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आभार 

यो अनुसन्धानमा तवधभन्न क्षेत्रका व्यगतिहरूको काम र समथतिन सम्मिशलि छ। यस कायतिमा सम्मिशलि 
सम्ूणतिप्रति आभार प्रकट गदतिछौँ। सवतिप्रथम, अन्तवतािता िथा उत्तरदािा सवभेक्षणको हहस्ा बनेका अनुसन्धान 
सहभागीहरूप्रति कृिज्ञ छौँ। उहाँहरूको संलग्नि बेगर यो काम सम्न्न हुन सकै्नथ्ो। यो सभभेक्षणको लागग 
िथ्ाङ्क संकलनको बखि तवधभन्न पक्षहरूको संयोजन गनभे कतविा रिूडीसहहि कतविा बाहहङ राई, श्ेया 
योञ्जन र श्श्पा प्रधान, िथ्ाङ्क तवश्ेषण एवं प्रतिवेदन लेखनको पाटो सम्ालने ममिा पोखरेल, चाटतिहरूमािति ि् 
िथ्ाङ्कको श्व्य-दृश्य प्रस्ुिीका लागग दोभान राई र िथ्ाङ्क तवश्ेषण, सम्ादन, ग्ाटिक टडजाइन र 
श्चत्रकलाको लागग सुटप्रया मानन्धरलाई तवशेष धन्यवाद। 

प्रतिवेदनलाई यो स्रुपमा ल्ाइ पुयताउन र िथ्यांक तवश्ेषण िथा लेखन प्रटरियामा सहयोग पुयताउने श्ीतनधध 
राघवन, भाले भाले र टटगगस्ट एस. हुसेन; र िेलो पाटतिनर इरोटटक्स दोस्ो चरणको पररयोजना भारिको 
दृटटिकोण, घोषा एण्ड तवमेन एण्ड तमटडया कलेक्टिभ इन श्ीलंका, र बंगलादेशका पासता सशजद प्रति आभार। यस 
अनुसन्धानलाई एपीसीमािति ि् आधथतिक सहयोग गनुतिहुने एटप्लििाइ चेन्जलाई पतन धन्यवाद हदन चाहन्ौँ। साथै 
प्रतिबेदनलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गनुतिहुने कैलाश राईलाई र सहपाठी मुल्यांकनका लागग रीिा बरामुलाई 
पतन धन्यवाद ज्ञापन गदतिछौ।

शुभ कायष्ठ
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पररचय
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नेपाल टेशलकम प्राधधकरणले ब्ोडब्ाण्ड इन्टरनेट 
सटक्रिप्सन दर शिप्रतिशि1 पुयताउने योजना बनाएको छ 
(पश्छल्ो िथ्ाङ्कअनुसार ७१ प्रतिशि पुगेको छ)। मोबाइल 
कनेक्टिधभटी दर कूल जनसंख्याको १४८ प्रतिशि नाघेको 
छ भने सटरिय सामाशजक सञ्जाल प्रयोगकिताको जनसंख्या 
३५ प्रतिशि छ।2 यद्यटप शलगं, अपाङ्गिा र भौगोशलक 
क्षेत्रको आधारमा स्पटि टडशजटल आँकडा थाहा पाउन 
सटकने खण्डीकृि िथ्ाङ्कको अभाव छ। सस्ो इन्टरनेट 
भएको मुलुकहरूमध्ये नेपाल १३ औ ँस्ानमा पदतिछ3, िैपतन 
नागररकहरूको प्रतिव्यगति आयअनुसार इन्टरनेटको मूल् 
अझै पतन उच्च छ। 

इन्टरनेट प्रयोग गनभे क्षमिा, पहँुच र टडशजटल साक्षरिा 
अझैपतन महत्वपूणति सरोकारका तवषय हुन्। नेपाल सरकारले 
सूचना, सञ्ार िथा प्रतवधधसम्बन्धी नीति र इ-सुशासन गुरू 
योजनासहहि सूचना, सञ्ार र प्रतवधधको तवकासका लागग 
टडशजटल नेपाल फे्मवकति  ल्ाएको छ। िैपतन, िेमतिवकति का 
योजनाहरू तवश्वव्यापी मानकित्वहरू जस्ैः हदगो तवकास 
लक्ष्यजस्ा सावतिजतनक सेवामा पहँुचको एकरेखीय 
वृद्द्धको मान्यिामा आधाररि छन्। त्यस्ो फे्मवकति ले 
प्रतवधध र इन्टरनेटमा सीमान्तकृि समुदायहरूको पहँुचको 
हकमा यथावि रहेको सामाशजक-सयांसृ्तिक बाधा-
व्यवधानहरूलाई नगण्य रुपमा संबोधन गदतिछ। त्यहीमाधथ 
नागररकहरूलाई टडशजटल जीवनमा संलग्न हुनको लागग 
सुरशक्षि र संरशक्षि स्ान उपलब्ध गराउने रणनीति ल्ाएकै 
छैन।

इन्टरनेट नेपालका नागररकहरूको दैतनक जनजीवनको 
हहस्ा बनै् जाने रिम िीब् छ। सरकारको अनलाइन 
उपक्स्ति पतन दह्ो र कडा बनै् गइरहेको छ। नीति र कानूनी 
पक्षहरूमा पतन िीब् पररवितिन भइरहेका छन्। संघीय नेपालको 
नयाँ र मुख्य कानूनहरू ल्ाएर सरकारले नागररकहरूको 
अनलाइन अधभव्यगति संकुचन गरेको छ। इन्टरनेट सामाग्ी 
वा तवषयवस्ुहरूमा पतन सरकारी तनयन्त्रण बढ्दो छ। 
नैतिकिा, श्ीलिा, राटटिरि य सावतिभौतमकिा र सामाशजक 
सद्ावको आडमा अनलाइन व्यवहार र टरियाकलापहरूको 
अपराधीकरण गनभे काममा बृद्द्ध भइरहेको छ। जब 
नागररकहरूले आफनो स्िन्त्रिा गुमेको कुरामा प्रतिवाद र 
प्रतिरोध गछतिन् िब नेपाली समाजमा कसको आवाज सुतनन्, 

कस्ो मागहरू पूरा गररन्न् र कस्ो आवाजहरूले कहहल्ै 
स्ान पाउँदैनन् भन्ने खालका दोषयुति पक्षहरू देखा पछतिन्। 
इन्टरनेटको लोकिाम्न्त्रक थलोहरूको हकमा पतन यही कुरा 
लागू भएको छ।

भखतिरै सूचना प्रतवधध तवधेयक (२०७५), तमटडया काउन्सिल 
तवधेयक (सन् २०२०) र तवशेष सेवा तवधेयक (२०७६) 
लगायिका कानूनहरू ल्ाइएका छन्। यी कानूनहरूमािति ि् 
नेपालमा अधभव्यगति स्िन्त्रिामाधथ तनषेध लगाउने 
कायतिलाई बढाउदै लगगएको छ। यसले महहला िथा क्ेयर 
व्यगतिहरूको अनलाइन यौतनक अधभव्यगतिमाधथ सप्झौिा 
गररने सम्ावना उच्च बनाउदै लगेको छ। टकनकी जुन देशमा 
कानूनी र न्यागयक व्यवस्ामै लैंगगक अन्याय व्याप्त छ त्यहाँ 
सीमान्तकृि समूहहरूले अनलाइनमा आिूलाई अधभव्यति 
गदता उनीहरूमाधथ हुने हहसंा र हानीबाट जोगाइदैन। त्यसमाधथ 
प्रतवधध र इन्टरनेटमा पहँुच राख्े र नराख्े जनसंख्यावीच ठूलो 
खाडल छ। नेपालका सबै समुदायहरूले लाभ शलदैँनन् र 
उनीहरूको आधथतिक अवस्ा, अपाङ्गिा भएको पृष्ठभूतम, जाि-
जािीयिा, भौगोशलक अवक्स्ति, लैंगगकिा र यौतनकिाबाटै 
तवभेद शसजतिना गररएको छ।

यो प्रतिवेदनले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगको पश्छल्ो 
प्रवृधत्तलाई दशताउनेछ। प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकाका 
र त्यस वरपर बसोबास गनभे १९६ जनाबीच गररएको 
सभभेक्षणबाट प्राप्त नतिजा र इन्टरनेटलाई थप समावेशी, 
संयतमि र नारीवादी बनाउनको लागग सुझाव समावेश 
गररएको छ। 

परिवर्त्ि  नीर् ि कानूनी परिदृश्य
नेपालको नयाँ संतवधान, २०७२ जारी गरर संघीय राज्य 
बनाएपश्छ रफ्ारमा नयाँ ऐन, तवधेयक र तनदभेशशकासहहि 
इन्टरनेटसम्बन्धी कानूनी र नीतिगि पररवितिनहरू भएका 
छन्। न्यूशजल्ाण्डको मानव अधधकार मापन अधभयानले 
अधभव्यगति र तवचारको स्िन्त्रिासम्बन्धी गरेको एक 
सभभेक्षणअनुसार नेपालले १० मध्ये ३.९ अथताि् थोरै अंक 
प्राप्त गरेको धथयो। त्यस्ै, सन् २०१९ को तवश्व प्रेस स्िन्त्रिा 
सूचकयांकले प्रकाशशि गरेको ररपोटतिस्ति तवदाउट बोडसति 
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नामक प्रतिवेदनमा नेपाल १०६ औ ँस्ानमा परेको छ। जुन 
सन् २०१८ मा नेपालले ओगटेको स्ानभन्ा ६ स्ान िल 
खसे्को हो।4

अझ, सन् २०१८ मा सरकारले पुराना राटटिरि य कानूनी कोडलाई 
नयाँ पेनल कोडसहहिको मुलुकी ऐनद्ारा तवस्ाटपि गययो। 
जुन ऐनले आफनै खालको पश्चगामी प्रावधानहरू ल्ायो। 
ह्मू्ान राइट्स वाचले उल्ेख गरेअनुसार “संतवधानले 
यौतनक अधभमुखीकरण र लैंगगक पहहचानलाई मौशलक 
हकको रुपमा पहहचान गरेपतन अपराधसंहहिा सम्बन्धी 
कानूनमा उति प्रावधान समावेश नै गरेन। जुन कुरा 
संतवधानसँग बाँझझएको छ। त्यसमाधथ, नेपालसँग यौतनक 
अल्पसंख्यकहरूको अधधकारहरू संरशक्षि गनभे धेरै बाटाहरू- 
जस्ो टक िेस्ो शलगंीको स्पहहचानलाई कानूनी मान्यिा 
हदएको- भएपतन नयाँ कानूनले महहला र पुरुषबीच हुने 
वैवाहहक सम्बन्धलाई मात्रै मान्यिा हदयो।”5 सोहीअनुरुप, 
नागररकिासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ाव पाररि भएको 
खण्डमा कुनै व्यगतिले आिू जन्ँदाको बखि शलएर आएको 
लैंगगक पहहचानभन्ा धभन्न लैंगगक पहहचान अपनाउन 
चाहेमा त्यस्ो लैंगगक पहहचान पररवितिन गनतिको लागग गरेको 
सजतिरीको ‘प्रमाण’ पेश गनुति अतनवायति हुनेछ।6 यद्यटप नेपालमा 
‘अन्य’को रुपमा नागररकिा र राहदानी बनाउने प्रावधान भने 
छ।

सन् २०१९ मा तवद्युिीय कारोबार ऐनले अनलाइनका 
आलोचक आवाजहरूलाई मनोमानी ढंगले बन् गययो, 
जसमा पत्रकार, टिल्म समीक्षक, हाँस्य व्यङ््यकार र 
गायकलगायि परेका धथए। सन् २०१९ को जुनमा हाँस्य 
व्यङ््यकार प्रनेश गौिमलाई व्यङ््यात्मक टिल्म समीक्षा 
गरी यूट्ूवमा हालेको अधभयोगमा प्रहरीले गगरफ्ार गययो। 
त्यसपश्छ अटिोबरमा, सयांगीतिक कलाकार दगुभेश थापा र भी-
टेन नामले पररश्चि समीर गघशसङलाई उनले गाएको गीिको 
शब्दको कारण देखाइ गगरफ्ार गययो। समीर गघशसङ उिति  
भी-टेन, दगुभेश थापा र पशुपति शमता िीनैजनाले सामाशजक 
मान्यिाहरू तबरुद्ध वकालि गरेको आरोप खेपदै आफना 
गीिहरू युट्ूबबाट झझक्न बाध्य हुनु परेको धथयो।7 यद्यटप 
सरकारले दगुभेश र भी-टेनलाई गगरफ्ार गरेवापि नागररक 
समाज र आम जनसमुदायबाट व्यापक तवरोध र आलोचना 
खेप्ो। गगरफ्ार गरेको केही हदनपश्छ उनीहरूलाई मुति 

4  Rai, B. (2019). People in Nepal are not enjoying their civil rights and political freedoms, new human 
rights report says. The Kathmandu Post. Retrieved fromhttps://kathmandupost.com/politics/2019/06/07/
people-in-nepal-are-not-enjoying-their-civil-rights-and-political-freedoms-new-human-rights-report-says
5  Human Rights Watch. (2018). Nepal Events of 2018. Retrieved fromhttps://www.hrw.org/world-
report/2019/country-chapters/nepal
6  The Kathmandu Post. (2019). Right to choose.https://kathmandupost.com/editorial/2019/03/19/
right-to-choose
7  Pant. S., & Baral. S.,(2019).  Social movements in 2019. The Kathmandu Post. Retrieved fromhttps://
tkpo.st/2MIAHlr
8  Online Khabar. (2019). Why are IT Bill and Special Service Bill controversial? Retrieved from https://
english.onlinekhabar.com/why-are-it-bill-and-special-service-bill-controversial.html
9	 	Body	&	Data.	(2019).	Analysis	of	the	IT	Bill	2019.https://files.bodyanddata.org/nextcloud/index.
php/s/WCRo3DL6XcBGLiJ#pdfviewer

गरेको धथयो। यी घटनाहरूले नेपालका नागररक िथा 
सामाशजक स्िन्त्रिा संकुचन गनभे र बने्ज लगाउने नेपाल 
सरकारको कदम बढ्दै गएको स्पटि पाछति। 

टफ्डम िोरमको एक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार अटप्रल 
२०१८ देझख अटप्रल २०१९ समिमा १०४ वटा प्रेस स्िन्त्रिा 
हननका घटनाहरू भएका धथए। उति संख्या सन् २०१७ मा 
अंटकि भएको संख्याभन्ा लगभग दइुगुणाले बढी हो। केही 
घटनाहरूको समाचार लेखेवापि पत्रकारहरूमाधथ भौतिक 
हमला गनभे र उनीहरूतवरुद्ध  मुद्ा लगाइनेदेझख उनीहरूलाई 
मानभेसमिको धप्की हदने गरेका यथेटि घटनाहरू छन्। 

अहहले मस्यौदा तनमताणको रिममा रहेको सूचना प्रतवधध 
तवधेयक (जुन मस्यौदा लेखनको रिममा रहेको छ) 
लाईप्रत्येक व्यगतिको व्यगतिगि जीवनमा वृहि पहँुच राख्का 
लागग सितिहरू स्ाटपि गनति प्रयोगमा ल्ाउन सटकने देझखन्। 
खासगरी अधभव्यगति स्िन्त्रिालाई अझ मजबुि िररकाले 
नैतिकिाको कसीमा राख्को लागग प्रयोग गररने सम्ावना  
छ। 

यो मस्यौदाले अहहले कायतान्वयनमा रहेको  तवद्युिीय 
कारोबार ऐनलाई तवस्ाटपन गनभे छ। सूचना िथा प्रतवधध 
तवधेयकको धारा ९४(१)ले लामो कायतिसूची र जानकारी 
समेटेको छ। जसअन्तगतिि कसैलाई शजस्ाउने, धोका हदने, 
कसैको आत्मसमिानमा आँच पुयताउने, कसैलाई दरुुत्ाहन 
गनभे, गालीगलौज गनभे, घृणा िैलाउने, चररत्र हत्या गनभे र 
कसैको बारेमा दषु्प्रचार वा कुप्रचार गनभे8 खालका तवषयवस्ु 
र सूचनाहरू सामाशजक सञ्जालमा पोटि गनति नहुने कुराहरूको 
सूची रहेका छन्। साथै, पाँच वषतिसमिको कैद र १५ लाख 
रुपैयाँ (१३ हजार डलर बराबर) समिको जररवानासहहि 
कडा सजायको व्यवस्ा पतन गररएको छ।

महहला, क्ेयर र आहदवासी-जनजाति लगायिका 
सीमान्तकृि समुदायहरूमा उति ऐनले पानति सक्ने प्रभावबारे 
बडी एण्ड डाटाको तवश्ेषणले देखाएअनुसार अस्पटि र वृहि 
भाषाको प्रयोगले सहमतिमै अभ्ास गररने यौतनकिासँग 
सम्बम्न्धि टरियाकलाप र व्यवहारहरूलाई “अश्ीलिा”को 
नाममा तनषेध गनभे र अपराधीकरण गनभे सम्ावना देझखन्।9 
त्यसले अधभव्यगति स्िन्त्रिाको अधधकार र गोपनीयिाको 
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हकको प्रयोग गनभे सीमान्तकृि समुदायको क्षमिालाई पतन 
कमजोर पाछति।10

यी नयाँ घटनारिमहरूले स्-अधभव्यगतिको दायरा तनरन्तर 
खुप्च्ाइरहेको पृष्ठभूतमको प्रतितनधधत्व गछति। त्यही पृष्ठभूतममा 
रहेर हामीले अनलाइन स्-अधभव्यगति, यौतनकिाको 
अधभव्यगति र हहसंाबारे अध्ययन गरेका छौँ।

अरूबेलाको िुलनामा यस्ोबेला व्यगतिहरूले कसरी आफनो 
स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको प्रयोग गदतिछन् भनेर 
बुझ्ु महत्वपूणति हुन्। जसबाट हामीले अनलाइनमा उपलब्ध 
महत्वपूणति ठाउँ ओगट्न, त्यस्ो ठाउँ अतिरिमण हँुदा प्रतिवाद 
गनति र त्यस्ा ठाउँ अझ बढी उपलब्ध होउन् भनेर सुतनशश्चि 
गनति सकछौँ। 

