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आभार

यो अनुसन्धदान नवभभन्न कवेत्रकदा व्यक्तिहरूको कदाम र सहयोगको रिनतिल हो र यस कदायतिमदा सम्म्शलत सम्ूणतिरिनत 
हदामी आभदार रिकि गनति चदाहन्छौ। सवतिरिथम, अनुसन्धदान सहभदागीहरू जो अन्तवतातता तथदा उत्तरददातदा सवनेकणको 
हहस्दा रहवे। तथ्दाङ्क संकलनको नवनवि पकहरूको संयोजन गनने कनवतदा रतुिी र तथ्दाङ्क नवश्वेषण एवं रिनतववेदन 
लवेखनको पदािो सम्दालनवे ममतदा पोखरवेललदाई िन्यवदाद। अनुसन्धदान उत्तरददातदाहरूसमक पुग्न हदामीलदाई सहयोग 
गनुतिहुनवे नवेपदाल अपदाङ्ग महहलदा संघ, नवेपदाल नवेत्रहीन महहलदा छदात्रदावदास र अपदाङ्गतदा अभभयन्तदा रमदा ढकदालरिनत 
िन्यवदाद। 

रिनतववेदनलदाई यो स्वरुपमदा ल्दाइ पुयताउन र तथ्ांक नवश्वेषण तथदा लवेखन रिटरियदामदा सहयोग पुयताउनवे श्ीननभि 
रदाघवन र शुद्दाशुद्ी तथदा सदाइिवेसनको लदाक्ग दीकदा खि्गीरिनत ककृ तज्ञतदा व्यति गदतिछौँ। सुटरियदा मदानन्धरको 
सम्दादन र सदाजसज्दा तथदा मोहक चचत्रकलदाहरू (इलस्टट्र वेसन)को कदर गदतिछौँ। 

अनुसन्धदानको अविदारणदा कोनने दवेखख रिनतववेदन लवेखन सम्को रिटरियदामदा सघदाउनुहुनवे एसोशसएसन अि 
रिोग्वेशसभ कम्ूननकवे सन (एपीसी)बदाि भदालवे भदालवे र टिक्गस्ट एस्. हुसवेन र इरोटिक्स सवेकवे ण्ड िवे ज प्ोइन्ट अि 
भ्ू इन इण्ण्डयदाबदाि िवे लो पदाितिनरहरू, घोषदा एण्ड नवमवेन एण्ड नमटियदा कलवेक्क्भ इन श्ीलंकदा, र बंगलदादवेशकदा 
पदासता सशजद रिनत आभदार। यस अनुसन्धदानलदाई एपीसीमदािति त् आभथतिक सहयोग गनुतिहुनवे एटप्लििदाइ चवेन्जलदाई पनन 
िन्यवदाद हदन चदाहन्छौँ। सदाथै रिनतबवेदनको नवेपदाली भदाषदामदा अनुवदाद गनुति हुनवे कैलदाश रदाईलदाई पनन िन्यवदाद ज्ञदापन 
गदतिछौं।

शुभ कदायष्ठ 
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मूल सारांश

1	 	ब्राह्मणवरादी	पितृसत्रा	मुख्यत	जरातको	आधरारमरा	स्रापित	र	सँगसंगै	व्यक्तिको	लिगं,	िेशरा	र	आर्थिक	अवस्राको	आधरारमरा	ब्यबस्स्त	पितृसत्रा	हो।	
जसमरा	निलचित	जरात	नवशेषगरी	ब्राह्मण	समुदरायकरा	व्यक्ति	अझ	त्यसमरा	िनि	ब्राह्मण	िुरूषहरुको	बरथिस्व	र	शक्ति	धेरै	हुन्छ।	अन्य	जरानतकरा	मरानिसहरु	नबशेष	गरर	
दलित	समुदरायकरा	ब्यक्ति	यस्ो	ब्यबस्राको	पिधमरा	रहन्छि।	यसमरा	महहिराहरुको	यौनिकतरािराई	िनि	जरातको	शुद्धतरा	रराख्े	िराममरा	अिेक	नियम	र	िैनतक	लसमरा	
रित्र	नियमि	र	नियन्त्रण	गरेको	िराइन्छ।	यो	शब्दिराई	िहहिो	िटक	िरारनतय	इनतहरासनवद	उमरा	रक्रवततीिे	दलषिण	एलसयरामरा	जरातको	आधरारमरा	बक्गथिकरण	हुिे	
सरामरालजक	व्यवस्रािराई	अर्थ्याउिे	उदेश्यकरा	सरा््	प्रयोग	गरेको	िराइन्छ।	(Katju,	2018)

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा तथदा क्वेर व्यक्तिहरूलवे नवेपदाली 
समदाजमदा ब्दाम्णवदादी टपतकृसत्तदा1, क्वेयरिोनबयदा र 
‘सकमतदावदादी ’(ableism) मदान्यतदाहरूको कदारण तहगत 
नवभवेदहरुको सदामनदा गरररहवेकदा छन्। यसलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदा तथदा क्वेयर व्यक्तिहरूलदाई यौननकतदाको अवस्दाबदारवे 
स्वतन्त्र रुपमदा अन्वेषण(खोज) गनति, आफनो नवचदार रदाख्न, 
र नवभभन्न जदानकदारी तथदा सवेवदा सुनविदाहरू शलन अवरोि 
पुयताउँछ। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको सवदालमदा नवभभन्न 
कदानूनी रिदाविदानहरूकदा बदाबजुद यस्तदा अवरोिहरू यथदावत 
छन्। उनीहरूको छनौि र इच्दाहरूलदाई शलएर ननरन्तर 
रुपमदा मूल्दाङ्कन गनने र उपहदासको नवषय बनदाउनवे गररन्छ। 
अन्य व्यक्तिहरूलदाई मदात्र सोचवेर ननितारण गरवेकै मदापदण्ड 
अनुरुप अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे व्यवहदार गनुतिपनने, बोलनु 
पनने,र रिस्तुत हुनुपनने अपवेकदा रदाखखन्छ। सोहह मदापदण्डभभत्र बसवेर 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको आिदारभूत आवश्यकतदाहरू 
कवे  कवे  हुन् त् भन्नवे अनुमदान गररन्छ जसलवे आम रुपमदा यौन र 
यौननकतदाको नबनबि पदािदालदाई बवेवदास्दा गछति। अझ, अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूलदाई पुरदातनवदादी मदान्यतदामदा ‘नवचरदा/
ननप्छरो’, सहदायतदाको खाँचो परररहनवे र ‘एजवेन्ी’को लदाक्ग 
असकम पदात्रको रुपमदा हवेनने गररन्छ। त्यस्तो दृटटिकोणकदा 
कदारण उनीहरूको बदास्तनबक भोगदाई र रिनतरोिकदा कथदाहरू 
मवेिीइन्छ भनवे उनीहरूको शरररमदा ननहहत अंतबतिगगीयतदालदाई(इन्
िरसवेक्सनदालीटि) पदाखदा लगदाइन्छ। 

यस्तो अवस्दामदा, अनलदाइन स्दानहरु अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग पररवदार यदा बदाहहरी 
दनुनयाँको ननगरदानी र रिनतबन्धबदाि कवे हह हदसम् मुति 
हुदै, आिैलदाई चचन्नवे र अभभव्यति गनने थलो भएको छ। 
अनुसन्धदानकदा सहभदागीहरूलवे िवे सबुक म्दासवेन्जरलदाई 
कुरदाकदानी गनने एक मदाध्यम बनदाएकदा छन्। सदाझदा चौतदारीको 
रुपमदा िवे सबुक रियोग गरररहवेकदा छन्। अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदा तथदा क्वेर व्यक्तिहरूलवे कदाम गनति, सीपहरू शसक्न, 
शुभकदामनदा आददानरिददान गनति, वदा मनोरञ्जन शलनको लदाक्ग 
अनलदाइन थलोको रियोग गनने गरवेकदा छन्। उनीहरू आिुलवे 
सहज महशुश गनति सक्नवे ठदाउँहरू पनन बनदाएकदा छन्। जहाँ 
आफनदा नवचदार, कनवतदा वदा तस्ीरमदािति त् आिूलदाई पोख्न यदा 
आफनो आववेगहरुलदाई व्यति गनति सकुन्। उनीहरू आफनदा 
सदाथीहरूको स-सदानदा समूहहरू र सहकमगीहरूबीच आफनदा 
यौन जीवनबदारवे कुरदा गछतिन्। यौन आनन् आददानरिददान गनति, 
आिूलदाई व्यति गनति र िवेटिङबदारवे जदान्न/बुझ्नको लदाक्ग पनन 

उनीहरू इन्टरनवेिको रियोग गछतिन्। जबकी उनीहरूकदा लदाक्ग 
यस्तदा टरियदाकलदाप अिलदाइनमदा ननषवेभित हुन सकछ। 

यौननकतदा (अंग्वेजीमदा सवेक्सुआशलिी) भन्नवे शब्दको बुझदाई 
शशटितदा यदा अशशटितदाको मदान्यतदालवे भररपूणति छ। जसलवे सोझै 
यौनलदाई इंक्गत गदतिछ। यौननक अभभव्यक्ति भन्न सदाथ् कसैको 
ननजी यौन जीवनकदा कुरदाहरू बदाहहर ल्दाउनु हो भन्नवे गलत 
बुझदाइ छ। जबकी यौननक अभभव्यक्तिभभत्र यौन टरियदाकलदाप 
मदात्र नभई मदानब जीवनकदा वकृहत पकहरू समवेटिन्छन्। यस 
अनुसन्धदानकदा सहभदागीहरू मदाझ पनन यौननकतदा सम्बम्न्ध 
बुझदाईमदा नवरोिदाभदाष रहवेको हदामीलवे पदायौँ। थोरै सहभदागीहरूमदा 
मदात्रै उनीहरूको आफनै टरियदाकलदापहरू यौननक वदा कदामूक 
अभभव्यक्तिभभत्रै पनने बुझदाई रहवेको भथयो। यद्यटप, हदाम्दा िवेरैजसो 
सहभदागीहरूलवे यौन तथदा रिजनन् अभिकदारसम्बन्धी कदायतिरिम 
र सम्वेलनहरूको तस्ीर र सदामदाग्ीहरूलदाई आफनो 
अभभयदानको हहस्दा मदानै् पोटि गददै आएको पदाइयो। उनीहरूलवे 
त्यसलदाई आफनो व्यक्तिगत अभभव्यक्तिभन्दा िदाढदा रदाखवेर 
पूणतितयदा आफनो अभभयदानको अंग मदानवेको भवेटियो। उनीहरूलवे 
सौन्यति, यौननकतदा एवं यौन स्वदास्थ्यसम्बन्धी जदानकदारीहरू 
शलनको लदाक्ग समवेत ननयनमत रुपमदा इन्टरनवेि रियोग गनने 
गरवेको कुरदा बतदाए। यी उददाहरणहरूलवे, “यौननकतदा” र यौननक 
अभभव्यक्तिलदाई सीनमत तररकदाबदाि बुझ्नवे गररएको दवेखदाउँछ।

अनलदाइन थलोहरू जोखखमरहहत र चुनौनतनवहहन भनवे पकै् 
छैनन्। हदाम्ो अनुसन्धदानलवे स्व-अभभव्यक्तिको लदाक्ग इन्टरनवेि 
रियोग गनति उपकरणहरू मदाभथको पहँुच र टिशजिल रिनवभिहरू 
चलदाउनवे सीपको अभदाव , महंगो िदािदा, भदाटषक कहठनदाई र 
अपदाङ्गतदामैत्री सदामदाग्ी, उपकरण र एप्लिकवे सनहरू अपयताप्त 
भएको जस्तदा कुरदाहरू पत्तदा लगदायो। त्यसमदाभथ, सहभदागीहरुलवे 
आफनो पररवदार तथदा पदाितिनरहरूको अनतसंरकण र ननगरदानी 
लगदायत सदामदाशजक-सांस्कृ नतक पकहरूकदा कदारण आिुलवे 
सहज रुपमदा अनलदाइन थलोहरू रियोग गनति नसकवे को 
बतदाए। त्यस्तै, सहभदागीहरुलवे पोननोग्दािीमदा आफनो समुहको 
रिनतननभित्व र अपदाङ्गतदा मैत्री िम्तािको अभदावकदा कदारण 
यौननकतदाको नबषयमदा अझै खोज र अन्वेषण गनति गदाहनो 
भएको कुरदा पनन उठदाएकदा भथए।

यस अनुसन्धदानमदा उत्तरददातदाको रुपमदा अपदाङ्गतदा भएकदा 
अभिकदारकमगीहरूको सहभदाक्गतदा रहवेको भथयो। उनीहरूलवे 
‘रदाम्दा’ र ‘खरदाब’ अभभव्यक्तिबदारवे आफनो बुझदाई रदाखवेकदा भथए 
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जसमदा कवे ही आफनै र कवे ही उनीहरूमदाभथ परम्रदागत रुपमदा 
थोपररएकदा नबचदारहरु भथए। आफनो समुददायकदा लदाक्ग सँिै 
उत्पवेरकको रुपमदा रहीरहनुपनने अपवेकदालदाई रिदायःजसोलवे 
व्यदापक रुपमदा आत्मसदात गरवेको पदाइयो। िलस्वरूप 
उनीहरूको अनलदाइन व्यवहदार पनन सोही अनुरुप हुदै गएको 
सदाथै त्यस्तदा अपवेकदालवे उनीहरुको स्वतन्त्र र अनवरत स्व- 
अभभव्यक्तिलदाई पनन सीनमत गरवेको दवेखखन्छ। आम नवेपदाली 
समदाजमदा यौननक अभभव्यक्तिको रुपमदा त्यस्तदा कुरदा मदात्रै 
स्वीकदायति हुन्छन् जुन लैंक्गक द्संख्दा (‘हवेिवेरोनम्ताटिभ’)2को 
सदामदाशजक खदाकदा र मदान्यतदाभभत्र अिदाउंछन्। जस्तै- महहलदा 
पुरुषवीचको वैवदाहहक सम्बन्ध। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा तथदा 
क्वेर व्यक्तिहरूको यौननक अभभव्यक्तिलदाई अिलदाइनमदा 
ननरुत्दाही गरवेको पदाइयो। त्यही कुरदा अनलदाइनमदा पनन 
झक्किन्छ। सहभदागीहरूको आफनै सदामदाशजक समूहबदाि मदात्रै 
हैन अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनबदाि समवेत उनीहरूलदाई 
नैनतकतदाको कसीमदा रदाख्नवे कदाम भइरहवेको छ। सहभदागीहरुमदा 
यौननक अभभव्यक्तिको स्व-ननयन्त्रण पनन व्यदापक छ। 
अरुलवे गनने मूल्दाङ्कन, उपहदास र अनतयौननकको संज्ञदाबदाि 
बच्नकदा लदाक्ग उनीहरु आिुलवे आफनो अभभव्यक्तिलदाई 
अंकुश लदाउनवे कदाम गरररहवेकदा छन् वदास्तवमदा अनदावश्यक 
यौननक ध्यदानदाकषतिण (सहभदागीहरूको शब्दमदा ‘नकदारदात्मक 
ध्यदानदाकषतिण’) बदाि बच्नको लदाक्ग उनीहरूलवे अ-आफनदा 
यौन अभभव्यक्तिमदा त्यस्तो स्व-ननयन्त्रण लदागू गरररहवेकदा 
छन्। 

तथदाटप, अभिकांश सहभदागीहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा 
र क्वेर व्यक्तिहरूको यौननकतदा सम्बम्न्ध कुरदाकदानी र 
त्यसको स्वीकदायतितदा एकदमै महत्वपूणति नवषय हो भन्नवे कुरदामदा 
जोि हदएकदा भथए। यौननकतदा, आनन्/सुख र सहमनतको 
कुरदाकदानीलवे सदामदाशजक अस्वीकदारोक्ति ननप्त्यदाउँछ भन्नवे पनन 
उनीहरूको िदारणदा रहवेको भथयो। त्यस्तो िदारणदा सहमतीमदा 
आपसी आनन्/सुख खोज्नकदा लदाक्ग समवेत बदािक भएको छ। 
यौननक आनन्को लदाक्ग इन्टरनवेिमदा भएकदा सदामदाग्ीहरूको 
रियोग गरवेर रमदाउनवेहरूलवे समवेत अभिकदारकमगीको रुपमदा 
नवश्दासनीयतदा गुम्वे िरलवे अनलदाइनमदा त्यस्तदा कुरदाहरू रदाख्नवे 
गददैनन्।

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूलवे सदामनदा गनने हहसंदा 
वदा दवू्यतिवहदारहरू रिदाय: जसो आरिमक स्वरुपकदा हुनवे गछतिन्। 
उनीहरूमदाभथ महहलदा, क्वेर र अपदाङ्गतदा भएकै पहहचदानलदाइ 
शलएर िवेरै रिहदार गररन्छ। उनीहरूलवे अनतयौननक टिप्पणी दवेखख 
यौनको लदाक्ग यदाचनदा गररनवेसम्कदा दवू्यतिवहदार खवेप्ु परवेको छ। 
कवे ही दवू्यतिवहदारहरू सुक्ष्म आरिोशको स्वरुपमदा हुनवे गछतिन्। 
जहाँ अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई “सुन्र” हुनुहुन्छ वदा 
अपदाङ्गतदा भएपनन “सिल” हुनुहुन्छ भन्नवे खदालको रिशंसदाको 
आिमदा “अपदाङ्गतदा भएझैँ दवेखखदैनन्” भनवेर होच्दाउनवे र उपहदास 
गनने गररन्छ। अरु आरिोशहरू भदावनदात्मक श्मको रुपमदा 

2	 	अंग्ेजी	शब्द	हेटेरोिर्म्यापटि,	िेिरािीमरा	िैंक्गक	द्वसरापख्ख्यकको	मतिब	यस्ो	सरामरालजक	बुझराइ	हो	जसिे	समराजमरा	केवि	दईु	प्रकरारकरा	लिगं/
यौनिकतरा	िएकरा	मरानिसहरु	(महहिरा	र	िुरुष	)	मरात्र	हुन्छि्	िन्े	ठरान्छ	र	यी	नबिररत	लिगंीहरुको	एक	अक्या	प्रनतको	शरारीररक/यौनिक	आकषथिण	मरात्र	सरामरान्य	र	
जरायज	मरान्छ।र	यसिे	अन्य	िैंक्गक	त्रा	यौनिक	नबनबधतरा	िएकरा	व्यक्तिहरुको	अस्स्त्व	िकरारथि,	अजीब	ठरान्छ	वरा	प्रराकृनतक/सरामरान्य	होइि	िख्ठरान्छ।	(Daily	
Dot,	2018	)

बदाहहर आउनवे गरवेकदा छन्। जहाँ अन्य व्यक्तिहरूलवे अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूबदाि जवदाि पदाउनको लदाक्ग 
बदारम्बदार आफनदा अनवेक शजज्ञदासदा, कौतुहलतदा र रिश्नहरू 
तवेर्सताइरहन्छन्। सहभदागीहरूलवे अनलदाइनमदा आफनो 
शदारीररक/अपांगतदाको अवस्दाबदारवे खुलदाउनवे वदा गोप्य नै रदाख्नवे 
भन्नवे छनौि गनति पदाएको कुरदा पनन रदाखवे। त्यसलवे उनीहरूलदाई 
आफनो पहहचदानको नबनबि पकहरुलदाई पनन खोज्न मदत 
गयनो। कनतलवे भनवे यस्तो छनौिको नवकल्पलदाई आिूनतर हुनवे 
अनदावश्यक/अरुचचकर ध्यदानदाकषतिण हिदाउन पनन रणनैनतक 
रुपमदा रियोग गरवेकदा छन्। 

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा तथदा क्वेयर व्यक्तिहरूलवे आिूलदाई 
व्यति गनति र आफनो यौननकतदाको अन्वेषण(खोज) गनतिको 
लदाक्ग कसरी टिशजिल थलोको उपयोग गरररहवेकदा छन् भन्नवेबदारवे 
सुक्ष्म कुरदाहरू दशताउँदै बिी एण्ड िदािदालवे ‘पहँुचभन्दा परः 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूको अनलदाइन स्व-
अभभव्यक्ति र यौननकतदाको अन्वेषण’ नदामक यो अन्वेषदात्मक 
अनुसन्धदान गरवेको छ। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा तथदा क्वेर 
व्यक्तिहरूसँगको व्यक्तिगत गहन अन्तवतातता र लशकत समूह 
छलिल (िोकस ग्ुप टिस्सन-एिजीिी)मदािति त यौननक 
तथदा स्व-अभभव्यक्तिको लदाक्ग उनीहरूलवे इन्टरनवेिको रियोग 
कसरी गरवेकदा छन् भन्नवे कुरदा बुझ्न यो अनुसन्धदान गररएको 
हो। 
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नवेपदालमदा इरोटिक्स दशकण एशशयदा ररपोिति (सन् २०१७) 
को पहहलो चरणको अध्ययनलवे अिलदाइनमदा हुनवे लैंक्गक 
सम्बन्ध(नवभवेद)कदा अनवेक रूपहरू नै महहलदाहरू नवरुद् हुनवे 
अनलदाइन हहसंदामदा पनन दवेखखएको कुरदा औलँ्दायो।3 यस 
अध्ययनमदा नवेपदालकदा लैंक्गक समदानतदा र यौननक अभिकदार 
वकदालतकतताहरू मदाझ इन्टरनवेिको रियोगबदारवे खोज गररएको 
छ।  

इरोटिक्स दशकण एशशयदाको दोस्ो चरणको अनुसन्धदान 
सोही अध्ययनकै ननरन्तरतदा हो। यो अध्ययन नवशवेषगरी 
नवेपदालमदा मदात्रै नभएर नवश्भरर नै रिभदावशदाली पुरदातनवदादी 
संकथनहरूभभत्र सीनमत पदाररइएकदा रिनतननभिमूलक 
व्यक्तिहरूको समूहकदा अनुभवहरूमदा कवे न्द्रित गररएको छ।  

हदामीलवे मदात्रदात्मक (क्दान्दन्टिवेटिभ) अनुसन्धदान शुरु गरवेपचछ 
नवेपदालमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा तथदा क्वेर व्यक्तिकदा 
अनुभवहरू समदाववेश गनुति आवश्यक रहवेको महसुस गययौँ। 
तसथति हदाम्ो गुणदात्मक (क्दाशलिवेटिभ) अध्ययनलवे अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा तथदा क्वेर व्यक्तिहरूलवे आफनो यौननकतदा 
अभभव्यति गनने एउिदा थलोको रुपमदा इन्टरनवेिको रियोग 
कसरी गरररहवेकदा छन् र त्यसमदा कस्तदा चुनौनत र जोखखम छन् 
त् भन्नवे बदारवे पदाठकहरूलदाई एकखदालको गहन बुझदाई उपलब्ध 
गरदाएको छ। यो अध्ययनलवे नवभवेद र सीमदान्तीकरणको 
जटिल तहहरूलदाई खोतलवेको छ जसलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
शसमदान्तककृ त समुह अझ त्यस भभत्र पनन महहलदा र क्वेर 
व्यक्तिहरुलदाई बवेवदास्दा गनने गछति। 

यो अनुसन्धान किन ?
संयुति रदाटिट्र  संघको अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको 
अभिकदारसम्बन्धी महदासन्धी (युएन सीआरपीिी)लवे 
पररभदाटषत गरवे अनुसदार अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्ति भन्नदालवे 

शदारीररक, मदानशसक, बौद्द्क वदा इन्द्रियसम्बन्धी दीघतिकदाशलन 
अशतितदाद्दारदा सकृशजत नवभभन्न अवरोिहरूसँगको 
अन्तरटरियदाको कदारणलवे समदाजमदा अन्य व्यक्तिहरू सरह 
समदान आिदारमदा पूणति र रिभदावकदारी ढंगमदा सहभदागी हुन बदािदा 
भएको व्यक्ति समवेतलदाई जनदाउँछ।

यस पररभदाषदा अनुसदार अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति भनननको 
लदाक्ग जम्दा तीनविदा मुख् कुरदा हुन जरूरी छ। 

• शदारीररक, मदानशसक वदा इ्रिीय सम्बन्धी हदघतिकदालीन 
अशतितदा भएको। 

• समदाज वदा वररपररको वदातदावरणसँग अन्तरटरियदा गदता 
अवरोिको सदामनदा गनुतिपरवेको। 

• समदाजमदा अन्य व्यक्ति सरह समदान आिदारमदा सहभदागी 
हुन नपदाएको।4 

उति महदासम्न्धसँग तदालमवेल रदाखदै, नवेपदालको अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको अभिकदारसम्बन्धी ऐन २०७४ अपदाङ्गतदासम्बन्धी 
कल्दाणकदारी अविदारणदाबदाि अभिकदारमुखी अविदारणदातिति  
अक्घ बढवेको छ। त्यस्तै, अंतबतिगगीयतदा (इन्टरसवेक्सनदाशलिी)5को 
पहहचदान गनने, अपमदानजनक कथनहरू हिदाउनवे र त्यस्तदा 
कथनहरूको रियोगलदाई अपरदािीकरण गननेतिति  लटप्कएको 
छ।6

महहलदा र बदाशलकदाहरूलवे आफनो रिजनन् स्वदास्थ्य तथदा 
अभिकदारहरू र जुनसुकै हहसंदाहरूबदाि सुरशकत रहनवे 
अभिकदारको उपभोग गनति संरचनदात्मक एवं रिणदालीगत 
अवरोिहरू झवेलीरहवेकदा छन्। यौन तथदा रिजनन् 
स्वदास्थ्यसम्बन्धी सूचनदा तथदा सवेवदाहरू उनीहरूकदा लदाक्ग 
टक पहँुचयोग्य छैनन्, टक चदाहह ँ उनीहरूको सदामदाशजक-
सांस्कृ नतक पररववेशलवे नै उपलब्ध ती सवेवदाहरू शलनबदाि वभचित 
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गरररहवेको छ।7&8 अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको हकमदा यो 
अवस्दा अझ जटिल छ। शदारररीक अपदाङ्गतदा भएकदा नवेपदालकदा 
महहलदाहरूलवे त्यस्तदा सवेवदा सुनविदाहरू शलदँदा नवभवेद झवेलनुकदा 
सदाथै उनीहरूमदाभथ दवू्यतिवहदार पनन हुनवे गरवेको छ।9

अन्तवतातताकदा सहभदागी : अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको 
शरररबदारवे खदासै कुरदाकदानी हँुदैन। अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको यौननक जीवन ओझवेलमदा छ र त्यो 
उनीहरूको रिदाथनमकतदामदा पददैन। उनीहरूकदा 
आमदाबदाबुकदा लदाक्ग पनन यो रिदाथनमकतदाको कुरदा 
होइन। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग आिदारभूत 
आवश्यकतदाकदा कुरदा अरु नै हुन्। जस्तै: शशकदामदा पहँुच, 
रोजगदारी आहद। कवे हीलवे एकदमै आिदारभूत रुपमदा 
पदाउनुपनने कुरदाहरू पनन पदाइरहवेकदा छैनन्, त्यसैलवे। 

नवश्व्यदापी अध्ययनलवे समककी अन्य व्यक्तिहरूको तुलनदामदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्य 
सवेवदाहरूको पहँुचमदा बढी ननषवेि गररएको तथ् दवेखदाएको 
छ।10 अझ, उनीहरूलवे आफनो अपदाङ्गतदाको रिककृ नत अनुरुप 
नवशवेष स्वरुपको हहसंदासमवेत खवेप्ुपदतिछ। 

मुलुकी दवेवदानी संहहतदा ऐन, २०७४ को पदाररवदाररक कदानूनको 
दिदा ७१ को उपदिदा (२) र (३) मदा भननएअनुरुपः

(२) कसैलवे पनन दवेहदायकदा कुनै अवस्दाको पुरुष वदा 
महहलदालदाई झुक्दाई नववदाह गनति वदा गरदाउन हँुदैनः

(क) शरीरमदा मदानव रोग रिनतरोिक कमतदा नटि गनने 
जीवदाणु (एचआइभी) वदा हवेपदािइटिस ‘बी’ रहवेको वदा यस्तै 
रिककृ नतकदा ननको नहुनवे किदा रोग लदागवेको, 

(ख) यौनदाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वदा सन्तदान 
उत्दादन गनने कमतदा नभएको रिमदाद्णत भैसकवे को, 

(ग) पूणति रुपमदा बोलन वदा सुन्न नसक्नवे, पूणति रुपमदा 
दृटटिनवहहन वदा कुष्ठ रोगी भएको, 

(घ) होश ठवे गदानमदा नरहवेको, 

(ङ) नववदाह भैसकवे को, 

(च) गभतिवती भएको, 

(छ) नैनतक पतन दवेखखनवे िौजददारी अभभयोगमदा कसूरददार 
ठहरी अददालतबदाि सजदाय पदाएको। 

7	 	Morrison,	J.,	Basnet,	M.,	Budhathoki,	B.,	Adhikari,	D.,	Tumbahangphe,	K.,	Manandhar,	D.,	Groce,	N.	(2014).	Disabled	
women’s	maternal	and	newborn	health	care	in	rural	Nepal:	A	qualitative	study.	Midwifery,	30(11),	1132–1139.	http://doi.
org/10.1016/j.midw.2014.03.012
8	 	Devkota,	H.	R.,	Murray,	E.,	Kett,	M.,	&Groce,	N.	(2017).	Healthcare	provider’s	attitude	towards	disability	and	
experience	of	women	with	disabilities	in	the	use	of	maternal	healthcare	service	in	rural	Nepal.	Reproductive	Health,	14,	79.	
http://doi.org/10.1186/s12978-017-0330-5
9	 	Kayastha,	S.	(2016).	Sexuality	of	women	with	physical	disabilities:	Experience	and	realities	[Masters	dissertation,	
Tribhuvan	University].	Tribhuvan	University	Library.
10	 	Mantsebo.T.	(2018	September	26).	Sexual	and	Reproductive	Health	Rights	for	Women	with	Disabilities.	Girl’s	Globe.	
https://www.girlsglobe.org/2018/09/26/sexual-and-reproductive-health-and-rights-for-women-with-disabilities/

(३) उपदिदा (२) बमोशजम झुक्दाइ नववदाह गरवेको 
कदारणबदाि मकता पनने व्यक्तिलवे त्यस्तो नववदाह बदर गरदाउन 
र झुक्दाई नववदाह गनने वदा गरदाउनवेबदाि मनदाशसब कनतपूनतति 
ददाबी गनति सक्नवेछ। 

महहलदाहरू टपिँमदा पदाररइनवे शक्ति संरचनदा यथदावतै 
रहवेको हदाम्ो समदाजमदा त्यस्तदा कदानूनलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूलदाई जोखखममदा पदानने गदतिछ। आिूलवे नववदाह 
गरवेको जोिी/पदाितिनरको अपदाङ्गतदाको अवस्दाबदारवे जदानकदार 
नभएको ददाबी गददै व्यक्तिलवे त्यस्तो कदानूनको दरुुपयोग गनने 
सम्दावनदा रहन्छ। न्यदायपदाशलकदामदा अंटकत महहलदा नवरुद् 
हुनवे हहसंदाको अभभयोगकदा घिनदा अनुसदार, उनीहरूलवे आफनदा 
जोिी/पदाितिनरसँग सहमनतमै नववदाह गरवेको भएपनन अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरूलदाई दवू्यतिवहदार हुन सक्नवे सम्दावनदा 
कदानूनमदा दवेखखन्छ। यो कुरदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको 
अभिकदारसम्बन्धी महदासम्न्धको िदारदा २३ लवे “अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको जोिीवीच स्वतन्त्र र पूणति सहमनतमदा नववदाह 
गनति र पररवदार बसदाउनवे अभिकदार छ” भनी रित्यदाभूत गरवेको 
अभिकदारको नवरुद्मदा छ। 

