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संरषिप्त रुप 

CEDAW    Committee on the Elimination of Discrimination against Women

ETA    Electronic Transaction Act 

GA    (United Nations) General Assembly 
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ICCPR    International Covenant on Civil and Political Rights 
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कृतज्ञता

यो अधययन डवभभन्न वयधतिहरुको सा्थ ि सहकाय्णबाट ् पूिा गरिएको हुनाल ेयसमा आबद् सम् पूर्ण वयधतिहरुरिभत 
हार्दक आभाि वयति गन्ण चाहन्छौँ। सव्णरि्थम रिमुख स पूचनादाता कानुन वयवसायी, सिकािी वडकलहरु सा्ैथ डडधजटल 
माधयमहरु ि ल ैंभगकतामा आ्धारित अनलाइन हहसालाई सञ्ालन गनने कानुनसगँ समबनन्धत िहिे हामील ेललएका 
अनतवा ्णतामा सहभागी हुनुभएका सम् पूर्ण अभभयानताहरुमा डवशषे कृतज्ञता ज्ञा्न गद्ण्छौँ। सव्णरि्थम सन ्२०१९ 
मा अधययन ि तथयाङ्क संकलन रिडरिया सुचारु गनने जभेभना रि्धान, सुडकतती मानन्धि ि उहाहँरु ्श्ात रिभतवदेनका 
डनममत तथयाङ्क डवश्षेर ि संकलनको धजममवेािी समहालन ेरिता बिामु हाम्ो डवशषे ्धनयवादका ्ात्रहरु हुन।् यस 
रिभतवदेनको ढाचँा, खाका ि सम्ादनमा ्ुरयाएको योगदान ि धचत्र “न े् ालमा ल ैँभगकतामा आ्धारित अनलाइन 
हहसासमबनन्ध कानुनको मानधचत्रर”का डनममत सुडरिया मानन्धिरिभत ्डन अतयनतै आभािी ्छौँ। तयसैगिी उद्िर 
काय्णका डनममत डदषिा खडगी, अनुवादनको लाभग बडबता िाई, सा्ैथ यस अनुसन्धान रिडरियामा रितयषि ि अरितयषि रु्मा 
संलग्न सम् पूर्ण वयधतिहरुरिभत हार्दक ्धनयवाद वयति गन्ण चाहन्छौँ।

शुभ कायष्ठ 
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सारांश

1  Maskey, J. & Karmacharya, S. (2018). Online Violence Against Women. Loom https://taannepal.org.np/wp-content/uploads/2020/09/Online-Vio-
lence-Against-Women-2018.pdf
2  Kee, J. S. (2017, August 20). End Violence: Women’s rights and safety online. Association for Progressive Communication. https://www.apc.org/en/proj-
ect/end-violence-womens-rights-and-safety-online
3  यस अनुसन्धानको उद्शेयको लाभगः “डडधजटल अध्धकािल ेमानव अध्धकािको डवश्ववया्ी घोषरा्त्रल ेस्था्ना गिकेो मानव अध्धकाि, संयुति िाष्ट्र संघीय संकल्हरु, अनतिा ्णडष्ट्रय सममलेनहरु, 
षिते्रीय घोषरा्त्रहरु, घिलुे कानुन ि मानव अध्धकाि घटना कानुनहरुको वयाखया गद्ण्छ डकनडक डडधजटल सञ्ालका माधयमहरुमा भयनीहरुको आह्ान गरिएको हुन्छ। ती माधयमहरु ् पूवा ्ण्धि, रिोटोकल ि 
उ्किरहरुको क्सज्णनाजसतै म पूत्ण रु्मा डनर्मत भएका हुन सक्छन।् अ्थवा अनलाइन ्डहचान, सम पूदाय ि अभभवयधतिका अनय सवरु् ि तयसको अभयास गनने सवायत्तताको क्सज्णनाजसतै अम पूत्ण रु्मा ्डन डनर्मत 
भएका हुन सक्छन।् यसको उदाहिरको रु्मा वयधतिगत ्डहचानयोगय तथयाङ्कको वयवस्था्न, ्छद्मनामता, गुमनामता ि गुडप्तकिर (इन्नरिपसन)लाई ललन सडकन्छ। यसता माधयमहरुल ेजोड् ेभए्डन इनटिनटे, 
मोबाइल सञ्ाल, समबनन्धत उ्किर ि अभयासमा मात्र सीभमत भन े्ैछनन।्” (श्ोत : APC Unshackling Expression…)

इनटिनटे ि रिडवध्धल े माडनसहरुको वयधतिगत ि साव्णजडनक 
धजवनमा डवभभन्न अवसिहरु रिदान गिकेो ्छ। त्थाड् भयनीहरुको 
बनावट मडहला ि क्समानतकृत समुदाय डवरुद्को संिचनागत 
हहसालाई अनलाइन माधयममा सडरिय बनाउन ेडकक्समको ्डन 
िहन ेगद्ण्छ। यसका डवभभन्न उदाहिरहरु वयाप्त ्छन।्

मडहला ि क्समानतकृत सम पूदाय डवरुद् हुन ेअनलाइन हहसाको 
क्सज्णना अफलाइनमा ् डहलयै नै डवद्यमान सामाधजक- सासँकृभतक 
कािकहरुबाट हुन्छ। यसतो हहसाल े डवभभन्न जात, वग्ण, ्शेा, 
भ पूगोल, अ्ांगताको सस्थती, ल ैँभगक ि यौडनक ्डहचान भएका 
वयधतिहरुलाई असि गद्ण्छ। स पूचना त्था सञ्ाि रिडवध्धका 
् पूवा ्ण्धािहरुको रिकृभत ि शािीरिकता कसतो डकक्समको ्छ, 
तयसैगिी अनामता (एनोडनभमटी), अडडगता (इनटट्राकटडबललटी) 
इतयाडदको हकमा भयनीहरुल ेकसता काय्ण गद्ण्छन ्यसबाट हहसा 
्ीडडतहरुको धजवनमा खास असि ि ् रिरामहरु दखेा ् द ्ण्छन।्1 
उदाहिरको लाभग अनलाइन हहसाल े मडहलाको मानक्सक, 
मनोवैज्ञाडनक, आर््थक अवस्थामा रिभतकपू ल असि ्ुरयाउन 
ि उनीहरुको वयधतिगत धजवन ि समबन्धहरुमा एकानतवासको 
भावना, तनाव, डडरिसेन ि कठिनाइ उत्न्न गिाउन सक्छन।्2 
मडहलाको अभभवयधति, गो्नीयता ि मया ्णडदत धजवनको अध्धकाि 
डनषधे्धत हुनु भनकेो उनीहरुको मानव अध्धकािको हनन हुनु 
हो। मडहलाको सवायत्तता, सवडनरा्णयकता ि मानव अससततव 
नै अससवकृत हुनु हो। यसता हहसालाई ् पूर्णरु्मा समबो्धन 
गन्ण समाजमा जिा गाडिे बसकेो डवषमडनयातमक (हटेट्रोनमनेठटभ) 
ड्तृसत्ता त्था यसका काय्ण ि हानीहरुलाई डनयालदै ससगो 
वयवस्थाका लाभग संिचनातमक ्रिवत्णनको खोजी गनु ््ण ्छ्ण।

इनटिनटे, रिडवध्ध ि ललंगमा आ्धारित अनलाइन हहसासगँ 
समबनन्धत कानुन ि नीभतहरु यसता मुद्ाहरु डनयमन ि समबो्धन 
गनने काय्णमा रिभावकािी ्डन हुन सक्छन।् अनलाइन ल ैंभगक 
हहसाको सनदभ्णमा न े् ालमा डवद्यमान कानुनहरु समबनन्धत 
मुद्ालाई समबो्धन गन्णका डनममत ्या ्णप्त ्छन ् डक ्ैछनन ् भनिे 
म पूलयाङ्कन गनने धययेका सा्थ बडी एनड डाटाल े कानुनहरुको 
डवश्षेर गिकेो ्छ। हामील ेल ैंभगकता ि यौडनकतालाई केनद्रमा 
िाखदै डडधजटल अध्धकािको३3 दडृष्कोरबाट यी कानुनहरुको 
डवश्षेर गिकेा ्छौँ। हामील े मडहला ि क्समानतकृत सम पूदाय 
अनलाइन हहसाबाट ्ीडडत भएको समयमा कसिी कानुनल े
उनीहरुलाई लाभ डदन सक्छन ्भनिे ्डन खोजी गिकेा ्छौँ। यी 
कानुनहरुलाई अधययनको ढाचँामा िाख्नका डनममत हामील ेमानव 
अध्धकािका तीन दडृष्कोरका रु्मा अभभवयधति सवतनत्रता, 
गो्नीयताको अध्धकाि ि हहसािडहत बाचँन े सवतनत्रताको 
अध्धकािलाई ललएका ्छौँ। कानुन काया ्णनवयन ्थ् रिभावकािी 
होस ् भन्न े चाहनाअनुरु् हामील े यस डवषयमा समबनन्धत 
वयधतिहरुका डनममत केही सुझावहरु समावशे गद दै रिभतवदेन 
समा्न गिकेा ्छौँ।
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पहरचय

4  WOREC. (2001, November 30). Violence Against Women Campaign. https://www.worecnepal.org/camp/1
5  Crime Investigation Department. Women, Children and Senior Citizen Directorate. Retrieved from https:// cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/
women-children-service-directorate
6  Maskey, J., & Karmacharya, S. (2018). Online violence against women: a continuum of offline discrimination. LOOM

अध्ययनको पृष्ठ्ूरम
हाम्ो ्रिवाि, समाज ि िाजयको ड्तृसत्तातमक सवरु्ल े
मडहला ि अल्संखयक माध्थ दमन गनने ि उनीहरुको अध्धकाि 
ि सवतनत्रतालाई संकुधचत बनाउन े गद्ण्छ।4 यसतो वयवस्थामा 
किोि श्रेीरिम (हाइिाक््ण) ि संिचनागत डवभदे िहन े गद्ण्छ 
जसको कािर मडहला ि अल्संखयकहरुको आ्धािभ पूत 
अध्धकाि जोन्खममा ्नने गद्ण्छ। यो संिचनातमक असमानताल े
समय रिममा सामानय रु् ललन ्ुगयो जसल े आजसमम ्डन 
डनष्षि डकक्समको समाज डनमा ्णरमा डनकै बा्धा ्ुरयाइिहकेो 
्छ। 

न े् ाल जनसांखखयक् त्था सवासथय सवनेषिर (NDHS) २०६८ 
अनुसाि १५- ४८ वष्ण उमिे सम पूहका मडहलाहरुल े १५ वष्णको 
उमिे्ल्छ कमतीमा एक्टक शािीरिक हहसा ि आफनो 
धजवनकालमा कमतीमा एक्टक यौन हहसा भोगकेा ्छन।् 
न े् ाल रिहिी अ्िा्ध अनुसन्धान बय पूिोको 5 तथयाङ्कल ेआर््थक 
वष्ण २०७६/७७ भभत्रमा जममा २१४४ बलातकाि, ६८७ बलातकाि 
रियास, ३४ बोकसीको आिो् ि ११७३८ घिलुे हहसाका घटनाहरु 
दता ्ण भएको दखेाउ्छ। यी दता ्ण भएका घटनाहरु ( जसमा बाल 
दवुय्णवहािसगँ समबनन्धत घटनाहरु ् डन समावशे ्छन ्) शािीरिक 
षिभतका सीभमत घटनाहरु मात्र हुन।् यसमा मडहलाहरुल े
आफनो ्रिवािभभत्र रिाय भोगु्न्नने मनोवैज्ञाडनक, भावनातमक 
दवुय्णवहािजसता अनय रु्मा हुन े हहसाका घटनाहरुलाई 
समठेटएको ्ैछन। रिशासन, कानुन डनमा ्णताहरु ि जनता सवयममा 
समते शािीरिक हहसा मात्र जघनय हहसा हो भन्न ेसाघुँिो बुझाइ 
्छ जसल े जघनय शािीरिक हहसाका घटनामा मात्र चासो िाख्न े
गद्ण्छन।् 

“यदि हामीले अिालतको अभयास हेर्यौँ भने अनलाइन 
िरुय्य वहारका घटनामा जततसकैु गम्ीर अपराध भएपनन 
न्यूनभनिा न्यून सजाय मात्र दिइएको िेखन सदकन्छ। सम्वतः 
अदहलेसम्म अिालतले तोकेको अधधकतम सजाय भनेको 
कररब एक वर्य को मात्र हुनपु्छ्य ।” (सरकारी वदकल)

माध्थका तथयाङ्कको बावजुद यी संखयाहरुल े ्डन सानो 
नमुनाको मात्र रिभतडनध्धतव ग्छ्णन ् भनिे बुझन आवशयक ्छ। 
अध्धकांश शारिरिक हहसाका घटनाहरुको उजुिी नै न्नने वा 
्रिवाि वा समाजभभतै्र भमलाएि दबाउन े गरिन्छ। माडनसहरुल े
शािीरिक षिभतको रिमार भएको अवस्थामा मात्र घटनालाई 
गमभीि हहसाका रु्मा ललन े रिवृधत्तका कािर अनय अभौभतक 
हहसाका रु्हरु ओझलेमा ्न्ण सकन ेझनै िपूलो समभावना हुन्छ। 
सामाधजक- सासँकृभतक ि मनोवैज्ञाडनक हहसाको ढाचँाभभत्र हदेा ्ण 
शािीरिक हहसा स्ष् रु्मा दने्खन े हहसाको एउटा सवरु् हो 
त्थाड् हहसाका सवरु् ि समसया यभतमा मात्र सीभमत ्ैछनन।्

अनलाइन हहसालाई अफलाइन हहसाको डडधजटल माधयममा 
डवसतारित भएि आएको सवरु्को रु्मा ललन सडकन्छ।6 
अनलाइन माधयममा हुन े हहसासमबनन्ध म पूल्धाि े बुझाइबाट 
शािीरिक हहसा बाहकेका हहसाका सवरु्हरुलाई सामानय 
मान्न े गरिएको रिष् हुन्छ। मडहला ि क्समानतकृत सम पूदायल े
डडधजटल माधयमहरुमा आफपू लाई अभभवयति गनने रिममा भोगु्न्नने 
अनलाइन हहसा ि दवुय्णवहािलाई केवल “्शेागत जोन्खम”का 
रु्मा मात्र ललन े ्धािराहरुल े सामाधजक मानयता ्ाएको 
दने्खन्छ। रिायजसो शधतिशाली ्दमा आक्सन वयधतिहरुल े
त उलटै ्ीडडतहरुल ेनै इनटिनटे रियोग गन्ण बनद गनु ््ण नने जसतो 
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समसयाग्रसत सुझाव डदइिहकेा हुन्छन।् यसतो दभमत सस्थभतभभत्र 
मडहलाहरुबाट खुलसत सवअभभवयधति ि ्धािराहरुको अ्षेिा नै 
गरिदैन। यडद केहीगिी कुनै मौकामा यसतो ् िम्िागत अ्षेिाका 
डबरुद्मा उभभन े डहममत गरिहाल े्डन उनीहरुलाई अनलाइन ि 
अफलाइन दबैुमा ्धमकाउन े वा मौन बनाउन े रियास गरिन्छ। 
हाम्ो मौनताको ससँकृभतल ेमडहलाको िाजनीभतक ्धािरा होस ्
या यौडनक अभभवयधतिको हकमा होस ् उनीहरुको अभभवयति 
गन्ण ्ाउन ेअध्धकािलाई ्दा ्णमा िाख्छ। सामानय अभभवयधतिकै 
कािर मडहला, क्समानतकृत ि डवशषेगिी के्यि सम पूदायका 
वयधतिहरु अनलाइन हहसाको लशकाि हुन्छन।्

समग्रमा मडहला ि क्समानतकृत सम पूदायलाई गो्नीयता, 
्हुचँको अध्धकाि ि डडधजटल सु-शासनमा सहभागी हुनबाट 
बननचत गिाइएको ्छ।7 नागरिक रिशासनदने्ख भमडडया, उद्योग, 
रिालज्ञक षिते्र लगायत सममको शासन वयवस्थामै मडहला ि 
क्समानतकृतको नय पून रिभतडनध्धतव ्छ। डडधजटल शासन डवध्धमा 
शधतिशाली ि ््छाडड ्ारिएका वग्णडबचको स्ष् डवभाजन 
्डन दने्खन्छ। अनतिा ्णडष्ट्रय सम पूदायल े क्समानतकृतहरु सडहत 
सम् पूर्ण मानवहरुको अध्धकािको सुिषिा गनने लक्यसडहत मानव 
अध्धकािको डवश्ववया्ी घोषरा्त्र (UDHR) ि मडहला डवरुद् 
हुन े सबै रिकािका भदेभाव उनम पूलन गनने महासनन्ध (CEDAW) 
जसता सनन्धहरुको डवश्ववया्ीकिर गिकेो ्छ। न े् ाल ्डन ती 
सनन्धहरुको एक हसताषििकता्ण हो । डवशषेगिी िाडष्ट्रय कानुन 
नै रिभतगामी हुन े मुलुकहरुमा मानव अध्धकािको वकालत 
गदा ्ण सनदभ्ण डबनदकुो रु्मा रियोग गन्णका लाभग यी सनन्धहरुल े
डवश्ववया्ी ्डहचान ि ससवकृभत रिाप्त गिकेा ्छन।् त्थाड् मडहला 
ि क्समानतकृत सम पूदायको मानव अध्धकाि िषिा गनने माभमलामा 
यी संिचनाहरु ्डन रिश्नभनदा माध्थ भन े ्ैछनन।् कानुन डनमा ्णर 
रिडरिया िाष्ट्र-िाजय (यो ्डन आफैं मा लाडदएको अव्धािरा हो 
जुन रिायजसो बडहषकिरका क्सद्ानतहरुमा डनर्मत हुन्छ) को 
बनावट ि आगामी भ पू-िाजनीभतबाट रिभाडवत हुन ेगिकेो ्छ। 

जहा ँ भयनीहरुको काया ्णनवयन हुनु्नने हो तयहा ँ ्डन मुलुकको 
आफनै िाष्ट्रवाद, ल ैंभगक िाजनीभत ि भ पू-िाजनीभतको अवस्थाल े
्थ् बा्धाहरु क्सज्णना गन्ण सक्छन।्8 अध्धकािहरुको 
डवश्ववया्ीकिर भनु्नको अ्थ्ण कानुनल े सबै माडनसहरुलाई 

7  Nepal, I., Maskey, J., & Karmacharya, S. (2017). Exploring the use of the internet among gender equality and sexual right advocates in Nepal: Erotics 
South Asia exploratory research. APC
8  Grewal, I., (1999). ‘Women’s rights as human rights’: Feminist practices, global feminism, and human rights regimes in transnationality, Citizenship 
Studies, 3:3, 337-354, https://doi.org/10.1080/13621029908420719
9  Grewal, I., (1999). ‘Women’s rights as human rights’: Feminist practices, global feminism, and human rights regimes in transnationality, Citizenship 
Studies, 3:3, 337-354, https://doi.org/10.1080/13621029908420719
10  UN Human Rights Council. (2018). Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence 
against women and girls from human rights perspectives.
11  Privacy International. (November, 2018). From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy. Privacy international.https://privacyinterna-
tional.org/sites/default/files/2018-11/From%20oppression%20to%20 liberation-reclaiming%20the%20right%20to%20privacy.pdf

“होमोधजनस” (सजातीय) सम पूहका रु्मा मात्र ह्ेछ्ण भन्न े ्डन 
हो। उनीहरुल े मडहलाका लाभग यसता कानुनहरु डनमा ्णर 
गदा ्ण ्डन वग्ण, ललंग, ्धम्ण, िाडष्ट्रयता, वर्ण ि यौडनकताडबचको 
अनतिसमबद्ता (इनटिसकेसनाललटी) लाई धयानमा निाख्न 
सक्छन।् वासतडवकतामा भन ेमडहला डवरुद्का हहसाल ेसमाज, 
अ्थ्ण, िाजय, िाजनीभत ि ससँकृभतको गिन ि संिचनासगँ समबन्ध 
िाख्छन।्9 गो्नीयताको हनन ललंगमा आ्धारित हहसाकै अकको 
्ाटो हो। मडहला डवरुद्का हहसा, यसका कािर ि ्रिरामहरु 
समबन्धमा संयुति िाष्ट्र संघको डवशषे रिभतवदेनल ेयस ्षिलाई 
जोड डदन्छः

“सन् २०१६ मा साधारण सभाको सकंलप ७१/१९९ ले यो 
निजजटल यगुमा गोपनीयताको हक हनन हुुँ िा मदहलाहरुमा 
नवशेर असर पन ने कुराको पदहचान गरे र समप यूण्य  राज्यहरुलाई 
यसको ननवारणका उपायहरु नवकास गन्य का ननतमत आह्ान 
गर्यो। सन् २०१७ मा मानव अधधकार परररिले यसको 
सकंलप ३४/७ मार्य त सो आह्ानलाई पनुः समर्य न गिदै 
निजजटल यगुमा गोपनीयताको अधधकार हनन हुनाले प्रमखु 
रुपमा असर पगेु् मदहला, बाल समहु , जोखखमप यूण्य  अवस्ामा 
रहेका रयततिहरु र ससमानतकृत सम यूिायसदहत सब ैरयततिहरु न ै
प्रभानवत हुन सके् बतायो।”10 

गो्नीयता हननबाट रिभाडवत मडहला ि क्समानतकृत 
सम पूदायहरुको भोगाइको सनदभ्णमा मानव अध्धकािका 
ढाचँाहरुलाई ्ुनः ्रिषिर गन्ण आवशयक ्छ। यडद हामील े
सा्धािरतया रियोग हुन ेसमाजको दईु डवभाजन “साव्णजडनक” 
ि “नीधज” षिते्रलाई हनेने हो भन े घिलुे हहसालाई “नीधज 
माभमला”का रु्मा ललन े गिकेो ्ाइन्छ तयसकािर यसमा 
रिहिी ि संस्थागत हसतषि े्  असाधयै कम हुन ेगद्ण्छ। यसल ेके 
संकेत ग्छ्ण भन े ्ुरुषको गो्नीयताको तुलनामा मडहलाको 
गो्नीयताको उललङ्घन फिक तरिकाबाट गरिन्छ। उनीहरुको 
गो्नीयताको हक डनयनत्रर गरिन्छ ि तयसलाई बरु ्ुरुषको 
अध्धकािको रु्मा ललइन्छ।11 मडहला ि डकशोिीहरुलाई 
अ्माडनत ि ललजित तुलयाउन उनीहरुको सहमभतडबना गोपय 
तससबि वा फोटोस् गरिएका तससबि साव्णजडनक गरिडदन े
जसता ल ैंभगकतामा आ्धारित अनलाइन हहसाका डवभभन्न रु्हरु 
्छन।् यसल े उनीहरुको मया ्णडदत जीवन ि हहसािडहत बाचँन 
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्ाउन े अध्धकािमाध्थको अभतरिमरलाई संस्थागत ग्छ्ण।12 यी 
सबै ललंगमा आ्धारित गो्नीयताका उललङ्घनहरु मडहला, 
अल्संखयक ि उनीहरुको आ्धािभ पूत अध्धकाि अससवकाि गनने 
संस्थागत हहसा ि असमानताका उत्ादन हुन।् 

12  UN Human Rights Council. (2018). Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence 
against women and girls from human rights perspectives.

