतकताा : कृष्ण सारुमगर
सचिव, नेऩाऱ ऩत्रकार महासंघ मकवानऩरु शाखा
मकवानऩुरमा ऩत्रकाररता :
दे शकै भध्मबागभा ऩने भकवानऩुय जजल्रा ऐततहाससककता सॉगै ऩत्रकारयता ऺेत्रभा ऩतन याजरिम रुऩभा
चल्तीकै नाभ हो । महाॉफाट प्रकाशन हुने ववसबन्न सभाचायका ववषमफस्तर
ु े कुनै न कुनै रुऩभा याजरिम रुऩ हाससर
गरययहे को हुन्छ । मद्मवऩ ऩत्रकारयता ऺेत्रभा फढ्दो स्थानीमकयणका कायण याजरिम रुऩ ऩाउने क्रभ अहहरे असर कभ
फन्दै गइयहे को छ । भकवानऩुय जजल्राभा हार १० वटा ये डडमो, ७ वटा दै तनक ऩत्रत्रका, एउटा टे सरसबजन य एकदजजन
साप्ताहहक ऩत्रत्रकाहरु प्रकाशन तथा प्रशायणभा यहे का छन ् । मभीभध्मे ३ वटा दै तनक ऩत्रत्रकाहरु ठूरा साइज
(ब्रोडससड) का छन ् । ती सञ्चायभाध्महरुभा कामजयत यहे का, स्वतन्त्र रुऩभा यहे का तथा जजल्रा य दे शफाहहय सभेत गयी
हार नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ भकवानऩुय १७१ जना ऩत्रकायहरु साधायण सदस्म छन ् । १४ सदस्मीम कामज ससभतत
यहे को नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ छ बने नेऩार खेरकुद ऩत्रकाय भञ्च, नेऩार प्रेस मुतनमन, प्रेस चौतायी नेऩार,
क्राजन्तकायी ऩत्रकाय सॊघ, क्राजन्तकायी ऩत्रकाय भहासॊघ, आहदफासी जनजातत ऩत्रकाय सॊघ, नेऩार चरचचत्र ऩत्रकाय
सॊघ,स्वतन्त्र ऩत्रकाय सॊघ, कृवष ऩत्रकाय प्रततरठान रगामत अन्म सॊघ सॊगठनहरुको अजस्तत्व ऩतन भकवानऩुयभा छ
। भहासॊघभा आफद्ध नबएका झण्डै ८० जना ऩत्रकायहरु ती ववसबन्न सॊघसॊस्थाभा आफद्धता यही काभ गरययहे को
बेहटन्छन ् बने उनीहरु भहासॊघको सदस्मता सरने प्रक्रक्रमाभा छन ् ।
सञ्िारमाध्यममा नयााँ अनह
ु ार :
हे टौँडाभा एकदशक अतघदे खख नै ऩत्रकारयताको अध्ममन सुरु बएऩतछ महाॉका स्थानीम सञ्चायभाध्मभहरुभा
नमाॉ अनह
ु ायहरु जोडडने क्रभ तनक्कै फढे को छ । मद्मवऩ ऩत्रकारयताको ऩढाईरे बने प्रस टू य स्नातक तहभा सभेत
तनयन्तयता ऩाउने बने सकेको छै न । सञ्चायभाध्मभहरुभा नमाॉ अनुहाय जोडडने क्रभभा ये डडमोभा सफैबन्दा फढी
आकषजण दे खखन्छ । जजल्राफाट ये डडमोकै ऺेत्रभा ऺभता असबफद्
ृ चध गयी कततऩम ऩत्रकायहरुरे काठभाडौँसम्भभा
आफ्नो फचजश्व कामभ याखी काभ गनज ऩग
ु ेका छन ् बने वप्रन्ट सभडडमाफाट हे टौँडाफाटै कसयत गयी काजन्तऩयु दै तनकको
कताय सॊस्कयणसम्भ महाॉको जनशजक्त ऩुगेको ऩाइन्छ । हे टौँडाभा यहे का ८ य उत्तयी ऺेत्रजस्थत थाहा नगयऩासरकाभा
यहे का २ ये डडमो छन ् । ती ये डडमोहरु नमाॉ जनशजक्त उत्ऩादनका ऩाठशारा नै बने ऩतन हुन्छ । मद्मवऩ अचधकाॉशरे
ऩेसागत आचथजक सयु ऺा नबएको बन्दै ऩत्रकारयता ऩेसा नै त्मागेय ववदे श गएका य अन्म ऺेत्रभा रागेका उदाहयणहरु
ऩतन थप्र
ु ै छन ् । भहासॊघ आफद्ध झण्डै आधादजजन ऩत्रकायहरु ववदे श ऩरामन बइसकेको अफस्था छ । ऩत्रकायराई
सञ्चाय ऺेत्रभा हटकाइयाख्न तनकै सभस्मा ऩरययहे को छ, त्मसको भुख्म कायण नै आचथजक असुयऺा हो ।

