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यो अधययन प्रतिवेदन ियार गनेने बेला सहयोग पुयानेउनु हुने लक्षिि समूह, 
छलफलमा सहभागी भई अमूलय सूचना उपलब्ध गराउनु हुने समपूरने 
सहभागी िथा अध्धकारकमीनेहरू प्रति हातदनेक आभार प्रकट गदनेछौं । 

साथै, लुम नेपालका कायनेसममतिका सदसयहरू िथा कमनेचारीहरूले यस 
अधययनका क्रममा देखाउनु भएकाे लगनक्िलिा र सहयोगका लामग  
्धेरै–्धेरै ्धनयवाद तदन चाहनछौं । यस अधययनमा प्रामवध्धक सहयोग, 
मागनेतनदेनेिन साथै पृष्ठपोषर प्रदान गनुनेहुने भयालेनटीना हमाले पोललजर, 
कयाटेरीना फलामभओला र िन कमभनेन पतन ्धनयवादका पात्र हुनुहुनछ । 

अन्तयमा, मविेष ्धनयवाद उहाँहरूलाई, जसले खुलेर आफूमामथ भएको 
तहंसालाई दसिावेधजकरर गनने सहयोग गनुनेभयो ।

यस संक्षिपि अधययनले इनटरनेटका प्रयोगकिाने 
मतहला र तकिोरीमामथ प्रमवध्धको माधयमद्ारा हुने 
मवमभनन प्रकारका भेदभाव र तहंसा तकन यौतनक 
प्रकृतिका तहंसाको तनरनिरिा हो भनी अव्धाररागि 
पुमटि गदनेछ । 

नेपालको बदललदाे राजनीतिक पररवेिमा हामी 
जसिा सामाधजक अमभयनिाहरू यस मवषयमा सिक्त 
हुनुका साथै, सूचनाको जानकार र यो जतटल 
मवषयको महतवपूरने पाटो बननुुपछने । 

यो अधययन एक थप मवशलेषरको रूपमा प्रसिुि 
गररएको छ । यसले ‘इनटरनेट र यौन अमभवयमक्त’ 
नामक वृहि अधययनलाई थप टेवा तदएको छ । 

यहाँ प्रमवध्धको माधयमद्ारा लैंमगकिाका आ्धारमा 
इनटरनेटको प्रयोजन मवभेदपूरने छ वा छैन भनने 
मवषयमा चचाने गररएकाे छ । ्तयसिै यौन 
अध्धकारकमीनेहरूले अमभवयमक्तको अध्धकार उपभोग 
गदानेको चुनौिी मतहला र तकिोरीहरूले इनटरनेटको 
प्रयोग गदाने आउने प्रमवध्धको माधयमद्ारा तहंसा भौतिक 
प्रकृतिका तहंसासँगको समबन्ध र ्तयसको सवरूप 
कसिो छ भनने बारेको छलफल र तनषकषने उललेख 
गररएको छ । 
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मतहला भएकै काररले ललंगका आ्धारमा हुने तहंसा सावनेजतनक िथा नीधज 
सबै सथानमा हुँदै आएको छ । प्रमवध्धको मवकाससँगै मबगि केही दिकयिा 
लैंमगकिाका आ्धारमा इनटरनेट माफने ि हुने तहंसा नेपालमा तनकै बढदाे छ । 
कतिसमम भने अब ि यो समसयालाई पतहचान गरी गममभरिापूवनेक ललनुपनेने 
अवसथा आइसकेको छ । मविेषिः सामाधजक अमभयनिाहरूलाई बदललँदो 
राजनैतिक अवसथामा यो जतटल मवषयका रूपमा बुझन तनकै आवशयक 
देलखएको छ । 

सूचना, सञचार र प्रमवध्धको केनद्रमा रही इनटरनेटले अतहले हाम्ो वयमक्तगि 
जीवनमा तनकै प्रभाव पारेको  छ । यस माफने ि हामी प्रेम, अमभयान, वयापार, 
राजनीति सँगसँगै गनने सकछौं । सन् २०१६ मा संयुक्त राषट्रसङ्घको मानव 
अध्धकार पररषदले इनटरनेटलाई ‘आम मानव अध्धकार’ भतन वयाखया 
गररसकेको छ । सो पररषदको लललखिमा भतनएको छ, ‘मातनसले पाउने 
उसका सबै अध्धकारहरू उसले अनलाइन माफने ि पतन पाउनु पछने र सोको 
संरषिर हुनुपछने ।’ मविेषि मातनसको अमभवयमक्त सविनत्रिाको अध्धकार र 
सोको संरषिर, एवं मानव अध्धकार हनन् प्रतिको जवाफदेतहिाका मवषयहरू 
यस मभत्र पदनेछन् ।

सन् १९४९ मा बेलायिी वैज्ातनकहरूको समूह बरनसनेले बलनरवाइड वेनको 
आमवसकार गरेको िीन दिक पक्छ सन् १९९२ मा नेपालबाट पतहलो इमेल 
पठाइयो । यद्यपी १९७१ मै कमपयुटरको प्रवेि नेपालमा भैसकेको मथयो, 
इनटरनेटको आगमन भने तनकै समय पक्छ भयो । १९९५ मा आइपुगेपक्छ मात्र 
नेपालमा इनटरनेट सामाधजक प्रयोजनको लामग उपलब्ध भयो । सो कायनेमा 
मकने नटाइल कमयुतनकेसन नेपालको IPS (इनटरनेट समभनेस प्रोभाइडर)  
बनयो ।

