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इ�रनेटको �ापक �योगसँगै नेपालमा �ड�जटल थलोमा लागु �ने मानवअ�धकार
अथ�त �ड�जटल अ�धकारको कुरा प�न गनु� अप�रहाय� छ। �कनभने इ�रनेट, ��वधी
या �ड�जटल साधन जे भने प�न �सको �नम�ण र उपभोग गन� भनेको मा�नसह� नै
�न् र यसको फाइदा बेफाइदा भने मा�नस लगायत सम� वातावरणलाई नै �नपु�छ।
यहाँ�नर �ड�जटल अ�धकार भ�ाले इ�रनेट र �ड�जटल थलोमा लागु �ने र
नाग�रकसंग ��� सरोकार रा�े �ब��ापी मानव अ�धकारको ढाँचा अ�ग�त कै
अ�धकारह� (ज�ै अ�भ��� �त�ता, सुचनाको हक, गोपनीयता र मय��दत
जीवनको हक इ�ादी) लाई जनाउन खो�जएको हो।

�ड�जटल अ�धकार कै �े�मा काम गद� आएको सं�ा बडी ए� डाटाले, गत सन्
२०२१ दे�ख नेपाली प�रवेशमा �ड�जटल अ�धकारको अव�ा क�ो छ भ�े
�वषयको अनुगमन थालनी गरेको छ। हामी �ड�जटल अ�धकारको अब�ा मापन
स�हत यस वा�ष� क �म�डया अनुगमन ��तवेदन २०२१ ��ुत गद�छ�। जसको उदे�
�म�डयामा �ड�जटल अ�धकार स��� स�े�षत खबरह�को �बषयब�ु र ��ब��
मापन गनु�, द�ाबे�जकरण गनु� र �ड�जटल अ�धकारका प�ह�मा �बशेषग�र
अ�भ��� �त�ता, गोपनीयता, �ह�सार�हत बा�े अ�धकार, इ�रनेटमा�थको प�ँच
इ�ा�दलाई नेपाली मानव अ�धकारको प�रबेशमा अझै उजागर गनु� हो।

�म �डया  अ नुगमन  � �त वे दन  २०२१
 

यस �म�डया अनुगमन र स�म�ाको थालनी �कन? 

नेपाली �म�डयामा �ड�जटल अ�धकारको स�म�ा�क अव�ा
यस वा�ष� क �म�डया अनुगमन ��तवेदन सन् २०२१ मा (अनुसूची १ मा उ���खत)
�म�डयाह�को अनुगमनबाट आएको समाचारह�लाई (अनुसूची २ मा) उ���खत
�ब�ध अपनाई �न��ल�खत मु�ाह�मा �वभा�जत गरी ��ुत गद�छ�। 

पृ �  १  



नेपाल सरकार�ारा �ड�जटल नेपाल �ेमवक�को कामसंगै थु�ै �ड�जटलाइजेसनका
काय��मह� अ�घ बढाईएको छ। ती म�े मु�तया: नाग�रक एप, ई पासपोट�,
रा��य प�रचय प�, �ाट� �स�ट स��� �स� समाचारह� �का�शत भए। �सैगरी
सरकारी �यास ��प कालोबजारी रो� �स�स�टभी जडानको ��ाव, सूचना
महामाग�को काय� इ�ा�द प�न रह।े सूचना र ��व�धको �े�मा �बकास गद� सुखी र
स�ृ� नेपालको नारालाई साथ�क गन� सरकारी �यास��त नाग�रकह�को के�ह ��
के�ह भरोसा प�न दे�ख�न। सरकारी �य�ह�लाई �ड�जटल मा�ममा ढा�नको
ला�ग �ब�भ� तहबाट सुझाब �दने ग�र�। ज�ै नेपालमा हालै स�� जनगणना
२०७८को काय� प�न �ड�जटलआईज गनु� पन� सुझाब प�न सरकारलाई �दइएको
पाइ�।

