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केहि दशक यता इन्टरने्टले मानव जीवनमा ठूलो पररवत्तन 
लयाएको छ । इन्टरने्ट मार्त त् िामीले अझै धेरै सवतनत्रताको 
अनुभूती गन्त सकेका छौं । िाम्ो अभभवयभति गने्त ठाउ ँरराहकलो 
भएको छ । िामीले संसारका िरेक कुनामा रिेका वयभतििरूसँग 
सञ्ार गन्त भमलने, सू्ना आदानप्रदान गन्त भमलने भएको छ । 

अनुसनधानका अनुसार इन्टरने्टले महिलालाई आतमहनर्तयको 
सवतनत्रता प्रदान गरेको छ । सामाजजक सञजालमार्त त  
महिलािरूले आरूलाई ररक ढङगबा्ट प्रसतुत गन्त सकने भएका 
छन् । समाजले तोहकहदएको दायरालाई ज्दै्त आफनो अभभवयभति 
राखन सकने भएका छन् । प्रेम समवनधिरू भबसतार गन्त सकने 
भएका छन् । भवभभनन भवषय र सू्नामा पहँ् पुगेको छ । 
महिलािरूका लाभग इन्टरने्ट आफनो यौहनकतामा रमाउने थलो 
पहन बनेको छ । 

यद्यपी, इन्टरने्ट र प्रभवजध, लैंभगकताको भवषयले प्रभाभवत छ । 
भौहतक संसारमा महिला र यौन अलपसङखयक वयभतििरूलाई 
जहत गाह्ो छ, इन्टरने्टमा पहँ् र यसको प्रयोगमा पहन 
उनीिरूलाई उभतिकै गाह्ो छ । प्रभवजधबा्ट आफनो ज्ानको क्षिहतज 
रराहकलो गन्त भमलने र नयाँ सू्नािरूका बारेमा जानकार हन 
सहकने हँदा यसलाई शभतिको सवरूमा ललन सहकनछ । तसथ्त, 
महिला र यौन अलपसङखयक वयभतििरूलाई भयनै भवभभनन 
संर्नागत भवभेदका काररले इन्टरने्ट र प्रभवजधमा पहँ् गन्त 
गाह्ो भएको िो । पक्छललो समयमा इन्टरने्टमार्त त् हने वा 
अनलाइन लैंभगक हिंसा पहन एक प्रमुख समसया बनदै आएको  
छ । 
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भौहतक संसारमा हने भेदभाव र हिंसाले अनलाइन संसारमा पहन हनरनतरता पाएको छ । हकनभने 
अनलाइन संसारमा पहन भौहतक संसारमा भएकै वयभतििरू प्रयोगकता्तका रूपमा  
छन् । तयसकारर अनलाइन हिंसा कुनै नयाँ प्रकारको हिंसा िोइन । यो त भौहतक संसारमा हने 
भवभेदकै हनरनतरता िो; जसमा इन्टरने्टलाई एउ्टा माधयमका रूपमा प्रयोग गररनछ ।

n}+lustfsf cfwf/df x'g] cgnfOg lx+;fsf s]xL 
k|sf/x¿M

अनलाइनमा हने हिंसा, जुन वयभतिको शरीर, यौहनकता, लैंभगकता, 
यौन अभभमूलखकरर आहदलाई लक्षित गरेर गररएको हनछ । 
तयसप्रकारको हिंसालाई लैंभगकताका आधारमा हने अनलाइन 
हिंसा भहननछ । तयसता केिी हिंसािरूलाइ्त तल भवसततृत रूपमा 
वयाखया गररएकाे छ । 

lx+;fsf s]lx k|sf/x¿M

(क) पहिचानको चोरी अराथात् आइडेन्टिटिी रेफटि (Identity 
theft/Impersonation): कुनै वयभतिको पहि्ान वा 
आइडेनन्ट्टीमा उति वयभतिलाई नै थािा नहने गरर इन्टरने्टको कुनै 
पहन पले्टरम्त जसतैैः रेसबुक, ट्ी्टर, इनस्टग्ाम आहदमा अकाउन्ट 
बनाउनुलाई पहि्ानको ्ोरी अथा्तत् आइडेनन्ट्टी थेफ्ट भहननछ ।

(ख) डोक्सिङ (Doxing): कुनै पहन माहनसको वयभतिगत र 
गोपय सू्ना उसको अनुमहत भवना इन्टरने्टमा प्रकाशन गनु्तलाई 
डोककसङ भहननछ ।

(ग) अकाउ्टि कम्प्ोमाइज (Account Compromise): 
इन्टरने्टको कुनै पहन सामाजजक सञजाल जसतैैः रेसबुक, ट्ी्टर 
आहदमा उति पले्टरम्तमा अकाउन्ट भएको वयभतिको अकाउन्ट 
गुमनु वा ह्ाक हनुलाई अकाउन्ट कमप्रोमाइज भहननछ ।