पक्छलला वषनेमा अमभवयमक्त सविनत्रिाको िसक्त माधयमका रूपमा 
इनटरनेटको मवकास र प्रयोग भएको छ । यद्यपी मवमभनन रालषट्रय िथा 
अनिरानेलषट्रय रूपमा अमभवयमक्त सविनत्रिाको संरषिर प्रवनेद्धन गनेने उद्ेशय  
हुँदाहुँदै पतन राजयका मवमभनन संरचनाहरूबाट यसलाई दबाउन ठूलो प्रयास 
गररएको छ । 

मव. सं. २०४६ सालको राजनीतिक पररविनेन सबै नेपालीका लामग राजनैतिक 
िथा सामाधजक आयाममा नौलो आगमनको सुरुवाि मथयो । प्रजािनत्र 
प्रालपिपक्छ बनेको नेपालको संमव्धान २०४७ ले अमभवयमक्तको  अध्धकारलाई 
जनिाको नैसमगनेक अध्धकारका रूपमा अङङगकार गरेको मथयो । 
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नेपाल सरकारले सन् १९९१ मा नागररक िथा राजनैतिक अध्धकार समबन्धी 
अनिरानेलषट्रय महासनन्धलाई अनुमोदन गनुनेका साथै मानव अध्धकारको 
मवशववयापी ्घोषरापत्रलाई समेि आ्तमसाि गरी वयमक्तको अमभवयमक्तको 
सविनत्रिालाई सुतननशचि गरेको छ ।  

मव. सं. २०६२/६३ को दोस्ो जनआनदोलन सफल हुनुमा जनिा र नेपाली 
सञचार माधयमले तनभाएको भूममका पतन एक हो । मव. सं. २०६३ मा लागू 
गररएको नेपालको अनिररम संमव्धानको ्धारा १२ (३) ले जनिाको 
अमभवयमक्त सविनत्रिाको अध्धकारलाई सुतननशचि गरेको छ । नेपालको 
संमव्धान २०७२ ले पतन जनिाको अमभवयमक्तको सविनत्रिालाई सुतननशचि 
गरेको छ । यी संवै्धातनक िथा कानुनी वयवसथा हुँदाहँुदै पतन  इनटरनेट 
माफने ि हुने अमभवयमक्तको अध्धकारको प्रसङग भने किै पतन समबो्धन 
गररएको छैन । नेपालको संमव्धान २०७२ को ्धारा १९, उप्धारा २ मा 
अनलाइन भनने िबद परेिा पतन इनटरनेटमा अमभवयमक्तको सविनत्रिाको 
अध्धकारलाई सपटिसँग समबो्धन गरेको छैन । यसकारर राजयबाट गररने 
तक्रयाकलाप र वयवहारबाट अमभवयमक्तको सविनत्रिा जसिो महतवपूरने 
नैसमगनेक अध्धकार पतन तनषेध्धि बनन पुगेको छ । अनलाइन अमभवयमक्त 
नीतिगि रूपले तनयमनत्रि अवसथामा छ । अनलाइन मवषयवसिुमामथको 
प्रतिवन्ध  अनलाइन माफने ि हुने तहंसा यही काररले समबो्धन हुन नसकेको 
देलखनछ  । 

मव. सं. २०७४ सालमा समपनन सथानीय िहको चुनावका लामग जारी गररएको 
तनवानेचन आचारसंतहिाले इनटरनेट प्रयोगकिानेहरूलाई मोवाइल िथा 
सामाधजक सञजालहरूबाट आफनो प्रतिसप्धीने वा पाटीनेको समथनेन वा मवरो्ध 
गननेबाट रोक लगाएको मथयो । उक्त कायने गरेमा १ लाख रूपैयाँसममको 
जररवाना तिनुनेपनेने  वयवसथा पतन सो आचारसंतहिामा मथयो । िर सो कायनेले 
प्र्तयषि रूपमा वयमक्तको अमभवयमक्त अध्धकार हनन् गरेको पाइयो । 

नेपाल दुरसञचार प्राि्धकररले सय भनदा बढी वेबसाइटहरू बनद गयानेे । सन् 
२०१७ माचनेमा एक युवा यौन अध्धकारकमीनेलाई LGBT अध्धकार र 
अवसथाका बारेमा सामाधजक सञजालमा तक्रयाक्िल भएको आरोप लगाई 
उनको सबैै अकाउनट बनद गररयो । इनटरनेटमा आफनो अध्धकारको बारेमा 
अमभवयमक्त तदएकै कारर उनी मवमभनन वयमक्त, समूह र अनििः सरकारबाटै 
तिरसकृि हुन पुगे ।