वैयक्तिक गोपनीयतदा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को ‘दिदा ६ 
को रिजनन् स्वदास्थ्य र गभतावस्दासम्बन्धी गोपनीयतदा’ 
अन्तगतित उल्वेख छः “रित्यवेक महहलदाको रिजनन् स्वदास्थ्य 
र गभतावस्दा सम्बन्धी नवषय अननतरिम् हुनवेछ र ननजको 
मञ्जजुरीनबनदा त्यस्तो नवषयको जदानकदारी अरु कसैलदाई हदन 
वदा सदावतिजननक गनति हँुदैन। तर स्वदास्थ्य उपचदारको रिममदा 
सम्बम्न्धत नवशवेषज्ञहरूबीच त्यस नवषयमदा छलिल गनति वदा 
ननजको एकदासगोलकदा पररवदारकदा सदर्स र अठदार वषति उमवेर 
पूरदा नभएको वदा होश ठवे गदानमदा नरहवेको व्यक्ति भए ननजको 
संरककलदाई जदानकदारी गरदाउन बदािदा पनने छैन।”

यस्तो कदानुनी भदाषदालवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा 
अभभभदावक वदा हवेरचदाहकतताहरूलवे उनीहरूलदाई “रिददान” 
गररएको अभिकदारहरू मदाभथ रिनतबन्ध लगदाउछ। यो भनवेको 
कुनै व्यक्तिको मदानशसक क्स्नतको ननददानमदा आिदाररत 
गोपननयतदा हुनु सरहको रिदाबिदान हो जसलवे व्यक्तिहरूको 
आफनो शरररबदारवे बुझ्नवे र ननणतिय गनने स्वदायत्ततदाको सम्दान 
गददैन। यसलवे पररवदार एवं अभभभदावकहरूलवे सँिै अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूकै हहतमदा ननणतिय शलन्छन् भन्नवे िदारणदा 
पनन रदाखदछ। जबकी अध्ययनहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
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महहलदाहरूमदाभथ ननकितम् व्यक्ति एवं पदाितिनरहरूबदाि हुनवे 
हहसंदा र घरवेलु हहसंदाको दर पनन उच्च11 रहवेको दवेखदाएको छ। 

 नवेपदालको कदानुनी कवेत्रमदा कवे ही नवकदास र स-सदानदा सकदारदात्मक 
कदमहरू चदाशलए पनन अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको 
सवदाललदाई अनत कम मदान्यतदा हदइएको छ। नवेपदालको 
समदाववेशशतदाको वकृहत भदाष्यहरूमदा अपदाङ्गतदासम्बन्धी िवेरै 
मुद्दाहरू गयल छन1्2। यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्य र अभिकदार 
सम्बम्न्ध आन्ोलनमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको 
आवश्यकतदा र चुनौतीकदा मुद्दाहरू समदाववेश गररएको कवे ही 
उददाहरण छन्। यद्यटप, असमदानतदा र सीमदान्तीकरणमदा 
आिदाररत नवेपदालकदा वकृहत सदामदाशजक आन्ोलनहरू, जस्तै- 
आहदवदासी जनजदानत आन्ोलन, दशलत आन्ोलन, युवदा 
आन्ोलन र यौननक तथदा लैंक्गक अल्पसंख्क/नवनवितदाको 
आन्ोलन लगदायतलवे आफनै समुददायभभत्र रहवेकदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरूकदा सवदालहरूलदाई सदामवेल गरवेकदा छैनन्। 
यी रित्यवेक आन्ोलनभभत्र अंतबतिगगीय दृटटिकोणको अभदाव 
रहवेको हँुददा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई अगदािी ल्दाउन 
र उनीहरूको बहु-सीमदान्तीकरणको अवस्दालदाई सम्बोिन 
गनने ठदाउँ साँघुरो छ। 

यस्तदा भदावनदा तथदा नवचदारहरू स्वयं अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको आन्ोलनकदा अभिकांश सदर्सहरूलवे 
अभभव्यति गददै आइरहवेकदा छन्। सदाउथ एशशयदा वुमन् 
िण्ड कन्भजनेन् २०१७ (सदाउथ एशशयन िवे नमननटि इभवेन्ट) 
मदा आहदवदासी जनजदानत अभभयन्तदा चचननमदायदा मदाझीलवे 
महहलदाभभत्रको नवनवितदालदाई ख्दाल नगरीकन उनीहरूलदाई 
कसरी एक समरुपी समूहको रुपमदा हवेनने गररएको छ भन्नवे 
कुरदा रदाख्नुभयो। चचननमदायदाकदा अनुसदार, आहदवदासी जनजदानत 
महहलदा र अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई मूलिदारको महहलदा 
आन्ोलन तथदा आहदवदासी जनजदानत आन्ोलन र अपदाङ्गतदा 
अभिकदारको आन्ोलनमदा समवेत आफनदा मुद्दाहरू समदाववेश 
गनति अझैपनन कहठन छ।13

त्यस्तै, सररतदा लदानमछदानवेलवे युवदाहरूकदा लदाक्ग कदायतिरत 
संघसंस्दाहरूमदा अपदाङ्गतदा भएकदा युवदा व्यक्तिहरूलदाई 
रोजगदार हदनवे, पहुचयुति ढाँचदामदा सदामग्ीहरू ननमताण गनने, 
ववेबसदाइि बनदाउँनवे र युवदाहरुको पररचदालन गनने सवदालमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा युवदाहरूको समदाववेशशतदालदाई नकदानने 
गररएको कुरदा आफनो लवेख14मदा लवेख्नुभएको छ। उहाँ अगदािी 
थप्ुहुन्छ, अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई अपदाङ्गतदासम्बन्धी 

11	 	Women	Enabled	International.	https://www.womenenabled.org/violence.html
12	 	Lord,	A.,	Sijapati,	B.,	Baniya,	J.,	Chand,	O.,	&	Ghale,	T.	(2016).	Disaster,	Disability,	&	Difference:	A	Study	of	
the	Challenges	Faced	by	Persons	with	Disabilities	in	PostEarthquake	Nepal.	Published	by	Social	Science	Baha	and	
the	United	Nations	Development	Programme	in	Nepal:	Kathmandu.	https://ia801605.us.archive.org/28/items/
DisasterDisabilityDifferenceMay2016/Disaster-Disability-Difference_May-2016.pdf
13	 	South	Asian	Women’s	Fund	(SAWF)	Convergence	2017,	Kathmandu,	Nepal,	Notes	from	the	session	“Building	
Inclusive	Movement”
14	 	िरानमररािे,	सररतरा।	सि्	२०२०।	युवरा	हदवस	र	सरामरालजक	मरािलसकतरा।	सरि	िपत्रकरा,	१५	अगष्ट।	https://saralpatrika.com/
content/33817/2020-08-15?fbclid=IwAR074-TrxwA3M4JK9jc6vfOzf2WNo1t3rKQp0-CGJ7rXkL4qmmHCFChqnxU#.
XzdYhsL4qGY.facebook
15	 	(Gurung	2010:	ii)

मुद्दाबदाहवेककदा अरु कुनै पनन मुद्दाहरू उठदान गनति लदायक वदा 
सकम मदाननदैन। उनीहरूलदाई संलग्न गरदाइहदालवेको खण्डमदा 
पनन िगत ‘िोकन’कै रुपमदा सीनमत रदाख्नवे गररन्छ।

अपदाङ्गतदा महहलदा अभिकदारकमगी रिनतमदा गुरुङ लवेख्नुहुन्छ : 

“अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको हकमदा सबैभन्दा पहहलवे 
पररवदारदवेखख नै अन्तबतिगगीय असमदानतदाको सुरुवदात 
हुन्छ जसलवे उनीहरूको जीवनलदाई अभदाव, ननरदाशदा, र 
एक्ोपनतिति  िकवे लै् लैजदान्छ। सदामदाशजक मयताददारिममदा 
तल खसदालै् उनीहरूलदाई रिदाय:जसो ‘अनदावश्यक र 
अनुत्दादक मदानव संसदािन’को रुपमदा शलनवे र मौन रदाख्नवे 
गररन्छ। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई सदामदाशजक 
सुरकदाको अभदाव छ। सरकदारी सवेवदा सुनविदाबदाि वभचित 
छन्। उनीहरुको अभिकदार र सवेवदा नवतरणको सवदालमदा 
पनन त्यसको पहहचदान र संववेदनशीलतदाको नै अभदाव छ। 
यसैकदारण अपदाङ्गतदा भएको महहलदाहरु ‘वहहष्कृ तभभत्रकदा 
पनन वहहष्कृ त’ हुन पुगवेकदा छन्।”15

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलवे , १)‘सकमतदावदादी’ दनुनयाँमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरूलवे खवेप्वे वहहष्रण र २) 
टपतकृसत्तदात्मक जगतमदा महहलदाहरूलवे भोग्नवे वहहष्रणहरूको 
नमचश्त भोगदाई खवेपवेकदा हुन्छन्। 

अध्ययनिो उद्देश्य
यो अध्ययन नवेपदालको संरचनदागत अन्यदायको कदारण 
अभदावमदा बाँचचरहवेकदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर 
अभभयन्तदा/अभिकदारकमगीहरूको जीवनको एक झलक हो। 
यसमदा अपदाङ्गतदा अभभयन्तदा/अभिकदारकमगीहरूलवे चदाहवे आफनदा 
ननजी जीवनमदा होस् वदा अभभयदानकै खदानतर यौननकतदाको 
खोजी र अभभव्यक्तिको लदाक्ग नवभभन्न तररकदाबदाि कसरी 
इन्टरनवेि रियोग गरररहवेकदा छन् भन्नवे गहन अनुभवकदा कथदाहरू 
छन्। यस अध्ययनमदािति त् हदामी महहलदा अभिकदारसम्बन्धी 
आन्ोलनहरू, यौननक तथदा लैंक्गक अभिकदारकदा 
आन्ोलनहरू र रिनवभिकवे न्द्रित छलिलको मूलरिवदाह र 
मूलिदारकदा भदाष्यहरूमदा बवेवदास्तदा गररएकदा अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूबदारवे रिकदाश पदानति चदाहन्छौँ।

यस अध्ययनमदा अपदाङ्गतदा अभभयन्तदा/अभिकदारकमगीहरूको 
भदाषदासँगको सहजतदा र यौननकतदाको अविदारणदा तथदा 
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यौननक अभिकदार; अनलदाइन थलोहरूमदा उनीहरूकदा 
आवश्यकतदाहरू; अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेरहरूमदाभथ हुनवे 
अनलदाइन हहसंदा र सदाथ सहयोगको खाँचो पनने अरु कवेत्रहरूको 
खोजी गररएको छ। यसको मूल उद्वेश्य अनलदाइनमदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरुको मुद्दा र त्यसको पररदृश्यको नक्सांकन 
गनुति हो। र, नदागररकको रुपमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलवे 
आफनो अभभव्यक्ति स्वतन्त्रतदाको अभ्दास गनति वदा अभभयन्तदा/
अभिकदारकमगीको रुपमदा अनलदाइनमदािति त वकदालतीय 
अभभयदानमदा संलग्न हुनबदाि उनीहरूलदाई रोक्नवे पकहरूबदारवे 
औलँ्दाउनु पनन हो। हदामीलवे यस अध्ययनलदाई अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूको यौननक तथदा रिजनन् 
स्वदास्थ्य अभिकदारसहहत उनीहरूको यौननक अभभव्यक्ति र 
यौननकतदासम्बन्धी वकदालत कदायतिमदा कवे न्द्रित गरवेकदा छौँ। 

नवेपदालमदा अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलन ब्दाह्मण पुरुषहरूलवे 
शुरु गरवे। आन्ोलनको नवेतकृत्व अझैपनन उनीहरूलवे नै 
गरररहवेकदा छन्। त्यस्तै, अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनभभत्र 
पनन महहलदा अभिकदारकदा मुद्दाहरूलदाई बढीजसो ब्दाह्मण 
महहलदाहरूलवे नै नवेतकृत्व रिददान गददै आएकदा छन्। अपदाङ्गतदा 
आन्ोलन समदानतदाको शसद्दान्तमदा आिदाररत छ। जुन 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई समदान अवसर र पहँुच 
उपलब्ध गरदाउनवे एवं उनीहरूको हक अभिकदार सुननशचित 
गनतिमदा कवे न्द्रित छ। अपदाङ्गतदा आन्ोलनलवे आफनो समुददायको 
नवशशटि आवश्यकतदा र रिदाविदानहरूलदाई प्स्वकदारवेको छ। 
तथदाटप ती आवश्यकतदा र रिदाविदानहरू यौन र यौननकतदाको 
नबषयलदाई भनवे गौण मदान्छ र उनीहरूलवे आफनदा आिदारभूत 
आवश्यकतदा जवेलदाई मदानवेको छ त्यसको सवेरोिवे रोमदा कवे न्द्रित 
छ। अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनभभत्रै रोजगदारको अवसरलदाई 
अभिक जोि हदइएको छ। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई 
उनीहरूको अपदाङ्गतदाको बदाबजुद ‘सकम’ बनदाइएको र त्यस्तो 
आभथतिक आत्मननभतिरतदालवे उनीहरू सशति बन्न सघदाएको 
अविदारणदासँग शशकदालदाई गाँस्वे गररएको छ।

पचछल्ो समय, अपदाङ्गतदा भएको महहलदा अभभयन्तदा/
अभिकदारकमगीहरूलवे आिूहरुलवे खवेप्ुपरवेको यौन हहसंदा 
रोक्नुपनने र नतनको उचचत संबोिन गनुतिपनने कुरदा सहहत 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्यरिनत 
ध्यदानदाकषतिण गरदाउन थदालवे। यद्यटप, नवेपदालमदा उठदाइएको यौन 
तथदा रिजनन् स्वदास्थ्य सरोकदारकदा नवषय लैंक्गक द्सांख्ख्क 
(हवेिवेरोनम्ताटिभ) ब्दाह्मणवदादी नववदाह र मदातकृत्वको मदान्यतदा 
मै शसनमत छन्। नवेपदालको मूलरिवदाहको महहलदा अभिकदार 
आन्ोलन महहलदाहरुलदाई हहसंदाबदाि सुरशकत गरदाउनवे मदाग 
रिनत बढी कवे न्द्रित छ भनवे सदामदान्यतः महहलदाकदा एजवेन्ी’र 
स्वदायत्ततदाकदा अरु आयदामहरूलदाई भनवे बवेवदास्तदा गरवेको 
पदाइन्छ। अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनमदा पनन त्यस्तै 
नवचदारहरूलवे ठदाउँ शलएकदा छन्। अन्य शरररहरूसँग अपदाङ्गतदा 
भएकदा शरररहरूको ननरन्तर तुलनदा गनने एकनदासवे रिवकृभत्त 
पनन रही आएको छ। अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनलवे अन्य 

16	 	Banerjee.P.	(2017	January	8).	Disabled	Women	are	not	thought	to	be	wife	material	by	many.	The	Hindustan	
Times.	https://www.hindustantimes.com/india-news/disabled-women-not-thought-to-be-wife-material-by-many/story-
QMqdQ4CSo43GQg5diavRGL.html

शरररहरूलवे पदाइरहवेकै जस्तो सवेवदा सुनविदाहरू आिुलवे पनन 
समदान रुपमदा पदाउनु पनने मदाग गददै आइरहवेकदा छन्। अन्य 
शरररहरूद्दारदा उनीहरुकै लदाक्ग बनदाइएको यस्तदा अभिकदारहरु 
समदानतदाको दृटटिकोणमदा आिदाररत भएको हँुददा अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरुकदा ननम्ति स्वत: सीनमत हुन्छ। अकनो 
शब्दमदा, अपदाङ्गतदा आन्ोलनलवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिको 
अन्य शरीरसँग तुलनदा नगरी , आिु अनुकुल वैकक्ल्पक/
पकृथक स्वरुपमदा सकमतदालदाई पररभदाटषत गनति सकवे को छैन। 

अपदाङ्गतदा अभभयन्तदा/अभिकदारकमगी महहलदाहरूकदा लदाक्ग 
यस्तदा कुरदाकदानीहरू ज्दादै जटिल हुन सकछन्। अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरूलदाई नववदाहकदा लदाक्ग अनुपयुति वदा 
अयौननकको कोणबदाि हवेररन्छ। त्यस्तो अवस्दामदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरू नववदाह योग्य हुन्छन् भन्नवे मदान्यतदा स्दाटपत 
गनुति उनीहरूको यौन अभिकदारलदाई सदाथतिक गनने कदामको पहहलो 
खुि्टकलो हुनसकछ। यद्यटप, “नववदाह लदायक” मदानननुलवे पनन 
महहलदाहरुको स्वयत्ततदाको वकृहत अविदारणदालदाई भनवे न्यदाय 
गददैन।16

हदाम्ो अध्ययन अनलदाइन थलोहरूमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा 
र क्वेर व्यक्तिहरूको यौननक रिस्तुतीकरण/अभभव्यक्तिमदा 
कवे न्द्रित छ। तदापनन सहभदागीहरूसँगकदा संवदादमदा उनीहरूलवे 
जोि हदएकदा कुरदाहरूबदाि अन्य “आिदारभूत” आवश्यकतदाकदा 
पकहरू समवेत पत्तदा लदाग्यो। जसलवे अपदाङ्गतदा आन्ोलनभभत्रै 
रहवेको अभिकदारको उचननच पददानुरिमको अवस्दा 
औलँ्दाउछ।

अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे बहु-वहहष्रणसँग लि्नुपछति। 
चदाहवे त्यो सदावतिजननक सवेवदा सुनविदाहरूमदा पहँुचनवहहनतदा 
होस्, शशकदाको अभदाव होस्, रोजगदारीको अवसरको अभदाव 
होस्, वदा पररवदार र समदाजभभत्रको नवभवेदहरू नै टकन नहोस्। 
यस्तो पकृष्ठभूनममदा, यौननक तथदा टिशजिल अभिकदारलदाई िवेरै 
जसोलवे एक “सहुशलयत” अथवदा दोस्ो आवश्यकतदाको 
रुपमदा हवेनने गछतिन्। हदाम्ो अनुसन्धदानलवे समवेत नवेपदालमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको यौननक अभभव्यक्ति वदा 
टिशजिल अभिकदारसम्बन्धी कदाम नगण्य रुपमदा मदात्रै 
भएको पत्तदा लगदाएको छ। अन्तरबगगीयतदाकदा दईु पदािो- 
अनलदाइन र यौननक अभभव्यक्तिको त कुरै छदािौँ। तसथति, 
यस्तदा सवदालहरूलदाई अपदाङ्गतदा आन्ोलनभभत्रै अनत कम 
रिदाथनमकतदा हदइन्छ भनन बुझ्न सटकन्छ। रिनवभिसम्बन्धी कवे ही 
छलिलहरू पनन अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई लदाभग्दाही/
सवेवदाग्दाहीको रुपमदा शलइ उनीहरूको पहँुचसँग मदात्रै जोिवेर 
संचदालन गररन्छ।

बिी एण्ड िदािदालवे टिशजिल अभिकदारकदा मुद्दाहरूलदाई रदाज् 
र सदामदाशजक संरचनदाबदाि पछदाटि पदाररएकदा समुददायको 
दृटटिकोणबदाि उत्खनन गनतिमदा जोि हदनवे गरवेको छ। हदामीसँग 
भएको सीप र ज्ञदान अनुरुप अन्तरबगगीयतदाको एक अवयव- 
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अपदाङ्गतदालदाई सक्ो समवेि्नवे कोशीस गददै आएकदा छौँ। 
टिशजिल अभिकदारको कवेत्र र रिदानवभिक समूहहरूनवच 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूमदा इन्टरनवेि मदाभथको पहँुच 
हुनुपनने बुझदाई त छ तर त्यस्तो बुझदाईलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूलदाई अन्ततः इन्टरनवेि रियोगकतताकै रुपमदा मदात्र 
सीनमत पदाररएको छ। बिी एण्ड िदािदामदा, हदामी कुनै पनन रिनवभि 
वदा थलोहरूमदा अपदाङ्गतदा र ‘सकमवदादी’नवचदारहरूलवे कसरी 
स्दाक्यत्व पदाउँदै जदान्छन् भन्नवे कुरदाको खोजी गनने गछयौँ। हदामीलवे 
गनने रदाटटिट्र य नीनतहरूको नवश्वेषण र वकदालतीय कदामहरुमदा 
पनन अपदाङ्गतदाको न्यदाक्यक आन्ोलनबदाि शसकवे को कुरदालवे 
हदामीलदाई सुसूचचत गनति मदत गदतिछ। समुददायलवे अनलदाइनमदा 
आिूलदाई कसरी अभभव्यति गनने गदतिछ र उनीहरूलदाई कसरी 
शलनवे गररन्छ भन्नवे कुरदामदा हदामी ध्यदान हदन्छौ। अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूलदाई इन्टरनवेि र ग्यदाजवेिहरूमदा पहँुचको कुरदामदा 
मदात्रै हैन स्वदायत्तपूणति तवरमदा नतनको रियोग गनतिमदा आइपरवेकदा 
अन्य बदािदाहरूबदारवे पनन छलिल गछयौँ। बिी एण्ड िदािदाकदा 
कदायतिकदाररणी सदर्स सररतदा लदानमछदानवे एक अपदाङ्गतदा 
अभिकदारकमगी हुन्। उनलवे हदाम्ो रणनीनत र कदायतिरिमहरू 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्ति अनुकुल र पहँुचयोग्य बनदाउनमदा 
एकदमै महत्वपूणति सुझदावहरू रिददान गददै आउनु भएको छ। 
बिी एण्ड िदािदाकदा अरु कवे ही सहकमगीहरूसँग पनन अपदाङ्गतदा 
अभिकदार समूहहरूसँग कदाम गरवेको अनुभव छ।

यो अनुसन्धदान पररयोजनदा हदाम्ो लदाक्ग अपदाङ्गतदा, यौननकतदा 
र रिनवभिजस्तदा अन्तरबगगीयतदाकदा पक बुझ्नवे एक महत्वपूणति 
संस्दागत कदम हो। यसकदा ननतजदाहरू हदाम्दा चदालू रणनीनत 
र ननकि भनवष्यकदा रणनीनतहरूमदा समदाबवेश हँुदै जदानवेछन्।

अध्ययन विधि र अध्ययनिो सीमधा
यो रिनतववेदन अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर अभभयन्तदाहरूको 
व्यक्तिगत कथदा र जीवन्त अनुभवहरूबदाि तयदार पदाररएको 
हो।

अधियनकदा लदाक्ग कदाठमदािौँमदा रहवेकदा अभिकदारकमगीहरु 
जसलवे आिुलवे आिैलदाई महहलदा भनी पहहचदान हदनुहुन्छ 
, उहाँहरुसंगको १६ विदा व्यक्तिगत गहन अन्तवतातता र 
२ विदा लशकत समुह छलिल गररएको भथयो। १६ जनदा 
अनुसन्धदान उत्तरददातदाहरू मध्यवे १४ जनदा अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदा अभिकदारकमगी तथदा दईुजनदा क्वेर अभिकदारकमगीहरू 
रहवेकदा भथए। यौननकतदाकदा सवदालहरू र टिशजिल थलोहरूमदा 
उनीहरूलवे सदामनदा गनुति परवेको व्यक्तिगत अनुभवहरू 
बदाहहर ल्दाउन ती व्यक्तिगत अन्तवतातता एवं लशकत समूह 
छलिलहरु महत्वपूणति रह्ो।

दईुविदा लशकत समूह छलिल र अन्तवतातताहरू मदािति त 
बिुशलएकदा व्यक्तिगत अनुभवहरूको वकृहत सन्भति बुझ्नवे 
पूरकको रुपमदा कदाम गरवेको छ। लशकत समूह छलिलमदा २२ 

17	 	Eide.	A.H,	Neupane.	S,	Hem.	K.G.	(2016).	Living	conditions	among	people	with	disability	in	Nepal.	SINTEF	
Technology	and	Society.	https://www.sintef.no/globalassets/sintef-a27656-nepal-printversionfinal.pdf/

जनदा (१२ जनदा र १० जनदाको दईु समूह)को संलग्नतदा रहवेको 
भथयो। 

लशकत समूह छलिल अनुसन्धदातदा र सहभदागीहरूबीच 
उचनीचरहहत समदान शक्ति सम्बन्ध कदायम गनने र समूहलदाई 
संववेदनशील मुद्दाहरूमदा अझ खुलदा रुपमदा बोलन रिोत्दाहहत 
गनने एक उपयोगी नवभि हो। लशकत समूह छलिलहरु 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा अभिकदारकमगीहरूलवे महत्वपूणति 
ठदानवेकदा मुद्दाहरू कवे लदाउन र एक अकतासँग यौननकतदाबदारवे 
सहजरुपमदा छलिल गनति महत्वपूणति र उपयोगी रहवे। सदाथ 
सदाथै, यसलवे एउिदा समुददायको रूपमदा कसरी आफनदा कदाम 
अगदाटि लैजदान सटकन्छ भनवेर नयाँ नवचदारहरू ननमताण गनति 
पनन मद्त पुयतायो।

तैपनन, हदामीलवे छनौि गरवेको व्यक्तिगत गहन अन्तवतातता र 
लशकत समूह छलिल जस्तो गुणदात्मक (क्दाशलिवेटिभ) 
अध्ययन नवभिको सीमदा नभएको हैन। यसमदा भन्नुपदता, 
लशकत समूह छलिल र व्यक्तिगत गहन अन्तवतातताहरू 
अज्ञदात (अनोननमस) तररकदालवे हुन सकवे नन्। पररणदामत: 
यौननकतदा जस्तो समदाजमदा बशजतित नबषयबदारवे सहभदागीहरुको 
“संकुचचत” रिनतटरियदा नै आएकदा छन्। यो रिनतववेदनको मुख् 
भदागमदा पनन नवेपदालमदा यौनबदारवे खुलवेर कुरदा गनुति वशजतित भएकोलवे 
िवेरैलवे त्यस्तदा नवषयमदा आफनदा नशजककदा सदाथीहरूसँग पनन 
कुरदा गददैनन् भन्नवे दवेखखन्छ अझ अपररचचतहरूसँग कुरदा गनने 
त कल्पनै नगरौ। लशकत समूह छलिल र व्यक्तिगत गहन 
अन्तवताततामदा समवेत सहभदागीहरू शुरुशुरुमदा बोलन, यौन 
सुख/आनन् र यौन (जसलदाई ‘अश्ील’ भन्नवे गररन्छ)सम्बन्धी 
कुरदा गनति िकदाएकदा भथए। कुरदाकदानीहरूमदा यौनसम्बन्धी कुरदा 
हकिदा ठट्दा/रमदाइलो/हाँसो, मौनतदा र कहहलवेकदाहीँ अपदाच् 
वदा अरुचचकर अभभव्यक्तिको रुपमदा पनन आएकदा भथए। यद्यटप 
लशकत समूह छलिल गहहरदाईमदा जदान थदालवेसँगै सहभदागीहरू 
पनन खुलै् गए।

हदाम्दा अनुसन्धदान उत्तरददातदाको रुपमदा रहवेकदा अपदाङ्गतदा 
अभिकदारकमगी सबैसँग आ-आफनै हदातवे मोबदाइल िोन रहवेको, 
सबैजनदा कदाठमदािौँ उपत्यकदाभभत्रै बसोबदास गरररहवेकदा, 
र नवेपदालको अपदाङ्गतदा अभिकदार आन्ोलनसँग व्यक्तिगत 
वदा संस्दागत सम्बन्ध भएकदाहरू भथए। तैपनन, उनीहरूको 
अनुभव नवेपदालकदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको समग् 
जनसंख्दाको सूचक भनवे होइन। उददाहरणको लदाक्ग, SINTEF 
लवे िवेक्नोलोजी एण्ड सोसदाइिी सन् २०१६ मदा नवेपदालकदा ५९ 
विदा शजल्दाहरूमदा िवेशलिोनबदारवेमदा गरवेको एक सवनेकणलवे 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू मध्यवे िवेरैजसो अझैपनन आिुननक 
रिनवभिको पहँुचमदा नरहवेको दवेखदायो। उति अध्ययन अनुसदार, 
अपदाङ्गतदा भएकदा २ हजदार घरिुरीबदाि शलइएको तथ्दाङ्कमदा 
एक चौथदाई अपदाङ्गतदा भएकदाहरूमदा मदात्रै कप्प्यूिरसम्बन्धी 
आिदारभूत ज्ञदान रहवेको भथयो भनवे तीन चौथदाईलवे मदात्र स्वतन्त्र 
रुपमदा मोबदाइल िोन चलदाइरहवेकदा भथए।17
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बरु, यो अध्ययनलवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूमध्यवे िवेर 
जसो औपचदाररक रुपमदा शशशकत र शहरी जनसंख्दाको 
उपसमूहको अनुभव समवेि्छ। र यो उपसमुहलवे भोक्गरहवेको 
नवभवेद,पहँुचको अभदाव र चुप रहन बदाध्य बनदाइनवे जस्तदा 
समर्सदाहरुबदाि अि्कल लगदाउन सटकन्छ टक नवेपदालमदा 
यस्तदा सुनबिदा नपदाइरहवेको (नवषवेशदाभिकदार नभएकदा) अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूमदाभथ अझ बढी नवभवेद र अभदाव हुनवे गछति।

यो अध्ययनको अकनो सीमदा, अनुसन्धदानको रिममदा हुन 
गएको अनुसन्धदान कदायतिको हस्तदान्तरण हो। अन्तवतातता शलनवे, 
संकशलत नववरणदात्मक तथ्ांकहरू िट्र दान्रिदाइव गनने र नत 
िट्र दान्टरिप्टहरूमदा कदाम सम्न्न गनने कदाम एक अनुसन्धदातदा 
मदािति त् सम्न्न गररयो। अनुभव कथदा एवं संकथनहरूमदा अकता 
अनुसन्धदातदामदािति त् कदाम सम्न्न गररयो। हस्तदान्तरणको यो 
रिटरियदामदा सहभदागीहरुसँग कुरदाकदानी गररएकदा बखतकदा 
कवे ही सुक्ष्म र रिदासहङ्गक सूचनदाहरू गुम् गएको हुनसकछ भन्नवे 
कुरदा हदामी स्वीकदार गदतिछयौँ। यद्यटप त्यसो हुन नहदनको लदाक्ग 
हदामीलवे हरसम्व रियदास गरवेकदा भथयौँ।

अध्ययनिो नधारीिधादी नैविि ससद्धान्त
हदाम्ो अनुसन्धदान नदारीवदादी नैनतक शसद्दान्तद्दारदा ननदनेशशत छ। 
नदारीवदादी शसद्दान्तमदा आिदाररत अनुसन्धदान रिटरियदाको एउिदा 
नवशवेष पक हुन्छ, जुन सुसूचचत मन्जुरी भन्दा अझ बकृहत हुन्छ 
18। व्यक्तिगत अनुभवहरूमदा कवे न्द्रित व्यक्तिगत अन्तवतातता र 
लशकत समूह छलिलमदा स्वयं छलिलकतताहरू आ-आफनदा 
जीवन-अनुभवको नवज्ञ हुन्छन्। तसथति अनुसन्धदातदाहरूलवे 
सहभदागीहरूकदा सबै नवचदारहरूलदाई पयताप्त समय र महत्व 
हदनसक्नवे मदाहौल होस् भन्नवे लक्ष्य रदाखवेकदा हुन्छन्।

