अतत बो कान्ततऩुयको ऩीत ऩत्रकायीता
कान्ततऩुय दै तनकको महि भॊ तिय १५ गते वर्ष २३ अङ्क २८० भा “बूतभका बुल्दै अन्ततमाय” न्िर्षकभा प्रकान्ित
िम्ऩादहकम प्रतत मि आमोगको गॊतबय ध्मानाकर्षण बएको छ । बूकम्ऩ ऩीतडतका रातग याज्मका हवतबन्न अङ्ग य
तनकामरे गये को याित व्मवस्थाऩनका िकभा आमोगरे दुई ददन अन्घ भात्र िावषजतनक गये को प्रततवेदनराई केतरभा
याखेय कान्ततऩुयरे प्रकािन गये को िो िम्ऩादकीम भ्राभक, दुयािमऩूणष य एउटा िम्वैधातनक तनकामको प्रततष्ठा अवभुल्मन
गने योगी भनोहवज्ञानफाट अतबप्रेरयत यिेको आमोगको ठम्माई छ ।
वस्तुत: याित व्मवस्थाऩनका िम्वतधभा आमोगरे िावषजतनक गये को प्रततवेदन न त कान्ततऩुयरे आफ्नो
िम्ऩादकीम भापषत आयोहऩत गये जस्तो िच ुवा दस्तावेज िो न त न्स्थततको िऩाट न्चत्रण भात्रै । फरु व्माऩक जनअऩेक्षा
य न्िकामत ऩतछ आमोगरे भेिनतऩूवक
ष तमाय गये को मो एउटा त्मस्तो दस्तावेज िो जस्रे बूकम्ऩ याित व्मवस्थाऩनभा
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अततयाहिमस्तयफाट उऩरव्ध ििामताको िॊ श्लर्
े ण गये को छ य बहवष्मभा िभेत प्राकृततक हवऩदाका वीच याित हवतयण
तथा व्मवस्थाऩनको प्रबावकारयताका रातग उऩमोगी िुझाविरु िुझाएको छ । मि ऩृष्ठबूतभभा याज्मका तनन्म्त उऩमोगी य
बूकम्ऩ ऩीतडत िवषिाधायणका ऩक्षभा आमोगरे प्रततवेदन िावषजतनक गरययिॉदा कान्ततऩुयराई टाउको दुखाई हकन ?
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अतनमतभतताको प्रश्न छ आमोगरे मि अन्घ दे न्ख नै तत हवर्मराई अनुितधान, छानहवन य कावाषिीको दामयाभा
ल्माईिकैको तथ्म आभ जनिभुदामराई जानकायी गयाउदछौ ।
मद्यऩी कान्ततऩुय दै तनकरे अन्ततमाय दुरुऩमोग अनुितधान आमोग य आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्तका हवरुद्ध
झुठा, काल्ऩतनक य भनोगत तनश्कर्षभा आधारयत िभाचाय य हवचायका आधायभा तिरतिरेवाय धावा वोल्दै आएको छ ।
प्रभुख आमुक्तको तनमुन्क्त प्रिङ्गभा िभेत मि छाऩारे तनयततय ६ िाता िम्भ काल्ऩतनक िभाचायका वरभा उिाॉ
हवरुद्धको व्मन्क्तगत आग्रि अतबव्मक्त गये को तथ्म आभ जनभानिभा हवददतै छ । अन्ततमायको िॊ वेदनतिरता, भमाषदा,
अनुितधान एवॊ छानहवन प्रकृमाको गॊतबयता तथा मिका ऩदातधकारयिरुको प्रततष्ठाको िवषथा भानभदषन गदै आमोग य
आमोगको न्िर्ष नेतत्ृ व हवरुद्ध कान्ततऩुयको मो तनमोन्जत भ्रभको खेतीको मथोन्चत भुल्माॊकन गरयददनु िुन आमोग आभ