हाल ४० प्रतििि जनसङखयाको पहुँचमा इनटरनेट सुमव्धा छ । इनटरनेटको 
सुमव्धा माेवाइल नेटवकने को प्रयोगबाट गररएको पाइएको छ । यसमा 
लैंमगकिाका आ्धारमा वमगनेकृि िथयाङक भने उपलब्ध छैन । मतहला र 
तकिोरीमा हुने गरेको अनलाइन तहंसा उनीहरूको वयमक्ततव र अनसितवलाई 
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सवीकानने नचाहेकाले पैदा हुने देलखएको छ । साथै, ्धेरै अवसथामा 
मतहलाको िरीर तनयनत्रर गनने चाहने आकाङषिा, पररवारको इजजि गुमने 
डर िथा उसको सविनत्र श्रममा रोक लगाउने चाहनाले यसिो काम गरेको  
देलखनछ । 

आमथनेक वषने सन् २०१४/१५ मा महानगरीय प्रहरी प्रभाग, काठमाडांै 
अपरा्ध महािाखा (Crime Division) मा कुल ३०५ वटा मुद्ा अनलाइन 
अपरा्ध (Online Offenders) को रूपमा दिाने भएको मथयो । यसमधये 
दोषी ठहररएका १२ जना अनलाइन साईबर अपरा्ध र सावनेजतनक अपरा्ध 
(Online Cyber Crime & Public Offence) अनिगनेि तहरासिमा 
रालखए । यसैगरर ४३० वटा मुद्ा २०१५/१६ मा दिाने भयो जसमा १७ जना 
दोषी ठहररए । ६५७ मुद्ा पाररवाररक इजजिसँग समबनन्धि मथए जसमा ९ 
जना दोषी ठहररए । दिाने भएका मुद्ाहरू पाररवाररक इजजिदेलख तफरौिी  
(Extortion) सममका मथए जसमा SMS सामाधजक सञजाल अकाउनट, 
तननदा्तमक SMS, वेवसाईट ह्ातकङ, प्रतिललतप  अध्धकार समबनन्ध  
मथए । अपरा्ध अनुसन्धान महािाखाले अनलाइनमा हुने अपरा्धका 
रूपमा साईबर अपरा्ध तनररषिर गनेने पद्धिीको मवकास गरेिा पतन ललङग 
वमगनेकृि िथयाङक राखने वयवसथा गरेको छैन । 

लैंमगकिामा आ्धाररि तहंसा नेपालमा मात्र नभएर मवशववयापी समसयाका 
रूपमा देलखएको छ । कतिपय वयमक्तलाई अनलाइनका माधयमबाट हुने 
तहंसा नयाँ प्रकारको तहंसा हो भनने बुझाई रहेको छ, जुन स्तय होइन । 
सतदयौँदेलख हुँदै आएको लैंमगकिामा आ्धाररि तहंसालाई वयक्त गनेने 
सथान हाल आएर अनलाइन हुन थालेको मात्र हो । यसमा पतन के बुझनु 
जरुरी छ भने अनलाइन एउटा यसिो सथल हो जसको माधयमबाट 
वयमक्तको सूचनासममको पहुँच बढनुका साथै वयमक्तले नयाँ अवसरको 
खोजी समेि गनने सकदछन् । िर मवगिदेलख हुँदै आएका तहंसा जुन हाल 
आएर अनलाइनमा देलखन थालेको छ, ्तयसको रोकथामका लामग 
इनटरनेट प्रयोग नै नगनुनेलाई प्रमुख समा्धानका रूपमा ललइनछ । जसले 
पुन तहंसामा पनेने वयमक्तलाई नै मवमभनन अवसरबाट वङञचि गनुनेका साथै 
कही किै मेरै दोष ि मथएन भनने खालको अनुभूति तदलाउन बाधय पाछने । 
यसबाट तहंसा गनेने पीडकहरू नै प्रो्तसातहि हुने गदनेछन् । 

यसथने, इनटरनेटका प्रयोगकिाने मतहला, तकिोरी, लैंमगक िथा यौतनक 
अलपसङखयकमामथ प्रमवध्धको प्रयोग गरी हाम्ो पररवार, समाज िथा 
राजयमा भईरहेको लैंमगकिामा आ्धाररि तहंसाको तनरनिरिा हो र यसिा 
तहंसालाई वयक्त गनेने माधयममात्र इनटरनेट हो । तहंसाको कारक ितव 
इनटरनेट हैन भनने कुरालाई बुझन सहयोग गदनेछ भनने अपेषिाका साथ यो 
अधययन गररएको हो ।
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 y मतहला र तकिोरीहरूमा हुने गरेको अनलाइन तहंसा 
लैंमगकिामा आ्धाररि तहंसाकै सवरूप हो । तहंसा गनेने 
वयमक्तले प्रमवध्धलाई केवल माधयमका रूपमा प्रयोग 
गरी यसिो तहंसा अनलाइन माफने ि वयक्त गनेने गदनेछन् 
भनने मवषयमा थप सपटििा लयाउने । 

 y लैंमगकिाका आ्धारमा इनटरनेटको प्रयोजनमा मवभेद 
छ वा छैन, यस समबन्धमा सो अवसथाले मतहला 
अध्धकारकमीने, LBT अध्धकारकमीनेहरू, यौन 
अध्धकारकमीनेहरूको अमभवयमक्तको अध्धकारलाई 
कसरी दखल पुयानेएको छ भनने मवषयमा सपटििा 
लयाउने । 

