
 

 

 

  

 

 

 

 

विपत् पत्रकारिता 

विवियाआचाि संविता तथा सम्पादन वनदेविका 

कािना नु्यज पब्लिकेसन्स प्राइभेट विविटेि 

भीिसेनस्थान, काठिाि ,ं नेपाि 

जुिाई २०२० 

१. भूविका  

यस दस्तािेजिा उब्लिब्लित नीवत तथा वनयििरूिे कािना नु्यज पब्लिकेसन्सका पत्रकाि तथा सम्पादकीय 

व्यिस्थापनिा संिग्न सबैिाई िार्गवनदेिनर्नेछ । साथै, यसिाई कािना प्रकािन सिूिको विपत् पत्रकारिता 

सम्बन्धिा रिपोवटगङ तथा प्रकािनयोग्य सािग्रीको सम्पादन र्ने प्रयोजनका िावर् प्रयोर् र्रिनेछ । योनीवत बनगिथ 

विश्वविद्यािय, संयुक्त अवििाज्यका अनुसन्धानकतागिर्ायत कािना सञ्चाि रृ्िका वििेषज्ञ तथा िरिष्ठ पत्रकािसं  ँ र्को 

आपसी पिाििगिा तयाि पारिएको िो । यस दस्तािेजको उदे्दश्य कािना प्रकािन सिूिका समू्पर्ग प्रकािनका 

िावर् नीवत–वनयिको ढा चा तयाि पानुग िो । साथै, यसिाई रिपोवटगङ ि सम्पादकीय विभार्को व्यािसावयक र्वतविवि 

अझ सबि ि सक्षि बनाउन, सिाचाि संकिन ि प्रकािन प्रवियािाई िार्गवनदेि र्नग उपयोर् र्रिनेछ ।  

यस दस्तािेजिा उब्लिब्लित नीवतिरूस र् आबद्ध ििेि कािना प्रकािन सिूििा कायगित सबैिे आफूिर्ायत आफ्ना 

सिकिीिरूको स्वतन्त्रता, ियागदा, सुिक्षा ि प्रवतष्ठाको िक्षा र्नेछन् । स्वतन्त्र पत्रकाििरूिे पवन कािना गु्रपका िावर् 

काि र्दाग यिा  उब्लिब्लित नीवतिाई आिािभूत सूचककारूपिा प्रयोर् र्नुग िित्वपूर्ग हुन्छ ।  



  

२. कािना प्रकािन सिूि  

सन् १९८४ को नोभेम्बििा स्थावपत कािना गु्रप नेपािको अग्रर्ी वनजी प्रकािन रृ्ि िो । यसिे कािना 

(सिागविक वबिी हुने िनोिञ्जन िावसक पवत्रका), सािना (सिागविक वबिी हुने स्वास्थ्य तथा स न्दयग पवत्रका), 

ििानर्ि (सिागविक वबिी हुने सन्ध्याकािीन दैवनक अिबाि–िाि बन्द ििेको), नेपाि सिाचािपत्र (नेपािको पा च  ं

सिागविक वबिी हुने तथा काठिाि  ंउपत्यकािा सिागविक पवढने दोस्रो अिबाि), ि ििि।िभिकयािभउब।वँअयm 

(नेपािको उतृ्कष्ट दि नेपािी अनिाइन पोटगििधे्य एक) प्रकािन र्दैआएको छ । नेपाि सिाचािपत्र ि 

नु्यजअफनेपाििटकिको संयुक्त दैवनक पाठक संख्या ८ िाि ५० िजाि ििेको छ । यसअिािा कािना प्रकािन 

सिूििे कािना वफल्म अिािगस् (नेपािको सबैभन्दा ठूिो अिािग कायगिि) पवन आयोजना र्दै आएको छ ।  

स्थापनाकािदेब्लि नै कािना प्रकािन सिूिको वििेषता च तफी वदर्ो विकासको प्रिद््रिन र्ने पत्रकारिता िि दै 

