
बडी ए� डाटा नेपालमा िड�जटल अ�धकार स��� काम गन� सं�ा हो 
जसले म�हला र �ेर ���ह�को अ�भ���, �ाय�ता र एजे�ीका ला�ग 
उपयु� उपाय/रणनी�तह� �दान गर� िड�जटल �ानह�मा 
उनीह�को संल�ता बढाउने ल� राखेको छ। 

दोहोरो अथर् (अ��ता)

अ�भ��� �त�ता

"सहम�त" का (�ुटीगत) �छ�ह� 

बा�हर� श�ह�ले...

 'सहम�त' को कमी/बेवा�ा 

�वरोधाभाषी 
��प 

"�नयत" को �ा�ा वा �माणीकरण

सरकारका ला�ग 
असी�मत अ�धकार

पीिडतमा�थ हुनस�े स�ा�वत ��तघात

�माण संकलनका सम�ा

अनलाइन �ह�सा स��ी कानुनह�को मान�च�ण 
(�ा�पङ)

कानुनको �नम�ण र काय��यन ग�रने �ममा 
स���त ��� र ���ह� बीचको सहम�तलाई 
बेवा�ा ग�रएको छ। जसको कारण सबै खालका 
यौ�नक सामा�ी "अ�ील" मा�नएको र कुनैप�न 
���को आ�नो शर�रमा�थको अ�धकार (एजे�ी ) 
को स�ान ग�रएको छैन  र यौ�नक अ�भ���लाई 
अपराधीकरण ग�रएको छ। 

धेरै कानुन दोहोरो बनावट(�े�मगं)का छन; यसबाट पाउने लाभह�संग 
धेरै �स�मतता प�न जोिडएर आएका छन्। अनलाइन �हसंाका पीिडतह�ले 
�ायको खोजी गनर् पाउने उदे्द� रा�खएप�न अ�त�र� धाराह�ले नाग�रक 
�त�तामा�थ अंकुश लगाउने स�ावना रहेको छ। यह� उ�त ग�रएका 
धेरैजसो कानुनह�मा यही �न�षर् दोहो�रएको छ।

कानुनमा मा�थ ले�खएज�ा श�ह� छन्, जुन अप�रभािषत 
�पमै छोिडएको छ। य�ा अ��ताह�का कारण श�� वा 
स�ामा आ�सन ���ह�ले  यी कानुनह�को �योग हुदै गद� 
आफूखुसी �ा�ा गरेर सीमा�कृतह�लाई अझै जो�खममा 
पान� र ��तरोधी �वचारलाई �नय�ण गन�  �श� ठाउँ �दएको छ। 
यी म�े धेरैजसो नै�तक �पमा बो�झला छन् जसले कानुनको 
�न�क्ष पालना गनुर्भ�ा बढ� नै�तक �नय�ण (मोरल पु�ल�सङ) 
गदर्छ।

राि��य सुरक्षा र सामा�जक सद्भावको नाममा अ�भ��� 
�त�ाको हक कटौती ग�रएको छ। यसले स�ाको �वरोध 
ग�रएका राजनी�तक �ं�  तथा आवाजह�लाई �नषेध 
गनर् स�छ। यसले कुनैप�न अ�भयानमा�थ जो�खम थोपछर्। 
सावर्ज�नक नै�तकता र भ�ताको घेरामा पारेर यौ�नक 
अ�भ��� प�न कुि�ठत पा�रएको छ।  अ�धकारह�को सीधै 
कटौती संगसंगै गोपनीयता स��� (�ुटीगत) �छ�ह� हुनु 
भनेको नाग�रकले रा�को तफर् बाट ठूलो �नगरानी भएको 
अनुभव गनुर् हो जसले गद� आ�ना �वचारह� �त� �पबाट 
अ�भ�� गनर् स�ैनन्।