ऩत्रकार आिारसंहहता कायाान्वयन :
ऩत्रकाय आचायसॊहहता ऩारना गनुज हये क ऩत्रकायको दातमत्व हो । आचायसॊहहतारे तोकेको घेयाभा फसेय काभ
गनुज सफै ऩत्रकायको कतजब्म हुन आउॉ छ । मद्मवऩ आचयसॊहहता त्रफऩरयतका घटनाहरु ऩतन मदाकदा जजल्रा तहभा हुने
गये को छ । कततऩम अफस्थाभा याजनीततक असबरतटा ऩरयऩूततज तथा कततऩम अफस्थाभा सञ्चाय भाध्मभभका काभ
गनेहरुको उच्च भहत्वकाॉऺारे आचायसॊहहता उल्रॊघनका घटनाहरु दे खखन्छन ् । सञ्चायकभजभा रागेकाहरु अरु
नागरयकबन्दा पयक हुॉ, य शजक्तशारी छु बन्ने घभण्डरे ऩतन आचायसॊहहता उल्रॊघनभा काभ गये को दे खखन्छ ।
मद्मवऩ जजल्रा तहभा यहे कै सभडडमाहरुको चेक एण्ड ब्मारेन्सका कायण आचायसॊहहता उल्रॊघनका घटनारे थऩ गतत
सरएको ऩाइॉदैन । मो सुखद् ऩऺ हो । त्मसका अरावा आचायसॊहहताका सन्दबजभा ऩत्रकायहरुराई अनुसशऺण हदने, इन
हाउस असबभखु खकयण गने गयाउने रगामतका काभहरु गनुज जरुयी दे खखन्छ ।
आत्मानश
ु ासनको अभ्यास :
आपुरे आपैराई अनुशासनभा याख्नु नै आत्भानुशासन हो । नैततकताभा यहे य नैततकताऩूवज व्मवहाय गनज सके
ऩक्कै ऩतन ऩत्रकारयता ऩेसा ऩतन कभ आरोचचत हुनेभा शॊका छै न । हये क ऺेत्रभा आरोचना हुनु स्वाबाववकै हो, तय
ऩत्रकारयता ऺेत्रको अरु ऺेत्रबन्दा फढी आरोचना हुनु चाहहॉ आभ ऩत्रकायका राचग द्ु खकै कुया हो । मो, अहहरेको
चन
ु ौतीको ववषम हो । ऩत्रकायरे आपूरे आपैराई भुल्माङ्कन गने य सकायात्भक फाटोभा जनउत्तयदामी व्मवहाय
गनजका राचग आत्भानश
ु ासनरे सहमोग गछज ।
भकवानऩुयको ऩत्रकारयताभा सन्दबजभा ऩत्रकायहरुरे अऩवाद फाहे क आपूरे आपैराई ऩत्रकाय आचाय
सॊहहताको दामयाभा याखेय अनश
ु ससत ऩत्रकारयता गये को बन्न सक्रकन्छ । ऩजश्चभका तछभेकी प्रदे शहरुभा हुने गये का
ऩत्रकारयता आचाय सॊहहताका चयभ उल्रॊघन य साभन्मत् नैततकताको सभेत ख्मार नयाखी गरयने सञ्चायकभजबन्दा
भकवानऩुय तनकै टाढा छ । स्थानीम तहभा फसेय ऩत्रकारयता गरययहदा तनजश्चत स्रोत साधन य उऩरब्ध सूचनाको
आधायभा सभाचाय रेख्नऩ
ु ने फाध्मताफाट ऩत्रकायहरु भक्
ु त छै नन ् । जसका कायण कहहरकाहहॉ एकाऩऺीम सभाचाय
प्रकाशन बएका, राञ्ऺखणक रुऩभा घोचऩेच गरयएका सभाचायहरु प्रकाशन वा प्रकाशन बइयहे का घटनाहरु छन ् ।
त्मसफाट उत्ऩन्न हुने ऩरयजस्थततको सम्फजन्धत ऩऺराई याखेय सभाधानको उऩाम खोज्ने उऩमुक्त अभ्मासराई ऩतन
भकवानऩयु े ऩत्रकारयताभा नभन
ू ाको रुऩभा सरन सक्रकन्छ । तनमतै खयाफ याखेय सभाचाय सम्प्रेषण गनेहरुका राचग
बने मस्तो उऩाम ऩतन कभ प्रबावकायी बएको ऩाइन्छ । जजल्राभा त्रफटभा सभाचाय नरेखी सफै ववषमको सभाचाय
रेख्नऩ
ु ने फाध्मता बएकारे ववषमगत ऻानको अबाव अको सभस्मा हो ।