(घ) धम्ककी (Blackmail) र सिे्सिटिोसिथान (Sextortion): कुनै 
पहन वयभतिको गोपय र वयभतिगत सू्ना खुलाई हदनछु भनदै पैसा 
वा अरु कुराको माग गनु्तलाई धमककी वा Blackmail भहननछ  । 
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# पैसा वा अरु वसतुको सट्ामा यौन समपक्त को माग गररनुलाई 
सेकस्टोस्तन भहननछ ।

(ङ) ररभे्ज पोनथा (Revenge Porn)ः अनुमहत ललएर वा 
नललकनै लखज्एको यौन समपक्त को भभहडयोलाई बदला ललने 
हनयतले इन्टरने्ट पले्टरम्तिरूमा प्रकाशन गनु्तलाई ररभेनज पोन्त 
भहननछ । 

(च) सिाइबर सटिहकङ (Cyber Stalking): कुनै पहन वयभतिलाई 
इन्टरने्टमा पछ्ाउनुलाई साइबर स्टहकङ  
भहननछ । उदािररका लाभग तपाईको एक वष्त अगाडीका 
पोष्टिरूमा कुनै पहन वयभतिको लाइक/कमेन्ट आउनु, जसले 
तपाईंलाई अपठ्ारो मिसुस हनुका साथै मानक्सक तनाव पहन 
हनसकछ ।

(छ) आउहटिङ (Outing): कुनै पहन वयभतिको अनुमहत भबना उति 
वयभतिको लैंभगक पहि्ान वा यौन अभभमूलखकरर इन्टरने्टमार्त त् 
बाहिर लयाउनुलाई आउह्टङ भहननछ ।

(ज) िनी ट्रयाप (Honey Trap): इन्टरने्ट पले्टरम्तमार्त त् 
कसैको भवशवास जजतनु र उति वयभतिलाई धोका हदनुलाई िनी 
ट्रयाप भहननछ । उदािररका लाभग समललंगी समबनध गैरकानुनी 
भएको देशमा कुनै प्रिरीले आरू समललंगी हँ भनी अको्त 
समललंगीकाे भवशवास जजती, उति वयभतिलाई भेटन बोलाएर पक्ाउ 
गनु्तलाई िनी ट्रयाप भनन सहकनछ । 

(झ) ट्रोलिङ (Trooling): कुनै वयभति वा समुदायको पहि्ानमा 
आँ् आउने गरी कुनै अनलाइन भवषयवसतु (पोष्टर, ग्ाहरक, 
्टेकस्ट आहद) प्रकाशन गनु्तलाई ट्रोललङ भहननछ ।

(ञ) िेटि सपीज (Hate Spech): कुनै समुदाय वा वयभतिको 
आतमसममानमा आँ् आउने गरी पले्टरम्तमा गालीगलौज, 
अपमान, आरोप, धमककी हदनुलाई िे्ट सपीज भहननछ ।
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(क) तपाईंको पासवड्त अरु कसैलाई थािा छ भने वा तपाईंले आफनो पासवड्त अरु कसैलाई हदनु 
भएको छ भने,

(ख) यहद तपाईंले आफनो Geolocation सधंैभरर अन राखनु भएको छ भने,

(ग) यहद तपाईंले आफनो घरको ठेगाना सामाजजक सञजालमा राखनु भएको छ भने,

(घ) यहद तपाईंले आफनो भवद्युभतिय यनत्र जसतैैः कमपयु्टर, ट्ावले्ट, मोबाइल आहदमा पासवड्त राखनु 
भएको छैन भने ।  

#= OG6/g]6 k|of]u ubf{ cg'dltsf] dxTj 

भौहतक संसारमा जसतै अनलाइन संसारमा पहन अनुमहतको उभतिकै मितव हनछ । कुनै पहन वयभतिको 
वयभतिगत सुरषिा र आतमसममानका लाभग िामीले वयभतिको अनुमहतको कदर गनु्तपछ्त । कुनै पहन 
वयभतिको रो्टो लखचनु भनदा अगाहड उति वयभतिको अनुमहत ललनु पद्तछ । उति रो्टो किाँ कुन रूपले 
प्रयोग गदै्त हनुहनछ सो वयभतिलाई सपष्ट जानकारी हदनु पद्तछ ।