पीडकले पीिडतलाई उनीह� बीचको कुराकानी 
रेकडर् गनर् सहम�त �दने स�ावना �ुन हु�। जह� 
पीिडतह� अनलाइन मा�म माफर् त �हसंामा 
पदर्छन् , य�ोमा यो कानुनले पीिडतह� �यंलाई 
नै उ�ो �माण रेकडर् गरेको अ�भयोगमा अपराधी 
ठहर गन� स�ावना रह�।

"च�र�" श� अ�र, म�हला र  �ेयर ���ह�को 
यौ�नकतामा�थ �� र �नय�ण गनर्, अप� र ग�ँुगो �पमा 
बोकाइएको श� हो।  यो कानुन अनुसार उनीह�को �जनन 
�ा� र गभ�व�ा स���  गो� जानकार� प�न उनीह�का 
�ीमान  र प�रवारलाई उपल� हुने हँुदा उनीह�मा�थ �हसंा 
हुने स�ावना रह�।यो कानुन मा�नसको उमेर र शा�रर�क 
सबलताको आधारमा भेदभावकार� छ, यसले ���लाई 
आ�नो शर�रबारे बु�े वैय��क अ�धकार (�ाय�ता)को 
स�ान गद�न। 

... कानुनी खाडलह�लाई �ा�ा गरेको छ।

यो चाटर् कसर� पढ्ने ?

(यो कानुनले स�ा�वत दोषीको छान�बन/खोजतलासको 
�ि�याका ला�ग अदालती आदेश वा (खोज तलाशी �लइदै 

गरेको) ���लाई आव�क पन� कानुनी सहायता आ�द बारेमा 
उ�ेख गरेको छैन। शंका लागेको र खोजतलास ग�रर�हएको 

��� पूणर्तया �नय�कको �नणर्यमा �नभर्र रहनुपन� हु�। यस 
कानुनका आधारमा श��मा रहेका ���ले कानुनको द�ुपयोग 

गद� आलोचक र फरक �वचार रा�ेह�को गोपनीयता भंग गन� 
स�ावना रह�।

धेरैजसो कानुनले यौ�नक अ�भ���लाई "अ�ील" र "अनै�तक" भ�े लेबल 
लगाएर अपराधीकरण गरेको छ, चाहे �ो ��� �वशेषको रोजाइमा भएको नै 
िकन नहोस्। "सहम�त" लाई,बेवा�ा ग�रएको कारण कानुनले सोलोडोलो �नयम 
(��केट �ल) �नम�ण गरेको छ। यसको द�ुपयोगले, य�द �वदु्यतीय मा�म 
माफर् त यौ�नकता अ�भ��  गरेबापत  पीिडतलाई नै सजायको भागीदार बनाउँछ। 
कानुनले पीिडतलाई सजाय र पीडकलाई उ�ु�� �दने स�ावना रह�।

सूचना ��व�ध �वधेयक हाल 
��ा�वत �वधेयक हो। तर प�न 
अनलाइन �हसंाका कानुनी सीमा 
बारेको सावर्ज�नक छलफल 
मह�पूणर् हुने भएकोले हामीले 
यह� राखेका ह�। 

अपराध सं�हता र सूचना ��व�ध �वधेयक भएका धाराह�ले 
पीडकको �नयतलाई आपरा�धक �पमा बं�ाउने ठाउँ �दएको छ।
यसले पीडकलाई "हा�न पुर्याउने �नयत �थएन" भनेर उि�कने 
�छ�ह� �दएको छ। �माण जुटाउने बोझ पीिडतमा�थ पा�रएको 
छ। "�नयत" कसर� �मा�णत गन� भ�े स��मा कानुन अ�� छ। 
यसले अ�धकार�ह�लाई �नि�चत  कायर्ह�को उद्द�् बारे �नणर्य 
गन� सु�वधा �दएको छ। जसले श��को द�ुपयोग हुने ठाउँ �द�।