अध्ययनको उद्देश्य 
यो अध्ययनको उदे्श्य तनजी जीवन र कामकाजको सन्भतिमा 
नेपालीहरूको इन्टरनेट र प्रतवधधमाधथको पहँुच र प्रयोगबारे 
व्याख्या गनुति हो। त्यसो गरररहँदा, मातनसहरूले इन्टरनेटमा 
स्-अधभव्यति हुनको लागग कसरी उनीहरूले आफना एजेसिी 
र स्यत्तिाको प्रयोग गरररहेका छन् भन्ने कुरालाई पतन यस 
अध्ययनले तनयालेको छ। अध्ययनले टडशजटल थलोहरूमा 
मातनसहरूले भोगीरहेका हहसंा र दवू्यतिवहारबारे पतन खोजी 
गरेको छ।     

10	 	नागरिक	समाजका	सदस्यहरूसँगको	आन्तरिक	पिामर्श	ि	नािीवादी	कोणबाट	डसे्क	समीक्ाको	आधािमा	बडी	एण्ड	डाटाले	सूचना	प्रववधध	
ववधेयकको	ववश्ेषण	गिेको	हो।	उक्त	पिामर्शमा	वककल,	पत्रकाि,	मानव	अधधकािकममी,	महहला	अधधकािकममीहरूको	सहभागगता	िहेको	धियो,	जसले	उनीहरूको	
समुदायको	अधधकािलाई	उक्त	ववधेयकले	कसिी	प्रभाव	पार्श	ि	नागरिकहरूको	अधभव्यगक्त	स्वतन्त्रता	ि	गोपनीयतालाई	कसिी	कटौती	गर्श		भन्े	चचन्ता	व्यक्त	
गिेका	धिए।
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अध्ययन विधि र सीमा 

यो अध्ययन, सन् २०१९ मा काठमाडौँ उपत्यकाका २४० जना 
सहभागीहरूसँग गररएको संख्यात्मक सभभेक्षण िारममा 
आधाररि छ। २४० वटा सभभेक्षणहरूमध्ये १९६ सहभागीहरूको 
सभभेक्षण िारमलाई मात्रै यस अध्ययनमा समावेश गररएको 
छ। बाँकी िारमहरू आवश्यक सूचनाहरू अपुरो र गलि 
भररएको पाइएको कारण  अध्ययनमा समावेश गनति सकेनौँ। 
एपीसी (APC) सँग तमलेर बडी एण्ड डाटाले सम्न्न गरेको यो 
सभभेका लागग अनलाइन सञ्जालमािति ि् र व्यगतिगि िवरमै 
सहभागीहरूसमि पुगेका धथयौँ। सभभेमा तवतवध जािजािीय 
पृष्ठभूतम र िरक िरक यौतनक अधभमुखीकरणबाट आएका 
शलगं, जािजाति, वगति र शारररीक अवस्ाका १५ देझख ६५ 
वषति उमेर समूहका सहभागीहरू रहेका धथए। जसमा हामीले 
गैरसरकारी संस्ामा कायतिरि, सञ्ारकममी, यौनकममी, 
मनोरञ्जन क्षेत्र र तवद्याथमीहरू लगायिका धभन्न व्यवसागयक 
पृष्ठभूतमका सहभागीहरू समेट्ौँ। साथै हामीले व्यगतिगि 
रुपमा काठमाडौँ वरपर रहेका आठवटा संघसंस्ाहरूको 
समेि भ्रमण गरेका धथयौँ।

संकशलि िथ्ाङ्कहरूलाई एक्सेलमा कोड गरी अनुभव, 
पहँुच र अधभव्यगतिको कोणबाट तवश्ेषण गययौँ। कुनैपतन 
खालका प्रवृधत्त र बान्ीलाई देख् सटकने बनाउनको लागग 
जनसयांख्ख्यक िथ्ाङ्कहरूसँग सम्बम्न्धि रही तवश्ेषणका 
लागग यस्ो वगमीकरण गरेका हौँ। स्-अधभव्यगतिको 
महत्वबारे समावेश गररएको एउटा खुला प्रश्नको उत्तरलाई 

हामीले “तवषयगि” रूपमा तवभाजन गरी गुणात्मक तवश्ेषण 
गययौँ। 

हामीले प्राप्त गरेको िथ्ाङ्कहरू खोिलै् जाँदा हामीले 
समुदायधभत्रै पतन सीमान्तकृि अवस्ामा रहीरहेकाहरूका 
अनलाइन जीवनका महत्वपूणति अन्तरदृटटिहरूसमेि िेला 
पाययौँ। यहाँ धभन्न पृष्ठभूतमका व्यगतिहरूको जीवनमा 
इन्टरनेट सुतवधा कसरी उपलब्ध हुन्, र पहँुच, अधभव्यगति 
र हकअधधकारका लागग उपलब्ध अवसरहरूलाई नारीवादी 
दृटटिकोणबाट कसरी हेनति सटकन् भन्ने कथाहरू छन्।  

नेपालमा दैतनक नयाँ ऐन कानूनहरूलाई पुस्कको 
स्रुपमा ढालने रिमसँगै द्िु गतिमा राजनीतिक पररवितिन 
पतन हँुदै गइरहेको छ। स्ानीय सरकारहरूमा सम्बम्न्धि 
समुदायहरूलाई प्रगति (वा दगुतिति)ििति  डोयताउने शगति 
तनहहि छ। यस्ो अवस्ामा यो अध्ययनले नेपालका 
युवा र महहलाहरूले इन्टरनेटलाई महत्वपूणति ठान्ने 
भएकोले यस्ा थलोहरूमा हुने वा गररने स्-अधभव्यगति 
र यौतनक अधभव्यगतिहरूलाई कसरी कुनैपतन खालका 
आरिमणहरूबाट सुरशक्षि राख् सटकन् भन्ने महत्वपूणति 
तवचार प्रस्ुि गदतिछ। साथै मुख्य जोझखम र खिराजन्य 
पक्षहरू के के हुन्/छन् र आगामी हदनहरूका लागग कसरी 
ियारी गनति सटकन् भन्नेबारे पतन सुझाउँछ। 
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अनुसन्ान सहभागीहरूलाई बुझ्ा 
यो अध्ययन तवश्ेषण काठमाडौँ उपत्यकाकाधभत्र अनलाइन र 
अिलाइनमािति ि् संकशलि र सही र पूरा भररएका १९६ सभभे 
िारमहरूमा आधाररि छ। सहभागीहरूमध्ये ५८ प्रतिशि २५ 
वषति वा त्यसभन्ा कम उमेर समूहका रहेका धथए। ३५ प्रतिशि 
सहभागीहरू २६-३५ वषति उमेर समूहका र ७ प्रतिशि भने ३६ 
वषति वा त्यसभन्ा माधथका उमेर समूहका रहेका धथए। झणै्ड 
आधाजसो अथताि् ४९ प्रतिशि अनुसन्धान सहभागीहरू 
तवद्याथमी, त्यसपश्छ गैरसरकारी संघसंस्ाहरूमा कायतिरि 
१७.५ प्रतिशि, तनजी क्षेत्रमा कायतिरि ११ प्रतिशि र स्िन्त्र 
रुपमा काम गरररहेकाहरू ५.५ प्रतिशि रहेका धथए। जसमध्ये 
४ प्रतिशि कलाकार र २.५ प्रतिशि मानवअधधकारकममी र 
थोरै संख्यामा अथताि् १.५ प्रतिशि सरकारी क्षेत्रमा कायतिरि 
सहभागीहरू पतन रहेका धथए। 

सहभागीहरूको अन्तिसम्बद्ध पहहचान 
हाम्ा अनुसन्धान उत्तरदािाहरूमा त्याचलैंगगक (कुनै व्यगति 
जसको जैतवक शलङ्ग र लैंगगक पहहचान संरेझखि हुन् 
वा समाजको अपेक्षा अनुसार मेल खान् 11) महहलाको 
रुपमा आिुलाई पहहचान गराउनेहरू ६७ प्रतिशि अथताि 
बहुसंख्यामा रहेका धथए। बडी एण्ड डाटाको कामकाजहरू 
बढीजसो महहला र क्ेयर समूह र समुदायप्रति केन्द्रिि 
छन् र यो अध्ययनले पतन महहला र क्ेयर व्यगतिहरूको 
अनलाइन अनुभवसम्बन्धी आवाजहरूलाई बाहहर ल्ाउने 
काम गरेको छ। सभभे सहभागीहरूमध्ये ६ प्रतिशि अपाङ्गिा 
भएका, ३६ प्रतिशि आहदवासी जनजाति समुदायका, ७ 
प्रतिशिले आिूलाई बसाइसरी आएको आप्रवासीको रुपमा 

11 Kapali, R. (2019). A dictionary of Queer and Feminist Vocabulary. Rukshana Kapali, Queer Youth Group

पहहचान गरेको, र ५ प्रतिशिले आिूलाई जािको आधारमा 
सीमान्तकरणमा परेको बिाएका धथए। सभभे सहभागीहरूमा 
१८ प्रतिशि यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायको 
सहभागगिा धथयो। 

सहभागीहरूलदे बोलनदे वा 
प्रयोग गनने भाषा 
सहभागीहरूले सभभे िारम भनतिको लागग प्रयोग गरेको 
भाषासम्बन्धमा, ११ प्रतिशिले नेपाली र बाँकीले अंग्ेजी 
भाषामा सभभे िारम भरेका धथए। सहभागीमध्येबाट ६ प्रतिशि 
अपाङ्गिा भएका समुदायका धथए। 

हाम्ा सभभे सहभागीमध्ये धेरैजसो अथताि् ४५ प्रतिशिले 
इन्टरनेट चलाउँदा नेपाली र अंग्ेजी, १५ प्रतिशिले अंग्ेजी, 
नेपालीसहहि अकयो िेस्ो वा चौथो भाषासमेि प्रयोग गनभे 
गछतिन्। नेपाली र अंग्ेजीबाहेक सहभागीहरूले प्रयोग गनभे 
अरू भाषाहरूमा अन्य मुलुकका हहन्ी, जमतिन, फे्न्च भाषाहरू 
िथा नेपालकै आहदवासी जनजािीय भाषाहरू- नेपाल भाषा, 
िामाङ आहद रहेका छन्। िथ्ाङ्कले देखाउँछ, बहुसंख्या 
अथताि् ६२ प्रतिशि सहभागीहरूसँग बहुभाषामा इन्टरनेट 
चलाएको अनुभव छ। जमिा ८ प्रतिशि सहभागीहरूले मात्रै 
इन्टरनेटमा नेपाली र ३० प्रतिशिले अंग्ेजी भाषा प्रयोग गनभे 
गरेका छन्। 

सहभागीह�ले अनलाइनमा �योग गन� भाषाह�

४५.५%

३०%

९.०९%

८.०२%

३.
७४

%

२.१४%
१.०७%
०.५३%

अं�ेजी र नेपाली मा�
अं�ेजी मा�
अं�ेजी, नेपाली र �ह�ी
नेपाली मा�
अं�ेजी, नेपाली र क��मा अक� भाषा
अं�ेजी, नेपाली, �ह�ी र �े�
अं�ेजी र �ह�ी
नेपाली र �ह�ी
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र
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पहुँच र प्रयोग 

12 Nepal Telecommunications Authority. (2020). MIS Report. Retrieved fromhttps://nta.gov.np/wp-
content/uploads/MIS-2076-Mangsir.pdf
13 Nepal Telecommunications Authority. (2020). MIS Report. Retrieved fromhttps://nta.gov.np/wp-
content/uploads/MIS-2076-Mangsir.pdf
14	 Dixit.	K.,	(2020).	Mobile	Nepal	is	hooked	on	YouTube.	Retrieved	fromhttps://www.nepalitimes.com/
banner/mobile-nepal-is-hooked-on-youtube/
15 The Kathmandu Post. (2019). Half of Nepal prefer to access the internet via their mobile. Retrieved 
from http://kathmandupost.ekantipur.com.np/news/2019-07-10/half-of-nepal-prefer-to-access-the-
internet-via-their-mobile.html
16	 Regmi.	N.,	(2017).	Expectations	versus	reality:	a	case	of	internet	in	Nepal.	Martin	Chautari.	Retrieved	
fromhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.1681-4835.2017.tb00607.x
17	 Pandey.	S.,	&	Raj.	Y.,	(2016).	Free	float	internet	policies	of	Nepal.	Retrieved	fromhttp://www.
martinchautari.org.np/files/SINHAS-Articles/SINHAS-Vol.21-No.1_Shailesh-Pandey-and-Yogesh-Raj.pdf

नेपालका बहुसंख्यक मातनसहरूले मोबाइलमािति ि् इन्टरनेट 
चलाउने गदतिछन्।12 ९६ प्रतिशि घरधुरीसँग मोबाइल िोन 
रहेको र सन् २०१९ नोभेम्बरसमिमा २१ लाख मोबाइल 
ब्ोडब्ाण्ड सब्सरिाइब गररएको िथ्ाङ्क छ।13 िी मोबाइल 
िोनमध्येमा आधाजसो स्ाटति िोन रहेका छन्। सन् २०२० मा 
गररएको एउटा तमटडया सभभेले दईुवषतिमै “यूट्ूबको प्रयोगमा 
ह्ात्तै बृद्द्ध भइ”- शून्यदेझख एकैचोटट ६० प्रतिशिमा पुगेको 
देखाएको धथयो।14 मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोगकिताहरू बृद्द्ध 
हुनुमा “ग्ामीण भेगका प्रयोगकिताहरूको ठूलो योगदान छ। 
जहाँ धेरैजसोले िेसबुक र ट्ीटरजस्ा सामाशजक सञ्जाल 
चलाउने र भाइबर, म्ासेन्जर, ह्ाट्सएप र वीच्ाट आहद  
मािति ि् कुराकानी आदानप्रदान गनभे गरेका छन्।”15

इन्टरनेटको प्रयोगकिता एकाएक ह्ात्तै बृद्द्ध भएपतन देशभरमै 
इन्टरनेटसम्बन्धी सेवा सुतवधाहरूको असमान तबिरण 
भइरहेको छ र त्यस्ा सेवा सुतवधाहरू शहरकेन्द्रिि नै छन्। 
नीति तनमतािाहरूले इन्टरनेट प्रयोगको लागग अतिआवश्यक 
पहँुच, गुणस्र र सहुशलयिपन तनधतारण गनभे सामाशजक-
आधथतिक पाटो बुझ्को लागग जनसयांख्ख्यक पक्षमा ध्यान 
हदनैपदतिछ।16 सेवा सुतवधामा गाउँ र शहरी क्षेत्रको तवभाजनको 
अलावा वगति, जाति, लैंगगकिा, यौतनकिा वा अपाङ्गिाजस्ा 
सीमान्तकृिहरूले इन्टरनेटमा पहँुच राख्का लागग व्यवधान 
झेलीरहेका छन्। नेपालको एक ग्ामीण भेगमा गररएको एउटा 
अनुसन्धानले सबै शलगंका मातनसले समान रुपमा मोबाइल 
िोनमा पहँुच राख् र इन्टरनेट प्रयोगको सेवा शलन सक्नेगरी 
सेवा सुतवधा उपलब्ध नगररएको औलँ्ाएको धथयो।17

यस्ा सेवा सुतवधाहरूमा पहँुच हुनु र नहुनुबाहेक थप 
अरू सवालहरू पतन छन्। टपिृसत्तात्मक नेपाली समाजमा 
अनलाइन र अिलाइन दबुै थलोहरूमा महहला र क्ेयर 
शरररहरूमाधथ कडा तनगरानी राझखन्। संरक्षणवादी 
कोणबाट तनतमतिि कानूनी संरचनाले व्यगतिलाई स्िन्त्र 

रुपमा अधभव्यति हुनबाट रोकछ। यहद उनीहरूले स्ाटपि 
मान्यिाभन्ा बाहहर तनसे्र आिूलाई स्िन्त्र ढंगले 
अधभव्यति गरेमा अनैतिक र अश्ील ठहयताइन्न्। प्रायजसो 
इन्टरनेट र प्रतवधध उपकरणसम्बन्धी िथ्ाङ्कहरूले नेपाली 
समाजको वगमीय संरचनालाई ध्यान हदन सकेका छैनन्। 
अझ, अनलाइन थलोहरू महहलादे्षी, समयौतनकदे्षी, 
जातिवादी र सक्षमिावादी संकथन र दृटटिकोणबाट मुति 
छैनन्। त्यसकारण सीमान्तकृि आवाजहरूले िी थलोहरूमा 
आिूलाई अधभव्यति हुन प्रायः स्िन्त्र र सुरशक्षि महशुश 
गददैनन्। 

सामाशजक सुरक्षा भत्ता भुतिानी, जन्/ तववाह/ मृत्यु 
दितालगायिका महत्वपूणति कामकाज र नागररकहरूले 
पाउनुपनभे सेवालगायिका नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराउनुपनभे आधारभूि सेवाहरू रिमशः टडशजटल र 
अनलाइनमा रुपान्तरण गददै लगगएको छ। त्यसैले नेपालमा 
अहहले राटटिरि य टडशजटल प्रटरियामा को-को पछाटड छुटीरहेका 
छन् भन्ने खालका प्रश्नहरू गररनु एकदमै जरूरी छ। यस्ा 
टडशजटल तवभाजन शहर र गाउँको मातमलामा मात्रै लागू 
हँुदैन, साक्षरिा, लैंगगकिा, उपकरणमाधथको पहँुच र 
तिनको प्रयोगमा स्ायत्तिा, अपाङ्गिा, प्रतवधधमा दख्खल र 
भाषा जस्ा अन्य पक्षहरूमा पतन उधत्तकै लागू हुन्। सूचना 
सञ्ार र प्रतवधधको तवस्ार गनभे राज्यको नीति तवषमयौतनक 
लैंगगक पहहचानको दायरामा पनभे मातनसहरूले इन्टरनेटमा 
पहँुच राखे-नराखेको तवषयभन्ा िराटकलो हुनु आवश्यक 
छ। र, अनलाइन संलग्निाको हकमा तवतवध जनसयांख्ख्यक 
समावेशीिालाई जोड हदनुपदतिछ। 
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पहँुचको थलो 
हाम्ो यस अध्ययनका प्रायःजसो सहभागीहरूसँग आ-आफना 
घरमा इन्टरनेट सुतवधा उपलब्ध धथयो। त्यसबाहेकका 
ठाउँहरूको सन्भतिमा, ६५ प्रतिशिसँग उनीहरूले काम गनभे 
ठाउँहरूमा इन्टरनेटको सुतवधा भएको, कररब ५० प्रतिशिले 
भ्रमणको बेलामा इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेको र १६ प्रतिशिले 
क्ािे वा सावतिजतनक स्लहरूमा रहँदा-बस्ा इन्टरनेट 
प्रयोग गनभे गरेको पायौँ। इन्टरनेट चलाउने राटटिरि य प्रवृधत्त 
तनयाल्ा, धेरैजसो सहभागीहरू अथताि् ८० प्रतिशिले 
आफनो मोबाइल िोनमा इन्टरनेट चलाउने, २ प्रतिशिभन्ा 
कमले डेस्टप कप्प्ूटरमा वा ट्ावलेटमा चलाउने र कररब 
८ प्रतिशिले ल्ापटपमा तनयतमि रुपमा इन्टरनेट चलाउने 
गरेको पायौँ। 