आत्मानुशासन अभ्यासमा िन
ु ौती :
अरुफाट तनमजन्त्रत य सञ्चासरत हुनु दख
ु द् कुयो हो । तय ऩत्रकारयताभा ऩतन सफै कुया आफ्नै तनणजमभा हुन्छ
। आपैरे रखेको सही हुन्छ बन्ने छै न । क्रकनकी दे खेका सफै कुया सत्म हुदैन । त्मसभाचथ ऩतन अहहरे त्रफस्तायै
सञ्चायभाध्मभहरुभा ऩत्रकायबन्दा ऩतन सभडडमा सॊचारक हाफी हुन थारेको ऩाइन्छ । मसो हुॉदा ववसबन्न फहानाभा
सञ्चारकहरुका असबरटता ऩूया गने क्रभ ऩतन थोयफहुत भात्राभा दे खखन्छ । त्मसरे सभग्र ऩत्रकारयताको कारो
ऩऺराई स्वाबाववक रुऩभा उजागय गछज । तऩसीरका फॉद
ु ाहरुका कायण आत्भानुशासनभा चन
ु ौतत ऩतन छ ।


स्रोतरे फताएको बनेय आफ्नै धायणाराई सभाचायभा उल्रेख गने ।



उक्साहटभा रागी एकऩऺीम त्रफचाय सुन्दा अरुको स्वाथजभा प्रमोग बएको थाहै नऩाउने ।



अरुको सभाचाय जस्ताको तस्तै प्रकाशन प्रशायण गने, मसो हुॉदा गरत यहे छ बने गरतै साबाय गने
प्रफवृ त्त फढ्ने दे खखएको छ ।



बत्ता रगामतका सुववधा ऩाउने कामजक्रभको सभाचायराई आवश्मकता बन्दा फढी प्राथसभकता
हदएको ऩतन ऩाइन्छ ।