यो नेपालमा �च�लत अनलाइन �हसंा स��ी कानुनलाई 
िड�जटल अ�धकारको प�र�धमा रहेर ल��गकता र यौ�नकतालाई 
केन्दरमा राखेर ग�रएको मान�च�ण र पुनरावलोकन हो। 
स���त कानुनह�को �व�ेषण गनर्का ला�ग तीनवटा 
अ�धकारवादी �ि�कोण ; गोपनीयताको अ�धकार, अ�भ��� 
�त�ता र �हसंाबाट मु��लाई आधार बनाइएको छ। यो 
द�ावेज,  पीिडत, कानुन �वसायी र अ�भय�ाह�का ला�ग 
एउटा सघन मागर्�नद�शक हुनेछ। 

समयसीमा
नेपालको सं�वधान २०१�

 कायर्�लमा हुने यौनज� द�ुर्वहार (�नवारण) ऐन २०१�
�वदु्यतीय कारोबार ऐन सन् २००�

घरेलु �हसंा�व�द्धको ऐन २००९
ि��मनल कोड (अपराध सं�हता) सन् २०१७ 

गोपनीयता स��ी ऐन २०१�

सूचना ��व�ध �वधेयक २०१९

सन् २०१० सन् २०१� सन् २०२० सन् २००�

"अ�ीलता"
"अस�ता" "सावर्ज�नक नै�तकता"
"भ�ता"

"सामा�जक सद्भाव”

"राि��य सावर्भौमस�ा""अख�ता"
"सावर्ज�नक आचरण"

अ�भ��� 
�त�ता 

गोपनीयता

�हसंाबाट 
मु��
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�व.सं. २०७२ को स��धान �वद्यतुीय कारोबार ऐन 
सन् २००८

सूचना ��व�ध �वधेयक 
सन् २०१९

गोपनीयता स��ी कानुन सन् २०१८ि��मनल कोड (अपराध सं�हता) सन् २०१७ 

घरेलु �हसंा �व�द्धको 
ऐन सन् २००९

कायर्�लमा हुने 
यौन�हसंा �व�द्धको ऐन 
सन् २०१५

सावर्ज�नक नै�तकता र स� 
आचरणको �व�द्ध हुने, सामा�जक 
सद्भाव �बथो�ने, घृणा, इ��  वा दे्वष 
फैलाउने कुनैप�न सामा�ी �वदु्यतीय 
मा�ममाफर् त �दशर्न वा �काशन गरेमा 
उ� कायर् द�नीय हुनेछ।

कुनै प�न छापा वा �वदु्यतीय मा�म वा �तनमा �का�शत समाचार, 
लेख, स�ादक�य वा अ� �� �� सामा�ीमा�थ �नय�ण 
(से�र�सप) ग�रने छैन। तर राि��य अख�ता वा सामा�जक 

सद्भावमा खलल पुर्याउने सामा�ीलाई भने द�ु�ाहन ग�रनेछ।

कुनै प�न ���को, घर, स���, कागजात, जानकार�, प�ाचार, 
र  उसको च�र�सँग जोिडएको जुन सुकै �बषय कानुनले �नद��शत 

गरेको अव�ामा बाहेक गो� रहने छन्। 

कुनै प�न ���लाई कानुनले गो� रहने भ�न तोकेको 
जानकार�ह� सावर्ज�नक गनर् जबजर्�ी गनर् पाइँदैन (���ले 

आ�ना ���गत जानकार�को बारेमा वा सावर्ज�नक सामा�ीको 
बारेमा सोधखोज गनर् भने पाउँछ)।

म�हला�व�द्ध हुने �हसंाको अपराधीकरण /द�सजाय 
र क्ष�तपू�तर्को �व�ा

बालबा�लका मा�थ हुने �हसंाको अपराधीकरण/ 
द�सजाय र क्ष�तपू�तर्को �व�ा

कुनैप�न अपराधका पीिडतलाई आ�नो मुद्दाको बारेमा सू�चत 
हुने, �ायको, पुन��पनाको र क्ष�तपू�तर्को हक हुनेछ।

