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फे#म#न& इ(रनेटको -स/ा0को -सज5ना :

सन ् २०१४ र २०१५ मा एसोिसएसन फर प्रोग्रिेसभ कम्युिनकेसन Association for 

Progressive Communication (APC) अन्तगर्त मिहला अिधकार कायर्क्रम (Women's 

Rights Programme WRP) को आयोजनामा "फेिमिनस्ट इन्टरनटेको कल्पना" नामक 

कायर्क्रम माफर् त बृहत सहभागीहरु सिम्मिलत फोरमद्वारा इन्टरनटे सम्बिन्ध िबिभन्न मुख्य 

मुद्धाहरु मािथ बहस र छलफल गद ैर् यस फेिमिनस्ट इन्टरनटेको िसद्धान्तको िसजर्ना 

भएको हो । त्यस पछाडी पिन यस िसद्धान्तहरु िविभन्न चरणमा िविभन्न अनलाइन र 

अफलाइन फोरम माफर् त अझै बृहत र पिरमािर्जत हुदै आएको छ । 

एिपसी (APC) सन ् १९९०मा स्थािपत इन्टरनटेg सुचना र संचारसंग सम्बिन्धत बृहत 

नागिरकg राजनीितकg आिर्थकg सामिजक र सांस्कृितक अिधकारहरुको क्षते्रमा काम गद ैर् 

आइरहकेो िबश्वब्यापी नागिरक समाज र संस्थाहरुको संजाल हो । APC, WRP ल ेआफ्नो 

काममाफर् त फेिमिनस्ट िवश्लषेण र मिहला तथा यौिनक अिधकारको दिृष्टकोण माफर् त 

आफ्नो काम अगाडी बढाउदै आएको छ ।



 प्रस्तावना  अगस्त  २६+  २०१६.   

फेिमिनस्ट ईन्टरनटेल ेमिहला तथा के्वयर   व्यक्तीहरुलाई z आफ्ना 

हरके िविविधताका साथ z आफ्ना सबै  अिधकारहरुको पणूर् रूपल े

मज्जा िलनg खले/िक्रयाकलाप र �यौिनक� आनन्द/खुशीमा संलग्न हुन z 

िपतृसत्तालाई नाश गनर्का लािग अझै सशक्त बनाउन ेकायर् गदर्छ । 

यसल े हाम्रो आफ्नो उमरेg अपाङ्गताg यौिनकताg लैंिगक पिहचान र 

अिभव्यिक्तहरुg सामािजकzआिर्थक अविस्थितg राजनीितक र धािर्मक 

िवश्वासg जातीय मौिलकता र नश्लीय मापक/िचन्ह जस्ता आफ्ना 

िविभन्न वास्तिवकताg सन्दभर्हरु र िविशष्टताहरुलाई एकै ठाउँमा जोडरे 

बुझ्न सघाउंछ। जस अन्तगर्त िनम्न मुख्य िसद्धान्तहरुल े फेिमिनस्ट 

इन्टरनटेबार ेआलोचनात्मक चते राख्न हामीलाई मदत गछर् । 
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     ई"रनेटमा)थको  प/ँच 

फे िम िन स्ट  इ न्ट र न ेटको  िस ध्दा न्त ह रु म ध्य े 

इन्टरनटेमािथको पहुचँ पिन एक मुख्य िसद्धान्त हो ।

जसमा मिहला र क्व्यरे व्यिक्तहरुल े िबना रोकतोक 

इन्टरनटेको प्रयोग गनर्g यसबाट आनन्द िलनg 

आफुलाई व्यक्त गनर् र अथर्पणूर् तिरकाल े इन्टरनटेको 

प्रयोग गनर् सकून । त्यसको लािग इन्टरनटे सस्तोg खुलाg कुनै 

पिन बन्दजे रिहत  र सवर् सुलभ भन े हुनु पछर् साथै यसको प्रयोग 

व्यिक्तगतg पािरवािरकg सामािजक र राज्य सबै तहमा स्वीकायर् हुनुपछर्। आिर्थकg 

भौगोिलकg सामािजक सांस्कृितकg लैंिगकg शारीिरक अवस्था �अपांगता� 

इत्यादीको फरकपनका बावजुतg सबै व्यिक्तको इन्टरनटेमाथीको अथर्पणूर् र 

समान पहुचँ सुिनिस्चत हुनु नै फेिमिनस्ट इन्टरनटेको सुरुवात हो । 



सूचनामा प/ँच 

इन्टरनटेमा उपलब्ध सचूनामािथको सहज पहुचँ पिन यो िसध्दान्तको अकोर् 

प्रमुख पक्ष हो । िबशषेगरी मिहला र क्व्यरे व्यिक्तहरुका िनिम्त महत्वपणूर् 

जानकारीहरू जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अिधकारg सुरिक्षत गभर्पतनg 