ववषमको ऩण
ू ज ऻान नै नबई सतही रुऩभा सभाचाय रेख्ने ।



त्रफऻाऩनभुखी ऩत्रकारयतारे गदाज आवाज त्रफहहनहरुको आवाज ओझेरभा ऩदै जाने अफस्था



ऩत्रकाय आपै त्रफऻाऩन भाग्दै हहड्नुऩने अफस्थाको ससजजना हुॉदा त्मसको पाइदा गरत ऩऺरे
उठाउन सक्ने ।



कततऩम अफस्थाभा ववऻाऩन नहदनेको सभाचायराई प्राथसभकता नहदने य खोजी खोजी
नकायात्भक सभाचाय प्रकाशन प्रसायण गने चरन ऩतन दे खखन्छ ।



कततऩम नमाॉ ऩस्
ु ताभा बने ऩत्रकाय आचायसॊहहता, भर
ू भभज, भान्मता य इततहास सभेत थाहा नबई
क्रपल्डभा ऩुग्ने चरन हुॉदा असाभान्म अफस्था दे खखन्छ । ऩुयाना ऩत्रकायहरुको त्मततखेय
भानहानीजस्तो अनुबूतत ऩतन हुन्छ ।

ऩत्रकाररतामा अन्य ऺेत्रको आाँखा :
ऩत्रकायहरुरे आफ्नो आचयण कस्तो फनाउने य कसयी प्रस्तुत हुने बन्ने ववषमरे उसको प्रततरठा तनधाजयण
गछज । ऩत्रकाय य ववशेष गयी सम्ऩादकहरु आपै ववऻाऩन भाग्दै हहड्नारे ऩत्रकाय बनेको ‘भाग्ने जात’ हुन ् बन्ने
हटप्ऩणी मदाकदा सतु नन्छ । त्मसैरे ऩत्रकायरे सभाचाय रेख्छ, फजाय प्रतततनचधको रुऩभा काभ गदै न बन्ने कुया मो
सभाजभा दे खाउन य फुझाउन जरुयी छ । त्मस्तै ऩत्रकायरे जहाॉ जोसॉग ऩतन फसेय ववशेष गयी साॉझको खाजा खाने,
यभाइरो गने, बेरा अचधवेसनरक्षऺत गयी अततयजञ्जत सभाचाय रेख्न,े कुनै ऩऺ वा त्रफऩऺभो रत्रफङ गने जस्ता कुयारो