गो्नीयताको अध्धकाि, अभभवयधतिको अध्धकाि ि हहसािडहत 
बाचँन ्ाउन ेअध्धकाि सबै आ्समा अनतिसमबनन्धत ्छन।् कुनै 
एकको हनन भए अकको अध्धकािमा ्डन तुरुनत असि ््छ्ण। 

अनुसन्ानको उदे्श्य
न े् ालमा मडहला ि के्यि वयधतिहरु डवरुद् हुन ेअनलाइन हहसालाई समबो्धन गदा ्ण रियोग गन्ण सडकन ेकानुनी 
ढाचँाहरुको ्डहचान गनने।

मडहला ि अल्संखयक सम पूदायहरुल ेभोगकेा अनलाइन हहसा ि दवुय्णवहािका घटनाहरुको डवश्षेर गनने।

गो्नीयता, अभभवयधति सवतनत्रता ि हहसािडहत धजवन बाचँन ्ाउन ेअध्धकािको ढाचँाभभत्र वयवसस्थत डडधजटल 
अध्धकािको दायिासगँ समबनन्धत कानुनहरुको धचत्रर गनने।

दशेभभत्र मडहला अध्धकािको ्षिमा काम गरििहकेा सम पूहहरुलाई मडहला डवरुद्को हहसा ि अनलाइन हहसाडबचको 
अनतिसमबद्ता बुझाउन सहयोगी अभभलखे तयाि गनने।

अध्ययनको षिेत्र र विधि
यस खोजम पूलक अनुसन्धानका लाभग ्छनौट गरिएका िाडष्ट्रय 
कानुन ि नीभतहरुको सभमषिा ि डवश्षेर ल ैंभगक दडृष्कोरबाट 
(मडहला ि के्यि वयधतिहरुको ल ैंभगक हहसा डवरुद्को नयायका 
्षिमा उभभंदाको अनुभव ्ुरुषहरुको भनदा फिक हुन ेभएकोल)े 
गरिएको ्छ। यहा ँसभमषिा गरिएका कानुनहरु-

डवदु्यतीय कािोबाि ऐन (२०६३) 

स पूचना रिडवध्ध डव्धयेक (२०७५ ) मसयौदा

न े् ालको नागरिक संडहता (२०७५)

काय्णस्थलमा हुन ेयौन दवुय्णवहाि डनवािर ऐन (२०७१)

वैयधतिक गो्नीयता समबनन्ध ऐन (२०७५)

ि घिलुे हहसा (कसुि ि सजाय) ऐन (२०६६) 

तथयाङ्क संकलनको एउटा ्ाटोका रु्मा सन ् २०१८ को म े ि 
जुनमा हामील े सिकािी डनकायभभत्र ि बाडहिका वडकलहरु 
ि न े् ाल रिहिीको साइबि अ्िा्ध युडनटसगँ गिी रिमुख चाि 
स पूचनादाताहरु सगँ अनतवा ्णताहरु सञ्ालन गरयौँ। तयसैगिी 
हामील े सिकािी वडकलहरुको हहसा समबनन्धत अदालत 
ि काया ्णलयहरुको रिभतवदेन, रिमार, बयान ि अदालतको 
सुनुवाईसडहत १५ वटा अनलाइन वा रिडवध्धसगँ समबनन्धत 
कानुनी मुद्ाहरुको संकलन ि सभमषिा गरयौँ। हामील े सभमषिा 
गिकेा १५ वटा मुद्ाहरुमधय े८ वटाको सुनुवाई भएको ध्थयो भन े
बाकँ् मुद्ाहरु डवचािा्धीन अवस्थामा नै ध्थए। हाम्ो सभमषिामा 

साइबि अ्िा्धभभत्र ्नने अनलाइन हहसाका रिकािहरु, मुद्ाको 
फाइलमा उललने्खत रिमारको स पूची, ्ीडक ि ्ीडडतडबचको 
समबन्ध ि (उ्लब्ध भएको खणडमा) अदालतको डनर्णय समावशे 
्छ। 

िाजय शधतिल ेमडहला डवरुद्का हहसालाई कसिी ललन्छ भनिे 
बुझन नीभत अभभलखे ि अदालती सुनुवाई वा डनर्णयहरुमा 
मडहलाको शिीिको डवषयमा रियोग हुन े भाषाहरुलाई 
मडहलावादी दडृष्कोरबाट डवश्षेर गिकेा ्छौँ। सा्धािरतया 
अदालतल े ्ीडकहरुलाई मडहलाको गो्नीयता समबनन्ध 
हक या सवायत्ततामा अभतरिमर गिकेो आ्धािमा नभएि 
समाजल े तोडकडदएको “इजित”को ड्तृसत्तातमक ्धािरामाध्थ 
अभतरिमर गिकेा कािर सजाय डदएको ्छ। अदालतल ेसमते 
समाजल े डन्धा ्णिर गरिडदएको “इजित”लाई मडहलाको शिीि ि 
यौडनकतासगँ जोड् े ग्छ्ण। हाम्ो डवश्षेरल े मडहलाको सम् पूर्ण 
अससततवलाई नै कसिी उसको यौडनकतामा मात्र सीभमत 
गरिएको ्छ ि कसिी मडहलालाई एउटा “्ीडडत”को रु्मा मात्र 
हरेिन्छ जसको अससततव िषिाको लाभग कानुन कै आवशयकता ्छ 
भन्न ेिान्छ भन्न ेडबषयमाध्थ रिकाश ्ािकेो ्छ। 

हामील े यो रिभतवदेनको लाभग अनतिा ्णडष्ट्रय सनन्ध ि 
सममलेनहरुबाट ्डन सनदभ्ण अभभलखेहरु ललएका ्छौँ। हामील े
मडहलावादी दडृष्कोरबाट अनतिा ्णडष्ट्रय सनन्ध ि सममलेनहरुको 
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आलोचनातमक ्रिषिर गिकेा ्छौँ ि िाडष्ट्रय कानुनहरुल े
मानव अध्धकािको अनतिा ्णडष्ट्रय ढाचँा (डवशषेगिी अभभवयधति 
सवतनत्रता, गो्नीयता ि हहसािडहत बाचँन ्ाउन ेअध्धकाि) लाई 
कसिी समटेकेो ्छ भनिे मा्न गन्णका डनममत यी सनन्ध, सममलेन 
ि िाडष्ट्रय कानुनहरुको तुलना ्डन गिकेा ्छौँ।

हाम्ो रिमुख स पूचनादाताहरु सगँको अनतवा ्णता ्णमा आएका 
भनाइहरु अनलाइनमा हुन े ल ैंभगक हहसाका माभमलामा 
समबनन्धत वयधतिहरुल ेकसिी संिषिरवादी दडृष्कोर ललए भनिे 
डवश्षेर गनने काय्णमा ्डन सहयोगी बन।े 

हामील ेहाम्ो स पूचनादाताहरुको समयको गमभीिता ि महतवका 
आ्धािमा डडधजटल अध्धकाि समबनन्ध मुद्ाहरु, यस समबनन्धत 
कानुन ि नीभत समबनन्ध ्छलफलहरुलाई रिमबद् गिकेा ्छौँ। 
तयसैगिी रिभतवदेनमा घटना डवश्षेर ि रिमुख स पूचनादाताका 
भनाइहरु ्छरिएको अवस्थामा ्छन।्

तीन मानव अध्धकािका ढाचँासगँ समबनन्धत रितयके अधयायको 
डनषकष्ण डवश्षेरबाट आएका डवषयगत षिते्रहरुसडहत 
डनकाललएको ्छ। हामील े सिोकािवालाहरुका लाभग केही 
सुझावहरु समटेदै यस रिभतवदेनको समा्न गिकेा ्छौँ।
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वयधतिहरुल ेकुनै दणड सजायको डिडबना आफना डवचािहरु वयति 
गन्ण सकन े अवस्थाको रितयाभ पूभतल े लोकतनत्र, मानव अध्धकाि, 
सवतनत्रता ि असल शासन डवध्ध स्था्ना गन्णमा महतव् पूर्ण 
भ पूभमका डनवा ्णह ग्छ्ण। संयुति िाष्ट्र संघ मानव अध्धकाि ्रिषद 
(HRC) ि सा्धािर सभा (GA) ल े अभभवयधति सवतनत्रतालाई 
लोकतान्नत्रक समाजको अतयावशयक आ्धािहरु मधयकेो 
एक आ्धािको रु्मा ्डहचान गिकेो ्छ। उनीहरु समावशेी 
ज्ञानसडहतको समाज ि लोकतनत्र डनमा ्णर ि अनतिसासँकृभतक 
संवाद, शान्नत ि असल शासन डवध्धलाई रिोतसाहन गन्णमा 
सवतनत्र भमडडयाको महतवलाई जोड डदन्छन।्13

आजको डडधजटल युगमा इनटिनटे अभभवयधति सवतनत्रता 
अभयासको लाभग महत्व् पूर्ण माधयम बडनसकेको ्छ ि यो मानव 
अध्धकािको डवश्ववया्ी घोषरा्त्र (UDHR) ि नागरिक ि 
िाजनीभतक अध्धकािसमबनन्ध अनतिा ्णडष्ट्रय महासनन्ध (ICCPR) 
ल े रितयाभ पूत गिकेो स पूचनाको हक, सभा ि संघको हकसगँ 
जोडडएको ्छ। म पूल्धािका भमडडया ि रिकाशनमा रिभतडनध्धतव 
नभएको अवस्थामा माडनसहरु आफना डवचािहरु वयति गन्णका 
डनममत सामाधजक सञ्ाल ि अनलाइन माधयमहरुको रियोग 
गरििहकेा हुन्छन।् 

इनटिनटे रियोगको यो रिचुितासगैँ िाजयहरुल ेइनटिनटे ि यसका 
सामाग्रीहरुलाई डनयमन गनने नीभतहरु साव्णजडनक गरििहकेो 
दखे्न सक्छौँ। यी कानुनहरु वयधतिको अनलाइन अध्धकाि, 
िाडष्ट्रय अखणडता ि सुिषिाको रितयाभ पूभत गनने आशयका सा्थ 
लयाउन े गरिन्छ। त्थाड् अध्धकांश डनयमहरुलाई इनटिनटेबाट 

रिसारित सामाग्रीहरुमाध्थ रिभतबन्ध लगाउन, डनयनत्रर जमाउन, 
हिेफेि गन्ण ि सनेसिक्स् लगाउन ् पूव ्ण साव्णजडनक बहसडबना 
नै रियोगमा लयाइन्छ जसमा रिायजसो फिाडकलो ि अस्ष् 
कानुनहरु रियोग गरिन्छ।14 िाडष्ट्रय सुिषिा वा साव्णजडनक 
सदाचािका नाममा सिकािल े इनटिनटे ि द पूिसञ्ाि सवेाहरु 
अवरुद् गिकेो ि अनलाइन ्त्रकाि ि बलगिहरुलाई भगिफताि 
गिकेो ्थ पूरैि घटनाहरु ्छन।्15 

सन ् २०१९ मा भाित सिकािल े नागरिक संशो्धन डव्धयेकको 
डविो्धमा उिकेा आवाजहरु दबाउन गिकेो रियाससडहत भाितमा 
अनय िाजनीभतक कािरहरुका लाभग इनटिनटे बनद गरिएको ९५ 
वटा घटनाहरुको अभभलखे ध्थयो।16 भाितको अलवा बङ्गलादशे, 
कंगो, इधजपट, इणडोनके्सया, इिान, इिाक, सुडान, मयानमाि ि 
धजमबाव े सिकािल े ्डन जनताको सुिषिा ि भमथया स पूचनाको 
रिसाि िोकन ेबहानामा इनटिनटे बनद गिकेा ध्थए।17 

संयुति िाष्ट्र संघ डवचाि ि अभभवयधति सवतनत्रता संवद््णन ि 
संिषिर समबनन्ध रिभतवदेन ल े ्डन डवभभन्न दशेहरुमा बढदो 
संखयामा भइिहकेो अभभवयधति सवतनत्रता कटौभतको डवषयमा 
चासो वयति गिकेो ्छ। रिभतवदेनल े भमडडया, आलोचनातमक 
आवाज ि अभभयानताहरुलाई कमजोि ्ान्णका डनममत आतंकवाद 
ि अनय आ्िाध्धक डरियाकला् डवरुद्का नीभत ि कानुनहरुको 
रियोग भइिहकेो ्छ भनिे रिकाश ्ािकेो ्छ। यसतो तरिकाबाट 
खुलला ि सुिक्षित इनटिनटेमा खतिा डनममतन ेगद्ण्छ।

डरिडम फोिम न े् ाल (रिसे सवतनत्रताको ्षिमा काम गरििहकेो 
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संस्था) ल े२०१८ अडरिलदने्ख २०१९ को अवध्धमा भएका जममा 
१०४ वटा रिसे सवतनत्रता हननका मुद्ाहरुको स पूची तयाि 
्ािकेो ्छ।18 साइबि अ्िा्ध युडनट कािमाणडौँमा डवदु्यतीय 
कािोबाि ऐन २०६३ अनतग्णत “सामाधजक सञ्ालमा अनुधचत 
्ोसट” गिकेो आिो्मा १०४ वटा घटनाहरु दता ्ण भएका ्छन।्19 
इभतहासमा फकने ि हदेा ्ण, न े् ालमा कुनै ्ािदशती संयनत्र डबना नै 
िाजयल ेइनटिनटे ि तयहा ँउ्लब्ध सामग्री बलक ि डफलटि गिकेो 
भठेटन्छ। चाह ेतयो २०५७ सालको िाजक्य कु होस ्या २०५२ 
-२०६२ को जनयुद् या २०७६ मा सिकािल े अंतिंगी सामग्री 
रिकाशन गन्ण डनष्ेध गिकेो आदशे होस,् िाजयल ेल्छट्ुट रु्मा 
यसतो कदम ललदै आएको ्छ 20।

इनटिनटे सोसाइटी न े् ालको रिभतवदेन ल े्डन न े् ाल सिकािल े
कुनै ्ािदशती संयनत्र डबना नै इनटिनटे अवरुद् ि ्रिषकृत गनने 
काय्ण गरििहकेो भनिे उललखे गिकेो ्छ।

अनलाइन माधयममा आउन े डविो्धका आवाजहरुमा अंकुश 
लगाउन बािमबि डवदु्यतीय कािोबाि ऐनको रियोग गरिएको 
्छ। अनुकल् समाचाि्त्रका सम्ादक अजु्णन ्थ्ललयालाई 
एउटा फेसबुक कमनेटका कािर ्रिाउ ् पूजती डबना नै भगिप्ताि 
गरिएको ध्थयो। उनलाई डवदु्यतीय कािोबाि ऐनको रिाव्धान 
अनतग्णत भगिफताि गरिएको ध्थयो।21 हालसालै २०२१, म े १४ 
मा रि्धानमनत्रीसडहतका िाजनीभतज्ञहरुको तससबि डबगािी 
फेसबुकमा िाखकेा कािर तोिरिाज ्ौडलेलाई ्रिाउ 
गरियो।22 उनलाई साव्णजडनक नैतीकतामा बा्धा ्ुरयाएको ि 
सामाधजक सञ्ालमा अफवाह फैलाएको आिो् लागयो उनलाई 
्डन सोही ऐन अनतग्णत आिो् लगाइयो। केही समयअधघ 
२०२०, अडरिल २८ मा डवद्या्थती नतेा रिता रिजाललाई साइबि 

18  Freedom Forum. (2019) Regressive laws, Mounting Violations. http://freedomforum.org.np/wp-content/ uploads/2019/05/May-3-Report-2019.pdf
19  Nepal Government’s new Information Technology bill draws battle lines against free speech. The Kathmandu post, Feb.15,2019. https://kathmandupost.
com/national/2019/02/15/nepal-governments-new-informationtechnology-bill-draws-battle-lines-against-free-speech

20  Sigdel, S et al. (2018). Freedom Of Expression on the Internet in Nepal. Internet Society Nepal, 2018, pp. 23.
21  Incident Reports. (2016). Newspaper editor arrested. Nepal Monitor. https://nepalmonitor.org/reports/ view/12356
22  Freedom Forum. (2020, May 14). Police arrested citizen for sharing image on facebook. http:// nepalpressfreedom.org/main/issue-single/1174
23  Freedom Forum (2020, April 29). Rita Rijal: A student leader arrested for writing in social media under cyber crime. http://nepalpressfreedom.org/main/
issue-single/1165

अ्िा्धको आिो्मा ्रिाउ गरियो।23 उनल े फेसबुकमा एक 
् पूव्ण रिहिी अध्धकृतमाध्थ लागकेो सांसद अ्हिरको आिो्को 
डवषयमा लखेिे ्ोसट गिकेा ध्थए जुन डवषय तयसबलेा वया्क 
रु्मा साव्णजडनक ्छलफलमा आइिहकेो ध्थयो। 

िाडष्ट्रय ि ्षि्ाती िाजनीभतसगँ समबनन्धत द्वनद्वका अलावा 
(उदाहिरका लाभगः िाजय शधति डवरुद् नागरिक) अभभवयधतिका 
अनय रिकािहरु ्डन डनशानामा ््छ्णन।् यस डवश्षेरमा 
अल्संखयकहरुको अभभवयधतिहरु सबैभनदा ्धिैे डनरिषिर ि 
आरिमरमा ्नने हुनाल े अभभवयधति सवतनत्रताको अवलोकन 
अनतिसमबद्ताको दडृष्कोरबाट गनु ््ण ्छ्ण भनिे बुझन डनकै 
महतव् पूर्ण ्छ। यस भभत्र यौडनक अभभवयधति एक महतव् पूर्ण 
आयाम हो जसलाई िाजय ि गैि-िाजय अभभकता्णहरुल ेडनयनत्रर 
गन्ण खोजकेा ्छन।् यौनकमती ि एलधजडबटीआइकय पू सम पूदायजसता 
क्समानतकृतहरुका मडहलावादी ि के्यि अभभवयधतिहरु डनगिानी, 
डनयमन ि रिभतबन्धमा ््छ्णन।्

न े् ालल े सन ् २०१८ मा ्ोनकोग्राफ्माध्थ रिभतबन्ध लगायो। 
यसलाई िाजयल े मडहला, बाललका ि डकशोिीहरुमाध्थ हुन े
यौन हहसा कम गनने बहानामा कसिी खुलला ि सवतनत्र 
इनटिनटेमाध्थको ्हुचँमा अंकुश लगाउन ेकाम ग्छ्ण भनिे एक 
उदाहिरको रु्मा ललन सडकन्छ। यसता रिभतबन्धहरु नैतीक 
्ुललक्सङ, सनेसिक्स्, असमान नागरिकता अध्धकािका 
िपूला रिश्नहरुक्सत जोडडएका ्छन।् डनमनललन्खत अधयायहरुमा 
न े् ालको कानुनी रिाव्धानल े अभभवयधति सवतनत्रता, वयधतिको 
यौडनक अभभवयधति ि अनलाइनमा हुन ेल ैंभगक हहसालाई कसिी 
समबो्धन ग्छ्ण भन्न ेडवषयमा ्छलफल गरिन्ेछ।

कानुनी मापदण्ड र विशे्षण

संवििान

न े् ालको संडव्धानल े ्धािा १७ (२) (क) अनतग्णत अभभवयधति 
सवतनत्रता ि डवचािको अध्धकाि आ्धािभ पूत अध्धकािको 

रु्मा रिदान गद्ण्छ। संडव्धानको ्धािा १९ ल े रिसे, रिकाशन ि 
रिसािरको अभभवयधति सवतनत्रताको ्डन रितयाभ पूभत डदन्छ। 
संडव्धानल े कुनै ्डन समाचाि सामाग्री, लखे, सम्ादक्य वा 
अनय ्िन सामाग्री वा श्वय दशृय सामाग्रीको रिकाशन, रिसािर 
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ि ्छ्ाइ सनेसिक्स्को अध्धनमा िहन े्ैछनन ्भन्छ।24 

यद्यड्, संडव्धानल ेसामानयतया िाडष्ट्रय डहतको सुिषिाको नाममा 
अभभवयधति सवतनत्रतामाध्थ रिभतबन्धहरु ्डन लगाउँ्छ। 

विद्ुतीय कारोबार ऐन (ETA)

डवदु्यभतय कािोबाि ऐन २०६३, ्धािा ४७ (१) ल े कमपय पूटि वा 
इनटिनटेको माधयमबाट “साव्णजडनक नैतीकता वा लशष्ाचाि 
डवरुद्का” ि “सामाधजक सद्ाव” वा “घृरा ि ईषया ्ण फैलाउन”े 
कुनै ्डन सामाग्रीको रिकाशन वा रिसािर गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। 
“सामाधजक सद्ाव”मा ्नने हानी डनवािर गनने बहानामा 
यसल े अनलाइन अभभवयधतिहरुलाई ्डन अ्िा्धीकिर गनने 
ग्छ्ण। यो ऐनल े अनलाइन हहसालाई समबो्धन गदा ्ण “बलाङ्कटे 
अरिोच” अ्था्णत समान/सोलोढोलो दडृष्कोर अनुसिर गद्ण्छ 
ि यौडनक/कामुक सामाग्रीहरु डनमा ्णरमा वयधतिहरु आफैल े
डदएको मञु्िीलाई धयान डदंदैन। यसकािर “अश्ीलता” वि्ि 
िान्खएका वाकयांशहरु यौडनक अभभवयधति अध्धकाि कटौभत 
गन्णको डनममत रियोग हुन सक्छ। 

अपराि संहिता

अ्िा्ध संडहता अनतग्णत दशेको साव्णजडनक लाभ, सवासथय, 
सुिषिा, सुडव्धा ि नैतीक ता समबनन्ध अधयाय १२१ ल ेअनैतीकता 
ि कामुकता रिवद््णन गनने “अश्ील” ्ुसतक ि ्ुससतका उत्ादन, 
खरिद, रिकाशन, रिचाि (डवदु्यतीय माधयमबाट), रिदश्णन ि 
डवज्ञा्न गन्ण, सा्थमा िाख्न वा बहालमा लगाउन डनष्ेध गद्ण्छ। 
यो रिाव्धानल े वयधतिहरुडबच एकअका्णको मंजुिी ललएिै यसता 
सामाग्री साटासाट हुन सकन े समभावनालाई धयान डदंदैन। 
यसिी यस रिाव्धानल ेसव-अभभवयधति ि यौडनक अभभवयधतिको 
अ्िा्धीकिर गनने समभावना हुन्छ।

अ्िा्ध संडहताको दफा २९३ ल ेकुनै साव्णजडनक बयानको लाभग 
नभएसमम “सषिम अध्धकािी”को अनुमभत वा संलग्न वयधतिको 
सहमभत डबना अरुको कुिाकानी सुन्न वा िकेड्ण गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। 
संडहताको दफा २९४ ल े कानुनी बाधयता नभएसमम कुनै ्डन 
साव्णजडनक वयधतितवको डनतानत वयधतिगत जानकािी ि अनुमभत 
डबना कसैको ्डन गोपय जानकािी साव्णजडनक गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। 
यी दईु रिाव्धानल ेसहमभतको ्डहचान गदा ्ण गद दै ्डन भयनीहरुल े
अभभवयधति सवतनत्रता ि डवशषेगिी रिसे सवतनत्रतामा अंकुश 
लगाउन ेसमभावना भन ेउभतकै ्छ। 

दफा ३०६ ल ेकुनै ्डन धजडवत वा मृत वयधतिको रिभतष्ठामा हानी 

24  Constitution of Nepal. 2015. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep155698b.pdf

्ुरयाउन े वा उनीहरुको ्रिवाि/आफनतको भावनामा चोट 
्ुरयाउन ेगिी कुनै ्डन माधयमबाट गरिन ेमानहानीलाई अ्िा्ध 
मानद्छ। त्थाड् रिमारल ेसा्थ डदएको वा साव्णजडनक भलाईको 
लाभग भएको, समबनन्धत वयधतिलाई साव्धान गिाउन वा शधतिमा 
आक्सन वयधतिहरुको आलोचना गन्ण वा अनुसन्धानको एउटा 
्ाटोको रु्मा आएको अभभवयधति भएको खणडमा अ्वाद 
माडनएको ्छ। यी रिाव्धानल े केही डनलश्त अभभवयधतिलाई 
्ुछट डददा डददै ्डन यसका अस्ष् वाकयांशहरुका कािर 
इनटिनटेको यौडनक अभभवयधतिजसता वै्ध अभभवयधतिहरुको 
्डन अ्िा्धीकिर हुन ेसमभावना ्छ। 

दफा १२२ ल े गोपय अंगहरु दखेाउन, “अश्ील वयवहाि” गन्ण 
वा साव्णजडनक स्थलमा “अश्ील” कुिाकानी गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। 
“अश्ील” ि “्छाडा” जसता शबदहरुको अस्ष्ता सामानयतया 
यौडनक अ्थ्ण बोकन े कामुक डवषयवसतु वा सामाग्रीहरुको 
सनदभ्णमा रियोग गरिन्छ। यो रिाव्धानल े यौडनक अभभवयधति 
सवतनत्रता कटौभत गन्ण सक्छ। अध्धकाि रिाप्त अध्धकािीहरुल े
अनलाइन ि अफलाइन दबैुमा नैतीक ्ुललक्सङ गन्णका डनममत 
यी रिाव्धानहरुको रियोग गन्ण सक्छन।् वयधतिहरुको वयवहाि 
“नैतीक ” डक “अनैतीक ” ्छ भनिे ्डहचान गन्ण उनीहरुमाध्थ 
गरिन ेडनगिानील ेमाडनसहरुको गो्नीयतालाई खुमचयाउन ेकाम 
ग्छ्ण ि यसल ेयौनकमती, ्ािललंगी वयधति, बाललका त्था डकशोिी 
ि मडहला इतयाडद सम पूहहरुलाई रिभतकपू ल असि गन्ण सक्छ।