आएको छ । कािना प्रकािन सिूिका संस्थापक स्वर्ीय पुष्कििाि शे्रष्ठ हुनुहुन्छ । अवििे िास कमु्यवनकेसन 

(आि सञ्चाि) िा संयुक्त िाज्य अिेरिकाबाट स्नातक र्नुगभएका वदिेकिाि शे्रष्ठ यस सिूिको अध्यक्ष तथा प्रिुि 

कायगकारिर्ी अविकृत (वसीईओ) हुनुहुन्छ । पत्रकाि, प्राविविक, प्रिासक, वितिक, विज्ञापनदाता ि अन्य थुपै्र र्िी 

कािना प्रकािन सिूििे पा च सय किगचािीिाई िोजर्ािी वदएको छ ।  

 

२. वनदेिक वसद्धान्त 

कािना प्रकािन सिूि पे्रस स्वतन्त्रता ि सञ्चािसम्बन्धी िावष्टि य तथा अन्तिागवष्टि य वनकायिे स्वीकाि र्िेका वजमे्मिािी ि 

कतगव्यको पािना र्दगछ । यस आचाि संविताि सम्पादकीय वनदेविकाका िावर् प्रिुि पे्रिर्ाका 

स्रोतिरूदेिायबिोवजि छन् ँ   

२.१ िानिअविकािको विश्वव्यापी घोषर्ापत्रको िािा १९ अनुसाि, सबैस र् आफ्नो विचाि तथा अवभव्यब्लक्तको 

स्वतन्त्रता उपयोर् र्ने अविकाि छ, यस अविकािअन्तर्गत विनाकुनै िस्तके्षपबोल्ने ि िोजी र्ने, कुनै पवन वसिानािाई 

पिागि नर्िी कुनै पवन सञ्चाि िाध्यििाफग त सूचना ि विचाि  प्राप्त ि प्रसाि र्ने स्वतन्त्रता छ ।  

 

२.२ सन् २०१५ को नेपािको संवििानको प्रस्तािनािे िुिुकिा ‘पूर्ग पे्रस स्वतन्त्रता’ सुवनवित र्िेको छ । 

संवििानको िािा १६ ि १७ िा ििि  नेपािका समू्पर्ग नार्रिकिाई इज्जतका साथ बा चे्न तथा अवभव्यब्लक्त 

स्वतन्त्रताको अविकाि उपयोर् र्ने अविकाि छ । िािा २७ िा सूचनाको िक यसिी सुवनवित र्रिएको छ ँ  

‘कुनै व्यब्लक्तस र् आफ्नो िा सािगजवनक चासोको कुनै पवन सूचना िागे्न ि प्राप्त र्ने अविकाि वनवित हुन्छ ।’ िाम्रो 

संवििानिे कोिी पवन आफ्नो र्ोपनीयताको अविकाि उिंघन हुने वकवसििे सूचना प्रदान र्नग बाध्य नहुने 

अिस्थाको व्यिस्था र्िेको छ । कािना प्रकािन सिूि यस व्यिस्थाको सम्मान र्नुगका साथै कानुनको सीिािा ििी 

व्यब्लक्तको आिास, सम्पवि, दस्तािेज, तथ्ांक, पत्राचाि ि उसका आचिर्सम्बन्धी कुनै पवन विषयिा र्ोपनीयता 

उिंघन नहुने र्िी सिाचाि संकिन तथा समे्प्रषर् र्दगछ ।  

 

२.३ संयुक्त िाष्टि संघका वनकायिरू ि अन्तिागवष्टि य पत्रकाि ििासंघ 



(आईएफजे) द्वािा आफ्ना बैठक तथा र्ोष्ठीिरूिा जािी ि अििम्वन र्रिएका पत्रकाि तथा प्रकािकका आचाि 

संविताको सम्मान र्दगछ ।  

 