सावर्ज�नक नै�तकताको �व�द्ध हुने कुनैप�न सामा�ी 
�वदु्यतीय मा�ममाफर् त �दशर्न वा �काशन गरेमा उ� 
कायर् द�नीय हुनेछ।

आ�धका�रक �नकायका ���लाई शंका लागेको 
ख�मा हा�ा िडभाइस, सामा�ी, त��क आ�दमा 
पहँुच हुनेछ।

राि��य सावर्भौ�मकता, अख�तामा�थ �ास पैदा भएको 
ख�मा, कानूनी �व�ा कायम रा�, �म� रा�� ह�सँगको  
�म�वत स��लाई सुमधुर रा�े काम आ�दका ला�ग 
आ�धका�रक �नकायलाई हा�ो '���गत स�चो' (�ाइभेट 
िक; जुनमाफर् त हामी आ�ना गो� कुराकानीलाई इनि�� 
वा िडि�� मा�मद्वारा कोड भाषामा वा सामा� भाषामा 
प�रणत गन� गदर्छ�) मा�थ पहँुच हुनेछ।

कुनैप�न क��टर �ोतमा भएका 
सामा�ीलाई हटाउने, क्ष�त पुर्याउने, न� 
गन�, वा �नयतवश फेरबदल गन�, वा अ� 
कसैलाई य�ो काम गनर् लगाउने कायर्लाई 
अपराध मानेको छ।

�वदु्यतीय मा�मको �योग गर� रा��को 
सावर्भौ�मकता, अख�ता, राि��यता,मा खलल 
पुर्याउने साथै समुदाय बीच घृणा र अ�व�ास 
फैलाउने गर� हुने आ�मण लाई ब�ेज ग�रएको 
छ। 

भेदभावलाई बढावा �दने वा सावर्ज�नक आचरण र 
नै�तकताको �व�द्ध �वदु्यतीय मा�मको �योगलाई 
ब�ेज ग�रएको छ।

साइबर बु�लईङ (अथ�त �वद्यतीय 
मा�ममा हुने �थचो�मचो, दमन) भ�ाले 
कसैलाई �वदु्यतीय मा�ममाफर् त  
�नर�र द�ुर्बहार गन�, �ज�ाउने, �नचो 
देखाउने, हतो�ा�हत गन�, अपमान 
वा गालीगलौज गन� कायर्को �पमा 
प�रभािषत गरेको छ।

कुनैप�न िक�समका "अ�ील" सामा�ी 
(पोन��ाफ�) ह�को उ�ादन, संकलन, 
�वतरण, �कासन, �दशर्न ओसारपोसार, वा 
िकनबेच द�नीय हुनेछ।

कसैले प�न यौन शोषण वा गैरकानुनी ग�त�व�ध 
गन� �नयतले अनलाइन माफर् त स�� �ब�ार गनर् 
�वदु्यतीय मा�मको �योग गनर् पाउने छैन। 

कानुनले उपल� गराएको अव�ामा 
बाहेक कुनैप�न ���को ���गत 
त��क �ा� गनर् ब�ेज ग�रएको छ।

दईु वा दइुभ�ा बढ� पक्ष बीच �वदु्यतीय 
मा�मामाफर् त भएका कुराकानीको 
गोपनीयता सु�न��त रहनेछ। स���त 
पक्षह�को सहम�त बेगर य�ा कुराकानी सु�, 
रेकडर् गनर्, वा इि���-िडि�� (गु��करण वा 
अगु��करण)गनर् पाइने छैन। 

�ा� उपचार र राहत कायर्का ला�ग बाहेक 
कुनैप�न ���को सहम�त �बना उसको 
गोपनीयता भंग गनर् पाइने छैन।

जह�जह� आव�कता छ, �ह� रातो वाण�च� (एरो)ले 
कानुन र �तनका भाग वा धाराह�मा भेिटएका खाडलह� 
(क�मह�)लाई जोडेको छ। 