LGBTIQ सम्बिन्धत ् मुद्धाg न्याय मािथको पहुचँ र यौिनक आनन्द सम्बिन्ध 

जानकारी सहज रुपमा पाउनुपनेर् हाम्रो िवश्वास छ । दिक्षण एिशयाली हाम्रो जस्तो 

मुलुकमा यस्ता जानकारीहरु सामािजकg सांस्कृितक र 

कानुनी तहमा अिश्लल या समाज िबगानेर् सुचनाको 

रुपमा हिेरन ेहुनाल ेप्रितबिन्धत िबषय बन्न ेगरकेो छ । 

यधिप यी जानकारी भनकेो मिहला र  क्व्यरे 

व्यिक्तहरुको मयार्िदत जीवनका िनिम्त अित 

आवश्यक सुचनाहरु हुन ् । कितपय अवस्थामा यो 

उनीहरुको जीवन मरणको सवालसगँ सरोकार राख्न े

सुचना पिन हो भन े सुचनाको हकको अिधकारसगँ 

सम्बिन्धत ्िबषय पिन हो । 



टे4ोलोजीको 8योग 

फेिमिनस्ट इन्टरनटेको अकोर् िसद्धान्त अनुसार हरके मिहला र के्वयर 

व्यिक्तहरुलाई कोड गनेर्g िडजाईन गनेर्g आफु अनुकुल त्यस्तो िडजाईन 

पिरमाजर्न र प्रयोग गनेर्g आलोचनात्मक र िदगो रूपल ेसचूना तथा प्रिविधको 

संरचना (ICTs) प्रयोग गनेर् अिधकार हुनुपछर् । साथै 

प्र िव िध ला ई आफ्नो  र च ना त्मक ता  र 

अिभव्यिक्तको थलोको रुपमा पुनदा र्बी गद ैर् 

र हरके ठाउँमा हुन े िवभदे र सिेक्सस्म 

�यौनवाद� को संस्कृितलाई चुनौती 

िदन ेकाम गनर् पाउनुपछर् । 





8;तरोध /8;तवाद  

हाम्रो समाज िपतृसत्ता र िवषमयौिनकता �हटे्रोनमेर्िटिभटी� को मान्यताल ेिनदेर्िशत 

छ जहा ँ मिहला र िबिवध लैंिगक तथा यौिनक व्यिक्तमािथ सामािजकg 

सांस्कृितकg आिर्थकg कानुनीg लैंिगकg शारीिरकg मानिसक िवभदे र िँहसा 

व्यापक छ र त्यसैलाई मलजल गनेर् मलू्य मान्यताहरु पालना गनेर्g गराउन ेर लाद्न े

काम पिन गिरन्छ । यिह प्रबृित्त इन्टरनटेको 

थलोमा पिन अभ्यास भइरहकेो हामी दखे्न 

सक्छौं । जसको हामील ेिनजीg सावर्जिनक 

र सबै क्षते्रमा खुलरे प्रितवाद गद ैर् आएका 

छौं । हाम्रो फेिमिनस्ट इन्टरनटेको 

पिरकल्पना भनकेो यस्तो इन्टरनटे थलो 

बनाउनु हो जसमा हाम्रो ियनै प्रितरोधको 

प्रयास र संघषर्हरुल े िनरन्तरता र सफलता 

पाइरहोस ्। 



अAभयान AनमाCण (मुभमे" FबHIJग) 