इन्टिनदेट प्रयोग गनने ्क्ष्ा
सहभागीहरूलाई हामीले आफनो इन्टरनेट चलाउने 
दख्खललाई आिैले मूल्ाङ्कन गनुतिहोस् भनेका धथयौँ। 
त्यसको पररणाममा, सञ्ार एवं कुराकानी साटासाट र 
अधभव्यगतिको लागग टडशजटल थलोहरूमा उनीहरू संलग्न 
रहेको पायौँ। त्यसको लागग ‘आधुतनक प्रतवधधहरूमा तवशेष 
ज्ञान राख्े वा दक्ष हुने’ भन्ने जुन खालको बुझाई राख्े गररन्, 
त्यस्ो टरियाकलापमा संलग्न हुनैपछति भन्ने आवश्यक पतन 
धथएन। वेबसाइट बनाउने, कोटडङ र ब्लगगङ लगायिमा 
उनीहरूको संलग्निा र ज्ञानबारे सोधधएको प्रश्नमा अधधकयांश 
सहभागीहरूले आिूमा भएको दख्खललाई पूरा १० 

नम्बरमध्ये १ देझख ५ समिको कम नम्बर हदइ स्-मूल्ाङ्कन 
गरेका धथए।  

जबकी अनलाइन खोजी गनभे र सामाशजक सञ्जालहरू प्रयोग 
गनभे मातमलामा भने अधधकयांशले मध्यमभन्ा माधथ अथताि् 
पूरा १० मध्ये ५ नम्बर हदएर आिूमा रहेको कौशलिको उच्च 
मूल्ाङ्कन गरेका धथए। जसमा ७५.५ प्रतिशिले अनलाइनमा 
खोजी गनति र ५६.५ प्रतिशिले सामाशजक सञ्जाल चलाउन 
दख्खल राख्े उत्तर हदएका धथए। त्यस्ै सहभागीहरूमध्ये ८२ 
प्रतिशिले अनलाइन खोजी र सामाशजक सञ्जाल चलाउन 
सक्ने खुबीलाई औसि मानेका धथए भने ३३ प्रतिशिले आफनो 
त्यस्ो कौशललाई शिप्रतिशि अथताि् १० मा १० नम्बर हदइ 
उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। सहभागीहरूमाझ प्रतवधधसम्बन्धी 
ज्ञान हँुदाहँुदै पतन अधधकयांशले सामाशजक सञ्जाल, िोरम र 
इन्टरनेटमा भएका समूहहरूमािति ि् इन्टरनेट चलाइरहेका 
छन्। 

इन्टिनदेटको प्रयोग
हाम्ो सभभेले देखाएअनुसार अधधकयांश सहभागीहरूले सञ्ार, 
काम र आपसी सम्कति -सम्बन्ध तनमताण र तवस्ारको लागग 
इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेका छन्। हाम्ो सहभागीहरूमध्ये 
स्ास्थ्यसँग सम्बम्न्धि सूचना र जानकारीहरू इन्टरनेटमािति ि् 
शलनेहरूको संख्या ठूलो छ। सहभागीमध्ये उल्ेख्य संख्याले 
यौतनक अधभव्यगति र यौन-आनन्को लागग पतन इन्टरनेट 
प्रयोग गनभे गरेका छन्। त्यस्ै, ४९.५ प्रतिशिले डेटटङको 
लागग, ४५ प्रतिशिले सेक्सटटङको ( म्ासेज एप इत्यादीको 
प्रयोग गरर शलझखि संदेश मािति ि दईु वा सो भन्ा  बढी 

 इ�रनेट केका ला�ग चलाउनुहु� ?

० ५० १०० १५० २००
डिेटङका ला�ग

स�िटङका ला�ग
यौन-आन�का ला�ग

अनलाइन खेलह�का ला�ग
�व��य कुराका ला�ग

फोरमह� �योग गनर्का ला�ग
पोनर्का ला�ग

जनजी�वकाका ला�ग
�गका ला�ग

�ा�स��ी जा�बु�
कलह�का ला�ग

कामको ला�ग
��� �मङ

अनुस�ान कायर्का ला�ग
इ�रनेटमा भएका सामा�ी खोजी गनर्

�ािटङका ला�ग
�ासेज आदान�दान

इमेल आदान�दान
सामा�जक स�ाल �नम�ण गनर्का ला�ग

दै�नक क�हलेकाह� क�ह�ै �योग नगरेको
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व्यगतिहरुबीच यौनका कुराकानी र यौनान् शलने काम )
लागग, ६९ प्रतिशिले पोनति हेनतिको लागग, ६५ प्रतिशिले यौन 
सुख/आनन्को लागग इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेको बिाएका 
धथए। 

यौरनक अभभव्यक्तिको लाक्ग 
इन्टिनदेटको प्रयोग 
डेटटङ, पोनतिमा पहँुच, सेक्सटटङ र यौन सुख/आनन्लगायिका 
हरेक कोटीका यौतनक अधभव्यगतिसम्बन्धी गररएको सभभेमा 
कम्ीमा आधाजसो वा त्यसभन्ा बढी सभभे सहभागीहरू 
अनलाइनमा हुने यस्ा यौतनक अधभव्यगतिमा संलग्न रहेको 
पायौँ। यो सभभे सानो आकारको नमूना संकलनमा आधाररि 
छ। िापतन सहभागीहरूमध्येका उल्ेख्य संख्या आफनो 
यौतनक अधभव्यगतिको लागग अनलाइनमा संलग्न रहेको 
िथ्यांक आिैमा तवचारणीय छ। यो एउटा महत्वपूणति िथ्ाङ्क 
हो, जसले टडशजटल माध्यममा हुने संवाद र सञ्ारमा यौतनक 
अधभव्यगतिको पाटोलाई बेवास्ा गररनु हुन्न भन्ने कुरा इंगगि 
गछति। 

आिूलाई तवषमयौतनक ( तबपररि   लैंगगकिा प्रति यौन 
िथा प्रणयात्मक आकषतिण महसुस गनभे)को रुपमा श्चनाउने 
सभभेका सहभागीहरूको िुलनामा यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यकको रुपमा श्चनाउने सहभागीहरूले यौतनक 
अधभव्यगतिको लागग बढी इन्टरनेटको प्रयोग गनभे गरेको 
पायौँ। सभभेमा, यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका 
सहभागीहरूमध्ये ३६.८ प्रतिशिले पोनति हेनति र २८.९ प्रतिशिले 
यौन आनन्को लागग ‘सँधै’ इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेको पायौँ 
भने तवषमयौतनक सहभागीहरूमध्ये रिमशः १९ प्रतिशि र १० 
प्रतिशिले मात्रै सोही उदे्श्यका साथ ‘सँधै’ इन्टरनेट चलाउने 
गरेको पायौँ। यसको अथति, यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक 
समुदायका सहभागीहरूले आिूलाई अधभव्यति गनति र 
आनन्को खोजीको लागग तवषमयौतनकहरूभन्ा बढी 
मात्रामा इन्टरनेट चलाउने गछतिन् भनेर भन्न सटकन्। टकनकी 
यौतनक अधभव्यगति र यौन-आनन्को लागग अिलाइन 
थलोहरू सबैको पहँुचमा छैनन्, खासगरी लैंगगक िथा 
यौतनक अल्पसंख्यकहरूका लागग झनै िी पहँुचयो्य छैनन्।

यौन-आन�का ला�ग इ�रनेटको �योग

डिेटङका ला�ग

पोनर्का ला�ग

स�िटङका ला�ग

यौन-आन�का ला�ग

०% २५% ५०% ७५% १००%

दै�नक क�हलेकाह� क�ह�ै �योग नगरेको

यौ�नक तथा ल��गक अ�सं-
�क

�वषमयौ�नक

यौ�नक तथा ल��गक अ�सं-
�क

�वषमयौ�नक

यौ�नक तथा ल��गक अ�सं-
�क

�वषमयौ�नक

यौ�नक तथा ल��गक अ�सं-
�क

�वषमयौ�नक

१०.५

७.०

३६.८

१९.०

१५.८

८.९

२८.९

१०.१

४७.४

४०.५

३६.८

४९.४

४२.१

३२.९

५२.६

५१.३

४२.१

५२.५

२६.३

३१.६

४२.१

५८.१

१८.४

३८.६
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इन्टिनदेटको उपभोतिा ि 
इन्टिनदेट सामाग्ी रनममा्ा 
जमिा १९६ सहभागीहरूमध्ये ७८.६ प्रतिशिले इन्टरनेटमा 
भएका सामाग्ीहरू दैतनक रुपमा हेनभे गदतिछन्। िर इन्टरनेटमा 
त्यस्ा सामाग्ीहरू दैतनक तनमताण गनभेहरूमा जमिा २४.२ 
प्रतिशि मात्रै रहेका छन्। त्यस्ा सामाग्ीहरू साप्ताहहक र 
महहनावारी रुपमा तनमताण गनभे काम बढी हुने गरेको पतन 
पायौँ। त्याचलैंगगक पुरुष सहभागीहरू मध्ये धेरैजना अथताि् 
८८.१ प्रतिशले दैतनक इन्टरनेट चलाउने,  त्याचलैंगगक 
महहलाहरूमध्ये ७३.१ प्रतिशिले दैतनक इन्टरनेट चलाउने 
गरेको बिाएका धथए। अनलाइन सामाग्ी तनमताण गनभे 
सन्भतिमा ९४.४ प्रतिशि सभभे सहभागीहरूले आिूलाई 
सामाग्ी तनमतािा मानेका धथए भने जमिा ५.६ प्रतिशिले मात्रै 
कहहल्ै अनलाइन सामाग्ी नबनाएको बिाएका धथए। त्यस्ै, 
४.६ प्रतिशिले इन्टरनेटका सामाग्ीहरू कहहल्ै प्रयोग 
नगरेको बिाए, जसमा सबै त्याचलैंगगक महहला सहभागीहरू 
रहेका धथए। 

सहभागीहरूको यौन अधभमुखीकरण पृष्ठभूतमको आधारमा 
उनीहरूको इन्टरनेट प्रयोग गनभे बानीको तवश्ेषण गदता, 
तवषमयौतनक सहभागीहरू दैतनक र साप्ताहहक रुपमा 
इन्टरनेट प्रयोग गनभे आवृत्तमा छररएको पायौँ। यौतनक िथा 

लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूमध्ये भने 
प्रायजसो अथताि् ९४.७ प्रतिशिले दैतनक इन्टरनेट चलाउने र 
जमिा २ जना अथताि् ५.३ प्रतिशिले मात्रै इन्टरनेटमा कहहल्ै 
सञ्ार/संवाद नगरेको पायौँ। यसले तवषमयौतनकभन्ा 
यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यकको रुपमा आिूलाई 
श्चनाउने सहभागीहरू अनलाइन सामाग्ीको तनयतमि र 
गम्ीर उपभोतिा हुन् भन्ने कुरा सुझाउँछ।

ख्याल राख्ुपनभे एउटा कुरा, जब सहभागीहरूले आिूलाई 
अनलाइन सामाग्ी तनमतािाको रुपमा पहहचान गराए, त्यहाँ 
सहभागीहरूमाझ यौतनक अधभमुखीकरणको स्पटि खेमा 
छुहटिएको छैन। जुनसुकै जनसयांख्ख्यकीका उधत्तकै संख्याले 
त्यस्ा सामाग्ीहरू समान रुपमा तनमताण गनभे गरेको पायौँ।  

त्यसकारण हामी भन्न सकछौँ, मातनसहरू इन्टरनेटमा उपलब्ध 
सामाग्ीहरूको तनन्द्रिय उपभोतिा मात्रै हैनन् बरू उनीहरू 
आिैले त्यस्ा सामाग्ीहरू बनाउने र आिूलाई इन्टरनेट 
सामाग्ी तनमतािाको रुपमा उभ्ाउदै पतन आएका छन्। 

त्यस्ैगरी, इन्टरनेटका सामाग्ी कहहल्ै नबनाएको 
बिाउने सहभागीहरूले समेि स्-अधभव्यगतिका लागग 
इन्टरनेट महत्वपूणति भएको धारणा राखेका धथए। आिूले 
कहहल्ै इन्टरनेट सामाग्ी नबनाएको बिाउने ११ जना 
सहभागीहरूमध्ये ६ जनाले स्-अधभव्यगतिका लागग 

उपभोतिा त्याचलैंगगक 
 

यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक कूल

संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि

दैतनक चलाउने ११८ ७४.७ ३६ ९४.७ १५४ ७८.६

साप्ताहहक चलाउने ११ ७.० ० ०.० ११ ५.६

महहनाको एकपटक 
चलाउने 

८ ५.१ ० ०.० ८ ४.१

तबरलै चलाउने १४ ८.९ ० ०.० १४ 7.1

कहहल्ै नचलाउने ७ ४.४ २ ५.३ ९ ४.६

कूल १५८ १००.० ३८ १००.० १९६ १००.०

तनमतािा त्याचलैंगगक यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक कूल

संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि

दैतनक चलाउने ३८ २३.८ १० २६.३ ४८ २४.५ 

साप्ताहहक चलाउने ३६ २३.१ ९ २३.७ ४५ २३.० 

महहनाको एकपटक 
चलाउने 

४१ २५.६ ११ २८.९ ५२ २६.५ 

तबरलै चलाउने ३३ २१.३ ७ १८.४ ४० २०.४ 

कहहल्ै नचलाएको १० ६.३ १ २.६ ११ ५.६ 

कूल १५८ १००.० ३८ १००.० १९६ १००.०
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इन्टरनेटको महत्व रहेको कुरामा शिप्रतिशि अथताि् १० मा 
१० नम्बर हदएका धथए। सामान्य अनुमान अनुसार इन्टरनेट 
सामाग्ी तनमतािाहरू िी हुन् जसले इन्टरनेटलाई एकदमै 
महत्वको कुरा ठान्छन्। हाम्ो सभभेले देखाउँछ टक इन्टरनेट 
सामाग्ी तनयतमि तनमताण नगनभेहरूका लागग समेि इन्टरनेटमा 
अधभव्यति हुन सटकने सम्ावनाको पक्ष तनकै महत्वपूणति छ। 

इन्टरनेट प्रयोग िाशलका उपभोतिा तनमतािा

संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि

दैतनक १५४ ७८.६ ४८ २४.५
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स्ायत्तता र अक्भव्यवति 

18 Jones. R., (2017). The makings of a feminist internet.https://www.awid.org/news-and-analysis/
makings-feminist-internet
19 Clark-Parsons. R., (2019). Toward a Feminist Approach to Digital Space.http://mediacommons.org/
fieldguide/content/toward-feminist-approach-digital-space

इन्टरनेट प्रयोग गदता व्यगति स्िन्त्र र स्ायत्त हुनु इन्टरनेटमा 
पहँुच राख्ु जधत्तकै महत्वपूणति छ। स्ायत्तिा भन्ने कुरा एकदमै 
आधारभूि कुराहरूबाट शुरु हुन सकछ , जस्ैः इन्टरनेट 
चलाउनको लागग आफनै उपकरण हुनु, सीम काडति हुनु वा 
त्यस्ा उपकरणमा पूणति रुपमा आफनै तनयन्त्रण हुनु, आहद। 
स्ायत्तिाको अथति सामाशजक बन्धनहरूबाट मुति वा स्िन्त्र 
हुनु पतन हो, जस्ैः इन्टरनेट चलाउनको लागग अरूबाट 
अनुमति शलनु, वा स्-अधभव्यगति र यौतनक अधभव्यगतिको 
हकमा महत्वपूणति क्षणहरूमा अरूसँग असहमि हुनुलगायि 
पतन  हुन सकछन्। हामी सभभे सहभागीहरूका लागग इन्टरनेटमा 
स्ायत्तिा सुतनशश्चि गनभे व्यगतिगि स्रूपहरूको खोजी गछछौ 
जुन उस्ै सामाशजक मान्यिा र मापदण्डहरूतबरुद्ध एकीकृि 
भएका एकपश्छ अकयो तवद्ोहहरू हुन्। 

स्िन्त्रिा र सशगतिकरणको चचता गररदँा एजेसिीको सवाल 
जहहलेपतन अग्पंगतिमा राख्े गररन्। इन्टरनेटमा एजेसिीको 
स्रुप कस्ो हुन् वा देझखन् ? नारीवादी बुझाईहरूले 
इन्टनरनेटमा एजेसिीको तवतवध स्रुपहरू औलँ्ाएका 
छन्। जस्ो टक तनजी वा सावतिजतनक जीवनका कुनचाहह ँपक्ष 
अनलाइनमा सेयर गनभे/नगनभे भन्ने सम्बन्धमा सुसूश्चि तनणतिय 
शलन सक्ने हुनु महहलाको एजेसिीको उदाहरण हो।18 त्यस्ै, 
अनलाइनमा सुरशक्षि रहन सक्ने हुनु पतन एजेसिीको एक 
महत्वपूणति पाटो मातनन्। 