मु� कोठाह�ले 
�वधेयक वा 
कानुनबारे बताउँछन्।

हरेक कोठाह�मा (ती 
कानुनका) सा��भर्क 
भागह�को सं�क्ष� �प 
छन्।

पह�लो हाइलाइट्सले दोहोरो अथर् ला�े वा अ�� 
श�ह� जनाउँछ।

नीलो हाइलाइट्सले '�नयत' बारेमा उ�ेख गदर्छ।

मुद्दा च�लरहेको अव�ामा जह� जह� 
आव�क पछर्, �सबाहेक  प�त-प�ी 
बीचको गोपनीयता भंग गनर् पाइने छैन।

कुनै प�न ���को उमेर, यो�ता, च�र�, 
यौ�नकता, अप�गता, आ�द बारेमा अ�धकार 
�ा� ���ले सोधपुछ गनर् पाउने छ, र 
स���त ���ले यसको पालना गनुर्पन�छ।

कुनैप�न ���को सहम�त �बना उसको 
च�र�, मान-स�ान आ�दमा क्ष�त पुर्याउने, 
��त�ामा आँच पुर्याउने  उदे्द�ले फोटो �ख� 
वा फोटोको ��प प�रवतर्न, तोडमरोड वा 
�काशन गनर् पाइने छैन।

कुनै प�न ���लाई �ज�ाउने, दखु 
�दने, वा आफूले कुनै अनु�चत फाइदा 
�लने उदे्द�ले उसको सहम�त �बना फोटो 
�काशन, �ब�� र �वतरण (शेयर) गनर् पाइने 
छैन।

उमेर नपुगेका वा अ�� �दमागी अव�ा 
भएको अव�ामा बाहेक, कुनैप�न म�हलाको 
�जनन �ा�, र गभ�व�ा संग स���त 
जानकार�को गोपनीयता भंग गनर् पाइने छैन।

कानुनले आव�क ठानेको अव�ामा 
बाहेक, कुनैप�न ���ले अक� ���को 
च�र� बारेमा कुनै िट�णी गनर् पाउने छैन।

"अनै�तकता" र उ�ेजना फैलाउने 
"अ�ील" पु�क वा �ोसरको (�वदु्यतीय 
मा�ममाफर् त) उ�ादन, �काशन, 
िकनबेच, भाडामा लगाउने, �दशर्न गन� 
वा सं�ह गन� कामलाइ ब�ेज ग�रएको 
छ ।

सावर्ज�नक ठाउँमा शर�रका गो� अंग 
देखाउने वा "अ�ील" कायर् र "अ�ील" 
कुराकानी गनर् पाइने छैन।

आ�धका�रकता �ा� गरेको अव�ामा 
बाहेक कुनैप�न सूचना, जानकार� वा 
प�ाचार �ा� गनर् वा एक ठाउँबाट अक� 
ठाउँमा पुर्याउन पाइने छैन।

सावर्ज�नक �ानमा बाहेक कुनै प�न 
���को सहम�त �बना उसको फोटो 
�ख�े वा तोडमरोड गन� कामलाई 
ब�ेज ग�रएको छ।

कानुनले बा� पारेको अव�ामा बाहेक, 
कुनैप�न सवर्साधारण वा सावर्ज�नक 
����को ���गत जानकार� 
उनीह�को अनुम�त �बना सावर्ज�नक गनर् 
पाइने छैन।

कानुनले बा� पारेको अव�ामा बाहेक, 
कुनैप�न सवर्साधारण वा सावर्ज�नक 
����को ���गत जानकार� उनीह�को 
अनुम�त �बना सावर्ज�नक गनर् पाइने छैन।

कुनै प�न मा�मबाट, कुनै प�न जी�वत वा मृत 
��� वा उनीह�का प�रवार र आफ�को 
��त�ामा आँच पुर्याउने वा भावनामा ठेस पुर्याउने 
कायर् आपरा�धक मा�नएको छ। तथािप, अपवादको 
�पमा यसले सावर्ज�नक �हतका ला�ग �� 
ग�रएका अ�भ���, अनुस�ानको �सल�सलामा,  
�माणस�हत, स���त ���लाई सचेत गराउन  
वा आलोचना गनर् अ�भ�� ग�रएका कुरा  
आ�दलाई भने बाधा पुर्याएको मा�नने छैन।