यसको अकनो पक, अध्ययनकै एक अंगको रुपमदा 
अनुसन्धदातदालवे आफनो अवक्स्नत (पोशजसनदाशलिी)
लदाई स्वीकदारवेको हुन्छ। जहाँ अनुसन्धदातदालवे “अनुसन्धदान 
उत्तरददातदाहरूसँगको सम्बन्धमदा आफनो स्दान र अवक्स्नतको 
स्व-पररकण (reflect) गनने”19 गदतिछ। त्यस्तो स्व-पररकणलवे 
अनुसन्धदातदालदाई आिुलवे अध्ययनको लदाक्ग छनौि गरवेको 
नबषय आफनै नवचदार, अनुभव र ऐक्बद्तदाकै अभभव्यक्ति हुन् 
भनन बुझ्न सघदाउँछ। बिी एण्ड िदािदालवे पहहलवे दवेखख नै टिशजिल 
अभिकदारमदा कदाम गनुतिको सदाथै नवनवि मुद्दाहरूमदा अपदाङ्गतदा 
अभिकदारकमगीहरूसँग नशजक रही कदाम गरररहवेको हुनदालवे 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको अनलदाइन अनुभवहरूको 
खोजी गनने अध्ययन कदायति रोजवेकदा हौँ।

18	 	Jenkins.K,	Narayanaswamy.	L,	&	Sweetman.C.	(2019).	Introduction:	Feminist	values	in	research,	Gender	&	
Development,	27:3,	415-425,	DOI:	10.1080/13552074.2019.1682311
19	 	IBID.
20	 	Human	sexuality.	(2019,	April	8).	In	Wikipedia.	https://en.wikipedia.org/wiki/Human_sexuality
21	 	vale,	h.	(2017).	In	plain	sight:	On	sexuality,	rights	and	the	internet	in	India,	nepal	and	Sri	lanka.	In	APC’s	EROTICS	
South	Asia	exploratory	research:	Sex,	rights	and	the	internet	(pp.11)	https://www.apc.org/sites/default/files/Erotics_1_FIND.
pdf

यस अनुसन्धदानमदा हदामीलवे हदाम्दा अनुसन्धदान सहभदागीहरू 
अनलदाइन र अिलदाइन दनुनयाँमदा कसरी सहभदागी हुन्छन, 
र ‘सकमतदावदादी’ शक्ति संरचनदा र टपतकृसत्तदालदाई आफनै 
तररकदालवे कसरी चुनौती हदइरहवेकदा छन् भनवेर खोतल्ौँ। 
त्यसको लदाक्ग उनीहरूको व्यक्तिपरक र नवनवि जीवन्त 
अनुभवहरूलदाई आिदार बनदाएकदा भथयौँ। 

िधाययात्मि पररभधाषधा
सुरसषिि थलोः

यस अध्ययनको हकमदा ‘सुरशकत थलो’ भन्नदालवे त्यस्तो ठदाउँ 
वदा थलो हो जहाँ सीमदान्तमदा पदाररइएकदा व्यक्तिहरू एक सदाथ 
भवेलदा हुन्छन्, र संरचनदात्मक नवभवेद र शक्ति रिणदालीको हवेक्दा 
रदाखदै कसैलवे कवे  कस्तो सोचलदा वदा बुझलदा भन्नवे िर नरदाखीकन, 
िरिप्की वदा आरिमणहरूको सदामनदा गनुतिपलता भनवेर त्रशसत 
नभइकन उनीहरूकदा आफनदा अनुभवहरू सदािदासदाि गनने 
गदतिछन्।

यौवनििधाः

यस अध्ययनको रिदायोजनको लदाक्ग- यौननकतदा भनवेको 
व्यक्ति आिूलवे यौननक रुपमदा अनुभव गनने र आिूलदाई नै 
अभभव्यति/रिस्तुत गनने तररकदा हो, त्यसमदा शदारीररक, कदामुक, 
भौनतक, भदावनदात्मक, सदामदाशजक, वदा आध्यदाम्त्मक अनुभूनत र 
व्यवहदारहरू पछतिन्।20

“इन्टरनवेिमदा यौननकतदाको अभिकदारलवे आिूलदाई अभभव्यति 
गनुतिकदा सदाथै आफनोबदारवे अन्वेषण गनने , पुटटि गनने, रिनतरोि गनने र 
रुपदान्तरण गनने कदाम भन्नवे बुखझन्छ। हदामी सबैलवे यसलदाई बुझ्नु 
र आत्मसदात् गनुति आवश्यक छ। यसमदा हुनवे/रहनवे समथतिन-
सहयोग अप्स्वकदार गररनु हुन्न र यो रित्यवेक वकदालतकतता/
अभभयन्तदाको रदाजनीनतक अभ्दासमदा हुनुपछति। यस्तो तब हुन्छ, 
जब अंतबतिगगीयतदा, ऐक्बद्तदा र रुपदान्तरणकदारी नदारीवदादी 
अविदारणदालवे हदामीलदाई अनत िरदाटकलो र ओतरिोतयुति 
सहभदाक्गतदात्मक संवदादहरूलदाई इन्टरनवेिमदा समकृद् बनदाउन र 
नवस्तदार गनति सघदाउँछन्।”21
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अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग- नवषवेशगरी दृटटिगत 
गनति, सचिदार एवं संवदाद गनति, हहििुल गनति र उल्वेखनीय 
शसकदाइहरूमदा पहँुच बढदाउनकदा लदाक्ग सहयोगी रिनवभिहरूको 
िवेरै सम्दावनदा छ।22 तर, त्यस्तदा सहयोगी रिनवभिहरूको 
सम्दाब्यतदा भनवे त्यनत महसुस गररएको छैन। 

पहँुचको सवदालमदा उपकरणहरू (जस्तै मोबदाइल 
िोनलगदायत)मदाभथको असमदान पहँुच पनन पदतिछ। अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूको इन्टरनवेि तथदा सचिदार रिनवभिको रियोग 
सम्बन्धी एक अध्ययनलवे ३२ रिनतशत अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको मदात्रै मोबदाइल िोनमदा पहँुच रहवेको दवेखदाएको 
भथयो। मोबदाइल िोन नभएकदा ६५ रिनतशतलवे आिूसँग 
मोबदाइल िोन नहुनुको कदारणमदा आफनो अपदाङ्गतदालदाई 
औलँ्दाएकदा भथए।23 यद्यटप, सस्तो इन्टरनवेि भएकदा दवेशहरूको 
सूचीमदा नवेपदाल १३औ ँस्दान24मदा रहवेको छ। तैपनन नदागररकको 
रिनतव्यक्ति लदागतको हहसदाबलवे त्यसको मूल् िवेरै नै पछति।

इन्टरनवेिमदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको िवेरथोर पहँुच छ। 
तदापनन अनलदाइन दनुनयाँ उनीहरूको आवश्यकतदालदाई सोचवेर 
बनदाइएको छैन। नवेपदालको सन्भतिमदा, सदामदाशजक आयदामकदा 
पकहरू जस्तैः जदात, लैंक्गकतदा, यौननक अभभमुखीकरण, नश्, 
उमवेर, भदाटषक अि्चन र आभथतिक अवस्दाजस्तदा कुरदाहरू पनन 
बहहष्रणको कदारक तत्व हुनवे गछतिन्।

अपदाङ्गतदा अभिकदार समूहहरूको कवेत्रमदा टरियदाशील 
सङ्घसंस्दाहरूको वकदालत पचिदात नवेपदाल सरकदारलवे 
दृटटिनवहहनहरूकदा लदाक्ग थोरै भएपनन सहुशलयत हदएको छ। 
जस्तैः सहुशलयत शलनको लदाक्ग उनीहरूलवे नवेपदाल िवेशलकमको 
कदायतिलयमदा आफनो अपदाङ्गतदा पररचयपत्र पवेश गरवेमदा भ्दाइस 
प्यदाकमदा सहुशलयत रिददान गनने गरवेको छ। तथदाटप, भ्दाइस 
प्यदाक टकन्न सक्नवे उनीहरूको कमतदामदा मदात्रै यो मदानमलदा 
सीनमत नरहवेकोलवे अझै िवेरै अि्चन बदाकी नै छ। अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग उपलब्ध रिनवभिहरू मदाभथको 
पहँुच मदात्रै चचन्तदाको कुरदा होइन। ती टिशजिल रिनवभिहरू 
रिभदावकदारी तररकदालवे चलदाउन र चलदाउन शसक्न उनीहरूलदाई 
सदाथ-समथतिनको पनन खाँचो छ। उनीहरूकदा लदाक्ग, हदाितिववेयर 

र त्यसलदाई चलदाउनवे सीप, दबुै कुरदा आिु रिनतकुल दनुनयाँकदा 
सहयोगी सदािन हुन्।

यस्तो पूवतिननिताररत संरचनदा भएको अनलदाइन दनुनयाँमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू कसरी पदाखदा पदाररन्छन् भन्नवे कुरदा 
हदाम्ो आफनै अनुसन्धदानलवे दवेखदायो। जब हदामी हदाम्ो मदात्रदात्मक 
(क्दान्दन्टिवेटिभ) सभनेमदािति त् अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूसम् 
पुग्यौँ, जम्दा ६ जनदा मदात्रै उति सभनेमदा सहभदागी हुन सकवे । िवेरै 
संख्दामदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको आवदाज समदाववेश गनति 
हदामीलवे व्यक्तिगत रुपमै भवेिघदाि गनने, सदाङ्कवे नतक दोभदाषवेको 
व्यवस्दा गनने र अन्य आवश्यक सहयोग सहहतको थप अकनो 
खदाकदा ननमताण गनुतिपयनो। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको 
इन्टरनवेिमदा पहँुचसम्बन्धी हुनवे कुरदाकदानीहरू कसरी नीनतगत 
छलिलको अंग हँुदैन भन्नवे बदारवेमदा पनन हदाम्दा सहभदागीहरू रिटि 
भए।

हदाम्दा एक सहभदागीलवे भनवे, इन्टरनवेिमदा पहँुच हुनुको मतलब 
त्यसमदा सँिै सबैलवे समदान पहँुच रदाखछन् भन्नवे होइन; कसरी 
उनीहरूलवे पहँुच रदाखीरहवेकदा छन् , कहाँ पहँुच रदाखीरहवेकदा छन् 
भन्नवे रिश्न पनन उभत्तकै महत्वपूणति छ।

इन्टरनवेिमदा पहँुच हुनु भनवेको रिदायः कवे ही ननशचित पूवतािदारहरू 
हुनु पनन हो। जस्तो टक ननशचित सदामदाशजक-आभथतिक पकृष्ठभूनम 
हुनु वदा इन्टरनवेि भएको कदायतिस्लमदा रोजगदार हुनु, वदा 
इन्टरनवेिको व्यवस्दा भएको शहरी कवेत्रको बसोबदासी हुनु 
आहद।

नवेपदालमदा अपदाङ्गतदा, यसको सदामदाशजक-सांस्कृ नतक 
मदान्यतदाको नवकदासको सन्भतिमदा रदाटटिट्र य अपदाङ्ग महदासंघलवे 
सन् २०१३ मदा एक समीकदा गरवेको भथयो। उति समीकदालवे 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू मदाभथको पूवताग्दाही सोच “अनुददान 
र सवेवदा-सुनविदा पदाउनु पनने लदाभग्दाही”को रुपमदा पररवनततित 
हँुदै गएकोमदा त्यसरिनत आभदारी बन्नुपनने कुरदा अगदािी ल्दायो।25 
समीकदाको ननष्षतिमदा उल्वेख गररएको छ, पररणदामस्वरूप 
“उनीहरुलदाई सवेवदा सुनविदा हदनवे रदाम्ो उदवेश्यलवे योजनदा बनदाएर 
उनीहरु समक त् पुयताइन्छ तर ती पयताप्त परदामशति सहहत भनवे 
बनदाइएकदा हुदैनन् ”।(�ेक्�म)
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त्यसो त, अपदाङ्गतदा आन्ोलनभभत्रै परोपकदारी ढाँचदा अनत 
आलोचचत छ, टकनभनवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे जवे 
“रिदाप्त” गछतिन् उनीहरू त्यसकै “नवषय” हुन् भनवेर मदान्नवे 
गररएको छ। “अपदाङ्गतदाको व्यदापकतदा”को हकमदा परोपकदारी 
ढाँचदालवे रदाटटिट्र यस्तरमदा पनन नववदाद शसजतिनदा गरवेको छ।26 जुन 
ढाँचदा अन्तगतित सरकदार न्यून व्यदापक दरकदा सदाथ अक्घ बढवेको 
छ। त्यस्तोमदा अपदाङ्गतदा समुददाय कवे न्द्रित गैरसरकदारी संस्दा 
र स्वदावलम्वन संस्दाहरूको कदामहरूको गणनदा हुनैपछति। 
अपदाङ्गतदाको मदानवअभिकदारमुखी अविदारणदालवे अपदाङ्गतदालदाई 
मदानव नवनवितदाको एक हहस्दाको रुपमदा शलएको छ, जसको 
रित्यवेक स्वरुपलदाई सम्दान र समथतिन गररनुपदतिछ।27 उति 
अविदारणदालवे असकम वदातदावरणको कदारणलवे वहहष्रण 
हुन्छ भन्नवे ठदान्छ। तसथति, वदातदावरण पररवततिन गनुति भनवेको 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई “हदइनवे” कुनैपनन कुरदा 
होइन, बरु उनीहरूको अन्तननतिहहत अभिकदारको कुरदा हो भन्नवे 
बुझ्नुपदतिछ।

सदामदाशजक अवरोि, भवेदभदाव र बहहष्रणलवे अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूलदाई समदाजमदा पूणतिरुपमदा सदामवेल हुनबदाि 
रोक्छ। उनीहरूलवे यदातदायदात, शशकदा, रोजगदारी, स्वदास्थ्य 
सवेवदाको पहँुचमदा अवरोि झवेलनुपछति। ७२ रिनतशत अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरू बवेरोजगदार रहवेको र ५६ रिनतशत रोजगदार 
रहवेकदाहरूलवे समवेत उनीहरूको “सदामदाशजक सहभदाक्गतदा 
मयताहदत नरहवेको” लगदायतकदा व्यदापक भवेदभदावबदारवे उल्वेख 
गरवेकदा छन्।28

जब अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे सूचनदा र सवेवदाहरू शलनवे 
बवेलदा आउँछ, तब उनीहरूलवे िवेरै कहठनदाइहरू झवेलनुपछति।चदाहवे 
त्यो चचटकत्कहरूलवे ननयनमत रुपमदा अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूको यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्य सवेवदा रिददान 
गनति अस्वीकदार गरवेकोमदा होस्, अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्ति 
अनुकूल सूचनदा नपदाएकोमदा होस्, वदा उनीहरूको शररर र 
स्व-अभभव्यक्तिको छनौि मदाभथ हुनवे एकनदासवे ‘मूल्दाङ्कन’ 
होस् जतदाततै बदािदा र समर्सदाहरू खवेप्ुपछति। अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग अिलदाइन स्व-अभभव्यक्ति र 
यौननकतदाको अभभव्यक्ति एकनदासवे ‘मूल्दाङ्कन’, भवेदभदाव र 
अझ भद्दा ठट्दा/उपहदासको नवषय बनदाइन्छ।

अनलदाइन थलोलवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको स्व-
अभभव्यक्तिको लदाक्ग सुरशकत ठदाउँ र अरु समूहहरूमदा 
जदानवे वैकक्ल्पक िोरम रिददान गरवेतदापनन अिलदाइनमदा हुनवे 
भवेदभदावहरूकदा थुरिै स्वरूप अनलदाईनमदा समवेत भवेटिन्छन्। 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू अनलदाइन थलोमदा दबु्यतिबहदारमदा 
पछतिन् , त्यहाँ उनीहरुको आवश्यकतदा अनुकूल नननमतित 
सदामदाग्ीहरूको अभदाव छ , रिनबभिमदाथी पहँुचको अभदाबसंगै 
उनीहरुलवे अनलदाइनमदा दैननक अनक्गन्ती चुनौतीहरूको 

26	 –	Ibid.
27	 	Introducing	a	human	rights	model	of	Disability.	Disability	Advocacy	Resource	Unit.	http://www.daru.org.au/how-
we-talk-about-disability-matters/introducing-the-human-rights-model-of-disability
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सदामनदा गनुतिपनने हुन्छ। नवेपदालमदा महहलदा तथदा बदाशलकदाहरू 
जहहल्ै हहसंदाको चपवेिदामदा पछतिन् भन्नवे सांस्कृ नतक िदारणदा छ। 
सोहीअनुरुप उनीहरूरिनतको सुरकदा र संरकणको ददाक्यत्व 
संरकणवदादी दृटटिकोणबदाि ननदनेशशत छ। अनत संरकणदात्मक 
अभभभदावकत्वको रिवकृभत्त हदावी छ। यस्तो पकृष्ठभूनममदा, अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा तथदा बदाशलकदाहरूलवे इन्टरनवेि रियोग गदता 
उनीहरूकै पररवदार र हवेरचदाहकतताहरूबदाि थप ननगरदानी 
खवेपीरहवेकदा छन्। यस्तो पररक्स्नतमदा, इन्टरनवेिमदा पहँुच 
भएपनन अनलदाइनमदा यौननकतदासम्बन्धी सदामदाग्ीहरू भवेट्दाउन 
र आफनो यौननकतदा व्यति गनति उनीहरुकदा लदाक्ग चुनौतीपूणति 
छ।

हदाम्दा अन्तवतातता सहभदागीहरूलवे इन्टरनवेिमदा पूणति रुपमदा 
पहँुच रदाख्नको लदाक्ग अवरोि झवेशलरहवेको अनवेक अनुभवहरू 
सुनदाएकदा भथए। स्कीन ररिर रियोग गनने हदाम्दा एक सहभदागीलवे 
सुनदाए:

“म अंग्वेजी शब्दहरू पढ्न सकछु तर म नवेपदाली शब्द 
पढ्नै सक्क्न। अनन, पीटिएि भसतिनमदा भएको सदामदाग्ी 
पढ्न अकनो एप चदाहहन्छ। त्यसैलवे, सबैकुरदा रदाम्ोसँग दवेख्न 
सटकदैन। जब मदाननसहरूलवे तस्ीरहरू हदालछन्, एपलवे 
त्यसलदाई बुझदैन। त्यसलवे कवे वल यहाँ तस्ीर छ मदात्रै 
भन्छ। तस्ीर कवे को बदारवेमदा हो भन्नवे कुरदा हदामीलवे जदान्न 
पदाउदैनौँ।”

उनलवे अझ थपदै भनवे, स्कीन ररिर रियोगकतताहरूकदा लदाक्ग 
नवेपदाली भदाषदाकदा ववेबसदाइिहरू चलदाउन गदाह्ो छ। िलस्वरूप 
उहाँ र उहाँजस्तदा थुरिै दृटटिनवहहन वदा न्यून दृटटियुति व्यक्तिहरू 
थोरै ववेबसदाइिमदा मदात्र जदान सकछन र अत्यदावश्यक सुचनदा 
शलनबदाि बभचित छन्।

अनलदाइन रियोगकतताहरुमदा बहहरदा व्यक्ति र सुस्त श्वण 
भएकदा व्यक्तिहरूको समर्सदाहरू िरक छन्। एक 
अन्तवतातताकदा सहभदागीलवे इन्टरनवेिमदा अत्यदाभिक अंग्वेजी 
रियोग हुनवे र आिूलदाई भनवे नवेपदाली भदाषदा सहज लदाग्नवे हँुददा 
त्यसमै जोि हददैँ आफनो चचन्तदा जदाहवेर गरवेकदा भथए। उनको 
भनदाईः

“म ट्ीिर कसरी चलदाउनवे भन्नवे कुरदा शसक्न चदाहनु्छ। त्यहाँ 
मैलवे कवे  कवे  कुरदाहरू पोटि गनति सकछु भन्नवेबदारवेमदा सुनवेको 
छु। तर त्यहाँ [गररनवे कुरदाकदानीहरू] रिदायः अंग्वेजीमदा 
हुन्छ। मलदाई अंग्वेजी त्यभत्त आउँदैन। त्यसैलवे रदाम्ोसँग 
कुरदाकदानी नभएको वदा गलत कुरदा सचिदार भएको म 
चदाहन्न। मैलवे त्यो शसकै् शसटकन। टकनभनवे म आफनो 
पूरदा हदन िोनमै नबतदाउन चदाहन्न, म िवेरै चलदाउहदन। 
कदाम पनने हँुददा रिदायःजसो िवे सबुक, म्दासवेन्जर, भदाइवर 
र कहहलवेकदाही स्दाइप चलदाउँछु। अन्तरताटटिट्र य रुपमै 
स्दाइपलदाई नमटिङहरूको लदाक्ग रियोग गररनवे हँुददा म 
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स्दाइप चलदाउँछु।”

आफनो दैननक जीवनकदा कुरदा गनति इन्टरनवेि रियोग गदता, 
महहलदाहरुलवे िवे सबुक, ट्ीिर र अरु थलोहरू चलदाउनवे गरवेको 
बतदाए। यद्यटप, कवे हहलवे भदाटषक अि्चनकदा कदारण, खदासगरी 
बहहरदा व्यक्ति वदा सुस्त श्वण भएकदा महहलदाहरूकदा हकमदा 
िैरै हदसम् सही संवदाद नभएको कुरदा रदाखवेकदा भथए।

एक महहलदालवे आिूलवे इन्टरनवेि चलदाउँददा आफनो श्ीमदानलवे 
त्यसमदा कसरी मध्यस्तदा/ननगरदानी गनने गछतिन् भन्नवे कुरदा 
बतदाए। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूकदा लदाक्ग यी नबरलै हुनवे 
अनुभव होइनन्। उनलवे भनवे:

“म रिदायः मवेरो सबै शसजतिनदा र चचत्रकलदाहरू इन्टरनवेिमदा 
रदाखछु। उहाँ (श्ीमदान्)लवे मवेरो (सदामदाशजक सञ्जदालकदा) 
पोटिहरू हवेरवेपचछ मलदाई आफनो कदाममदा कवे न्द्रित 
होऊ भन्नुभयो। उहाँलवे नै मवेरो लदाक्ग रिदायः यी कदामहरु 
गनुतिहुन्छ। म आफनदा नवदवेशी सदाथीहरूसँग अनलदाइनमदा 
र म्दासवेन्जरमदा भभटियो कलमदा कुरदा गछुति। मवेरदा भदारतकदा 
सदाथीहरू थुरिै छन्। उनीहरू बैंगलोर, मुम्बइ र हदल्ीकदा 
हुन्। बहहरदा सदाथीहरू पनन िवेरै छन्। म उनीहरूसँग 
भभटियो कलमदा कुरदा गछुति। उनीहरूलवे मसँग िवेरै कुरदाहरू 
भन्नवे गछतिन्। नवेपदालमदा यस्तो हँुदैन।”

त्यस्तैगरी अकनो एकजनदालवे, इन्टरनवेिको रियोगमदािति त् आिू 
अपदाङ्गतदा समुददायसम् पुगवेपनन अन्ततः श्ीमदानलवे त्यस्तो गनति 
रोकवे को कुरदा बतदाएकदा भथए।

“मलदाई कलदासम्बन्धी कुरदाहरू इन्टरनवेिमदा खोज्नवे इच्दा 
छ। म इन्टरनवेि हवेछुति  र रियोग गछुति। अनन बहहरदाहरूको 
कवेत्र (समुददाय)मदा कवे  भइरहवेछ भन्नवेबदारवे अनुसन्धदान गछुति। 
पहहलवे, जब म कलवेज पढ्थवे, त्यसबवेलदा मैलवे सांकवे नतक 
भदाषदामदा कुरदा गछुति  भनवेको भथएँ, तर श्ीमदान्)लवे (कसैसँग)
नगनूति भन्नुभयो। मवेरो आफनै समुददाय छ। मवेरो समुददायमदा 
मैलवे रियोग गनति सक्नु पछति। उहाँलवे यो कुरदा बुझ्न सक्नु 
भएन अनन हदाम्ो नववदाद पयनो।”

यी सबै इन्टरनवेिको पहँुचसँग गाँशसएकदा सदामदान्य टिप्पणीहरू 
मदात्र हुन्। यौन तथदा रिजनन् अभिकदारसम्बन्धी सदामदाग्ीहरूमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूकदा पहँुच हुनु भनवेको िवेरै जटिल 
कुरदा हो। अन्तवतातता शलनवे व्यक्तिसँगको अन्तवताततामदा, अपदाङ्गतदा 
भएकदा एक महहलदालवे भनवे:

सोिकतता: कवे  तपदाईलदाई ववेबसदाइिहरूमदा हदइएको 
जदानकदारीहरू साँच्चै रिभदावकदारी छन् र यौननकतदाबदारवेको 
सदामदाग्ीहरू पयताप्त छन् भन्नवे लदागछ ?

उत्तरददातदा: पयताप्त छैन। कहहलवेकदाही मदान्छवेहरूलवे 
त्यसलदाई एकदमै नकदारदात्मक तररकदालवे अथ्ताउँछन्। 
त्यसबदारवेमदा थप भन्नको लदाक्ग ती सदामदाग्ीहरू समवेत 
कदािी छैनन्। जब हदामी पोनतिसम्बन्धी कुरदा गछछौ त्यस्तो 
कुरदाहरू त्यहाँ जोटिनै सकै्नन्। त्यस्तैगरी दृटटिनवहहन 
नभएकदाहरूकदा लदाक्ग ती सहजै पहँुचयुति छन्। तर 
दृटटिनवहहनहरूकदा लदाक्ग आवदाज पयताप्त मदात्रदामदा हँुदैन।
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यौ�नकता र अपांगता भएको 

श�रर- मौन सं�ृ�त
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य ौनिकता र अपांगता भएको शररर- म ौि 
संस्कृ वत

29	 	Hao.A.P.	(2019	DEcember	4).	Internet	Freedom	is	Not	Enough	-	Cyberfeminists	Are	Fighting	For	a	new	reality.	
GENDERIT.	ORG.	https://genderit.org/articles/internet-freedom-not-enough-cyberfeminists-are-fighting-new-reality
30	 	See	page	8	for	further	discussion	on	“rights	based	approach”

एनन िोब हउ (Ani Phoebe Hao)लवे हदामीलवे पदाउनुपनने 
टिशजिल संसदारको पररकल्पनदा गरवेकदा छन्। उनको 
पररकल्पनदामदा एउिदा संसदार छः “जहाँ हदामीलवे हदाम्ो 
अभिकदारहरूभन्दा बढी पदाउँछौँ; जहाँ हदामी आफनदा 
पहहचदानहरूमदा रमदाउन सकछौ, जहाँ यौननकतदालदाई अभ्दास 
गनति सकछौँ, जहाँ नयाँ मदाननसहरूसँग भवेि्न सकछौँ, 
सूचनदाहरूमदा पहँुच रदाख्न सकछौँ। र, जोखखम र आनन्/
सुखबदारवे सुसूचचत ननणतिय शलन सकछौँ।”29

एनन िोब हउको यहह आदशति मदान्यतदाबदािै हदाम्ो अनुसन्धदान 
पनन ननदनेशशत छ। यद्यटप, यस्तो आकांकदा र नवेपदालको 
वदास्तनवक िरदातलबीच नवशदाल खदािल यथदावतै छ। 
महहलदाको सुखदानुभूनत र यौननक अभभव्यक्तिको स्वतन्त्रतदा 
सम्बम्न्ध छलिल त परको कुरदा महहलदाको यौन तथदा 
रिजननसँग गाँशसएकदा स्वदास्थ्य समर्सदाकदा कुरदा गनति समवेत 
नवेपदाली समदाजमदा गदाहनो छ। यसबीच, अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूको यौननकतदाको कुरदा गनुति भनवेको अकल्पनीय र 
अनतवदादी कुरदा गनुति सरह हो।

सम्वत, हदामीलवे कस्तो मदाहौलमदा अनुसन्धदान गरवेकदा छौँ भन्नवे 
कुरदा एक सहभदागीलवे भनवेकै कुरदालदाई छोिकरीमदा यहाँ रदाखददा 
बुझ्न सटकएलदाः

“हददी, हदामी यस्तो समदाजमदा बसछौँ जहाँ हदामीलवे 
महहनदावदारी (जस्तो सदामदान्य) नवषयमदा पनन खुलवेर कुरदा 
गनति सकै्नौँ, यौननकतदा जस्तो नवषयमदा खुलवेआम कुरदा 
गनुति भनवेको एउिदा सपनदा जस्तो हो, जुन भोग्न पदाउनु िवेरै 
िदाढदाको कुरदा हो।”

त्यस्तै, अरु सहभदागीहरूलवे समवेत उनीहरूको समूहहरूमदा 
यौननकतदाबदारवे टकन कुरदाकदानी भइरहवेको छैन भनवेर महशुश 
गरवेको असुनविदाहरू बदारवे बतदाए।

“हदाम्ो सन्भति यस्तो छ टक नवेपदालमदा यौननकतदाबदारवे 
महहलदाहरूलवे खुलवेर कुरदा गनति सकै्नन्। अभिकदारकमगीकै 
रुपमदा भएपनन, यस्तदा आिदारभूत स्वदास्थ्यसम्बन्धी, 
जस्तै योनीबदाि सवेतो पदानी बग्नवे कुरदा समवेत गनति सकै्नौँ, 
यौननकतदाको बदारवेमदा त कुरै छदािौँ।”

“[हदामी यौन र यौननकतदासम्बन्धी िवेरै कुरदाहरूमदा 
जदानकदार छौँ] तर यस्तदा कुरदाहरू खुल्दा रुपमदा गनति 

गदाह्ो छ।”

“खदासमदा, त्यस्तदा जदानकदारीहरू कोही कसैलवे पनन 
अरूहरूलदाई भनै्नन्, तर उनीहरू त्यससम्बन्धी 
लवेखहरू भनवे पढ्नवे गदतिछन्।”

यौननकतदाबदारवे कुरदाकदानी गनने महहलदाहरूको कमतदालदाई 
टपतकृसत्तदात्मक दनुनयाँमदा कसरी खुप्च्दाइन्छ भन्नवेतिति  ध्यदान 
हदएर अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूसँग हदामीलवे छलिल गरवेकदा 
भथयौँ। दशकण एशशयदाकदा अन्य िवेरै समदाजहरूमदा झैँ नवेपदालमदा 
पनन रिनतष्ठदा, सम्दान र शुद्तदाको टपतकृसत्तदावदादी िदारणदा 
महहलदासँग जोटिएको छ। र, महहलदाको यौननक स्वतन्त्रतदा र 
रिजनन् स्वदास्थ्यलदाई नैनतकतदाको कसीमदा रदाख्नवे गररन्छ।

“नवेपदालमदा यौन र यौननकतदाबदारवे सदाथीहरूसँग कुरदाकदानी 
गनति एकदमै अपठ्दारो छ। म कसैसँग पनन कुरदा गनति 
सक्क्न। मवेरो हकमदा म आफनै श्ीमदानसँग पनन कुरदा 
गनति सक्क्न। म श्ीमदानसंगै बसवेर िवेरैजसो समय पोनति 
हवेनने गथने। खदासमदा उहाँलवे नै मलदाई त्यस्तो हवेनति शसकदाउनु 
भएको भथयो। तर जब हदामी छुहट्यौँ, उहाँलवे मलदाई एक 
चररत्रहीन कवे िी, जो पोनति हवेछति  भन्नवे आरोप लगदाउनुभयो। 
हदामी यस्तो दवेशमदा बसछौँ जहाँ यौननकतदाको कुरदा गनति 
मनदाही छ।”

नवेपदालको सदामदाशजक पररववेशमदा यौन र यौननकतदाबदारवे मज्दालवे 
कुरदाकदानी गनुति सहज छैन। अझ, नवेपदालको अपदाङ्गतदा अभिकदार 
आन्ोलन उच्च ब्दाह्मण पुरुषहरूलवे हाँकी रहवेको पररबवेशमदा 
अभभयदानकदा एजवेण्डदाहरू उनीहरूलवे नै तयदार पदाछतिन्। र, 
उनीहरूलवे आफनो एजवेन्दा/ढाँचदामदा यौननकतदाको नवषय 
रदाखदैनन्। रदाज् कल्दाणकदारी/परोपकदारी अविदारणदामदा र 
अभिकदारवदादी समूहहरू भनवे अभिकदारवदादी अविदारणदा30मदा 
आिदाररत छन्। तैपनन आन्ोलनभभत्र अझैपनन महहलदा र 
बदाशलकदाहरूको सवदाललदाई अन्तरबगगीयतदाको कोणबदाि हवेनने 
गररदैन।