इन्टरनटे एउटा पिरवतर्नकारी राजनीितक* थलो हो । 

इन्टरनटेलाई मािनसल े िविभन्न तिरकाल ेप्रयोग गनर् 

सक्छन ् । साथै यसमा बैचािरक िहसाबल ेसंगिठत 

हुदै आफ्नो मुद्धालाई अगाडी लैजान सिकन्छ । 

िवशषे गिर मिहला र िसमान्तकृत समुदायको आवाज 

इन्टरनटे माफर्त झनै बिलयो भएर आउनसक्छ । 

त्यस्तै इन्टरनटेमा व्यिक्तल ेआफुल ेचाहकेो व्यिक्तत्वg लैंिगकता र यौिनकता दावी 

गद ैर् आफ्नो छुटै्ट पिरचय बनाउन सक्छ जुन सुिबधा उसलाई इन्टरनटे बािहरको 

दिुनयामँा प्राप्त हुदैन । यसल े िविभन्न क्षते्रहरुलाई जोड्नgे जवाबदिेहता र पारदिर्शता 

खोज्न ेg र िदगो रुपमा फेिमिनस्ट अिभयान िनमा र्णका लािग अवसरहरु श्रीजना 

गिरराख्न ेकाम गछर्। यसरी हदेा र् हामी इन्टरनटे नागिरक हौ िकनिक हामी यसमा 

आफ्नै खालको पिहचानg अिस्तत्व र अिधकार अभ्यास गिररहकेा छौं ।  

* बडी एण्ड डाटाको लागी राजनैितक शब्दको अथर् मुलधार ेपाटीर्गत राजनीित मात्र नभई सवर्साधारणको जीवनसंग सरोकार राख्न ेर सामािजकg सांस्कृितकg 

आिर्थकg लैंिगक जस्ता िबिबध मुद्धाहरुलाई छुन ेिबषय हुन ्। इन्टरनटेको हकमा भन ेयसमा सवर्साधारणल ेआफुलाई आवश्यक जानकारी िलनgे अध्ययन 

गनेर्g जािगर खोज्न ेया अनलाइन काम गनेर्g साथी बनाउनgे पाट र्नर खोज्न,े मनोरंजन प्राप्त गनेर्g संगिठत हुन ेर अिभयान संचालन गनेर् जस्ता यावत गितिबिधहरु 