कुनै प�न मा�मबाट, कुनै प�न जी�वत वा मृत 
��� वा उनीह�का प�रवार र आफ�को 
��त�ामा आँच पुर्याउने वा भावनामा ठेस 
पुर्याउने कायर् आपरा�धक मा�नएको छ। 
तथािप, अपवादको �पमा यसले सावर्ज�नक 
�हतका ला�ग �� ग�रएका अ�भ���, 
अनुस�ानको �सल�सलामा,  �माणस�हत, 
स���त ���लाई सचेत गराउन  वा 
आलोचना गनर् अ�भ�� ग�रएका कुरा 
आ�दलाई भने बाधा पुर्याएको मा�नने छैन।

सावर्ज�नक �पमा अ�भ�� ग�रएको 
अव�ामा बाहेक र आ�धका�रक �नकाय 
वा स���त ���को अनुम�त �बना 
कसैको ���गत कुराकानी, सु� र 
रेकडर् गनर् पाइने छैन।

सावर्ज�नक �पमा ��� ग�रएको 
अ�भ���को हकमा बाहेक आ�धका�रक 
�नकायको अनुम�त र संल� ���को 
सहम�त �बना कुनैप�न ���को ���गत 
वात�लाप सु� वा रेकडर् गनर् पाइने छैन।

सावर्ज�नक ठाउँमा शर�रका गो� अंग 
देखाउने वा "अ�ील" कायर् गन� र "अ�ील" 
श� �योग गनर् पाइने छैन।

कसैलाई हानी पुर्याउने वा उसको 
��स�द्धमा आँच पुर्याउने उदे्द�ले 
�वदु्यतीय मा�मद्वारा �ास देखाउने, �हसंा 
गन�, वा अनु�चत �वहार गन� कायर्लाई 
ब�ेज ग�रएको छ।

कसैको ��त�ा वा स�ानलाई कमजोर 
तु�ाउने �नयतले �ल�खत वा शा��क 
�पमा बदनाम ग�रने कामलाई आपरा�धक 
मा�नएको छ। 

यौन �हसंा भ�ाले, ���को सहम�त �बना 
उसका गो� अंगह�लाई छुने वा छुने �यास 
गनुर् वा �नयतवश बला�ार वा एका� ठाउँमा 
लगेर आ�ना यौनअंग छुन लगाउनु, शा��क, 
�ल�खत वा अ� मा�मद्वारा "अ�ील" 
�वषयह� देखाउनु सुनाउनुलाई भ�न�।सहम�त �बना कसैको फोटो �ख�े वा 

तोडमरोड गन� कामलाई ब�ेज ग�रएको छ। घरेलु �हसंा भ�ाले पा�रवा�रक 
नातास�� �भ�को एक ���द्वारा 
अक� ���लाई पुर्याइने शार��रक, 
मान�सक, यौ�नक र आ�थर्क हा�नलाई 
बु�झ�।

सूचना ��व�ध �बभागमा दत� नभएको 
अव�ामा नेपालमा �योग भइरहेका कुनैप�न 
सामा�जक स�ाललाई �न��य बनाइने वा 
��तब��त ग�रने छ।

समा�जक स�ालमा आएका सामा�ीलाई, 
अ�� सीमा र �ब�ृत शतर्ह�मा आधा�रत 
रहेर "आप��जनक सामा�ी" को �पमा सूचना 
��व�ध �बभागले कुनैप�न बेला आफूखुसी 
हटाउन �नद�शन �दनस�े छ। 

अ�ील वा यौनसंग स���त 
सामा�ीह�को �योग, र �दशर्न, वा 
�ल�खत वा मौ�खक वा शार��रक हाउभाउ 
माफर् त �� ग�रने "अ�ील" �वचार 
�हसंाको �प हो। 
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