केही समय अगघ, काल्पतनक-आदशतात्मक (यूटोटपयन) 
साइबर नारीवादी आन्ोलनहरूले “इन्टरनेटलाई एक 
त्यस्ो भचुतिअल संसारको रुपमा कल्पना गरे जहाँ महहलाले 
आफनो शरररलाई एकश्छनलाई तबसभेर ‘वास्तवक’ संसारमा 
तनतमतिि तनषेधधि लैंगगक भूतमकाहरूबाट मुति हुन सकछन्”19 
भनेका धथए। आज वास्तवकिा अकदै  भएको छ। एकपटक 
व्यगतिलाई उसको शरररसँग छुटियाएर र व्यगतिलाई अज्ञाि 

राखेर इन्टनरनेटमा स्िन्त्रिा प्राप्त गनति खोशजयो, अहहले 
इन्टरनेट रितमक रुपमा व्यापाररक (कपयोरेटटस्ट) बनै् गएको 
छ। जहाँ हाम्ा िथ्ाङ्कहरू ‘बस्ु’ हुन्। इन्टरनेटको काल्पतनक-
आदशतिवादी (यूटोटपयन) बुझाई अहहले त्यागगएको छ। बरू, 
िी तनजी कपयोरेट शगतिहरू नारीवादी इन्टरनेट तनमताणमा 
लागग परेका छन्। 

स्-अधभव्यगतिििति  ध्यान हददँा हामी महहला र क्ेयर 
व्यगतिहरूले कुनैपतन खालका तनयन्त्रण तबना स्-अधभव्यगति 
हदनसक्ने ठाउँहरू अझै कहाँ-कहाँ छन् भनेर खोजी गछयौँ। 
हामी त्यस्ो स्-अधभव्यगतिको खोजीमा छौँ जहाँ व्यगतिहरू 
संलग्न हुन सकून्, जहाँ समुदाय वा पराइको बोध हुने 
कुरा जाँचबुझ गरररहेका होउन्, र जहाँ अनलाइन हहसंा र 
सुरक्षाका अनुभवहरूका बारेमा कुरा गरररहेका होउन्। यस्ा 
कुराहरूले नेपालमा इन्टरनेटले कस्ो स्रुप धारण गददै 
गइरहेको छ, इन्टरनेटमा कस्ा खालका नयाँ संवादहरू हुने 
गरेको छ र व्यगतिगि अधभव्यगतिको लागग कसरी थलोहरू 
तवस्ार हँुदै गइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ् सघाउँनेछ। 

सभभे सहभागीहरूले इन्टरनेटमािति ि् अनलाइन ऐक्बद्धिा 
र उस्ै धारणा भएका मातनसहरूको खोजी गनति सकेको, 
अिलाइन जीवनमा भएका शोषणहरूलाई कम्ीमा केही 
समयसमि त्याग्न सकेको र स्िन्त्र महशुश गनति सकेको 
कुरा राखेका धथए। अझ, सहभागीहरूले अनलाइन हहसंा, 
अनलाइनमा उनीहरुलाई चुप लगाइएको, घृद्णि, लाक्छिि 
र तिरषृ्कि बोध गराइएको वा सोझै भौतिक क्षति पुयताउने 
खालका धप्कीहरूसमेि खेपेको घटना-अनुभवहरू पतन 
बिाएका धथए। हदमागमा यस्ा आपसमा मेल नखाने 
तवरोधाभाषी कुराहरू राखदै इन्टरनेटमा तनजी अनुभवहरूमा 
रहेको तवतवधिालाई सराहना गनभे कोणबाट हामीले 
िथ्ाङ्कलाई केलायौँ। 

उपकरणमा तनयन्त्रण त्याचलैंगगक यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक कूल

संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि

पूणति तनयन्त्रण रहेको १२७ ८०.४ ३५ ९२.१ १६२ ८२.७ 

केही तनयन्त्रण रहेको ३० १९.० ३ ७.९ ३३ १६.८

तनयन्त्रण नभएको १ ०.६ ० ०.० १ ०.५

कूल १५८ १०० ३८ १०० १९६ १००
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इन्टिनदेट चलाउनदे 
उपकिणमा रनयन्त्रण 
हाम्ा सभभे सहभागीहरूमध्ये ८२.७ प्रतिशिले इन्टरनेट 
चलाउने उपकरणमा ‘पूणति तनयन्त्रण’ रहेको, झणै्ड १६.८ 
प्रतिशिसँग उपकरणमा ‘आंशशक तनयन्त्रण’ रहेको र 
एकजनाले अथताि् ०.५ प्रतिशिले मात्रै उपकरणमा आफनो 
‘तनयन्त्रण नभएको’ जनाएका धथए। 

लैंगगक िथा यौतनक अल्पसंख्यक समुदायबाट सभभे 
सहभागी संख्या सानो भएपतन कूलमध्ये ९२.१ प्रतिशिले 
आफनो उपकरणमा पूणति तनयन्त्रण रहेको बिाएका धथए। 
त्याचलैंगगक कूल सहभागीहरूमध्ये भने ८०.४ प्रतिशिले 
आफनो उपकरणमा पूणति तनयन्त्रण रहेको बिाएका धथए। 

उपकरणमा आंशशक वा केही तनयन्त्रण राख्े गरेको बिाउने 
सहभागीहरूमध्ये ११ जना त्याचलैंगगक पुरुष र २२ जना 
त्याचलैंगगक महहला धथए। आफनो उपकरणमा तनयन्त्रण 
नभएको बिाउने १५-२० वषति उमेर समूहका त्याचलैंगगक 
महहलाहरू धथए। 

इन्टिनदेटको प्रयोगमा लैंक्गक्ा 
ि यौरनक पहहचानको प्रभाव 
त्याचलैंगगक महहला सहभागीहरूमध्ये अधधकयांश अथताि् ५९ 
प्रतिशिले आफनो लैंगगक पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा प्रभाव 

पारेको अनुभव गरेको बिाएका धथए। जबकी अधधकयांश 
अथताि् ५३ प्रतिशि त्याचलैंगगक पुरूषहरूले आफनो लैंगगक 
पहहचानका कारण इन्टरनेट प्रयोगमा कहहल्ै प्रभाव नपारेको 
अनुभव राखेका धथए। 

संकशलि सभभे िथ्ाङ्कले देखाउँछ, तवषमयौतनक पहहचान 
जनाउँने ४१ प्रतिशि सहभागीहरूले उनीहरूको यौतनक 
पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा कुनैपतन प्रभाव नपारेको बिाए 
भने यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यकमध्येका जमिा १३ 
प्रतिशिले मात्रै उनीहरूको यौतनक पहहचानले इन्टरनेट 
प्रयोगमा प्रभाव नपारेको जनाएका धथए। आधाभन्ा बढी 
अथताि् ६९ प्रतिशि यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक 
समुदायका सभभे सहभागीहरूले उनीहरूको यौतनक 
पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा प्रभाव पारेको बिाएका धथए। 

तवषमयौतनक पहहचानमा झुकाव राख्े सहभागीहरूले 
उनीहरूको यौतनक पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा प्रभाव 
नपारेको बिाएपतन त्याचलैंगगक महहला र पुरूषको समूहमा 
तवभाजन गरी उनीहरूको अनुभव-मि केलाउँदा कुनै त्यस्ो 
एकरुपिा भेटटएन। ६०.४ प्रतिशि त्याचलैंगगक पुरुषले 
उनीहरूको पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा असर नगरेको 
बिाए भने त्याचलैंगगक महहलाहरूको उत्तरमा तवतवधिा 
पायौँ। 

इन्टिनदेटलदे परिव्तिन गिदेको लैंक्गक 
ि यौरनक पहहचानको बुझाई

अव� भयो प�रवतर्न भएन थाहा भएन

तपाईको यौ�नक प�हचानले इ�रनेट �योग गनर्मा असर पाय� ?

१९%

३२%

२३%

३७%

४१%

१३%

१७%

१८%

क�हलेकाह� भयो

यौ�नक तथा ल��गक 
अ�सं�क

�वषमयौ�नक

इन्टरनेटको प्रयोग 
(“छैन” भन्ने उत्तरदािा-
हरू मात्र)

लैंगगकिाले असर पारेको यौतनक पहहचानले असर 
पारेको

लैंगगकिा र यौतनकिाको 
बुझाईमा पररवितिन भएको

धभन्न लैंगगक िथा 
यौतनकिा भएका मातन-
सहरूको हकमा तवचार 
पररवितिन भएको

संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि

त्याचलैंगगक पुरुष ३१ ५२.५ ३० ५०.८ १२ २०.३ ९ ८९.१

त्याचलैंगगक महहला ३४ २६.२ ३७ २८.५ ११ ८.५ १२ २०.१
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सभभे सहभागीहरूमध्ये ६६ प्रतिशिले इन्टरनेटका कारण 
लैंगगक एवं यौतनक पहहचानसम्बम्न्ध उनीहरुको आफनो 
बुझाईमा ‘अवश्य’ पररवितिन भएको बिाएका धथए भने १६ 
प्रतिशिले चाहह ँ ‘कहहलेकाहीँ’ पररवितिन भएको बिाएका 
धथए। त्यस्ैगरी ११ प्रतिशिले इन्टरनेटका कारण िरक 
लैंगगक र यौतनक पहहचानसम्बम्न्ध बुझाईमा ‘कहहल्ै’ 
पररवितिन नआएको बिाएका धथए। यौतनक िथा लैंगगक 

अल्पसंख्यकको पहहचान जनाउने ९० प्रतिशि सभभे 
सहभागीहरुले इन्टरनेटले उनीहरूको लैंगगक पहहचानको 
बुझाई पररवितिन भएको बिाए जुन कुरा तवषमयौतनक 
सहभागीहरूमध्ये जमिा ७७ प्रतिशिले मात्रै  बिाएका धथए। 

तवतवध यौतनक अधभमुखीकरण पृष्ठभूतमका र धभन्न लैंगगक 
पहहचान भएका तवषमयौतनक र यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका मातनसहरूको धारणा पररवितिन 
गनतिको लागग इन्टरनेट महत्वपूणति छ। िलको चाटतिमा ८१ 
प्रतिशि तवषमयौतनक सहभागी र ८७ प्रतिशि यौतनक िथा 
लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूको मि प्रस्ुि 
छ। 

उल्ेख्य संख्यामा सभभे सहभागीहरूले भनेका छन् टक 
इन्टरनेट चलाएकै कारणले लैंगगकिा र यौतनकिासम्बन्धी 
उनीहरूको तवचार र दृटटिकोणमा पररवितिन आएको छ। 

“मेरो यौतनकिाबारे मैले इन्टरनेटमा धेरै कुरा शसकेँ । 
संसारभरका मेरा सबै क्ेयर साथीहरूसँग जोटडनको 
लागग म इन्टरनेटकै भर पछुति। र मैले आिूलाई 
इन्टरनेटमा कसरी अधभव्यति गनभे भन्नेबारे पतन धेरै 
कुराहरू शसकेँ ।”- एक सभभे सहभागी।”

त्याचलैंगगक महहला र पुरुषहरूलाई लैंगगक र यौतनक 
पहहचानको अन्तरसम्बन्ध र अनलाइन अनुभव (जसमा 
उनीहरूको लैंगगक र यौतनक पहहचानले इन्टरनेट प्रयोगमा 
असर गरेको र त्यसले िरक लैंगगकिा र यौतनक पहहचान 
भएकाहरूका हकमा बुझाई पररवितिन गरे-नगरेको) बारे प्रश्न 
सोधधएको धथयो। उनीहरूको प्रश्नको उत्तर केलाउँदा “छैन” 
भन्ने उत्तरदािाहरूमा जहहल्ै पतन त्याचलैंगगक महहलाभन्ा 
पुरुषहरूकै बाहुल्िा रहेको पायौँ। 

यसको मिलब हो, त्याचलैंगगक पुरूषहरूको िुलनामा 
महहलाहरूको इन्टरनेट प्रयोग, लैंगगक पहहचान र तवतवध 
लैंगगक एवं यौतनकिासम्बम्न्ध बुझाईमा उनीहरूको 
लैंगगकिाले बढी प्रभाव पानभे गदतिछ। 

स्व-अभभव्यक्तिका लाक्ग इन्टिनदेट
सभभेका बहुसंख्यक सहभागीहरूले उनीहरूको स्-
अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको महत्वलाई प्रमुख कुरा 
मानेका धथए। एक चौथाईभन्ा बढी अथताि् २८ प्रतिशि 
सहभागीहरूले स्-अधभव्यगतिमा इन्टरनेटको स्ानलाई 
शिप्रतिशि अथताि् १० मा १० नम्बर हदएका धथए भने १ 
प्रतिशिले मात्रै १ नम्बर हदएका धथए। 

स्-अधभव्यगतिका लागग इन्टरनेटलाई महत्व हदनेहरूमध्ये 
धेरैले अिलाइनमा गनति गाह्ो पनभे टरियाकलापहरू जस्ैः 
व्यगतिगि वा तनजी तवचार र भावनाहरू साटासाट गनति सटकने, 

जमिा 

संख्या प्रतिशि

अवश्य पररवितिन भएको १३० ६६

कहहलेकाहीँ पररवितिन भएको ३१ १६

थाहा नभएको १३ ७

पररवितिन नभएको २२ ११

१९६ १००

इ�रनेटमा पहँुच हँुदा �व�वध ल��गकता र यौ�नक प�हचान भएका मा�नसह�बारेको तपाईको सोचमा 
प�रवतर्न आयो

अव� भयो क�हलेक�ही भयो प�रवतर्न भएन थाहा भएन

यौ�नक तथा ल��गक 
अ�सं�क

�वषमयौ�नक ६४%

७६%

१७%

११%

१३%
५%

६%

८%
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समान तवचार भएकाहरूबीच छलिल गनति सटकने, सामाशजक 
लाछिनाका रुपमा वशजतिि गररएका तवषयहरूबारेको 
कुराकानीहरूमा सहभागी हुन सटकने, आफनो समुदाय भेट्न 
वा सृजना गनति सटकने, साथै अिलाइनमा आउने प्रतिटरिया 
र जबजतिस्ी लाहदने तनणतियहरू वा सामाशजक तनयन्त्रणलाई 
अनलाइनमा बेवास्ा गनति सटकने अनुभव साटेका धथए। 
केही सहभागीहरूले इन्टरनेटले कसरी व्यगतिको सामाशजक 
दायरा तवस्ार गनति र सहयोगका लागग गररएका अनुरोधहरू 
बढी भन्ा बढी मातनसहरूसमि पुयताउन सहयोग गछति भन्ने 
कुरा पतन राखेका धथए।

“मलाई आफनो तवचार र आवाज बाहहर ल्ाउनको 
लागग इन्टरनेटले एउटा ठाउँ हदएको र मैले पाएको 
प्रतिटरियाहरूमािति ि् आिूले केही हदसमि स्ीकायतििा 
(भ्ाशलडेसन) पाएको पतन बोध गछुति। इन्टरनेटमा भेटेको 
समुदायमािति ि् मैले मेरोजस्ै रुश्च, संघषति र तवचार 
भएका मातनसहरूसँग जोटडएँ। अतन अझ, यो यस्ो 
एउटा िररका हो जसको माध्यमबाट मैले रचनात्मक 
कामहरू पतन गरेर देखाउन सकछु… इन्टरनेटमा 
उपलब्ध स्ोि सामाग्ीहरूले मलाई अझै हुकति न र आफनै 
बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउन र मेरो आसपासको 
संसार बुझ् सघाएको छ। यसले म आिैलाई सुसूश्चि 
र समन्वयात्मक िररकाले अधभव्यति हुन मद्ि गरेको 
छ।” 

हामीले प्राप्त गरेको िथ्ाङ्कको एउटा पाटोले स्-
अधभव्यगतिको तवषय कसरी भावनात्मक अधभव्यगति र 

मानशसक स्ास्थ्यसँग पतन जोटडएको हुन् भन्ने कुरा देखाएको 
छ। केही सहभागीहरूले अनलाइनमा भावनाहरू साटासाट 
गदता र तवशेषगरी अपठ्ारा, पीडादायी अनुभवसम्बन्धी 
भावनाहरू साट्दा त्यसले हल्ा र कम एक्ो  महशुश गनति 
पतन सघाएको बिाएका धथए।

सहभागीहरूले यसको ठीक उल्ो अनुभवहरू पतन राखेका 
धथए। जस्ो टक त्यस्ा दःुखद वा पीडादायी वा जोझखमपूणति 
अधभव्यगतिहरू भावनात्मक अधभव्यगतिको रुपमा कमै 
स्ीकायति हुने गरेको र त्यस्ा अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेट 
महत्वपूणति होइन भन्ने कुरा पतन राखेका धथए। वास्वमा, 
उनीहरूले आफना भावनाहरूलाई संयतमि र तनयम्न्त्रि 
स्रुपमा अनलाइनमा अधभव्यति गनुतिपनभे अनुभव गरेको 
बिाएका धथए। 

“मलाई आफनो िाजा जानकारीहरू पोटि गनति मन 
पददैन जसले म यस्ो अवस्ासँग गुज्ीरहेको छु भनेर 
खुल्मखुल्ा म कमजोर छु र खराब क्स्तिमा छु भन्ने 
जनाउँछ।”

“म साँच्चै इन्टरनेटमा त्यधत्त धेरै आिुलाई अधभव्यति 
गहदतिन। मलाई आफनो जीन्गीमा भइरहेका हरेक 
कुराहरूबारे त्यहाँ कुरा गनति चाहन्न खासगरी दःुखको 
कुरा। िर म केही खुशीका क्षणहरू भने कहहलेकाहीँ 
अधभव्यति गनभे गछुति।”

तपाईको �-अ�भ���को ला�ग इ�रनेट क��को मह�पूणर् छ भ�े कुरामा १ दे�ख १० स�को अंक �दनुहोस् 
(१० अंक �दनुको मतलब "एकदमै मह�पूणर्" र १ अंक �दनुको मतलब "मह�पूणर् छैन" भ�े हु� ।)