 y क) प्राथमिक तथ्यः यो अधययनका लामग प्राथममक 
िथय लक्षिि समूहसँगको छलफलबाट प्रापि भएको 
हो । जसमा मतहला अध्धकारकमीने (१०), युवा 
मतहला अध्धकारकमीने (७), र फरक लैंमगक र 
यौतनक पतहचान भएका मतहला अध्धकारकमीनेहरू 
(९) गरी २६ जनाको सहभामगिा मथयो । 

 y ख) प्त्क्ष लक्क्षत सिूह अनतररावातरायः यस 
अधययनलाई थप साथनेक बनाउन ३ जना युवा 
मतहला अध्धकारकमीनेसँग प्र्तयषि लक्षिि समूह 
अनिवानेिा गररएको मथयो । 

 y ग) सहरा्क द्विती् तथ्राङक पुनररारलोकन यः 
अनलाइन तहंसाको समबन्धमा मवमव्ध लेख, 
प्रतिवेदन, मवषयगि लेख, अधययनलगायिका 
सामग्ीहरूका पुनरावलोकन गरी उपयुक्त 
सूचनाहरूलाई यस अधययनमा प्रयोग गररएको छ ।
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इनटरनेट, मानव अध्धकार प्रवद्धनेन, 
सूचनाको अध्धकार िथा 
अमभवयमक्तको सविनत्रिा प्रयोगमा 
लयाउनका तनममत्त ररनैतिक 
माधयम हो । 

सामाधजक अमभयनिाहरू 
इनटरनेटको प्रयोग, सूचना समप्रेषर 
गनने िथा वहुरालषट्रय राजनीति बुझन, 
इने–कमसने सञचालनका लामग, 
मनोरञजन, सञजाल मवसिार गनने, 
अधययन, िथय सङकलन, 
अनलाइन छलफलका लामग एवं 
संवादका तनममत्त प्रयोग गनेने  
गदनेछन् । अनय माधयमबाट सहजै 
उपलब्ध नहुने सूचना िथा िथय 
इनटरनेटबाट सधजलै प्रापि गनने 
सतकनछ । Facebook, Twitter, 
Viber, Skype, Whatsapp, Emo 
सबैभनदा बढी प्रयोग हुने लोकतप्रय 
इनटरनेट साइटहरू हुन । वयमक्तगि 
रूपमा साथीभाइसँग भेट्घाट, 
मनोरञजन लगायिका लामग 
प्रयोग गररने इनटरनेट संसथागि 
सिरमा अनुसन्धान, सूचना समप्रेषर 
पैरवीलगायिका कामका लामग 
प्रयोगमा लयाइनछ । छलफलका 
क्रममा अमभयनिाहरूले इनटरनेटले 
आफूलाई गुमनाम हुन सहयोग गनेने 
बिाएका मथए । यसले उनीहरूलाई 
एक प्रकारको िमक्त प्रदान गदनेछ । 
उनीहरू यौतनकिा र यौन 
अध्धकारलगायि मवषयमा सविनत्र 
भएर सूचना खोजन सकदछन् । 
सोही कुरा भौतिक संसारमा गनने 

खोजदा मवमभनन आलोचना, ्घृराको 
क्सकार बननुपनेने हुनछ । 

यसको साथै, ्धेरैको अकानेे खालको 
िकने  पतन मथयो । उनीहरूकै भनाईमा 
अतहले इनटरनेट लैंमगकिाका 
आ्धारमा मवभेद गनेने सथलको 
रूपमा प्रसिुि भएको छ । यो 
सवालमा प्रमवध्धमा पहुँच भएका 
Online मवषयवसिुमा दखखल  
राखने ISP का माललकका मुद्ामा 
झनै जबरजसि देलखयो । यी 
सबैसँग झेलन मवमभनन ररनीति 
पतन अपनाएको पाइयो, तिनमा 
वयमक्तगि समूहहरूको गठन एवं 
सामाधजक सञजालको हकमा 
आफनो दिनेक र स्ोिा पूवानेनुमान र 
तफलटर गरेको पाईयो ।

Lesbian, Trans Women, 
Bisexual िेस्ाेललंगी 
अमभयानिाहरूले आफना लामग 
साथी (पाटनेनर) खोजन पतन 
इनटरनेटको प्रयोग वृहि रूपमा 
गदनेछन् भनने कुरा खुलेर आयो । 
Viber, Google, Emo, 
Whatsapp,  Grinder, YouTube 
लगायिका सामाधजक सञजालको 
माधयम सबैभनदा लोकतप्रय छ र 
मयनको प्रयोग ्धेरै हुनछ भनने िथय 
यो अधययनले बातहर लयायो । 
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अनलाइनमा अमभवयमक्तको सविनत्रिाको छमव मविेष 
रूपमा आउछँ । यस अधययनका क्रममा भएका छलफल 
र सवेनेषिरका क्रममा ्धेरैले भनेअनुसार झणडै ६० 
प्रतिििले इनटरनेटको प्रयोग मुद्ागि पैरवी र 
अमभयानका लामग गदनेछन् । मवचार, सोच, र खुला वाक 
सविनत्रिाको प्रयोग सामाधजक सञजालमा आफना 
अमभवयमक्त माफने ि गररनछ । 