२.४ कािना प्रकािन सिूि सन् २०१६ िा नेपाि पत्रकाि ििासंघ (एफएनजे) ि नेपाि पे्रस काउब्लन्सििे जािी 

र्िेको पत्रकाि आचाि संविताको भूविकािा पत्रकारिताको अभ्यास, पत्रकारिताको वसद्धान्त तथा अन्तिागवष्टि य िूल्य 

िान्यताअनुसाि उच्च व्यािसावयक, ियागवदत, जिाफदेिी ि वजमे्मिाि बनाउन तथा नार्रिकको िूिभूत अविकाििर्ायत 

विचाि तथा अवभव्यब्लक्तको स्वतन्त्रता, सूचनाको िक ि पे्रस स्वतन्त्रताको िक्षा, प्रिद््रिन ि प्रयोर्का िावर् िित्वपूर्ग 

ििेकोठान्दछ ।  

२.५ नेपािब्लस्थत िावष्टि य िानिअविकाि अयोर्िर्ायत संयुक्त िाष्टि संघ  तथा िानिअविकाि संर्ठनिरूको नेतृत्विा 

अन्तिागवष्टि य ििासभािे पारित र्िेका अवभव्यब्लक्त स्वतन्त्रता, सूचनाको िक ि र्ोपनीयतासम्बन्धी व्यिस्थािरूको सम्मान 

र्दै, 

 

२.६ कािना प्रकािन सिूि २०१५–३० का िावर् संयुक्त िाष्टि संघीय वदर्ो विकास िक्ष्य ११ िे वनवदगष्ट र्िेको आि 

नार्रिक तथा र्ाउ –ििििाई ‘विपत्को सािना र्ने क्षिता’ प्रिद््रिन र्दै, सबै स्तििा समू्पर्ग विपत् व्यिस्थापन ि 

क्षवत नू्यनीकिर्का िावर् तयाि पारिएको ढा चाअन्तर्गत ििेि विकास ि कायागन्वयन र्दगछ ।  

 

२.७कािना प्रकािन सिूि नेपाििा सन् २०१५ िा आएको विनािकािी भूकम्पको असिबािेसंयुक्त अवििाज्यको 

बनगिथ विश्वविद्याियिे व्यापक अध्ययनपवछ पत्रकाििरूको भ वतक सुिक्षाको साथसाथै सञ्चाि संस्थािरूिे विपत् 

व्यिस्थापनका िावर् अब्लियाि र्नुगपने नीवतका सम्बन्धिा वदएका सुझाििाई सन्दभगका रूपिा स्वीकाि र्दगछ । 

 

 

 

३.कािना प्रकािन सिूिको प्रवतबद्धता 

विपत् पत्रकारिताप्रवत सजर् ििी सिाचाि संकिन, सम्पादन ि प्रकािनिा कािना प्रकािन सिूिका पत्रकाि तथा 

व्यिस्थापकिरू देिायबिोवजि काि, कतगव्य तथा प्रवतबद्धतािरूपूिा र्नग सजर् ििेका छन्।  

 

४.१ वसद्धान्तको कायागन्वयन 

४.१.१ पे्रस स्वतन्त्रताको िक्षा ि प्रिद््रिन ँ  नार्रिकको िूिभूत अविकाि ि विचाि तथा अवभव्यब्लक्त स्वतन्त्रताका 

िावर् िािी सत्य ि सिी सूचना प्रसाि र्नग कवटबद्ध छ  ं।  

 



४.१.२ िानि अविकाि, अन्तिागवष्टि य सम्बन्ध ि सूचनाको िकप्रवत सम्मान ँ  िािी प्रजातन्त्र, न्याय, सिानता, स्वतन्त्रता, 

सिािेविता, िानिता, िाब्लन्त ि अन्तिागवष्टि य सिझदािी उत्थानका िावर् प्रवतबद्ध ििन्छ  ं। नार्रिकको सुसूवचत हुने 

अविकािको िक्षाका िावर् िािी सविय ि सिवपगत ििनेछ  ं।  

 