दमनकदारी रिभुत्वशदाली संकथनहरूको पररणदामस्वरुप 
महहलदाहरूलदाई बोलन, यौननकतदाबदारवे अन्वेषण वदा अभभव्यति 
गनति ननरुत्दाहन गररन्छन्। त्यसमदा पनन अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूलदाई अझ बढी ननरुत्दाहहत पदाररन्छ। जसलवे गदता 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे यौननकतदाको सन्भतिमदा अझ 
िवेरै रुढीवदादी/पुरदातन अपवेकदा र व्यवहदारहरूसँग लि्नुपनने 



हुन्छ। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूमदा टपतकृसत्तदावदादको तहहरू 
नवस्तदार हँुदै जाँददा उनीहरूलदाई लगदातदार दयदाको पदात्र/
ननप्छरो वस्तु, सहयोगको खाँचो रहहरहनवे, र एजवेन्ीको लदाक्ग 
असकम हुनवे पदात्रको रुपमदा हवेनने गररन्छ। नवश्व्यदापी रुपमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्यमदा 
बलजफ्ी बन्धदाकरण , जबरजस्ती गभतिपतन र व्यदापक 
ननयन्त्रण सहहतकदा गनतनवभिबदाि नै यो कुरदा दवेखखएको छ।31 
सन् २०१७ मदा भएको संयुति रदाटिट्र संघको सदािदारण सभदामदा 
संयुति रदाटिट्र  संघको स्वेशल यतापोितिर क्दािशलनदा दवेभदानददासलवे 
भनवेकदा भथए:

“भवेदभदावपूणति कदानून र नीनतहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा कवे िी 
तथदा युवतीहरूको छनौि र शरररमदाभथको ननयन्त्रणको 
अभिकदारको उपभोग गनने, उनीहरूको अखण्डतदाको 
उल्ंघन गनने र मयताददाबदाि वभचित गनने लगदायतकदा 
मौशलक अभिकदारलदाई कम आँक्नवे गरवेको छ। जबकी 
व्यवसदायकमगी र हवेरचदाहकतताहरूको चदासोलदाई भनवे 
रिोत्दाहन गनने गदतिछ।”

यसबदाि अन्तवतातताकदा सहभदागीहरूलवे उनीहरूको 
यौननकतदालदाई घरभभत्रै र समदाजमदा कसरी हवेररन्छ भनवेर 
हदामीलदाई बतदाएको कुरदालदाई अझ सुदृढ बनदाउँछ। कवे वल 
अन्य शररर भएकदाहरू मदात्रै सुखदानुभूनतको टरियदाकलदापमदा 
संलग्न हुन सकछन् वदा त्यस्तो कदायतिमदा रुचच रदाखछन् भन्नवे 
िदारणदा रदाखवेर अपदाङ्तदा भएको शरररलदाई सँिै अयौननक 
रिदाणीको रुपमदा व्यवहदार गररन्छ। एक सहभदागीलवे भनवे अनुरुपः

“यो नवषयलदाई महत्वपूणति मदाननदैन। अपदाङ्गतदा 
भएकदाहरूको पनन शदारररीक चदाहनदा हुन्छ भन्नवे कुरदा 
कसैलवे सोचदैनन्। उनीहरूलदाई यौनको आवश्यकतदा 
छैन र उनीहरूलदाई यौनको चदाहनदा हँुदैन भनठदाननन्छ। 
यौन भन्नवे कुरदा कवे वल अन्य व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग मदात्र हो। 
सदायद यौननकतदाबदारवे कुरदा नगनुतिको कदारण पनन त्यही नै 
होलदा। तर हदामी यसको लदाक्ग आवदाज उठदाइरहवेकदा छौँ।”

यस्तदा सदामदाशजक अपवेकदा र अंतबतिगगीय शोषणहरूको कदारण 
र कसैलवे गलत सोचलदान् भन्नवे िरलवे यस्तदा मुद्दाहरूमदा 
बोलन हहटचकचदाउनवे गदतिछन्। एक अग्ज अपदाङ्गतदा 
अभिकदारकमगीसँगको व्यक्तिगत अन्तवतातताकदा बवेलदा यो 
कुरदामदा जोि हदइएको भथयोः

उत्तरददातदा: कोही व्यक्ति अपदाङ्गतदा भएको छ भन्नुको अथति 
ऊसँग यौननकतदा छैन भन्नवे होइन। अपदाङ्गतदा भन्नवे कुरदा 
कसैको यौननकतदासँग सम्बम्न्धत छैन। यी दबुै िरक 

31	 	(2017	October24).Forced	sterilization	of	young	women	with	disabilities	must	end,	UN	rights	expert	says	[White	
Paper].	OHCHR.	https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22289&LangID=E
32	 	Kayastha,	S.	(2016).	Sexuality	of	women	with	physical	disabilities:	Experience	and	realities	[Masters	dissertation,	
Tribhuvan	University].	Tribhuvan	University	Library.

कुरदाहरू हुन्। 

सोिकतता: तपदाईलवे यस्तदा भदावनदाहरू कहहल्ै 
इन्टरनवेिमदा रदाख्नुभएको छ ? 

उत्तरददातदा: छैन। 

सोिकतता: टकन नरदाख्नुभएको ?

उत्तरददातदा: यो चदाहह ँयस्तो कुरदा हुन्छ टक मदाननसहरूलवे 
तपदाईलदाई िरक रुपमदा हवेनति थदालछन्। मदाननसहरूलवे 
नरदाम्ो टिप्पणीहरू गछतिन्। त्यसैलवे यस्तदा कुरदाहरू मैलवे 
शसक्नुपछति, जुन मैलवे शसक्न जरुरी छ, तर नतनलदाई 
सदामदाशजक सञ्जदालमदा पोटि गहदतिन। 

सोिकतता: टकन ?

उत्तरददातदा: मलदाई लदागछ मदाननसहरूलवे नकदारदात्मक 
मूल्दाङ्कन गछतिन्, त्यसैलवे। 

सोिकतता: तर तपदाई त संस्दाको अध्यक पनन हुनुहुन्छ 
नन हैन ?

उत्तरददातदा: अँ…अँ… 

सोिकतता: तपदाईसँग यस्तो दह्ो पहहचदान छ।अनन 
िवे सबुकमदा भएकदा िवेरै मदाननसहरूलदाई थदाहदा पनन छ 
होलदा टक तपदाई रिजनन् स्वदास्थ्यमदा कदाम गनुतिहुन्छ भनवेर, 
अनन तपदाईलदाई यस्तो िर टकन ?

अन्तवतातता हदनवे व्यक्तिः यो एउिदा अचम्को कुरदा हो। हदामीलदाई 
थदाहदा छ टक यस्तदा कुरदाहरू लुकवे कदा छन् र समदाजमदा यसबदारवे 
िवेरै कुरदा पनन गररदैन। हदामीलवे यसलदाई सदामदान्य कुरदाको 
रुपमदा शलनुपछति,जस्तैः खदानवेकुरदा, बदास र लुगदािदािदाहरू, यो 
आिदारभूत आवश्यकतदाहरू मध्यवेको एक पनन हो। हदामीलवे 
यसबदारवे हदाम्ो सदाथीहरू मदाझ कुरदा गरररहवेकै भएपनन यी 
नवषयमदा कुरदाकदानी थदालनै गदाह्ो छ।

अपदाङ्गतदा भएकदा मदाननसहरू अयौननक रिदाणी हुन् भन्नवे अपदाङ्गतदा 
र यौननकतदासम्बन्धी रिभुत्वशदाली संकथनलदाई त्यदाग्न सशजलो 
छैन। उनीहरूको यौननकतदालदाई समदाजमदा रहवेकदा जो कसैको 
यौननकतदा सरह सदामदान्य मदानननु मुण्किल छ।

अयौवनि िधा अवियौवनि रुपमधा हदेररनु
नवश्भर नै अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरूलदाई अनदाकषतिक र 
यौनकदायतिकदा लदाक्ग बवेकदामवे भनवेर हवेनने गररएको छ। नवेपदालमदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई रिदायःअयौननक रिदाणी जस्तो 
व्यवहदार गररन्छ। उनीहरू यौन सम्बन्ध रदाख्न नसक्नवे, बच्चदा 
जन्दाउन र हुकताउन असमथति हुन्छन् भन्नवे मदान्यतदा छ।”32

तसथति, जब अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू आफनो यौननकतदा 
व्यति गनति थदालछन्, त्यो (अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्ति अयौननक 
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हुनवे) आम बुझदाइको नबपररत हुन जदान्छ। जसलवे गदता यस्तो 
पूवताग्दाही िदारणदाको ठ्दाकै् उल्ो उनीहरूलदाई अनतयौननक 
रिदाणीको रुपमदा चचत्रण गनति थदाशलन्छ। जब उनीहरूलदाई 
दईु नवपररत अयौननक वदा अनतयौननक मध्यवे जबजतिप्स्त एक 
पहहचदान रोज्न लगदाइन्छ, हदाम्ो अनुसन्धदानकदा अभिकांश 
सहभदागीहरूलवे कम सदामदाशजक जोखखमहरू हुनवे पहहचदान 
रोजवे। अथतात अनतयौननक भन्दा अयौननक रिदाणीकै रुपमदा 
हवेरोस् भन्नवे कुरदा भथयो। सहभदागीहरूलवे आिुलदाई अनतयौननक 
व्यक्ति भनठदानवेर नकदारदात्मक पररणदाम झवेलनुभन्दा बरु 
अनलदाइनमदा आफनो यौननक पहहचदान सम्बन्धी कुरदा गनति 
मदानवेनन्। यो,िवेरै हहसदाबलवे, बाँच्नको लदाक्ग उनीहरूको एउिदा 
रणनीनत भथयो।

महहलदाहरूलवे आिूमदा भएको यौन इच्दाहरूलदाई मज्दालवे 
प्स्वकदार गदता लगदातदार रुपमदा अनतयौननकको नबल्दा 
भभरदाइन्छ। यो वैवदाहहक सम्बन्धमै बदाभिएको महहलदामदाभथ 
पनन हुन्छ। टपतकृसत्तदात्मक कथनमदा महहलदाको यौन इच्दा 
र त्यसको अभभव्यक्तिलदाई उनीहरूको चररत्रसंग जोिी 
हवेररन्छ र नकदारदात्मक टिप्पणी गररन्छ। यहह कुरदा पुरुषहरूलवे 
महहलदाहरूलदाई लप्ज्त पदानने नवषय बनदाइन्छ। अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा भए पछी अयौननक नै हो भन्नवे एक अपवेशकत 
मदान्यतदा रहवेको अवस्दामदा अनतयौननकको आरोप लदागवे त्यो 
छबी अझ नरदाम्ो रहीरहन्छ। 

यस्तदा सुक्ष्म आरिोशहरू (मदाइरिोएग्वेसन्)को ननतजदा 
भनवेको व्यदापक स्व-ननयन्त्रण हो। स्व-ननयन्त्रणको नबषय 
यो अनुसन्धदानको सबै कुरदाहरू जोि्नवे एउिदा किी पनन हो। 
सहभदागीहरूलवे आफनदा अनुभवहरूबदारवे बोल्दा, आिूतिति  
अनदावश्यक/अरुचचकर यौननक आकति षण नगरदाउनवे 
रणनीनतहरू ननयनमत अपनदाउँदै आएको बतदाए। सदामदाशजक 
सञलदालहरूमदा हुनवे नकदारदात्मक ध्यदानदाकषतिणबदाि जोक्गन 
आिूलदाई आिैलवे नै ननयन्त्रण गददै आएको बतदाए। लशकत 
समूह छलिलमदा एक सहभदागीलवे भनवे:

“हदामी त्यस्तो कुनैपनन खदालको कुरदाहरू त्यहाँ 
(सदामदाशजक सञ्जदालमदा) रदाखदैनौँ जसलवे नकदारदात्मक 
रिनतटरियदाहरू ल्दाउँछ,”

…उति कुरदामदा कोठदाभभत्र भएको सहभदागीहरुको स्टि 
सहमनत भथयो।

अनलदाइनमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा कवे न्द्रित भदाष्यहरूको 
अभदावलवे पनन यौननकतदा र अपदाङ्गतदाको सवदाल छदायाँमदा पनने 
गरवेको छ। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको यौननकतदाबदारवे 
छलिल गनने मोिल/भदाष्यको अभदावमदा पनन अनलदाइनमदा 
यस नबषयमदाभथ छलिल गनुति वदा छलिल गनने कल्पनदा गनति 
समवेत गदाह्ो छ।

जब यस्तदा ननहहत कुरदाहरूबदारवे समदाजमदा बोशलन्छ, त्यसलवे 
नववदाद ननप्त्यदाउँछ भन्नवे बुझदाई रहवेको छ। त्यसैलवे यस्तदा 
संवदादहरू महत्वपूणति मदाननएतदा पनन अभिकदारकमगीहरूलवे कदाम 
गरररहवेकदा अन्य एजवेण्डदाहरू हुन सकछन् र त्यहाँ उनीहरूलवे थप 

जोखखम नहोस् भन्नवे चदाहवेकदा हुन सकछन्। त्यस्तदा “नकदारदात्मक 
टिप्पणीहरू” ननप्त्यदाउनवे वदा मदाननसहरूलवे “भभन्न तररकदालवे 
[उनीहरूलदाई] हवेनति थदालनवे” खदालकदा मुद्दाहरू उठदाउँदैनौ भनवेर 
आफनदा समुददाय वदा समूहहरूबदाि उनीहरुलदाई सुननशचित 
गरदाउन जरुरी पनन हुनसकछ।

अरुलवे अनतयौननक मदान्नवे िर, र समुददायमदा नवश्दासनीयतदा 
गुमदाएपचछ आउनवे नोक्सदानी वदा पररणदाम , नवशवेषगरी सटरिय 
रहवेकदा अभिकदारकमगीहरूकदा लदाक्ग उच्च जोखखमपूणति हुन्छ।

यहद महहलदा तथदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिको यौननकतदा 
स्वीकदानदै कहठन छ भनवेर आत्मसदात गनने हो भनवे उनीहरूको 
सुखदानुभूनत, आनन्ददायी सदामदाग्ीहरूमदा सदाझवेददाररतदाको कुरदा 
त अनत नै कहठन छ। एक सहभदागीलवे स्वीकदारोक्तिको रुपमदा 
बतदाएको कुरदाः

“म आिू त्यस्तो (पोनति) कुरदाहरू हवेछुति। तर म आफनै 
आत्मीय सदाथीहरूलदाई समवेत यो हवेनुतिस् भनवेर भन्न 
सक्क्न। (हाँसो)”

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको यौननकतदाको सन्भतिमदा 
सदामदाशजक “मौनतदाको षियन्त्र” बशलयो छ। यौन सुख/
आनन्जस्तो रिदाककृ नतक कुरदालदाई पनन कुनै अरिदाककृ नतक कुरदा 
‘भोग’ गरवे जस्तो बनदाइएको छ र यौनकदायति/यौनसुखमदा सदामवेल 
भएको कुरदा खोलनु भनवेको आिु रिनत अरुको नकदारदात्मक 
िदारणदा बन्नवे जोखखम मोलनु हो।

पररिवितिि समय 
इन्टरनवेि कसरी यौननकतदा, यौन स्वदास्थ्य र यौन सुखसम्बन्धी 
जदानकदारीको स्ोत भएको छ भन्नवे कुरदा यहाँ उदृत सबै 
अनुसन्धदान सहभदागीकदा अनुभवहरूलवे दवेखदायो। हदाम्दा 
अभिकांश छलिलकतताहरू अपदाङ्गतदा र यौननकतदाबदारवे 
औपचदाररक तथदा अनौपचदाररक स्वरुपमदा गररएकदा 
छलिलकदा हहस्दा बननसकवे कदा भथए। अपदाङ्गतदा भएकदा 
मदाननसहरूको यौननकतदालदाई वकृहत रुपमदा प्स्वकदानुति पनने 
आवश्यकतदा रहवेको कुरदा छलिलमदा आयो। सदाथै यौन तथदा 
रिजनन् स्वदास्थ्य अभिकदार र मन्जुरी/सहमनतको सवदालमदा 
पनन उनीहरूलवे आफनदा कुरदा रदाखवेकदा भथए। जबकी यस्तदा 
जदानकदारीहरू अन्य स्ोतहरूबदाि आउन कहठन छ। र 
उनीहरूको आफनो समूह/सकति लहरूभभत्र यसबदारवे खुलदा 
संवदादहरू नहुनवे भएकोलवे इन्टरनवेिमदाभथ पहँुच हुनवेहरुको 
लदाक्ग त्यो एक महत्वपूणति थलो हो। 

तर, अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग ती सदामदाग्ीहरू 
मदाभथको पहँुच सशजलो छैन र ती उनीहरूको आवश्यकतदा 
नवचदार गरवेर पनन बनदाइएकदा छैनन्। सदाथ् सदाथै , खदाली 
सदामदान्य जदानकदारीमदा पहँुच रदाख्नु मदात्रै पयताप्त होइन। अथतिपूणति 
पररवततिनकदा लदाक्ग आनन्/सुख र सहमनतबदारवे सदावतिजननक 
संवदादहरू हुनुपदतिछ। 
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एकजनदा सहभदागीलवे भनवेझैः

यौन एक आवश्यकतदा हो। यो आपसी सहमनतमदा 
हुनुपदतिछ। तर कवे िीहरू यस बदारवेमदा कुरदा गरररहवेकदा 
छैनन्। टकनकी, यहद उनीहरूलवे कुरदा गरवे भनवे अरु 
मदाननसहरूलवे उनीहरूलदाई नकदारदात्मक दृटटिकोणलवे हवेनति 
थदालनवेछन्। 

यस रिकदारलवे, यौननकतदा, सुख र सहमनतबदारवे कुरदा गनने चदाहनदा 
रदाखददा गनतछदािदा/चररत्रहीन भइनवे, सदामदाशजक अस्वीकदायतितदा 
झवेलनुपनने िरकदा कदारण आनन्/सुखको लदाक्ग सहमतीय, 
पदारस्दाररक लदाभको खोजी गनने कदायतिलदाई समवेत रोकछ। 

कवे ही सहभदागीहरूलवे भनवे, अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरू मदाझ 
त्यस्तदा संवदादहरू हुनको लदाक्ग इन्टरनवेिलवे नबस्तदारै सहयोग 
पुयताउन थदालवेको छ। कवे ही अन्तवतातताकदा सहभदागीहरूलवे 
भनवेअनुरुप, यस्तदा कुरदाहरू गनुति खुलस्त (उनीहरूको आफनै 
शब्दमदा ‘फ्रयदान्क’) हुनुको संकवे त हो। जबकी त्यसको ठ्दाकै् 
नवपररत सदामदाशजक रुपमदा त्यस्तदा व्यक्तिहरुलदाई उत्तवेजक वदा 
अनैतीकको नबल्दा भभरदाइन्छ।

“यो सन्भतिलदाई इन्टरनवेिलवे िवेरै पररवततिन गरवेको छ।”

“मैलवे अनलदाइन स्ोतहरूबदाि िवेरै जदानकदारीहरू पदाउनवे 
गरवेकी छु। म यस्तदा कुरदाहरूमदा एकदमै खुलस्त छु।”

यस्तदा संवदादहरू अकनो तररकदाबदाि हुनु पनन महत्वपूणति छ भन्नवे 
कुरदामदा हदाम्दा सहभदागीहरूलवे जोि हदएकदा भथएः

“नवेपदाल अपदाङ्ग महहलदा सङ्घलवे अहहलवे यौन तथदा रिजनन् 
अभिकदारबदारवे कुरदा गररररहवेको छ। त्यसभन्दा पहहलवे, 
[अपदाङ्गतदा भएकदाहरूको सन्भतिमदा नववदाहको कुरदा गदता] 
म आिैलवे पनन नववदाह गनति सकछु भनवेर कल्पनै गनति 
सक्क्नथवे। तर म अहहलवे एक सुखद वैवदाहहक जीवन 
नबतदाइ रहवेको छु।”

यो एउिदा उददाहरण हो जसलवे , अपदाङ्गतदा र यौननकतदासम्बम्न्ध 
छलिलबदाि अपदाङ्गतदा भएको महहलदालवे आफनो र आफनो 
बकृहत भनवष्यको कल्पनदा गनति सकछन् भन्नवे दवेखदाउछ चदाहवे त्यो 
भनवष्यमदा नववदाह, पररवदार र यौन सुखकदा कुरदाहरू होऊन् वदा 
नहोऊन्। यस्तदा संवदादहरू अझै गनति र यौननक अभभव्यक्ति 
एवं अनलदाइन सदृश्यतदा/उपक्स्नत बढदाउन थप थलोहरूको 
आवश्यकतदा छ।

इन्टरनवेिलवे यौननकतदाबदारवे छलिल गनने एउिदा थलो रिददान 
गरवेको छ। तदापनन यस्तदा छलिलहरू नभइरहवेकदा र आफनो 
यौननक अभभव्यक्तिको लदाक्ग इन्टरनवेिको रियोग नगरररहवेको 
कुरदामदा सहभदागीहरूलवे जोि हदएकदा भथए। 

यसको िवेरै कदारणहरू हुन सकछन्। तीमध्यवे रिमुख चदाहह ँ
“यौननकतदा” र “यौननक अभभव्यक्ति” भन्नवे शब्द रिनतको 

33	 	vale,	h.	(2017).	In	plain	sight:	On	sexuality,	rights	and	the	internet	in	India,	nepal	and	Sri	lanka.	In	APC’s	EROTICS	
South	Asia	exploratory	research:	Sex,	rights	and	the	internet	(pp.13)

संकीणति बुझदाई हो। वदास्तवमदा, हदाम्ो अनुसन्धदानकै रिममदा 
िवे लदा पदारवेकदा भथयौँ टक कवे ही अभिकदारकमगीहरू अनलदाइनमदा 
यौननकतदा सम्बम्न्ध संवदादमदा आिू संलग्न छैन भनवेर सोच्नवे 
गछतिन्। जबटक उनीहरूलवे अपदाङ्गतदा र यौननकतदा सम्बम्न्ध 
सम्वेलनहरूमदा उपक्स्त भएको र त्यस सम्बन्धी सदामदाग्ीहरू 
अनलदाइनमदा हदालवेको कुरदालदाई उददाहरणको रुपमदा बतदाएकदा 
भथए। 

त्यसमदाभथ, सहभदागीहरूको ठूलो संख्दालवे अनलदाइनमदा स्व-
अभभव्यक्ति हदन र आनन्/सुखको खोजी गदता अपनदाएको 
िवेरै तररकदाहरूबदारवे बतदाएकदा भथए। उददाहरणको लदाक्ग, 
यौननक अभभव्यक्तिको रुपमदा नखुट्दाइकन उनीहरूलवे 
सुन्र/आकषतिक लदाग्नवे िोिोहरू हदालवेको, गदाउदै र नदाचदै 
गरवेको भभटियो हदालवेको, सौन्यति र सुखकदा लदाक्ग अरु खोज 
गरवेको जस्तदा कुरदाहरू हदामीसँग भनवेकदा भथए। 

यौवनििधाबधारदे िुरधा गददै 
मदाननसहरुलवे यौननकतदाको सवदालमदा कुरदा गनति चदाहवे पनन 
भदाटषक समर्सदा झवेलनुपदतिछ। यौननकतदा भन्नवे शब्द अंग्वेजी 
शब्द सवेक्सुआशलिीबदाि शलइएको हो। जुन “सवेक्स” भन्नवे 
मुख् शब्दबदाि बनवेको हँुददा यसलदाई एकदमै नदाजुक नवषय 
मदाननन्छ।33 त्यस्तै नवेपदालीमदा “यौन” मूल शब्दबदाि यौननकतदा 
बनवेको र यसको अथति अझ बशलयोसँग “कवे वल यौन/सवेक्स” 
मदात्रै हो, अरु कुरै होइन भन्नवे बुखझन्छ। 

त्यसमदाभथ, यो शब्द कवे हह अक्घ मदात्र अंग्वेजी भदाषदाबदाि ल्दाइएको 
हो र यो आम नवेपदाली समदाजमदा दैननक बोलीचदाली वदा लवेखनको 
अंग बनीसकवे को छैन। त्यस्तै, यौननकतदा भन्नवे शब्द र यसको 
अविदारणदाबदारवे सदाझदा सांस्कृ नतक बुझदाई छैन। हदामीलवे यही 
रिनतववेदनमदा ठदाउँ-ठदाउँमदा बदारम्बदार पढ्दै आइरहवेकदा छौँ टक 
िवेरै अनुसन्धदान सहभदागीहरूलवे यसलदाई साँघुरो पररभदाषदामदा 
बुझवेकदा छन्। जस्तो टक रित्यक रुपमदा शदारीररक सम्बन्ध 
रदाख्नवे टरियदाकलदापसँग मदात्रै जोिवेर यौननकतदालदाई बुखझएको 
छ। व्यक्तिको दैननक शदारररीक, सांस्कृ नतक वदा सदामदाशजक 
रिस्तुतीकरणहरू पनन यौननक (वदा अयौननक) कुरदाहरू नै हुन् 
भन्नवे बुझदाई कमै पदाइन्छ। 

नवेपदाली समदाजमदा “यौननकतदा” शब्दसँग सम्बम्न्धत 
मुद्दाहरूको अथति, पहहलवे नै शशटितदा र अशशटितदाको मदान्यतदासँग 
जोिवेर हवेररन्छ। त्यसको अलदावदा, यसलदाई “आयदानतत 
अभभयदान”भन्नवे आरोप लदाग्नवे सम्दावनदा पनन छ। यसै कदारण 
अनुसन्धदान सहभदागीहरूलवे हदामीसँग भनवेकदा कुरदाहरुको सहह 
रिसंग बुझ्न उनीहरुलवे रियोग गरवेकदा शब्द/ वदाक् भन्दा बदाहहर 
जदानुपयनो। यस्तदा संवदादहरू गनतिकदा लदाक्ग सौन्यति, रिशंसदा, 
स्व-अभभव्यक्ति, स्व-अन्वेषण र रिजनन् स्वदास्थ्यजस्तदा 
अविदारणदाहरूलदाई एकै ठदाउँमदा ल्दाउनवे वकृहत शब्द अझैपनन 
उपलब्ध छैन। 

पृष्ठ  22 | पहुचँभन्दा पर



उददाहरणको लदाक्ग, यौननकतदाबदारवे छलिल भइरहवेको छैन 
भन्नवे कुरदामदा सहभदागीहरूको सबतिसम्ती भथयो र यस्तो 
खदालवे छलिल गनति समदाज त्यनत इचु्क छैन भन्नवे कुरदा पनन 
उनीहरूलवे बदारम्बदार औलँ्दाइरहवेकदा भथए। पकै् पनन उनीहरुलवे 
भनवे जस्तो अवस्दा नै नवद्यमदान छ। तथदाटप, िवेरैलवे आिू 
अपदाङ्गतदा अभिकदार र यौन तथदा रिजनन् स्वदास्थ्य अभिकदारकदा 
कवेत्रमदा नवेतकृत्व शलइरहवेकदा अभिकदारकमगी भएर पनन उनीहरू 
आिै अनलदाइनमदा यौननकतदा सम्बन्धी छलिलहरूमदा भदाग 
शलन नसटकरहवेको कुरदा बतदाए।

यद्यटप, हदामीसँग गररएकदा कवे हह कुरदाकदानीहरूलवे अरु कुरदातिति  
पनन संकवे त गरवेको छ। यौननकतदाको सवदालमदा कदायतिरत 
अपदाङ्गतदा अभिकदारकमगीसँगको अन्तवतातताको एक झकिोः

सोिकतता: तपदाई त यौननकतदाकै मुद्दामदा कदाम गरररहनु 
भएको छ, तपदाई िवे सबुकमदा यसबदारवे पोटि गनुतिहुन्छ ?

उत्तरददातदा: ६ महहनदा भयो यौननकतदासम्बन्धी कदाम गनति 
थदालवेको। मैलवे यौननकतदाबदारवे कवे ही पनन पोटि गरवेकी छैन।

सोिकतता: जब तपदाई यौननकतदासम्बन्धी नवभभन्न 
कदायतिरिमहरूमदा जदानुहुन्छ र बोलनुहुन्छ, त्यसलदाई 
सदामदाशजक सञ्जदालमदा पोटि गनुतिहुन्न ?

उत्तरददातदा: हजुर, गछुति। मैलवे बोलवेको छु भनवे वदा 
कदायतिरिममदा भदाग शलएको छु भनवे पोटि गछुति।

सोिकतता: त्यसको मतलब तपदाईलवे यौननकतदाबदारवे पोटि 
गनुतिहुन्छ ?