इ�रनेटको मह�को मू�ाङ्कन
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सोहीअनुरुप, स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको महत्वलाई 
कम नम्बर हदनेहरूले पतन जानकारी र सूचना संकलन गनति, 
कुरा बुझ् र मनोरञ्जनको लागग इन्टरनेटको महत्व छ भनेर 
त्यसको प्रयोग गनभे गरेको कुरा राखेका धथए। यस्ा ‘तनन्द्रिय 
प्रयोगकिता’हरूले आिूलाई इन्टरनेटमा अधभव्यति हुनु 
आवश्यक नरहेको ठान्ने वा केहीले इन्टरनेटको प्रयोग नै कम 
गनभे गरेका छन्। िर स्रणीय कुरा, कुनै सहभागीले स्-
अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको प्रयोगको महत्वलाई कम 
नम्बर हददैँमा उति सहभागीले इन्टरनेट कम प्रयोग गरेको 
भन्ने चाहह ँअवश्य होइन।

सभभे सहभागीहरूको प्रतिटरियामा अनलाइनमा अज्ञाि रहने 
वा पहहचान नखुलाउने तवषय पतन बारम्बार दोहोररएको 
धथयो। स्-अधभव्यगतिमाधथको बुझाईलाई सहभागीहरूले 
जसरी मूल्यांकन गरेिापतन अज्ञािपनको कुरा भने  उल्ेख 
गरेका धथए। ज जसले उच्च मूल्यांकन गरे उनीहरूले 
इन्टरनेटमा पहहचान नखुलाउने अज्ञािपनको पतन कदर गरे। 
कम मूल्यांकन गनभेहरूले चाहह ँतनजी मातमलाका तववरण र 
व्यगतिगि अधभव्यगतिहरू नहदनइकन वा कमै स्-अधभव्यति 
भएर अनलाइनमा पहहचान नखुलाउने वा अज्ञाि रहन 
रुचाएको पायौँ। 

इन्टरनेटमा अज्ञाि रहने कुरालाई उच्च कदर गनभे एक 
सहभागीले भने, 

“यो सशजलै पहँुच हुने थलो हो र इन्टरनेटमा िपाई 
आिूले चाहेअनुरुप आिूलाई प्रस्ुि गनति सक्नेगरी 
स्ायत्तिा छ।” 

इन्टरनेटमा अज्ञाि रहने कुरालाई कम नम्बर हदने अकता 
सहभागीले पतन भने,

“िपाईको आफनो पहहचानबारे र िपाई के सोच्ुहुन् 
भन्ने कुरा अरूलाई बिाउनु अतनवायति र जरुरी छैन।” 

स्-अधभव्यगतिका लागग यस्ा थलोको प्रयोग गनभे सन्भतिमा, 
धेरैले सामाशजक सञ्जालहरूः िेसबुक, ट्ीटर, र इन्साग्ामबारे 
उल्ेख गरेका छन्। एउटा प्रतिटरियामा ग्ुड र गग्न्डरजस्ा 
डेटटङ एपबारे उल्ेख गरेको पायौँ। सहुशलयि प्राप्त एक 
सहभागीले उपलब्ध अनलाइन थलोहरूको प्रयोग कसरी गनभे 
गरेका छन् भन्ने बारेमा तवस्ृि जानकारी हदएः 

यो उत्तर हदनै गाह्ो पनभे कुरा हो। म मेरो तवचार र दृटटिकोण 
राख्को लागग ट्ीटर, िस्ीरहरू पोटि गनतिका लागग 
इन्सा, पाररवाररक कुराहरू साट्नका लागग िेसबुक, 
ब्लगगङ र सबै कुराका लागग तमटडयम, नयाँ रुश्चकर 
तवषयहरूमा जानकार हुनका लागग रेटडट र मनोरञ्जनका 
लागग युट्ूव चलाउँछु। 
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सन् २०१९ मा तवद्युिीय करोबार ऐन २०६३ मािति ि् नेपाल 
सरकारले अनलाइन थलो संकुचन गरेसँगै नेपालमा 
अधभव्यगति स्िन्त्रिाका लागग धेरै आन्ोलनहरू भएका 
छन्। उदाहरणको लागगः गायक पशुपति शमतालाई 
भ्रटिाचारसम्बन्धी ‘लुट्न सके लुट’ बोलको गीि युट्ूबबाट 
तनकालने चेिावनी हदएपश्छ ट्ीटरमा ह्ासट्ाग 
#लुट्नसकेलुटकान्ा र #पशुपतिशमता टरि ेन्दन्डङ चल्ो। जब 
सट्ाण्ड अप हाँस्य व्यङ््यकार र युट्ूवर प्रनेश गौिमलाई 
नकारात्मक टिल्म समीक्षा पोटि गरेको भनी गगरफ्ार गययो।  
उनको समथतिनमा सामाशजक सञ्जालमा ह्ासट्ाग #फ्ीप्रनेश 
भन्ने टरि ेन्दन्डङ् चल्ो साथै काठमाडौँको माइिीघर मण्डलामा 
तवरोध प्रदशतिन पतन भयो।20 नेपाली इन्टरनेटले उस्ै शैलीमा 
ह्ासट्ाग #टफ्भी-टेन टरि ेन्दन्डङ चलाएर भी-टेनलाई उनको 
गीिको बोलको आधारमा गगरफ्ार गररएकोमा तवरोध 
जनायो।21

यद्यटप, अधभव्यगति स्िन्त्रिा र स्-अधभव्यगतिमाधथ 
लगाइएको तनषेधको तवरोधमा नागररकहरूले गरेका यस्ा 
प्रतिरोधका घटनाहरूका अलावा हामीकहाँ पयताप्त चचता 
नपाएको अकयो एउटा पाटो पतन छः त्यो भनेको महहला 
र ‘उनीहरूका सवालहरू’लाई नेपाली समाजमा कसरी 
तनरन्तर महत्वहीन बनाइन्न् भन्ने तवषय हो। महहला र 
बाशलकाहरूलाई उनीहरूकै पररवारबाट मात्रै नभएर समुदाय 
र राज्यले पतन बारम्बार प्रश्न गरररहने र उनीहरूलाई कडा 
तनगरानीमा राखीरहने गदतिछ। बारा शजल्ाको शसम्ोनगढमा 
स्ानीय सरकारले केटीहरूलाई मोबाइल िोन प्रयोग 
गनति नहदने तनणतिय गययो।22 महहलाहरूलाई थुप्रै सामाशजक 
सञ्जालका थलोहरू जस्ै टटकटकमा गगज्याउने, होच्ाउने 
र लज्ाबोध गराउने गररन्। भखतिरै, एक गागयका, सोटिया 
थापाले िीज (हहन्ु महहलाहरूले आफना श्ीमान्ो लामो 
आयूका लागग ब्ि बस्े र पूजा-प्राथतिना गनभे गदतिछन्) 
गीिको माध्यमबाट टपिृसत्तात्मक अन्धतवश्वास नउकास्े 
भाव व्याङ््यात्मक िवरमा दशताएपश्छ उनलाई हहन्ु 
अतिवादीहरूले धप्क्ाए। उति गीिको श्ब्दृश्य प्रसारणमा 
रोक समेि लगाइयो।

महहला हहसंा तवरुद्धको सवालमा नेपाल सरकार खाँटिी 
संरक्षणवादी भएर अगघ सछति र त्यस्ो हहसंा रोक्ने नाममा 

महहला र बाशलकाहरूमाधथ प्रतिहहसंा हुने खालका 
प्रावधानहरू ल्ाउँछ। असमान र तवभेहदि संरचनागि 
सवालहरूमा िेरबदल गनभेििति  पटकै् सोचतवचारै गददैन। 
“महहलाका सवालहरू” तवश्वव्यापी रुपमै राजनीतिक 
सरोकारका तवषय हुन्। चाहे िी नागररकिासम्बन्धी सवाल 
हुन्, चाहे राज्यको तनकायहरूमा प्रतितनधधत्वको कुरा हुन्, 
चाहे यौन िथा प्रजनन् स्ास्थ्यसम्बन्धी हकअधधकारकै कुरा 
हुन्, चाहे महहलातवरुद्ध हुने हहसंा वा आप्रवासी कामदारबारे 
नै टकन नहुन्, यी सबै सवालहरूमा मूलप्रवाहको ध्यानाकषतिण 
हुनुपनभे हो। अन्तरताटटिरि य िहमा सशति रुपमा अगघ बढेको 
ह्ासट्ाग #मीटु अधभयान नेपालको सन्भतिमा भने 
प्रभावकारी ढंगले अगघ बढ्न सकेन। यो पतन महहलाहरूलाई 
असर पानभे महत्वपूणति सवाललाई पाखा पाररएको अकयो एउटा 
ज्वलन्त उदाहरण हो।

यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायकाहरूले पतन 
उस्ै व्यवहार खेप्ुपछति। उनीहरूलाई भौतिक वा शारररीक 
रुपमा अति क्षति पुयताइएपश्छ मात्रै उनीहरूमाधथ भएको हहसंा 
अगाटड ल्ाउने गररन्। उनीहरूको सवालकेन्द्रिि कानूनी र 
संरचनागि सरोकारका तवषयवस्ुहरूलाई मूलप्रवाहको 
भाष्यहरूमा समेटटदैन। ह्ासट्ाट #जम्स्टसिरतनटकसा 
केही नगण्य उदाहरणमध्ये एक हो, जसले एक पारलैंगगक 
महहला (व्यगति जसको जैतवक शलगं  पुशलगंी र लैंगगक 
पहहचान महहला हुन्।) माधथ भएको दवू्यतिवहार तवरुद्धको 
प्रतिरोधी आवाजलाई व्यवहाररकिामा रुपान्तरण गरेको 
धथयो। नत्र यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका 
व्यगतिहरूमाधथ अनलाइन र अिलाइन थलोहरूमा हुने हहसंा 
र दवू्यतिवहारका घटनाहरू सबैजसो र सँधैजसो टपधँमै राखी 
छाटडन्न्। 

यस्ा सामाशजक पररवेशहरूलाई मध्यनजर गददै हामीले हाम्ा 
सभभे सहभागीहरूलाई इन्टरनेटको प्रयोग गनुति कधत्तको सुखद 
रह्ो र अनलाइन हहसंाको अनुभवहरू कस्ा खालका रहेका 
छन् भन्ने प्रश्न गरेका धथयौँ। 

इन्टिनदेटमा ्पाईको 
अनुभव सुख् िह्ो ?
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सहभागीमध्ये बहुसंख्याले ‘िपाईको इन्टरनेट अनुभव सुखद 
रह्ो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ५ वा त्यसभन्ा बढी नम्बर हदएर 
उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। सहभागीहरूमध्ये ४ प्रतिशिले 
१ नम्बर हदए जसमध्ये (तवषमयौतनक र यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक दबुै गरीकन) सबै त्याचलैंगगक महहला 
सहभागी धथए। 

कूल सभभे सहभागीमध्ये २८ प्रतिशिले उनीहरूको स्-
अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको महत्वलाई १०औ ँ अंक 
हदए23 अथताि् उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए भने १० प्रतिशिले 
भने इन्टरनेटमा उनीहरूको सुखद अनुभव रहेको कुरामा १० 
नम्बर हदएका धथए। यसले दशताउँछ टक धेरै सहभागीहरूले 
आफनो स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको महत्वको 
कुरालाई तनशश्चन्त भएर उच्च मूल्ाङ्कन गनति सके भने इन्टरनेट 
प्रयोग अनुभवलाई सुखद मान्ने कुरालाई उच्च मूल्ाङ्कन गनति 
भने केही हहट्कचाए।  

एकातिर, हामीले सभभेको नतिजामा सहभागीहरूले इन्टरनेट 
चलाउदाको सुखद अनुभवहरू भेट्ौँ। अकयोतिर, सोही सभभे 
िथ्ाङ्कमा सहभागीहरूले इन्टरनेटमा भोगेका हहसंाका 
घटनाहरू पतन भेट्ौँ। यी दबुैलाई एकैसाथ जोडेर हेदता, 
अनलाइन हहसंा भोगेकै सहभागीहरूले इन्टरनेट चलाउदाको 
सुखद अनुभवलाई उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। िसथति 
हामी भन्न सकछौ, सहभागीहरूले अनलाइन हहसंा भोगेपतन 
इन्टरनेट प्रयोग गनुति र इन्टरनेटमा खोजी गनुतिलाई महत्वपूणति/
औश्चत्यपूणति मानेका छन्।   

23	 पृष्ठ	२२

अनलाइन हहसंा
इन्टरनेटमा हहसंा हुनु सामान्य घटना हुनु जधत्तकै छ। हाम्ा 
सहभागीहरूमध्ये ८६ प्रतिशिभन्ा बढीले अनलाइन 
जीवनमा कुनै न कुनै खालका हहसंा भोगेका छन्। 
तवषमयौतनक सहभागीहरूमध्ये ८३.५ प्रतिशिले केही 
स्रुपका अनलाइन हहसंा भोगेको बिाएका धथए। 
त्यस्ै, यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका 
सहभागीहरूमध्ये ९७.४ प्रतिशिले अनलाइन हहसंा भोगेको 
बिाएका धथए। सहभागीहरूले भोगेका अनलाइन हहसंालाई 
अझ तमहहन रुपमा बुझ्को लागग तवषमयौतनक र यौतनक 
िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरू कस्ो 
प्रकारको हहसंामा परेका धथए भनेर खुट्ाएर हेययौँ। ५० 
प्रतिशि तवषमयौतनक सहभागीहरूले ‘नचाहँदा नचाहँदै 
यौनजन्य सामाग्ीहरू प्राप्त गरेको’, र ६३ प्रतिशि यौतनक 
िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरुले चाहह ँ
अपमानजनक वा अपमातनि प्रतिटरिया र टटकाटटप्पणीहरू 
पाएको बिाएका धथए। सामान्यिया  यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूले अनेक स्रुपका 
हहसंाहरू भोगेको कुरा हहसंासम्बन्धी सभभेले देखाएको छ। 

यौन र यौतनकिासँग सम्बम्न्धि अरूश्चकर र अतनच्छिि 
सामाग्ीहरू प्राप्त हुने हहसंाको स्रुप ५२ प्रतिशि 
सहभागीहरूको साझा अनुभव हो। त्यसपश्छ रिमशः ४६ 
प्रतिशि सहभागीहरू अपमानजन्य टटकाटटप्पणीमािति ि् 
हहसंामा परेको, ४५ प्रतिशिमाधथ नाम काढेर हहसंा गरेको, ३९ 

इ�रनेट चलाउदाको तपाईको सुखद अनुभवलाई १ दे�ख १० अंक �दनुहोस् (१० अंक भनेको एकदमै 
सुखद र १ अंक भनेको सुखद �थएन भ�े हो)
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प्रतिशिले इन्टरनेटमा घृद्णि र दे्षी कथन वा अधभव्यगतिहरू 
(हेट स्पीच )का कारण हहसंा खेपेको र ३६ प्रतिशिले 
अपमान र/वा महहलाहरूले परम्रागि तवचारभन्ा बेग्ै 
तवचार राखेवापि, अरूसँग असहमि भएवापि र यौनजन्य 
िाइदा उठाउन खोज्ा प्रतिकार गदता गगज्याएर वा लज्ाबोध 
गराएर उनीहरूमा माधथ हहसंा गरेको पायौँ। हाम्ा सभभे 
सहभागीहरूमध्ये १३ प्रतिशिले प्रत्यक्ष रुपमा भौतिक क्षति 
पुयताउने खालका वा यौन दवू्यतिवहार वा शोषण गनभे धप्की 
खेपेको पतन िथ्ाङ्कले देखाउँछ। 

सोही सभभे िथ्ाङ्कबाटै हामीले १४ प्रतिशि सहभागीहरूले 
कुनैपतन खालका अनलाइन हहसंा नभोगेको िथ् पतन 
िेला पाययौँ। कूल सहभागीहरूमध्ये अधधकयांशले एक वा दईु 
प्रकारका अनलाइन हहसंा भोगेको तववरण राखेका धथए। 
उल्ेख्य संख्याले चार वा पाँच खालका अनलाइन हहसंा 
भोगेको र एकजनाले भने हामीले सभभे प्रश्नावलीमा राखेको 
हहसंाको प्रकारमध्ये सबै अथताि् बाहै् प्रकारको अनलाइन 
हहसंा भोगेको जनाएका धथए।

हहसंाप्रर्को प्रर्क्रिया 
अनलाइन हहसंाको प्रतिटरियाबारे सभभे गररदँा, हहसंामा 
परेपश्छ त्यसलाई बेवास्ा गनभे गररएको घटनालाई सप्झेर 
हामीले त्यसलाई पतन हहसंाको प्रतिटरियाको एउटा स्रुप 

मानी  सूचीमा समावेश गरेका धथयौँ। हामीले यो अनुसन्धान 
तवश्ेषणमा मौन बस्े तनणतिय गनुतिलाई समेि प्रतिरोध वा 
प्रतिटरियाको एउटा स्रुप मानेका छौँ। आवाज तनकालनुलाई 
मात्रै ‘सटरिय प्रतिवाद/प्रतिटरिया’ मातनने शगतिशाली 
संकथनको तवपररि मौनिा पतन शगति वा प्रतिरोधको एउटा 
रुप हुन सकछ भन्ने मान्यिाका साथ त्यसो गरेका हौँ। 

सहभागीहरूले हहसंा भोगीसकेपश्छ देखाएको प्रतिटरियालाई 
केलाउँदा, ५४ प्रतिशिले त्यस्ा घटनाबारे अनलाइन थलोहरू 
जस्ैः िेसबुक, गुगल, युट्ूव आहदमा सूश्चि गरेको, ३९ 
प्रतिशिले त्यस्ा घटनालाई बेवास्ा गरेरै अगघ बढ्ने तनणतिय 
शलएको, २४ प्रतिशिले त्यस्ो घटनाको प्रतिकार गरेको, 
१० प्रतिशि सहभागीहरूले कानूनी रुपमै उजुरी हदएको र 
३ प्रतिशिले यीबाहेकका अन्य वैकक्ल्पक उपायहरूको 
खोजी गरेको पायौँ। ११ प्रतिशि सहभागीहरूले भने हहसंाको 
प्रतिटरियामा कुनैपतन खालको उपायहरूको खोजी गनभे वा 
कदम चालेको कुरा उल्ेख गरेनन्। 