४.१.३ विपत् प्रभावित के्षत्रिरूप्रवत वििेष सोच ँ  िािी र्रिबी, द्वन्द्व पछ टेपनाबाट प्रभावित िावनसिरूको 

सम्मानका िावर् संिेदनिीि व्यििाि र्दगछ  ं। िाम्रो पत्रकारिताबाट कुनै व्यब्लक्त वििेष ि संस्थाको प्रवतष्ठािाआ च 

आउन नवदन ि सािगजवनक वित, नैवतकता ि सिगसािािर्को स्वास्थ्यिा कुनै नोक्सानी पुग्न नवदन ििसम्भि प्रयास 

र्दगछ  ं।  

 

४.१.४ सािावजक वजमे्मिािी ँ  िाम्रा पत्रकाि तथा सञ्चािकिीिरू िवििा, बािबाविका ि जे्यष्ठ नार्रिक, अक्षि 

तथा फिक ढंर्िे सक्षि ि उपेवक्षत सिुदाय, के्षत्र तथा भावषक सिूिको उत्थान ि विकासका िावर् सूचना 

प्रिाििाफग त प्रभावितिरूिाई वििेष सियोर् प्रदान र्नग प्रवतबद्ध ििन्छन् ।  

 

४.१.५ तु्रवट सच्याउने तत्पिता ँ  िाम्रा प्रकावित सािग्री ि विज्ञापनिा आिारित िेि–िचनाको पुनिििोकन र्दाग 

िािी जनवित ि संिेदनिीितािाई ध्यानिा िाख्न प्रवतबद्ध छ  ं। कुनै पवन प्रकावित िेि िा सिाचािको 

विश्वसनीयताप्रवत कुनै प्रश्निरू प्राप्त हुनासाथ िािी प्रिार्सवित प्राप्त प्रवतविया िा िण्डनिाई उवचत स्थान वदन, 

आिश्यक तु्रवटिरू सच्याउन, उठाइएका प्रसंर्िरूको अनुसनिान र्नग प्रवतबद्ध छ  ं।  

 

४.१.६ जोँेब्लिि नू्यनीकिर्का िावर् विपत् व्यिस्थापन ि सािगजवनक सचेतना अवभयानका िावर् कदि चाल्ने 

तत्पिता ँ विपत्सािना र्ि्ग ने तत्पिता केिि सम्पादकीय वनर्िानीबाट िात्र ल्याउन नसवकने बरु िािीिे सेिा र्ने 

सिुदायिरूिा आनीबानी परिितगन प्रिद््रिनका िावर् जोब्लिि नू्यनीकिर् ि विपत् सािना र्ने ज्ञान विस्ताि र्ने 

कायगिा पवन यसिाई सिेवटनुपि्ग ने दृवष्टकोर् िािी िाख्दछ  ं। त्यसकािर् वदर्ो सािावजक परिितगन ल्याउन 

सघाउनका िावर् िािी विपत्व्व्यिस्थापन ि जनचेतना अवभयानिाई सिथगन र्नग प्रवतबद्ध छ  ं। यसकािावर्सिुदायका 

सदस्यिरूिाईविपत्का घटनािरू वकन हुन्छन्, त्यसकोकसिी सािना र्ने ि सम्मान तथा भ वतक क्षवतिाई कसिी 

नू्यनीकिर् र्ने भने्नबािे थप ज्ञान ि विक्षा वदन िािी सविय रूपिा जििायु परिितगन, बाढी, पवििो, आर्िार्ी (िन 

ि ँंढेिो) आ िीहुिी ि भूकम्पजस्ता विपत्सम्बन्धीसूचना ि कायगिििरू प्रसािर् र्नेछ  ं।  

 

४.२ सम्पादकीय वनदेविका  

४.२.१ भाषा ि व्यििािको िाविनता िा ियागदा ँ  विपत्को अिस्थािा िाम्रो रिपोवटगङिा िािी उवचत भाषा ि 