समते व्यिक्तगत राजनीितक चते र अविस्थित कै उपज हो भन्न ेहाम्रो बुझाई छ । 



इ"रनेट सु -शासन  

जसरी हाम्रो शासन प्रणाली राम्रो हुन िबिभन्न क्षते्रको महत्व र सहभािगता हुन े

गछर्g त्यसै गरी इन्टरनटे सुzशासन कायम गनर् पिन फरक फरक क्षते्रको 

सहभािगता आवश्यक छ । सन ्२००५ मा आयोिजत सचूना र समाज सम्बिध 

िबश्व सम्मलेनका अनुसार क ) सरकारg ख� िनजी क्षते्र तथा ग� नागिरक समाज 

यी ितनै पक्षल ेआफ्नो भिूमका बमोिजम इन्टरनटेलाई गितशील बनाउन साझा 

िसद्धान्तg नीित िनयमg िनणर्य प्रिक्रया र कायर्क्रमहरुको िबकास र अभ्यास 

गनुर् गराउनु नै इन्टरनटे सुzशासनको पिरभाषा हो [1]। यसै सन्धभर्माg हामी 

धरैे भन्दा धरैे फेिमिनस्ट र के्वयर व्यिक्तहरु यस्ता िनणर्यात्मक 

ठाउँमा हुनु पनेर् कुरामा िवश्वास राख्छौ । हामी इन्टरनटेको सुz

शासनलाई  िनयन्त्रण गनेर् िपतृसत्तात्मक थलो र प्रिक्रयालाई 

चुनौती िदनमा िवश्वास गछौर् । साथै हामी इन्टरनटेलाई प्रभाव 

पानेर् नीित िनमा र्ण प्रिक्रया तथा िवश्व दिेख स्थानीय 

संजालहरुमा शिक्तको िबस्तार गनेर् कायर्लाई लोक्तािन्त्रक 

बनाउन चाहन्छौं ।

1	h$ps://www.cfr.org/backgrounder/what-internet-governance	





वैकNOक अथCPवQाहS 

इन्टरनटेको उदय र िवकासमा एक व्यिक्त या कम्पिनको मात्र स्वािमत्व नभएता 

पिन यसको प्रशारणg िबिक्र िवतरण र मुनाफा प्रािप्त भन ेअिधकतर िनजी क्षते्रकै 

हातमा गइरहकेो छ । िवश्व अथर्तन्त्र पुजँीवादी र नव उदारवादमा आधािरत छ 

जहा ँधरैे उत्पादनका श्रोतहरु िनजी क्षते्रको स्वािमत्व र िनयन्त्रणमा छ । ठुला 

नाफा मुलक संघ संस्थाल े यी श्रोतहरुको दोहन गिररहकेो छ र बजारमािथ 

आफ्नो अिधपत्य स्थािपत गनर् सफल भएको छ । हामी इन्टरनटे र प्रिविधलाई 

थप िनजीकरणg नाफा उन्मुख र कपर्रटे अिधनस्थ बन्न प्रिेरत गनेर् यस्तो 

पुजँीवादी तकर्लाई सदैब प्रश्न गनर् प्रितबद्ध छौं । हामी इन्टरनटे सगँ 

सम्बिन्धत अथर्तन्त्रको हकमा पिन सहकायर्g एकताg कमन्सg 

पयार्वरणीय िस्थरता र खुल्लापनको िसद्धान्तहरुमा आधािरत 

िविभन्न वैकिल्पक आिर्थक शिक्त िनमा र्णका लािग काम गछौर्ं । 



AनशुT र खुVा Wोत 

इन्टरनटेको प्रयोगलाई िमतव्ययीg सहजg सुरिक्षत र 

लोकतािन्त्रक बनाउनका लािग केिह कुराहरु हामील ेध्यान 

िदनु जरुिर हुन्छ । जसमा िनशुल्क िलब्र े(libre) तथा खुल्ला 

श्रोतको सफ्टवयेर (FLOSS) को प्रयोग गनुर् पिन एक हो । 

FLOSS को प्रयोगबार ेप्रबधर्न र प्रचार गनुर् पिन हाम्रो प्राथिमकता 

हो । हामी सकेसम्म िनशुल्कg सुरिक्षत र खुला सफ्टवयेरg उपकरण 

र प्लाटफमर्को प्रयोग गनर् जोड िदन्छौं । साथै इन्टरनटे र प्रिबिधको प्रयोगमा 

िविभन्न पिरक्षण गद ैर् हामी सुरिक्षत िडिजटल अभ्यासमा समते प्रितबद्ध छौं । 





फेAमAनY संकथन ([ड]ोसC) को Fव^ार गनुC 

इन्टरनटे एउटा यस्तो शिक्तशाली माध्यम हो जसको सहायताबाट 

मिहलाहरुको कथा र उनीहरुल े भोगकेा यथाथर्हरुलाई बािहर ल्याउन 

सिकन्छ । हामी ियनै उपके्षा गिरएका र दबाइएका कथाहरुलाई बािहर 

ल्याई प्रचार zप्रसार गनर् इन्टरनटेको शिक्तलाई प्रयोग गछौर्ं । यो काम 

जरुरी पिन छ । िकनभन े राज्यg धमर् र अरु 

िकिसमका अितवादीहरुल े नैितकताको 

जडमा मिहलाहरुमा िथ िनयन्त्रण 

जमाउन े गछर्न ् । उनीहरु िबशषेतª 

फेिमिनस्ट आवाजहरुलाई मौन 