िैयधतिक गोपनीयता सम्बन्न् ऐन 

वैयधतिक गो्नीयता समबनन्ध ऐनको ्धािा १५.२ ल े कुनै ्डन 
वयधतिको चरित्र, आचिर ि वयवहािबाि े सो्ध्ु्छ गनु ््ण नने 
कानुनी आवशयकता बाहकेको अवस्थामा कुनै ्डन वयधतिको 
चरित्रमाध्थ ठटप्री गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। मडहला ि क्समानतकृत 
सम पूदायमाध्थ हुन े दवुय्णवहाि ि “सलट-सभेमङ” (“अनैतीक वा 
यौन उत्तजेक वयवहािमा संलग्न भएको” भन्न ेअ्थ्णमा मडहलालाई 
कलंडकत बनाउन े काय्ण) लाई समबो्धन गन्ण यस रिाव्धानको 
रियोग गन्ण सडकन्छ। यद्यड्, “चरित्र” डनकै नै अस्ष् शबद हो ि 
यसको ल ैंभगक ि िाजनीभतक अ्थ्ण ्छ। डवशषेगिी कुनै वयधतिल े
सिकािी अध्धकािीहरुको आलोचना गिकेो ्रिसस्थभतमा यो 
रिाव्धानको दरुु्योग हुन सकन ेअतयाध्धक समभावना हुन्छ।

सूचना प्रविधि वििेयक

सपूचना रिडवध्ध डव्धयेक २०७६ अनतग्णत अनलाइन हहसा ि 
अभभवयधति सवतनत्रतासगँ समबनन्धत िहिे डवभभन्न रिाव्धानहरु 
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रिसताडवत भएका ्छन।् स पूचना रिडवध्ध डव्धयेकको ्धािा ८३ ल े
साइबि दवुय्णवहािलाई डनष्ेध ग्छ्ण जसलाई कुनै वयधतिमाध्थ 
“डनिनति दवुय्णवहाि गनने, धजसकाउन,े होचयाउन,े हतोतसाडहत 
बनाउन,े अ्मान गनने वा गाली गलौज गनने” काय्णका रु्मा 
्रिभाडषत गिकेो ्छ। त्थाड् कभत समयको अवध्धलाई 
“डनिनति” माडनन ेभनिे स्ष् चाहह ्ैछन।

डव्धयेकको ्धािा ८६ ल े कुनै ्डन डवदु्यतीय माधयमबाट 
्ोनकोग्राडफक सामाग्रीको उत्ादन, संकलन, डवतिर, रिकाशन, 
रिदश्णनी, रिसािर वा खरिद गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। डव्धयेकको 
्धािा ८७ ल े कुनै ्डन वयधतिलाई यौन शोषर गनने वा अवै्ध 
गभतडवध्ध सञ्ालन गनने डनयतसडहत अकको वयधतिसगँ अनलाइन 
समबन्ध कायम गन्णको लाभग डवदु्यतीय माधयमहरुको रियोग 
गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। यी रिाव्धानहरुभभत्र समबनन्धत वयधतिहरुको 
सहमभत/मनजुिीको खयाल गरिएको ्ैछन जसल ेसहमभतमा हुन े
डरियाकला् डवरुद् ्डन मुद्ा चलन ेसमभावना तफ्ण  डोरयाएको 
्छ। यो डव्धयेकबाट यौनकमतीहरु अतयाध्धक रिभाडवत हुन 

सक्छन।्

्धािा ८८ (१) ि (२) ल े न े् ालको साव्णभौमसत्ता ि िाडष्ट्रय 
एकतामाध्थ आरिमर गन्ण, सामरिदाभयक डवसंगभत लयाउन, 
भदेभाव डनमतयाउन वा साव्णजडनक आचिर ि नैतीक ता डवरुद् 
काय्ण गन्णबाट डवदु्यतीय माधयमको रियोगलाई डनष्ेध ग्छ्ण। 

सोही डव्धयेकको ्धािा ९१ ल े स पूचना रिडवध्ध डवभागमा दता ्ण 
नभएको खणडमा सामाधजक सञ्ालमा रिभतबन्ध लगाउन े
उललखे ग्छ्ण।

्धािा ९२ मा स पूचना रिडवध्ध डवभागल े “आ्धत्तजनक 
सामाग्री”जसता डवसतारित वाकयांशको आ्धािमा मनोमानी 
ढंगल ेसामाधजक सञ्ालहरुबाट सामाग्री हटाउन सकन ेरिाव्धान 
उललखे ्छ।

यी रिाव्धानहरुल े अखखतयाि रिाप्त अध्धकािीहरुलाई वया्क 
शधति रिदान ग्छ्णन।्

ननष्कष्ष
अनलाइन माधयमहरुलाई डनयमन गन्ण बनकेा िाजयका नीभतहरु 
सुरुवातमा वयधतिहरुको डडधजटल अध्धकािको सुिषिा गनने 
आशयका सा्थ बनाइएको भन्न े गरिएता ्डन यसबाट ती 
अध्धकािहरुमाध्थ नै अंकुश लाग्न े समभावना हुन्छ। अनलाइन 
अध्धकािहरुको उललङ्घन यी रिमुख षिते्रहरुमा हुन सक्छन:्

कानुनमा अस्पष्टता

साव्णजडनक नैतीकता, अभद्रता, अश्ीलता, साव्णजडनक 
आचिर इतयादीका नाममा अभभवयधति सवतनत्रतामाध्थ हुन े
रिभतबन्धहरुको अ्थ्ण स्ष् ्ैछन। यी वाकयांशहरु वयधति्िक ि 
खुलला रु्मा जसिी ्डन वयाखया गन्ण सडकन ेडकक्समका ्छन।् 
यी वाकयांशहरुको रियोग गरिएको ्धािाहरुमा भयनीहरुलाई 
स्ष् रु्ल े्रिभाडषत गरिएको ्ैछन। यो अस्ष्ताल े शधतिमा 
हुन ेवयधतिहरुल ेआफनो सुडव्धाअनुरु् यसलाई ्रिभाडषत गन्ण 
सकन ेिाउँ ्छोड्छ ि वयधतिहरुको सवतनत्र अभभवयधतिमा खतिा 
डनमतयाउँ्छ।

यहा ँधयान डदन जरुिी ्छ डक बाल ्ोनकोग्राफ्, मानहानी, रितयषि 
वा साव्णजडनक रु्मा निसंहािका लाभग उकसाउन ेकाय्ण ि डवभदे, 
दशुमनी वा हहसा भडकाउन े काय्णलाई रिोतसाहन डदन े िाडष्ट्रय, 
जातीय वा ्धार्मक घृराको वकालत गनने काय्णजसता केही 
स पूचनाका रिकािहरु वै्ध रु्मा नै रिभतबनन्धत हुन सक्छन।्

त्थाड्, ्धािाहरुमा रियोग भएका वाकयांशहरुलाई यसिी 
स्ष् रु्मा ्रिभाडषत गरिएको ्ैछन जसको कािर वै्ध 
अभभवयधतिहरुको अ्िा्धीकिर गन्णका डनममत यस कानुनको 
रियोग हुन सकन ेखतिा ्छ। 

अभिव्यक्ति माथिको प्रततबन्धलाई वैधता दिनु

अधघललो खणडमा वयाखया गरिएका ्धािाहरुल ेअभभवयधतिको 
अध्धकािलाई डनयनत्रर गनने ि सीभमत बनाउन ेसमभावना खुलला 
ग्छ्णन।् यी रिभतबन्धहरु साव्णभौमसत्ता, षिते्रीय अखणडता ि 
िाडष्ट्रयता कमजोि बनाउन,े घृरा फैलाउन,े न े् ालको सामाधजक 
सासँकृभतक ि भ पूिाजनीभतक सद्ावमा खतिा डनमताउन े जसता 
अकसि अस्ष् रु्मा वयाखया गरिएका काय्णहरुमा लाग पू 
हुन्छन।् यी रिभतबन्धहरु यभत वया्क ्छन ् डक यसल े ्धिैे 
डकक्समका िाजनीभतक डबिो्धी/ रिभतिो्धकता्णलाई कािबाही 
गन्ण सकन े समभावना ्छ। न े् ालको सामाधजक िाजनीभतक 
असमानताहरुलाई धयानमा िाखदै शधतिमा हुन े वयधतिहरुल े
िाजय ि सामाधजक डवभदे डवरुद्का आलोचनालाई “सामाधजक 
सद्ाव” वा िाडष्ट्रय साव्णभौमसत्ता माध्थको आरिमरजसता नाम 
डदएि गलत रु्मा अ्था ्णउन सकन ेसमभावना ्छ। 

अनलाइन हहसा समबो्धन गनने यो “बलाङ्कटे अरिोच” अ्था्णत 
समान/सोलोढोलो दडृष्कोरल े िाजनीभतक रिभतिो्धी ि 
क्समानतकृत आवाजहरुलाई झनै जोन्खममा ्ा्छ्ण। िाजयबाट हुन े
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हहसा, बडहषकिर वा सामाधजक डवभदेजसता आफनै सम पूदायका 
गमभीि मुद्ाहरुको डवषयमा आवाज उिाउँदा मात्र ्डन कानुनी 
्रिराम झलेनु्नने जोन्खम हुन सक्छ। 

न े् ालको नयाय्ाललकामा िहकेा वयधतिहरु साव्णजडनक 
्छानडबनमा ्नने गिी डवभभन्न डववादास्द घटनामा मुल्छएको 
सस्थभतलाई हदेा ्ण “अदालतको अवहलेना” वि्ि िान्खएका 
वाकयांशहरुलाई ्डन बहसमा लयाउनु्नने दने्खन्छ।

रिभतबन्धको अकको आ्धाि “साव्णजडनक लशष्ाचाि वा नैतीकता” 
डविो्धाभास लयाउन े डवषय वा सामाग्री हो। यौन रुडढवादी ि 
डवषमडनयातमक (हटेट्रोनमनेठटभ) न े् ाली समाजको ्रिदशृय 
डनयालदा यौडनक त्था ल ैंभगक अल्संखयक ि अनय सम पूहहरुको 
यौडनक अभभवयधतिहरु “साव्णजडनक लशष्ाचाि”मा बा्धा 
्ुरयाएको कािर ्छानडबनको रिडरिया भभत्र ्न्ण सक्छन।् ्धिैे 
वयवहािहरुमा वयधतिको सहमभत खयाल गरिदैन जसको अ्थ्ण हो 
एकअका्णको सहमभत ललएका वयसकहरु डबचको वयवहाि ्डन 
तसे्ो ्षिको हसतषि े् बाट कािबाहीमा ्न्ण सक्छ। 

यसता वाकयांशहरुबाट अनलाइन माफ्ण त स्थाड्त हुन े गैि-
डवषमडनयातमक (Non-heteronormative) घडनष्ताको 
अभभवयधतिहरुलाई सव्ण-ससवकाय्ण बनाउन रियासित 
एलजीडबटीकयुआइए समबनन्धत अभभयानहरु ्डन जोन्खममा 
्न्ण सक्छन।्

अक्धकारीहरुलाई अनुक्ित/व्यापक शक्ति

कानुनी ्धािाहरुमा रियोग भएका अस्ष् शबदावलीहरुल े
वै्ध अभभवयधतिहरुलाई ्डन िाडष्ट्रय त्था सामाधजक सद्ाव ि 
एकतामाध्थको आरिमरको रु्मा अ्था्णउन सकन े िाउँ डदन्छ। 
साव्णजडनक लशष्ाचाि, नैतीकता वा िाडष्ट्रय साव्णभौमसत्ता 
माध्थको आरिमर अनतग्णत के ््छ्ण भनिे िाजयल ेगनने वयाखयामा 
डनभ्णि हुन्छ। यसबाट अध्धकािीहरुल े आफनो सवा्थ्णअनुरु् 
ती ्धािाहरुको मनोमानी तरिकाल े वयाखया गन्ण सकन े खतिा 
लयाउँ्छ।

यसको अभतरिति, अभभवयधति सवतनत्रतालाई डनयमन गनने 
कानुनहरु कुनै ्डन िाजनीभतक, वया्ारिक ि अरु अनुधचत 
रिभावहरुबाट सवतनत्र िहन े डनकायहरुल े लाग पू गिाउनु््छ्ण। यी 

25  Sigdel, S et al. (2018). Freedom Of Expression on the Internet in Nepal. Internet Society Nepal, 2018, pp. 5
26  Kayastha, S. (2018, October 1) The problem with Nepal’s Porn Ban. The Record. https://www.recordnepal. com/perspective/policing-sexuali-
ty-porn-ban-in-nepal/

कानुनहरुलाई मनोमानी वा डवभदे् पूर्ण ढंगबाट लाग पू गनने होइन 
बरु आइ्नने डवभभन्न चुनौतीको समभावनालाई ्डन धयानमा 
िाखिे, तयसतो कानुन काया ्णनवयनबाट ्न्ण सकन े नकािातमक 
असि समा्धान गनने उ्ाय समते उललखे गििे, हहसा डवरुद्का 
्या ्णप्त सुिषिा उ्ाय समटेिे मात्र लाग पू गनु ्ण ््छ्ण।25

नागरिकहरुका सवतनत्र अनलाइन अभभवयधतिहरुलाई सीभमत 
बनाउन िाजय ि नीधज षिते्रका अभभकता्णहरुल े फिक फिक 
डवध्धहरुको रियोग ग्छ्णन।् ती मधय े अनलाइन अभभवयधतिहरु 
दबाउन डबभभन्न अ्िा्ध समबनन्धत कानुनहरुको रियोग गनु ्ण 
एउटा बाटो हो भन े अकको चाहह रिडवध्धमा आ्धारित डबध्धहरु 
जसतै डफलटि ि बलडकंगको रियोग गद दै अनलाइन सामाग्रीहरु 
माध्थको ्हुचँमा िोक लगाउनु हो। न े् ालमा ्ोन्ण रिभतबन्ध 
हुनु यसैको एउटा उदाहिर हो। अकसि वयधतिगत रिभतष्ठाको 
सुिषिा, िाडष्ट्रय सुिषिा वा आतंकवाद डवरुद्को चुनौती, मडहला ि 
अल्संखयकहरुलाई हहसाबाट जोगाउन ेजसता बहानामा यसता 
अध्धकाि कटौती गनने कामहरुको ् ुडष् गरिन्छ ति वासतडवकतामा 
भन े भयनीहरुको रियोग सिकािी ि अनय शधतिशाली 
संस्थाहरुलाई मन न्नने वा उनीहरु सहमत नहुन ेसामाग्री माध्थ 
सनेसि लगाउन रियोग गरिन्छ। यसता मा्दणडहरुल ेसामाधजक 
मुद्ाहरुको रिभतडरियाशील ि द्रतु समा्धान गनने झुटो आश्वाशन 
बोकेको हुन्छ ि रिायजसो माडनसहरुलाई उद्ाि ि मुति गनने 
संिषिरवादी दडृष्कोरबाट क्सर्जत हुन्छन।् यौन हहसाको डवषय 
समबो्धन गनने उ्युति तरिका इनटिनटेका सामाग्रीहरुमाध्थ 
सनेसि लगाउन ेभनदा माडनसहरुलाई सशति बनाउन,े उनीहरुको 
यौडनक सवायत्तताको सममान गनने ि यौन अ्िा्धीहरुलाई 
सजाय डदन ेआदी हुन सक्छन।्26 

यद्यड्, ्धिैे घटनाहरुमा िाजयहरुल ेकुनै कानुनी आ्धाि डबना वा 
वया्क ि अस्ष् कानुनको आ्धािमा उद्शेय ्ुडष् नगिीकनै 
इनटिनटेमा रिसारित सामाग्रीहरुमा रिभतबन्ध लगाउन,े डनयनत्रर, 
सनेसि ि हिेफेि गनने गद्ण्छन।् यी काय्ण अनावशयक मात्र नभइ 
कानुनको लक्य रिाडप्तमा नै बा्धा ्ुरयाउन े डकक्समका हुन्छन।् 
यसता काय्णहरु अनतिा ्णडष्ट्रय मानव अध्धकाि कानुन अनतग्णत 
िाजयको दाभयतवसगँ अभमलदा हुन्छन ् ि भयनीहरुल े रिायजसो 
डवचाि ि अभभवयधति सवतनत्रतामा वया्क “धचललङ इफेकट” 
(कानुनी कािबाही गद दै नागरिक अध्धकािको बै्धाडनक उ्भोग 
गन्ण डनरुतसाडहत ्ानने अवस्था ) क्सज्णना ग्छ्णन।् 
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घटना अध्ययन

27  Sha, S., and Quet, M. From Expression to Expulsion: Digital Public Spaces as Theatres of Operations in Nepal. Science, Technology and Society, 2020, pp. 
386–403.

न े् ालमा रिाडवध्धक कम्नीको लाभग काम गरििहकेा कयानडेली नागरिक िोबट ्ण ्नेिल ेसामाधजक सञ्ालमा 
न े् ालका क्समानतकृत सम पूदायहरुको अध्धकाि ि न े् ाली मडहलाहरुको नागरिकता अध्धकािसमबनन्ध संडव्धानको 
असमान रिाव्धान सडहतका िाजनीभतक मुद्ाहरुका डवषयमा बािमबाि ठटप्री लखेकेा ध्थए। सन ्२०१६ मा उनलाई 
“सामाधजक डवसंगभत फैलाउन ेउद्शेयल ेठविटिमा उत्तजेक सनदशे लखेकेो” आिो् लगाउँदै २६ घणटाको लाभग 
डहिासतमा िान्खयो ि तयस्ल्छ आरिवासन डवभागद्वािा डनवा ्णक्सत गरिएको ध्थयो।27  
 
सिकािी अध्धकािीहरुल ेिोबट ्ण ्नेिल े“सामाधजक सञ्ाल माफ्ण त न े् ालका डवषयमा अनावशयक सनदशे 
फैलाइिहकेो” दाबी गिकेा ध्थए ति कसल ेउनीमाध्थ उजुिी गिकेो भनिे स्ष् ्ािनेन।् िोबट ्ण ्नेिको डनवा ्णसन नै 
सामाधजक सञ्ालमा गिकेा ्ोसटहरुको आ्धािमा कुनै डवदशेी नागरिकलाई दशेबाट डनकाललएको ्डहलो घटना 
ध्थयो। जबडक िोबट ्ण ्नेिल ेललएका अडानहरु आफैं मा मौललक ध्थएनन ्ि ती मुससकलल ेमात्र न े् ालका अल्संखयक 
अध्धकािको वकालत ि मडहला अध्धकािको ्षिमा काम गरििहकेा अभभयानताहरुको रिभतधवडन ध्थए। उनको 
भगिफतािी ि डनवा ्णसनल ेबृहत अभभयानहरुको समुदायमा ‘धचललङ इफेकट’ क्सज्णना गरयो ि न े् ालमा दक्षिर्न्थी 
्धािको िाजनीभतलाई ्थ् सशति बनाउन ेकाम  गरयो।
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गोपनीयता

28  Privacy International. (2017, October 23). What is Privacy? https://www.privacyinternational.org/explainer/56/ what-privacy
29  https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/A_ HRC_40_63.DOCX&action=default&De-
faultItemOpen=1
30  Privacy International (November, 2018). From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy. https://privacyinternational.org/sites/default/
files/2018-11/From%20oppression%20to%20liberation reclaiming%20the%20right%20to%20privacy.pdf
31  Lever, A.(2005). Feminism, Democracy and Right to Privacy. An Internet Journal of Philosophy Vol. 9. http:// www.minerva.mic.ul.ie/vol9/Feminism.html

गो्नीयता एउटा ्रिघटना हो जसल े हामीलाई बाडहिी 
डवश्वसगँ अनतिडरिया गदा ्ण हाम्ो सीमाहरुको वयवस्था्न 
गन्ण ि नचाहकेा हसतषि े् हरुबाट जोभगन सहयोग ग्छ्ण।28 यो 
माडनसहरुको वयधतिगत सवायत्ततासगँ रितयषि समबनन्धत ्छ 
ि अनतिा ्णडष्ट्रय मानव अध्धकाि समबनन्ध सनन्धहरु अनुसाि यो 
एउटा डनि्षेि अध्धकािको रु्मा स्थाड्त भइसकेको ्छ। मानव 
अध्धकािको डवश्ववया्ी घोषरा्त्रको ्धािा १२ ि नागरिक ि 
िाजनीभतक अध्धकाि समबनन्ध अनतिा ्णडष्ट्रय सममलेनको ्धािा 
१७ ल ेगो्नीयताको अध्धकाि रितयाभ पूत गिकेा ्छन ्जसल ेकुनै 
्डन वयधतिको गो्नीयतामा मन्िी ि अवै्ध हसतषि े्  ि उसको 
सममानमाध्थ आरिमर हुन े्ैछन भनिे उललखे गिकेा ्छन।् यी दबैु 
अनतिा ्णडष्ट्रय ढाचँाहरुमा एक हसताषििकता्णको रु्मा िहकेोल े
न े् ाल आफना नागरिकहरुलाई उनीहरुको गो्नीयतामाध्थको 
हसतषि े् बाट जोगाउन बाधय ्छ। 

गो्नीयताको उललङ्घनल ेवयधतिगत सवायत्ततामा रितयषि असि 
ग्छ्ण ि यो नागरिक ि िाजनीभतक अध्धकाि समबनन्ध अनतिा ्णडष्ट्रय 
सममलेनल े समटेकेो आतमडनर्णयको अध्धकाि (्धािा १.१), 
आनदोलन सवतनत्रताको अध्धकाि (्धािा १२), संघ सवतनत्रताको 
अध्धकाि (२२), ्धार्मक सवतनत्रताको अध्धकाि (्धािा १७), 
अभभवयधति सवतनत्रताको अध्धकाि (्धािा १९) ि गो्नीयताको 
अध्धकाि (्धािा १७) सडहतका अनय नागरिक सवतनत्रतासगँ 
जोडडएको ्छ।29 न े् ालको संडव्धानल े ्डन ्धािा २८ माफ्ण त 
नागरिकहरुको गो्नीयताको अध्धकाि सुडनलश्त गिकेो ्छ।

गो्नीयता वि्िका नीभतहरुल े“नीधज” ि “साव्णजडनक”डबचको 
“ग्र े एरिया” धयानमा निाखीकनै नीधज धजवनसगँ समबनन्धत 

स पूचनाको सुिषिामा जोड डदन्छन।् नीधज के हो ि साव्णजडनक के हो 
भन्न ेडबचको अस्ष्ता, स पूचना कोसगँ समबनन्धत हो, उनीहरुको 
सामाधजक-िाजनीभतक सस्थभत के हो ि गो्नीयताको हननबाट 
उनीहरुमा कसतो रिभाव ््छ्ण तयसैमा डनभ्णि हुन्छ।

“हामीले गोपनीयताको अधधकारलाई एउटा तटस् र अननवाय्य  
अधधकारको रुपमा बझुि ैगिा्य  कदहलेकाहीँ हामी यससभत्रका 
जदटल समसयाहरुसुँ ग जधुन र गोपनीयताको अवधारणालाई 
न ै आरु अनकुुल पररभातरत गन ने र त्यसको िरुुपयोग गन ने 
ततवहरुसुँ ग सघंर्य  गन्य  नसके् स्स्ततमा पगु्छौँ।”30

हामील ेयो बहसलाई नीधज ि साव्णजडनक दईु डवभाजन मात्रको 
बहस भनदा बाडहि ्ुरयाउनै ््छ्ण। ऐभतहाक्सक रु्मै कानुनल े
वयधतिहरुको “घिलुे माभमला” वा “घिभभत्रको माभमला”लाई 
नीधज माभमलाको रु्मा हिेकेो ्छ ि काया ्णनवयनको हकमा यी 
स्थानभभत्र हुन े हहसालाई कानुनी अध्धकाि षिते्रभभत्र न्नने वा 
कािबाहीको लायक नभएको भनी समबो्धन गद दै आइिहकेो 
्ैछन। यसमा जोडु् ्दा ्ण, रिायजसो मडहलाहरु घिडबडहन नै ्छन ्
भन े् डन उनीहरुलाई “नीधज वृत्त” भभतै्र बसन भडनन्छ। यसिी 
गो्नीयता समबनन्ध कानुनहरु मडहलाहरुलाई शोडषत हुनबाट 
जोगाउन असम्थ्ण हुन सक्छन ्ि गो्नीयताको हकलाई नयायको 
्हुचँसमम ्ुरयाउन कठिन हुन सक्छ। गो्नीयताको हकलाई 
िाजनीभतकिर गनने समग्र रिडरिया नै कठिन बन्न ्ुग्छ।31 