इनटरनेटमा यसरी मवमव्ध माधयमबाट प्रापि हुन सकने 
जानकारी, सूचनाले अमभयानहरूका लामग अ्तयावशयक 
ऊजाने र सृजना्तमक वािावरर प्रदान गदनेछ ।

यद्यपी इनटरनेटमा सविनत्रिा अमभवयमक्त पूवानेग्ह मबना 
आउदँैन । युवा मतहला अमभयनिाहरूले आफूहरूलाई 
छाडा बोलेको, उत्ताउली भएकोलगायिका मवमव्ध 
लानछना बारमबार लागने गरेको बिाए । यसिा 
पृष्ठभूममको प्रयोग गरेर युवा मतहला अमभयनिाहरू 
जीवनसाथी खोजन असफल भएको, यौतनक रूपमा 
असफल भएकोलगायिको आरोप समेि लागने गरेको 
पाइयो । यसिो ्घटना एकजना यूवा अमभयानिाले 
बारमबार बेहोनुने पयोने । साथै, फरक लैंमगक पतहचान 
भएका अध्धकारकमीनेमामथ मवमभनन िवरले नैतिक 
हमला समेि गररयो । उनले आफनो संसथाको काम र 
अमभयानको बारेमा सामाधजक सञजालमा लेखदा बेहोनुने 
परेको समसयाले गदाने उनीहरूले आफना पाठक क्सममि 
गनेने, पूवने तन्धानेरर गनेने िफने  नै पुनः समा्धान भेटन थाले ।

मवमभनन संसथाहरूका मवमभनन, समान मुद्ाहरूमा 
अनलाइन पैरवी माफने ि काम गदनेछन् । यसमा थप नयाँ 
पाठक बढाउनु र तिनलाई मुद्ाका बारेमा अवगि गराई 
सामेल गराउनु उनीहरूको धयेय रहेको पाईयो । केही 
अध्धकारकमीनेहरू इनटरनेटलाई समान मुद्ामा हुने 
पैरवीका लामग प्रयोग गदनेछन् । केही भने आलोचना हुने 
भयले क्स्धै आफना मुद्ा इनटरनेटमा प्रसिुि गदैनेनन् । 

एकजना अमभयनिाले इनटरनेटमा पैरवी गरेपक्छ आएको 
नराका्तमक सवरूप समबन्धी अनुभव सुनाइन् । गिसाल 
मतहला अध्धकारकमीनेकाे कामका बारेमा एउटा 
नकारा्तमक तटपपरीसतहिको कथा सामाधजक 
सञजालमा आयो । कथामा अमभयनिाहरू िथा 
अमभयानलाई सोझै नकरा्तमक दृमटिकोरले प्रसिुि 
गररएको मथयो । सोको खणडन गनने अध्धकारकमीनेहरूले 
पत्रकार सममेलनको आयोजना गरे । साथै, अनलाइन र 
सडकमा मवमव्ध मवरो्ध कायनेक्रमको पतन आयोजना 
गररयो  ।

यस ्घटनाको उपलब्धी नै मानदा हुनछ, ४५ बषनेको नेपाल 
प्रेस काउननसलको इतिहासमा पतहलो पटक १५ तडसेमबर 
२०१६ मा मतहलाको प्रतितनध्धतवसतहिको आचारसंतहिा 
(Code of conduct)  प्रकािन भयो ।
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यौतनक अध्धकार हाम्ो नैसमगनेक मानव अध्धकार हो । 
अनलाइन पहुँचको क्रममा हामीलाई यौवन, यौन, 
यौतनकिा, चरम सुख (Orgasm) लगायिका कुरालाई 
थप सहजिाका साथ बुझन सहयोग पुगेको छ । 

अधययनका क्रममा तटनडर (Tinder) एपको प्रयोग 
गरेका ४ जना उत्तरदािाले आफनो यौन साथी खोजन 
इनटरनेटको प्रयोग गनेने गरेको र केहीले यौन समपकने का 
बारेमा बुझन पोननेसाइट हेनेने गरेको बिाए । इनटरनेट 
पतहलेकै अवसथामा रहेिा पतन अब इनटरनेटका सामग्ी 
मूलिः धचत्राङकर, वगने, जातियिा र यौतनकिाको 
राजनीति मवशलेषरको सामग्ी बनन पुगेको छ ।

‘पोनोनेग्ाफी हेनुने नराम्ो हो; दुरसञचारले यसिा 
प्रयोगकिानेमामथ तनगरानी राखदछ ।’ भनने गलि सनदेि 
फैललएको काररले पतन ्धेरै युवाहरू यसको प्रयोग गनने 
डराएको पाइयो । साथै पोनोनेग्ाफी हेदाने मोवाइल फोन 
मबग्नछ, कमपयूटरले काम गनने छोडछ, भनने जसिा भयले 
समेि ्धेरै युवाहरू पोनोनेग्ाफीबाट टाढा बसेको पाइयो ।