व्यििाि प्रयोर् र्नेछ  ं। िािीिे आफूिे र्ने पत्रकारितािा प्रभावित सिुदायिरू ि पीवितिरूको नाजुकता ि 

संिेदनिीितािाई ध्यानिा िाखे्नछ  ं। िािी िाम्रा पाठक, स्रोता ि दिगकिरूको प्रवतष्ठािाई पवन ध्यानिा िािेि िाम्रो 

व्यािसावयक आचिर्िा सािावजक ियागदा प्रदिगन र्नग पवन पूर्ग ध्यान वदनेछ  ं।  



४.२.२ िैयब्लक्तकता ि र्ोपनीयताको सम्मान ँ  विपत्का बेिा रिपोवटगङ र्दाग िाम्रा पत्रकाि ि सम्पादकिरूिे 

व्यब्लक्त वििेषको िैयब्लक्तक अविकािको सम्मान र्ने प्रवतबद्धता जनाउ छन् । सदाझैं आिश्यकताअनुसाि िािी 

विपवत्रपोवटगङका िििा संकवित सिाचाि स्रोतको र्ोपनीयतािाई िक्षा र्नेछ  ं।  

 

४.२.३ स्पष्टता, दृवष्टकोर् ि पािदविगता ँ विपवत्रपोवटगङिा प्रायि  िैज्ञावनक तथा अनुसन्धान सािग्रीिर्ायत जवटि 

सूचना प्रसािर् प्रकािन भइििेको हुन्छ । िाम्रा पत्रकाििरूयस्ता सिाचािको सविस्ताि व्याख्यासवित सिि ि सिज 

ढंर्िे कुनै पवन र्ित अथग निार्ोस् भने्न सोचका साथ प्रसु्तत र्दगछन् ।िाम्रो दृवष्टकोर् पवन यिी सोचका साथ 

प्रसु्तत हुनेछ ।  

 

४.२.४ विपत् िावििा छनोटका िावर् सम्बब्लन्धत पक्षस र् ताििेि ँ िाम्रा पत्रकाििरूिे के्षत्रीय, िावष्टि य ि अन्तिागवष्टि य 

विपत् व्यिस्थापन वििेषज्ञिरूस र्सम्पकग  कायि िाखे्नछन् । यसका िावर् िािीिे ििि जोब्लिि, पूिगसतकग ता प्रर्ािी, 

जििायु परिितगन, िाताििर्, स्वास्थ्य, विकास ि िैविक सिािेिीकिर्सम्बन्धी वििेषज्ञिरूको पविचान र्िी 

वतनीिरूस र् सम्पकग  र्नेछ  ं।  

 

४.२.५ सम्बब्लन्धत वनकायिरूस र् सम्पकग  कायि ँ  जि तथा ि सि पूिागनुिान ििािािा, विपत् व्यिस्थापन विभार् 

(रृ्ि िन्त्राियअन्तर्गत), विपत् व्यिस्थापन वनकाय, सुिक्षा वनकाय तथा िानिीय संघ–संस्थािरूस र् सम्पकग िा ििेि 

उद्धाि, िाित तथा उपचाि कायगिा संिग्न ििनु सूचनाका िित्वपूर्ग स्रोतिरू हुन् । िािी वनयवित रूपिा यस्ता 

स्रोतिरूस र् सम्पकग  कायि र्नेछ  ं।  

 

४.२.६ विपत् जोब्लिियुक्त के्षत्रिरूको पविचान ि आपत्कािीन योजनािरू वििाउनु  िािी जोब्लिियुक्त के्षत्रिरू ि 

सिुदायिरूपविचान र्नग ि त्यस्ता के्षत्रिरूबाट िाम्रो पत्रकारिताका िावर् उपयुक्त स्थायी वनर्िानी कायि िाख्न 

प्रवतबद्ध छ  ं। यसवभत्र दैवनक पुनिििोकन (सिाचाि संकिनको र्वतिीि व्यिस्थापनिर्ायत पदगछन्), विविष्ट 