नया ँडडधजटल रिडवध्धहरुल ेस पूचनाको ्हुचँ ि सव-अभभवयधतिको 
अभयासलाई सुडव्धाजनक बनाउदै गदा ्ण यी रिडवध्धहरु डवदु्यतीय 
डनगिानी ि अविो्धको जोन्खममा ्डन ्छन।् डवश्वभिीका 
िाजयहरुल े नागरिकको गो्नीयताको हकसगँ समझौता 
गनने डकक्समका डनगिानीका नीभत ि अभयासहरु क्सज्णना 



्ृष्ठ  21 |  न े् ालमा अनलाइन हहसासगँ सानदर्भक कानुनहरुको अधययन

गरििहकेा ्छन।्32 वया्ारिक उद्यमीहरु सडहत िाजय ि गैि-
िाजय अभभकता्णहरु रिशसत तथयाङ्क संकलन गरििहकेा ्छन ्
ि यो संकलन कुनै अ्थ््ण पूर्ण ि (्ुव्ण) स पूचीत सहमभत डबना नै 
भइिहकेो ्छ। डनगिानीसगैँ रिरालीहरुल े सडरियताका सा्थ 
वयधतिहरुको गो्नीयतासगँ समझौता गरििहकेा ्छन।् यसका 
सा्ैथ वयधतिहरुल ेआफनो स पूचनामाध्थको डनयनत्रर ि अध्धकाि 
गुमाउन े हुदँा ्डहलयै संकलन गििे िान्खएका तथयाङ्क समते 
हानीकािक हुन सक्छन।् िाजयहरुल े “इन्नरिपसन” रिडवध्धलाई 
कमजोि ्ानने ि गुमनाम/अज्ञात बनाउन सघाउन े उ्किरहरु 
माध्थको ्हुचँलाई सीभमत बनाइिहकेा ्छन।् यसिी िाजयहरुल े
अनलाइन डरियाकला्हरुको सुिषिा ि गो्नीयतालाई 
जोन्खममा ्ारििहकेा ्छन।् 33

मानव अध्धकाि ्रिषदको गो्नीयताको हक समबनन्ध एक 
रिभतवदेनमा डवशषे ठटप्रीकता्ण उललखे ग्छ्णन:् 

“रयततिहरुको निजजटल प्रनवधध र गोपनीयतासुँ ग समबन्धित 
अनभुव जातीयता, सुँ सकृतत, वण्य , उमेर, सामाजजक उतपतति, 

32  United Nations Human Rights Office of the high commissioner (UNHCR). (2018). Expert workshop with the purpose of identifying and clarifying 
principles, standards and best practices regarding the promotion and protection of the right to privacy in the digital age, including the responsibility of business 
enterprises in this regard. {Concept Note} https://www.ohchr.org/Documents/Issues/DigitalAge/ConceptNote.pdf
33  OHCHR. (2018). The right to privacy in the digital age. https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/ ReportDigitalAge.aspx 

समपतत, आर्रक आत्मननभ्य रता, शशक्ा, काननुी र राजनीततक 
ढाुँ चाजसता कारकहरुसुँ ग ै उनीहरुको ल ैंतगकताबाट प्रभानवत 
हुन्छ।”

गो्नीयतासगँ समबनन्धत चासोहरु भौभतक स्थानको 
तुलनामा डडधजटल स्थानहरुमा फिक हुन सक्छन।् त्थाड्, 
यी दबैु स्थानहरुमा माडनसको आफनो मया ्णदाको सुिषिा ि 
तयसको महतवलाई जोड डदन वयधतिगत गो्नीयता समबनन्धत 
्छलफलहरु हुन आवशयक ्छन।् गो्नीयताको अध्धकािमा हुन े
समझौताल ेमडहला, बाल सम पूह, एल जी डबटी आइ कयु सम पूदायका 
वयधतिहरु ि अनय जोन्खममा िहकेा क्समानतकृत सम पूदायहरुमा 
रिभतकपू ल असि ग्छ्ण ि उनीहरुल ेडडधजटल रिडवध्धबाट ललन सकन े
लाभहरु सीभमत बनाउँ्छ। यसमा जोडु््दा ्ण, मडहला, डकशोिी 
ि क्समानतकृत सम पूदायहरुलाई उनीहरुको ्रिवाि, समाज ि 
िाजयल े उनीहरुमै ससवकृत सामाधजक मानयता ि अभयासको 
रियोग गद दै बािमबाि डनगिानीमा िान्खिहकेा ्छन।् ि यसतो काय्ण 
अनलाइन ि अफलाइन दवैु ्थलोमा लागु भईिहकेो ्छ।

कानुनी मापदण्ड र विशे्षण

संवििान

न े् ालको संडव्धान २०७२ ल े ्धािा २८ माफ्ण त गो्नीयताको 
अध्धकािलाई मौललक हकका रु्मा सुडनलश्त गिकेो ्छ जसल े
“कुनै ् डन वयधतिको घि, सम्धत्त, कागजात, ् त्राचाि वा जानकािी 
समबनन्ध गो्नीयताको सुिषिा ग्छ्ण। यद्यड्, यो कानुनल ेरिदान 
गिकेो अ्वादसडहत आएको ्छ। न े् ालको संडव्धान सगँसगैँ 
गो्नीयता ि डडधजटल गो्नीयताका डवषयमा वया्क बहस 
समटे् े्धिैे कानुनी नीभतहरु ्छन।् 

विद्ुतीय कारोबार ऐन २०६३

डवदु्यतीय कािोबाि ऐनको ्धािा २८ (१) ि ्धािा ३८ (१) अनुसाि 
नागरिकहरु शंकास्द ्ाइएको खणडमा अध्धकािीहरुल े
उनीहरुको उ्किर, सामाग्री ि तथयाङ्कमा ्हुचँ िाख्न सक्छन।् 
यहा ँकेलाई शंकास्द मान्न ेि केलाई नमान्न ेभनिे अध्धकािीहरुको 
डववकेमा डनभ्णि हुन्छ। यो रिाव्धानल े क्समानतकृत सम पूदायको 
गो्नीयता ि सवायत्तताको हकलाई झनै जोन्खम् पूर्ण 
अवस्थामा ्ुरयाउँ्छ। डवदु्यतीय कािोबाि ऐनको ्धािा ४७ ल े

डडधजटल गो्नीयताको डवषयलाई ्ुछन्छ ि डवदु्यतीय भमडडयामा 
“साव्णजडनक नैतीकता ि लशष्ाचाि डवरुद्का” वा “सामाधजक 
सद्ाव”लाई खतिामा ्ानने डकक्समका घृराल े भरि् पूर्ण 
सामाग्री फैलाउन ेजसतो डनलश्त डनयम नाघकेो माडनन ेकुनै ्डन 
सामाग्रीहरुको रिकाशन ि रिदश्णनलाई दसणडत ग्छ्ण। डवदु्यतीय 
भमडडयामा यौडनक रिकृभतका ति गोपय रु्मा अकको वयधतिसगँको 
सहमभतमा हुन ेअभभवयधति ि “अश्ील” माडनन ेसामाग्रीहरुको 
संग्रहर ि िकेर्डङहरुको समते डवदु्यतीय कािोबाि ऐन माफ्ण त 
अ्िा्धीकिर हुन सकन ेजोन्खम अझै ्डन ्छ। 

मुलुकी अपराि संहिता २०७४

मुलुक् अ्िा्ध संडहता २०७४ मा वयधति ि सम पूहहरुको 
गो्नीयतासगँ समबनन्धत ्ुथरैि रिाव्धानहरु ्छन।् दफा २९३ 
ल े अध्धकाि ि सहमभत रिाप्त नभएसमम अरुको कुिाकानीको 
िकेर्डङ सुन्न डनष्ेध ग्छ्ण। यद्यड् साव्णजडनक रु्मा डदइएका 
भनाइहरु भन े िकेड्ण गन्ण सडकन्छ। दफा २९४ ल े कानुनी 
बाधयता नभएसमम अनुमभत डबना कुनै ्डन वयधतिको वयधतिगत 
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जानकािी (साव्णजडनक वयधतितवहरुको वयधतिगत जानकािी 
सडहत) साव्णजडनक गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। संडहताको दफा २९८ ल े
अध्धकृत नभएसमम डवदु्यतीय माधयम माफ्ण त कुनै ्डन स पूचना, 
जानकािी वा ्त्र रिाप्त गन्ण वा हसतानतिर गन्ण वा कसैको ्डन 
गो्नीयताको उललङ्घन गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। न े् ालको रिशासडनक ि 
कानुनी रिरालीमा रिचललत डवभदेहरु धयानमा िाखदा अभभयानता, 
्त्रकाि ि क्समानतकृत सम पूदायहरुको गो्नीयतामा समझौता 
गन्णका डनममत यो कानुनको रियोग हुन सक्छ ि यी सम पूहहरुमा 
िाजयको डनगिानी बढाउन सक्छ। 

दफा २९५ ल े कुनै ्डन वयधतिलाई साव्णजडनक स्थान बाडहि 
तससबि न्खचन वा समबनन्धत वयधतिको सहमभतडबना तससबि 
डबगान्ण डनष्ेध ग्छ्ण। यो रिाव्धान तससबिको रियोग गििे हहसाको 
रियास गनने ि तससबि डबगाननेलाई कािबाही गन्णमा सहयोगी 
हुन सक्छ भन े अककोभति यो रिाव्धानको रियोग कलातमक 
अभभवयधतिको सवतनत्रता ि डवशषेगिी िाजनीभतक नतेाहरु 
जसतो साव्णजडनक वयधतितव माध्थको वयङगय डनष्ेध गन्णमा ्डन 
रियोग हुन सक्छ। 

गोपनीयता सम्बन्न् ऐन २०७५

गो्नीयता समबनन्ध ऐन २०७५ कुनै ्डन वयधतिको शिीि, 
आवास, सम्धत्त, कागजात, तथयाङ्क, ्त्राचाि ि चरित्रसगँ 
समबनन्धत गो्नीयताको अध्धकाि सुडनलश्त गन्ण, कुनै ्डन 
साव्णजडनक डनकाय ि संस्थामा िहकेा वयधतिगत स पूचनाको 
सुिक्षित रियोग ि सुिषिा वयवस्था्न गन्ण ि कुनै ्डन वयधतिको 
गो्नीयता उललङ्घन हुनबाट िोकन बनाइएको हो।

त्थाड्, यहा ँ नागरिकहरु केही सजक हुनु ्नने रिाव्धानहरु 
्डन ्छन।् ऐनको दफा ३.२ ल ेसवासथय उ्चाि ि िाहत काय्णमा 
बाहके समबनन्धत वयधतिको अनुमभत डबना कुनै ्डन वयधतिको 
गो्नीयता हनन हुन े्ैछन भनिे उललखे ग्छ्ण। 

सन ्२०२० को महामािी्ल्छ कोभभड-१९ संरिभमत ि अनतिा ्णडष्ट्रय 
यात्रीहरुको जानकािी अनलाइनमा साव्णजडनक गरिएका 
घटनाहरु ्डन ्छन ् जसमा यो आ्तकाललन ्रिदशृय ध्थयो 
भन्न े तक्ण  गरिएको ध्थयो। डवशषेगिी क्समानतकृत सम पूदायका 
वयधतिहरुल े डवभभन्न तहका डवभदे ि अ्मानको सामना गनु ्ण 
्िकेो ध्थयो। उदाहिरको लाभग जनक्ुिमा िहकेा मुससलम 
समुदायलाई कोभभड सानने सम पूह भएको आिो् लगाउँदै 
अनलाइनमा फैलाइएको गलत स पूचनाका कािर उनीहरु घृराल े
भरिएका सनदशे, जयान मानने ्धमक् ि अनलाइन दवुय्णवहािको 
लशकाि भए। आ्तकाललन ि सवासथय जाचँको अवस्थामा समते 
वयधति ि सम पूहहरुको गो्नीयता कायम िाखु्न महतव् पूर्ण हुन्छ।

उसैगिी दफा ४.२ ल े् भत ि ् तनीडबच कुनै कानुनी मुद्ा चललिहकेो 
सनदभ्णमा बाहके डवषमयौडनक डववाडहत दम्भतडबचको नीधज 
माभमला अनुललङ्घनीय नै िहन ेअडान ललन्छ। यस दफाल े्भत 
ि ्तनीडबचको माभमलालाई सवत “नीधज माभमला”का रु्मा 
ललन्छ ि यसतो डवशषेाध्धकाि रिाप्त डवषमयौडनक डववाडहत 
समबन्धलाई यसिी अलगयाउन े काय्णल े घडनष्ठ समबन्धमा हुन े
हहसा वा दवुय्णवहािका मुद्ालाई दखेाई कािबाहीको दायिामा 
लयाउन कठिन बनाउन सकन ेजोन्खम बढाउँ्छ। 

ऐनको दफा ६ गो्नीयतासगँ समबनन्धत ्छ। जसल े स्ष् 
रु्मा उललखे ग्छ्ण डक रितयके मडहलाको रिजनन सवासथय ि 
गभा ्णवस्थासगँ समबनन्धत जानकािीको गो्नीयता अनुललङ्घनीय 
िहन े ्छ ि उनको सहमभत डबना कसैलाई ्डन उनको सुचना 
डदइन े वा साव्णजडनक गरिन े ्ैछन। त्थाड् यसता माभमलाहरु 
सवासथय उ्चािको दौिानमा समबनन्धत डवशषेज्ञहरु डबच 
्छलफल गन्ण सडकन्छ ि यडद वयधति अिाि वष्णभनदा कम 
उमिेको वा “असवस्थ मानक्सक अवस्था”को भएमा उसका 
जानकािीहरु ् रिवाि वा अभभभावकलाई रिदान गन्ण सडकन्छ। यी 
कमजोिीहरुल ेसमबनन्धत वयधतिको एजनेसीलाई खतिामा ्ानने ि 
्थ् जोन्खमहरु क्सज्णना गन्ण सक्छन।् 

दफा १२.६ ल े अध्धकाि रिाप्त अध्धकािीहरुलाई कुनै ्डन 
वयधतिको उमिे, योगयता, चरित्र, यौडनकता, अ्ांगता जसता 
डवषयमा सो्ध्ु्छ गनने अनुमभत डदन्छ ि कानुन अनुसाि समबनन्धत 
वयधति यी डवविरहरु डदन बाधय हुन्छ। अध्धकािीहरुल े
जभतबलेा माग ग्छ्णन ् तयभतबलेा डवविर उ्लब्ध गिाउनु ्नने 
अडनवाय्णता (कुन घटनाका लाभग यी डवविरहरु रिदान गनु ््ण नने 
हो भनिे स्ष् ्ानु ्णभनदा ्डन) ल े वयधतिको मया ्णदा भंग ग्छ्ण ि 
यो गो्नीयता समबनन्ध अध्धकािको क्सद्ानत डवरुद् ्डन ्छ। 
तयसैगिी ऐनको दफा १५ (२) ल ेकानुनी सो्ध्ु्छमा आवशयक 
्िकेो अवध्धमा बाहके कुनै ्डन वयधतिल े अकको वयधतिको 
चरित्रमाध्थ कुनै ्डन ठटप्री गनने ्ैछन भनिे उललखे ग्छ्ण। यहा ँ
“चरित्र” शबद अस्ष् ्छ भनिे उललखे गनु ््ण नने हुन्छ। न े् ालको 
सनदभ्णमा चरित्र शबदलाई रिायजसो सामाधजक- सासँकृभतक 
मानयताहरुमा सम्थ्णन जनाउनको डनममत रियोग गरिन्छ डकनडक 
यसलाई माडनसको “नैतीक गुर”को ्या ्णय मान्न ेगरिन्छ। 

दफा १६.१ ल ेवयधतिको चरित्र वा रिभतष्ठामा हानी ्ुरयाउन ेवा 
बइेजित गनने डनयतल े तससबिलाई डबगानने वा यसता सामाग्रीको 
रिकाशन गनने उद्शेयका सा्थ कुनै ्डन वयधतिको अनुमभत डबना 
तससबि न्खचन डनष्ेध ग्छ्ण। तयसैगिी दफा १६.३ ल े कसैलाई 
रिोध्धत बनाउन,े कष् डदन ेवा कुनै ्डन अनुधचत फाइदा ललन ेवा 
नाफा उ्भोग गनने डनयतका सा्थ अनुमभत डबना तससबिहरुको 
रिकाशन, रिसािर ि डकनबचे गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। यो रिाव्धान 
तससबिमा ्छडे्छाड गनने ि घडनष्ठ समबन्धका तससबि ि भभडडयोहरु 
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सहमभत डबना रिसाि गननेजसता अनलाइन हहसाबाट मडहला, 
बालबचचा ि क्समानतकृत सम पूदायलाई सुिक्षित िाख्नमा सहयोगी 
हुनसक्छ। त्थाड्, शधतिमा हुनहेरुको सुिषिा गद दै रिसे सवतनत्रता 
ि कलातमक अभभवयधतिमा अंकुश लगाउनका डनममत ्डन यी 
कानुनहरुको रियोग हुन सक्छ।

सूचना प्रविधि वििेयक २०७६

सपूचना रिडवध्ध डव्धयेकको मसौदा तयाि भइसकेको ्छ ि यो ई- 
कमस्ण, टके-इनोभसेन, साइबि सुिषिा ि साइबि दवुय्णवहािजसता 
रिडवध्धसगँ समबनन्धत डवषयलाई डनयमन ि समबो्धन गन्णको 
लाभग ससवकृत हुन ेरिडरियामा ्छ। यो डव्धयेक डवदु्यतीय कािोबाि 
ऐन २०६३ लाई रिभतस्था्न गन्ण लयाइएको हो।

डव्धयेकको दफा ७६.१ ल े कानुनल े रिदान नगिसेमम डवदु्यतीय 
माधयम माफ्ण त कुनै ्डन वयधतिको वयधतिगत जानकािी, स पूचना 
ि सञ्ाि संग्रह गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। यो रिभतबन्ध संस्थाहरु ि नीधज 
कम्नीहरुलाई ्डन लाग पू हुन्छ डक नागरिकलाई मात्र हुन्छ 
भनिे यहा ँस्ष् ्ैछन। दफा ७६.२ ल ेकुिाकानी सुन्न, िकेड्ण गन्ण वा 
डडडरिपट गन्ण मञु्िी डदइएको अवस्थामा बाहके डवदु्यतीय माधयम 
माफ्ण त दईु वा दईुभनदा बडढ ्षिडबच भएका कुिाकानीहरुको 
गो्नीयताको सुिषिा ग्छ्ण। साव्णजडनक संस्थाहरुमा ्डहलयै 
संकललत ि भडवषयमा संकलन हुन ेतथयाङ्कको सुिषिा समबन्धमा 
डव्धयेक मौन ्छ। नीधज कम्नीहरुल ेसाव्णजडनक संस्थाहरुबाट 
तथयाङ्कमा ्हुचँ िाख्न े सस्थभतमा उति तथयाङ्कको सुिषिासगँ 
समबनन्धत डवषयहरुमा ्डन डव्धयेक मौन नै ्छ।

ननष्कष्ष
यहा ँउललखे गरिएका कानुनहरुको सबैभनदा दोहोरििहन ेएउटा 
डवषयवसतु भनकेो यी ्धिैेको दोहोिो ढाचँा ्छ। यी कानुनहरु मधय े
्धिैेको फाइदाहरु डनलश्त शत्णहरुसडहत आएका दने्खन्छन।् जसतै 
यी कानुनहरुल ेगो्नीयता कायम त ग्छ्णन ्ति तयभतकै मात्रामा 
नागरिकको अभभवयधति सवतनत्रता उललङ्घन हुन ेसमभावना ्डन 
बोकेको हुन्छ। तयसतै एकाभति यी कानुनहरु अनलाइन हहसाबाट 
नयाय खोजन ्ीडडतहरुको लाभग सहयोगी हुन ् सक्छन ् भन,े 
तयसैका अभतरिति खणडहरुल ेनागरिक सवतनत्रता डनयनत्रर गन्ण 
दरुु्योग हुन सकन े समभावना ्डन दखेाएको हुन्छ। तयसैगिी, 
केही कानुनहरुल े गो्नीयताको सुिषिा गनने झलक त डदन्छन ्
ति अककोतफ्ण  मनोमानी ढंगल ेगो्नीयता उललङ्घन गन्ण सघाउन े
कानुनी खाडलहरु ्डन तयहा ँ भठेटन्छन।् ्छलफलका वया्क 
षिते्रहरुको ्डहचान तल गरिएको ्छः 

सरकारलाई व्यापक शक्ति प्रिान 

यस दफाका कानुनहरुल े नागरिकहरु “शंकास्द” िहकेो 
अवस्थामा कसिी सिकाि ि अध्धकािीहरुको हातमा नागरिकको 
वयवहाि डनयमन ि डनगिानी गनने ि उनीहरुको उ्किरहरु खोजन े
शधति रिदान ग्छ्ण भनिे दखेाउँ्छन।् शधतिमा हुन ेवयधतिहरुल ेयस 
कानुनलाई आलोचकहरुको गो्नीयता भंग गन्ण ि असहमभत 
दबाउनका डनममत रियोग गन्ण सक्छन।् अभभयानता ि ् त्रकािजसता 
सम पूहहरु ्थ् डनगिानीको जोन्खममा हुन्छन।्

प्रमाण जुटाउन समस्ा

यी कानुनल े कुिाकानीको िकेर्डङ डनष्ेध ग्छ्ण जसल े गदा ्ण 

हहसाका ्ीडडतहरुलाई रिमार जुटाउन कठिन हुन सकन े
समभावना हुन्छ। ्ीडकल े ्ीडडतलाई उनीहरुडबच हुन े सञ्ाि 
िकेड्ण गनने सहमभत नडदन सक्छ। जहा ँ ्ीडडतहरु अनलाइन 
सञ्ािको माधयमबाट दवुय्णवहािमा ्िकेा हुन्छन ् यो कानुनल े
उलटै ्ीडडतलाई नै रिमार िकेड्ण गिबेा्त अ्िा्धी मान्न सकन े
समभावना हुन्छ।

सहमतत भित्रका कमजोरीहरु

नाबाललग वा “असवस्थ मानक्सक अवस्था”का वा सहमभत डदन 
असम्थ्ण माडनएका मडहलाहरुका लाभग यो कानुनल ेउनीहरुको 
रिजनन सवासथय ि गभा ्णवस्थाको जानकािी श्ीमान वा ्रिवािल े
रिाप्त गन्ण सकन े अनुमभत डदन्छ जसल े उनीहरुलाई हहसाको 
जोन्खममा ् ान ्ण सक्छ। यी कानुनहरुको काया ्णनवयनल ेनाबाललग 
वा बौनद्क अ्ांगता भएका वयधतिहरुको आफनै शिीिको 
समबन्धमा डनर्णय गन्ण सकन े षिमतालाई कमजोि बनाउँ्छन ् ि 
गो्नीयताको अध्धकािमाध्थ अंकुश ्डन लगाउन सक्छन।् 

गो्नीयता वि्िका केही कानुनहरुल ेडवषमयौडनक वैवाडहक 
समबन्धमा िहकेा वयधतिहरुडबच कुनै ्डन कुिा नीधज हुन 
नसकन े मान्छ। योसगैँ ्रिवािमा अभभभावकहरु स्ैध बाललका 
ि मडहलाहरुको संिषिक हुन ्भन्न ेमानयता िाख्छ। यो भाषय डनकै 
तु्रठट् पूर्ण ्छ डकनडक तथयाङ्कहरुल ेडनयभमत रु्मा धजवनसा्थी ि 
्रिवािहरु ्डन ्धिैे घिलुे हहसाका घटनामा संलग्न हुन ेगिकेो 
दखेाउँ्छन।् ड्तृसत्तातमक न े् ालको सनदभ्णमा वैवाडहक ि 
्ारिवारिक सामाधजक संस्थाहरुल े वासतवमा ्ीडडतको सट्ा 
्ीडकहरुको सुिषिा गन्ण सक्छन।्
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मडहलाहरुको रिजनन सवासथयलाई ्डन अनुगमनमा िान्खएको 
्छ। ्ुरुषमा लाग पू हुन े यसता कुनै ्डन रिाव्धानहरु ्ैछनन।् 
कानुनमा उमिेवादी ि सषिमतावादी उ््ािहरु ्डन ्छन।् केही 
सम पूहहरुको लाभग सहमभतको समभावना नबुझदा कानुन आफनै 
शिीि बुझन ्ाउन े वयधतिहरुको सवायत्तताको सममान गन्ण 
असफल बनकेो ्छ। मन्िी तरिकाल े अभभभावकतव हुनै्नने 
माडनएका सम पूहहरुको लाभग अरुल ेनै डनर्णय ग्छ्णन।् यसल ेके 
सुझाव डदन्छ भन ेिाजय अध्धकािमा आ्धारित डवध्धबाट नभएि 
संिषिरवादी दडृष्कोरबाट काम गरििहकेो ्छ।