उत्तरददातदा: सदायद हुनसकछ।

यो संवदादलवे शब्दमदा नभनीकनै (सहभदागीहरुको) 
यौननकतदाबदारवे अकनो एउिदा िदारणदा बदाहहर ल्दायो त्यो हो, 
यौननकतदा भन्नदासदाथ कसैको व्यक्तिगत जीवन र अंतरंगी 
सम्बन्धहरूको नववरणसँग जोटिएको हुनुपछति नकी उसको 
अभभयदान वदा सदावतिजननक उपक्स्नतसँग।

अकता अभिकदारकमगी सहभदागीलवे पनन आिूलवे 
यौननकतदासम्बन्धी नवषयवस्तुमदा सम्न्न सम्वेलनहरूको 
ब्यदानर छलतिङै्ग आउनवे गरी आफनो िोिो खखचवेर पोटि गनने 
गरवेको बतदाएकदा भथए। यद्यटप, उनको यस्तो टरियदाकलदाप वदा 
अभभव्यक्ति अनलदाइन थलोहरूको रियोग गरर यौननकतदाको 
नबषय उठदान गनने कदायतिमदा गननन्छ वदा गननन्न भन्नवेबदारवे उनी 
अस्टि भथए।

यस्तदा उददाहरणहरूलवे यौननकतदाबदारवे छलिल हुनु भनवेको 
कसैको सुत्वे कोठदाभभत्र हुनवे अंतरंगी गनतनवभिहरूको खुलदासदा 
मदात्र हो भन्नवे ननहहत िदारणदा बुखझन्छ। यस्तो िदारणदालवे गदता नै 
यौननकतदाबदारवे कुनैपनन कुरदाकदानी वदा छलिल सोचवे भन्दा 
बढी जोखखमपूणति हुनवे मदाननसहरुको बुझदाइ रहनवे गछति।

34	 	Internet	World	Stats.	(2019).	Asia	Mobile	and	Broadband	Report	[Report].	https://www.internetworldstats.com/
stats3.htm

मदाभथकदा अध्यदायलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको 
यौननकतदालदाई समदाजलवे स्वीकदानने हो भनवे उनीहरूको जीवन 
सहज र रदाम्ो हुन सकछ भन्नवे कुरदा हदाम्दा सहभदागीहरूलवे 
महशुश गरवेको दवेखदाउछ। तदापनन यसतिति  भनवे एकदमै थोरै 
ध्यदान हदनवे गररएको छ। अझ, जब यस्तदा मुद्दाहरूमदाभथ अरुको 
ध्यदानदाकषतिण गरदाउनवे कदाम हुन्छ तब यो सकदारदात्मक भन्दा 
नकदारदात्मक टकशसमको बनै् जदानवे वदा बनदाइदै लक्गनवे गरवेको 
पदाइन्छ।

सुरसषिि थलोहरू अपधाङ्गिधा र 
यौवनििधाबधारदे सघन छलफलिधा 
लधागग प्रस्धान विन् ुहुन्
िवेरै सहभदागीहरूलवे सुरशकत थलोलदाई यौननक अभभव्यक्तिबदारवे 
(चदाहवे सदाथीहरू मदाझ, एउिै मुद्दामदा कदाम गरररहवेकदा 
सहकमगीहरूबीच, वदा अन्तरताटटिट्र य सम्वेलनहरूमदा) छलिल 
गनति सटकनवे एकमदात्र ठदाउँको रुपमदा शलएकदा भथए।

“म पुरुषहरू सदामु यस्तो नवषयमदा कुरदा गहदतिन, तर यो 
समूहमदा म सहज रुपमदा कुरदा गनति सकछु।”

“हदामी यस्तदा नवषयहरूमदा कुरै गददैनौँ। कहहलवेकाँही 
िोरमहरूमदा यसबदारवे कुरदा गनने गछयौँ, टकनभनवे यस्तो 
कुरदा हदामी अन्त कतै गनति सकै्नौँ। मूलतः हदामी यस 
बदारवेमदा जुनसुकै समय कुरदा गददैनौँ, त्यसैलवे जब यो 
इन्टरनवेिमदा दवेखखन्छ, म हवेछुति।”

सहभदागीहरूलवे आफनो लदाक्ग अनलदाइनमदा आिैलवे सुरशकत 
ठदाउँ ननमताण गरररहवेको पनन बतदाएकदा भथए। सुरशकत स्दान 
बनदाउनको लदाक्ग उनीहरूलवे कसरी आफनदा िवे सबुक 
नमत्रहरूको सूचीलदाई ध्यदानपूवतिक छदान्नवे, नशजककदा सदाथीहरू, 
पररवदार र अपदाङ्गतदा समुददायबदाि आएको सदाथी बन्नवे अनुरोि 
(फ्रवे न् ररक्वेस्ट)लदाई मदात्रै स्वीकदानने गदतिछन् भन्नवे कुरदाहरू 
बतदाएकदा भथए। यसथति, अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूमदाभथ गररनवे 
अपमदानजनक व्यवहदार र गलत ठहयताउन खोज्नवे रिवकृभत्तबदाि 
उनीहरूलवे आिूलदाई िदाढदा रदाखीरहवेकदा छन्। त्यस्तदा व्यवहदार 
र रिवकृभत्तहरू उनीहरूलवे मूलरिवदाहमदा बढी सदामनदा गरररहवेकदा 
छन्। 

यी रिनतटरियदाहरूलवे दइुिदा कुरदाको संकवे त गछति - पहहलो, 
यस्तदा अनलदाइन थलोहरूमदा अपदाङ्गतदा र यौननकतदासम्बन्धी 
अथतिपूणति संवदादहरू गनति र गरदाउन सक्नुपछति भन्नवे चदाहनदा। 
दोस्ो, अहहलवेसम् उनीहरूलवे त्यस्तो गनति नसकी रहवेकोलवे 
एकखदालको असन्तुटटि।

यहाँ, सदामदाशजक सञ्जदाल र इन्टरनवेिको नमचश्त योगलदाई 
पनन ध्यदान हदनुपनने हुन्छ। नवशवेषगरी नवेपदाल जस्तो दवेशमदा 
इन्टरनवेिको पहँुच बकृद्द् सँगसँगै ‘िवे सबुक युग’ पनन जोटिएको 
छ। नवेपदालमदा इन्टरनवेि सटक्रिप्सन दर ५५.६ रिनतशत34 र 
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मोबदाइल रियोगकतता १३६ रिनतशत35 रहवेको छ। अनलदाइन 
अनुभवबदारवे हदामीलवे सोधददा, हदाम्दा सबै उत्तरददातदाहरूलवे 
सबैभन्दा पहहलवे उनीहरूको िवे सबुक अनुभवबदारवे बतदाएकदा 
भथए। यसलवे नवेपदालकदा िवेरै मदाननसहरूको अनलदाइन जीवन 
िवे सबुकमदा नबनतरहवेको संकवे त गदतिछ। एक लशकत समूह 
छलिलमदा, १० जनदामध्यवे ९ जनदालवे इन्टरनवेि रियोग गनने 
गरवेको र १ जनदालवे भनवे इमवेल मदात्रै रियोग गनने गरवेको बतदाए। 
त्यसो भननरहँददा इमवेललदाई “इन्टरनवेि”को रुपमदा नहवेरवेको पनन 
संकवे त पदाइन्छ। िवे सबुक सबैको लदाक्ग एक सदाझदा सदामदाशजक 
सञ्जदालको थलो हो। समुददायभभत्र कुरदाकदानी गनतिको लदाक्ग 
िवे सबुक म्दासवेन्जरको रियोग सबैलवे गनने गरवेको तथ्ांक छ। 
िवे सबुकलवे मदात्रै नवेपदालमदा सदामदाशजक सञ्जदाल रियोगको ९७ 
रिनतशत ओगिवेको छ।36

यो रिनतववेदनमदा पचछ पनन हदामी पढ्न सक्नवेछौँ टक हदाम्दा 
अनुसन्धदान सहभदागीहरूलवे सदाथी र पररवदारहरूसँग जोटिन, 
नयाँ सदाथी बनदाउन, र समसदामक्यकदवेखख अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूसम्बन्धी जदानकदारी रदाखीरहन र अपदाङ्गतदा 
भएकदाहरूको सन्भतिमदा वकृहत टरियदाकलदापहरूको लदाक्ग 
िवे सबुकको रियोग गनने गरवेकदा छन्। तदापनन, िवे सबुकको 
सीनमततदालवे अनलदाइनमदा हुनवे यौननक अभभव्यक्तिलदाई 
ननरुत्दाहीत गनति सघदाएको पनन हुनसकछ। िवे सबुक एउिदा 
यस्तो थलो हो जहाँ अभभभदावक, सहकमगी, सदाथीहरु दवेखख 
रिवेमीरिवेनमकदासम् सबैको उपक्स्नत हुन्छ त्यसैलवे उनीहरूको 
अपवेकदा र (गलत) बुझदाई/दृटटिकोणहरू हुन् सक्नवे िरको 
कदारण पनन आिुलवे आिैलदाई ननयन्त्रण गनने कदाम हुन्छ।

हदाम्दा अन्तवतातताकदारहरूको समूहलवे िवे सबुकमदा अभिक ननभतिर 
रहनवे कुरदाबदारवे हदामीलदाई बदारम्बदार सुनदाइरहवेः

“अथतिपूणति संवदादकदा लदाक्ग इन्टरनवेिको थलोलदाई 
एकीककृ त एवं समकृद् बनदाउनु जरुरी छ। र संवदादलदाई 
सदामदाशजक सञ्जदालमदा मदात्रै सीनमत र कवे न्द्रित गररनुहँुदैन। 
[…] सदामदाशजक सञ्जदाललवे उपलब्ध गरदाएको रिदशतिन 
र रिदशतिनदात्मक ढाँचदाको सुनविदालदाई बवेवदास्तदा 
गददै गोपननयतदा सहहतको आफनो िरक मत रदाख्न 
उनीहरूलदाई आदरपूणति र नैनतक तवरलवे बनवेको 
स्दानहरूको आवश्यकतदा पदतिछ।”37

यस्तदा मुद्दाहरूमदा अनलदाइन छलिल गनुति त्यभत्त सशजलो छैन 
तथदाटप रिदारप्म्क र आशदावदादी छलिल भइरहवेको संकवे त 
भनवे दवेख्न सटकन्छ।

35	 	Nepal	Telecom.	(2020	May	24).	Mobile,	Broadband	and	Internet	Penetration	in	Nepal.	https://www.nepalitelecom.
com/2017/07/mobile-internet-broadband-penetration-nepal.html
36	 	Pandey.S,	Raj.Y.	FREE	FLOAT	INTERNET	POLICIES	OF	NEPAL.	Studies	in	Nepali	History	and	Society	21(1):	1–60	June	
2016	©	Martin	Chautari	(pp.	37)
37	 	vale,	h.	(2017).	In	plain	sight:	On	sexuality,	rights	and	the	internet	in	India,	nepal	and	Sri	lanka.	In	APC’s	EROTICS	
South	Asia	exploratory	research:	Sex,	rights	and	the	internet	(pp.11)https://www.apc.org/en/pubs/erotics-south-asia-
exploratory-research-sex-rights-and-internet	)
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मोबदाइल रियोगकतता १३६ रिनतशत35 रहवेको छ। अनलदाइन 
अनुभवबदारवे हदामीलवे सोधददा, हदाम्दा सबै उत्तरददातदाहरूलवे 
सबैभन्दा पहहलवे उनीहरूको िवे सबुक अनुभवबदारवे बतदाएकदा 
भथए। यसलवे नवेपदालकदा िवेरै मदाननसहरूको अनलदाइन जीवन 
िवे सबुकमदा नबनतरहवेको संकवे त गदतिछ। एक लशकत समूह 
छलिलमदा, १० जनदामध्यवे ९ जनदालवे इन्टरनवेि रियोग गनने 
गरवेको र १ जनदालवे भनवे इमवेल मदात्रै रियोग गनने गरवेको बतदाए। 
त्यसो भननरहँददा इमवेललदाई “इन्टरनवेि”को रुपमदा नहवेरवेको पनन 
संकवे त पदाइन्छ। िवे सबुक सबैको लदाक्ग एक सदाझदा सदामदाशजक 
सञ्जदालको थलो हो। समुददायभभत्र कुरदाकदानी गनतिको लदाक्ग 
िवे सबुक म्दासवेन्जरको रियोग सबैलवे गनने गरवेको तथ्ांक छ। 
िवे सबुकलवे मदात्रै नवेपदालमदा सदामदाशजक सञ्जदाल रियोगको ९७ 
रिनतशत ओगिवेको छ।36

यो रिनतववेदनमदा पचछ पनन हदामी पढ्न सक्नवेछौँ टक हदाम्दा 
अनुसन्धदान सहभदागीहरूलवे सदाथी र पररवदारहरूसँग जोटिन, 
नयाँ सदाथी बनदाउन, र समसदामक्यकदवेखख अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिहरूसम्बन्धी जदानकदारी रदाखीरहन र अपदाङ्गतदा 
भएकदाहरूको सन्भतिमदा वकृहत टरियदाकलदापहरूको लदाक्ग 
िवे सबुकको रियोग गनने गरवेकदा छन्। तदापनन, िवे सबुकको 
सीनमततदालवे अनलदाइनमदा हुनवे यौननक अभभव्यक्तिलदाई 
ननरुत्दाहीत गनति सघदाएको पनन हुनसकछ। िवे सबुक एउिदा 
यस्तो थलो हो जहाँ अभभभदावक, सहकमगी, सदाथीहरु दवेखख 
रिवेमीरिवेनमकदासम् सबैको उपक्स्नत हुन्छ त्यसैलवे उनीहरूको 
अपवेकदा र (गलत) बुझदाई/दृटटिकोणहरू हुन् सक्नवे िरको 
कदारण पनन आिुलवे आिैलदाई ननयन्त्रण गनने कदाम हुन्छ।

हदाम्दा अन्तवतातताकदारहरूको समूहलवे िवे सबुकमदा अभिक ननभतिर 
रहनवे कुरदाबदारवे हदामीलदाई बदारम्बदार सुनदाइरहवेः

“अथतिपूणति संवदादकदा लदाक्ग इन्टरनवेिको थलोलदाई 
एकीककृ त एवं समकृद् बनदाउनु जरुरी छ। र संवदादलदाई 
सदामदाशजक सञ्जदालमदा मदात्रै सीनमत र कवे न्द्रित गररनुहँुदैन। 
[…] सदामदाशजक सञ्जदाललवे उपलब्ध गरदाएको रिदशतिन 
र रिदशतिनदात्मक ढाँचदाको सुनविदालदाई बवेवदास्तदा 
गददै गोपननयतदा सहहतको आफनो िरक मत रदाख्न 
उनीहरूलदाई आदरपूणति र नैनतक तवरलवे बनवेको 
स्दानहरूको आवश्यकतदा पदतिछ।”37

यस्तदा मुद्दाहरूमदा अनलदाइन छलिल गनुति त्यभत्त सशजलो छैन 
तथदाटप रिदारप्म्क र आशदावदादी छलिल भइरहवेको संकवे त 
भनवे दवेख्न सटकन्छ।

35	 	Nepal	Telecom.	(2020	May	24).	Mobile,	Broadband	and	Internet	Penetration	in	Nepal.	https://www.nepalitelecom.
com/2017/07/mobile-internet-broadband-penetration-nepal.html
36	 	Pandey.S,	Raj.Y.	FREE	FLOAT	INTERNET	POLICIES	OF	NEPAL.	Studies	in	Nepali	History	and	Society	21(1):	1–60	June	
2016	©	Martin	Chautari	(pp.	37)
37	 	vale,	h.	(2017).	In	plain	sight:	On	sexuality,	rights	and	the	internet	in	India,	nepal	and	Sri	lanka.	In	APC’s	EROTICS	
South	Asia	exploratory	research:	Sex,	rights	and	the	internet	(pp.11)https://www.apc.org/en/pubs/erotics-south-asia-
exploratory-research-sex-rights-and-internet	)
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स्व-अक्भव्यवतिको लागग अपाङ्गता भएका 
व्यवतिहरूद्ारा इन्टरिपेटको प्रयोग

38	 	Lorde.A.	(1984).	Uses	of	the	Erotic:	The	Erotic	as	Power.	Tucson,	AZ:	Kore	press.	https://uk.sagepub.com/sites/
default/files/upm-binaries/11881_Chapter_5.pdf
39	 	Lorde.A.	(1984).	Uses	of	the	Erotic:	The	Erotic	as	Power.	Tucson,	AZ:	Kore	press.		https://uk.sagepub.com/sites/
default/files/upm-binaries/11881_Chapter_5.pdf

“जब म कुनै कदायतिरिममदा जदानु्छ, कदायतिरिमबदारवेको नवस्तकृत 
नववरण पोटि गछुति। पररवदारकदा सदर्सहरूसँग रमदाइलो 
गरवेको पनन पोटि गछुति। यहद म सदाथीहरूसँग कतै गए भनवे, 
त्यसबदारवेमदा पनन पोटि गछुति…म टिकिक पनन चलदाउँछु। 
म भभटियोहरू बनदाउनवे गछुति। िवेरै बहहरदा व्यक्तिहरूलवे यो 
चलदाउदैनन्। जब मैलवे टिकिक चलदाउँछु, मलदाई लदागछ 
म आिैलदाई सुन्न सकछु र म बहहरदा व्यक्ति होइन भन्नवे 
महशुश गछुति। त्यसैलवे म टिकिक चलदाउँछु र भभटियोहरू 
बनदाउँछु।”

हदाम्दा अभिकांश सहभदागीहरूलवे स्व-अभभव्यक्ति र यौननक 
अभभव्यक्ति एक अकतासंग सम्बम्न्धत नबषय हुन् भनी सोचवेको 
पदाइएन। जबकी यौननक अभभव्यक्तिसम्बन्धी रिश्नमदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरूको यौननकतदाबदारवे अथतिपूणति अनलदाइन 
संवदादहरू गनति नसकीरहवेकोमदा िवेरैलवे ननरदाशदा पोखवेकदा भथए। 
स्व-अभभव्यक्ति सम्बम्न्ध रिश्नमदा भनवे हदाम्दा सहभदागीहरू संलग्न 
रहवेको अनलदाइन गनतनवभिहरू सहहतको वकृहत उत्तरहरु 
आएकदा भथए।

जब हदामीलवे अिट्र वे लितिको पररभदाषदामदािति त् यौननकतदा र 
कदामुकतदालदाई महहलदाको अप्स्तत्व र भदावनदाको गहहरो 
पररपूणतितदा र पूणति अभभव्यक्तिको बोिको रुपमदा बुझ्ौँ,38 तब 
हदामीलवे अनलदाइन, खदासगरी िवे सबुकमदा संलग्न हुनु भएकदा 
हदाम्दा अनुसन्धदान सहभदागीहरूको रिणयदात्मक/कदामुक 
अभभव्यक्तिको नवनवि तररकदाहरू बुझ्न र कदर गनति सक्नवे 
भयौँ। यो खण्डलवे हदाम्दा अनुसन्धदान सहभदागीहरू अनलदाइन 
स्व-अभभव्यक्तिकदा सदाथै सचवेत भएर यौननक अभभव्यक्तिको 
नदाम हदएर वदा नहदइकनै पनन यौननक अभभव्यक्तिमदा संलग्न 
भएको अनवेक तररकदाहरू खोतलनवे चवेटिदा गरवेको छ। 

िवेरैजसो हदाम्दा सहभदागीहरूलवे जन्हदनको बिदाई तथदा 
शुभकदामनदा आददानरिददान गननेजस्तदा व्यक्तिगत कुरदाहरू 
सदािदासदाि गनतिको लदाक्ग िवे सबुक रियोग गनने गरवेकदा छन्। 
अभिकांशलवे कदामकदाजसम्बन्धी जदानकदारीहरू, जस्तै अपदाङ्गतदा 
समुददायकदा नननमत्त जदाक्गरकदा लदाक्ग खुलवेकदा आववेदनहरू र 
तदाशलम/रिशशकणको अवसरहरू लगदायतकदा कुरदाहरू पनन 
अभिक मदात्रदामदा पोटि गनने गरवेकदा छन्। िवे सबुकको अलदावदा, 
सहभदागीहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग उत्पवेरक 
गीत, शसनवेमदा र भभटियोहरू हवेनतिकदा लदाक्ग युट्ूब पनन चलदाउनवे 

गरवेको बतदाएकदा भथए। कवे हीलवे पढ्नको लदाक्ग गुगल र 
कदामकदाजको लदाक्ग इमवेल रियोग गनने गरवेको बतदाएकदा भथए।

कवे ही उत्तरददातदाहरूलवे भनवे कसरी आिुलवे िवे सबुकलदाइ स्व-
अभभव्यक्ति, स्व-रिवेम र आफनदा रचनदात्मक रिस्तुनतकदा सदाथै 
कहहलवे कदाही आववेग पोख्नवे थलोको रुपमदा रियोग गरररहवेकदा 
छन् भन्नवे कुरदा रदाखवेकदा भथए। यहाँ भननए जस्तैः 

“म अभभनय गछुति। नदाचु्। त्यसैलवे म भभटियो हदालछु।”

“मवेरो स्टदािस अपिवेिहरूमदा म िवेरै तस्ीर रदाखछु। मलदाई 
लवेख्न पनन मनपछति। म कनवतदा पनन लवेखछु र िवे सबुकमदा 
हदालछु। मलदाई आफनो तस्ीर र लवेखनहरू पोटि गनति 
रदाम्ो लदागछ। म हप्तदाको एकपिक स्टदािस अपिवेि गछुति  
वदा कनवतदा लवेखछु र म सँिै नै िवे सबुक चलदाउँछु। यो 
मवेरोलदाक्ग एउिदा सदाथी जस्तै हो।”

“जब म चचम्न्तन हुनु्छ, वदा कवे ही कुरदा कसैलदाई सदामुन्नवे 
भन्न सक्क्न, म लवेखछु र त्यसलदाई िवे सबुकमदा हदालछु।”

लितिको दृटटिकोणमदा “एकदानतर हुनवे रिणय र, अकनोनतर हुनवे 
रदाजनीनतक, रचनदात्मक र दैननक टरियदाकलदापहरू नबचकदा 
रवेखदाहरु िनमलो हुन्छ ” भनवे जस्तै, यी अभभव्यक्तिहरूलदाई 
हदामी “रिदाम्न्तकदारी पररवततिनकदा लदाक्ग रचनदात्मक शक्ति” को 
रुपमदा हवेनति सकछौँ।39

हदाम्दा अनुसन्धदान उत्तरददातदाहरूलवे सौन्यति, यौननकतदा र 
यौन स्वदास्थ्यसम्बन्धी जदानकदारीहरू रिदाप्त गनतिको लदाक्ग 
ननयनमत इन्टरनवेिको रियोग गरररहवेको बतदाएकदा भथए। तैपनन 
थोरैलवे मदात्रै त्यस्तदा टरियदाकलदापहरू यौननक वदा कदामूक/
रिणयदात्मक अभभव्यक्ति भभत्रै पछतिन् भन्नवे कुरदा बुझवेको पदाइयो। 
अनलदाइन स्ोतहरूबदाि शलएको नवस्तकृत जदानकदारीहरूबदारवे 
सहभदागीहरूकदा कवे ही उद्रणहरू तल छन्:

“म कसरी िण्डीिोर र अनुहदारको ददागिब्दा हिदाउनवे, 
कपदालको हवेरचदाह गनने र रदाम्ी दवेखखनवे भन्नवेबदारवेको 
भभटियोहरू हवेछुति। मलदाई (महहनदावदारीको बवेलदा)एकदमै 
दखुछ, त्यो दखुदाई कसरी कम गनति सटकन्छ भनवेर हवेछुति। 
तदातो पदानीलवे सवेक्नवे, चकलवेि खदानवे, त्यसलवे कसरी दखुदाई 
कम गछति भन्नवे बदारवेमदा शसकवे ।”



यहाँ, सहभदागीलवे उनी आफनो लदाक्ग महत्वपूणति रहवेको 
रिणयसम्बन्धी नबनबि पकहरूकदा सदाथै आफनो सुन्रतदा 
र हवेरचदाहकदा लदाक्ग सौन्यति, यौननकतदा संगै रिजनन् 
स्वदास्थ्य सम्बम्न्ध अनवेक जदानकदारीहरू अनलदाइनमदा खोज्नवे 
गरवेको कुरदा खुलदाउनुभयो। तर त्यस्तदा िवेरैजसो अनलदाइन 
सदामदाग्ीहरू अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई ध्यदानमदा रदाखवेर 
बनदाइएकदा हँुदैनन् जबकी अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको 
शदारररीक असकमतदा ती जदानकदारी शलनको लदाक्ग बदािक 
हुदैन बरु उनीहरूको अनलदाइन अनुभवहरूलवे अिलदाइन 
जीवनलदाई समकृद् बनदाउनवे गरवेको छ। अवश्य पनन, िवेरै 
सहभदागीहरू- खदासगरी दृटटि र श्वणसम्बन्धी अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूलदाई त्यस्तदा अनलदाइन सदामदाग्ीहरू मदाभथ 
पहँुच रदाख्न अवरोिहरु छन्। उनीहरूलवे अन्य महहलदाकदा लदाक्ग 
लशकत गरर बनदाइएकदा भभटियो र अरु सदामदाग्ीहरूबदाि लदाभ 
शलन सकै्नन्।

अकता सहभदागीको यो उद्रणलवे अपदाङ्गतदा भएकदा समुददाय 
अनुरुपको अनलदाइन सदामदाग्ीहरूको आवश्यकतदालदाई स्टि 
दशताउँछः

“…अनन िवेरै सदाथीहरू यौन खवेलौनदा (सवेक्स िोय)
बदारवे सोिखोज गनने, त्यसबदारवे बुझ्न खोशजरहवेकदा छन्। 
मवेरुदण्डसम्बन्धी समर्सदा (स्दाइनल किति इन्जुरी)
भएको िवेरैजसो नववदाहहत महहलदाहरूको यौननक 
जीवनमदा समर्सदा छ। सदामदान्यत गदाउँभन्दा शहरी कवेत्रकदा 
अनववदाहहत महहलदाहरूलवे समवेत यौन खवेलौनदा रियोग गनने 
गरवेकदा छन्।”

अपदाङ्गतदाको कवे ही रिकदारहरू जस्तै स्दाइनल किति इन्जुरी 
लवे यौनकदायतिबदाि पदाउनवे यौननक सुखको “परम्रदागत” 
बदािो कसरी छवेकछ भन्नवे संकवे त हदामीलवे हदाम्ो अनुसन्धदान 
सहभदागी मदािति त् पदायौँ। जब अपदाङ्गतदा भएकै कदारणलवे यौन 
सुख भोग्नु असहज वदा असम्व झैँ बन्छ, यौन खवेलौनदालवे 
यौन आवश्यकतदा पूनतति गनने एक नवकल्प हदन्छ। यहाँ पनन, 
श्वण वदा दृटटिसम्बन्धी समर्सदा भएकदा व्यक्तिको तुलनदामदा 
मवेरुदण्डसम्बन्धी समर्सदा भएकदाहरूकदा लदाक्ग इन्टरनवेिको 
पहँुच सहज हुन्छ। उनीहरूलवे यौन खवेलौनदा र त्यसको रियोग 
जस्तदा नवकल्पबदारवे अनलदाइनमदा खोज्न सकछन्। 

यद्यटप, अन्य शरररहरूकदा लदाक्ग बनदाइएकदा सदामदाग्ीहरूको 
पहँुचमदा समर्सदा नभएतदा पनन अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरुको 
रिनतननभित्वको समर्सदा/अभदाव भनवे वदास्तनवकतदा हो। 
अनलदाइन सदामदाग्ीहरूमदा आिूलदाई दवेख्न पदाउनु एक मूल्वदान 
अनुभव हो जसलवे उति थलो आफनै हो भन्नवे महशुश गरदाउँछ।40 
त्यस्तदा सदामदाग्ी ननमताणमदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई 
समदाववेश गररनु भनवेको अपदाङ्गतदा भएकदाहरूको अनुभव र 
मुद्दाहरूको सम्बोिन गनने सम्दावनदा ल्दाउनु हो; जुन मुद्दाहरू 
मूलरिवदाहकदा सदामदाग्ी बनदाउनवेहरूको नजरमदा कमै पनने गछति।

40	 	Moses.G.	(2018	August	28).	Why	Disability	Representation	Matters	(And	not	just	in	Media).	The	Body	is	not	an	
Apology.	https://thebodyisnotanapology.com/magazine/why-disability-representation-matters-and-not-just-in-the-media/
41	 	Kusher.	D.	(2019	September	4).	Brief	History	of	Porn	on	the	Internet.	Wired.	https://www.wired.com/story/brief-
history-porn-internet/

एक सहभदागीलवे पोनति भभटियो हवेरवेको आफनो अनुभव सदाि्दै 
त्यसमदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको रिनतननभित्व नभएको 
पदाएपचछ ननरदाश भएको अनुभव पनन सुनदाएकदा भथए:

“म अपदाङ्गतदा भएकदाहरूलवे यौनसम्बन्ध रदाखवेको पोनति 
भभटियोहरू खोजै् भथएँ, तर मैलवे भवेि्न सटकनँ हदामी 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई […] अयौननक भनवेर 
हवेररन्छ […]।”

शुरु-शुरुमदा पोनतिको लदाक्ग इन्टरनवेि रिख्दात कुरदा मदाननन्थो,41 
तर अहहलवे पनन पोनतिसदाइिहरु अपदाङ्तदा भएकदा शरररहरूको 
लदाक्ग लशकत भनवे छैन। पहँुचयोग्य पोनतिको शजटकर गददै हदाम्दा 
उत्तरददातदाहरूलवे पनन पोनति अन्य दशतिकहरूकदा लदाक्ग मदात्रै 
भएको, उनीहरुको लदाक्ग नभएको संकवे त गरवेकदा भथए।

अनलधाइन व्यगतित्वमधा स्व-वनयन्त्रण 
यस अनुसन्धदानमदा अभिकदारकमगीहरूलवे सदामदाशजक कदायतिकतता 
एवं अभभयन्तदा लगदायतकदा सदावतिजननक व्यक्तित्वहरूलवे ‘रदाम्ो’ 
कदामको लदाक्ग इन्टरनवेि कसरी रियोग गरवेकदा छन् भन्नवे कुरदा 
उल्वेख गरवेकदा भथए। अझ नवस्तकृतमदा जदान्न खोज्दा, उनीहरूलवे 
जदानकदारीहरू सदािदासदाि गनने र अपदाङ्गतदा अभिकदार समूह 
र समुददायहरूमदा कवे  भइरहवेको छ भन्नवे समदाचदारहरू थदाहदा 
पदाउन, र उनीहरूको संस्दागत टरियदाकलदापहरू र त्यसबदारवे 
कुरदाकदानी गनति इन्टरनवेिको रियोग गनने गरवेको बतदाए। अकनोनतर, 
अभिक व्यक्तिगत सूचनदाहरू रदाख्न, खदासगरी आफनदा दःुख वदा 
कटिपूणति कुरदाहरू खुलदाउन रिोत्दाहन नगररएको र अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूलदाई अनलदाइन थलोहरूमदा रिोत्दाहन र 
उत्दाह नमलनवे खदालको रिस्तुती हुनुपनने महशुश गररएको 
बुझदाई दवेखखयो।

“म िवेरै अपलोि गनने गहदतिन। म िवेरैजसो रिोत्दाहहत हुनवे 
खदालकदा कुरदाहरू रदाख्नवे गछुति  तदाटक मदाननसहरू रिोत्दाहहत 
होऊन् कवे ही शसकून्। अनन मवेरो मन छुनवे कुरदाहरू पनन म 
रदाख्नवे गछुति।”

“मदाननसहरू आत्महत्यदासम्बन्धी कुरदाहरू पोटि गछतिन्। 
जस्तै उनीहरू आिैलवे आिैलदाई कसरी मदानति चदाहन्छन्। 
कहहलवेकदाही यस्तो कुरदाहरू मलदाई व्यक्तिगत रुपमै 
म्दासवेज गरी पठदाउछन् ती कुरदाहरू मसँग भन्छन्। 
यसलवे उनीहरूलदाई मदात्रै सतदाउँदैन हदामीलदाई पनन 
एकदमै नरदाम्ोसँग सतदाउँछ। मदाननसहरूलवे यस्तो 
कुरदाहरू िवे सबुकमदा हदालनु हँुदैन। उत्पवेरक कुरदाहरू मदात्रै 
हदालनुपछति।” 

“त्यो नयाँ वषतिको हदन भथयो। म र कवे ही सदाथीहरू 
एउिदा क्बमदा भथयौँ। मैलवे त्यसलदाई िवे सबुकमदा पनन 
हदालेँ। त्यसको भोलीपल् संस्दाको रिमुखलवे मलदाई 
त्यस्तो कुरदाहरू िवे सबुकमदा पोटि नगनुतिपथ्नो भनवेर िोन 
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गनुतिभयो। उहाँलवे मलदाई तपदाई भनवष्यको नवेतदा हो त्यसैलवे 
त्यस्तो कुरदाहरू पोटि गनुति हँुदैन भनवेर भन्नुभयो। उहाँलवे 
मलदाई मवेरदा अरु ननजी तस्ीरहरू पोटि नगनति भन्नुभयो। 
संस्दासँग सम्बम्न्धत नभएकदा कुनैपनन कुरदाहरू नरदाख्न 
भन्नुभयो। मैलवे उहाँलवे भन्नुभएको क्बको पोटिहरू नगनने 
कुरदामदा सहमनत जनदाएँ तर मवेरो ननजी तस्ीरहरू पोटि 
नगनुति भनवेर भन्नुभएको कुरदामदा सहमत हुन सटकनँ। अँ ! 
यो मवेरो छनौि हो। पूणतिरुपमदा !”