यहद सो वयभतिले आरू उपससथत भएको रो्टो वा भभहडयो पहिले नै प्रयोग गन्त अनुमहत हदएता पहन 
सो वयभतिले कुनै पहन बेला आफनो अनुमहत हरता्त ललन सकछ । यसरी िामीले एकअका्तकाे 
अनुमहतको सममान, भौहतक र अनलाइन संसार दुवैमा गन्त सकछौं । यहद इन्टरने्टको प्रयोग गदा्त 
अनुमहतको सममान गररएन भने उति हडजज्टल भवषयवसतुमा भएको वयभतििरूको सुरषिा र 
आतमसममानमा ठूलो षिहत पुगनसकछ ।
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इन्टरने्ट प्रयोगकता्तिरू माझ लोकहप्रय 
सामाजजक सञजालले बालकदेलख वतृद्धसमम, 
वयापारीदेलख अभभयनता सबैलाई आकहष्तत 
गरेको छ । अहिले रेसबुक, इनस्टाग्ाम, 
ट्ी्टरमार्त त संसारभरका माहनसिरू जोहडएका 
छन् । रेसबुकका अनुसार नेपालमा मात्रै 
साठी लाखभनदा धेरै रेसबुक प्रयोगकता्तिरु 
छन् । तयसकारर पहन कुनै पहन अभभयानका 
लाभग सामाजजक सञजाल एक उपयुति र 
प्रभावकारी सथान वा माधयम हनसकछ । 
‘बालुवा्टार ओग्टौं’, ‘हनम्तला ितयाकाणड’ 
आहद अभभयानमा सामाजजक सञजालले हनकै 
ठूलो भूभमका हनवा्ति गरेको भथयो । तयसैगरी 
रालट्ट्रय तथा अनतरा्तलट्ट्रय सतरमा तयसता थुप्रै 
उदािररिरु छन्, जसमा सामाजजक 
सञजालले अभभयानलाई वतृित रूप हदन मद्दत 
गरेको छ ।

cleofgsf nflu ;fdflhs 
;~hfnsf] ;'/lIft k|of]u lgDg 
lnlvt tl/sfn] ug{ ;lsG5M 

 y कुनै पहन दुईव्टा सामाजजक सञजाल 
एकअका्तसँग आवद्ध नहँदा राम्ो हनछ ।

 y छुट्ाछुट्ै सामाजजक सञजालमा छुट्ाछुट्ै 
पासवड्त िालनुिोस् । 

 y साव्तजहनक वाईराईमा आफनो उपकरर 
(लयाप्टप, मोबाइल आहद) मार्त त् 
सामाजजक सञजाल प्रयोग गदा्त िोक्सयार 
रिनुिोस् ।

 y सामाजजक सञजालमा आफनो वयभतिगत 
सू्नािरू सीभमत रूपमा मात्र राखनुिोस् ।

 y आफनो वयभतिगत सू्ना दुरुपयोगको 
जोलखम नयूनीकरर गन्त आरूले ज्नेका 
वयभतििरूलाई मात्र सामाजजक सञजालमा 
साथी बनाउनुिोस् ।

 y आफनो पोष्टिरूमा सथान ट्ाग गदा्त िोस् 
पुया्तउनुिोस् ।

 y कुनै रो्टो वा भभहडयो अपलोड गदै्त हनुहनछ 
भने उति रो्टो र भभहडयोमा भएका 
वयभतििरूको अनुमहत ललन नभबक्स्तनुिोस् ।
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 y सुरक्षित मेसेजजङका लाभग क्सगनल 
(Signal) एपको प्रयोग गनु्तिोस् ।

 y सामाजजक सञजालमा पासवड्तिरू 
हनयभमत (कमतीमा ३ महिनामा 
एकप्टक) पररवत्तन गनु्तिोस् ।

 y सामाजजक सञजालका मेसेजजङ एप 
(जसतैैः Messenger) आहदमार्त त 
संवेदनक्शल सू्नािरू आदानप्रदान 
नगनु्तिोस्।

cleofgstf{x¿sf nflu l8lh6n  
;'/Iffsf s]xL ;'emfjx¿

 y आफनो रोन र लयाप्टप दुवैमा पासवड्त िालेर 
सुरक्षित बनाउनु िोस् ।

 y रोन र लयाप्टप दुवैमा भरपदो्त एनन्टभाइरस 
(Antivirus) इनस्टल गनु्तिोस् । 

 y ब्ाउजरमा (Browser) https:// राखेर मात्र 
ब्ाउजजङ गनु्तिोस् ।

 y भभहडयोद्ारा गररनु पने्त बैठकको लाभग जुम 
(Zoom), जजतसी (Jitsi) जसता पले्टरम्तको 
प्रयोग गन्त सकनु हनछ । 

 y वयभतिगत सुरषिा आदानप्रदानका लाभग end 
to end encrypted मेसेजजङ एपसिरू जसतैैः 
क्सगनल (Signal), ्टेललग्ाम (Telegram) 
आहदको प्रयोग गन्त सकनु हनछ ।

 y संवेदनशील डा्टा आदानप्रदानका लाभग 
प्रो्टोनमेल (Proton mail), ्ुट्टानो्टा 
(Tutanota) जसता इननक्पसन (Encryption) 
भएका इमेल पले्टरम्तिरूको प्रयोग गन्त सकनु 
हनछ । 