“अश्ीलता” ि “अनैतीकता”जसता नैतीक शबदहरुको रियोग 
माफ्ण त यी कानुनहरुल ेवयधतिको सहमभतबाटै डनमा ्णर गरिएको 
सामाग्री ि यौडनक अभभवयधतिलाई ्डन अ्िा्ध मान्न सकन े
जोन्खम ्छ। यहा ँ सहमभतको ्डहचान नगदा ्ण ्ीडडतहरुको 
अनलाइन गो्नीयता हनन ि गोपय अभभवयधतिहरु साव्णजडनक 
भएको खणडमा उलटै उनीहरुलाई सजाय डदनका डनममत 
कानुनहरुको दरुु्योग हुन सकन े “बलाङ्कटे रुल” अ्था्णत 
सोलोढोलो डनयमको क्सज्णना हुन सक्छ। कानुनहरुल े् ीडकलाई 
सजाय डदनुको सट्ा ्ीडडतलाई नै हानी ्ुरयाउन सक्छन।् 
यसता ्रिसस्थभतहरुल े ्ीडडतलाई अगाडड बढदै ्ीडकलाई 

साव्णजडनक गन्ण ि मुद्ा हालनबाट डनरुतसाडहत ्डन गन्ण सक्छन।्

कानुनी अस्पष्टता

कानुनहरुमा डनयभमत रु्ल े “अश्ीलता”, “्छाडा्न”, 
“साव्णजडनक नैतीकता”, “लशष्ाचाि”, “सामाधजक सद्ाव”, 
“अखणडता”, “िाडष्ट्रय साव्णभौमसत्ता”, “साव्णजडनक आचिर”, 
“शंकास्द”, “डनयत” जसता शबदावलीहरु िान्खएका ्छन ्
जसलाई कानुनभभत्र अ्रिभाडषत नै ्छोडडएको ्छ। यो 
अस्ष्ताल ेसत्तामा िहकेाहरुलाई क्समानतकृत सम पूदायहरुको 
डवरुद्मा यी कानुनहरुको रियोग गन्णको डनममत वयाखया गन्ण 
सकन े ्या ्णप्त स्थान रिदान ग्छ्ण जसल े उनीहरुलाई जोन्खममा 
्ा्छ्ण ि उनीहरुको रिभतिो्धातमक अभभवयधतिमा अंकुश 
लगाउ्छ। यी ्धिैे शबदावलीहरु नैतीक बोझल ेभरिभिाउ ्छन ्ि 
भयनीहरुल ेअ्िा्धमा डनष्षि दणड सुडनलश्त गनु ्णको सट्ा नैतीक 
्ुललक्सङलाई रिवद््णन ग्छ्णन।् 

नीभतहरुमा उललने्खत “चरित्र” शबद ्डन वया्क ्छ ि 
सामानयतया न े् ालीमा यसलाई मडहला ि के्यि वयधतिहरुको 
यौडनकतामा रिश्न गन्ण ि डनयनत्रर जमाउनको लाभग रियोग गनने 
गरिन्छ।

घटना अध्ययन

घटना अधययन (००२) ्ीडडत “डड” (्छद्मनाम) ि रिभतवादी रिडवन रिजा्भतडबच भएको यौन समबन्धको भभडडयो 
“डड”को सहमभत डबना रिभतवादील ेसाव्णजडनक गिकेा ध्थए। भभडडयोल ेउनीहरुडबच डवभभन्न समयमा भएका यौन 
डरियाकला्हरु दखेाउँ्छ। ्ीडडतल ेउनीहरु केही समय रिमे समबन्धमा िहकेो, सहमभतमै यौन समबन्ध कायम गिकेो 
भए्डन रिभतवादील ेती डरियाकला्हरुको भभडडयो िकेड्ण गरििहकेो ्थाहा न्ाएको दाबी गरिन।् उनल ेरिमे समबन्ध 
अनतय गनने डनर्णय गि े् ल्छ रिभतवादील ेभभडडयो साव्णजडनक गरिडदन े्धमक् डदए ि अगाडड अझै उनलाई ्ैसाको 
लाभग समते ्धमक् डदए। ्ीडडतल े्धमक् बवेासता गि े् ल्छ रिभतवादील े्ीडडतको दाइलाई भभडडयो सडहत एक रिभत 
क्सडड ्िाए। भभडडयो अनय सञ्ाि माधयमहरुबाट ्डन साव्णजडनक भएको ध्थयो ि वया्क रु्मा फैललएको ध्थयो। 
अदालतल ेरिभतवादीलाई ६ मडहना कैद ि रु १०,००० जरिवाना सडहत सजाय डदयो।
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हिँसा रहित बाँच्े स्वतन्त्रता 

34  Crime Investigation Department.Women, Children and Senior Citizen Directorate. Retrieved from https:// cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/
women-children-service-directorate
35  Interview with cyber crime unit, crime division at Metropolitan Police of Nepal 35 Body & Data. (2020). EROTICS South Asia Regional Monitoring Survey: 
Nepal Country Report. (https://files. bodyanddata.org/nextcloud/index.php/s/jsnQBzfGyDso4Kj 

यौन त्था घिलुे हहसा सडहत ल ैंभगकतामा आ्धारित हहसा 
न े् ालमा वया्क रु्मा फैललएको समसया हो। आर््थक वष्ण 
२०७६/७७ मा न े् ाल रिहिीको अ्िा्ध अनुसन्धान डवभागमा 
घिलुे हहसाका जममा ११७३८ मुद्ाहरु दता ्ण भएका ध्थए। 34यी 
संखयाहरु त दता ्ण भएका मुद्ाहरु मात्र हुन।् ्धिैे घटनाहरुमा 
्टकै् दता ्ण नै नभएका उदाहिरहरु ्छन।् यसता हहसाका 
्ीडकहरुको लाभग जवाफदहेीताको अभाव ि ्ीडडतलाई 
अगाडी बढ्न सा्थको अभाव हुनुल ेन े् ालमा गडहिो जिा गाडकेो 
ड्तृसत्ता स्ष् दखेाउँ्छ।

न े् ालमा सासँकृभतक, आर््थक ि ्धार्मक कािकहरुको श्रेील े
ड्तृसत्तालाई कायम िाख्छन।् िाजयल े कानुनभभत्र डनडहत 
्िम्िागत अभयासहरु माफ्ण त मडहलाहरुको ् िडनभ्णिता बललयो 
गरि लागु गिकेो ्छ । जहा ँ्ुरुषलाई आफनो आमाबाबु, श्ीमती ि 
बालबचचालाई सहयोग गनने धजममवेािीसडहत सम्भतको उ्भोग 
ि डनयनत्रर गन्ण अडन ्रिवािको लाभग डनर्णय ललन ्ाउन ेशधति 
रिाप्त हुन्छ। 

मडहला डवरुद् हुन ेसबै रिकािका डवभदे उनमुलन गनने महासनन्ध 
(CEDAW) ल े मडहला डवरुद्को हहसालाई यसिी ्रिभाडषत 
ग्छ्णः “कुनै ्डन मडहलामाध्थ उनी एक मडहला भएकै कािर 
गरिन े हहसा मडहला डवरुद्को हहसा हो। अ्थवा मडहला भएकै 
कािर उनीहरुमा हहसाको रिभाव असमान रु्ल े्द्ण्छ भन ेतयस 
डकक्समको हहसालाई मडहला डवरुद्को हहसा भडनन्छ। यस 
अनतग्णत मडहलालाई शािीरिक, मानक्सक वा यौडनक रु्मा हानी 
वा कष् ्ुरयाउन,े यसतो काय्ण गनने ्धमक् डदन,े डवभभन्न दबाब डदन े
ि अनय नागरिक सवतनत्रताबाट बलञ्त गिाउन ेकाय्ण ्द्ण्छन।्”

ल ैंभगक हहसा डडधजटल ढाचँाभभत्र ्डन अससततवमा ्छ ि यो 
इनटिनटे ि रिडवध्धको डबसताि सगँसगैँ अनलाइनमा फैललिहकेो 

्छ। मानव अध्धकाि ्रिषदका लाभग संयुति िाष्ट्र संघल ेतयाि 
्ािकेो मडहला ि बाललका डवरुद्को अनलाइन हहसा समबनन्ध 
डवशषे रिभतवदेनल े मडहलाको हहसािडहत बाचँन ्ाउन े हक, 
स पूचनामा ्हुचँ, अभभवयधति सवतनत्रता, गो्नीयताको अध्धकाि 
लगायतका अध्धकािहरुको रिसाि ि सुिषिामा स पूचना त्था 
सञ्ाि रिडवध्धल ेखलेन ेभ पूभमकालाई ससवकाि गिकेो ्छ। त्थाड् 
रिभतवदेनल े अनलाइन माधयममा मडहला ि बाललकामाध्थ हुन े
समभाडवत हहसा ि हानीबाि ेसचते ्डन गिाएको ्छ। यो ल ैंभगक 
हहसा हो ि नकािातमक ल ैंभगक रुडढवाद कायम हुनाल ेअनलाइन 
उ्सस्थभतको सनदभ्णमा ्ीडडतहरु सामाधजक एकानतवास, 
सव-डनयनत्ररको अवस्थामा ्ुग्न े ि ्रिवािल े उनीहरुको 
गभतशीलतामा िोक लगाउन ेजसता ्रिरामहरु दने्खन सक्छन।्

अनलाइन हहसाल े यसका मानक्सक ि मनोवैज्ञाडनक 
हानीहरुसगैँ शािीरिक ि आर््थक हानी ्डन लयाउन सक्छ। 
अनलाइन ्धमक्हरु वासतडवकतामा ्रिरत हुन सक्छन ् ि 
्ीडडतको नीधज ि वयधतिगत धजवनमा माडनसहरुल ेअनावशयक 
धयान डदन सक्छन,् उदाहिरको लाभग यडद उनीहरुको अनुमभत 
डबना वबेसाइटमा गोपय तससबिहरु रिकालशत भएको खणडमा 
यसतो हुन ् सक्छ। अनलाइन हहसाको मानक्सक आघातका 
कािर िोजगािी गुमन े समभावना हुन्छ वा यसता घटनामा 
जोडडदाको ललजित भावनाल ेगदा ्ण ्ीडडतल ेआफपू लाई जाभगिका 
लाभग आवदेन डदनबाट नै िोडकिहकेा ्डन हुन सक्छन।् 

न े् ाल महानगिीय रिहिी अ्िा्ध डडभभजनको साइबि अ्िा्ध 
युडनटल े दता ्ण भएका ९०% भनदा ्धिैे अनलाइन हहसाका 
घटनाहरुमा १६-२५ वष्ण उमिे सम पूह डबचका मडहलाहरु ्ीडडत 
िहकेो तथयाङ्क दखेाउँ्छ।35 अध्धकािीहरुल े लगभग आ्धाजभत 
घटनाहरु मात्र युडनटको सम्क्ण मा आउन े गिकेो ्डन उललखे 
गिकेा ्छन।् यस डवषयमा साइबि अ्िा्ध युडनटको आफनै 
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अडान नै अनलाइन हहसाबाट हुन ेहानीलाई कम आंकलन गनने 
डकक्समको दने्खयो। उनीहरुको सम्क्ण मा आएका घटनाहरुलाई 
सजाय डदलाउन कोक्सस गनु ्णको सट्ा भमलाउन खोजकेो उललखे 
गि ेडकनडक “उनीहरुको लक्य झन बडढ अ्िा्धीहरुको क्सज्णना 
गनने नभएि अ्िा्ध दि नय पूनीकिर गनने” िहकेो ध्थयो।

बडी एनड डाटाल ेहालै १९६ जना वयधतिहरुमा गिकेो मात्रातमक/
संखयातमक अधययनमा ८६% उत्तिदाताहरुल े कुनै न कुनै 
रिकािको अनलाइन हहसा भोगकेो बताए। सबैभनदा ्धिैेल े

36  Body & Data. (2020). EROTICS South Asia Regional Monitoring Survey: Nepal Country Report. (https://files.
bodyanddata.org/nextcloud/index.php/s/jsnQBzfGyDso4Kj

भोगकेो साझा हहसाको रिकाि अन े् के्षित रु्मा यौडनक 
आशयको मयासजेहरु रिाप्त गनु ्ण (५२%), दोस्ोमा हहसातमक 
कमनेटहरु (४६%), ४५% नमे कललङ (बहस धजतनको लाभग 
कसैलाई अ्मानजनक नामल े समबो्धन गनु ्ण) ध्थयो। तयसैगिी 
३९% ल ेइनटिनटेमा घृरा भरिएका सनदशे ि ३६% ल ेअमानय हुन े
डवचािहरु वयति गिकेो, माडनसहरुसगँ असहमभत वयति गिकेो 
ि यौन रिसतावहरु अससवकाि गिकेा कािर मडहलामाध्थ हुन े
दवुय्णवहाि अनुभव गिकेो ्ाइयो भन े१३% ल ेशािीरिक ि यौन 
हहसाको रितयषि ्धमक् नै सामना गिकेो ्ाइयो।36

कानुनी मापदण्ड र सोको विशे्षण

संवििान

न े् ालको संडव्धानको ्धािा २१ अनुसाि कुनै ्डन अ्िा्ध 
्ीडडतलाई उसको मुद्ाको डवषयमा जानकािी िाख्न ेत्था नयाय, 
्ुनवा ्णस ि षिभत् पूर्तको अध्धकाि हुन्छ। संडव्धानको ्धािा ३८ 
ि ३९ ल े मडहला ि नाबाललगमाध्थ हुन े शािीरिक, मानक्सक, 
यौडनक, मनोवैज्ञाडनक वा अरु कुनै ्डन रिकािको हहसाका सा्ैथ 
्धार्मक, सामाधजक ि सासँकृभतक ्िम्िामा आ्धारित कुनै ्डन 
डकक्समको दमनलाई अ्िा्ध मान्छ। यसतो काय्ण दणडनीय हुन्छ 
ि ्ीडडतलाई षिभत् पूर्तको अध्धकाि हुन्छ।

अनलाइन हहसाबाट रितयषि मानक्सक, मनो-सामाधजक ि 
यौडनक हानी ि कुनै घटनामा शारििीक हानी समते हुन ेभएकाल े
संडव्धानका यी वयबस्थाहरुलाई अनलाइन हहसा ्डन हहसाको 
एक रिकाि हो भन्न े तथय स्थाड्त गन्णका डनममत रियोग गन्ण 
सडकन्छ।

विद्ुतीय कारोबार ऐन

डवदु्यतीय कािोबाि ऐन २०६३, दफा ४६ ल ेकुनै ्डन कमपयुटिमा 
भएको जानकािी नष् गनने वा डबगानने, यसको म पूलय ि उ्योभगतामा 
ह्ास लयाउन ेवा गलत मनसायल ेकुनै वयधतिलाई यसतो काय्ण गन्ण 
बाधय बनाउन ेकाय्ण दसणडत हुन ेउललखे ग्छ्ण। ऐनको ्धािा ४७ ल े
डवदु्यतीय माधयममा साव्णजडनक नैतीकता, लशष्ाचाि डवरुद्मा 
िहकेा, घृरा ि ईषया ्ण फैलाउन ेवा सामाधजक सद्ावलाई खतिामा 
्ानने कुनै ्डन सामाग्रीको रिकाशन ि रिदश्णन गनु ्ण कानुनी रु्मा 
दणडनीय हुन ेउललखे ग्छ्ण। 

उति ्धािाल े डवदु्यतीय माधयममा मडहला डवरुद् दवुय्णवहाि, 

अ्मान गन्ण, धजसकाउन वा अनैतीक डरियाकला् गन्ण, सा्ैथ 
“घृरा फैलाउन”े सामाग्रीहरुको रिकाशन ि रिदश्णन डनष्ेध ग्छ्ण। 
मडहला डवरुद्को हहसालाई समबो्धन गनने यो अभतरिति खणड 
ल ैंभगक समानता कायम गन्ण केही न े् ाल संशो्धन गनने ऐन रियोग 
गद दै २०१८ मा संशो्धन्ल्छ ऐनको म पूल ्ािमा जोडडएको ध्थयो।

यो न े् ालको एउटै मात्र ऐन हो जसल े स्ष्सगँ अनलाइन 
हहसाको वयाखया ग्छ्ण ि यसलाई अ्िा्धीकिर ग्छ्ण। यद्यड् यो 
ऐनल ेसबै रिकािका अनलाइन हहसालाई समबो्धन गद दैन। यसल े
टट्रोललङ, बुललइङ, दवुय्णवहाि ि गोपय तससबिहरुको रिसािजसता 
मुद्ाहरु समटे्छ ति इम्सकोनसेन अ्था्णत ्िरु््धािर, 
डखकसङ (इनटिनटेमा कसैको गोपय ि वयधतिगत डवविर, 
स पूचना साव्णजडनक गरिडदनु) ि सकेसटोस्णन (कसैको यौडनक 
डरियाकला्को रिमार साव्णजडनक गरिडदन ेडि दखेाएि आर््थक 
ि यौडनक लाभ उिाउन खोजनु) जसता हहसालाई भन ेसमटेदैन। 
यसल े अनलाइन यौडनक अभभवयधति डनयनत्रर गन्ण सकन े
समभावना ्डन ्छ। 

घरलुे हिँसा (कसुर र सजाय) ऐन

घिलुे हहसा (कसुि ि सजाय) ऐन वयधतिहरु डवरुद् हुन े घिलुे 
हहसा समबो्धन गन्ण बनकेो एक मात्र ऐन हो। रिसतावनाल ेयसको 
उद्शेयलाई घिलुे हहसाको िोक्थाम, डनयनत्रर, अ्िा्धीकिर 
ि ्ीडडतलाई नयाय रिदान गििे कुनै ्डन वयधतिको मया ्णडदत ि 
सुिक्षित धजवन सुडनलश्त गनने रियासको रु्मा उललखे ग्छ्ण।

घिलुे हहसा (कसुि ि सजाय) ऐनल ेघिलुे हहसालाई “्ारिवारिक 
समबन्ध िहकेो वयधतिबाट हुन े कुनै ्डन सवरु्को शािीरिक, 
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मानक्सक, यौडनक ि आर््थक हानी जसमा गालीगलौज वा 
भावनातमक हानी ्डन सामले हुन्छ” को रु्मा ्रिभाडषत ग्छ्ण। 
यो ऐनल े घिलुे हहसालाई मानक्सक ि भावनातमक हानीको 
रु्मा ्डन अ्था्णत हहसाको डवशुद् शारििीक ्रिभाषा भनदा 
बाडहि िहिे ्रिभाडषत ग्छ्ण। यसल े अनलाइन हहसाका मुद्ा 
चलाउन यसको रियोग गन्ण सडकन ेसुझाव डदन्छ। त्थाड्, एउटा 
कुिा धयानमा िाखै्न ्नने हुन्छ डक आजसमम यसतो गैि-शािीिीक 
खणड अनतग्णत मात्र कुनै ्डन अदालती मुद्ा सफलता् पूव्णक 
चलाइएको ्ैछन।

काय्षस्थलमा हुने यौनजन्य दवु्य्षििार 
सम्बन्न् ऐन

काय्णस्थलमा हुन ेयौनजनय दवुय्णवहाि समबनन्ध ऐन २०७१, ४ (क) 
ल ेवयधतिहरुमाध्थ “काय्णस्थल”मा हुन ेयौनजनय दवुय्णवहािलाई 
्रिभाडषत गदा ्ण यी डनमनललन्खत डनकायहरुल े वयवसाय 
सञ्ालनको अवध्धमा रियोग गनने कुनै ्डन स्थानमा हुन ेयौनजनय 
दवुय्णवहािलाई समटेकेो ्छः

(क) सरकारी ननकाय
(ख) सरकारको सवातमतवमा (प यूण्य  वा आशंशक) रहेका ससं्ाहरु
(ग) प्रचजलत काननु अनसुार स्ातपत कपपोरे ट ननकाय र 
ससं्ाहरु
(घ) कुन ै पनन रयवसाय, रयापार वा सेवा प्रिान गन्य  िता्य  
भएका वा अनमुतत प्रापत कुन ैपनन रम्य , ससं्ा वा कपपोरे ट 
ननकाय

ऐनल े शािीरिक सम्क्ण , ्ोनकोग्राडफक सामाग्रीको रिदश्णन, 
ललन्खत, मौन्खक वा गैि-मौन्खक तरिकाबाट यौन आशय वयति 
गन्ण, यौन अनुग्रहको माग वा रिसताव िाख्न ि यौनजनय आशयल े
्छडेखानी ि दवुय्णवहाि गन्ण शधतिमा िहकेा वयधतिलाई डनष्ेध 
ग्छ्ण। यसल ेअश्ील वा यौनजनय सामाग्रीको रियोग ि रिदश्णन 
गनु ्ण वा बोलिे, लखेिे वा शािीरिक हाउभाउ माफ्ण त अश्ील सोच 
वयति गनु ्ण हहसाको रु् हो भनिे उललखे ग्छ्ण। यो अरितयषि रु्मा 
अनलाइन स्थान ि माधयमहरुलाई समटे्को लाभग हो भनिे बुझन 
सक्छौँ।

अपराि संहिता

न े् ालको अ्िा्ध संडहताको दफा १२२ ल े (धचडकतसक्य 
उ्चािको लाभग नभएसमम) गोपय अंगहरु दखेाउन वा 
साव्णजडनक स्थलमा अश्ील काय्ण गन्ण ि अश्ील बोलन 
डनष्ेध ग्छ्ण। अकको ्षिको सहमभत डबना नै आफनो यौनाङ्गहरु 
दखेाउनु दणडनीय अ्िा्ध हो ि अनलाइन ि अफलाइन हहसा 
समबो्धनमा कानुन फिक दने्खएको ्ैछन। यद्यड् “अश्ील” ि 

“्छाडा” वयवहाि वयधति्िक हुन्छ ि वयाखयाको लाभग खुलला 
हुन्छ। सत्तामा हुन ेवयधतिहरुल ेयौडनक अभभवयधतिलाई हहसाको 
रु्मा गलत वयाखया गििे यसलाई डवशषेगिी क्समानतकृत 
जनसांखखयक्का लाभग दणडनीय बनाउन सक्छन।्

दफा २२४, बलातकाि समबनन्ध अधयायल ेयौनजनय दवुय्णवहािलाई 
सहमभत डबना कसैको गोपय अंगहरु ्ुछन ेवा ्ुछन रियास गनने वा 
बलातकािको मनशायल े क्डा फुकालन े वा फुकालन रियास 
गनने वा अरुलाई नीधज स्थानतफ्ण  लैजान,े उनीहरुलाई यौनाङ्ग 
्ुछन लगाउन ेवा मौन्खक, ललन्खत वा अरु कुनै रु्मा अश्ील 
सञ्ाि गनने काय्णका रु्मा वयाखया ग्छ्ण। अगाडड जसतै अश्ील 
सञ्ािको अव्धािरा वयधति्िक ्छ ि वयधतिहरुको यौडनक 
अभभवयधतिमाध्थ अंकुश लगाउनमा यसको दरुु्योग हुन सक्छ। 

तयसैगिी दफा ३०० ल े डवदु्यतीय माधयम माफ्ण त ्धमक् डदन,े 
दवुय्णवहाि गनने वा अरुलाई हानी ्ुरयाउन े वा बइेजित गनने 
अनुधचत वयवहािलाई डनष्ेध ग्छ्ण। यसतै, दफा ३०५ ल ेकुनै ्डन 
वयधतिहरु वा उनीहरुको रिभतष्ठालाई कमजोि बनाउन े मौन्खक 
वा ललन्खत रु्मा हुन ेमानहानीलाई अ्िा्ध मान्छ।