आन्ोलनकदा नवेतदा/नवेतकृहरू समुददायकदा अरुहरूकदा लदाक्ग 
रिवेरणदाददायक हुनुपछति भन्नवे मदान्यतदा पनन समुददाय आिैलवे 
थोपरवेको छ। दःुख-कटिसँग सम्बम्न्धत भदावनदाहरूलदाई ‘नरदाम्ो’ 
मदाननन्छ।

सहभदागी१: म पनन इन्टरनवेिमदा हदनहदनै िवेरै तस्ीरहरू 
पोटि गनने गथने। मवेरदा कवे ही हददीबैनीहरू (आन्ोलनकै 
सहकमगीहरू)लवे संस्दाको सदर्स भएकोलवे 
क्दाप्सनसहहत [जसलवे दःुखसहहतको व्यक्तिगत 
भदावनदाहरू दशताउँछ] िवेरै तस्ीरहरू नहदालनुपथ्नो भनवे…
उनीहरूलवे यहद मैलवे त्यस्तो पोटि गरवेमदा मलदाई नरदाम्ो 
रुपमदा शलइनवेछ भनवेपचछ मैलवे सकवे जनत कमभन्दा कम 
पोटि गछुति  भनवेर रियदास गरररहवेको छु। तस्ीरहरू पोटि 
गनतिबदाि म आिैलवे आिूलदाई रोक्नवे गछुति… उनीहरूलवे भनवे, 
“ओहो, तपदाईलवे तस्ीरहरू इन्टरनवेिमदा पोटि गनुतिभयो 
! टकन ?”। उनीहरूलवे मलदाई झपदारवे। मलदाई थदाहदा छ, 
उनीहरूलवे मवेरो रदाम्ोको लदाक्ग त्यस्तो भनवेकदा हुन् त्यसैलवे 
मैलवे त्यसलदाई नरदाम्ो मदाननन। हदामी एउिै संस्दामदा 
कदाम गरररहवेकदा मदान्छवेहरू हौँ, हदामीबदाि शसक्नवेहरू पनन 
िवेरै छन यहाँ। हदामीलवे उनीहरूलदाई (दःुखद भन्दा पनन 
रदाम्ो र सकदारदात्मक कुरदाहरूबदाि) रिवेररत गनुतिपछति। म 
अझैपनन आिूलदाई रोकीरहवेको छु। म आिूलदाई सुिदानने 
कोशीसमदा छु।

सहभदागी२: उहाँलवे लवेख्न सक्नुहुन्न भन्नवे होइन। यो यस्तो भयो 
टक उहाँलवे इन्टरनवेिमदा लवेखवेपचछ उहाँको िलोअरहरूलवे 
त्यो दवेखछन्। उनीहरूलवे गलत सोच रदाखछन्, गलत 
सन्वेश शलन्छन् त्यसलवे पचछ उनीहरूलदाई ननरुत्दाहहत 
पदाछति। यहद तपदाई क्दाप्सनसहहत तस्ीरहरू पोटिगनति 
चदाहनुहुन्छ भनवे गनुतिस्। तर क्दाप्सनहरू सकदारदात्मक र 
रदाम्दा होस् भन्नवे ख्दाल रदाख्नुस्।

सदामदाशजक सञ्जदालमदा ‘रिवेरणदाददायी’ र सकदारदात्मक 
जदानकदारीहरू मदात्रै रदाख्नवे दबदाबलवे सहभदागीहरूलदाई 
चदाहवेअनुरुप आफनो यौननकतदा व्यति गनतिबदाि पनन रोकछ।

“मैलवे एउिदा लुगदा लगदाएर एउिदा तस्ीर पोटि गरेँ। कवे ही 
मदाननसहरूलवे मलदाई त्यस्तो लुगदा नलगदाउन र शजन्मदा 
म एकदम रदाम्ी दवेखखनु्छ भन्नवे खदालकदा म्दासवेजहरू 
पठदाए। मैलवे त्यो लुगदा न कदाममदा जाँददा लगदाएकी भथए 
न त कदाममदा मलदाई कसैलवे त्यो लुगदा लगदाएको दवेखवेकदा 
नै भथए। मैलवे कवे वल त्यो अनलदाइनमदा मदात्रै पोटि गरवेकी 

42	 	Christina	S.A.,	Lucia	S.A.	(2017).	Yes,	we	fuck!	Challenging	the	misfit	sexual	body	through	disabled	women’s	
narratives.	Sage	Journals.	21(3),	303-318.	https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1363460716688680
43	 	Ibid.

भथएँ।”

“मवेरो श्ीमदान् र मैलवे चुम्बन गरवेर एउिदा तस्ीर खखच्ौँ। 
त्यसलदाई मैलवे सदामदाशजक सञ्जदालमदा अपलोि गरेँ। मवेरो 
श्ीमदान् नहदालनवे पकमदा हुनुहुन्थो। त्यस्तो तस्ीर मैलवे 
टकन सदामदाशजक सञ्जदालमदा हदालवे भनवेर उहाँलवे सोध्जुभयो। 
मैलवे उहाँलदाई ‘यो मवेरो लदाक्ग एकदमै अनमोल कण भथयो 
त्यसैलवे मैलवे पोटि गरवे ’ भनवेर जवदाि हदएँ। कहहलवे हो मलदाई 
थदाहदा भएन, तर पचछ मैलवे त्यो पोटि हिदाएँ, र, [त्यसलदाई 
हिदाएकोमदा] पछुतदाएँ।आजभोशल अनलदाइनमदा कवे  हदालछु 
, कवे  पोटि गछुति  भन्नवेबदारवेमदा म एकदमै सचवेत छु। व्यक्तिगत 
कुरदाहरू पोटि गदताखवेरी पनन [हदाम्ो] संस्दा त्योसँग 
जोटिएको हुन्छ। त्यसैलवे सजग हुनु जरुरी छ।”

“मुख् रिश्न भनवेको- अभिकदारकमगी भएको हँुददा हदामीलवे 
अनलदाइनमदा कवे  पोटि गछयौँ भन्नवेबदारवे सचवेत र होशशयदार 
हुनुपछति र हदामीलवे पोटि गनति चदाहवेको कुरदाहरू हदामी पोटि 
गददैनौँ। हदामी यसलदाई व्यति गनति सकै्नौँ, हैन ! जस्तै म 
आफनो पदाितिनरसँग चुम्बन गरवेको कुरदा पोटि गनति चदाहनु्छ 
र त्यो मवेरो यौननकतदाको पदािो हो। त्यसैलवे हदामीलवे हदाम्ो 
यौननकतदालदाई अभभयदानको खदानतर ननयन्त्रण गरररहवेकदा 
छौँ…। मलदाई मनपनने सयौँ सवेल्ीहरू पोटि गनुति मवेरो लदाक्ग 
िवे न्ी हुन सकछ, जुन पूणतितयदा मवेरो रोजदाई हुन्छ। तर 
हदाम्ो कदाम, अभभयदान र जुन िर हदामीसँग छ, त्यसैको 
कदारणलवे हदामी [गनति सकै्नौँ]…”

अपधाङ्गिधा भएिधा शरररहरुलधाई 
अनलधाईनमधा िसरी 
प्रविवनधित्व गरधाईन्छ
अपदाङ्गतदा भएकदा मदाननसहरूको शररर सम्बम्न्ध संकथनहरूमदा- 
उनीहरूको शररर सौन्यतिमदा मदात्र कुरूप नभई कदामकदाजको 
हहसदाबलवे पनन बवेकदामवे- खदासगरी रिजननको कदाम गनति असकम 
हुन्छन् भन्नवे खदालकदा िदारणदा पदाइन्छ।

अपदाङ्तदाको चचटकत्टकय अविदारणदा र सदामदाशजक ननमताणको 
दृटटिकोणलवे अपदाङ्गतदा भएकदा शरीरहरुलदाई “ननन्द्रिय र 
अरूमदा आचश्त शरररको रुपमदा गररएको व्यदाख्दा ”42लवे 
अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरूलदाई कदाम नलदाग्नवे र अवदाञ्छनीय 
शरररको रुपमदा हवेदतिछ। महहलदाको यौननकतदासम्बम्न्ध यस्तदा 
िदारणदाहरु जसलवे महहलदालदाई अमदानवीय र कच्चदा ठदान्छ, 
त्यस्तदा कुरदालवे पनन अपदाङ्गतदा भएकदा शररररिनतको नवद्यमदान 
िदारणदालदाई थप बशलयो बनदाउँछ।43 यस्तदा अन्तरबगगीय 
भवेदभदावहरू एकआपसमै बढ्दै जदान्छ जसलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरुको सम्दान, एजवेन्ी र उनीहरुको अन्य शरीरहरू 
जस्तै आफनै व्यक्तित्व हुन्छ भन्नवे कुरदालदाई अप्स्वकदार गदतिछ।

हदाम्दा अनुसन्धदान उत्तरददातदाहरूलवे भनवे अनुसदार सबैभन्दा ठुलो 
कुरदा उनीहरूकदा शरररहरू अनलदाइन थलोहरूमदा अपवेशकत 
समवेत हँुदैनन्। िवेरैजसो सहभदागीहरूलवे भनवेकदा भथए टक 
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अन्य शररर भएकदाहरू (अपदाङ्गतदा नभएकदा शरररहरु)लवे जब 
अनलदाइनमदा कोही अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति दवेखछन् उनीहरू 
जहहलवे पनन आचियतिमदा पछतिन्।

“अपदाङ्गतदा भएकदा मदाननसहरू रिदायः िवे सबुक र इन्टरनवेि 
रियोग गछतिन् तर अरु मदाननसहरूलदाई थदाहदा छैन टक 
अपदाङ्गतदा भएकदा मदाननसहरूलवे पनन िवे सबुक चलदाउन 
सकछन्।”

हदाम्दा अनुसन्धदान उत्तरददातदाहरूलवे अनलदाइनमदा तस्ीर 
अपलोि गरवेपचछ भरोसदा गरवेकै आफनै िवे सबुक समूहबदाि 
समवेत नरदाम्ो टिप्पणीहरू पदाएको अनुभवहरू सदािवेकदा भथए। 
यस्तदा टिप्पणीलवे नवेपदालमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको 
शरीर आखखर कस्तो हुनु पनने हो र कसरी आिुलदाई रिस्तुत 
गनुति पनने हो भन्नवे एक खदालको अपवेकदाको चचत्रण गछति र 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको यौननक अभभव्यक्ति कुन हद/
पररभि भभत्र मदात्र स्वीकदायति हुन्छ भन्नवे समवेत दवेखदाउछ। 

हदाम्दा सहभदागीहरूलवे नबभभन्न रिशंसदाहरुलवे भररएको 
सन्वेशहरू आिुलवे पदाएको तर पचछ मुल्ांकन गददै जाँददा 
ती रिशंसदा नै नभएको अनुभव गरवेको बतदाएकदा भथए। बरु 
ती त हदाम्दा सहभदागीहरूकदा अपवेकदा नबपररत सोचहरू भथए। 
जस्तैः अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरू सुन्र हँुदैनन्, र सुन्र 
शररर भन्नदासदाथ अपदाङ्गतदा नभएको मदाननसको शररर हो भन्नवे 
सोचचन्छ। परम्रदागत सुन्रतदाको (सदामदाशजक) मदापन भभत्र 
अिदाउनवे अपदाङ्तदा भएकदा महहलदाहरूलवे अनलदाइनमदा “तपदाई 
त अपदाङ्गतदा भएको जस्तो दवेखखनु हुन्न” भन्नवे सदाझदा रिनतटरियदा 
िवेरै पदाउनवे गछतिन्।

उददाहरणकदा लदाक्ग, तपदाईको तस्ीरमदा कस्तो खदालको 
रिनतटरियदाहरू पदाउनुहुन्छ भनवेर एक सहभदागीलदाई रिश्न सोध्यौः

“िवेरैजसो त रिशंसदा। मदाननसहरूलवे म अपदाङ्गतदा 
भएको समुददायमदा पछुति  भन्नवे कुरदा मवेरदा तस्ीरहरूमदा 
नदवेखखनवे बतदाउछन। कहहलवेकदाहीँ म कदायतिरिमहरूमदा 
बोलीरहवेको, नवभभन्न कदायतिरिमहरूमदा सहभदागी भएको, 
नवभभन्न ठदाउँहरू घुमवेको तस्ीरहरू पोटि गनने गछुति। 
मदाननसहरू मलदाई कदायतिरिमहरूमदा सहभदागी भएको 
सुन्र तस्ीरहरू मैलवे पोटि गरवेको कुरदा भन्छन्। म जब 
नवदवेशनतर जदानु्छ त्यसबवेलदाकदा मवेरदा तस्ीरहरू पनन पोटि 
गछुति। र, मदाननसहरू छक् पछतिन्। (हाँसो)।”

शुरुमदा त यस्तो कुरदाहरू रिसंशदा जस्तदा दवेखखन्छन्, र िवेरैजनदालवे 
यसलदाई रिसंशदा कै रुपमदा शलनवे पनन गछतिन्। जब यस्तो 
रिनतटरियदा पदाउनवे व्यक्तिलवे यसको अथति र सन्भतिलदाई भभत्रैदवेखख 
बुझछन् तब त्यहाँनवेर नवनवि खदालकदा िदारणदाहरू हुन्छन्। एक 
त अपदाङ्गतदा र सुन्रतदा परस्रमदा वहहष्कृ त छन्- तसथति यहद 
कसैलदाई सुन्र भएको भनी मूल्दाङ्कन गररएको खण्डमदा 
अपदाङ्गतदा भएको हुन सकै्न भनठदाननन्छ। 

त्यस्तै अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाको नवदवेश भ्रमणको तस्ीरमदा 
आएको“आचियतिजनक ” रिनतटरियदा पनन अकनो उददाहरण 
हो जसलवे अपदाङ्गतदा भएको व्यक्तिको रुपमदा उसको जीवन 

अनुभवहरु शसनमत हुन्छन भनी पूवतिआँकलन गररनवे कुरदालदाई 
पनन दवेखदाउँछ। जसमदा बिदाई हदनवेहरूको अपवेकदा भनवेको 
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे अन्तरताटटिट्र य कदायतिरिमहरूमदा 
बोलन र सहभदागी हुन सकै्नन् भन्नवे हो।

त्यस्तै गरवेर, सुन्रतदा र शंगदारमदा अभिक रुचच रदाख्नवे अकता 
सहभदागीको अनुभवः

“पहहलवे म पुरै शंगदार गनने गथने…र मदाननसहरूलवे म 
अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति हँु भनवेर सोचदैनथवे। ‘जब 
तपदाईलदाई तस्ीरहरूमदा दवेखछु…तपदाई अपदाङ्गतदा भएको 
जस्तो दवेखखनुहुन्न (अपदाङ्गतदा शब्दको आपभत्तजनक शब्द 
रियोग गददै)’। ‘कवे  तपदाई मदाननसहरूलदाई आकटषतित गनने 
र झुक्दाउनवे कोशीस गददै हुनुहुन्छ ?’ यस्तदा खदालकदा 
टिप्पणीहरू िवे सबुकमदा र [अपदाङ्गतदा भएकदाहरूको] 
समुददाय भभत्रैबदाि पनन आउनवे गछति। मैलवे त्यस्तदा 
टिप्पणीहरू हिदाउन थदालवे, अहहलवे मसँग अपदाङ्गतदा 
समुददायकदा मदाननसहरू, र मवेरो पररवदारकदा कवे ही 
सदर्सहरू मदात्रै [िवे सबुकमदा] छन्।” 

यहाँ पनन, अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरू कसरी सुन्रतदाको 
हकमदा असदान्भभतिक मदाननन्छन् भन्नवे हदामी दवेखछौँ। अझ, इच्दा 
र यौननकतदालदाई द्शलगंी आकषतिणको परम्रदागत कोणबदाि 
पुरुषलवे महहलदालदाई सुन्र दवेखछ। ऊ अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति 
हो भन्नवे कुरदा थदाहदा पदाएपचछ भनवे उसलवे त्यो कुरदा ननयोशजत 
रुपमै अरुलदाई आिूरिनत आकटषतित गनति र छक्दाउन गरवेको 
हुनुपछति भनठदाननन्छ। रिदाय सहभदागीहरुलवे सुन्र छ र छैन भन्नवे 
कुरदालदाई शरररको सकमतदाको आिदारमदा दइु बदाकसमदा रदाख्नवे 
भदाषदाहरु रियोग गददै सोहीअनुरुप उनीहरू आिैलवे आिूलदाई 
आकषतिक नभएको सोच्नवे कुरदा पनन गरवेकदा भथए। 

प्रविधिलदे यौवनििधािो अधभव्यगतिमधा 
िसरी सहजीिरण गछति 
यौननकतदा, रिजनन् स्वदास्थ्यकदा थप जदानकदारीहरू पदाउन र 
पोननोग्दािीबदाि आफनो यौननकतदाको अन्वेषण गनुतिकदा सदाथै 
सहभदागीहरूलवे ननजी च्दाि वदा अनलदाइन िवेटिङ सदाइिहरू 
मदािति त आफनो यौननकतदा अभभव्यति गनने मदाध्यमको रुपमदा 
इन्टरनवेि रियोग गरवेको बतदाए।

“अिलदाइनमदा त्यस्तो पहँुचयुति ठदाउँहरू छैनन् जहाँ 
हदामी िवेिमदा जदान सकछौ वदा मदाननसहरू भवेि्न सकछौँ। 
कसैलदाई भवेि्नुभन्दा पहहलवे हदामीलवे उनीहरूको तस्ीर 
हवेनुतिपछति, भभटियो च्दाि गनुतिपछति।”“खदासमदा मदाननसहरू 
यौनबदारवे खुलस्त छैनन्। तर उनीहरूलवे भभटिओ 
च्दाि, तस्ीरहरू आददानरिददान गनने जस्तदा यौननक 
टरियदाकलदापहरू भनवे गनने गछतिन्। मवेरदा कवे ही सदाथीहरूलवे 
पनन त्यसो गछतिन् तर मदाननसहरू खुलवेर कुरदा गददैनन्। 
त्यसैलवे अनलदाइनमदा आफनो यौननकतदाबदारवे अन्वेषण 
गरररहवेकदा मदाननसहरूको यथदाथति तथ्दाङ्क उपलब्ध 
छैन। इन्टरनवेिलवे जोिी/पदाितिनरहरूबीचमदा हुनवे यौननक 
टरियदाकलदापको लदाक्ग रिमुख भूनमकदा खवेलवेको छ। यो 
सशजलो छ। हदामीलवे मदान्छवे भवेि्नै पददैन। भौनतक रुपमदा 
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सम्कति  गनदैपददैन र यौनजन्य सरुवदा रोगहरू लदाग्नवे वदा 
सनने सम्दावनदा पनन रहँदैन। यो सुरशकत र गोप्य छ।”

यी उद्रणहरूलवे दवेखदाउँछ टक अिलदाइन थलोहरू अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूको यौननक रिस्तुतीकरणकदा लदाक्ग ननषवेभित 
छन्। यस्तो अवस्दामदा रिनवभिलवे कसरी उनीहरुको मदत गछति 
भन्नवे पनन यसलवे दवेखदाउछ। भभटिओ च्दाि र तस्ीर आददानरिददान 
मदािति त अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाकदा कवे ही जमदात अनलदाइन 
यौनसुख/आनन्को खोजीमदा संलग्न हुन सकवे कदा छन्। जसलवे 
सुरकदाको हहसदाबमदा-यौनजन्य सरुवदा रोगहरूबदाि सुरकदा, 
गोपनीयतदाको सुरकदा, र तुलनदात्मक रुपमदा सहज पहँुचजस्तदा 
व्यक्तिगत अन्वेषणको सुनविदा समवेत उपलब्ध गरदाएको 
हुनसकछ। तैपनन, यसको नकरदात्मक पक भनवेको अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरूलवे इन्टरनवेि चलदाउँददा अझैपनन उनीहरुको 
सुरकदा र गोपनीयतदा शसनमत रहवेको छ। टकनभनवे त्यस्तदा 
यथदाथतिहरूलदाई आन्ोलनमदा खदासै ख्दाल गररएको छैन। 
अहहलवे यो एकदमै महत्वपूणति कुरदा हो। क्यनलदाई अब कसरी 
सम्बोिन गररदँदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाकदा आवश्यकतदा र 
इच्दाहरू त्यसमदा समदाववेश हुन सकछ्न् भन्नवे रिमुख कुरदा हो।

एि व्यगतििो बहु-पहहचधानहरूिो 
खोजी गनने थलो
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू, खदासगरी दृटटिनवहहन भएकदाहरूलवे 
सदामदान्यतयदा आफनो अपांगतदाको अवस्दालदाई अलग अलग 
रदाखवेर सोहीअनुरुप पहहचदान गनति र गरदाउन सकै्नन्। रिदायः 
यस्तो हुन्छ टक समदाजको नजरमदा उनीहरूको अपांगतदाको 
अवस्दालवे उनीहरूको व्यक्तित्वको अरु पकहरू समवेत 
ढदाकीहदन्छ। अरू मदाननसहरूलवे घुरवेर हवेछतिन् तर उनीहरूलवे 
दवेखदैनन्; अपदाङ्गतदा भएको शरररलदाई हवेछतिन् तर व्यक्तिलदाई 
चदाहह ँदवेखदैनन्।”44

तथदाटप, इन्टरनवेिमदा कुरदा बवेग्ै हुन्छ। मदाननसलवे आफनो बहु-
पहहचदानमध्यवे कुनै एकलदाई दवेखदाउन वदा गोप्य रदाख्नवे छनौि 
गनति सकछ। हदाम्दा सहभदागीहरूलवे भनवेकदा भथए, नवशवेषगरी 
दृटटिनवहहनहरूलवे सहयोगी उपकरण र सरसदामदानहरू रियोग 
गछतिन्। उनीहरूकदा लदाक्ग इन्टरनवेि एक यस्तो पहहलो मदाध्यम 
बन्यो, जसलवे उनीहरूको अपदाङ्गतदा भएको पहहचदान मदात्रै 
उनीहरूलदाई हवेनने कोण होइन भन्नवे कुरदा सुननशचित गनति सघदायो। 
त्यसलवे अपदाङ्गतदा भएको अवस्दा खुलदाउनवे वदा नखुलदाउनवे 
नबकल्प उनीहरूलदाई उपलब्ध गरदायो। उनीहरुलदाई हवेनने 
दृटटिकोण भनवेको उनीहरुको अपदाङ्गतदा भएको पररचय मदात्र 
होईनदा भन्नवे कुरदा पनन सुननटसचत गयनो। िवेरैकदा लदाक्ग यस्तो 
कदायतिलवे उनीहरूको कमै दवेखखएको अरू पहहचदानको पकहरू 
अन्वेषण गनने अवसर हदयो। यस्तदा िवेरै अनुभवहरूलवे कसरी 
यनत सदामदान्य नबकल्प/छनौिलवे पनन उनीहरूलदाई अपदाङ्गतदा 
भएको व्यक्ति भएकै कदारण अरुको नजरमदा नवचरदाको पदात्र 

44	 	Cohen-Rottenberg,	R.	(2017,	September	28).	Where	Are	All	the	Disabled	People	in	the	Body	Positivity	Campaigns?	
The	Body	is	Not	an	Apology.	https://thebodyisnotanapology.com/magazine/where-are-all-the-disabled-people-in-the-body-
positivity-campaigns/

बन्नबदाि जोक्गन सघदायो भन्नवे दवेखदाउछ। यसलवे अिलदाइन 
दनुनयाँमदा उनीहरूको अपांगतदाको अवस्दालदाई बदारम्बदार 
औलँ्दाइरहनवे कुरदाबदाि कवे ही हदसम् छुिकदारदा पनन हदएको 
छ। 

िवेरैजनदालवे यस्तो खदालको पररकण गरररहवेको उददाहरण 
हदएकदा भथए:

“मलदाई लदागै्न िवे सबुक एउिदा सही रिनतनवम्ब हुनु 
जरुरी छ…हदामी त्यहाँ हदाम्ो अपदाङ्गतदालदाई रिचदाररिसदार 
गनति चदाहँदैनौँ… हदामी आिूलवे त्यहाँ रदाख्नवे कुरदालदाई 
सीनमत गनति सकछौँ। जसलदाई (मवेरो अपदाङ्गतदाबदारवे )थदाहदा 
छ, थदाहदा छ, जसलदाई थदाहदा छैन उनीहरूलदाई थदाहदा हुनु 
जरुरी छैन।”

कवे ही अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूकदा लदाक्ग यो एजवेन्ीको 
एउिदा उददाहरण हो जसलवे अनलदाइनमदा यस्तो कुरदाहरू 
अभ्दास गरररहवेकदा छन्।

सहभदागीहरूलवे आफनो अपदाङ्गतदाको अवस्दालदाई िवे सबुकमदा 
सबैसँग सवेयर नगनने आफनो ननणतिय भएको बतदाएकदा भथए। 
जब उनीहरूलदाई आिू सवेयर गनति तयदार छु भन्नवे लदागछ 
त्यसबवेलदा व्यक्तिगत रुपमदा सवेयर गनने गरवेको खुलदाएकदा भथए। 
उनीहरू अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्ति हुन् भन्नवे कुरदा थदाहदा पदाएपचछ 
मदाननसहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई िवे सबुकमदा 
यदा त पूणतिरुपमदा बवेवदास्तदा गनने वदा त्यसको उल्ो, िवेरै रिश्नहरू 
सोिवेर हैरदान गनने गछतिन्। जुनसुकै रुपमदा भएपनन वदास्तनवकतदा 
थदाहदा पदाउनु अक्घ र पचछको सम्बन्धमदा पररवततिन आएकै हुन्छ। 

“मवेरो िवे सबुक स्टदािसमदा म अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति हँु 
भन्नवे पहहचदान मैलवे रदाखवेको छैन। कवे ही व्यक्तिहरूलवे म 
दृटटिनवहहन हो भन्नवे कुरदा थदाहदा पदाएपचछ उनीहरूलवे मसँग 
बोलन बन् गरवे। कवे हीलवे भनवे त्यसपचछ अनत शजज्ञदासु 
बनवेर अझ बढी कुरदाकदानी गनति थदालवे।”

यस्तदा अनलदाइन सदामदाशजक पररकणहरूलवे हदाम्दा 
सहभदागीहरूलदाई नवस्तदारै उनीहरूकदा अरु पहहचदानकदा 
पकहरू खोज्नवे अवसर मदात्रै हदएन, उनीहरू वरपर भएकदा 
मदाननस/संसदारलवे वदास्तवमदा उनीहरूबदारवे कसरी सोच्न वदा 
महशुश गछतिन् भन्नवे थदाहदा पदाउन समवेत मदत गयनो। 

एक सहभदागीलवे आफनो एक सदाथीको उददाहरण हददैँ 
पहहलवे उनलवे आफनो अपदाङ्तदा भएको पहहचदानलदाई 
जदानीजदानी िवे सबुकमदा अज्ञदात रदाखवेको र पचछ अनदावश्यक 
ध्यदानदाकषतिणको ननशदानदा बन्नबदाि बच्नको लदाक्ग आफनो 
पहहचदान खुलदाएको कुरदा रदाखवेकदा भथए।

“एउिी रदाम्ी दवेखखनवे नशजकको सदाथीलवे आफनो तस्ीर 
यस रिकदारलवे अपलोि गररन् की त्यसमदा ह्ीलचवेयर 
दवेखखएन। पुरुषहरूबदाि नचदाहवेको म्दासवेन्जर कलहरू 

पृष्ठ  30 | पहुचँभन्दा पर



उनलदाई यनत िवेरै आउन थदाल्ो टक उनलदाई िवेरै तनदाब 
भयो। उनलवे मसँग सल्दाह मदाक्गन् मैलवे उनलदाई पूरदा 
दवेखखनवे आफनो तस्ीर अपलोि गनुति भनवे। जब उनलवे 
आफनो त्यस्तो तस्ीर अपलोि गररन् तब कलहरू 
आउन बन् भए। अनन हदामीलवे महशुश गययौँ टक यस्तदा 
कुरदाहरू (हदाम्ो अपदाङ्गतदा) बदारवेमदा कुरै नगररएको हुन 
सकछ। तर यसलवे मदाननसहरूलदाई असर गछति।”

यो उद्रणलवे अपदाङ्गतदा भएकदा शरररहरूमदाभथ कसरी नवभवेद 
गररन्छन् भनवेर बतदाउँछ। जब मदाननसहरू “सहहष्ु” वदा 
“संववेदनशील” भएको छनव रिस्तुत गनति खोशजरहवेकदा हुन्छन् 
तब अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको यौननकतदाबदारवे उनीहरुको 
सोच संकीणति नै रहवेको दवेखखन्छ। जुनबवेलदा हदाम्ो सहभदागीलदाई 
पुरुषहरूलवे पुरदातन सौन्यतिको मदानक बमोशजम मन परदाए, 
त्यो खदासमदा सुन्र शरीर भनवेको अपदाङ्गतदा भएको शरीर 
हुनै सकै्न भन्नवे अनुमदानमदा आिदाररत भथयो।जब उनको 
अपदाङ्गतदाको अवस्दा थदाहदा भयो त्यो चदाहनदा पनन खतम भयो। 
पुरदातनी सोच अनुसदार अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको शरीर 
वदाञ्छनीय/रुचचकर नहुनवे हुददा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूको 
यौननकतदालदाई स्वीकदायति बनदाउन अझै कनत लदामो यदात्रदा तय 
गनुति छ भन्नवे कुरदा दवेखदाउँछ। त्यस्तदा शरीरहरु पनन वदाञ्छनीय/
रुचचकर हुन्छ भन्नवे मदान्यतदा स्दाटपत गनुति त् झन् परको कुरदा 
हो। 

हदाम्ो अनुसन्धदानमदा यौन तथदा रिजनन स्वदास्थ्य 
अभिकदारकमगीहरूलवे रिजनन् स्वदास्थ्यसम्बन्धी जदानकदारी 
पदाएकदा कुरदा त छँदैछ। महत्वपूणति पक, अझ उनीहरू 
 एक कदम अक्घ सरवेर जोखखम छँददाछँदै पनन अनलदाइनमदा 
अरुहरूलवे रदाखवेकदा सदामदाग्ीहरू पनन सवेयर गरवेको अनुभव 
रदाखवेकदा भथए।

“त्यहाँ महहनदावदारीबदारवेको एउिदा पोटि भथयो। मैलवे 
त्यो आफनो िवे सबुकमदा हदालवे। टकनकी मदान्छवेलवे 
महहलदाहरूलदाई खरदाब कुरदाहरू भन्छन् जुन 
महहलदाहरूकदा लदाक्ग नकदारदात्मक र हवेप्वे खदालको हुनवे 
गछति। त्यस्तो मवेरो न्यूजटििमदा दवेखखयो। म त्यस्तो पोटिहरू 
सवेयर गरररहनु्छ।”

यहाँ, हदाम्ो छलिलकततालवे त्यस्तदा सदामदाग्ीहरू सवेयर गरवेर 
नवभभन्न तररकदाबदाि आिुलवे अनलदाइनमदा उपक्स्नत जनदाउनवे 
कुरदा रदाखवेकदा भथए। म त्यस्तदा कुरदाहरू “सवेयर गरररहनु्छ” 
भन्नवे कुरदा र अनलदाइन रिनतरोिकदा कदायतिहरूमदा संलग्न 
भइरहनवे समपतिण भदाव उनको एजवेन्ीको अभभव्यक्ति हो। 
सदाथै वैकक्ल्पक संकथनहरू नबस्तदार गनने कदामको लदाक्ग एक 
महत्वपूणति योगददान पनन हो।

यद्यटप, यस्तदा थलोहरूमदा सुरकदाको सुननटसचततदा छैन। 
महहलदाकदा अिलदाइन व्यवहदारलदाई नैनतकतदाको कसीमदा रदाख्नवे 
टपतकृसत्तदात्मक शक्तिहरूलवे अनलदाइनमदा पनन त्यही शक्तिको 
उपक्स्नत भएको अनुभूनत गरदाइरहन्छन्। अनलदाइन िवेटिङ 

थलो रियोग गनने कवे ही सहभदागीहरूमध्यवे िवेरैजसोलवे आफनदा 
नरदाम्दा अनुभवहरू सुनदाएकदा भथए:

