
 
 

सम्माननीय राष्ट्र पति श्रीमिी तिद्यादेिी भण्डारीजू्यले नेपाल पत्रकार 

महासंघको केन्द्रीय साधारणसभामा गननुभएको सम्बोधन 

वीरेन्द्रनगर, सुरे्खत । 

२०७९ पौष ८ गते, शुक्रबार ।  

कर्ााली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री, 

ववविन्न राजनीवतक दलका नेताहरू, 

स्थानीय तहका जनप्रवतवनविहरू, 

पेशागत संघसंगठनका प्रवतवनविहरू 

सञ्चारसम्वद्ध संघसंस्थाका प्रवतवनविहरू 

सुरे्खत उद्योग वावर्ज्य संघका अध्यक्ष, 

राष्ट्र सेवकहरू, 

सञ्चारकमीहरू, 

िद्र मवहला तथा सज्जन वृन्द । 

कर्ााली प्रदेशको राजिानी सुरे्खतमा आयोवजत नेपाल पत्रकार 

महासंघको केन्द्रीय सािारर्सिाको उद्घाटन समारोहमा उपस्स्थत िई 

देशिररका पत्रकार प्रवतवनविहरूसँग साक्षात्कार गने अवसर प्राप्त 

िएकोमा मलाई रु्खसी लागेको छ । म यस महासंघको सािारर्सिाको 

पूर्ा सफलताको वनस्ि हावदाक शुिकामना व्यक्त गदाछु ।  

देशका ववविन्न िागबाट यहाँ जम्मा हुनुिएका तपाईं सबै पत्रकारहररूले 

आफूले िोवगरहेका पेशागत कवठनाइहरूमावथ ववविन्न आयाममा 

घवनिूत छलफल गनुाहुनेछ र त्यसलाई सम्बोिन गने उपाय पवन 

पवहल्याउनु हुनेछ िने्न मेरो ववश्वास छ । साथै, देशको ववद्यमान अवस्था र 

पत्रकाररता के्षत्रले रे्खल्नुपने िूवमकाको सन्दिामा पवन तपाईंहरूको 

यथोवित ध्यान जानेछ िने्न आशा वलएको छु ।   



 
 

पत्रकारको हकवहतका लावग कररब सात दशक अवघ गठन िएको नेपाल 

पत्रकार महासंघले पत्रकाररताको ववकासमा महत्वपूर्ा योगदान वदएको 

छ । पत्रकारको िौवतक तथा पेशागत सुरक्षाको साथै नागररक समाजको 

सशक्त अगुवा संस्थाका रूपमा पवन यसले महत्त्वपूर्ा योगदान रहेको छ 

। ववविन्न कालर्खण्डमा अनेक हण्डर ठक्कर र्खाँदै अवघ बढेको पत्रकार 

महासंघले वनरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको 

स्थापनाको वनस्ि महत्वपूर्ा योगदान गरेको छ । प्रजातन्त्रमावथ सङ्कट 

आउँदा यो सँिै लडेको छ । लोकतन्त्र र गर्तन्त्रको स्थापनामा पवन 

यसको ठूलो िूवमका रहेको छ ।  

मुलुकमा अवहले संघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र छ । प्रर्ालीको वहसाबमा 

यो उच्चतम प्रर्ाली हो । संवविानसिाबाट बनेको संवविान छ । अक्षर र 

िावनाको वहसावमा यो संवविानमा र्खोट लगाउने कुनै ठाँउ छैन । तर, 

प्रर्ालीले राम्रोसँग काम गना सकेन िने जवतसुकै राम्रो व्यवस्था वा 

संवविान िएपवन त्यो आफैमा पूर्ा हँुदैन । त्यसलाई पूर्ा बनाउन राज्यका 

वनकायहरुले इमान्दार प्रयास गनुापदाछ । पे्रस जगतले सूक्ष्म वनगरानी र 

र्खबरदारी गरररहनु पदाछ । पत्रकार महासंघले सबै पत्रकार र पत्रकाररता 

जगतलाई स्वच्छ पत्रकाररताको ववकास र पत्रकारको हकवहतसँगै राज्य र 

समाजप्रवतको दावयत्वतफा  पवन सँिै पे्रररत गनेछ िने्न मैले अपेक्षा वलएकी 

छु । 

नेपालमा पटक पटक ववविन्न संघषा िएका छन् । ती संघषा माफा त नेपाली 

जनताले आफ्नो आकांक्षा प्रकट गरेका छन् । वनवाािनको माध्यमबाट 

अविमत व्यक्त गदै आएका छन् । नेपाली जनताको एकमात्र िाहना 

मुलुकमा तीब्र ववकास र समृस्द्ध हो । राज्यले कुनै पवन जातजावत, समुदाय, 

शारीररक अवस्था, िौगोवलक अवस्स्थवत वा लैविक वा अन्य कुनै 

आिारमा कुनै पवन र्खालको वविेद नगरोस्, सबैलाई समान अवसर 

देओस् िने्न उनीहरूको िाहना हो । नेपाली जनताले जीवनस्तरमा सुिार 



 
 