ऩतन ऩत्रकायराई रजज्जत ऩात्रको रुऩभा अरु ऺेत्ररे हे येको ऩाइन्छ । त्मसैरे अरुरे कुया काट्ने ठाउॉ हदनुबन्दा आपै
सतकज य अनुशाससत हुन ऩत्रकायहरु जरुयी छ ।
ऩत्रकार बफरुद्ध उजुरी :
सभाचाय प्रकाशन प्रशायणकै कायणरे सभस्माभा ऩये को द्ु ख ऩाएको बन्दै नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघभा फेरा
फखत उुजुयीहरु आइयहन्छन ् । २०७२ सारको हारसम्भ मस्ता ४ वटा उजुयी ऩत्रकाय भहासॊघभा ऩये का छन ् ।
सेल्प सेन्सरससऩ :
कततऩम ववषमहरु सुयऺा चन
ु ौतीकै कायण ऩतन आपूरे चाहे य ऩतन सम्ऩादन गरययहे को हुन्छ । साथै
आपुसॉग कुनै ऩतन कायणफाट नजजक बएका ब्मजक्तरे गये का गजल्त कभजोयीको सभाचाय आएभा त्मसराई खण्डन
गये य रेख्ने अन्मथा नरेख्ने ऩतन हाभीभाझ सभस्मा छ । आपुराई भन नऩने ब्मजक्त वा सॊस्थाका फाये भा त्मस्ता
ब्महोया आएभा त्मसराई फढाईचढाइ रेख्ने गरयएको ऩाइन्छ । मो प्रफवृ त्तरे ऩत्रकायराई स्वतन्त्र याख्दै न, ऩत्रकाय ऩऺ
वा ववऩऺभा उसबएको दे खखन्छ ।
ऩररिय ऩत्रकारको ऩनन :
ऩतछल्रो सभम ऩत्रकाय बन्ने त्रफवत्तकै अरु के काभ गनह
ुज ु न्छ बनेय नसोध्ने कभै बेहटन्छन ् । ऩत्रकायहरु अन्म
कुनै न कुनै ऩेसा ब्मवसमभा जोडडएकै छन ् । जसरे गदाज उसरे गने ऩत्रकारयतराई सभाजरे तनरऩऺ रुऩभा
भुल्माङ्कन गनज सक्रकयहे को छै न । तय ऩत्रकायहरुका राचग आचथजक व्मवस्थाऩन गनज दै तनकी चराउनका राचग त्मो
फाध्मता ऩतन छ ।
ववश्वसननयता घट्दो :
उल्रेखखत कायणहरुरे ऩत्रत्रकाभा छावऩएका, ये डडमो वा हटबीहरुभा प्रसायण बएका कुया सत्म हो बनेय
ववश्वास गने फातावयणभा कभी हुदै आएको छ । हचव
ु ाको बयभा तथ्मसॉग टाढा यहे य सभाचाय रेख्दा सभाचायराई
ऩतन ऩुरट्माइॉ गये य भात्रै ववश्वास गनज थासरएको छ ।
सरु ऺा िन
ु ौती :
ऩत्रकाय आपै अनश
ु ाससत नहुॉदा अको चन
ु ौती बनेको सयु ऺाको हो । ऩत्रकाय त्रफसबन्न कायण जेर गएका छन ्
। कुहटएका छन ् । तय भकवानऩुयको ऩत्रकारयताको ईततहासभा सभाचाय रेखखएकै कायण कुटाई खाएको जेर गएको
घटना नगन्म भात्र छन ् । दब्र्ु मवहायका घटना ऩतन व्मजक्तगत आचयणसॉग जोडडएका छन ् । त्मसैरे आफ्नो उठफस,
सभाचाय रेखन, प्रशासन प्रशायण सफै कुयाभा आपूरे आपैराई तनमजन्त्रत गनज सक्नऩ
ु छज ।

नयााँ संववधानमा प्रेस :
नमाॉ सॊववधानभा ऩूणज प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्माबुती गयाईए ऩतन छुट्टै ऐन फनाएय प्रेसराई थऩ ब्मवजस्थत
फनाउन सक्रकने बतनएको छ । त्मसैरे गरत तनमतका साथ सभाचय रेखेकै बएऩतन अफ फन्ने एनेरे अदारतभा
१०/२० रुऩैमाॉ धयौटी याखेय छुट ऩाइने ब्मवस्था ऩक्कै नहोरा ।
समाऩन :
ऩत्रकायरे आपुरे आपैराई अनुशासनभा याख्नु जरुयी छ । आपू नैततकवान ्, इभान्दारयता साथ काभ गनज सके
ऩत्रकारयता ऩेसा ऩक्कै ऩतन अब्फर फन्न सक्नेछ । सभाजरे हे ने नजय ऩतन सकायात्भक नै हुनेछ । याम्रयी सभहे नत
गनज सके, ऺभता फढाउन सके ऩत्रकारयताफाटै ऩतन जीवन तनफाजह गनज सक्रकन्छ बन्ने उदाहयण भकवानऩयु रे
दे खाइसकेको छ । मसथज नैततकवान ्, आदशज भूल्मभान्मता य इभान्दारयताराई सशयोऩय गदै ऩत्रकारयता गन,ुज नमाॉराई
ससकाउनु आजको आवश्मकता हो । मसो हुॉदा हाभी बौततक य आचथजक रुऩभा सभेत सफर फन्नेछौं । सॊख्मात्भक
फद्
ु ात्भकताभा जोड हदनु आजको आफश्मकता हो ।
ृ चधबन्दा ऩतन गण

धन्मवाद ।