बनाउन े र मिहला मानव अिधकार 

रक्षकहरुलाई दमन गद ैर् आफ्नो शिक्त 

र बचर्स्व कायम राखी रहन खोज्छन ् । 

जसलाई हामील ेइन्टरनटे माफर् त प्रितवाद 

गनुर् आवश्यक छ । 



अAभP)_ `तTता 

हामी कुनै पिन राजनीितक र धािर्मक िबचारको अिभव्यिक्त जित्तकै 

यौिनक अिभव्यिक्त पिन महत्वपणूर् हुन े कुरा मान्छौं   र यौिनक 

अिभव्यिक्तको अिधकार रक्षा गनुर्पनेर्मा िवश्वास गछौर्ं । राज्य वा गैरzराज्य 

पक्षवाट फेिमिनस्ट र के्वयर व्यिक्तहरुको अिभव्यिक्तमािथ िनगरानीg िनयमनg 

िनयन्त्रण र प्रितबन्ध लगाउन ेप्रयासहरु भैरहकेो हुन्छ। िबशषे गिर उनीहरुको 

अिधकारमुखी वकालत र यौिनक अिभव्यिक्तलाई सामािजक मुल्य मान्यताg 

परम्पराg नैितकता जस्ता सवाल उठाएर िनयन्त्रण गनेर् काम हुन्छ । 

मोरल पुिलिसङ्ग र सने्सरिसप लाद्न ेकाम हुन्छ । जसको लािग 

िबिभन्न प्रिविधg कानुन र िहंसात्मक गितिबिधहरुको सहारा 

िलन ेगिरन्छ । यसलाई राज्यको यस्तो बृहत पिरयोजनाको 

रुपमा पिन पिहचान गनर् सिकन्छ जहा ँ नागिरकहरुको 

बना र्नुक्रम �हाईरिर्कजसेन� गद ैर् उनीहरुको अिधकारहरुको 

कटौती गनेर् काम हुन्छ । यस्ता तमाम िनरङु्कशgअलोकतािन्त्रक 

र िवभदेको प्रयासहरु प्रित हाम्रो घोर आपित्त छ ।  



पोनbcाफd र “हाAनकारक सामcी” 

हामी अनलाईन पोनोर्ग्रिफलाई अश्लील सामग्री हो भन्न े

बुझाइको िचरफार गनर् चाहन्छौ र यसलाई व्यिक्तको 

एजने्सीg सहमितg शिक्त सम्बन्ध र श्रमसंग जोिडएको 

िबषयको रुपमा हछेौर्ं । साथै पोनोर्ग्राफीको उपभोग नै मिहला 

�तथा िसमान्तकृत� मािथ हुन ेयौन िहंसाको कारक तत्व हो भन्न ेसतही 

बुझाई अिस्वकार गछौर्ं । िकनभन ेयौनिहंसाको जरा हाम्रो सामािजक शिक्त 

संरचना जोिडएको छ र यसको पुनसर्ंरचना नगरी खाली पोनोर्ग्राफी िनषधे गररे 

मात्र िहंसाको अन्त्य िनिश्चत हुदैन । हामी मिहला र क्व्यरे व्यिक्तको यौिनकता 

अिभव्यिक्तहरुलाई °हािनकारक सामग्री± को िबल्ला िभराउन ेकामलाई पिन 

खािरज गछौर्ं । यसको िबकल्पमा मिहला तथा के्वयर व्यिक्तहरुको चाहनालाई 

केन्द्रमा राखी मुलधार े िपतृसतात्मक गजे/हरेा र्ईलाइ प्रितरोध गनेर् खालको 

कामुक सामग्री बनाउन ेर पुनर्दा र्बी गनेर् कायर्लाई समथर्न गछौर्ं । 





सहम;त 

हामी इन्टरनटेमाफर् त स्थािपत हुन ेव्यिक्त व्यिक्त बीचको सम्बन्धमा अिनवायर् 

रुपमा मन्जुरी/सहमित कायम हुनुपनेर् संस्कृित र नैितकताको खाचँो दखे्छौ । 

साथै इन्टरनटे र प्रिबिधको ढाचँाg नीित र सवेा तथा शतर्हरुको िबषयमा पिन 

प्रयोगकतार्को सुसिूचत मन्जुरी हुन े खालको राजनीितक अभ्यासको 

आवश्यकता दखे्छौ र यसको िनिम्त आवहान गछौर्ं । साथै मिहलाको एजने्सी 

आफ्नो सावर्जिनक र िनिज जीवनको कुरा के कित मात्रा अनलाइनमा सयेर 

गनेर् भन्न ेसु सुिचत िनणर्य गनेर् क्षमतामा पिन िनिहत हुन्छ ।



     गोपAनयता र डाटा 

हाम्रो थिर थिरका व्यिक्तगत डाटाहरु हामील ेकित जानरे वा कित 

अन्जानमा नै इन्टरनटेमा अपलोड गरकेा छौं र ती छिरएर बसकेा 

छन ्। हामी सम्बिन्धत त्यस्तो डाटामाफर् त राज्य वा िनजी कम्पनीहरुल े

हामी मािथ िनगरानी गनर् र आफ्नो मुनाफाको िनिम्त प्रयोग गिररहकेा 

हुन्छन ्र हाम्रो समग्र सचूना केलाउदै हामी कस्तो खाल ेमान्छ ेहौg हामीलाई के मन 

पछर् या पद ैर्नg हामी के गनर् चाहन्छौ वा चाहन्नौ भन्न ेखोतल्न सक्छन ्। त्यसो हुदँा 