र्खोजेका छन् । वशक्षा र स्वास्थ्य के्षत्रमा सहज पहँुि िाहेका छन् । 

सामावजक सुरक्षा, सामावजक न्याय र समतामूलक ववकास उनीहरूको 

मूल लक्ष्य हो । त्यसैले पवन उनीहरूले अनेक माध्यम र स्वरूपमा त्यो 

असनु्तष्ट्ी प्रकट गरररहेका छन् । हामी सबैले यो कुरालाई गहन रूपमा 

महसुस गनुा पदाछ । अवन वजमे्मवार वनकायले आफ्नो व्यवहार, शासन 

शैली र सेवा प्रवाहमा सुिार गनुापदाछ । मेरो वविारमा राज्यको िौथो 

अिको रूपमा वलइने सञ्चार जगतको िूवमका यसमा अझ बढी महत्वपूर्ा 

हुन्छ ।  

सूिना तथा सञ्चार प्रववविको ववकाससँगै पत्रकाररता के्षत्रमा पवन ठूलो 

पररवतान आएको छ । छापा माध्यमका पत्रपवत्रका, रेवडयो, 

टेवलविजनपवछ अवहले अनलाइनको प्रिाव बढ्दै गएको छ । सामावजक 

सञ्जालले पत्रकाररतालाई छायाँमा पाना र्खोजेको छ । वडवजटल वमवडयाको 

प्रिाव अत्यनै्त बवढरहेको छ । प्रववविले ल्याएको यो पररवतानलाई नराम्रो 

िन्न वमलै्दन । यो अवसर हो । तर, यसले अवसर मात्र ल्याएको छैन, 

िुनौती पवन थपेको छ । 

पत्रकाररताको स्वतन्त्र अभ्यास लोकतन्त्रको अपररहाया शता हो । वविार र 

अविव्यस्क्त स्वतन्त्रताको सम्मान गनुापदाछ । सूिनाको हक लोकतन्त्रको 

अको महत्वपूर्ा पक्ष हो । यसले सावाजवनक वनकायलाई पारदशी बनाउँछ 

। नागररकलाई सुसूवित गराउँछ । यसको अभ्यासलाई अझ प्रिावकारी 

बनाउनुपदाछ । सूिनाको हक र पे्रस स्वतन्त्रतालाई हाम्रो संवविानले पवन 

प्रत्यािूत गरेको छ । यसमावथ कही ँकतैबाट पवन अङ्कुश लगाउने वा 

सङ्कुवित गने प्रयास गररनु हँुदैन । राज्यले पे्रस तथा अविव्यस्क्त 

स्वतन्त्रताको संरक्षर् गनुापदाछ । व्यवहारमा त्यसको अभ्यास हुने 

वातावरर् बनाइवदनु पदाछ ।  



 
 

पत्रकार महासंघको यस महत्वपूर्ा सिामा तपाईंहरूसँग मेरो एउटा 

अनुरोि छ,  पत्रकाररताको मयाादा र ववश्वसनीयतामावथ तपाईंहरूले अवल 

गम्भीर विन्तन गररवदनुस् । सूिना प्रवाह गदाा सत्य तथ्य हो वक होइन ? 

यसले समाजलाई वहत गछा  वक गदैन ? व्यस्क्तको आत्मसम्मानमा ठेस 

पुर्याउने वा व्यस्क्तगत िररत्रहत्या हुने काम िएको छ वक छैन ? पत्रकार 

आिारसंवहताको पालना िएको छ वक छैन ? व्यस्क्तको गोपनीयताको 

हकको सम्मान िएको छ वक छैन ? यसले बहुलता र सामावजक 

ववववितालाई आत्मसात गरेको छ वक छैन ? आवाजववहीनको आवाज 

बनेको छ वक छैन ? सावािौवमकता, िौगोवलक अर्खण्डता, रावष्ट्र य वहत, 

रावष्ट्र य स्वाविमान, रावष्ट्र य सुरक्षा जस्ता ववषयप्रवत संवेदनशील छ वक छैन 

? यसले लोकतन्त्रलाई बवलयो बनाउन कविको योगदान गरेको छ ? यसले 

समाजमा ववकृवत ववसंगवत हटाउन योगदान गरररहेको छ वक ववकृवत अरु 

बढाइरहेको छ ? समग्रमा िन्दा पत्रकाररताको स्वतन्त्र र व्यावसावयक 

अभ्यास िैरहेको छ वक छैन ? 

तपाईंहरू यो के्षत्रको िुक्तिोगी हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई समस्या थाह छ, 

समािानको उपाय पवन थाहा छ । म यसमा अरु िेरै ििाा गना िाहन्न । 

अवहलेको पत्रकाररतालाई वलएर तपाईंहरू पवन पकै्क पवन विस्न्तत 

हुनुहुन्छ र यसलाई स्वच्छ, मयाावदत र ववश्वसनीय कसरी बनाउने िने्न 

उपायको र्खोजीमा हुनुहुन्छ िने्न मेरो ववश्वास रहेको छ ।  

नेपालको पत्रकाररता र पत्रकार जगतले थुपै्र समस्याहरू िोवगरहेको छ । 

कवतपय ववषयहरू यहाँ पवन उवठसकेका छन् । िाहे कानुन वनमाार्का 

सन्दिा हुन् वा पत्रकारको रोजीरोटीका ववषय, पत्रकारको सुरक्षाको कुरा 

होस् वा व्यावसावयक ववकासका कुरा हुन्, वतनको यथोवित समािानका 

लावग सम्बस्ित के्षत्रले गम्भीर ध्यान देओस् िनेर म पवन ध्यानकषार् 

गराउन िाहन्छु । 



 
 

पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सािारर् सिामा यस अवघ पवन म सहिागी 

िएको वथएँ, यसपटक पवन सहिागी हुने अवसर वमल्यो । यसका लावग म 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, पूवाअध्यक्षहरू सवहत तपाईंहरू सबैलाई 

िन्यवाद वदन िाहन्छु । नेपाल पत्रकार महासंघको सािारर् सिाको पूर्ा 

सफलताको वनस्ि फेरर एकपटक हावदाक शुिकामना व्यक्त गना िाहन्छु 

।   

िन्यवाद । 

 