दफा ३०६ ल े कुनै ्डन माधयमबाट कुनै ्डन धजडवत वा मृत 
वयधतिको रिभतष्ठामा हानी ्ुरयाउन े वा उनीहरुको ्रिवाि वा 
आफनतको भावनामा चोट ्ुरयाउन े काय्णलाई अ्िा्ध मान्छ। 
यद्यड्, समबनन्धत वयधतिलाई साव्धान गिाउन, शधतिमा हुन े
वयधतिहरुको आलोचना गन्ण वा अनुसन्धानको एउटा ्ाटोका 
रु्मा रिमार सडहत गरिएका अभभवयधति ि साव्णजडनक डहतका 
सनदभ्णमा अ्वादहरु ्डन िान्खएका ्छन।्

दफा २९५ ल ेअनुमभत डबना कसैको ् डन तससबि न्खचन ेवा डबगानने 
काय्णलाई आ्िाध्धक िहि गिकेो ्छ। यद्यड् कुनै साव्णजडनक 
स्थानमा तससबि न्खचन ेरिममा भन ेवयधतिहरुको तससबि न्खचन 
अनुमभत डदइएको ्छ। यहा ँकानुनल ेसाव्णजडनक स्थानभभत्र के के 
समटे् ेभनिे ्रिभाडषत भन ेगिकेो ्ैछन। 

व्यधतिगत गोपनीयता सम्बन्न् ऐन

वयधतिगत गो्नीयता समबनन्ध ऐन २०७५, १६.१ ल े अनुमभत 
डबना समबनन्धत वयधतिको चरित्र वा रिभतष्ठामा षिभत ्ुरयाउनको 
लाभग तससबि न्खचन वा बदनाम गनने उद्शेयल े तससबि हिेफेि 
गन्ण, वा यसता सामाग्रीहरुको रिचािरिसाि गन्ण डनष्ेध ग्छ्ण। ऐनको 
दफा १६.३ ल ेकसैलाई रिोध्धत बनाउन,े तनाव डदन ेवा अनुधचत 
फाइदा ललन ेवा लाभ उिाउन ेउद्शेयल ेसहमभत डबना ललइएका 
तससबिहरुको रिकाशन, रिसाि वा डकनबचे गन्ण ्डन डनष्ेध 
ग्छ्ण। यसता रिाव्धानहरु समभाडवत हहसाबाट बचाउनको लाभग 
लयाइन ेभएता ्डन सत्तामा हुन ेवयधतिहरुलाई गरिएका वयङगय 
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वा आलोचना (जसतै भमम, सकेच आदी) डवरुद् मुद्ा चलाउनमा 
दरुु्योग हुन सकन े समभावना ्डन ्छ। भमम, सकेच जसता 
अभभवयधतिहरु ्डन जनताहरुको वाक सवतनत्रताकै सवरु् हुन।्

सूचना प्रविधि वििेयक

सपूचना रिडवध्ध डव्धयेक २०७६ को दफा ८३ मा साइबि 
बुललइङलाई कसैलाई डनिनति दवुय्णवहाि गनने, धजसकाउन,े 
होचयाउन,े हतोतसाडहत बनाउन,े अ्मान गनने वा गाली गलौज 
गनने काय्णका रु्मा ्रिभाडषत गिकेो ्छ। त्थाड्, साइबि 

37  Kee. J.S & Jaafar. J. Narrating and challenging gender norms on social media in Asia. Oxfam. https://www. scrible.com/view/source/AMQA041KH-
2440J3G3043GBR08A682K23?viewer=download 

बुललइङको कभत ्टक सममको रियासलाई “डनिनति” माडनन्ेछ 
भनिे स्ष् ्ारिएको भन े्ैछन। 

स पूचना रिडवध्ध डव्धयेकको दफा ८६ ल े ्ोनकोग्राडफक 
सामाग्रीहरुको उत्ादन, संकलन, डवतिर, रिकाशन, रिदश्णन, 
रिसािर वा खरिद/डबरि् गनने काय्ण दणडनीय हो भनिे उललखे 
गिकेो ्छ। मडहला ि अल्संखयकहरुलाई अनलाइन हहसाबाट 
सुिक्षित िाख्नका डनममत यी कानुनहरुको डनमा ्णर गरिएको भएता 
्डन सहमभतको डवषयलाई ्डहचान गन्ण नसकदा सहमभतमै 
तयसता सामाग्रीहरुको क्सज्णना ि रिकाशन भएको सस्थभतमा समते 
कानुनल े्ीडडतलाई नै उलटो दोषी बनाउन सकन ेसमभावना ्छ।

ननष्कष्ष
डवभभन्न वयधति त्था सम पूदायहरु उनीहरुको ल ैंभगकता ि 
यौडनकताका आ्धािमा टट्रोल, दवुय्णवहाि, ्धमक्, उ्हास वा 
घृराको लशकाि हुन्छन।्37 यद्यड् कानुनल े अफलाइन स्थान 
ि अनतिडरियामा हुन े मडहला डवरुद्को हहसा जभतकै स्ष् 
रु्मा अनलाइन माधयममा हुन े हहसाको ्डहचान गिकेो ्ैछन। 
घिलुे हहसा कसुि ि सजाय ऐन ि काय्णस्थलमा हुन े यौनजनय 
दवुय्णवहाि डनवािर ऐन जसता ऐनहरु सव्णरि्थम अफलाइन 
हहसालाई समबो्धन गनने उद्शेयका सा्थ लयाइएका हुन।् त्थाड् 
यी कानुनहरुल े डहंसालाई यस रिकािल े वयाखया गिकेो ्छ 
डक अनलाइन हहसा समबो्धन गन्णको डनममत भयनीहरुलाई नै 
लाग पू गदा ्ण ्डन समभव ्छ। यडद यी कानुनहरुको रिभावकािी 
काया ्णनवयन हुन े हो भन े हामीलाई अनलाइन ि अफलाइन 
हहसाको लाभग दईु ्ुछटै् कानुनको आवशयकता नै ्द दैन। अकको 
तफ्ण  डवदु्यतीय कािोबाि ऐन मात्र एउटा यसतो ऐन हो जसल े
स्ष् रु्मा अनलाइन हहसाबाि ेउललखे ग्छ्ण। यभत हुदँाहुदैँ ्डन 
डवदु्यतीय कािोबाि ऐनमा िहकेा रिाव्धानहरु ्या ्णप्त ्ैछनन ्ि सबै 
रिकािका अनलाइन हहसालाई समबो्धन गन्ण सकदैनन।् यस्थ्ण 
यसको संशो्धन हुनु आवशयक ्छ। 

ज े भए्डन कानुनका डवभभन्न कमजोिी ि अस्ष्ताका कािर 
उलटो ्ीडडतलाई नै सजाय हुन सक्छ। कानुनमा िहकेा 
समसयाहरुलाई सािांशमा यसिी रिसतुत गन्ण सडकन्छः

कानुनी अस्पष्टता

कानुनमा बािमबाि रियोग गरिएका “अश्ीलता”, “्छाडा्न”, 
“अभद्रता” वा “अनुधचत वयवहाि” जसता शबदहरु वयधति्िक 
ि वया्क ्छन।् हाम्ो डवषमडनयातमक ड्तृसत्तातमक 

संिचनामा मडहला ि के्यि वयधतिहरुको यौडनकता ि यौडनक 
अभभवयधतिहरुलाई डवचलनको रु्मा ललन ेगरिएको हुनाल ेयसता 
वयवस्थाहरु उनीहरु डवरुद् नै लाग पू हुन सकन ेअध्धक समभावना 
्छ। यी कानुनहरुल े अनलाइन यौडनक अभभवयधतिमा अंकुश 
लगाउन सकन े समभावना ्छ। अनलाइन हहसासगँ समबनन्धत 
मुद्ामा अदालतल े समते मडहलाहरुको यौडनकता उनीहरुको 
मया ्णदा वा इजितसगँ जोडडएको हुन्छ भन्न ेड्तृसत्तातमक भाषयको 
आ्धािमा फैसलाहरु गिकेो ्छ। संकललत घटना अधययनहरु 
मधय े घटना नं ००२ ि ००७ मा अनलाइन माधयमको रियोग 
माफ्ण त सहमभत डबना यौनजनय सामाग्री साव्णजडनक गरिएको 
ि ्ीडडतको मया ्णदा ि गो्नीयताको हक उललङ्घन भएको 
घटनाहरु ध्थए। यी घटनाहरुमा संडव्धान ि मानव अध्धकािको 
ढाचँाहरुल ेवयधतिहरुलाई रिदान गिकेो गो्नीयता ि मया ्णडदत 
धजवनको अध्धकाि हनन गिकेो कािर भनदा ्डन मडहलाको 
“इजित”, “मया ्णदा” ि “रिभतष्ठा”मा आरिमर गिकेो कािर 
्ीडकहरुलाई सजाय डदइएको ध्थयो। कुनै वयधतिल े नयाय 
खोधजिहकेो अवस्थामा मडहला ि क्समानतकृत सम पूदायको 
अध्धकाि हननको डवषयलाई नैतीकताको दडृष्कोरबाट 
डनयालनु उनीहरुको अध्धकािलाई कमजोि बनाउनु हो। यहा ँ
कसतो रिकािको ्ीडडतलाई “मया ्णडदत” ि “रिभतभष्ठत”को रु्मा 
हरेिन्छ भन्न े रिश्न ्डन ्छ। यो अव्धािराको सुरुवात आफैमा 
असमावशेी ्छ।

प्रमाण जुटाउन र आशय प्रमाणणत गन्नमा  
समस्ा 

डवदु्यतीय कािोबाि ऐन, अ्िा्ध संडहता ि स पूचना रिडवध्ध 



्ृष्ठ  30 |  न े् ालमा अनलाइन हहसासगँ सानदर्भक कानुनहरुको अधययन

डव्धयेकका केही रिाव्धानहरुमा ्ीडकल े ्ीडडतलाई हानी 
्ुरयाउन े आशयल े गिकेो काय्ण अ्िा्ध हो ि यो कानुनद्वािा 
दणडनीय हुन्छ भनिे उललखे गरिएको ्छ। आशय कसिी 
रिमाणरत गनने भनिे कानुन स्ष् नै ्ैछन। सामानयतया आशय 
रिमाणरत गनु ््ण नने बोझ ्ीडडतलाई बोकाइन्छ। अकको तफ्ण  
वयधतिल े आफनो आशय हानी ्ुरयाउन े निहकेो दाबी गन्ण 
सकन े हुदँा उसको आशय रिमाणरत गन्ण कठिन हुन्छ। यसता 
कानुनी कमजोिीहरुको कािर ्ीडकहरु सजायबाट बचन सकन े
समभावना हुन्छ। 

छुटाइएको तबषय : सहमतत

सहमभतको अनु्सस्थभत यी कानुनहरुमा भएका रिमुख 
तु्रठटहरुमधय े एक हो। कानुनको डनमा ्णर वया्क दडृष्कोरबाट 
गरिएको ्छ जसल े अनलाइन सञ्ािमा संलग्न वयधतिहरु 
डबचको सहमभत बवेासता ग्छ्ण। आ्सी सहमभतमै भएको समते 
गिी वयधतिहरुडबच हुन े कुनै ्डन यौनजनय सामाग्रीहरुको 
आदानरिदान ्डन यो अश्ील ि अनैतीक डरियाकला्को 

वया्क ्छाता अनतग्णत ्न्ण सक्छ। कानुनल े वयधतिहरुको 
आफनै शिीिमाध्थको एजनेसी ि सवायत्तता ्डहचान गद दैन बरु 
उनीहरुको अनलाइन यौडनक अभभवयधतिलाई अ्िा्धको रु्मा 
हने ्ण सक्छ।

पीडितमा पन्न सक्ने प्रततकूल असर

अनलाइन हहसाको घटना्ल्छ ्ीडडतलाई नै दोष लगाउन े
रिवृधत्त नयाय रिाडप्तको रिडरियामा िहकेो अकको बा्धा हो।

“साइबर अपराधका अधधकाशं घटनाहरुमा यदि समबन्धित 
रयततिहरु पे्रम समबधिमा रहेको पाइए न्ायाधीसले मदहला 
(पीनित) लाई दकन परुुर (पीिक) लाई धोका दिएको भनन 
प्रश्न गन ने र मदहलाले ती परुुरलाई ्छोडन ु न ै उसले गरे का 
सारा अपराधको कारण हो जसरी िोर लगाउुँ ्छन्।” (सरकारी 
वदकलले उललेख गरे अनसुार)

वयधतिहरुडबच आ्सी सहमभत कायम भएको सस्थभतमा ्डन 
कानुनल ेवया्क/सोलोढोलो डनयमहरु लाद् ेहुदँा ्ीडडतहरु नै 
्थ् ्ीडडत हुन सक्छन।्

घटना अध्ययन

घटना ००३: ्ीडडत ि रिभतवादी सामानय सा्थीहरु ध्थए। रिभतवादील े्ीडडतको नाममा नक्ली अनलाइन रिोफाइल 
बनाए ि तयहा ँउनको बािमेा अ्मानजनक सनदशेहरु लखे।े रिभतवादील ेरिहिीमा उजुिी गन्ण गएको खणडमा ्ीडडतको 
आमा ि बडहनीलाई बलातकाि गनने ्धमक् ्डन डदए। अदालतल ेउनलाई एक वष्ण कैद रू ५,००० जरिवानाको सजाय 
डदयो। ्ीडडतलाई षिभत् पूर्त सवरु् रू ७५,००० रिदान गरियो। यो मुद्ा ्ुनिावदेन अदालतमा ्ुग े् ल्छ ्डन धजलला 
अदालतकै डनर्णय कायम िान्खयो ि आिोड्तको मोबाइल जफत गरियो।

घटना ००७: रिभतवादी ि ्ीडडत ्भत ि ्तनी ध्थए। रिभतवादील े्ीडडतको नक्ली रिोफाइल बनाएि अ्मानजनक 
सामाग्री िाख।े अदालतल ेरिभतवादीलाई डवदु्यतीय कािोबाि ऐनको दफा ४७ अनुरु् दोषी िहि गयको ि रू २,००० 
जरिवाना भतन्ण लगायो। धजलला अदालतको यो डनर्णयलाई नै ्ुनिावदेन अदालतल े्डन कायम िाखयो।

घटना ००८: ्ीडकल े्ीडडतलाई अवांल्छत तससबिहरु ्िाए। मुद्ा सुनुवाईको दौिानमा न ्ीडडतल ेन त उनका 
वडकलहरुल ेनै हानीको आशय ि ्ीडडतमा ्िकेो हानीको गडहिाई डन्धा ्णिर गन्ण वा रिमाणरत गन्ण सके। ्ीडकलाई 
२१ डदनको लाभग ्ुथनामा िान्खयो। ्ीडडत ्षिल े्ीडडतमा ्ुगकेो हानी रिमाणरत हुन ेरिमार जुटाउन नसकेको कािर 
उनलाई षिभत् पूर्त डदन अससवकाि गरियो।
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ननष्कष्ष

38  Neupane, Maniram (Government Attorney). As stated during a personal interview with Body & Data.

न े् ालमा अनलाइन हहसाका केही रु्हरुलाई स्ष्सगँ 
समबो्धन गनने रिाव्धान भएका कानुनहरु डनकै कम ्छन।् यी 
कानुनहरुभभत्र हहसाका ्धिैे अम पूत्ण ि अभौभतक आयामहरुलाई 
समटे् ेडवभभन्न दफाहरु ्छन ्जसलाई अनलाइन हहसाबाट ्ीडडत 
वयधतिहरुल ेनयाय खोजन ेरिममा रियोग गन्ण सक्छन।् न े् ालको 
डवद्यमान कानुनभभत्र अनलाइन हहसालाई समबो्धन गनने रिशसत 
िाउँ ्छन ्तयसैल ेयसलाई डवलशष् रु्मा समबो्धन गन्णलाई अकको 
्ुछटै् कानुनको डनमा ्णर आवशयक ् डन ्ैछन। त्थाड् यहा ँडवद्यमान 
कानुनहरुका लाभग केही चतेावनी/सजक िहनु ्नने डबषयहरु 
्डन ्छन।् अध्धकांश कानुनहरु अस्ष्, यौडनक अभभवयधतिलाई 
अ्िा्ध िहि गनने वा वाक सवतनत्रतामा अंकुश लगाउन सकन े
डकक्समका ्छन ्जसल ेकानुन संशो्धनको आवशयकता िहकेो 
महशुस गिाउँ्छन।् हामील ेसभमषिा गिकेा घटनाहरुल े्डन यी 
कानुनहरुको उधचत काया ्णनवयन नभएको दखेाउँ्छन।्

मडहला ि क्समानतकृत सम पूदायका वयधतिहरुल ेदैडनक भोगु्न्नने 
अनलाइन आरिमरको संखयाहरुल े ्डन रिमाणरत ग्छ्णन ् डक 
मडहलाको हहसामुति धजवनको अध्धकाि सुिक्षित िाख्न कानुनी 
हसतषि े्  मात्र कडहल े ्डन ्या ्णप्त ्ैछन। जात, वग्ण, यौडनकता, 
ल ैंभगकता, ्धम्ण ि अनय ्षिहरुलाई धयानमा निाख्न े कानुनी 
संिषिरल े यी अनतिसमबद्ता भोभगिहकेा सम पूदायहरुलाई 
नयाय डदलाउन ेरिममा बललयो भ पूभमका खलेन सकन े्ैछन। 

“न्ाय गशणत होइन र कसलेै पनन कुन ै अपराधको लातग 
कतत सजाय र क्ततप यूर्त उतचत हुन्छ भनेर लेखन सकिनै। 
क्ततप यूर्तको मखुय आधार न ै पीनितले भोग् ु परे को क्तत हो 
तर िभुा्य गयवस पीनितले भोग् ुपरे को मानससक र मनोवजै्ाननक 
हानी नापे् कुन ैउपकरण ्छनै।”38 (सरकारी वदकल)

हहसा समबनन्ध हाम्ो सामानय बुझाइ ्डन ्ीडडतमा ्िकेो 
शारिरिक ि मानक्सक हानी वि्ि मात्र केन्नद्रत ्छ। कसैको 
मानव अध्धकािमाध्थ भएको अभतरिमरका रु्मा रिाय कमै 
मात्र हहसाको अव्धािरा डनमा ्णर भएको ्छ। ल ैंभगक हहसासगँ 

समबनन्धत अध्धकांश ्छलफलहरुमा माडनसहरुल े समा्धान 
केन्नद्रत बहस गरििहकेा हुन्छन।् ि यसतो समा्धानमुखी बहसमा 
फेिी मडहला ि क्समानतकृत सम पूदायहरु डवरुद् हुन े सम् पूर्ण 
सामाधजक-सांसकृभतक ि आर््थक असमानताहरुको कुिै नगिी 
खाली कानुनी समा्धान मात्र डनकालन ेरियास गरिन्छ।

ल ैंभगक हहसासगँ समबनन्धत कानुनहरु रिाय अस्ष् ि 
संिषिरवादी दडृष्कोरबाट डनमा ्णर गरिएका ्छन।् न े् ाली 
समाजल ेकुनै काय्णलाई अ्िा्ध िहि गदा ्ण ्डन “नैतीकता” ि 
“लशष्ाचाि” जसता आ्धािलाई जोड डदन्छ। कानुनी रिभतबन्धहरु 
ऐनमा मात्र केन्नद्रत ्छन ्ि वयधतिहरु बीच लागु हुन ेबयबहारिक 
सहमभत ि सीमाहरुलाई धयान डददैनन।् डवद्यमान कानुनहरुल े
वयधतिहरुको एजनेसी ि सवायत्ततालाई बडहषकृत ग्छ्णन ् ि 
न े् ाली नागरिक हुनु भनकेो के हो भन्न ेएक अखणड डवचािलाई 
नै कायम ग्छ्णन।् कानुनको अस्ष्ताल े नयाय वयवस्थाका 
डनर्णयकता्णहरुलाई असनतुललत शधति रिदान ग्छ्ण ि अध्धकाि 
्धािकहरुलाई ्थ् जोन्खममा ्ा्छ्ण। 

तयसकािर, ल ैंभगक हहसासगँ समबनन्धत कानुनहरुमा सु्धाि हुन 
आवशयक ्छ। अध्धकाि ्धािकहरुलाई लाभ डदन नसकन े बरु 
अध्धकािका डहससाहरुलाई नै अ्िा्धीकिर गन्ण सकन ेकानुनी 
कमी कमजोिीहरुको संशो्धन हुनु ्द्ण्छ। मडहला, बाललका ि 
डकशोिीहरुसगँ समबनन्धत कानुनहरुको संिषिरवादी रिकृभतल े
उनीहरुलाई नै हानी गन्ण सक्छ डकनडक भयनीहरुल े मडहला, 
बाललका ि डकशोिीहरुको एजनेसी ि सवायत्तता हुदैँन भन्न े
मानयता िाख्छन।् कानुनहरु वयधतिहरुको सवायत्तता समबनन्ध 
डवचािमा समावशेी हुनु््छ्ण ि सहमभत ि सीमाहरुलाई धयानमा 
िाख्न ेडकक्समको हुनु््छ्ण।

डवश्ववया्ी मानव अध्धकािका उ्किरहरु डवशषेगिी िाडष्ट्रय 
कानुन आदश्ण नभएको ्रिदशृयमा आकष्णक ्डन दने्खन 
सक्छन ्ति भयनीहरु ्डन आफैमा तु्रठटिडहत भन े्ैछनन।् रिश्न यो 
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िहन्छ डक डव्न्न िाष्ट्र वा क्समानतकृत सम पूदायका मडहलाहरुको 
हकमा अनतिा ्णडष्ट्रय मानव अध्धकाि समबनन्ध सनन्धहरु कभतको 
उ्योगी हुन्छन ् जबडक भयनीहरुका उ्किरहरुल े ल ैंभगक 

39  Interview note. May 2018
40  Interview note. May 2018

नयाभयक भाषयको डवश्ववया्ीकिर ि सिलीकिर लाग पू ग्छ्णन ्ि 
िाडष्ट्रय तहका भ पू-िाजनीभत, ल ैंभगक िाजनीभत, सामाधजक आर््थक 
ि सासँकृभतक य्था्थ्णलाई उ्षेिा ग्छ्णन।् 

विद्मान कानुन र्त्रका समस्ािरु
न े् ालमा सामानयतया समाजमा डवशषेाध्धकाि रिाप्त वयधतिहरुको 
डहसाबल ेकानुनी उ्ायहरुको वयाखया हुन्छ जसल े्हुचँ नहुन े
वयधतिहरुको लाभग नयाय रिाडप्त चुनौती् पूर्ण बनाउँद्छ। तयसतै 
्ीडडतको आवशयकतालाई समबो्धन गनु ्ण भनदा ्डन ्ीडडत 
ि ्ीडक डबचको मधयस्थतालाई नै समसया समा्धान तफ्ण को 
्डहलो कदमको रु्मा हरेिन्छ। रिहिील े ्डन माडनसहरुलाई 
वाता ्ण गन्ण ि भमला्त्र गन्णका लाभग नै दबाब डदन ेगद्ण्छन।् यसल े
सामानयतया ्ीडडतलाई डक मौन िहन बाधय बनाउँ्छ डक त 
अनयाय् पूर्ण समा्धान रिदान ग्छ्ण।

“काननुको मखुय उदे्शय अपराधीहरु उतपािन गन ने होइन बरु 
यसता अपराधहरु कम गन ने भएको हुुँ िा उनीहरुले (पीनित) मदु्ा 
िायर गन्य  नहुनेमा न ैजोि गर्यौँ। त्यसलेै हामी परामश्य  प्रिान 
गरे र पीिकहरुलाई पनुः गलती निोहोराउने प्रततबद्ता गन्य  
लगाउ्छौँ। हामी मेलतमलापमा जोि दिन्छौँ।”39 (प्रततननधध, 
साइबर अपराध यनुनट, टेकु, काठमाणिौँ)

्ीडडतहरुल े मुद्ा दता ्ण गनने रिममा ्थ् रिताडडत हुनु्नने हुन्छ 
डकनडक तयहा ँ कुनै गो्नीयता (जसतैः अलग कोिा) हुदैँन ि 
उनीहरुल े ्धिैे माडनसको अगाडड घटनाको डवविरहरु बताउन 
्नने हुन्छ। साइबि अ्िा्धको घटना दता ्ण गदा ्ण ्डन ्ीडडतल े
साइबि अ्िा्ध युडनटलाई रिमार उ्लब्ध गिाउनु ्नने हुन्छ। 
उदाहिरका लाभग नग्न तससबिहरु साव्णजडनक भएको घटनामा 
रिमार माभगनु। युडनटल ेती रिमारहरु कमपयुटि ि कागज्त्रहरु 
भभत्र िान्खिहन्छ। 