इ�रनेटमा भोगेका �हसंाका ��पह� [एकभ�ा बढ�मा �च� लगाउन स�ुहुनेछ]
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�लगंको आधारमा म�हलाको ह�ा गन� 
कामलाई बढावा �दनु

क्ष�त पुय�उन वा �हसंा गनर्का ला�ग 
��क्ष ध�क� �दनु

गुट बनाइ ��� �वशेषको प�हचान ल�क्षत 
द�ूर्वहार वा �हसंा�क कायर् गनुर्

अना�धकृत पहँुच र पहँुचमा �नय�ण

प�हचान बङ्�ाएको र प�हचान चो�रएको

गो� जानकार�ह� म��र� र सहम�तबेगर 
सावर्ज�नक गरेको

अभ�/अस�/�ह�क मा�नने त�ीर 
�योग गरेको

अपमा�नत र ल�ाबोध भएको/गराइएको

प�हचान �वशेष ल�क्षत घृणाज� अ�भ�-
��/��ुती

�लगंदे्वषी िटकािट�णह�को �योग वा 
नाम काढेको

अपमानजनक िटकािट�णीह� पाएको

यौनज� सामा�ीह� अ�न��त �पमा 
�ा� गरेको

हहसंा भोगेको/
प्रतिटरिया 

हहसंातवरुद्ध प्रतिटरि-
या जनाएको

प्रतिटरिया नजना-
एको 

हहसंा भोगेको १६१ ८8

हहसंा नभोगेको १३ १४
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यौन अधभमूखीकरण पृष्ठभूतमको आधारमा छुट्ाउँदा, 
‘कानूनी सहायिा खोज्े’ बाहेकका अरु सबै खालका 
उपायहरूको अवलम्बन गनभेमा यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरू अग्पंगतिमा रहेका 
धथए। यसले बिाउँछ, यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक 
समुदायका सहभागीहरूले अनलाइन हहसंामा प्रतिटरिया 
जनाउँन आवश्यक महशुश गरररहेका हन सकछन्। 
िर, मुलुकको कानूनी व्यवस्ाप्रति तवश्वस् हुन नसक्ने 
वािावरणले उनीहरूमा कानूनी प्रटरिया रोज् हहट्कचाहट 
पैदा गरेको छ।

कूल सहभागीहरूमध्ये १३ जनाले हहसंा नभोगेको िर 
हहसंाप्रति प्रतिटरिया जनाउने उपायहरूमध्ये एकमा भने श्चन्ह 
लगाएका धथए। ८ जनाले हहसंा भएपश्छ प्रत्यक्ष उजुरी हदने 
वा आवाज उठाउने वा अनलाइन थलोहरूलाई सूश्चि गनभे वा 
कानूनी सहायिा खोज्े वा प्रतिकार गनभे खालका प्रतिटरिया 
हदनुपनभे कुरालाई जोड हदएका धथए। जबकी उनीहरू आिैले 
हहसंा भोगेको बारे केही बिाएका धथएनन् िर हहसंामा 
परेकाहरूको ििति बाट वा उनीहरूलाई सहयोग गनभे हेिुले 
उनीहरूले त्यस्ो उत्तर हदएका धथए भनेर हामी मान्न सकछौँ। 

सभभेका ८ जना सहभागीहरू त्यस्ा पतन धथए जसले हहसंा 
भोगेका धथए िर उनीहरूले कुनैपतन खालको प्रतिटरिया 

जनाएनन्। यी ८ सहभागीहरूमध्ये ६ जनाले एकभन्ा बढी 
स्रूपको हहसंा भोगेका धथए। 

सहभागीहरूमध्ये ६५ प्रतिशिले हहसंाको सामना गरेपश्छ 
कसैसँग त्यसबारेमा कुरा गरेको बिाएका धथए। त्यसरी 
कसै न कसैलाई बिाउनेमा जमिा ३० प्रतिशि त्याचलैंगगक 
पुरूषहरू र त्यसको दइुगुणा भन्ा बढी ७१ प्रतिशि 
त्याचलैंगगक महहलाहरू रहेको िथ्ाङ्कले देखायो। त्यस्ैगरी, 
हहसंा खेपेका ५१ जना सहभागीहरूले त्यस्ो अनुभवबारे 
कसैसँग पतन कुरा नगरेको बिाएका धथए। 

हहसंामा संलग्न्ा 
हाम्ा सभभे सहभागीहरूमा त्यस्ा सहभागीहरू पतन धथए, 
जसले अनलाइन हहसंामा आिूहरू सहभागी भएको 
स्ीकारेका धथए। तवशेषगरी अपमानजनक/अनुपयुति 
टटकाटटप्पणी गरेको (९ प्रतिशि), घृणाजन्य वा हानीकारक 
कुरा/अधभव्यगतिहरू हदएको (६ प्रतिशि), व्यगतिको गोप् 
कुराहरू अनुमतितबना सावतिजतनक गरेको (६ प्रतिशि) जस्ा 
स्रुपका हहसंाहरूमा उनीहरू संलग्न भएको बिाएका 
धथए। सानो संख्यामै भएपतन हाम्ो सभभे िथ्ाङ्कमा भेटटएको 
यस्ो िथ्ले हामीलाई यस्ा घटनाहरूलाई अझ तमहहन 

अनलाइन �हसंाको ��ति�या

१०६ 
(५४%)

७७ 
(३९%)

४७ 
(२४%)

२० 
(१०%)

० २० ४० ६० ८० १००

कानूनी �पमा उजुर� गरेको

उजुर� गरेको

बेवा�ा गरेको

अनलाइन थलोह�मा 
सू�चत गरेको

हहसंाको प्रतिटरियाको  स्रुप बेवास्ा गरेको अनलाइन थलोह-
रूमा सूश्चि गरेको

प्रतिकार गरेको कानूनी सहयोगको 
खोजी गरेको

अन्य

यौतनक पहहचान
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जनसंख्या ६० १७ ८१ २५ ३४ १३ १८ २ ३ २

जनसयांख्ख्यक( प्रतिशिमा) ३८ ४५ ५१ ६६ २२ ३४ ११ ५ २ ५
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रुपमा हेनति प्रेररि गययो। पीटडि र पीडकको रूपमा स्पटि 
वगमीकरण गनुति अन्य वगमीकरणहरूले सीमान्तकृिहरूलाई 
अझ सीमान्तकरणििति  धकेले जधत्तकै गलि काम हुन 
सकछ। त्यस्ो संकथनले तवषयवस्ु र घटनाको गहहराइलाई 
के्रिमा राखेर बुझ्े नारीवादी दृटटिकोणलाई अँगालै्न। 
यहाँनेर  सूचना नपुग्ा  वा अपुरो जानकारीले शसजतिना गरेको 
भ्ाङ् कस्ो हुन् भतन  बुझेर त्यसलाई पुनति सटकने एउटा 
अवसर पतन छ। र, अनलाइन हहसंा, गोपनीयिा र सहमतिबारे 
तमहहन बुझाईको लागग जनचेिनामा सुधार ल्ाउने ठाउँ पतन 
छ। त्यस्ै, ५० जना सभभे सहभागीहरूले एकातिर उनीहरू 
कुनै न कुनै प्रकारको हहसंामा संलग्न भएको र अकयोतिर केही 
खालका हहसंाहरूमा आिै परेको कुरा बिाएका धथए। 

 सं�� भएको �हसंाका �कारह� [एकभ�ा बढ�मा �च� लगाउन स�ुहुनेछ]

अना�धकृत पहँुच र पहँुचमा �नय�ण

म��र� वा सहम�तबेगर �नजी जानकार�ह� 
सावर्ज�नक ग�रनु

प�हचान �वशेष ल�क्षत घृणाज� अ�भ���/��ु-
ती

�लगंदे्वषी िटकािट�णीह�को �योग वा 
नाम कािढनु

अपमानजनक िटकािट�णीह�

अ�न��त यौनज� सामा�ीह� �ा� हुनु

१८ (९%)

१२ (६%)

१२ (६%)

११ (६%)

६ (३%)

६ (३%)

५ (३%)

४ (२%)

४ (२%)

३ (२%)

२ (१%)

१ (१%)

० ५ १० १५ २०

�लगंको आधारमा म�हलाको ह�ा गन� 
कामलाई बढावा �दनु

अपमा�नत र ल�ाबोध गराउनु

अभ�/अस�/�ह�क �कारका 
त�ीरह�को �योग

प�हचान बङ्�ाउनु र प�हचान चो�रनु

क्ष�त पुय�उन वा �हसंा गनर्का ला�ग 
��क्ष ध�क� �दनु

गुट बनाइ ��� �वशेषको प�हचान ल�क्षत 
द�ूर्वहार वा �हसंा�क कायर् गनुर्
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अध्ययनको मुख्य नवतजा

पहँुच ि प्रयोग
लगभग सबैजसो सभभे सहभागीहरूले सभभेका बखि घरैमा इन्टरनेट सुतवधा पाएका धथए। ६५ प्रतिशले 
कायतिस्लमा र कररब ५० प्रतिशिले भ्रमणको बखिमा र बाँकीले क्ािे वा सावतिजतनक स्लहरूमा इन्टरनेट 
प्रयोग गनभे गरेको पायौँ। ८६ प्रतिशि सहभागीहरूले मोबाइल िोनमािति ि् इन्टरनेटमा पहँुच राखेका धथए भने २ 
प्रतिशिले डेक्सटप वा ट्ावलेटमा अतन ८ प्रतिशिले उनीहरूकै ल्ापटपमा इन्टरनेट चलाउने गरेका छन्। 

सचति इधञ्जन र सामाशजक सञ्जालहरूको प्रयोगको हकमा हेदता, अधधकयांश सहभागीहरूले उनीहरूमा भएको 
दक्षिालाई औसि भन्ा माधथ अथताि् १० मध्ये ५ भन्ा बढी नम्बर हदइ उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। ७५.५ 
प्रतिशिले इन्टरनेटमा खोजी गनभे उनीहरूको दक्षिालाई उच्च मूल्ाङ्कन गरे भने ५६.५ प्रतिशिले सामाशजक 
सञ्जाल चलाउने दक्षिालाई उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। सहभागीहरूमध्ये ८२ प्रतिशिले यस्ा थलोहरू प्रयोग 
गनभे खुबीलाई औसिभन्ा माधथ रहेको ठहयताए भने ३३ प्रतिशिले त्यस्ो खुबीलाई शिप्रतिशि अथताि् १० मा 
१० नम्बर हदएका धथए।

हाम्ा सहभागीहरूमध्ये ४५ प्रतिशिले अंग्ेजी र नेपाली दबुै भाषामा इन्टरनेट प्रयोग गनभे, र १५ प्रतिशिले 
अंग्ेजी, नेपाली र अरू जस्ैः हहन्ी, जमतिन, फे्न्चलगायि िेस्ो वा चौथो भाषाको समेि प्रयोग गनभे र त्यस 
अलावा मैधथली, नेपाल भाषा र िामाङ भाषा लगायिका आहदवासी जनजािीय भाषाहरू समेि प्रयोग गनभे 
गरेको बिाएका धथए। एउटै भाषा प्रयोगकिताको सन्भतिमा भने ८ प्रतिशिले नेपाली भाषामा मात्रै र ३० प्रतिशिले 
अंग्ेजी भाषामा मात्रै इन्टरनेट चलाउने गरेको पायौँ। 

सहभागीहरूमध्ये अधधकले संवाद-सञ्ार, काम र सञ्जाल तनमताणको लागग इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेका छन्। 
सहभागीमध्ये उल्ेख्य संख्याले स्ास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरू पाउँन, पोनति हेनति, सेक्सटटङको लागग, डेटटङ र 
यौन आनन् शलनको लागग इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेको पायौँ। 

तवषमयौतनकहरूको िुलनामा यौतनक िथा लैंगगक  अल्पसंख्यक समुदायका सभभे सहभागीहरूले यौतनक 
अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेट बढी चलाउने गरेका छन्। ३६.८ प्रतिशि र २८.९ प्रतिशि यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूले रिमशः पोनति हेनति र यौतनक आनन् पाउनका लागग ‘सँधै’ इन्टरनेट 
प्रयोग गनभे गरेका छन्। जबकी आिूलाई तवषमयौतनक भनेर पहहचान गराउने १९ प्रतिशि र  १० प्रतिशि 
सहभागीहरूले मात्र सोही उदे्श्यका लागग ‘सँधै’ इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेका छन्। 

७८.६ प्रतिशि सहभागीहरूले इन्टरनेटमा उपलब्ध सामाग्ीहरु दैतनक रुपमा प्रयोग गनभे र २४.५ प्रतिशिले मात्रै 
त्यस्ा सामाग्ीहरू दैतनक रुपमा बनाउने गरेका छन्। दैतनक रुपमा इन्टरनेटका सामाग्ीहरू प्रयोग गनभे बिाउने 
८८.१ प्रतिशि सहभागीहरू त्याचलैंगगक पुरुषहरू हुन् भने ७३.१ प्रतिशि त्याचलैंगगक महहला हुन्। जमिा ४.६ 
प्रतिशिले मात्रै इन्टरनेटका सामाग्ीहरू कहहल्ै प्रयोग नगरेको बिाएका धथए। तवषमयौतनक सहभागीहरूले 
दैतनक, साप्ताहहक र महहनाको एकपटक इन्टरनेटका सामाग्ीहरू प्रयोग गनभे गरेका छन्। यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूमध्ये ९४.७ प्रतिशिले भने त्यस्ा सामाग्ी दैतनक प्रयोग गनभे र २ जना 
अथताि् ५.३ प्रतिशिले कहहल्ै प्रयोग नगरेको बिाएका धथए। 
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स्वायत्त्ा ि अभभव्यक्ति
८२.७ प्रतिशि सहभागीहरूको इन्टरनेट चलाउने आफना आधारभूि उपकरणमा ‘पूणति तनयन्त्रण’ रहेको र 
झणै्ड १६.८ प्रतिशिले ‘आंशशक तनयन्त्रण’ राखेको र एकजनाले मात्रै आफनो उपकरणमा कुनै तनयन्त्रण नराख्े 
िथ्यांकले देखायो। यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका ९२.१ प्रतिशि सहभागीहरूले उनीहरूको 
उपकरणमा ‘पूणति तनयन्त्रण’ रहेको र तवषमयौतनक पहहचान जनाएका सहभागीहरूमध्ये जमिा ८०.४ प्रतिशिले 
मात्रै ‘पूणति तनयन्त्रण’ राखेको बिाएका धथए।

आफनो उपकरणमा ‘केही हदसमि तनयन्त्रण’ राख्ेहरूमा ११ जना त्याचलैंगगक पुरुष र २२ जना त्याचलैंगगक 
महहला धथए। कुनै तनयन्त्रण नरहेको बिाउने एकजना सहभागी भने १५-२० वषति उमेर समूहको त्याचलैंगगक 
महहला धथए।

५९ प्रतिशि त्याचलैंगगक महहलाहरूले इन्टरनेट चलाउनमा उनीहरूको लैंगगकिाले असर पारेको बिाएका 
धथए भने ५३ प्रतिशि त्याचलैंगगक पुरुषहरूले कहहल्ै पतन उनीहरूको लैंगगकिाले इन्टरनेट प्रयोगमा असर 
नपारेको बिाएका धथए। जमिा २६ प्रतिशि त्यालैंगगक महहलाहरूले मात्रै उनीहरूको लैंगगकिाले इन्टरनेट 
प्रयोगमा कुनै असर नपारेको बिाएका धथए। 

आिूलाई तवषमयौतनक जनाउने ४१ प्रतिशि सहभागीहरूले इन्टरनेट प्रयोगमा उनीहरूको यौतनक पहहचानले 
कुनै असर नपारेको बिाएका धथए जबकी आिूलाई यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक जनाउने १३ 
प्रतिशि सहभागीहरूले मात्रै सोही प्रतिटरिया हदएका धथए। यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका 
सहभागीहरूमध्ये आधाभन्ा बढी अथताि् ६९ प्रतिशिले बिाएका धथए टक उनीहरूको यौतनक पहहचानले 
इन्टरनेट प्रयोगमा असर पारेको छ। 

सहभागीहरूमध्ये ६६ प्रतिशिले इन्टरनेटको कारणले लैंगगक िथा यौतनक पहहचानबारेको उनीहरूको 
दृटटिकोणमा ‘अवश्य’ पररवितिन आएको कुरा राखेका धथए भने १६ प्रतिशिले ‘कहहलेकाहीँ’ मात्रै पररवितिन भएको 
बिाएका धथए। आिूलाई यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक भनी पहहचान गराएका ९० प्रतिशि र तवषमयौतनक 
पहहचान जनाउने ७७ प्रतिशि सहभागीहरूले इन्टरनेटले उनीहरूको लैंगगक पहहचानसम्बन्धी बुझाई पररवितिन 
भएको बिाएका धथए। 

इन्टरनेटले तवतवध पृष्ठभूतमका िरक यौन अधभमुखीकरण र लैंगगकिाका मातनसहरूको धारणा पररवितिन गनति 
महत्वपूणति भूतमका खेलेको देझखन्। कूल सहभागीहरूमध्ये ८१ प्रतिशि तवषमयौतनक सहभागीहरू र ८७ 
प्रतिशि यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूले यही कुरामा सहमति जनाएका छन्।

बहुसंख्यक सभभे सहभागीहरूले स्-अधभव्यगतिका लागग इन्टरनेटको महत्व रहेको कुरामा जोड हददैँ ५ र 
सोभन्ा बढी नम्बर हदइ उच्च मूल्ाङ्कन गरेका धथए। २८ प्रतिशि सहभागीहरूले ि अझ १० मा १० नम्बर नै 
हदएका धथए। जमिा १ प्रतिशिले मात्रै १ नम्बर हदएका धथए।
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अनुभव
कूल सभभे सहभागीमध्ये २८ प्रतिशिले उनीहरूको स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेटको महत्वमा  शिप्रतिशि 
१० मा १० नम्बर हदएका धथए भने जमिा १० प्रतिशिले मात्रै इन्टरनेट चलाउँदाको सुखद अनुभवको सन्भतिमा 
शिप्रतिशि नम्बर हदएका धथए। इन्टरनेट चलाउँदा सुखद अनुभव भएको कुरामा सहभागीहरूमध्ये अधधकयांशले 
५ वा सोभन्ा बढी नम्बर हदएका धथए। 