हामील ेअनलाईनमा दखेाएको व्यवहारलाई तोडमोड गनेर्/आफु अनुकुल बनाउन े

काम समते गनर् सक्छन ्। िपतृसत्ताल ेिबगत धरैे समय दिेख िनगरानी जस्तो साधन/

उपकरण प्रयोग गद ैर् मिहलाहरुको शरीरg बोली र सिक्रयतालाई िनयन्त्रण गनेर् र 

बन्दजे लगाउन ेकाम पिन गद ैर् आएको छ । हामी यी सबै प्रयास र प्रबृित्तको िबरोध  

गछौर्ं । हामी कुनै पिन व्यिक्तg िनिज क्षते्रg राज्य र गैरzराज्य पक्षल ेगनेर् िनगरानीको 

अभ्यासहरुलाई प्रश्न गद ैर् पणूर्तया गोपिनयताको हकलाई समथर्न गछौर् । साथै 

अनलाईनमा भएका हाम्रो आफ्नो डाटा र जानकारीहरु हामै्र िनयन्त्रणमा हुनु पनेर् र 

पणूर्तया हामील ेमात्र त्यसको संचालन/िनयमन गनर् पाउनु पनेर् कुराको प्रबधर्न गछौर्ं। 



सeझना/gृ;त 

अिघ नै भन ेजस्तै इन्टरनटेमा हामील ेअपलोड गरकेा सुचनाहरु नमिेटए सम्म त्यो 

हाम्रो अनलाइन इितहासको िहस्सा बनरे रही रहन्छ । सतहमा हदेा र् यी सुचनाहरु 

हाम्रो स्वािमत्वमा दिेखए पिन ठुला ठुला आइटी कम्पिनल े यसको भण्डारण 

गिररहकेा हुन्छन ् । उदाहरणको लािग सामािजक संजालको आफ्नो नीिज 
खातामा झुिल्कन ेहाम्रो ममेोरी पिन यिह इितहासको एउटा पाटो मान्न सिकन्छ ।