यौन र यौतनकिाको बारेमा अनलाइनबाट सूचना प्रापि 
गनने एकदमै सहज छ । Literotica जसिा वेवसाइटबाट 
कामुक कथा पढन पाउनु पतन यौन, यौतनकिा, चरमसुख, 
प्रेमलगायिको बारेमा थाहा पाउने एउटा राम्ो उपाय   
हो । यसिा मवषयमा न कसैले कुरा गनने चाहनछ, न कतहँ 
किै अरु सामाग्ी उपलब्ध हुनछन् ।

युवा मतहला तकिोरी अमभयनिाहरूका अनुसार 
सामाधजक सञजालमा आफनो अमभमि राखनुको केही 
मिलब नै छैन जब िुरुनिै आलोचना सुननुपदनेछ । 
अतहले ्धेरैजसो सामाधजक सञजालका पोटिहरूमा 
समाजले समसया मानेका सवाललाई नै उठाउने गररनछ 
जसमा आफनो अमभमि कम हुनछ । कतिजनाले 
आफूलाई सुरक्षिि राखन सावनेजतनक नगरी एकअकानेसँग 
मात्रै कुरा गछनेन् । 

LBT अध्धकारकमीनेहरूका लामग इनटरनेटले एउटा 
सहयोगीको काम गरेको छ । एकजना अधययनमा   
सहभागीका अनुसार उनी आफनो यौतनकिा समबन्धी 
पतहले अनमभज् मथए, ्तयस समयमा थुप्रै समललङगी 
पुरुष वेबसाइटहरूमा जाने गथेने । सो समयमा उनले 
आफूलाई समललङगी पुरुष भनेर हेरररहेका मथए । पक्छ 
मात्रै उनलाई आफू समललङगी पुरुष नभएर 
transgender भएको थाहा भयो । िब उनले यसका 
बारेमा इनटरनेटबाट जानकारी बटुले ।
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अनलाइनमा हुने तहंसा मतहलामामथ हुने तहंसाको अकोने 
रूप हो । ्धेरैजसो मतहलामामथ हुने तहंसाका ्घटना 
नयामयक प्रतक्रया मभत्र  नपरे जसिै अनलाइन माफने ि हुने 
तहंसाका मुद्ाको अवसथा पतन ्तयसिै छ । साईबर 
अपरा्धमा काम गनेने तनकायहरू लैंमगक मुद्ामा 
संवेदनिील छैनन् । कुनै पतन ्घटनाका समबन्धमा 
उनीहरू सो मुद्ाको गमभीरिा भनदा पतन बाह् 
वािावररमा ्धेरै सतक्रय भएको पाइयो । प्रहरी 
प्रिासनको मुद्ालाई हेनेने दृमटिकोरले ्धेरै पीतडि 
वयमक्तको आचरर र संसकार मामथ प्रशन उठाउने गरेको 
देलखयो जसका कारर पीतडि नयाय पाउने कुरामा 
मवशवसि नरहेको देलखनछ  ।

्तयसैले पीतडिलाई नयायसमम पुुुगनु भनदा पछाडी हटन 
बाधय बनाउने  हाम्ा संरचनाहरूमा तपिृसत्ता्तमक सोच 
र प्रवृमत्त अझै पतन बललयो रहेको सपटि हुनछ । 
Facebook मा हामीले देखेको Report गनेने फारम 
अपुग र कतिपय अवसथामा अनुपयुक्त छ । केही 
सहभागीका अनुसार उनीहरू Facebook जसिा 
सामाधजक सञजालबाट अपठेरो प्रकृतिका कमेनटहरू 
आफै मेटाउने गछनेन् । यसिो अवसथामा  ्तयसिा 
कमेनटको screenshot ललएर, इमेल कमेनट कहाँ र 
कोबाट आयो भनी प्रमारका लामग तप्रनट गरेर  राखनु 
उपयुक्त देलखनछ । 

आजभोलल कतिपय वयमक्तगि कुराहरू हाम्ो जानकारी  
मबना पतन सामाधजक सञजालमा पोटि हुन  पुगदछन् । 
कारर, हाम्ो फोन, अकाउणट र कमपयूटर सबै  
अनिसनेमबनन्धि भएका छन् । यसरी प्रकाक्िि तफड हाम्ा 
वयमक्तगि र वयवसामयक जीवनसँग अनिसनेमबनन्धि 
भएका हुनछन् । ्धेरैजसो सामाधजक सञजाल 
प्रयोगकिानेका अनुसार अनजान मातनसले नयाँ साथी 
बनाउन अनुरो्ध पठाउछँन र तिनलाइने accept गनेने की 
नगनेने हामी मबचको साझा साथी (Mutual friend) को 
संखया तनरानेयक बनन जानछ । थुप्रै  ्घटना यसिा पतन 
आए जहाँ साथी भएकाहरूले समेि यौन समबन्धका 

लामग क्स्धै प्रसिाव गनेने गरेको सहभागीहरूले बिाए । 

एक सहभागीलाई सामानको एउटा पयाकेट आउदँैछ 
भनेर खबर आयो । ्तयो पयाकेट प्रापि गनने थप पैसा तिनने 
लगाईयो । िर कुनै पतन सामान आएन । कुनै सामानै 
नभएको अवसथामा मनगढनिे कथा रचेर पैसा उठाउने 
काम पतन इनटरनेट माफने ि भएको पाइयो  ।  