जनिभुदाम िभक्ष अहऩर िभेत गदषछ ।
भ्राभक य आग्रिऩुणष िम्ऩादकीम प्रकािनको दठक एक ददन अन्घ अथाषत महि भॊिीय १४ गते कान्ततऩुयरे
आफ्नो ऩृष्ठ २ भा ‘अन्ततमायद्दाया खड्काको फचाउ” न्िर्षकभा प्रकान्ित गये को िभाचाय झू ठको अको ऩुतरतदा िो ।
गत आइतवायभात्र करोवजायी हवरुद्ध आमोगरे िम्वन्तधत तनकामका ऩदातधकायी तथा िञ्चायकभॉिरु िॊ ग आमोजना
गये को अततयिम्वाद कामषक्रभभा आधारयत िो िभाचायभा आमोगका प्रवक्तारे वोल्दै नवोरेको हवर्मराई कान्ततऩुयरे

िभुल्रे खन गये को छ । िो कामषक्रभको अतडमो तथा तबतडमो आमोग िॊ ग अध्मावधी िुयन्क्षत छ । आमोग
कान्ततऩुयराई आफ्नो िो िभाचायको ऩुष्याईका रातग िभेत च ुनौती ददन चाितछ ।
स्वबावत: भमाषददत य व्मविाहमक ऩत्रकारयता प्रतत आमोगको उच्च िम्भान यहि आएको छ । ऩत्रकारयता क्षेत्र
िॊ गको ििकामषराई आमोगरे िवषथा उच्च प्राथतभकता दददै आएको छ । तय ऩीत ऩत्रकारयता आमोगका तनन्म्त
कदान्चत ग्राह्य छ छै न य आमोग कान्ततऩुय प्रवृततको ऩीत ऩत्रकारयताको िवषथा बत्िषना गदषछ । आमोग हवरुद्ध झुठ य
भ्रभभा आधारयत कान्ततऩुयको तिरतिरेवाय िव्दाक्रभण के व्मविाहमक ऩत्रकारयता िो ? के करभ य छाऩा भञ्चको
दम्बका आधायभा अित्मराई वरात ित्माहऩत गने प्रमत्न आपैभा अऩयाध िोईन ? कान्ततऩुयका हम िवै िकषतराई
आमोगरे िदा आफ्नो स्भृततभा याखेको छ ।
अन्ततमायको कामाषतधकाय, िम्वैधातनक एवॊ कानूनी दाहमत्व य जनता प्रततको न्जम्भेवायी वाये आमोग नेतत्ृ व
जानकाय छ । मि ितदबषभा कान्ततऩुयको आग्रिऩूणष उऩदे िरे तान्त्वक अथष यातदै न । वरु कान्ततऩुयरे आगाभी ददनभा
आफ्नो व्मविाहमक भमाषदा य आचाय प्रतत न्चन्ततत य िचेत यिनु वातछतनम िुनछ
े ।
कन्ततऩुयको तिरतिरे वाय िव्दाक्रभण हवरुद्धको आमोगको मो अन्ततभ खण्डन िो । दै तनक य तनमोन्जत ढॊ गवाट
मि छाऩाभाध्मभरे प्रकािभा ल्माउने काल्ऩतनक िभाचाय य हवचायको तनयततय खण्डन-भण्डनभा िभम खचषन आमोगफाट
िॊ बव छै न । नेऩारी ऩत्रकारयता पाॉटभा कान्ततऩुय प्रवृन्ि िावी बएको खण्डभा ऩीत ऩत्रकारयतारे उचाई तरनेछ बन्ने
भात्र आमोगको न्चतता िो । कान्ततऩुय वािेकका अतम छाऩा तथा हवध्मुततम िॊ चायभाध्मभिरुरे आमोग प्रतत दे खाउदै
आएको िुबेच्छा य यचनात्भक ििमोगका तनन्म्त आमोग आबाय व्मक्त गदषछ ।
कान्ततऩुयभा प्रकान्ित भ्राभक य दुयािमऩूणष उक्त िम्ऩादकीम प्रतत आमोगको कडा आऩन्ि यिेको छ य
कान्ततऩुयको ऩीत ऩत्रकारयताको आमोग बत्िनाष गदषछ ।