साइबि अ्िा्ध युडनट रिभतडनध्धसगँको हाम्ो अनतवा ्णता ्णको 
दौिानमा हाम्ो अनुसन्धानकता्णल ेरिमार सडहतको फोलडिहरु 
लकि डबना नै दिाजमा िान्खएको दखे।े अनतवा ्णता ्णको समयमा 
वयवसस्थत काया ्णलय नभएका कािर युडनट काया ्णलयको कोिा 
्डन अस्थायी ्ालभभत्र ध्थयो। ्ाल ्डन साइबि अ्िा्ध युडनट 
ि संगठित अ्िा्ध युडनट दबैुको काम गनने साझा ्थलोको 
रु्मा िहकेो ध्थयो। यसिी, तयहा ँन ्ीडडतबाट संकललत रिमार 
समबनन्ध गो्नीयताको रितयाभ पूभत ध्थयो न त डवभागको भौभतक 
डनमा ्णर नै ्ीडडतलाई मुद्ा दता ्ण गन्णका लाभग आश्वसत ्ान्ण सकन े
डकक्समको नै ध्थयो। 

हदमयाद केही ्ीडडतहरुलाई नयायको ्हुचँबाट िोकन े अकको 
्खा्णल हो। हामील ेअवलोकन गदा ्ण अ्िा्धको रिकृभत अनुसाि ३ 
मडहना दने्ख १ वष्ण सममको हदमयाद िहकेो ्ायौँ। ्ीडडतहरुको 
्ृष्ठभ पूभम ि सनदभ्णको ्वा ्णह नै नगिी डवभभन्न अ्िा्धहरुको लाभग 
समान सीमा तोडकएको ्छ। उदाहिरको लाभग घिलुे हहसा वा 
काय्णस्थलमा भएको यौनजनय दवुय्णवहाि वा गो्नीयताको 
उललङ्घन, मानहानी वा बदनामी जसता घटनामा ९० डदनभभत्र 
उजुिी दता ्ण गिकेो हुनु््छ्ण। बडी एनड डाटासगँको वयधतिगत 
अनतवा ्णता ्णमा अध्धवतिा सुडवन मुलमील े यसता हदमयादहरु 
रिमार कानुनको रिाव्धान ि क्सद्ानतमा आ्धारित ्छन ् जहा ँ
रिमारहरु नष् वा षिभतग्रसत हुनुअधघ नै उजुिी दता ्ण गरियोस ्भन्न े
उद्शेयल े समय सीमाहरु तय गरिएको उललखे गि।े त्थाड्, 
यसता सीमाहरुल ेमनोवैज्ञाडनक हानीको सामना गिकेा ि समय 
सीमाभभतै्र कदम चालन नसकेका ्ीडडतहरुलाई उजुिी दता ्ण 
गन्णबाट िोकन सकन ेकुिामा उनी डवश्वास ग्छ्णन।् 

कानुनल े हदमयाद तय गदा ्ण यसता हहसाबाट उत्न्न मानक्सक 
आघातहरुको ्डहचान नै गिकेो ्ैछन। नागरिक संडहतामा 
केही शत्णहरु ्छन ् जहा ँ ्ीडडतलाई समय सीमा ्ल्छ ्डन 
उजुिी गन्ण सकन े मौका डदइएको ्छ ति यी रिाकृभतक डव्द, 
दघु ्णटना, गभा ्णवस्था आदीको सस्थभतमा मात्र लाग पू हुन्छन।् 
यसल े ्ीडडतको ्धिैे समभाडवत मनोवैज्ञाडनक ्रिसस्थभतहरु 
समटेदैन। काया ्णनवयनको सवालमा त कानुन डनमा ्णताहरु 
यसता मनोवैज्ञाडनक आघात वासतडवक हुन ् ि ्ीडडतलाई 
नयाय रिाडप्तमा बा्धा ्ुरयाउन सक्छन ्भनिे ससवकाि नै गद दैनन।् 
वयवस्था्क्य चुनौतीबाहके, हामील े नयाय रिरालीका 
अध्धकािीहरुमा िहकेा ् पूवा ्णग्रहहरु ्डन दखेयौँ। अनतवा ्णता ्णको 
दौिानमा डवभभन्न रिभतडनध्धहरुको एउटा साझा बुझाइ यो ध्थयो 
डक उनीहरुको डवचाि अनुसाि िाडष्ट्रय कानुनहरुल ेमाडहलालाई 
लाभ ्ुरयाइिहकेा ्छन ्ति ्ुरुषलाई भन े्ीडडत बनाइिहकेा 
्छन।् 

“मदहलालाई सरुक्ा दिने धेर ै काननुहरु भएकोले परुुरहरु 
दहँसाबाट पीनित हुन सक्छन्।” (‘केटाको पीिा िेखेर 
आरैलाई माया लाग्छ’) (प्रततननधध, साइबर अपराध यनुनट, 
टेकु, काठमाणिौँ)40
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“म सध ैं मदहलाहरुलाई सम्मान ग्ुछ्य  र मेरो अधधकाशं 
सहकममीहरु पनन मादहलावािी न ै्छन् र मलेै मदहला नवरुद् 
हुने सब ैप्रकारका भेिभाव उन्लुन सतमतत (CEDAW) बाट 
प्रशशक्ण पनन जलएको ्ुछ तर मलाई लाग्छ मदहलालाई सरुक्ा 
गन ने धेर ैऐनहरु ्छन्। यसतो अवस्ामा परुुरले कसरी प्रततरक्ा 
गन्य  सक्छ ?” (एक वररष्ठ वदकल)41

यसता अडानहरुल े ल ैंभगक बाइनिी ( द्वयसांन्खक लैंभगकता) 
लाई कायम िाख्छन ् ि माडनसहरुको अवसस्थभत ि उनीहरुको 
नयाभयक ्हुचँबािकेो हाम्ो बुझाइ साघुँिो बनाउँदै लान्छ। यस 
बाहके, कानुनी रिाव्धानहरुको अव्धािरालाई श पूनय योगको 
क्सद्ानतका रु्मा (जसतैः मडहलाका लाभग ्धिैे कानुनी सुिषिा 
हुनु भनकेो ्ुरुषको लाभग कम हुनु हो भन्न ेमानयता) ललन ेगना ्णल े
्ीडडतलाई नयायको ्हुचँमा ्ुग्न ्थ् बा्धा क्सर्जत हुन्छन।् 
यसिी हदेा ्ण नयाय रिरालीका शधति ्धािकहरुल े ्ीडडतलाई नै 
दोष डदन े ि उनीहरुको नैतीक रिहिी बनदै ्ीडडतलाई उ्लब्ध 
कानुनी रिाव्धानहरुको ् पूर्ण उ्भोग गन्णबाट िोक्छन।् 

“न्ाय प्रणालीका धेरजैसो रयततिहरु सवेंिनशील न ै्छन् तर 
उतचत ऐनको अभाव र न्ायाधीसलाई प्रापत एकाधधकारप यूण्य  
शततिका कारण न्ाय प्रणाली कमजोर ्छ।” (सरकारी वदकल)42 

41  Interview note. June 2018
42  Interview note. June 2018
43  Interview note. June 2018

“धेरजैसो (अनलाइन दहँसाका) घटनाहरु प यूव्य  जोिीहरुको 
हुने गि्य ्छ जसले अनतरगं सभनियो र ततसबर आिानप्रिान 
गरे का हुन्छन् र पस्छ जब उनीहरु अलग हुन्छन् ती ततसबर 
वा सभनियोहरुको िरुुपयोग हुन्छ..... माननसहरुले यसतो 
सभनियोहरु दकन बनाउन पर्यो ? त्यसलेै अिालतको ननण्य यमा 
प्रभाव पान्य  सक्छन् र न्ायाधीसले जब मदहला आरैले न ैनग् 
ततसबरहरु पठाउ्छ भने पककै पनन उसको मञ्रुी हुनपु्छ्य  भने् 
धारणा बनाउुँ ्छ।”(सरकारी वदकल)

को ि कसतो वयधति चाहह ‘वासतडवक ्ीडडत’ हो भन्न े आम 
बुझाइल े्डन नयाय रिाडप्तमा बा्धा क्सज्णना गद्ण्छ। “डनदकोष ्ीडडत 
यसतो खालको हुन्छ” भन्न े डनलश्त बुझाइ सडहतको रुडढवादी 
अव्धािराभभत्र कुनै वयधति भमलदो नदने्खएको खणडमा उसल े
कानुनबाट सुिषिा ्ाउनै मुससकल हुन्छ डकनडक उसलाई त 
‘वासतडवक ्ीडडत’ नै माडनदैन।

“प्रायजसो माननसहरु नवकट के्त्रका ननिपोर मदहलाहरुप्रतत 
सहानभु यूतत राख्छन्। तर अझ ैपनन माननसहरु असवेंिनशील 
भएर मदहला (पीनित)को चररत्रमा दटपपणी ग्छ्य न्। मदु्ाहरुको 
रैसला सध ैमदु्ाको गदहराइ अनसुार मात्र नभएर पीनितको 
स्स्तत अनसुार पनन हुने गि्य ्छ।” (सरकारी वदकल)43

सरमषिा गहरएका घटनािरुको विशे्षण
साइबि बय पूिो ि समबनन्धत अदालतहरुबाट संकललत 
घटनाहरुको डवश्षेर गदा ्ण हामी दखे्न सक्छौँ डक उचच संखयामा 
्ीडडत मडहलाहरु िहकेा ्छन।् उनीहरु रिाय डक बत्णमान डक 
भ पूत् पूव्ण घडनष्ठ साझदेाि, सा्थी, सहकमती, ्रिधचत वा अ्रिधचत 
्ुरुषबाट रिताडडत ्छन ् जसलाई उनीहरुल े सामाधजक 
सञ्ालबाटै धचनकेा ध्थए। अनय ् ीडडतहरुमाध्थ सहमभत डबनाका 
तससबि वा भभडडयोहरुको रिसाि, साइबि ड््छा, ्डहचान चोिी, 
डखकसङजसता अनलाइन हहसाहरु भएको दने्खन्छ। सामानयतया 
्ीडकहरुल े ्ीडडतहरुको शािीरिक सवायत्तता ि मया ्णदामा 
रिहाि गिकेा ्छन ् ि उनीहरुको गो्नीयता अभतरिमर गिकेा 
्छन।् सामानय न े् ाली समाजल े मडहलाको लजिा ि मया ्णदाको 
अव्धािरालाई उनीहरुको यौडनकतासगँ जोड् ेहुदँा रिाय ्ीडक 
्ुरुषहरुल ेसधजलो लक्यको रु्मा मडहलाहरुको यौडनकतामै 
रिहाि गिकेा ्छन।्

कानुनी वयवस्थाभभत्रका अध्धकािीहरु ड्तृसत्तातमक म पूलय 
मानयताबाट डनदनेलशत ्छन।् यो वयवस्था ्ीडडतमैत्री ्ैछन जहा ँ
रिायजसो मडहला ि ल ैंभगकताको कुनै ्डन बाकसमा न्नने 

वयधतिहरु ्ीडडत हुन े गद्ण्छन।् वयवस्थाल े ्ीडकहरुलाई 
जवाफदहेी बनाउन ेसमभावना ्ैछन भनिे बुझकेा कािर उनीहरु 
जोन्खम् पूर्ण सम पूहका वयधतिहरुको यौडनकतामाध्थ नै रिहाि गन्ण 
उतरिरेित हुन्छन।् यी घटनाहरुमा अदालतल ेगिकेा डनर्णयहरुल े
्डन नयाय रिरालीको रिकृभत बुझन सहयोग ग्छ्णन।् हामील े
डवश्षेर गिकेा कमजोिीहरुमधय े्ीडडतलाई आशय रिमाणरत 
गन्ण ि रिमार जुटाउन बोकाइडदन ेबोझ एउटा हो। यो ्ीडडतमैत्री 
दडृष्कोर होइन यसल े बरु शधतिशाली ्ीडकहरुको वगतीय 
हैक्सयतलाई नै सहयोग ्ुरयाउँ्छ। 

्ीडडत मडहलाहरुको ्षिमा नै डनर्णय गदा ्ण ्डन तयसता काय्णहरु 
हुनु उनीहरुको गो्नीयताको हक, शारििीक सवायत्तता ि 
मया ्णडदत धजवनको हक उललङ्घन हुनु हो भन्न े तथयमा नभइ 
मडहलाको इजितमा जोड डदइन्छ। तयसैगिी अध्धकािीहरुको 
हकमा रिाडवध्धक असम्थ्णता ्डन स्ष् दने्खनथयो। उदाहिरको 
लाभग उनीहरुल ेकेही घटनाहरुमा ्ीडकको अनय उ्किरको 
सट्ा कमपयुटि जफत गरििहकेा ध्थए जबडक हहसा भन ेमोबाइल 
फोन माफ्ण त भएको ध्थयो।



्ृष्ठ  35 |  न े् ालमा अनलाइन हहसासगँ सानदर्भक कानुनहरुको अधययन

अनलाइन हहसाको मुद्ामा ्ीडडतका लाभग षिभत् पूर्तको 
वयवस्था हुनु दलु ्णभ नै ्छ भन ेअनय रिकािका हहसाको तुलनामा 
अनलाइन हहसाका ्ीडकहरुलाई सजाय ्डन डनकै कम ्छ। 
अनलाइन हहसालाई रितयषि समबो्धन गनने डवदयुतीय कािोबाि 
ऐन करिब दईु दशक अगाडड लयाइएको कािर ्डन षिभत् पूर्तको 
िाशी आजको मा्दणडमा तुलनायोगय नहुन सक्छ। अवशय ्डन 
अतयाध्धक सजायल ेअ्िा्ध ि ्धिैे षिभत् पूर्तल े्ीडडतमाध्थ हुन े
हानी कम गनने होइन त्थाड् वत्णमान समयसगँको कानुनको 
बमेलेलाई धयानमा ललन आवशयक ्छ।

अनलाइन ि अफलाइन जसतो फिक माधयमहरुमा हुन े उसतै 
अ्िा्धको लाभग ्डन रिाव्धान ि सजायहरु फिक फिक ्छन ्
भनिे बुझनु आवशयक ्छ। अनलाइन समबनन्ध कसुिमा १ लाख 
ि ५ वष्णसमम कैदको सजाय ि षिभत् पूर्तको वयवस्था ्छ जबडक 
अफलाइनको लाभग १० हजाि षिभत् पूर्त ि १ वष्ण कैद सजायको 
मात्र वयवस्था ्छ। यो असमानता डकन डवद्यमान ्छ भनिे रिष् ्ैछन। 
अनलाइन अभभवयधतिको वया्क ्हुचँलाई हदेा ्ण, अभभवयधति 
सवतनत्रतामाध्थ अंकुश लगाउन े डनयतल े नै अनलाइन 
घटनाहरुका समबन्धमा किोि सजायको वयवस्था गरिएको बुझन 
सडकन्छ। जबक् अनलाइन हहसा समबनन्ध घटनाहरु भनकेो 
संयुति रियासबाट समबो्धन गनु ््ण नने डबषय हो।44 रिसताडवत 

44  Body & Data. (2020). Unshackling Expression: A study on criminalization of Expression Online in
Nepal. Association of Progressive Communication. https://news.cyrilla.org/wp-content/uploads/2020/12/UnshacklingExpressioNepal.pdf

स पूचना रिडवध्ध डव्धयेकमा ्डन अनलाइन अ्िा्धका लाभग 
्डहलयै अफलाइन स्थानका लाभग डनर्मत अनय कानुनहरुमा 
समबो्धन गि ेजसतै रिाव्धानहरु ्छन ्, जसतैः अ्िा्ध संडहता।

रिडवध्धको नया ँषिते्रको लाभग नया ँकानुनहरुको खोजी गनु ्णभनदा 
्डन अभौभतक हहसालाई समबो्धन गनने डवद्यमान कानुनहरुलाई 
सु्धाि गद दै अनलाइन हहसाका मुद्ाहरु समबो्धन गन्ण रियोग गन्ण 
सडकन्छ। ति यो स्ष् ्छ डक ड्तृसत्ताल े गाजकेो सामाधजक 
सांसकृभतक म पूलय मानयताहरुल ेअनलाइन हहसासगँ समबनन्धत 
कानुनको डनमा ्णर ि काया ्णनवयन दबैुमा रिभाव ्ान्ण सक्छन ्
जसको षिभत मडहला ि अल्संखयक सम पूहहरुल ेबहन गनु ््ण नने 
हुन्छ। यसतो हहसालाई हाम्ो नयाय रिरालीभभत्रका कमजोिी ि 
अषिमताल े्ुछट रिदान गरििहकेा ्छन।् ्ीडडतहरुल ेनयाय खोजदा 
रियोग गन्ण सकन े रिाव्धानहरु ्छन ् ति कानुनी नीभतहरुको 
ढाचँाहरु यसता ्छन ् डक नागरिक समाजलाई ‘कयाच-२२’को 
सस्थभतमा िाख्छन ् (भनु्नको अ्थ्ण एउटै कानुनल े ्ीडडतलाई 
सहायता गनने या डबिो्ध/असमभतका आवाजलाई दबाउन 
दरुु्योग हुन े खालको अस्ष्ता ्डन हुन सक्छ )। समग्रमा 
अनलाइन हहसाल े न े् ालका मडहला ि अल्संखयकहरुको 
शािीरिक, सामाधजक, आर््थक ि मानक्सक सवासथयका डवडव्ध 
आयामहरुमा डनिनति असि गरििहकेो ्छ। 
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सुझाि

1. हाम्ो नीभत मानधचत्रर ि डवश्षेरल ेअनलाइन हहसासडहत अभौभतक हहसाका घटनाहरु भएको अवस्थामा 
नयाय खोजदा रियोग गन्ण सडकन ेकानुनी ढाचँाहरु न े् ालमा ्डहलयै डवद्यमान िहकेो दखेाउँ्छ। यद्यड् अनलाइन 
हहसालाई हहसाका रु्मा अझ स्ष्ताका सा्थ ससवकाि गन्णका डनममत कानुनहरु संशोध्धत हुन आवशयक ्छन।्

2. हाम्ो नयाय रिरालील ेमात्र नभएि हाम्ो सामाधजक सासँकृभतक वयवस्थाल े्डन अनलाइन हहसाको ्डहचान गनु ्ण 
्द्ण्छ। अनलाइन हहसा वि्िका कानुनहरुल ेमाडनसहरुको अभभवयधतिको अध्धकाि, गो्नीयताको अध्धकाि 
ि अनलाइन हहसाबाट सुिक्षित िहन ्ाउन ेअध्धकाि सुिक्षित गनु ्ण ्द्ण्छ। 

3. अभभवयधति सवतनत्रता ि गो्नीयतालाई समबो्धन गनने डवदु्यतीय कािोबाि ऐन ि स पूचना रिडवध्ध डव्धयेकजसता 
कानुनहरुलाई अनलाइन अभभवयधति सवतनत्रताको हकमा भएका वया्क ि अस्ष् रिभतबन्धहरु हटाउनका 
डनममत संशो्धन गनु ््ण ्छ्ण।

4. रिहिी ि अदालत लगायत नयाय रिरालीभभत्रका अध्धकािीहरु ्ीडडतल ेभोगु्न ्िकेा मानक्सक हानीहरुलाई 
समबो्धन गन्ण संवदेनशील बन्न आवशयक ्छ। जसतै रिहिीबाट ्ीडडत ि ्ीडकडबच ज्थाभाबी मलेभमला् गिाउन 
खोजन ेवा ्ीडडतलाई दोष लगाउन ेि नैतीकतामा रिश्न गनने काय्ण बनद हुनु््छ्ण।

5. ऐभतहाक्सक रु्मा उत्ीडडत मडहला, के्यि, क्समानतकृत ि बलञ्त सम पूदायहरुलाई धयानमा िाखदै ि मानव 
अध्धकािमुखी ्द्भतलाई बढावा डदनका डनममत सहमभतलाई साव्णजडनक नैतीकता डवरुद्का, अश्ीलता, घृरा 
वा ईषया ्ण फैलाउन ेवा डवभभन्न सम पूहहरु डबचको सामञ्सयता् पूर्ण समबन्धमा खलल ्ुरयाउन ेडकक्समको काय्ण 
िानिे गैिकानुनी मान्न ेरिाव्धानहरुलाई संशो्धन गन्ण आवशयक ्छ।

6. लैंभगक हहसा ि अनलाइन हहसाको सामना गन्ण कानुनी हसतषि े्  ि रिहिी, अदालत जसता िाजय कानुन रिव्णतन 
एजनेसीहरुलाई बललयो बनाउन ेमात्र नभएि मडहलाहरुको आर््थक सशधतिकिर ि लशषिाको षिते्रमा स्ोत सा्धन 
ि कोषहरु ्ुछट्ाइनु ््छ्ण। कानुनी सडरियता ि कानुनी साषििता महतव् पूर्ण त हुन्छन ्नै ति सामाधजक आर््थक ि 
सासँकृभतक षिते्रहरुमा हसतषि े्  नगिसेमम यी अ् पूिो नै हुन्छन।्

7. अनलाइन हहसाबाट ्ीडडतहरुल ेिाजय ि गैि-िाजय अभभकता्णहरुबाट शािीरिक सुिषिा, कानुनी ्िामश्ण ि 
डडधजटल सुिषिाको लाभग आश्यको वयवस्था सडहत ततकाल सहायता रिाप्त गन्ण सकन ेसंयनत्रहरुको डवकास 
गनु ््ण ्छ्ण।
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पूरक अंश

संकनलत घटनािरुको तथ्ाङक विशे्षण

घ
टना नं

स्थान ि ्ीडडत-
्ीडकडबचको समबन्ध

अ्िा्ध/आिो्को संक्षिप्त
डवविर, रिमार संकलन
(उ्लब्ध भएमा)

अदालतको डनर्णय ि सजाय
(दोषी किाि गरिएको फैसलाको सस्थभतमा)

००१ कािमाणडौँ
सहकमती

इमले माफ्ण त अश्ील मयासजे ि तससबि ्िाएको

००२ भति्ुि, ् पूव ्ण जोडी सहमभत डबना यौन भभडडयो िकेड्ण ि ्ल्छ साव्णजडनक गरिएको, ्धमक् 
डदन ेरियास।
कमपयुटि क्सड्यु, मोबाइल फोन ि क्सडी जफत गरिएको ध्थयो।

रिभतवादील ेअ्िा्ध गिकेो रिमाणरत। कानुनल े“डवदु्यतीय माधयममा 
अवै्धाडनक सामाग्री रिकाशन गििे मडहलाको इजित, मया ्णदा ि रिभतष्ठामा 
गमभीि हानी ्ुरयाएको” मान्छ। ६ मडहना कैद ि रु १०,०० जरिवानाको 
सजाय।

००३ कािमाणडौँ, सामानय 
सा्थीहरु

नक्ली अनलाइन रिोफाइल बनाएि ्ीडडतको बदनाम हुन े
सामाग्रीहरु ्ोसट गिकेो, ्ीडडतको आमा ि बडहनीलाई अनलाइन 
माफ्ण त बलातकािको ्धमक्।
्धमक् डदन रियोग गिकेा मोबाइल ि क्सम काड्ण रिहिीबाट जफत।

धजलला अदालतः रिभतवादील ेअ्िा्ध गिकेो रिमाणरत भएकोल ेउनी रु 
५,००० जरिवाना ि १ वष्ण कैद सजायको उत्तिदायी बनाइएको।
रिभतवादील े्ीडडतको धजवन ि रिभतष्ठामा गमभीि षिभत ्ुरयाएको कािर 
्ीडडतलाई रिभतवादीबाट रु ७५,००० षिभत् पूर्त रिदान गरिनु ्नने।
्ुनिावदेन अदालतः तललो अदालतल ेअभभयुतिको मोबाइल जफत 
नगिकेो कािर ्ुनिावदेन अदालतल ेअभभयुतिको मोबाइल जफत गनने 
डनर्णय ि बाकँ् डनर्णयहरु भन ेकायम िहन।े