आफनो नामको नककली खािा वा चोरीको खािा 
बनाइनु, अनलाइन माफने ि हुने अपरा्धको अकोने 
उदाहरर हो । अधययनमा संलगन िीनजना 
सहभागीहरूले आफनो नककली खािा अरु कसैले 
बनाइतदएको खुलाए । अकाने सहभागीले उनको 
साथीसँग भएको एउटा ्घटना सुनाइन् । उनको साथीको 
नककली अकाउनटमा िी साथीको मभत्री वसत्र मात्र 
लगाएको फोटो अपलोड भएको मथयो । सो ्घटनाको 
उजुरी प्रहरीलाई तदँदा, प्रहरीले खािा बनद गनने सुझाए 
िर ्तयस ्घटनामा अरु थप केही गनेने रुधच देखाएनन्  ।

साईबर अपरा्ध महािाखाबाट आफनो मुद्ालाई 
प्राथममकिा तदएर क्छटोछररिोे समा्धान गररतदएको 
अनुभव अधययनमा सहभागी एकजनाले सुनाइन् । 
उनका साथीहरूलाई पतन यसिै समसया परेको मथयो । 
प्रहरीमा उजुरी तदएपक्छ प्रहरीले सो ्घटनाको अनुुसन्धान 
गयानेे र अमभयुक्त पक्राउ पयानेे । यो ्घटनापक्छ िनावका 
कारर उनकी साथीले एकबषनेसमम Facebook प्रयोग 
गररनन् । ्तयसै गरी, एकल मतहलाहरू पतन मवमभनन 
समयमा साईबर दुव्यवहारको क्सकार भएको पाइएको 
छ । फरक फरक तनहुँमा उनीहरूलाई यौनसमबन्धका 
लामग फकाउन खोजेको पाइयो । समसयाको प्रकृति 
नबुझदा ्धेरै मतहलाहरू मवमभनन सङ्घ–संसथासँग 
सहयोग मागन जाने गरेको देलखयो  ।

छलफलका क्रममा यसिा अवहेलनाहरूले झन् ठूलो 
समसयामा समललङगी समुदायमा पनेने गरेको पाइयो । 
िी समूदायका कतिपय सदसयले सामाधजक सञजालमा 
सामानय नाचेको, गीि गाएको मभतडयो अपलोड गदाने 



^= cgnfOg lx+;fsf] dfgl;s :jf:Yodf k|efj 

(

पतन उनीहरूमामथ छकका, तहजडा जसिा गाली र 
अपिबद आउने गरेको सुनाए । सबैजसो फरक लैंमगक 
पतहचान भएका सहभागीले आफूलाई नधचनेका 
वयमक्तहरूबाट नाना थररका सेकस मभतडयो आउने, 
ललङगका फोटोहरू पठाउने गरेको अनुभव समेि  
सुनाए । यसिो हुँदा उनीहरूले कतहलेकाँही ्तयसिा 
नराम्ा सनदेिहरूको Screenshot ललएर Wall मा पोटि 
गररतदने र आफू सामाधजक सञजालमा कम सतक्रय भई 
यसिा समसयाहरू पनछाउने गरेको सुनाए । ्धमकी तदएर 
अवसथाको फाइदा उठाउनु फरक लैंमगक  पतहचान 
भएका समुदायमा हुने अकोने प्रकृतिको अनलाइन तहंसा 
हो । हेटौंडामा  भएको  एउटा ्घटनामा फरक लैंमगक 
पतहचान भएका एक जोडीलाई उनीहरूको पसलबाट 
कयामेरा चोरी गरी बारमबार उनीहरूको गोपय मभतडयो 
सावनेजतनक गररतदनछु भतन ्धमकी तदने काम भयो । 
केहीले यसिै प्रकारको अवसथामा आफनो वयमक्तगि 
फोटोको तनहुँमा यौनकमने गनने बाधय बनाउन लगाएको 
खुलाए ।

िेस्ोललङगी समुदायका सदसयहरूलाई केटी ठानेर 
्धेरैले Friend Request पठाउछँन् । िर आफनो  
यौतनकिाका बारेमा भनेपक्छ उनीहरूमामथ िुरुनिै गाली 
गलौज गनेने र क्स्धै यौन समपकने का लामग ्धमकीको 
िैलीमा कुरा गनेने गरेको पतन पाइयो । अझ पतन ्धरै 
Trans Women समुदाय आफनो सही पतहचान 
अनलाइनमा खोलन चाहँदैनन् । उनीहरूलाई आफनो 
फरक पतहचानको काररले नै अनावशयक गाली 
गलौज सुनन मन नपनेने सुनाए ।

सहनिील हुने संसकृति, तहंसाको सवनेवयापकिा जसिा 
काररले तहंसा भइसकदा पतन सोप्रति सचेि हुन र  
बोलन अझै पतन अपठेरो अवसथा छ  । मातनसहरू आफनै 
पररवारका तनकट सदसय र साथीभाइसँग समेि  हत्तपत्त 
आफनो समसयाका बारेमा खुलन नसकेको अवसथा छ । 
अनलाइन तहंसालाई अतहलेसमम पतन मतहलामामथ हुने 
तहंसा हो भनेर सवीकाररएकोे छैन । 