सहभागीहरूमध्ये ८६ प्रतिशिले केही न केही स्रुपका अनलाइन हहसंा भोगेको िथ्ाङ्क छ। तवषमयौतनक 
सहभागीहरूमध्ये ८३.५ प्रतिशिले र यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूमध्ये ९७.४ 
प्रतिशिले केही स्रुपका अनलाइन हहसंा खेपेको बिाएका धथए। 

सहभागीहरूमध्ये ५२ प्रतिशिले अरुश्चकर र अतनच्छिि यौनजन्य सामाग्ीहरू पाएको, ४६ प्रतिशिले 
अपमानजनक टटकाटटप्पणीहरू पाएको, ४५ प्रतिशिले नाम काढेर अपमातनि भएको, ३९ प्रतिशिले पहहचान 
तवषेश लशक्षि घृणापूणति/हानीकारक अधभव्यगतिहरू खेपेको, ३६ प्रतिशिले अपमान र/वा महहलाले परम्रागि 
तवचारभन्ा िरक तवचार राखदा, अरू व्यगतिहरूको कुरामा सहमि नहँुदा, यौनजन्य िाइदा उठाउन खोज्ा 
तवरोध गरेमा लज्ाबोध गराएको वा अपमातनि महशुश गराएको र १३ प्रतिशिले सोझै भौतिक/शारररीक हानी 
पुयताउने खालको वा यौनजन्य दवू्यतिवहार र शोषण गनभे धप्की पाएको बिाएका धथए। ५४ प्रतिशि सहभागीहरूले 
हहसंाका घटनाबारे अनलाइन थलोहरू (जस्ैः िेसबुक, युट्ूब, गुगललगायि)मा उजुरी गरेको, ३९ प्रतिशिले 
त्यस्ा घटनालाई बेवास्ा गरेको, २४ प्रतिशिले त्यसको प्रतिकार गरेको, १० प्रतिशिले मात्रै कानूनी प्रटरिया 
अपनाएको र ३ प्रतिशिले अन्य उपायहरू अपनाएको पायौँ। सहभागीहरूमध्ये ११ प्रतिशिले यीमध्ये कुनैपतन 
खालको प्रतिटरिया नजनाएको िथ्यांकले देखायो।

सहभागीहरूमध्ये ६५ प्रतिशिले बिाएका धथए टक उनीहरूले अनलाइन हहसंा भोगेको कुरा कसै न कसैसँग 
गरेका  धथए। जमिा ३० प्रतिशि त्याचलैंगगक पुरुषहरूले त्यस्ो हहसंामा परेपश्छ कसैसँग कुरा गरेको िर 
त्यसको दोब्बरभन्ा बढी ७१ प्रतिशि त्याचलैंगगक महहलाहरूले त्यसबारेमा कसैसँग कुरा गरेको बिाएका 
धथए। त्यस्ै, ५१ प्रतिशि सहभागीहरूले बिाएका धथए टक उनीहरूले त्यस्ो हहसंा भोगेपश्छ कोही कसैसँग पतन 
त्यसबारेमा कुरा गरेका छैनन्। 
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ननष्कष्ष र अबको बाटो 

24	 Feminists	Principles	of	the	Internet.	(2016).https://feministinternet.org/sites/default/files/Feminist_
principles_of_the	_internetv2-0.pdf

बडी एण्ड डाटाले सन् २०१६ मा तनतमतिि इन्टरनेटको 
नारीवादी शसद्धान्त24लाई समथतिन गछति। उति शसद्धान्तअनुरुप 
हामीले चाहेको इन्टरनेटको यस्ो दतुनयाँ छ, जहाँ पहँुचको 
शसद्धान्त अन्तगतिि सीमान्तकृि आवाज सशति पानभे र 
सुरशक्षि राख्े खालको टडशजटल थलोहरू तनमताण गरेर 
“तवश्वव्यापी रुपमा महहला र क्ेयर व्यगतिहरूले तबना 
शिति, खुला, अथतिपूणति िवरमा, सहज, सुलभ, समान पहँुच र 
स्ीकायतििाका साथ इन्टरनेट प्रयोग गनति सक्नेछन्।” यो सभभे 
१९६ जना तवषमयौतनक र यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक 
समुदायका १५ देझख ६५ वषति उमेर समूहका व्यगतिहरूमाझ 
गररएको धथयो। सभभे सहभागीहरूले इन्टरनेट र प्रतवधधमा 
पहँुच र प्रयोगको सन्भतिमा उनीहरूको जीवनमा त्यसको 
महत्व, िी थलोहरूमा एजेसिी र स्ायत्तिाको खोजी कायति 
र स्-अधभव्यगतिको लागग तिनको प्रयोगबारे वणतिन गरेका 
छन्। 

अधधकयांश सभभे सहभागीहरूले मोबाइल िोन प्रयोग गनभे 
गरेका धथए र सामाशजक सम्बन्ध र सञ्जाल तनमताणका लागग 
इन्टरनेट प्रयोग गनभे गरेको बिाएका धथए। नेपालमा श्ीलिा र 
साशलनिा (अनलाइन लैंगगक हहसंा नक्साङ्कन चाटति हेनुतिहोस्)
को नाममा अनलाइनमा यौतनक अधभव्यगति हदनुलाई कानूनी 
रुपमा अपराधधक टरियाकलाप ठहयताइएको छ। हाम्ो 
अनुसन्धानले देखाएको छः मातनसहरूले इन्टरनेटमा उपलब्ध 
सेक्टिङ, डेटटङ एप र पोनति श्व्य-दृश्यहरूमािति ि् उनीहरूको 
यौतनकिाको अन्वेषण गनभे, पररक्षण गनभेर अधभव्यति 
गनभे गरेका छन्। एकदमै टपिृसत्तात्मक र तवषमयौतनक 
चररत्र हावी भएको नेपाली समाजमा टडशजटल थलोहरूमा 
यौतनक अधभव्यगति हददँा तवषमयौतनक पहहचान जनाउने 
सहभागीहरूको िुलनामा यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक 
समुदायका सहभागीहरूले बढी अस्ीकृि हुनु परेको र तिनै 
थलोहरूमा यौन-आनन्को खोजी पतन गनुतिपरेको छ। 

सभभे सहभागी अधधकयांशले दैतनक रुपमा इन्टरनेट चलाउने 
गरेका छन् र उनीहरूले इन्टरनेटका लागग सामाग्ीहरू 
समेि दैतनक, साप्ताहहक वा महहनाटपछेि तनमताण गनभे गरेका 
छन्। सभभेको नतिजाले देखाउँछ, धभन्न लैंगगक पहहचान र 
यौन अधभभुखीकरण पृष्ठभूतम भएका व्यगतिहरू इन्टरनेटमा 
उपलब्ध सामाग्ीहरू प्रयोग गनभे तनन्द्रिय उपभोतिा मात्रै हैनन्, 
आिैले सामाग्ीहरू तनमताण गनभे सटरिय सहभागी पतन हुन्। 
अझ, िथ्ाङ्कले देखाउँछ, इन्टरनेट सामाग्ी नबनाउनेहरूका 
लागग समेि स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेट उधत्तकै 
महत्वपूणति छ। 

व्यगतिले इन्टरनेट र प्रतवधधमा पहँुच राख्ुको अथति इन्टरनेट 
प्रयोगमा पूणति स्-तनयन्त्रण राख्ु र अनलाइनमा स्-
अधभव्यति हुन पूणति रुपमा स्िन्त्र हुनु हो भन्ने होइन। 
सभभेको नतिजाले देखाउँछ, सभभे सहभागीहरू अधधकयांशको 
लैंगगकिा र यौन अधभमुखीकरण पृष्ठभूतमले उनीहरूको 
इन्टरनेट प्रयोगमा असर पुयताएको धथयो। यस्ो असर 
ब्होनभेमा त्याचलैंगगक पुरुषभन्ा त्याचलैंगगक महहला र 
यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरू 
बढी रहेका धथए। त्यस्ैगरी, इन्टरनेटलाई िरक लैंगगकिा र 
यौतनक पहहचान भएका मातनसहरूबारेको बुझाई र तवचार 
तनमताण गनति सघाउने एक महत्वपूणति माध्यमको रुपमा पतन 
सहभागीहरूले शलएको पायौँ। 

स्-अधभव्यगतिको लागग इन्टरनेट महत्वपूणति छ भन्ने कुरामा 
अधधकयांश सहभागीहरूको तवश्वास छ। उनीहरूले आिूलाई 
अनलाइनमा अधभव्यति गनभे सक्ने क्षमिा र आफनो समुदाय 
खोज्े, सामाशजक रुपमा अस्ीकृि र बने्ज लगाइएका 
तवषयहरूमा समेि जानकार हुने/रहने कुरालाई महत्व 
हदएका छन्। पहहचान नखुलाउने वा अज्ञािपनको तवषय 
उतनहरूमाझ बारम्बार उठ्ने एउटा चचताको तवषय हो। धेरै 
सहभागीहरूले व्यगतिगि तववरण वा तनजी अधभव्यगतिहरू 
अनलाइनमा नराखेर अज्ञाि रहन रुचाएको पायौँ।

सभभे सहभागीहरू धेरैले अनलाइन हहसंा भोगेको भएपतन 
उनीहरूमध्ये अधधकयांशले इन्टरनेट चलाउँदाको अनुभवलाई 
सुखद मानेका धथए। अनलाइन हहसंा उनीहरूको एउटा 
साझा भोगाई हो। जसमा अतनच्छिि यौनजन्य सामाग्ीहरू 
प्राप्त गनभे र अपमानजनक टटकाटटप्पणीहरू खेप्े जस्ा 
घटना सबैजसोको साझा अनुभव धथयो। धेरै सहभागीहरूले 
बहुस्रुपका हहसंा पतन खेपेका धथए। यद्यटप, सहभागीहरूमध्ये 
उल्ेख्य संख्याले कुनै न कुनै हहसाबले त्यस्ा हहसंाको 
तवरोध पतन गरेका धथए चाहे त्यो सोचीसप्झी बेवास्ा गरेको 
होस् वा सोझै उजुरी हदएर वा आवाज उठाएर होस्। यौन 
अधभमुखीकरणको आधारमा खुट्ाउँदा, यौतनक िथा लैंगगक 
अल्पसंख्यक समुदायका सहभागीहरूले ‘कानूनी सहायिा’ 
शलने बाहेकका सबैजसो उपायहरू अपनाएको पायौँ। जसको 
अथति हो- उनीहरूलाई यो देशको कानूनी व्यवस्ाप्रति भरोसा 
छैन र राज्यले पतन उनीहरूलाई तवश्वस् पानति सकेको छैन। 

अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजामा आधाररि भई सबैका लागग 
सुरशक्षि र सुतनशश्चि हुने, तवतवध व्यगतिहरूले आिूलाई 
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अधभव्यति गनति र रमाउन सक्ने खालको नारीवादी इन्टरनेट 
तनमताणका लागग हाम्ा केही सुझावहरू छन्।

१.  अनलाइन हहसंा, गोपतनयिा र सहमतिसम्बन्धी 
जागरुकिा र जनचेिनामा पररमाजतिन र सुधारः नेपालमा 
मोबाइल िोनको प्रयोगमा बृद्द्ध भएसँगै इन्टरनेट प्रयोगमा 
पतन बृद्द्ध भइरहेको छ। टडशजटल प्रतवधधहरूको अधधक प्रयोग 
र गोपनीयिा र सहमतिजस्ा टडशजटल अधधकारहरूबारे 
सचेिनाका लागग नेपालका नागररकहरूलाई टडशजटल 
साक्षरिा कायतिरिमहरूको खाँचो छ। 

२. महहला र यौतनक िथा लैंगगक अल्पसंख्यकहरूको 
स्-अधभव्यगति र यौतनक अधभव्यगतिको समिानः सामाशजक 
मूल्-मान्यिाधभत्रै वा त्यसभन्ा बाहहर रहेरै गररने अनलाइन 
अधभव्यगतिहरूलाई अधभव्यगतिको वैधातनक रुपमा मानेर 
समाज र सामाशजक संस्ा/तनकायहरूले त्यसलाई प्रोत्ाहन 
गनुतिपदतिछ।

३.   महहलातवरुद्ध अनलाइन अपराधको मुद्ा चलाउन 
पेनल कोडले राखेको प्रस्ाव खारेजीः अनलाइन हहसंा हरेक 
उमेर समूह, लैंगगकिा र यौन अधभमुखीकरण भएकाहरू 
माझ व्याप्त छ र अिलाइन दतुनयाँमा हुने सबैखालका 
हहसंाहरू अनलाइनमा प्रतितबम्म्बि हुने कुरालाई पतन जोड 
हदनैपछति। व्यगतिको अनलाइन अधभव्यगतिमा तनयन्त्रण 
गनभे संरक्षणवादी मान्यिा नलादीकन पीटडि, अधधवतिा र 
अधभयन्ताहरूले कानूनी आधार पाउने वा कानूनको साहारा 
शलन सक्ने हुनुपछति। 

४.  अिलाइन नारीवादी सञ्जालहरू (जस्ैः #मीटु) 
शसति ढंगले खडा गरी अनलाइन थलोहरूमा हुने 
संवादलाई तवश्वभर तवस्ार गनभेःनेपालको अनलाइन 
दतुनयाँमा िरकपन ल्ाउनको लागग सशति अिलाइन 
सञ्जाल र संघसंगठनहरूको खाँचो छ। अनलाइन थलोहरूले 
प्रतिरोधको कदम थालने अवसर हदन सकछ, जसको 
अिलाइनसँग अतनवायति सम्बन्ध र ऐक्बद्धिा रहन्। त्यस्ो 
सम्बन्ध र ऐक्बद्धिाले नारीवादी इन्टरनेट हाशसल गनभेििति  
हामी कति सवल बन्न सकछौ भन्ने कुराको तनधतारण गछति।

सबै आवाजहरूका लागग समावेशी र समिानजनक इन्टरनेट 
बनाउनको लागग हामीले अझै नेपालका सीमान्तीकृि 
समूहहरूको अनुभवहरूको खोज-अनुसन्धान गनुति जरुरी 
छ। िी समूहहरूमा धभन्न-धभन्न सामाशजक आन्ोलनधभत्रै र 
त्यसबाहहरका दशलि, तवतवध लैंगगकिा र यौतनक पहहचान 
भएका मातनसहरू, आहदवासी जनजाति र अपाङ्गिा भएका 
समुदायका व्यगतिहरू समावेश हुनु आवश्यक छ।
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अनूसुची

्क्क्षण एक्सयास्तिीय क्षदेत्ीय अनुगमन सवनेक्षण नमुना
कृपया सवभेक्षण िारम भनुतिअगघ हदएको तनदभेशनहरु ध्यानहदएर पढ्नु होलाः

क) यो सवभेक्षणको उदे्श्य मातनसहरुले इन्टरनेटलाई  (कुनै पतन उपकरणमा ) आफनो काम, व्यगतिगि जीवन, 
अधभयान इत्याहदहरुमा कसरी प्रयोग गछतिन् भन्ने कुरालाई गहहरो रुपमा बुझ्ु हो ।

ख) सम्ूणति प्रतिटरियाहरु अज्ञाि र गोप् राझखने छ । केही प्रश्नहरु वैकक्ल्पक छन् । यहद सवभेक्षण िारम भनति 
केही कहठनाई पनति गएमा सहयोगको लागग हामीलाई सम्कति  गनुति होला ।

ग) यी प्रश्नहरुको उत्तर हदन िपाईंले हदनुभएको समयको लागग हामी आभारी छौँ । िपाईँका सम्ूणति उत्तरहरुले 
िपाईको इन्टरनेट उपयोगगिालाई बुझ् सहयोग पुराउने छ । हामी इन्टरनेट, लैंगगकिा र यौतनकिासम्बन्धी देश 
र क्षेत्र तवशेष प्रतिवेदन ियार पाददैछौँ, जसबाट यस तवषयसम्बन्धी िपाईको देश र क्षेत्र तवशेष जानकारी दशक्षण 
एशसयामा आदान–प्रदान हुनेछ ।

घ) यो सवभेक्षेण िारम भनति कररब २५ देझख ३० तमनेट लाग्नेछ । 

ङ) यो सवभेक्षण बङ्गलादेश, नेपाल र श्ीलंकाका नागररकहरुमा मात्र लागू हुनेछ ।

यो सवभेक्षेणमा सहभागी हुन समय हदनुभएकोमा धन्यवाद !

परिवदेश
स्ान ि ठदे गानाः

• बङ्गलादेश

• नेपाल

• श्ीलंका 

्पाई कुन पदेसा ्था व्यावसायमा संलग्न हुनुहुन्छ ?

• गैर (सरकारी संस्ा)

• शैशक्षक िथा अनुसन्धान संस्ा

• तवद्याथमी

• स्िन्त्र र स्ाधीन पेसाकममी

• कलाकार

• मानवअधधकार अधभयान्ता र वकालिकिता 

• सरकारीसंस्ा र क्षेत्र

• अन्य (कृपया उल्ेख गनुतिस्) :

३. उमदेि (वैकल्पिक)

४. ्पाई (उचच् सबैलाई चचन्ह लगाउनुहोस् ) 

लैहगिक पहहचान *: 
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• त्याचशलङ्गी महहला

• त्याचशलङ्गी पुरुष

• पारशलङ्गी महहला

• पारशलङ्गी पुरुष

• अन्तशलतिङ्गी

• गैर–द्यसयांझखक

• लैहङ्गक क्येर / गैरानुरूप शलङ्गी

• उल्ेख गनति चाहन्न

• आिै लेख् चाहनु्

• अन्य (कृपया उल्ेख गनुतिहोस् ): 

यौन अभभमुखखकिणः

• तवषम यौतनकिा  र तवपरीि शलङ्गसँग आकटषतिि हुने

• समशलङ्गी पुरुष र पुरुष–पुरुषबीचको यौन आकषतिण

• समशलङ्गी महहला र महहला महहलाबीचको यौन आकषतिण

• द्यौतनक

• क्येर

• उल्ेख गनति चाहन्न

• आिै लेख् चाहनु्

• अन्य (कृपया उल्ेख गनुतिहोस्) :

इ) अन्ः

• अपाङ्गिा भएको

• जािीय अल्पसङ्ख्यक

• आहदवासी जनजाति

• प्रवासी

• सीमान्तकृि जाति

• सीमान्तकृि वगति

• उल्ेख गनति चाहन्न

• आिै लेख् चाहनु्

• अन्य (कृपया उल्ेखगनुतिहोस्):

५) ई–मदेल ि सम्पकति  (वैकल्पिक):

६)      बोलनदे भाषाः

७) इन्टिनदेटमा प्रयोग गनने भाषाः
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पहँुच
्पाई इन्टिनदेट कहाँ प्रयोग गनुतिहुन्छ? (उपयुति रवकपिहरु सबैमा चचन्ह लगाउनुहोस् ।)

• घर

• कायतालय

• यात्रा गदता

• साइबर क्ािे

• अन्य 

इन्टिनदेट चलाउनको लाक्ग ्पाई प्राय कुन साधन प्रयोग गनुतिहुन्छ ? 