“एकपिक, […] म मवेरो िवेस्िपमदा हवेददै भथएँ र मैलवे 
त्यहाँ एउिदा सदाइि भवेिें। त्यहाँ मैलवे आफनो रिोिदाइल 
बनदाउनुपथ्नो। […] अनन मैलवे िवेक्स्टहरू पदाउन थदालवे। मैलवे 
टकन त्यस्तो िवेक्स्टहरू पदाइरदाखवेको छु भनवेर म छक् 
परेँ। मैलवे हवेरेँ  तर जवदाि हदइनँ। मैलवे एउिदा म्दासवेज पदाएँ, 
एकजनदा मदान्छवेबदाि। ऊ सही नै जस्तो दवेखखन्थो। हदामीलवे 
शुरुमदा रदाम्ोसँग कुरदाकदानी गययौँ। उसलवे भन्यो “मलदाई 
थदाहदा छ, तपदाई यो सदाइिको बदारवेमदा कवे ही थदाहदा नपदाइकनै 
आइपुग्नु भएको हो। तपदाई यस्तो ठदाउँमदा आउनवे मदान्छवे 
होइन। त्यसैलवे यी सबै टिशलि गरवेर बदाहहररनुस्।” मैलवे 
यो सबै कवे को बदारवेमदा हो ? भनवेर सोिेँ। उसलवे िवेरै कुरदा 
भनवेन। तर, अँ, म सटप्झनु्छ, मैलवे अञ्जदानमै त्यस्तो एप र 
त्यस्तो ठदाउँमदा पुगवेकोलवे त्यस्तो भइरहवेको कुरदा। पचछ, 
मैलवे हत्त न पत्त टिशलि गरवे।”

“म अरुको बदारवेमदा भन्न सक्क्न तर मैलवे एकदमै नरदाम्ो 
अनुभव गरेँ। मवेरो श्ीमदानसँग छुहट्एको ६ महहनदापचछ 
मैलवे अनलदाइन िवेि गनने रियदास गरवे। तर मवेरो ददाइलवे मलदाई 
गदाली गनुतिभयो, मवेरो पहहलवेको अनुभवको कदारण। म पनन 
िरदाएँ। मलदाई अनलदाइन िवेटिङ सुरशकत लदागै्न।”

यी दईु अनुभवहरूलवे कसरी टपतकृसत्तदात्मक संरचनदालवे 
महहलदा र अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाकदा यौननकतदामदाभथ आफनै 
पररवदारलवे समवेत अनलदाइन र अिलदाइन दबुैमदा ननयन्त्रण गछति 
भन्नवे दवेखदाउँछ। हदाम्ो अनुसन्धदान सहभदागीलदाई पनन गलत 
ठहयताइयो, टकनभनवे उसलदाई “नतमी त्यस्तो खदालको मदान्छवे 
होइनौँ” भनवेर बुखझइयो र उनको रिोिदाइल टिशलि गनति भननयो। 
अकनो एकजनदालदाई भनवे उनी निरदाएसम् उनको ददाइलवे गदाली 
गरररहवे। अनलदाइन िवेटिङ सदाइिमदा रिोिदाइल हुनु पनन अकनो 
एउिदा यस्तो कदाम हो जसलवे व्यक्तिलदाई अनतयौननकको रुपमदा 
हवेनने ठदाउँ बनदाएको मदाननन्छ। महहलदाहरूलवे िवेटिङ सदाइिमदा 
रिोिदाइल बनदाइ आफनै यौननकतदा प्स्वकदादता उनीहरूको 
ननकितम व्यक्तिहरूलदाई नै कुरदा बुझदाउन अनत गदाह्ो भएको 
दवेखखयो। 

लशकत समूह छलिलकदा सहभदागीहरू अनलदाइन िवेटिङ 
सदाइिहरू जोखखम शलनकदा लदाक्ग लदायक छैनन् भन्नवेमदा 
सहमत भथए। टकनकी त्यस्तो कुरदालवे आिूतिति  नकदारदात्मक 
ध्यदानदाकषतिण र ननशचित कुरदाको आिदारमदा आफनोबदारवे 
नकदारदात्मक सोच्नवे अवस्दा ननप्त्यदाउँछ भन्नवे भथयो। उनीहरूको 
िदारणदामदा अरु सदामदाशजक सदाइिहरू (खदासगरी िवे सबुक)मदा 
च्दाटिङमदािति त् मदाननसहरूसँग भदावनदा सदािदासदाि गनुति पयताप्त 
हो भन्नवे िदारणदा दवेखखण्थियो। 

तर, अनुसन्धदानमदा सहभदागी भएकदा क्वेर अपदाङ्गतदा भएकदा 
व्यक्तिको अनुभव भनवे भभन्न छ- 

“म आिूलदाई क्वेर व्यक्तिको रुपमदा चचनदाउँछु […], 
पदाितिनरको लदाक्ग म िवेटिङ एप रियोग गछुति  तर नवेपदालकदा 
अभिकांश िवेटिङ एपहरू रिदाय: जसो यौननक मनोरञ्जनको 
लदाक्ग मदात्रै रियोग गररन्छ। यहद मैलवे यौन चदाहनवे हो भनवे 
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एप खोलवेर म पदाितिनर भवेिदाउन सकछु…”

उनलवे अझै थपवे,

“िवेटिङ एपहरूबदाि मैलवे आिूलवे चदाहवेअनुरुपको 
पदाितिनरहरू खोज्न सकछु। हदामी कुरदा गछछौ, गोप्य 
तररकदालवे कुरदा गछयौँ। हरवेक कुरदा अनलदाइन मै शुरु हुन्छ, 
अनन अिलदाइनमदा जदान्छ। क्वेर समुददायमदा हरवेक कुरदा 
अनलदाइनबदािै शुरु हुन्छ।”

अनलाइनमा सुर�क्षत ठाउँको अभाव
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अनलाइनमा सुर�क्षत ठाउँको अभाव
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अिलाइिमा सुरक्षित ठाउुँको अभाि

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई आफनो यौननक 
अभभव्यक्तिबदारवे छलिल गनति अझ बढी सुरशकत थलोहरूको 
खाँचो रहवेको कुरदा सहभदागीसँगको कुरदाकदानीलवे औलँ्दाएको 
भथयो। यद्यटप, अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूसँगको 
कुरदाकदानीको रिममदा उनीहरूको आफनै िवे सबुक पवेजको 
अलदावदा सुरशकत थलोको त्यस्तो कुनै नवशवेष नमूनदाहरूबदारवे 
हदामीलवे सुनवेनौँ। तुलनदात्मक रुपमदा, पहहलो चरणमदा समशलगंी 
पुरुष र अभिकदारकमगी महहलदाहरूबीच गररएको इरोटिक्स 
सभनेकणमदा सहभदागीहरूलवे आफनो गोप्य समूहहरू रहवेको 
बतदाएकदा भथए, जसलवे सुरशकत थलोहरूको रुपमदा कदाम गनने 
गछतिन्।

अगदािी भननए जस्तै , अपदाङ्गतदा हक अभिकदारकदा 
अभभयन्तदाहरूलवे आफनै िवे सबुक समूहहरूभभत्रै अपदाङ्गतदा 
भएकदा समुददाय बदाहवेक बदाह् अन्जदान मदाननसहरूलदाई 
िवे सबुकमदा नजोिवेर आफनदा लदाक्ग सुरशकत अनुभवहरू 
बिुशलरहवेकदा बतदाएकदा छन्। समुददायभभत्र इच्दाएको ठदाउँ 
बनदाउनको लदाक्ग व्यक्तिहरूलवे एजवेन्ीलदाई रियोग गरररहवेकदा 
छन्। बदमदासी र दवू्यतिवहदार गननेहरूलदाई रोक्नको लदाक्ग 
यस्तो उपदाय अपनदाउनु अनतआवश्यक कुरदा पनन हो। तर यहद 
उनीहरू वकृहत समुददायसँग कुरदाकदानी गनति अरु तदाररकदाहरू 
मदािति त् जोटिएकदा छैनन् भनवे यो रणनीनतलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूको यौननक अभभव्यक्तिको छलिलहरूलदाई 
उनीहरूकै समूहभभत्र मदात्रै सीनमत रदाखछ।

अपदाङ्गतदा भएकदाहरूकदा हकमदा ध्यदान हदएर बनदाउन 
नसटकएको एउिदा अकनो थलो हो, युट्ूव। लशकत समूह 
छलिलकतताहरूलवे आफनदा यूट्ूव अनुभव पनन सदािवे:

“हदामी एउिदा नवेपदाली शसनवेमदा हवेनति गयौँ। उति शसनवेमदाकदा 
कलदाकदारहरूलवे हदामीसँग भवेिवे। उनीहरूलवे हदामीसँग 
अन्तवतातता पनन गरवे। हदामीलवे शसनवेमदा मनपयनो भनवेकदा 
भथयौँ। त्यसको एउिदा भभटिओ युट्ूबमदा रदाखखयो। 
त्यो भभटियोमदा मैलवे थुरिै नकदारदात्मक रिनतटरियदाहरू 
दवेखेँ। त्यहाँ “अब, दृटटिनवहहन मदान्छवे, जसलवे शसनवेमदा हवेनति 
सकै्न, उनीहरूलवे शसनवेमदा रदाम्ो छ भनवे। सदायद बहहरदा 
मदान्छवेहरूलवे पनन नसुनीकनै शसनवेमदा रदाम्ो छ भन्नवेछन् !!! 
भन्नवे खदालकदा रिनतटरियदाहरू भथए”

त्यहाँ यभत्त िवेरै घीनलदाग्ो टिप्पणीहरू भथए।

मलदाइ लदागछ,पचछ उनी [मोिरवेिर]हरूलवे टिप्पणीहरू 
हिदाए।”

कोही एक व्यक्तिलवे मूलरिवदाहको दशतिक सदामु पनतासदाथ झवेलनु 
परवेको अनलदाइन हहसंदाको यो अनुभवलवे अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूलवे टकन अनलदाइन सदामदाशजकीकरणको सीनमत 

घवेरदा नै छनौि गछतिन् भन्नवे बुझ्न सघदाउँछ। त्यसरी सीनमत 
घवेरदाको छनोि गदता इन्टरनवेिमदा व्यक्तिको अनुभव िवेरै हदसम् 
सकदारदात्मक र सुखद बन्न सकछ भनवेर बुझ्न सटकन्छ। यसरी 
अपदाङ्गतदा हुनुको कलंक (stigma) बोकदाइ इन्टरनवेिमदा दैननक 
गनतनवभिहरूको आनन् शलदंदा उपहदास गररन्छ र अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूको आफनो अनुभव अन्य व्यक्तिहरू सदामु 
बाँि्न नसक्नवे बनदाइन्छ। 

अपधाङ्गिधा भएिधा महहलधाहरूिो 
अनलधाइन हहसंधा अनुभि
अनलदाइन हहसंदालदाई सदामदान्यतः टिशजिल/ रिनवभिसम्बम्न्ध 
थलोहरूमदा हुनवे अननच्च्त यौननक व्यवहदारको रुपमदा बुझ्नवे 
गररएको छ। अनलदाइन हहसंदामदा हहसंदा, िप्की वदा कसैलवे रिनवभि 
वदा इन्टरनवेिको रियोग गरवेर गनने हहसंदाहरू पदतिछन्। यस्तो 
कदायतात्मक पररभदाषदामदा, रिदापकलवे नरुचदाएको जुनसुकै तहको 
हहसंदालदाई पनन हहसँदा मदाननन्छ चदाहवे त्यो जुनसुकै अभभरिदायलवे 
गररएको होस्। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा छलिलकतताहरूको 
आफनै िवे सबुक पवेज, सदाथै अनलदाइन िवेटिङ सदाइि र 
युट्ूव अनुभवलवे उनीहरूलवे व्यदापक रुपमदा सदामनदा गरवेको 
अन्तरबगगीय हहसंदालदाई दशताउँछ। त्यस्तदा हहसंदाहरू उनीहरूको 
महहलदा र अपदाङ्गतदा भएको व्यक्तिको पहहचदान लशकत हुनवे 
गछतिन्। कवे ही हहसंदा सुक्ष्म-आरिोशको स्वरुपमदा रिकि हुनवे 
गछतिन्। जहाँ अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई उनीहरू सुन्र 
वदा सिल दवेखखएकोमदा आदरभदाव रिकि गदता “उनीहरू त 
त्यस्तो (अपदाङ्गतदा भएकोजस्तो) दवेखखदैनन्” भनवेर रिशंसदाको 
आि शलएर उपहदासपूणति व्यवहदार गररन्छ। अन्य आरिमणहरू 
भदावनदात्मक श्मको स्वरुपमदा पनन बदाहहर आउनवे हुन्छन्। 
जहाँ आफनदा रिश्नको उत्तर पदाउँन र कौतुहलतदा मवेि्न अन्य 
व्यक्तिहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई लगदातदार रिश्न 
सोिीरहन्छन्। यो खण्डमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलवे 
खवेप्ु परवेको सुक्ष्मदवेखख वकृहत खदालकदा अन्तरबगगीय अनलदाइन 
हहसंदाबदारवे खोतलनवे छौँ।

सदामदाशजक मदान्यतदा अनुरुप कवे  चदाहह ँ स्वीकदायति छ/छैन र 
कसैको आफनै सदामदाशजकीकरणलवे हदामी कसरी/कहाँ 
हहसंदाको महशुश गछछौ भन्नवे कुरदालदाई रिभदाव पदानति सकछ। हदाम्दा 
कवे ही उत्तरददातदाहरूलवे कहहलवेकदाहीँ उनीहरूलदाई अनलदाइन 
रिशंसदा र हहसंदा छुट्दाउन कहठन भएको कुरदा गरवेकदा भथए। 
जस्तै एक सहभदागीको िवे सबुक पोटिमदा आएको ननम् 
रिनतटरियदाको 

“िवेरैजसो म सकदारदात्मक टिप्पणीहरू पदाउँनवे गछुति। तर 
कवे ही पुरुषलवे - “सवेक्सी शरीर”भनवेर टिप्पणी गरवे ,---



मलदाई थदाहदा भएन त्यो रदाम्ो हो टक नरदाम्ो हो।”

दशतिक र टिप्पणीकततालवे कसैको शरररलदाई यौननकीकरण 
गररहददँदा सरदाहनीय रिनतटरियदाहरूलदाई समवेत यौननक 
रिनतटरियदा हो भन्नवे “जोखखम” रहन्छ र असशजलो पदाछति। 
पररणदाममदा त्यस्तो रिनतटरियदा असदान्भभतिक/अनुपयुति छ टक 
भन्नवे रिश्न उच्जिन्छ।

अपवेशकत रिदापकहरूभन्दा बदाहहर तस्ीरहरू सवेयर गररनु अकनो 
एउिदा समर्सदा भएको कुरदा छलिलकतताहरूलवे बतदाए। एक 
क्वेर सहभदागीलवे भनवे:

“िवेटिङ सदाइिमदा यौननकतदा अभभव्यति गनति तस्ीरहरू 
पोटि गररन्छ अनन मदाननसहरूलवे खरदाब ननयतकदा 
सदाथ घुमदाउरो पदारदामदा टिप्पणी गछतिन्। कवे ही मदान्छवेलवे 
मवेरो िोिोहरूको म्स्कनसि शलएर अरु मदान्छवेलदाई 
पठदाइहदए। […] र उनीहरूलवे त्यसरी सवेयर गरवेको नग्न 
तस्ीरको व्यक्ति, अकनो िरक व्यक्ति हुन सकछ।”

अकता सहभदागीलवे पनन उस्तै खदालको दवू्यतिवहदारको अनुभव 
गरवेको र आिू बच्नवे कदम चदालवेको अनुभव सदािवेकदा भथए। 
जबकी त्यस्तो व्यवहदारको सदामनदा गरररहँददा त्यो दवू्यतिवहदार 
भथयो टक भथएन भन्नवेबदारवे उनी आिू स्टि नभएको कुरदा पनन 
रदाखवेकदा भथए। 

“एकपिक, म सदारी लगदाएर एउिदा नवहवेमदा गएँ। मैलवे 
ढदाि दवेखदाएको एउिदा िोिो मवेरो भदाइलवे खखचचहदयो। 
त्यो मलदाई मनपयनो। त्यसैलवे मैलवे त्यो िवे सबुकमदा पोटि 
गरवे। त्यो िोिोमदा ढदािमदा थोरै मदात्रै ब्दाउजलवे छोटपएको 
भथएन। एउिदा कवे िदालवे त्यो िोिोमदा टिप्पणी गयनो “नतमी 
िवेरै सवेक्सी छ्ौँ, म नतमीलदाई भवेि्न चदाहनु्छ”। त्यस्तो 
टिप्पणीलवे मलदाई िवेरै नरदाम्ो लदाग्यो। र, मैलवे उसलदाई 
ब्क गररहदएँ। मैलवे उसलदाई त्यस्तो रदाम्ोसँग चचनवेकी 
पनन भथइन।”

यी दबुै घिनदामदा भननएझैँ कसरी अनदावश्यक/अरुचचकर 
ध्यदानदाकषतिणलदाई सुरुमै हिदाउन र भनवष्यमदा नचदाहवेको 
स्दानमदा त्यस्तदा कुरदाकदानीहरूलदाई पुग्न नहदनुको लदाक्ग 
सदाविदानी र पूवति-सदाविदानी अपनदाउनु अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदाहरूको अनलदाइन जीवनको एउिदा ठूलो हहस्दा हो भन्नवे 
कुरदा दवेखदाउछ।। 

हदाम्ो छलिललवे सहभदागीहरूमदा अनलदाइनमदा अपररहदायति 
दवू्यतिवहदार हुन्छ भन्नवे ननशचित खदालको बुझदाई रहवेको कुरदा 
पनन दवेखदायो। छलिलको रिममदा सदावतिजननक छनव भएकदा 
व्यक्ति दबु्यतिबहदारमदा परवेको कवे हह घिनदाहरूबदारवे पनन कुरदाकदानी 
भएको भथयो। उनीहरूलवे आफनो ख्दातीको लदाक्ग त्यस्तदा 
दवू्यतिवहदारहरू झवेलनुपछति भन्नवे कुरदा स्वीकदानने गरवेको पनन चचता 
भएको भथयो। जस्तै, एक सहभदागीलवे भनवे:

“एकजनदा व्यक्ति छन्,छ…उनी नकृत्यांगनदा हुन्। उनको 
िवेरै तस्ीरहरू दरुुपयोग भएको छ। उनको तस्ीर 
रियोग गरवेर बनदाइएकदा नक्ली पवेजहरू पनन छन्। मैलवे 
उनलदाई त्यसबदारवेमदा बतदाए र ररपोिति गनुति पनन भनें। तर 

उनलवे लोकटरियतदासँगै यस्तदा कुरदाहरू आउँछन् भनठदानवेर 
त्यसमदा त्यभत्त ध्यदान हदइनन्। तर, मवेरो व्यक्तिगत सोचमदा, 
त्यो सही होईन जस्तो मलदाई लदागछ। सदायद उनलदाई त्यो 
सही हो भन्नवे लदागवेको हुनसकछ र कवे ही कदम चदालवेनन्। 
त्यसैलवे उनको तस्ीरहरू एकदमै दरुुपयोग भएकदा 
छन्।”

हदाम्दा सहभदागीहरूको नवचदारमदा पनन महहलदाहरूको आफनै 
जोखखमपूणति र अपदाङ्गतदाको कटिकर चवेतनदाको सनमश्णको 
कदारण उनीहरूलवे अझ बशलयोसँग दवू्यतिवहदारको अनुभव 
गछतिन् भन्नवे भथयो। 

“हो , समुददायमदा यस्तदा िवेरै घिनदाहरू भइरहन्छन्। जस्तो 
टक भवेिौ न भनवेर भन्नवे अनन बलदात्दार गनति खोज्नवे भएपचछ 
बलदात्दार रियदासको शशकदार हुनुपछति। यस्तो घिनदा 
अपदाङ्गतदा भएकदा मदाननसहरू आिूलवे आिैलदाई मद्त 
गनति सक्नवे अवस्दामदा हँुदैनन् भन्नवे बुझदाइमदा आिदाररत हुनवे 
गछति।”

“हदामी मुलतः शरररकदा कुनै अंग गुमदाएकदाहरूलदाई रिदायः 
कवे  हुन्छ भनवे, मदाननसहरूलवे सबैभन्दा पहहलवे हदामीलदाई 
भदावनदात्मक तवरलवे ब्लदाकमवेल गनति खोजछन्। 
उनीहरूलदाई हदाम्ो शररर र घदाउ-चोिपिकको स्तरबदारवे 
थदाहदा हुन्छ र त्यही अनुरुप टिप्पणी गछतिन्। उददाहरणको 
लदाक्ग मलदाई जतदाततै चोिपिक लदागवेको छ। मैलवे 
स्टटकन् लगदाउँददा त्यो सबै रिटिसँग दवेखखन्छ। उनीहरू 
मवेरो शरररको अंग कदाटिएकदा ठदाउँहरूको तस्ीर 
खखच्नको लदाक्ग सोधछन्। मदाननसहरूलवे मसँग त्यसकै 
तस्ीर खखच्नको लदाक्ग बढी सोध्वे गदता रहवेछन् भनवेर मैलवे 
सुरुमदा महसुस गररनँ। जब हदामी हदाम्ो अंग कदाटिएकदा 
ठदाउँहरूको तस्ीर खखच्ौ, हदाम्ो संववेदनशील र 
गुप्तांगहरू तस्ीरमदा कैद हुनवे सम्दावनदा बढी हुन्छ। 
नवेपदाली कवे िदाहरू त्यभत्त िवेरै अगदाटि छैनन् अनन उनीहरूलवे 
त्यभत्त सोध्वे ओनने गददैनन् पनन। तर बदाह् मुलुककदा 
मदाननसहरूलवे त्यस्तो [कदाटिएकदा ठदाउँहरूको] िोिो 
खखच्नको लदाक्ग िवेरै नै सोध्वे गछतिन्।”

यी अनुभवहरूलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलवे तहगत 
अनलदाईन हहसंदा झवेलनु परररहवेको तथ् दवेखदाउँछ। अपदाङ्गतदा 
भएको शरररमदाभथ लदाहदएको एउिदा सीमदा र यसलवे शसजतिनदा 
गरवेको/गनति सक्नवे जोखखम छः यहद आरिमण भइहदालवेको 
खण्डमदा रिभदावकदारी आत्मरकदा गनति िवेरै गदाह्ो हुन सकछ।

अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूमदाभथ हुनवे अनलदाइन हहसंदाको 
अलग्ै पररकण हुनुपछति। टकनभनवे उनीहरूमदाभथ लशकत हहसंदा 
र दवू्यतिवहदार नवशवेष रिकदारकदा छन् र उनीहरू आिैलवे खवेपवेकदा 
दवू्यतिवहदारकदा अनुभवहरू अरु समुददायको भन्दा िरक हुन 
सकछ। त्यसमदाभथ, दबु्यतिबहदार गननेलवे बठ्दाईकदा सदाथ् कसैको 
संववेदनशील/गुप्त अंगहरू ननयदालनकै लदाक्ग उनीहरुको 
अपदाङ्गतदाको तस्ीर हवेनुति खोज्नुलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरू 
कम जोखखमपूणति जस्तो लदाग्नवे दैननक अनलदाइन ब्यबहदारमदा 
पनन कनत सतकति  रहनुपदतिछ भन्नवे दवेखदाउँछ। यी उददाहरणहरुलवे 
अनलदाइनमदा हुनवे जोखखमरिनत उच्च सजक रहवेको र त्यसलदाई 
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रोक्न सटरिय आत्म-सुरकदाकदा उपदाय अपनदाइएको कुरदा 
उत्दाहजनक दवेखखन्छ।

अनन, िवे सबुकमदा जथदाभदावी यौन समूहहरूमदा नमसदाईहदनवे, 
अनलदाइन यौन टरियदाकलदापको लदाक्ग यदाचनदा गररनवे, र 
यौनजन्य सन्वेशहरू पठदाउनवे/पदाउनवे उददाहरणहरू पनन 
छन्। जसको कदारण अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू- खदासगरी 
दृटटिनवहहनहरूलवे यौननक तस्ीरहरू रिदाप्त गरररहँददा आिूलवे 
कवे  कुरदा पदाइरहवेको छु भन्नवे थदाहदा नपदाउँनदालवे पनन थप समर्सदा 
सकृजनदा हुन पुगछ।

त्यसमदाभथ, यो अनुसन्धदानकदा दईु सहभदागीहरूलवे आफनो 
आइिी ह्दाक गररएको, अनदावश्यक र अरुचचकर तस्ीर 
र भभटियोहरू पदाएको, र कुनै सहमनत बवेगर उनीहरूकदा 
तस्ीरहरू सदावतिजननक गररएकदा लगदायत सदाइबर अपरदािबदाि 
पीटित हुनुपरवेको अनुभव पनन सुनदाएकदा भथए।

हदाम्ो एक अन्तवतातता सहभदागीलवे भनवेको एउिदा कथदा सहहत यो 
खण्डको अन्त्य गदतिछौः 

“मवेरो अकनो एउिदा अनुभव, एकचोटि एकजनदालवे मलदाई 
िवे सबुकमदा सदाथी बन्नवे अनुरोि पठदायो। उसलवे मलदाई 
सन्वेश पठदायो, मैलवे त्यसमदा रिनतटरियदा हदइनँ। मवेरो 
ददाइलवे पनन मवेरो िोन रियोग गनुतिहुन्थो। अनन ददाइलवे 
जवदाि िकताउनुभयो “हदाइ, तपदाईलदाई कस्तो छ ?”। 
त्यो सन्वेश नवदवेशीबदाि आएको भथयो…। म उसको नदाम 
अहहलवे सटप्झन्न। मलदाई लदागछ उसको नदाम ररचदािति वदा 
त्यस्तै कवे ही भथयो। त्यो नक्ली आइिी भथयो भन्नवे कुरदा 
मलदाई थदाहदा भथयो। उसलवे मवेरो नम्बर पदाएछ। मलदाई थदाहदा 
भएन कहाँबदाि हो कुन्नी। उसलवे अकनो कवे िीलदाई रियोग 
गरवेर मलदाई िोन गयनो। त्यो कवे िीलवे मलदाई “युकवे को 
ररचदाितिको तिति बदाि तपदाईलदाई पदासतिल छ, त्यसैलवे चदार 
सय िलर सहहत एयरपोितिमदा आउनुस्” भननन्। म त्यो 
बवेलदा भखतिर कदाम गनति सुरु गरररहवेको भथए र मसँग त्यभत्त 
पैसदा भथएन। भएको भएपनन म उनीहरूलदाई हदनवेवदालदा 
भथइनँ। अनन त्यसपचछ मैलवे त्यहाँ युकवे मदा मवेरो कोही 
त्यस्तो मदान्छवे छैनन् जसलवे मलदाई पदासतिल पठदाउँछ। 
त्यसैलवे मलदाई िोन नगनुतिस् नत्र म पुशलसकोमदा जदानु्छ 
भनवे।

अनन त्यो मदान्छवेलवे मलदाई “म तपदाईको तस्ीरहरू 
तपदाइको सदाथी र पररवदारलदाई पठदाइहदनु्छ” भनै् 
ब्लदाकमवेल गनति थदाल्ो। त्यो मवेरो तस्ीर भथएन, 
त्यसलदाई िोिोसप गरवेर कसैको नदाङ्गो शरररमदा मवेरो 
अनुहदार गाँसवेर रदाखखएको भथयो। म एकदमै तनदाबमदा 
परें। म मवेरो कदायतिलयमदा भथए र मैलवे मवेरो ददाइसँग कुरदा 
गरेँ। उहाँलवे मलदाई पुशलसकोमदा गएर ररपोिति लवेखदाउनवे 
सल्दाह हदनुभयो। मैलवे त्यसै गरेँ; म िवेकुको पुशलस 
चौकीमदा गए, त्यो िोिो र नक्ली िवे सबुक आइिी 
दवेखदाएर सदाइबर अपरदाि ररपोिति ददायर गरेँ। त्यसपचछ त्यो 
िवे सबुक आइिी ब्क गररयो तर मलदाई िोन आएको 
नम्बर भनवे पत्तदा लगदाउन सटकएन- उनीहरूलवे मलदाई त्यो 
िोन भदारतबदाि आएको भथयो भनवे। तर त्यो िोन गनने 
कवे िी नवेपदालीमै बोलै् भथयो। यो घिनदा कररब दईुवषति अक्घ 

भएको भथयो। 

यो कुरदा मैलवे मवेरो ठूलो ददाइबदाहवेक अरु कसैलदाई भनननं। 
मैलवे मवेरो आमदालदाई समवेत भनननं टकनकी उहाँलवे मलदाई 
र मवेरो चररत्रलदाई गलत मदान्नु हुनवेभथयो। यहद मैलवे मवेरदा 
सदाथीहरूलदाई भनवेकी भए मैलवे नै त्यस्तो खदालवे तस्ीरहरू 
पठदाएकी भथएँ भनठदाथिवे होलदान्। नवेपदालको सन्भतिमदा 
यौन र यौननकतदाबदारवे सदाथीहरूसँग कुरदा गनति एकदमै 
अपठ्दारो छ। म कसैसँग कुरदा गनति सक्क्न। तपदाइँ शसिति  
तपदाईको श्ीमदान् वदा यौन सदाथीसँग वदा यो नवषयमदा कवे ही 
जदानवे-बुझवेकदा मदाननसहरूसँग मदात्रै [यसबदारवेमदा] कुरदा गनति 
सक्नुहुन्छ। मवेरो सन्भतिमदा, म आफनै श्ीमदानसँग पनन कुरदा 
गनति सक्क्न। म मवेरो श्ीमदानसँग सँिैजसो पोनति हवेनने गथने। 
खदासमदा, उसलवे नै मलदाई पोनति हवेनति शसकदाएको भथयो। तर 
जब हदामी छुहट्यौँ, उसलवे मलदाई, म एक चररत्रहीन पोनति 
हवेनने कवे िी हो भनवेर दोष लगदायो।”

यो कथदामदा हदामी अनलदाइन हहसंदाको एक उत्तम नमूनदा दवेख्न 
सकछौँ। जहाँ अनलदाइन हहसंदाकदा आयदामहरू, अपरदािको 
रिदानवभिक पकहरू (तोिमोि र जोिजदाि पदारवेर तयदार पदाररएको 
तस्ीर), ठगी, रिनतरुपण (पहहचदान चोरी), महहलदाको 
यौननकतदा र अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाको यौननकतदा रिनतको 
नैनतकतदाको दृटटिकोण सबै एकैसदाथ आएको पदाउँछौँ।

यस्तो चचत्रणलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलवे आज 
अनलदाइन दनुनयाँमदा सदामनदा गनुति परररहवेको चुनौतीकदा रुपहरू 
दवेखदाएको छ। अकनो खण्डरिनत आशदावदादी हँुदै यही नवेर हदामी 
हदाम्ो नवश्वेषणको नबि मदाछयौँ।

इन्टरनदेटवबनधािो सजिन सुस्त हुनदेछ
इन्टरन्टबदारवे अम्न्तम शब्दकदा लदाक्ग हदामी घरैमदा बसवेर कदाम गनने 
एक अभिकदारकमगीको अनुभवको एक अंश रिस्तुत गदतिछौः

“म अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति हँु। मवेरो पररवदार र सदाथीहरूलवे 
मलदाई बदाहहरी दनुनयाँबदाि ‘सुरशकत’ रदाख्न चदाहवेकोलवे 
वदा मैलवे कदाम गरवेको उनीहरू चदाहदैनन्, त्यसैलवे मलदाई 
मवेरो घरभन्दा बदाहहर जदान हददैँनन्। इन्टरनवेिनबनदा म मवेरो 
जीवन कल्पनै गनति सक्क्न। मवेरो जीवन सुस्त हुनवेछ।”

अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग इन्टरनवेिमदािति त् जोटिनु 
र गनतशील हुनु लदाभददायक भएको छ। इन्टरनवेि अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदाहरू रमदाउनवे एउिदा थलोको रुपमदा नवकदास 
गनतिकदा लदाक्ग यसको पहँुचमदा भएको अवरोि, वहहष्रण र 
अिलदाइन थलोहरूमदा रहवेको हहसंदालदाई थप खोतलनु जरुरी 
छ। स�ानजनक अनलाइन 