प्रशन उठछ, मतहलाका लामग सुरक्षिि सथानको । 
सुरक्षिि सथानहरू अमभवयमक्तको सविनत्रिालाई सममान 
गदनेछन् । िर जब िी सुरक्षिि मातनएका सथानहरू 
सामाधजक पूवानेग्हले ओिप्रोि छन्, ्तयसिो अवसथामा 
आम मातनसले कसरी सुरक्षिि महसुुुुस गनेने? थुप्रै 
सहभागीहरू आफूले सामाधजक सञजालमा केही बोली 
हालदा ्धेरैले ‘डलर बोलयो’ भनेर लेखछन् । यौतनकिा, 
यौन सवासथयलगायिको मुद्ामा काम गनेने युवा मतहला 

अध्धकारकमीनेहरूलाई ‘रणडी', 'भालु’ जसिा अ्तयनिै 
तनकृटि खालका अपिबद प्रयोग गनेने गरेको पाइएको  
छ ।

यसिा ्घटनाहरूले हाम्ो वयमक्तगि छनांैट, चाहाना र 
सविनत्रिा जसिा अमवक्छनन मानक्सक अवसथाहरूलाई 
क्स्धै प्रहार गदनेछन् । यी ्घटना पक्छ आउने िनाव लामो 
समयसमम तदमागमा  रतहरहनछ । यसले हामीलाई हाम्ो 
बारेमा र हाम्ो समाजको बारेमा बारमबार सोचन बाधय 
बनाउछँ । यसिा ्घटना सुनदा मतहलाहरूलाई केवल 
पुरुषको मनोरञजनको सा्धनकोे रूपमा मात्र हेररए 
जसिो लागदैन र? सहभागीहरूले ्धेरैपटक उनीहरूमामथ 
हुने ्घटनाको मनसाय र दुराचार छुट्याउन नसकेको 
बिाए । ्धेरै पटक यसिा ्घटना आफनो पररवारका 
सदसय, नधजकको साथी वा आफूले मवशवास गरेको 
पात्रबाट पतन हुनछ । यसिा आग्हलाई पटक पटक 
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असवीकार गनुनेभनदा आफू टाढा बसनु राम्ो भनेर 
सहभागीहरू ्तयसिा वयमक्तहरूबाट टातढएको बिाए  ।

प्रहरीमा आफनो साथीमामथ भएको दुवयनेवहारको उजुरी 
तदन पुगेका एक सहभागीले प्रहरी कायानेलयमा  
गोेपतनयिाको वािावरर नभएको गुनासो गररन् । 
प्रहरीमा मुुद्ा प्रति संवेदनिीलिा मथएन र कायानेलयको 
वािावरर मुद्ामा भनदा आफूहरूमा बढी केमनद्रि बनन 
पुगेको अनुभव उनले सुनाइन् ।

 

Hi

द्तम्राे status पढें ।

Do you want to have sex?

Hi

Thank you!

इनटरनेटमा मतहलामामथ हुने तहंसा र दुराचारी भेदभाव 
हाम्ो समाजमा सामानय बनदै जान समसयाप्रति 
संवेदनिील हुनु जरुरी छ । ्धेरै प्रसङगमा देलखयो, 
सामाधजक पररविनेनका मवषयहरूबाट िुरु हुने छलफल 
क्छटै मतहलामामथ हुने दमन र उनीहरूको अवसथा मानन 
र सवीकानने ियार नहुने प्रसङगमा परररि हुन पुगदछ । 
इतिहासमा मतहलाले खेपेका दमन, उनीहरूमामथ भएको 
जबरजसि मवभेद, दुराचार असामानय र पीडादायी 
पृष्ठभूमीले रङङगएको छ । आजको हाम्ो समाज 
तपिृसत्ताको पुरानो ओडने ओढेको नयाँ अनुहार जसिै  
हो । हामी आज पतन मतहलामामथ िी सबैखाले मवभेद र 
दमन तनरनिर र अझै िसक्त बनदै गएको पाउछँौ । 

 y लैंमगकिामा आ्धाररि तहंसाको पररभाषा मभत्र नै इनटरनेटका माधयमबाट हुने लैंमगकिामा आ्धाररि मवभेदको 
पररभाषालाई समावेि गनुनेपनेने, साथै यसिा तहंसामवरुद्ध छुट्ै कानुन तनमानेर नगरर हाल मवद्यमान रहेका 
लैंमगकिाका आ्धारमा हुने तहंसाको कानुनमभत्र यसलाई समावेि गनुनेपनेने । 

 y इनटरनेटले वयमक्तको सिमक्तकरर प्रतक्रयालाई समेि स्घाउने हुँदा इनटरनेटलाई कसरी सुरक्षिि बनाउने भनने 
मवषयमा बहसहरूको आयोजना गनुनेपनेने र सुरक्षिि िररकाले यसको प्रयोगका लामग राजयबाट नै इनटरनेट 
प्रयोगकिानेहरूमा सूचना प्रवाह गनुनेपनेने । 
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