• डेस्टप कप्प्ुटर

• ल्ापटप कप्प्ुटर

• मोबाईल िोन

• ट्ाब्लेट

• अन्य

्ल उल्देखख् कुिाहरुलाई ्पाईको सीपअनुसाि १ द्ेखख १० सम्ममा मूल्ाङ्कन गनुतिहोस् । (यहाँ, १० लदे 
सहजै गनतिसक्ु ि १ लदे पहहलदे कहहलदेपरन गिदेको ्ैन भन्दे बुझाउँ् ।)

• वेवसाइट बनाउन सकछु ।

• कोटडङ गनति सकछु ।

• सचति ईन्न्जन प्रयोग गनति सकछु । (जस्ैः गुगल)

• सामाशजक संजालमा सहभागी हुन सकछु ।

• ब्लग ियार गनति सकछु ।

• इन्टरनेटका तवधभन्न िोरम र समूहहरुमा सहभागी हुन सकछु ।

प्रश्न ९मा उल्देख गरिएको रवधु्ीय साधनहरुजस्तैः फोन, ल्ापटप इत्ाह् माभथ ्पाईको आफनो 
रनयन्त्रण कभत्तको ् ? ( उपयुति रवकपिहरु सबैमा चचन्ह लगाउनुहोस् ।)

• पूणति तनयन्त्रण : यी साधनहरुमा मेरो स्ातमत्व छ । / यी साधनहरु अरुसँग बाँड्हदन । /  यी साधनहरु 
प्रयोग गनति मैले अनुमति शलनु पददैन । )

• केही हदसमि तनयन्त्रण

• तनयन्त्रण छैन  (यी साधनहरुमा मेरो स्ातमत्व छैन। / यी साधनहरु म् अरुसँग बाँड्छु । / यी साधनहरु 
प्रयोग गनति मैले अनुमति शलनुपछति। )

कुनै परन मोबाईल एप्लिकदे सन ि अप्स वा कम्प्ुटि सफ्टवदेयि स्ापना गनुतिभन्ा अक्ि त्सको स्ति ्था 
व्यवस्ाहरुलाई ्पाई कभत्तको पढ्नु हुन्छ ?

• सधँै

• प्रायः

• कहहलेकाहीं

• कहहले पतन पटढ्दनँ
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प्रयोग
कदे  ्पाईको लैहगिक पहहचानलदे ्पाईको इन्टिनदेट प्रयोग गनने ्रिकामा असि पािदेको ्?

अवश्य / कहहलेकाहीँ  / खासै छैन / मलाई थाहा छैन

कदे  ्पाईको यौरनक पहहचानलदे ्पाईको इन्टिनदेट प्रोयोग गनने ्रिकामा असि पािदेको ्?

अवश्य / कहहलेकाहीँ  / खासै छैन / मलाई थाहा छैन

कदे  इन्टिनदेटको प्रयोगलदे ्पाईको लैहगिक ि यौरनक पहहचानप्रर्को बुझाइमा असि पिदेको ् ?

अवश्य / कहहलेकाहीँ  / खासै छैन / मलाई थाहा छैन

कदे  इन्टिनदेटको प्रयोगलदे फिक लैहगिक ि यौरनक पहहचान भएका व्यक्तिहरुप्रर्को ्पाइको दृटटिकोणमा 
असर पारेको छ ?

अवश्य / कहहलेकाहीँ  / खासै छैन / मलाई थाहा छैन

अभभव्यक्ति
्पाईको आफनो स्व:अभभव्यक्तिको लाक्ग इन्टिनदेट कभत्तको महत्वपूणति ् ? १ द्ेखख १०भभत् आफुलाई 
मूल्यांकन गनुतिहोस् ।(यहाँ, १० लदे अर् महत्वपूणति ि १ लदे महत्वहीन भन्दे जनाउ् ।) कृपया कािण 
खुलाउनुहोस् ।

्पाई इन्टिनदेट धदेिैजसो कदे  प्रयोजनको लाक्ग प्रयोग गनुतिहुन्छ? (उपयुति रवकपिहरु सबैमा चचन्ह 
लगाउनुहोस् । )

• काम – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• अध्ययन िथा अनुसन्धान – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• जीतवकोपाजतिन – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• प्रेमसम्बन्ध ÷डेट गनति – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• च्ाटटङ्ग ÷ सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• िोन गनति − सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ 

• बैंक िथा तवत्तीय कारोबार गनति – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• यौतनक िथा शारीररक सम्बन्ध सम्बम्न्धि कुराकानी गन सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन 
गहदतिनँ

• यौनजन्य सामग्ी / चलश्चत्र  – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• गेम खेलन – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• सामाशजक संजाल– सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• यौन िथा प्रजनन स्ास्थ्य लगायिका स्ास्थ्यसम्बन्धी जानकारी शलन(गभतावस्ा र महहनावारी सम्बन्धी 
अप) – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• धभटडयो म्स्टरि तमङ – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• ब्लग  – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ
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• मञ् / िोरम–सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• ई–मेल – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ 

• मेसेशजगं अप्स ÷सुचना आदान–प्रदान  – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• यौन-आनन्  – सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• सचति ईधञ्जन प्रयोग गनति, जस्ैःगुगल–सधँै , कहहलेकाहीँ,  थोरै मात्रामा ,  कहहले पतन गहदतिनँ

• अन्य (कृपया उल्ेख गनुतिहोस्) :

रनम्न आधािमा ्पाईको इन्टिनदेट प्रयोगलाई द्ेखाउनुहोसः

इन्टिनदेटमा िहदेको सामग्ीको उपभोतिाको रुपमा
• दैतनक

• साप्ताहहक

• महहनामा एक पटक

• कहहलेकाहीँ

• कहहले पतन गहदतिनँ

इन्टिनदेटमा िहदेको सामग्ी उत्ा्नका्माको रुपमा (ब्लगस, भल्गस, रममस, कोड ,इत्ाह् ):
• दैतनक

• साप्ताहहक

• महहनामा एक पटक

• कहहलेकाहीँ

• कहहले पतन गहदतिनँ

्लका प्रश्नहरुलाई ्पाईको अनुभवको आधािमा मूल्यांकन गनुतिहोस् ।

मारनसहरु इन्टिनदेटमा ्लफल/  वा्रववा् गनति सहभागी ि संलग्न हुन्छन् ।
अवश्य / कहहलेकाहीँ / खासै हैन /  मलाई थाहा छैन

इन्टिनदेटलदे म  मारनसहरुलाई सक्जलै भदेटाउन सक्ु। 

अवश्य /  कहहलेकाहीँ / खासै हैन / मलाई थाहा छैन

इन्टिनदेटमा म त्स्ता रवषयहरुको जानकािी पाउन सक्ु जुन समाजलदे अस्वीकाि गिदेको/ समस्ाजनक 
मानदेको ् । 

अवश्य / कहहलेकाहीँ / खासै हैन /  मलाई थाहा छैन

इन्टिनदेटमा कदे वल महहलामात् ्वु्यतिवहािमा पच त्िन् ।
अवश्य / कहहलेकाहीँ / खासै हैन /  मलाई थाहा छैन

अफलाइनमा द्ेखखनदे हहसंाहरु इन्टिनदेटमा परन ्ोहोरिएको द्ेखखन्छ ।
अवश्य / कहहलेकाहीँ / खासै हैन /  मलाई थाहा छैन



पृष्ठ  40 |  इन्टरन्ेट अनुभव गरररहकेा पहहचानहरु

्पाईलदे ्लकामध्यदे कुनै कुिाहरु अनुभव गनुतिभएको ्? (वैकल्पिक)

• यौतनक िथा शारीररक हहसंाका धप्की लगायि हहसंामूलक प्रत्यक्ष धप्की (जस्ैः ‘म िँलाई बलात्ार 
गहदतिनु् ।’ भन्ने खालका धप्कीहरु )

• अपमानजनक टटप्पणी

• तबना सहमति/अनावश्यक  िररकाबाट यौनजन्य सामाग्ीहरु पाउनु

• लशक्षि अपमानजनक / घृणापूणति सामाशजक संजालमा/ ई–मेलमा अधभव्यगति (हेट स्पीच)

• यौतनक / र वा लैहङ्गक तवभेदयुति टटप्पणी वा शब्दहरुको प्रयोग गनभे वा नाम काट्ने

• अनाधधकृि पहँुच र पहँुचमा तनयन्त्रण

• तबनाअनुमति गोप् जानकारीहरु प्रशारण वा प्रकाशन गनुति

• महहलालाई नराम्ो देखाउन असभ् वा हहसं्क िन्स्र प्रयोग गनभे

• महहलाले समाशजक मापदण्ड बाहहर गई आफनो धारणा व्यति गरेको, अन्य व्यगतिप्रति असहमति जनाएको/  
र वा यौनजन्य िाइदा उठाउने कुराको तवरोध गरेको कारण दवु्यतिवहार / र वा लन्ज्ि िुल्ाउने प्रयास गनुति

• केटी / महहलाको शलङ्गको आधारमा हत्या गनति वकालि गनुति

• कसैको पहहचान चोरी गनुति/  ईम्शुतिनेशन र आईटडन्टिटट थेप्ट

• कसै लशक्षि हैरानी गनति वा दवु्यतिवहार गनुति लगायि साथै गुठ बनाउने ।

्पाईलदे ्लकामध्यदे कुनै कुिाहरुमा सहभागी हुनुभएको ्? (वैकल्पिक)

• यौतनक िथा शारीररक हहसंाका धप्की लगायि हहसंामूलक प्रत्यक्ष धप्की (जस्ैः ‘म िँलाई बलात्ार 
गहदतिनु् ।’ भन्ने खालका धप्कीहरु )

• अपमानजनक टटप्पणी

• तबना सहमति/अनावश्यक  िररकाबाट यौनजन्य सामाग्ीहरु पाउनु

• लशक्षि अपमानजनक / घृणापूणति सामाशजक संजालमा/ ई–मेलमा अधभव्यगति (हेट स्पीच)

• यौतनक / र वा लैहङ्गक तवभेदयुति टटप्पणी वा शब्दहरुको प्रयोग गनभे वा नाम काट्ने

• अनाधधकृि पहँुच र पहँुचमा तनयन्त्रण

• तबनाअनुमति गोप् जानकारीहरु प्रशारण वा प्रकाशन गनुति

• महहलालाई नराम्ो देखाउन असभ् वा हहसं्क िन्स्र प्रयोग गनभे

• महहलाले समाशजक मापदण्ड बाहहर गई आफनो धारणा व्यति गरेको, अन्य व्यगतिप्रति असहमति जनाएको/  
र वा यौनजन्य िाइदा उठाउने कुराको तवरोध गरेको कारण दवु्यतिवहार / र वा लन्ज्ि िुल्ाउने प्रयास गनुति

• केटी / महहलाको शलङ्गको आधारमा हत्या गनति वकालि गनुति

• कसैको पहहचान चोरी गनुति/  ईम्शुतिनेशन र आईटडन्टिटट थेप्ट

• कसै लशक्षि हैरानी गनति वा दवु्यतिवहार गनुति लगायि साथै गुठ बनाउने ।

इन्टिनदेटमा हुनदे हहसंाप्रर् ्पाईको प्रर्क्रिया कदे  भथयो ?(वैकल्पिक )

• माध्यममा उजुरी गरेँ । (जस्ैः िेसबुक, गुगल)

• वेवास्ा गरेँ ।  

• प्रतिकार गरेँ  ।

• कानुनी प्रटरियाबाट उजुरी गरेँ ।

• अन्यः
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कदे  ्पाईलदे अरु कसैसँग यसबािदे कुिा गनुतिभयो ?(वैकल्पिक )

• गरेँ 

• गररनँ

्पाईको इन्टिनदेट प्रयोगको अनुभवलाई स्व–आनन्को आधािमा १ द्ेखख १० मा मूल्यांकन गनुतिहोस् । (१० 
लदे धदेिै आनन् भन्दे जनाउँ् ।)

्पाईलदे प्रयोग गनने इन्टिनदेट प्रयोगको मध्यमहरुमध्यदे सबैभन्ा धदेिै अभभव्यक्ति गनने अवसि कुन मध्यमलदे 
ह्न्छ ? ्ोटकिीमा उत्ति ह्नुहोस् ।

सम्पकति को लाक्ग
कदे  ्पाई हामीसंग ्पाईको इन्टिनदेट प्रयोगको अनुभवबािदे अझै धदेिै कुिा गनति चाहनु हुन्छ? यह् चाहानु हुन्छ 
भनदे, कृपया ्पाईसंग सम्पकति हुनदे माध्यम उपलब्ध गिाई ह्नुहोस् ।

परिभाषा
* लैहङ्गक पहहचानः यहद िपाई आिुले जन्ँदा देझख पाएको लैहङ्गक पहहचानलाई नै आफनो लैहङ्गक पररचयको 
रुपमा प्रयोग गनुति हुन् भने,िपाईले त्याचशलङ्गी महहला/  त्याचशलङ्गी पुरुष छान्न सक्नु हुन्।

इहद िपाई आिुले जन्ँदा देझख पाएको लैहङ्गक पहहचानभन्ा िरक लैहङ्गक पहहचान प्रयोग गनुति हुन् भने िपाई 
पारशलङ्गी महहला/   पारशलङ्गी पुरुष छान्न सक्नु हुन्। यहद माधथकामध्ये कुनै पतन छान्ने चाहनु हुन्न भने िपाई 
आिुलाई श्चनाउनु उल्ेख गनति नचाहने वा अन्य तवकल्प छान्न सक्नु हुन् ।

* दवु्यतिवहार:  दवु्यतिवहार  उत्ीडनले बृहि् व्यवहारलाई समेट्छ जुन कसैको लागग अपमानजनक अथवा 
कसैलाई धप्काउनु वा हानी पुरायाउने हुन सकछ ।

* इन्टरनेटमा गाील बेइज्ति र साइबर बुशलगंः त्यस्ा कायति जसमा कुनै प्रतवधधको प्रयोग गरेर दवु्यतिवहार गनुति/  
धप्काउनु वा तनरन्तर अनावश्यक सने्श, हस्क्षेप/ र वा सम्कति  गनुति हो।

* पहहचान लशक्षि गरेर बारम्बार घृणापूणति अधभव्यगति (हेट स्पीच) : कुनै तनशश्चि जाति, समुदाय, धमति, लैहङ्गक 
पहहचान वा यौतनकिा केन्द्रिि वाक् वा अधभव्यगतिहरु हो।

*महहला हत्याः अन्तराटटिरि यरुपमा महहला िथा बाशलकाहरुको महहला भएकै कारणले हुने हत्या भनेर बुझझन्। 
िर, बृहत्रुपमा पररभाटषि गदता महहला र बाशलकाहरुको हरेक खालको हत्यालाई जनाउछ।

(उल्ेझखि पररभाषाहरु अन्तशलतिङ्गी व्यगतिहरुको लागग समावेशी नहुन सकछ । )



 इन्टिनदेट अनुभव गरििहदेका पहहचानहरु: 
नदेपाल सभनेक्षण प्रर्वदे्न

बडी एण्ड डाटा नेपालमा टडशजटल अधधकार सम्बम्न्ध काम गनभे संस्ा हो  
जसले महहला र क्वेर व्यगतिहरुको अधभव्यगति, स्ायत्तिा र एजेसिीका लागग  

उपयुति उपाय/रणनीतिहरु प्रदान गरी  टडशजटल स्ानहरुमा  
उनीहरुको संलग्निा बढाउने लक्ष्य राखेको छ। 

bodyanddata.org

http://bodyanddata.org

	संक्षिप्त रुप
	आभार 
	परिचय
	परिवर्तित नीति र कानूनी परिदृश्य
	अध्ययनको उद्देश्य 

	अध्ययन विधि र सीमा 
	अनुसन्धान सहभागीहरूलाई बुझ्दा 
	सहभागीहरूको अन्तरसम्बद्ध पहिचान 
	सहभागीहरूले बोल्ने वा प्रयोग गर्ने भाषा 

	पहुँच र प्रयोग 
	पहुँचको थलो 
	इन्टरनेट प्रयोग गर्ने दक्षता
	इन्टरनेटको प्रयोग
	यौनिक अभिव्यक्तिको लागि इन्टरनेटको प्रयोग 
	इन्टरनेटको उपभोक्ता र इन्टरनेट सामाग्री निर्माता 

	स्वायत्तता र अभिव्यक्ति 
	इन्टरनेट चलाउने उपकरणमा नियन्त्रण 
	इन्टरनेटको प्रयोगमा लैंगिकता र यौनिक पहिचानको प्रभाव 
	इन्टरनेटले परिवर्तन गरेको लैंगिक र यौनिक पहिचानको बुझाई
	स्व-अभिव्यक्तिका लागि इन्टरनेट

	अनुभव
	इन्टरनेटमा तपाईको अनुभव सुखद रह्यो ?
	अनलाइन हिंसा
	हिंसाप्रतिको प्रतिक्रिया 
	हिंसामा संलग्नता 

	अध्ययनको मुख्य नतिजा
	पहुँच र प्रयोग
	स्वायत्तता र अभिव्यक्ति
	अनुभव

	निष्कर्ष र अबको बाटो 
	अनूसुची