जीवनका ला�ग सुझावह�
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स�ानजनक अनलाइन 
जीवनका ला�ग सुझावह�
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सम्ािजिक अिलाइि जीििका लागग 
सुझािहरू

45	 	Dahal.T.	et.	al.(2016)	Freedom	of	Expression	on	Internet	in	Nepal.	Freedom	Forum.	https://ifex.org/images/
nepal/2016/08/05/nepal_freedom_expression_internet_freedomforum.pdf
46	 	(2019).	Policy	Paper:	Information	Technology	Bill	2019,	from	a	feminist	lens.	Body	and	Data.	https://files.
bodyanddata.org/nextcloud/index.php/s/WCRo3DL6XcBGLiJ
47	 The	Privacy	Act2018.	s.	6	(Nep).	वैयक्तिक	गोिनियतरा	सम्बन्न्ध	ऐिको	दफरा	६	अिुसरार,	‘होश	ठेगरािमरा	िरहेको’	व्यक्तिको	प्रजिि	स्वरास्थ्य	
र	गि्यावस्राको	सूरिरा	निजको	िररवरार	वरा	हेररराहकत्यािराई	हदि	सपकन्छ।	यसो	गिुथि	ििेको	व्यक्तिको	गोिनियतरामरार्	लसधरा	हस्षिेि	हो।	यसिे	व्यक्तिको	
आफिो	शरीरिराई	बुझेर	आफिो	बरारे	निणथिय	लििे	स्वरायत्तराको	सम्राि	गददैि।	त्यसैिे	यसमरा	संसोधिको	खाँरो	र।	‘होश	ठेगरािमरा	िरहेको’	िन्े	शब्द	आफैमरा	
सषिमतरावरादी	दृपष्टकोणबराट	आएको	र	र	यसिे	बौद्द्धक	त्रा	मिोसरामरालजक	अिराङ्गतरा	िएको	महहिराहरुिराई	अझ	सीमरान्तीकरणमरा	िरािने	सम्राविरा	रहन्छ।

हदाम्दा एक सहभदागीलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूको जीवन 
सुिदानति इन्टरनवेिलवे कसरी एक सकदारदात्मक पूँजीको रुपमदा 
कदाम गदतिछ भन्नवे कुरदा गरवेकदा भथए:

“अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे सम्दानजनक र सदामदान्य 
जीवन शजउन सबै कुरदा, जस्तै- शशकदा, रोजगदार, 
सम्बन्ध, सन्तदान आहदको आवश्यकतदा पदतिछ। र, 
सदामदाशजक सञ्जदाल र इन्टरनवेि एक सदामदान्य कुरदा जस्तो 
दवेखखनुपछति। इन्टरनवेिलवे अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे 
अन्य व्यक्तिहरू सरह जीवन बाँच्नु सदामदान्य कुरदा हो भन्नवे 
महशुश अपदाङ्गतदा नभएकदा व्यक्तिहरूलदाई गरदाउनुपदतिछ। 
यहद ह्ीचवेयर रियोग गनने महहलदालवे नवहवे गररन्, सन्तदान 
जन्दाइन भनवे मदाननसहरूलवे सोच्न् टक- “कवे  उनलदाई 
नवहवे गनुति जरुरी भथयो र ?कवे  उनलदाई बच्चदाको खाँचो 
भथयो र ?” अनन, यहद दृटटिनवहहन कवे िीलवे नवहवे गररन् 
बच्चदा जन्दाइन् भनवे मदाननसहरूलवे सोच्न् टक “टकन 
उनीहरूलदाई बच्चदा जन्दाउनु परवेको होलदा, जबकी 
उनीहरू दृटटिनवहहन हुन्”, आहद। मदाननसहरू अनौठो 
र असहज खदालकदा रिनतटरियदा जनदाउँछन्। त्यसैलवे, म 
आशदा गछुति, दश वषतिपचछ हदामी कवे ही पररवततिन दवेख्नवेछौँ। 
म आशदा गछुति, अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलवे नवहवे गरवेको, 
बच्चदा जन्दाएको जस्तदा कुरदालदाई अन्य व्यक्तिहरूलवे 
पूणतिरुपमदा सदामदान्य मदान्नवेछन्। र, मलदाई लदागछ इन्टरनवेि 
र सदामदाशजक सञ्जदाललवे यसमदा हदामीलदाई सहयोग 
पुयताउँनुपछति।”

हदाम्ो अध्ययनको आिदारमदा, यी सुझदावहरू अपदाङ्गतदा भएकदा 
महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूको अनलदाइन यौननक अभभव्यक्ति 
स्वतन्त्रतदा रिबद्तिन गनने हहतमदा रहवेकदा छन्।

सरिधार िथधा सरिधारी 
वनिधायहरूिधा लधागग सुझधाि
रदाटटिट्र य नीनतहरूलवे अभभव्यक्ति स्वतन्त्रतदाको हनन् गदतिछ। रिदायः 
यौननक अभभव्यक्तिलदाई अपरदािीकरण गदतिछ। मदाननसहरूलवे 
कसरी उनीहरूको नवचदार र चदाहनदाहरू व्यति गछतिन् भनवेर सीमदा 

तोक्नवे र ननयन्त्रण पनन गनने गदतिछ। नवद्युतीय कदारोबदार ऐन, 
दिदा ४३45 र सूचनदा रिनवभि नविवेयक, दिदा ४४46लवे व्यक्तिको 
अनलदाइन यौननक अभभव्यक्तिमदा रिनतबन्ध लगदाएको छ। 
रदाटटिट्र य ननयम तथदा कदानूनहरूको बदाबजुद स्दानीय सरकदारलवे 
आफनदा नदागररकहरू, नवशवेषगरी महहलदा र बदाशलकदाहरूलदाई 
नैनतकतदाको कसीमदा कस्वे गछति। त्यस्तै, रदाटटिट्र य नीनतहरू 
‘सदाङ्गवदादी’ र महहलदा-पुरुषको द्शलगंी मदान्यतदामदा नननमतित 
भएकोलवे अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेरहरूकदा लदाक्ग 
मैत्रीपूणति छैनन्। मुलुकी दवेवदानी संहहतदा ऐन,२०७४ को 
पदाररवदाररक कदानून र गोपनीयतदा सम्बन्धी ऐन २०७५ लवे समवेत 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूलदाई अझै बहहष्कृ त अवस्दामदा 
पुयताउनवे खतरदा छ।47 यी ऐन र कदानूनहरूलवे नदागररकहरूको 
अभभव्यक्ति स्वतन्त्रतदा र यौननक अभभव्यक्तिलदाई बन्वेज 
लगदाएको छ। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरुलदाई उनीहरूको 
मदानव अभिकदारको उपभोग गनतिबदाि रोकवे को छ। तसथति 
क्यनको संशोिनको खाँचो ति्कदारो छ।

िवेरै अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू सूचनदा, सवेवदा शलनको लदाक्ग 
अनलदाइन थलो र टिशजिल रिनवभिहरूमदा भर परवेकदा छन्। 
अन्यत्रबदाि त्यस्तो सूचनदा र सवेवदा पदाउनको लदाक्ग उनीहरूको 
पहँुच छैन। तैपनन उपकरण र इन्टरनवेि जिदानको मूल् अझै 
महंगो छ। रदाज्लवे सीनमत छुि मदात्रै उपलब्ध गरदाएको छ। 
सरकदारलवे पचछल्ो समयमदा बहहरदा व्यक्तिहरूको लदाक्ग 
इन्टरनवेि रियोगको हकमदा हदएको कवे ही छुिको रिदाविदान 
सरदाहनीय छ। यद्यटप, यसलदाई नवस्तदार गनति सटकनवे छ। 
उपकरण सवतिसुलभ भएमदा र सुपथ मूल्मदा इन्टरनवेि रियोग 
गनति पदाएमदा अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरू त्यसबदाि लदाभदाम्न्त 
हुनवेछन्। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूलदाई कवे वल ती 
सवेवदासुनविदा ग्हण गनने लदाभग्दाही/सवेवदाग्दाही समूहको रुपमदा 
मदात्रै हवेररनु हँुदैन। मुख् सदाझवेददार समूहको रुपमदा सूचनदा 
सचिदार र रिनवभिसम्बन्धी रदाटटिट्र य नीनत र रणनीनत ननमताणको 
रिटरियदामदा उनीहरूसँग परदामशति गररनुपछति।
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अपधाङ्गिधा भएिधा समुदधायिधा 
लधागग सुझधाि
अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूकदा आवश्यकतदाहरू जसरी 
पहहचदान गररएकदा छन्, ती भभन्न पकृष्ठभूनम र पररववेशबदाि आएकदा 
मदाननसहरूकदा लदाक्ग समदाववेशी छैनन् र ती सबै कुरदाहरूको 
नवेतकृत्व ब्दाह्मण त्यदाचलैंक्गक (शससजवेण्डर)व्यक्तिहरूलवे 
शलइरहवेकदा छन्। यसलवे आवश्यकतदाहरूको उचनीचरिम 
ननितारण गररहदएको छ। जहाँ यौननकतदाकदा पकहरूलदाई 
‘आिदारभूत आवश्यकतदा’ मदाननदैनन्। त्यसैलवे समुददायभभत्र 
िवेरैको आवदाजहरू समदाववेश भइरहवेकदा छैनन्। अपदाङ्गतदा 
अभिकदार आन्ोलनको एजवेण्डदा ननितारणमदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूलदाई जदात, जदातीयतदा, वगति, 
शैशकक अवस्दा, भौगोशलक अवक्स्नत, र उमवेर समूहको 
हहसदाबलवे समदाववेश गररनु आवश्यक छ। गम्ीर अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरू अपदाङ्गतदा अभिकदारको छलिलहरूमदा 
छुटिरहवेकदा छन्। उनीहरूलदाई समदाववेश गनतिको लदाक्ग अझ 
िवेरै मवेहवेनत गनुतिपछति। इन्टरनवेि र अनलदाइन थलोहरूको 
‘रदाम्ो’ वदा ‘खरदाब’ रियोगको सन्भतिमदा हुनवे बहस भभत्र कुनै 
पनन व्यक्तिको अनलदाइन थलोमदा हुनवे सुक्ष्म र अस्तव्यस्त 
(messy) अभभव्यक्तिको पदािो समवेि्दै त्यसको पुनससंरचनदा 
गररनु आवश्यक छ।एकजनदालवे मदात्रै यौननकतदाको नवषयमदा 
कुरदा गनुतिको जोखखमबदाि ननस्नको लदाक्ग एकीककृ त 
अभभयदानमदा कवे न्द्रित हुनुपदतिछ। जहाँ- सबैको सहभदाक्गतदा 
हुन्छ, समर्सदाहरूमदाभथ ध्यदानदाकषतिण गररन्छ, जोखखम र 
नकदारदात्मक ध्यदानदाकषतिणहरूलदाई एक व्यक्तिको रुपमदा हैन 
समुददायको रुपमदा संबोिन गनने सुननशचित गररन्छ। 

अपदाङ्गतदा भएकदा अभभयन्तदाहरूमदाभथ समुददायको लदाक्ग 
उददाहरणीय र रिवेरक व्यक्ति बनीरदाख्न स्व-ननयन्त्रण गनुतिपनने 
दबदाबबदारवे पुननवतिचदार गररनुपदतिछ। यसलदाई व्यक्तिको 
अभभव्यक्ति स्वतन्त्रतदाको अभिकदारको कोणबदाि हवेररनुपदतिछ। 
अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर व्यक्तिहरूको यौननकतदालदाई 
आन्ोलनभभत्र रिदाथनमकतदाको रुपमदा स्वीकदार गररनुपदतिछ। 
तदाकी उनीहरूलवे आफनो ‘अभभयन्तदा छनव’को अलदावदा अरु 
पकहरूसहहत पूणतितयदा स्वीकदाररएको महशुश गनति सकून्। 

हहसंदामदा परवेपचछ अपदाङ्गतदा समुददायलवे एकदाअकतालदाई भरथवेग 
गनने गरवेको छ। तैपनन अपदाङ्गतदा र यौननकतदासम्बन्धी चशलरहवेकदा 
छलिलहरूमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदाहरूकदा लदाक्ग कुनै 
स्दान छैन। छलिलकदा लदाक्ग आवश्यक सुरशकत थलोको 
अभदाव छ। अन्तरताटटिट्र य िोरमहरूमदा आमन्त्रण गररएपचछ मदात्र 
त्यस्तदा छलिलहरूमदा उनीहरू सहभदागी हुन सकछन्। तसथति 
उनीहरू नतनै छलिलहरूमदा मदात्र सीनमत भइरहवेकदा छन्। 

प्रविधि विज्ञ र प्रविधि 
वििधासिियाहरूिधा लधागग सुझधाि
रिनवभि र इन्टरनवेिमदा पहँुच हुनु भनवेको कसैको लदाक्ग 
आिूलदाई स्वतन्त्र र खुलदा रुपमदा अभभव्यति गनने मदाध्यम हुनु 

हो, र पहहलो कदम चदालनु पनन हो। यद्यटप, टिशजिल रिनवभिहरू 
कदामकदाज र/वदा इन्टरिवे सको हहसदाबलवे रिदाय: जसो अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूकदा लदाक्ग मैत्रीपूणति छैनन्। त्यस्तदा रिनवभिहरू 
मदाभथको पहँुच लगदायतकदा कुरदाहरु पचछ नवचदार गररनु वदा 
थप्ुपनने कुरदाको रुपमदा मदात्रै आउनवे गदतिछ। सबै सदामदाशजक 
सञ्जदालहरू र नतनको नवषयवस्तुहरू अपदाङ्गतदा भएकदाहरूको 
पहँुचयुति छैनन्। अपदाङ्गतदा भएकदाहरूलदाई सहयोग गनति 
बनदाइएकदा रिनवभि पररयोजनदाहरूलवे पनन (खदाकदा तयदारीको 
चरणहरूमदा होइन) तयदार भइसकवे पचछ मदात्रै उनीहरूसँग 
सल्दाह र सुझदाब शलनवे गछति। अपदाङ्गतदा भएकदा व्यक्तिहरूबदाि 
त्यस्तो रचनदात्मक समीकदा र कदामकदारी सुझदावहरू नबनदा 
कुनै मुआजिदा ‘बदाध्यदात्मक स्वयंसवेवी’ तवरमदा उपलब्ध होस् 
भन्नवे अपवेकदा पनन गररन्छ। टिशजिल रिनवभिहरूलदाई अपदाङ्गतदा 
भएकदा व्यक्तिहरूको पहँुचमदा पुयताउनकदा लदाक्ग उनीहरू 
समक शसिै लक्गएको होस् वदा नहोस्, ती पररयोजनदाको 
शुरुआतदवेखख कदायतिन्यनको चरणसम् नै उनीहरूको 
अथतिपूणति सहभदाक्गतदा हुनुपदतिछ र अपदाङ्गतदा समुददायसँग परदामशति 
गररनुपदतिछ। समुददायसँग ननयनमत सल्दाह सुझदाव शलनवे 
अभ्दासको अवलम्बनलवे मदात्र उत्दाहदत वस्तुको गुणस्तर र 
समदाववेशशतदामदा सुिदार ल्दाउन सटकन्छ। 

िृहि समुदधायलधाई सुझधाि
अपदाङ्गतदा र यौननकतदाको छलिलहरू जसरी भइरहवेकदा छन्, 
त्यसको लदाक्ग समदाजलवे वकृहतत्तर रुपमदा उत्तरददाक्यत्व वहन 
गनुतिपनने आवश्यकतदा छ। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा र क्वेर 
व्यक्तिहरूलदाई ‘दयदा’ र सहयोग चदाहहरहनवे पदात्रको रुपमदा 
मदात्रै हवेररनवे रिवकृभत्तभन्दा पर गएर उनीहरूको रिनतरोिकदा 
कथदाहरूलदाई समदाजलवे सदृश्य बनदाउनुपदतिछ र उनीहरूको 
एजवेन्ीको कदर गनुतिपदतिछ। अपदाङ्गतदा र यौननकतदासम्बन्धी 
छलिलहरूलवे एउिदा अपदाङ्गतदा भएको महहलदालवे आफनो 
बदारवेमदा कल्पनदा गनति सकछ भनवेर आशदावदादी बनदाउन सकछ। 
चदाहवे त्यो भनवष्यमदा नववदाह गनने कुरदा होस्, पररवदार बसदालनवे 
कुरदा होस्, र यौन आनन् शलनवे कुरदा होस्, यी कुरदाहरू गनने 
वदा नगनने भन्नवे लगदायतकदा कुरदाहरू सोच्न सकम छ भनवेर 
उनको भनवष्यको ददायरदा िरदाटकलो पदानति सकछ। उनीहरूकदा 
लदाक्ग सुरशकत र खुलदा थलोहरू ननमताण गररनुपदतिछ जहाँ 
यस्तदा कुरदाकदानीहरू गररददा गलत ठहयताइनवे वदा मुल्ांकन 
हुनवे रिवकृभत्तबदाि मुति हुन सटकयोस्। नवेपदालमदा अपदाङ्गतदा 
भएकदा समुददायहरू कवे ्रिीत, अझ समुददायभभत्रैकदा महहलदा र 
क्वेर व्यक्तिहरू कवे न्द्रित रिदाशज्ञक अनुसन्धदानहरूको खाँचो 
पनन ति्कदारै छ। यस सम्बन्धी अहहलवेसम् उपलब्ध भएकदा 
अनुसन्धदान तथदा नयाँ उत्दादन गररनवे ज्ञदानहरू पहँुचयोग्य 
ढाँचदाहरूमदा व्यदापक रुपमदा नवतरण गररनुपदतिछ।

अन्य आन्ोलनहरूिधा लधागग सुझधाि
अन्तरबगगीय आन्ोलन ननमताणकदा लदाक्ग- क्वेर अभिकदार 
आन्ोलन, महहलदा अभिकदार आन्ोलन र यौननक अभिकदारकदा 
पहलहरूलवे अपदाङ्गतदाको नवषयलदाई उनीहरूको मुद्दा र 



टरियदाकलदापहरूसँग अंतसतिम्बद् /अन्तरबगगीय गररनुपछति। 
हदाम्ो अध्ययनलवे दवेखदाए अनुरुप, अभभयन्तदाहरू मदाझ 
पनन यौननकतदाबदारवे खुलदा संवदाद हँुदैन। महहलदाको यौननक 
अभभव्यक्तिलदाई गलत मदानी स्वीकदार नगनने मुलरिवदाहको 
रिवकृनत अझै छ। यौननकतदासम्बन्धी सोच अझैपनन संकीणति छ र 
सीनमत छलिलमदा मदात्र छन्। नवेपदालमदा यौननकतदाको पररभदाषदा 
र बुझदाईलदाई नवस्तदार गनने खदालको अभभयदानहरूको खाँचो छ। 
यौननकतदाको छलिलहरूमदा अनलदाइन गोपनीयतदा, सहमनत 
र सुरकदाकदा मुद्दाहरूको सम्बोिन हुनु उभत्तकै महत्वपूणति 
छ। गोपनीयतदा, सहमनत र िदािदा सुरकदासम्बन्धी हदाम्दा 
सहभदागीहरूको बुझदाई कम छ। उनीहरूको सहमनतनबनदा 
अरुको सदामदाग्ीहरू पोटि गरवेर गोपनीयतदाको अभिकदार 
उल्ंघन गरवेको घिनदा सहभदागीहरूलवे छलिलमदा ल्दाएकदा 
भथए। अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा अभिकदारकमगीहरूलदाई यस्तदा 
अविदारणदाहरू बुझ्न/बुझदाउन र ती अविदारणदाहरूलदाई 
उनीहरूको समुददायमदा अवलम्बन गनति/गरदाउनकदा लदाक्ग 
तदाशलमद्दारदा सहयोग पुयताउनु महत्वपूणति हुनवेछ। 

पृष्ठ  40 | पहुचँभन्दा पर



अिूसुची

समुह िदे न्द्रिि छलफल वनदनेसशिधा
तपदाई आफनो पररचय हदनुस् ।  

कवे  तपदाई मल्ीमवेटियदा िोन रियोग गनुति हुन्छ? कवे  त्यसमदा इन्टरनवेि छ? तपदाइको बसोबदास गनने ठदाउँमदा इन्टरनवेि 
उपलब्ध छ? 

कवे  तपदाई सरकदारबदाि उपलब्ध कुनै इन्टरनवेि वदा अन्य नविुतीय सवेवदा- सुनबिदा शलनु हुन्छ? 

कवे  तपदाई आफनो अपदाङ्गतदासंग सम्बम्न्धत कुनै नबशवेष एपहरु रियोग गनुति हुन्छ? नत रियोग गनति कभत्तको सहज छ? 

तपदाई कुनै सदामदाशजक संजदालमदा हुनुहुन्छ? कुन सदामदाशजक संजदाल कवे को लदाक्ग रियोग गनने भनवेर छुिदाउनु भएको 
छ टक? िवेरै जसो कुन सदामदाशजक संजदाल रियोग गनुति हुन्छ ? कुन रियोग गनति रुचदाउनु हुन्छ?

सदामदाशजक संजदालमदा आफनोबदारवे कभत्तको जदानकदारीहरु रदाख्नु हुन्छ? (जस्तै िोिो, अनुभव, भदावनदा, सूचनदा, आहद)

सदामदाशजक संजदालमदा आिुलवे रदाख्नु भएको पोस्टमदा कस्तो खदालवे रिनतटरियदा र कमवेन्टहरु पदाउनु हुन्छ र त्यसको 
तपदाई कसरी जवदाि हदनु हुन्छ? 

सदामदाशजक संजदालमदा कस्तो रिकदारको सदामग्ीलदाई तपदाई यौननकतदा सम्बम्न्ध सदामग्ी भनवेर सोच्नु हुन्छ? कवे  तपदाई 
त्यस्तदा सदामग्ी पोस्ट गनुति हुन्छ? 

कवे  तपदाईलवे इन्टरनवेिमदा आफनो यौननकतदा ब्यति गदता कुनै टकशसमको दबु्यतिबहदारपूणति कमवेन्टहरु वदा गदाशल पदाउनु 
भएको छ? तपदाइलदाई आफनो अपांगतदा सम्बम्न्ध कमवेन्टहरु पनन आउछन्?

कवे  तपदाइलवे िवेटिगं एपबदारवे सुन्नु भएको छ? कवे  तपदाई अथवदा तपदाइको सदाथीहरुलवे यी एप  रियोग गनुतिहुन्छ? गनुति 
हुन्छ भनवे तपदाईको अनुभब कस्तो रह्ो? 

यौननकतदालदाई ब्यति गनति र खोज्नवे कदायतिको लदाक्ग इन्टरनवेिको महत्व कस्तो दवेख्नु हुन्छ? 

कवे  तपदाई आफनो यौननकतदा व्यति गनति र आनन् पदाउनको लदाक्ग कुनै इन्टरनवेिकदा लिवेििमति रियोग गनुति हुन्छ? 
(जस्तै पोनति हवेनने, टिक-िक हवेनने अथवदा बनदाउनवे) 

कवे  तपदाई इन्टरनवेिमदा शरीर र यौननकतदा सम्बम्न्ध नबषयको छलिलमदा संलग्न हुनु हुन्छ? कसरी?

तपदाई इन्टरनवेिमदा कस्तो खदालको शरीरहरूको रिनतननभित्व दवेख्नुहुन्छ ? इन्टरनवेिमदा शरीर सम्बम्न्ध कस्तदा खदालवे 
कुरदाहरु भएको दवेख्नु हुन्छ? तपदाईको यसमदा कवे  नवचदार छन्? 

कवे  तपदाईलदाई इन्टरनवेिमदा अपदाङ्गतदा भएको शरीरमदाभथ नवभवेदकदारी र दबु्यतिबहदारयुति ब्यबहदार गररन्छ जस्तो लदागछ 
? तपदाईलवे कस्तो खदालको नवभवेद दवेख्नु वदा भोग्नु भएको छ? 

कवे  तपदाई कुनै िटप्क, नकरदात्मक रिनतटरियदा वदा हहसंदाको िरलवे आिुलदाई इन्टरनवेिमदा स्व-ननयन्त्रण (self- 
censorship) गनुतिहुन्छ? 

इन्टरनवेिमदा आएकदा नकरदात्मक रिनतटरियदा वदा हहसंदाको रिनतरोि गनति कवे हह उपदाय अपनदाउनु भएको छ? (जस्तै, 
मदान्छवेहरुसंग वदाद-नववदाद गनने, सदामदाशजक संजदालमदा ररपोिति गनने, पुशलसमदा ररपोिति गनने)

कवे  इन्टरनवेिलवे तपदाईलदाई सदाथी, समूह अथवदा ववेबसदाइिको मदाध्यमबदाि आवश्यक मदत पदाउन सहयोग गरवेको 
छ? 
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अन्तियािया फधारम
सदामदान्य जदानकदारी 

नदाम

उमवेर

जदात 

जदातीयतदा/आहदवदासी पहहचदान 

व्यवसदाय 

लैंक्गक/ यौननक अभभमुखीकरण  

वैवदाहहक अवस्दा 

पहँुचयुतितदा 

तपदाई इन्टरनवेिको रियोग गनुति हुन्छ टक हुन्न? हुन्छ भनवे कुन स्दान र कुन सदािन (device) मदा रियोग गनुति हुन्छ?

तपदाईलवे रियोग गनने सदािन र अनलदाइन थलोहरु तपदाइको दैननक जीवनयदापन रियोगको लदाक्ग कनतको सहयोगी 
छन्? 

तपदाईं िवेरै जसो कस्तदा अनलदाइन थलोहरु/लिवेििमति र अप्लिकवे शनहरु रियोग गनुति हुन्छ? त्यसमदा कवे हह पहुच 
सम्बन्धी समर्सदा छन्? 

यस्तदा लिवेििमति रियोग गदता कवे  कस्तदा कहठनदाईहरु हुन्छन ? कवे  तपदाइँ आफनो अपांगतदाको अवस्दा र आवश्यकतदा 
अनुसदार कुनै नबशवेष एप वदा कदायतिरिम/सदािन रियोग गनुति हुन्छ? 

कवे  तपदाइलवे सरकदारबदाि रिददान गररएको िवेशलिोन वदा इन्टरनवेिको रियोग र पहँुचयुतितदासँग सम्बम्न्धत नीनत/सवेवदा 
सुनबिदाबदाि उचचत लदाभ पदाइरदाख्नुभएको छ? 

कवे  तपदाइँसदामु कुनै व्यक्ति (नीनतननमतातदा यदा िवेक्नोलोजी कम्ननकदा रिनतनीभि) इन्टरनवेि यदा रिनबभिको पहँुचयुतितदा 
सम्बम्न्ध तपदाईको आवश्यतदा यदा तपदाईको अनुभवबदारवे परदामशति यदा छलिल गनति आउनुभएको छ ? 

अभिव्यक्ति/प्लेटफर्म र अनुिव 

तपदाइँ अनलदाइनमदा आफनो व्यक्तिगत जदानकदारी (िोिो, नबचदारहरु) कभत्तको सवेयर गनुति हुन्छ ?

तपदाई आफनो नबचदारहरु सवेयर गनति कस्तो खदालवे लिवेििमति रियोग गनुति हुन्छ ? कस्तो खदालवे लिवेििमतिहरु आफनो 
यौननक अभभव्यक्ति सवेयर गनति रियोग गनुति हुन्छ ? 

तपदाइँ यौन स्वदास् र यौननकतदासँग सम्बम्न्धत जदानकदारी पदाउनको लदाक्ग कस्तदा खदालवे लिवेििमति/ववेबसदाइि रियोग 
गनुतिहुन्छ?

तपदाईं इन्टरनवेिमदा रिदाय कस्तदा खदालवे शरीरहरु दवेख्नु/पदाउनु हुन्छ ? त्यहाँ अपदाङ्गतदा भएकदा शरीरहरुलदाई कसरी 
दवेखदाइन्छ वदा बुखझन्छ?

अनलाइन अनुिव 

कवे  तपदाइलवे कुनै अनलदाइन दबु्यतिबहदार यदा रिशंसदा रिदाप्त गनुति भएको छ? तपदाईको त्यसमदा कस्तो अनुभव रह्ो?
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कवे  तपदाइलवे कुनै अपदाङ्गतदा भएको व्यक्ति यदा यो समुददायको सदर्सलवे अनलदाइन दबु्यतिबहदार भोगवेको दवेख्नुभएको 
छ?

कवे  तपदाइलवे आफनो यौननकतदासंग सम्बम्न्धत अभभव्यक्तिकै कदारण अनलदाइन दबु्यतिबहदार यदा रिशंसदा रिदाप्त गनुति 
भएको छ? आफनो अनुभव बदाि्नुहोस् !

आफनो ननशचित (भदावनदा, नबचदार, िोिोहरु) पोस्ट गदता तपदाईंलवे कस्तो खदालवे रिनतटरियदा पदाउनु भएको छ ?

कवे  तपदाईंलवे सम्दानवत िटप्क र अनलदाइन हहसँदा यदा आफनो मौशलक अभभव्यक्तिको कदारण आिुलदाई अनलदाइनमदा 
ब्यति गनतिबदाि रोक्नवे (सवेन्र) गनुतिभएको छ ?

अनलदाईनमदा हुनवे हहसंदाको रिनतरोि गनति यदा आिुलदाई बचदाउन कस्तदा उपदाय/मदापदण्डहरु रियोग गनने गनुतिभएको 
छ ? (मदाननससंग अनलदाईन नबबदाद/बहस गनने, पोस्ट यदा कमवेन्टलदाई ररपोिति गनने, मवेिदाउनवे, पुशलसमदा ररपोिति गनने 
इत्यदादी )

अनलाईन प्लेटफर्मरा यौननक अभिव्यक्ति

नवेपदाल सरकदारलवे महहलदा तथदा बदालबदाशलकदा मदाभथ हुनवे हहसँदालदाई दवेखदाउदै पोननोग्दािी बन् गरवेको छ, यस बदारवेमदा 
तपदाईको िदारणदा कवे  छ ?

कवे  तपदाईं आफनो यौननकतदा व्यति गनति यदा आफनो आनन्/सुखको लदाक्ग कुनै लिवेििमति रियोग गनुतिहुन्छ ? (पोनति 
भभटियोहरु हवेनने/सुन्नवे, टिकिक बनदाउनवे/हवेनने, िवेटिगं एप रियोग गनने )

यहद तपदाईंको कुनै अंतरंगी सदाथी/पदाितिनर छ भनवे, तपदाईंको अनलदाईन अभभव्यक्ति जस्तै तपदाईंलवे आफनो 
िोिोहरु सवेयर गदता उहाँलवे कस्तो रिनतटरियदा हदनुहुन्छ ? यहद तपदाई एक्ो/शसगंल हुनुहुन्थो भनवे कवे  यो अवस्दा 
कवे हह िरक हुन्थो होलदा ?

अभियानको थालनी/ सरुदायको ननरमाण 

नबभभन्न अभभयदानको सुरुवदात गनति इन्टरनवेिलवे कनतको सहयोगी भूनमकदा खवेलवेको छ ? कवे  यसलवे नवेपदालको 
अपदाङ्गतदा अभभयदान/आन्ोलनलदाई योगददान पुयताएको छ ? 
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पहँुचभन्दा परः  
अनलदाइनमदा अपदाङ्गतदा भएकदा महहलदा 

 र क्वेर व्यक्तिहरूको स्व-अभभव्यक्ति र यौननकतदाको अन्वेषण 

बिी एण्ड िदािदा नवेपदालमदा टिशजिल अभिकदार सम्बम्न्ध कदाम गनने संस्दा हो  
जसलवे महहलदा र क्ववेर व्यक्तिहरुको अभभव्यक्ति, स्वदायत्ततदा र एजवेन्ीकदा लदाक्ग  

उपयुति उपदाय/रणनीनतहरु रिददान गरी  टिशजिल स्दानहरुमदा  
उनीहरुको संलग्नतदा बढदाउनवे लक्ष्य रदाखवेको छ। 
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