के्षत्रिरूबाट प्राविविक सियोर् उपिब्ध र्िाउने कायग ि सम्पादकीय योजनािरू पदगछन् ।  

 

४.३. पत्रकारितािाविपत् सिनिीितावनिागर्का िावर् कायगिरू 

४ .३ .१ भ वतकसिनिीितासुिािका िावर् योजनािरू कायागन्वयन ँ  कािना प्रकािन सिूिका िावर् िाम्रा 

पत्रकाििरूको िािीरिक सुिक्षा सबैभन्दा ठूिो िित्वपूर्ग विषय ििनेछ । िाम्रा किगचािीिरूको वनजी आपत्कािीन 

योजनािरूिाई यथासम्भि सिथगन र्नुग ि पीपीई, विपत्सभागइभि वकट्स ि फोन ि ल्यापटपका िावर् ब्याकअप 

ब्याटि ीजस्ता उपकिर्को पहु च प्रदान र्ने िाम्रो िक्ष्य िो ।  

 

४.२.२ पत्रकाििरूिाई विपत् सािना र्नगका िाावर् वनयवित ताविि ँ  कब्लििा िषगको एकचोवट भएपवन िािी 

विपत्व्बाट बचे्न अभ्यास ि त्यससम्बन्धी ताविि सञ्चािन र्नग प्रवतबद्ध छ  ं। यसिे जोब्लििको ितिा किर्ने 

उपकिर् जुटाउने ि उपचािात्मक र्वतविवििा अस्वाभाविक रूपिा िागे्न सिय घटाउनेछ ।  



४.२.३ विपत् सचेतनाबािे वनयवित छिफिका िावर् िञ्च वसजगना ँ  िािी पत्रकाििरूिे विपत् जोब्लिि कट ती, 

योजना ि नीवतिावथको सिकािी कदििाई सियोर् र्नुगपछग भने्न िािर्ा िाख्दछ  ं। यसिाई सिजीकिर् र्नग िािी 

वनयवित रूपिा िाम्रो सिाचाि कक्षिै विपत् सचेतनािावथ वनयवित छिफििाई प्राथविकतािा िाख्दछ  ं।  

४.२.४ वदर्ो जोब्लिि नू्यनीकिर् साझेदािी स्थापना ँ  कुनै एक िा एकभन्दा बढी घटनािा विपत्को विकाि 

भएको अिस्थािा एक–अकागको स्रोतिरू परिचािन र्नगका िावर् कािना प्रकािन सिूििे सिान विचाि भएका 

सञ्चाि रृ्ििरूस र् आपसी वित साझेदािी स्थापना र्नेछ । 

४.२.५ विपत्सञ्चाि सञ्जाििाई सियोर् ँ  विपते्कब्लित सञ्चाि सञ्जाििरू (उदाििर्का िावर् आघात िेवपििेका 

पत्रकाििरूका िावर् सिाचाि रिपोवटगङ िा असि अभ्यासिरू बा ि्न ि आपसी सियोर् र्नगसके्न विपत् व्यिस्थापन 

वििेषज्ञिरूको सिूि) उत्पादनिीि ि वदर्ो विपत्पत्रकारिताका िावर् िित्वपूर्ग हुन्छन् । िाम्रो विपत्सिनिीि 

नीवतको एक अंिस्वरूपयस्ता िावष्टि य ि अन्तिागवष्टि य सञ्जािका एक अंर्कारूपिा सवियताका साथ सियोर् जुटाउने 

उदे्दश्यिे काि हुनेछ । 

 

४.२.६. संिोिन  िावष्टि य ि अन्तिागवष्टि य प्राििानिरूि विपत् पत्रकारितास र् सम्बब्लन्धत वनदेविकािा हुने 

परिितगनिरूस र् ताििेि वििाउन  यस नीवतको सािवयक संिोिन हुनेछ । 