००४ कािमाणडौँ, सहकमती 
सा्थीहरु

डखकसङ, साइबि ड््छा, अश्ील मयासजे सडहत ्ीडडतको वयधतिगत 
सम्क्ण  नमबि ि नाम वयसक वबेसाइटमा ्ोसट गरिएको।
रिमारको रु्मा रिभतवादीको मोबाइल, ट्ाबलटे ि कमपयुटि 
क्सड्युलाई ललइएको।

धजलला अदालतः ्ीडडतलाई अश्ील मयासजे ि तससबिहरु ्िाएको 
भन्न ेअभभयुतिको बयानअनुसाि अदालतल ेअभभयुतिलाई रु ५,००० 
जरिवाना सजाय तोकेको। अदालतल े्ीडडतका डनममत कुनै षिभत् पूर्तको 
आदशे डदएन।
्ुनिावदेन अदालतः ्ुनिावदेनल ेआ्िाध्धक डरियाकला् मोबाइल 
फोनको रियोगबाट (जुन ्डहलयै जफत गरिएको ध्थयो) गरिएको हुदँा 
अभभयुतिको कमपयुटि वा ट्ाबलटे जफत गनु ्ण अनावशयक िहकेो दाबी 
गरयो। ्ीडडतको कुनै ्डन कागजातमा षिभत् पूर्तको उललखे नगरिएको 
उद्तृ गद दै अदालतल े्ीडडतलाई षिभत् पूर्त रिदान गिने।

००५ कािमाणडौँ; ्भत ि ्तनीको 
रु्मा उललखे गरिएको (ति 
रिमार नभएको ि ्ीडडतल े
एफआइआिमा उललखे 
नगिकेो)

रिभतवादील े्ीडडतको फेसबुक ह्ाक गिकेो ि यस माफ्ण त अनय 
्ुरुषलाई अश्ील मयासजेहरु ्िाएको। रिभतवादील े्ीडडतलाई 
्डन अश्ील कल ि मयासजेहरु गिकेो।
रिभतवादीको मोबाइल ि क्सम काड्ण जफत गरिएको।

धजलला अदालतः धजलला अदालतल ेअ्िा्ध गिकेोमा उत्तिदायी बनायो 
ि १५ डदन कैद ि रु ५,००० जरिवाना सजाय डदलायो।
्ुनिावदेन अदालतः वादील ेषिभत् पूर्त िकम उललखे नगिकेो उद्तृ गद दै 
अदालतल े्ीडडतका लाभग षिभत् पूर्तको आदशे डदन नसकेको दाबी 
गरयो।

००६ कािमाणडौँ; ्रिधचतहरु रिभतवादील े्ीडडतको नाममा फेसबुक खाता बनाएको ि यस माफ्ण त 
्ीडडत ि अनय मडहलाहरुको तससबिहरु अनुमभत डबना ्ोसट गिकेो।
रिभतवादीको मोबाइल ि क्सम काड्ण ललइएको।

धजलला अदालतः रिसतुत रिमारहरुबाट यो घटनामा रिभतवादीको 
संलग्नता िहकेो रिष् भएको हुदँा डवदु्यतीय कािोबाि ऐन २०६३ को दफा 
४७ (१) अनुरु् रिभतवादीलाई रु ३,००० जरिवानाको उत्तिदायी बनाइयो।
्ुनिावदेन अदालतः ्ुनिावदेनल े्डन धजलला अदालतकै डनर्णयलाई 
कायम िाखयो। ्ीडडतल ेरिसतुत गिकेा कुनै ्डन बयान वा कागजातमा 
्ीडडतल ेबहेोिकेो हानी बिाबि िकम दाबी नखुलाइएको आ्धािमा 
्ीडडतलाई कुनै षिभत् पूर्त रिदान गरिएन।

००७ नवल्िासी; डववाडहत 
दम्भत

रिभतवादील े्ीडडतको नाममा नक्ली रिोफाइल बनाएि यस माफ्ण त 
अ्मानजनक सामाग्रीहरु ्ोसट गिकेो।
रिभतवादीको मोबाइल फोन, लया्ट् ि क्सम काड्ण जफत।

धजलला अदालतः रिभतवादीलाई डवदु्यभतय कािोबाि ऐनको दफा ४७ 
अनुरु् रु २,००० जरिवानाको उत्तिदायी बनाइयो।
्ुनिावदेन अदालतः ्ुनिावदेनल ेतललो अदालतको दोषी फैसलालाई 
कायम िाखदै रिभतवादीलाई रु २,००० जरिवानाको दायिामा लयायो।
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००८ कािमाणडौँ; ्रिधचतहरु एसएमएस माफ्ण त अनलाइन हहसा 
मोबाइल, क्सम काड्ण, कल डवविर ि एसएमएस इभतहासलाई 
रिमारको रु्मा ललइएको।

धजलला अदालतः रिभतवादीलाई २१ डदन कैद सजाय डदइएको। ्ीडडतमा 
्िकेो हानीको लाभग न ्ीडडतल ेन त वडकलहरुल ेनै षिभत् पूर्त िकम 
डन्धा ्णिर गिकेो हुनाल ेकुनै ्डन षिभत् पूर्त रिदान नगरिएको।
्ुनिावदेन अदालतः ्ुनिावदेनल े्डन तललो अदालतका दबैु 
डनर्णयलाई नै कायम िाखकेो। 

००९ कािमाणडौ; ८ वष्ण ललभ-इन 
समबन्धमा िहकेो

एसएमएसमा अश्ील मयासजे ि जयान मानने ्धमक् माफ्ण त दवुय्णवहाि।
मोबाइल, क्सम काड्ण, कल डवविर ि एसएमएस इभतहासलाई 
रिमारको रु्मा ललइएको।

धजलला अदालतः दवुय्णवहािको दाबीसगँ न े् ाल दिुसञ्ाि काया ्णलयल े
उ्लब्ध गिाएको कल ि मयासजे डवविर मले नखाएको हुदँा अदालतल े
मयासजेको आध्धकारिकता ्ुडष् हुन नसकेको दाबी गरयो। अदालतको 
अनुसाि, वादीक्सत अभभयुतिको मोबाइलबाट ्िाइएको मयासजे 
रिमाणरत गनु ्ण ्नने धजममवेािी ्छ। वादील ेघटनाको १ वष््ण ल्छ मात्र मुद्ा 
दायि गिकेो कािर हदमयाद ्डन ्ाि भइसकेको ध्थयो। ्रिराम 
सवरु् रिभतवादीलाई अभभयोगमा उललने्खत कुनै ्डन अ्िा्धको लाभग 
दोषी माडनएन ि डनदकोष िहि गरियो।
्ुनिावदेन अदालतः धजलला अदालतकै डनर्णय कायम।

०१० कािमाणडौँ; डववाडहत 
दम्भत

डखकसङ, ्डहचान चोिी, नक्ली फेसबुक खाता, अश्ील तससबि 
ि मयासजेहरु ्ोसट गिकेो, सहमभत डबना यौनजनय भभडडयो िकेड्ण, 
जबिजसती असुली।
वादीका अनुसाि, रिभतवादी (उनका श्ीमान) हहस्क भएका कािर 
उनल ेबुवाआमाको घिमा आएि श्ीमान डवरुद् समबन्ध डवच्छदेको 
मुद्ा दायि गरिन।् यस अवध्धमा, रिभतवादील ेउनको नाममा नक्ली 
फेसबुक खाता बनाएि उनको तससबिहरु ि अ्मानजनक सामाग्रीहरु 
्डन ्ोसट गि।े रिभतवादील ेउनको नामको रिोफाइलको सहािामा 
अनय वयधतिलाई यौन रिसताव िाख ेि माडनसहरुलाई वादी यौनकमती 
भएको बताए। वादील ेरिभतवादी अनय मडहलाहरुसगँ ्डन यौन 
भभडडयो बनाउदै फाइदा उिाउन ेि ्ल्छ ्धमक् ्डन डदन ेकाय्णमा संलग्न 
िहकेो दाबी गरिन।्

०११ कािमाणडौँ; रिभतवादी 
वादीको घिमा डनमा ्णर 
कामदािको रु्मा िहकेो

नक्ली आइडी बनाउँदै ्ीडडतको अनुमभत डबना तससबि ्ोसट 
गरिएको, सकेसटोस्णन, ्धमक्।
वादीका अनुसाि, रिभतवादील े्ीडडतको नाममा फेसबुक खाता बनाए 
ि उनीहरुल ेचुमबन गरििहकेो तससबि ्ोसट गि।े रिभतवादील ेउनीहरु 
समबन्धमा हुदँा उनको मञु्िी डबना नै ललइएका अश्ील भभडडयोहरु 
्डन ्िाए। उनलाई यो घटनाबाि ेउनका आफनतहरुल ेजानकािी 
गिाए। रिभतवादील ेवादीलाई आफपू सगँ शािीरिक समबन्ध निाखकेो 
खणडमा युट्पूबमा उनको तससबि ि भभडडयोहरु हाललडदन े्धमक् ्डन 
डदन ्थाल ेजसको कािर ्ीडडत दबाबमा ्न्ण बाधय भइन।्

०१२ धचतवन ि ्ोखिा; वादी 
रिभतवादीका सासु भएको 

तससबि ्छडे्छाड, ्िरु््धािर, डखकसङ माफ्ण त अनलाइन हहसा।
रिभतवादील ेनक्ली फेसबुक खाता बनाएि फोटोस्को रियोग गद दै 
वादी ि ्रिवािका सदसयहरुको नग्न तससबिहरु बनाए ि ्ोसट गि।े 
रिभतवादील ेवादी भएको नाटक गद दै अ्मानजनक सामाग्रीहरु ि 
उनको फोन नमबि िाख ेि अरु वयधतिहरुलाई यौनको लाभग डनमनत्रर 
्डन गि।े

०१३ कािमाणडौँ; अज्ञात 
(अ्रिधचत)

्धमक्, अश्ील तससबि ि मयासजेहरु, फोटोस् गरिएको तससबिहरु, 
डखकसङ।
वादील ेआफपू लाई ्ैसाको लाभग फोटोहरु ्ोसट गरिडदन े्धमक् 
डदन ेअज्ञात वयधतिलाई भगिफताि गिी सजाय डदन अनुिो्ध गद दै 
डनवदेन दायि गिके् ध्थइन।् वादील े्ल्छ ्त्ता लगाइन ्डक उनको ि 
सा्थीहरुको तससबिहरुलाई फोटोस् गििे नग्न बनाइएको ध्थयो ि ती 
वयधतिल ेउनीहरुलाई नक्ली फेसबुकबाट रिचाज्ण काड्ण मागकेो ध्थयो। 

०१४ कािमाणडौँ; रिभतवादी 
वादीको ्भतको ् पूव ्ण ्तनी

यौन दवुय्णवहाि ि मानहानी।
फेसबुक माफ्ण त अ्मानजनक आिो्हरु लगाउदै आफपू लाई कष् 
डदएको ि सुिषिामा हानी ्ुरयाएको भनदै वादील ेरिभतवादी डवरुद् 
साइबि अ्िा्धको मुद्ा दायि गरिन।् रिभतवादील ेअनुमभत डबना 
वादीका तससबिहरु ्डन ्ोसट गिकेा ध्थए।

०१५ क्सिाहा; ् पूव ्ण जोडी 
(रिभतवादीको दाबी अनुसाि)

मानहानी, अनुमभत डबना तससबि साव्णजडनक।
वादी ि रिभतवादीको ्रिचय फेसबुक माफ्ण त भएको ध्थयो। वादीका 
अनुसाि, रिभतवादील ेउनलाई उनकै फोटो सडहतको नक्ली फेसबुक 
रिोफाइलबाट भमत्रताको अनुिो्ध ्िाए। रिभतवादील ेमयासजे ि 
अनलाइन मानहानी माफ्ण त मानक्सक कष् डदए।

कानुनको विशे्षण

घरलुे हिँसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६
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रिवत्णन एजनेसीः न े् ाल मडहला आयोग, रिहिी काया ्णलय, स्थानीय डनकाय

काय्णः रिहिी वा स्थानीय डनकायल ेउजुिीको २४ घणटाभभत्रमा ्ीडक ्शे गनने्छन ्ि यात्राको समयमा बाहके उसल े
बयानको लाभग उ्सस्थत हुन अससवकाि गिमेा भगिफताि गनने्छन।् त्थाड्, “यस ऐन बमोधजम गरिएको कसुिको लाभग 
सो अ्िा्धको ९० डदन भभत्रमा उजुिी दता ्ण गरिन्ेछ।”

्धािा/खणड भाषा डवश्षेर

२ (क) ्रिभाषा “घिलुे हहसा” भनकेो ्ारिवारिक समबन्ध िहकेो वयधतिबाट हुन ेकुनै 
्डन सवरु्को शािीरिक, मानक्सक, यौडनक ि आर््थक हानी हो जसमा 
गालीगलौज वा भावनातमक हानी ्डन सामले हुन्छ।

यसल ेडवलशष् रु्मा मानक्सक, यौडनक ि भावनातमक षिभतबाि े्डन उललखे ग्छ्ण।

२ (घ) ्रिभाषा “मानक्सक षिभत” भन्नाल े्ीडडतलाई शािीरिक यातना डदनु, त्रक्सत बनाउनु, 
होचयाउनु, झुिो आिो् लगाउनु, जबिजसती घिबाट डनकालनु, चोट ्ुरयाउनु 
वा भावनातमक हानी ्ुरयाउनु हो। यस अभभवयधतिमा ् पूवा ्णग्रह, ्धम्ण, संसकृभत, 
रिभतरिवाज ि ्िम्िाको आ्धािमा हुन ेकुनै ्डन भदेभाव ्डन समठेटन्छन।् 

जबिजसती असुली, ्धमक्, कसैलाई अनलान माफ्ण त अनुधचत रिभावमा ्ानने 
घटनाहरु समबो्धन गन्ण काम लाग्न।े

२ (ग) ्रिभाषा “यौडनक षिभत” भनकेो यौनजनय वयवहाि, अ्मान, कुनै ्डन वयधतिको 
आतमसममानमा हानी ्ुरयाउन ेवा हतोतसाडहत बनाउन ेवा सुिक्षित यौन 
सवासथयमा असि गनने कुनै ्डन काय्ण हो।

अनलाइन हहसाका ्धिैे घटनाहरुमा ्ीडडतको आतमसममानमा षिभत ्ुगद्छ।

४ (९) उजुिी दता ्ण उ्दफा (८) बमोधजम मलेभमला् सञ्ालन भइिहकेो बलेा मनोडवद, 
समाजशासत्री, सामाधजक अभभयनता ि ्ीडडतल ेडवश्वास गिकेो ्रिवािको 
सदसय वा अरु कुनै साषिीको सहायता ललन सडकन्छ।

यो रिहिी वा स्थानीय डनकायल े्ीडक ्शे गि े् ल्छ ि घिलुे हहसाको काय्ण भएको 
हो बनिे डवश्वास गनु ््ण नने कािरहरु ्त्ता लगाइसके ्ल्छ हो। कुनै काय्ण हहसा हो डक 
होइन भनिे डन्धा ्णिर गनने शधति यहाडँनि समबनन्धत अध्धकािी/ रिरालीलाई रिदान 
गरिएको ्छ।

४ (११) उ््धािा (४) ि (५) अनुसाि यडद ्ीडक दखेा न्िमेा वा उनलाई उ्सस्थत 
गिाउन नसडकएमा वा डवभभन्न ्षिहरुल ेमलेभमला्बाट डववाद समा्धान गन्ण 
नसकेमा रिहिी अध्धकृत ि स्थानीय डनकायल ेउजुिीकता्णको सहमभत सडहत 
उ्दफा (८) अनुसाि तीस डदनको मयाद सडकए ्ल्छको ्नध्र डदनभभत्र उजुिी 
अदालत ्िाउन्ेछ जसमा रिमार ि अनय रिासंभगक कानुनी कागजातहरु 
सडहत सम् पूर्ण डवविर उललखे गरिएको हुन्ेछ। 

“डवभभन्न ्षिहरुल ेमलेभमला् माफ्ण त डववाद सामय ्ानने रियास गरििहकेो” भनिे जोड 
डदइनु मुद्ा अदालत ्ुगु्न अगाडड नै भमलाउनका लाभग स्थानीय अध्धकािीहरुलाई 
शधति रिदान गििे फेरि नयायको ्हुचँलाई ््छाडड ्धकेलनु हो। हाम्ो समाजका मडहला 
ि के्यि वयधतिहरुको सामाधजक सस्थभत ि बागनेडनंग गन्ण सकन ेकमजोि सस्थभतलाई 
डनयालदा, ्धिैेलाई आर््थक वा अनय लाभको लाभग समझौता गन्ण दबाब डदइन्छ। 
यसअधघ त्रक्सत बनाइएको ि जबिजसती मलेभमला् गिाइएको उदाहिरहरु ्डन 
्छन।् 

काय्यस्थलमा हुने यौनजन्य दरु््यविार ननवारण ऐन, २०७१

काय्णः काय्णस्थलमा हुन ेयौनजनय दवुय्णवहाि डनवािर ऐनल ेदईु आनतरिक ि बाह् उजुिी संयनत्रहरुको ्रिकल्ना 
ग्छ्ण। आनतरिक उजुिी समबो्धन संयनत्र अनतग्णत िोजगािदाता, रिबन्धक, मानव स्ोत डवभाग ि बाह् उजुिी समबो्धन 
संयनत्र अनतग्णत धजलला रिमुख अध्धकािी हुन्ेछन।् 

वयवस्था्न समषि ्नध्र डदनभभत्रमा ्ीडक डवरुद् उजुिी दायि गनु ्ण ्नने्छ।

्धािा/खणड भाषा डवश्षेर

४. यौन दवुय्णवहािको 
समबो्धन हुनु्नने 
मानयता उललखे ्छ।

कुनै ्डन वयधतिल े्द वा शधतिको दरुु्योगमा वा कुनै ्डन रिकािको दबाब 
आिो्र, अनुधचत रिभाव वा रिलोभनमा गिकेा डनमनललन्खत असवभाडवक 
काय्णहरुलाई यौन दवुय्णवहाि माडनन्ेछः
 शािीरिक सम्क्ण  ि लाभ,
 ्ोनकोग्राडफक सामाग्रीहरु दखेाउनु वा रिदश्णन गनु ्ण, 
 ललन्खत, मौन्खक वा गैि-मौन्खक माधयमबाट यौडनक आशय वयति गनु ्ण,
 यौन अनुग्रहको लाभग माग गनु ्ण वा रिसताव िाखु्न, ि
यौडनक आशयका सा्थ धजसकाउनु वा दवुय्णवहाि गनु ्ण। 

६. उजुिी संयनत्र आनतरिक उजुिी समबो्धन संयनत्र अनतग्णत, यौन दवुय्णवहािका उजुिीहरु समहालन े
रिममा िोजगािदाता/रिबन्धकसगँ डनमनललन्खत काय्णहरु हनेने शधति हुन्छः
 आिोड्त ि ्ीडडतडबच दबैु ्षिको ्िस्ि सहमभत सडहत मलेभमला् गिाउन;े
 ्ीडकलाई ्ीडडत समषि माफ् माग्न लगाउन;े
 ्ीडकलाई सो काय्ण फेरि नदोहोिाउन चतेावनी डदन े
 ्ीडकबाट ्ीडडतका लाभग उधचत षिभत् पूर्तको वयवस्था गिाउन;े ि
आनतरिक कम्णचािी सवेा डनयम बमोधजम ्ीडक डवरुद् डवभागीय कदम चालन।े

ऐनल ेिोजगािदातालाई संस्थाभभत्र उजुिी समहालन ेडवलशष् धजममवेािी 
रिदान गि े्डन उति उजुिी समबो्धन गनने सभमभत स्था्ना गन्ण बाधय 
्ािकेो ्ैछन। जबक् उजुिी समबो्धन रिडरियाको सुवयवस्था सुडनलश्त 
गन्ण, उजुिीको लशघ्र समबो्धन गन्ण ि ्ीडडतहरुल ेकहा ँकसलाई सम्क्ण  
गनु ्ण ््छ्ण भनिे स्ष् गन्ण यसतो सभमभतको गिन महतव् पूर्ण हुन्छ।
्ुनः ‘्षिहरुडबचको मलेभमला्’लाई रिा्थभमकता डदइएको ्छ। यस 
माभमलामा यो काय्ण आनतरिक संयनत्रल ेगिकेो ्छ। काय्णस्थलमा 
हुन ेदवुय्णवहाि ्ीडकभनदा कमजोि शधति ि डवशषेाध्धकाि भएको 
वयधतिमाध्थ हुन ेभएकोल े्ीडडतको वाता ्ण शधति कमजोि हुन ेगद्ण्छ। 
आनतरिक कम्णचािी सवेा डनयम अनुसािको काय्ण अनतयमा मात्र आएको 
्छ।



्ृष्ठ  40 |  न े् ालमा अनलाइन हहसासगँ सानदर्भक कानुनहरुको अधययन

ववद्ुतीय कारोबार ऐन, २०६३

रिवत्णन एजनेसीः न े् ाल मडहला आयोग, रिहिी काया ्णलय, स्थानीय डनकाय

काय्णः रिहिी वा स्थानीय डनकायल ेउजुिीको २४ घणटाभभत्र ्ीडकलाई ्शे गनु ्ण ्नने्छ ि यडद ्ीडकल ेबयानको लाभग 
उ्सस्थत हुन अससवकाि गिमेा उसलाई यात्राको समयमा बाहके भगिफताि गनने ्छन।् त्थाड्, “यस ऐन बमोधजमको 
कसुिको उजुिी अ्िा्धको ९० डदन भभत्रमा दायि गरिसकनु ्नने्छ।”

्धािा/खणड भाषा

४७ यडद कुनै वयधतिल ेकमपयुटि वा इनटिनटे सडहत कुनै ्डन डवदु्यतीय माधयम माफ्ण त रिचललत कानुनबाट रिभतबनन्धत वा साव्णजडनक 
नैतीकता वा भद्र वयवहाि डव्रितका, वा कुनै वयधति डवरुद् घृरा वा ईषया ्ण फैलाउन ेडकक्समका सामाग्री वा डवभभन्न जातजाभत, सम पूदाय 
डबच कायम िहकेो सद्ाव् पूर्ण समबन्धमा खतिा उत्न्न गिाउन ेसामाग्रीको रिकाशन वा रिदश्णन गद्ण्छ वा कसैलाई ्धमक्, डदन,े धजसकाउन े
अ्मान गनने वा मडहला डवरुद् कुनै ्डन डकक्समको अनैतीक डरियाकला् गद्ण्छ भन ेउसलाई रु १ लाखसममको जरिवाना वा ५ 
वष्णसममको कैद सजाय वा दबैु ्डन हुन्ेछ।



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

दोहोरो अथर् (अ��ता)

अ�भ��� �त�ता

"सहम�त" का (�ुटीगत) �छ�ह� 

बा�हर� श�ह�ले...

 'सहम�त' को कमी/बेवा�ा 

�वरोधाभाषी 
��प 

"�नयत" को �ा�ा वा �माणीकरण

सरकारका ला�ग 
असी�मत अ�धकार

पीिडतमा�थ हुनस�े स�ा�वत ��तघात

�माण संकलनका सम�ा

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

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

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

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

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

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

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

... कानुनी खाडलह�लाई �ा�ा 
गरेका छन्।

यो चाटर् कसर� पढ्ने ?
(यो कानुनले स�ा�वत दोषीको छान�बन/खोजतलासको 

�ि�याका ला�ग अदालती आदेश वा (खोज तलाशी �लइदै 
गरेको) ���लाई आव�क पन� कानुनी सहायता आ�द 
बारेमा उ�ेख गरेको छैन। शंका लागेको र खोजतलास 

ग�रर�हएको ��� पूणर्तया �नय�कको �नणर्यमा �नभर्र 
रहनुपन� हु�। यस कानुनका आधारमा श��मा रहेका 

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

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

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

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

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

�हसंाबाट 
मु��

पूणर् �रपोटर् हा�ो वेबसाइट मा हेनर् स�ुहुनेछ : https://bodyanddata.org/
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नेपालमा अनलाइन हिँसासँग सान्दर भ्िक  
कानुनिरुको अध्ययन

बडी एणड डाटा न े् ालमा डडधजटल अध्धकाि समबनन्ध काम गनने संस्था हो जसल े
 मडहला ि कवयिे वयधतिहरुको अभभवयधति, सवायत्तता ि एजनेसीका लाभग उ्युति उ्ाय/

िरनीभतहरु रिदान गिी डडधजटल स्थानहरुमा  
उनीहरुको संलग्नता बढाउन ेउदशेय िाखकेो ्छ।
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