फेिमिनस्ट इन्टरनटेको िसद्धान्त अनुसार हाम्रा िनिज इितहास र स्मृित मािथ 

िनयन्त्रण राख्न े हाम्रो अिधकार हुनुपछर् । अथार्त 

अनलाईनमा रहकेा हाम्रो सबै िनिज डाटा र 

जानकारीहरुमा हाम्रो पहुचँ हुनुपछर् । हाम्रो 

डाटा मािथ कुन शतर्मा कसको पहुचँ छ भन्न े

जानकारी हामील े पाउनुपछर् र यसलाई 

सधैको लािग मटेाउन/ेडीिलट गनर् पाउन े

छनौट पिन हाम्रो हातमा हुनु पछर् । 



                    अiातपन /एनोAनAमटी 

इन्टरनटेको एउटा िवशषेता भनकेो आफ्नो बास्तिवक 

पिहचान नखुलाई अथार्त अज्ञात बनरे पिन त्यहा ँबस्न र काम 

गनर् सिकन्छ । तर कितपय मान्यता अज्ञात बस्नु भनकेो 

अपरािधक काम गनर् वा अरुलाई हैरानी पुया र्उनको लािग मात्र हो 

भन्न ेपिन छ । जुन एकतफीर् र गलत छ । यस्तो खालको सुिवधाल े

िवभदेमा परकेा मिहला तर के्वयर व्यिक्तहरुलाई   त्यहा ँसुरिक्षत समते अनुभतू 

गराउँछ । िकनभन ेआफ्नो पिहचान खुलाएर बोल्न नसिकन ेकित कुरा अज्ञात 

बसरे बोल्न उनीहरुलाई सहज हुन्छ । त्यसका साथै अज्ञात बसरे यौिनकता र 

िवषमलैंिगकता सम्बिन्ध ट्याबहूरुलाई तोड्न या आफ्नो लैंिगक पिहचान 

पिरक्षण/अन्वषेण गनर् पिन उनीहरुलाई मदत पुग्दछ। यसथर्g हामी अनलाईनमा 

अज्ञात बस्न पाउन ेअिधकारको बचाव गद ैर् अज्ञात हुनबाट रोक लगाउन ेसबै 

दावाहरुलाई अिस्वकार गछौर्ं । 



बाल तथा युवा समुह 

फेिमिनस्ट इन्टरनटेको िसद्धान्तल ेबाल तथा युवा समुहलाई पिन समटेकेो छ । 

िबशषेतª अनलाइनमा अपनाइन े सुरक्षाको सवालमा उनीहरुको अनुभव र 

आवाजहरु पिन समाबशे हुनुपनेर् हाम्रो धारणा छ । हामी कहा ँ इन्टरनटेमा 

बालसमुहको उपिस्थितल ेउनीहरुमािथ कुनै खतरा वा दघुर्टना िनम्त्याउन ेएकोहोरो 

बुझाई छ । फलस्वरूप उनीहरुलाई सुरिक्षत बनाउन ेनाउँमा इन्टरनटेको पहुचँ र 

प्रयोगमा बन्दजे लगाइन्छ र िनणर्य िलन े स्थानमा उनीहरुको बवेास्ता गिरन्छ । 

जसको कारण उनीहरुको सचूनाको पहुचँ सम्बिन्ध अिधकार कुिण्ठत हुन्छ भन े

उनीहरुको अनलाइन उपिस्थितको गोपिनयता मािथ पिन पिरवारबाट सम्झौता गनर् 

लगाइन्छ । जबकी यो उमरे समुह भनकेो आफ्नो स्वस्थ भावनात्मक र यौिनक 

िवकास हुन े जीवनको किठन तर महत्वपुणर् समय हो जसमा इन्टरनटेको 

माद्यमबाट प्राप्त सकारात्मक जानकारील े उनीहरुको िबकासमा िनकै ठुलो 

भिूमका खले्न सक्छ । हामी यी सम्पणूर् कुराहरु मध्यनेजर गद ैर् नीित/

िनणर्यहरुमा बाल तथा युवासमुदायको आवाज र अनुभव पिन समावशे 

गनर्का लािग आवहान गछौर्ं र उनीहरुको सुरक्षाg गोपनीयता र सुचना मािथको 

पहुचँलाई प्रवधर्न गछौर्ं। 



अनलाईन [हJसा 

मिहला तथा के्वयर व्यिक्तहरुल ेभोगकेो हमलाg डरg धिम्क/दबाब र पुिलिसंगका 

घटनाहरु वास्तिवकg हािनकारक/हािन पुया र्उन ेर डरलाग्दा छन ् । अनलाइनमा 

घटाइन ेयस्तो िँहसा यौिनकताको आधारमा हुन ेिहंसाअन्तगर्तको व्यापक मुद्दा 

हो । यो अनलाइन बािहरको दिुनयामा घट्न े िहंसा कै प्रितिबम्ब हो । यस्तो 

मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गद ैर् यसको अन्त्य गनुर् हाम्रो सामुिहक िजम्मवेारी 

हो । जसमा इन्टरनटे प्रयोगकतार्g नीित िनमा र्णकतार् र िनिज क्षते्र 

लगायत सबै इन्टरनटेका सरोकारवालाहरुको ठुलो भिूमका 

हुन्छ। हामी अनलाईन उत्पीडन र प्रिबिध सम्बिन्ध हुन े

िहं सा को  मु द्दा ला ई स म्बो ध न ग नर्  यी  स बै 

सरोकारवालाहरुलाई आवहान गछौर्ं । 





बडी ए: डाटा नेपालमा =ड-जटल अ?धकार सABC काम गनE 
संGा हो जसले म=हला र Vेर I?Jह2को अ#भI?J, 
LायNता र एजेPीका ला?ग उपयुJ उपाय/रणनीTतह2 
Uदान गरी =ड-जटल Gानह2मा उनीह2को संलWता बढाउने 
उदेY राखेको छ।

स. राई तथा U. गु2ङ `ारा =डजाईन ग=रएको पुBaका