नेपालमा �ड�जटललाईजेसनको असर
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तर यी पहलह�मा नाग�रक तहबाट �� गनु� पन� �श� ठाउँह� छन्। जनगणना
२०७८ को त�ांकको �ब�ापन र गोपनीयताको सवाललाई हामीले बेवा�ा गन�
�म�ैन। ��ै �व�ह�ले नाग�रक एपमाफ�त ��तगत डाटा चोरीको स�ावनाबारे
सचेत गराईरहकेा छन्। �समा�थ नाग�रक एपका ला�ग आ�ै नामको �समकाड�
अ�नवाय� �नुपन� �ावधान गोपनीयताको �हसाबले स�ेदनशील �बषय हो। ई-
पासपोट� स��� �� कानुन नभएर कुनै ���को गो� सूचनाह�को संर�ण न�ने
जो�खम दे�ख�। �सै ग�रकन गाडीह�मा ७ म�े ५ �देशमा अ�नवाय� �पमा लागु
भएको ई��ड न�र �ेट (�ड�जटल न�र �ेट)भएको गाडी य�द रे�डयो ���े�ी
प�हचान गेट भएको ठाउँबाट गयो भने �सलाई �याक गन� स�कने कुराले पुनः
उपभोगताको गोपनीयताको हकमा�थ �� खडा गछ�। साथै रा��य प�रचय प�को
ला�ग ज�ा ग�रने जनसां��क र जै�वक �ववरणह� एउटा काड�को �चपमा संचय
�ने �ँदा ���को गोपनीयतामा झन् जो�खम थ�े दे�ख�। सम�मा �ड�जटल सेवा
�दान गन� दौडमा �योगकत�ह�को ���गत र संवेदनशील डाटाह�लाई य�ा
�ड�जटल काय��मह�ले बेवा�ा गरेको दे�खनछ। साथै हतारमा य�ो काय��मह�
�ाउनु भ�ा प�हले अ�यन र �सलाई �योगकत�मुखी कसरी बनाउने भनेर
सरोकारवालासंगको परामश�मा योजना बु�पन� दे�ख�।

"लाइन द�ेख अनलाइन" सेवाह� �नराशाजनक
सरकारी सेवाह� अनलाईन माफ�त �ा� गन� स�कने सु�वधाको बाबजुत आम
नाग�रकले लाइनमा नै बसेर प�न रा�ो संग सेवा नपाएको अव�ा भु�न �म�ैन।
अक� तफ� इ�रनेटको प�ँच नभएको ठाउँका �योगकत�को ला�ग यो दोहोरो झ�झट
हो। य�ा लाइनह� जे� नाग�रक या अपांगतामै�ी �ँदैनन्। ई-पासपोट� दत�को
ला�ग अ�नवाय� �पमा रा��य प�रचय प� दत� गनु�पन� �ावधानले �योगकत�ह�को
सेवामा प�ँच ���यालाइ थप झ�झ�टलो बनाएको छ। य�ो �ावधानले पासपोट�
दत�को ला�ग गएका सेवा�ाहीह�लाई दत� ���या अझै लामो र असहज बनाउने
काम गछ�। तर सरकारी तवरबाट यस स��� खासै उ�रदायी र संबेदनशील काय�ह�
भएको दे�ख�।

उपभो�ाको डाटाको सुर�ा खोइ? 
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इ�रनेट एउटा श��शाली �ोत भएका कारण यसमा सबैको पँ�चको अ�धकार
�ा�पत गनु� ज�री छ। मु�तया म�हला, �ेयर, जनजाती, द�लत, यौनकम�
इ�ादी सीमा�कृत समूह जो प�ह�ै दे�ख अ� �ोत साधनह�बाट ब��त पा�रदै
आएका छन् उनीह�को हकमा सुचना मा�थको अ�धकार, अ�भ��� �त�ता,
अ�भयान �नम�ण ज�ा ��याकलापका ला�ग प�न पँ�चयु�ताको सवाल झनै
मह�पूण� �न जा�। हाल मोबाईल डाटामाफ�त् इ�रनेट �योग गन�ह�को सं�ा
उ�े� �पमा ब�ढरहकेो छ। सरकारका तफ�बाट नाग�रकका ला�ग सूचना ब�कको
पहल समेत सु�वात ग�रएको छ। तर ब�ढरहकेा उपभो�ाम�े प�न म�हला तथा
�समा�कृत ���ह�को प�ँच क�तको बढेको छ या सामा�जक सां�ृ�तक ब�ेज
�बना नै उनीह�ले इ�रनेटको उपभोग गन� पाएका छन् त भ�े सवाल ट�कारो ��।
��ै सुचना ब�क ज�ो पहलले कसलाई बढी लाभ �द�, �ापारी या श��मा
रहकेाह�को ला�ग? या �समा�कृत वग�को �ोत या अवसरमा�थको प�ँच बढाउनका
ला�ग भ�े �� गनु� आव�क ��।

इ�रनेटमा�थको सव�सुलभ पँ�च
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�व�भ� �म�डयाह�मा �का�शत समाचारह�को स�म�ा गद� म�हला, बालसमूह,
अपा�ता भएका ��� तथा सीमा�कृत समुदायको इ�रनेटमा�थको पँ�चको
अ�धकार �ा�पत गय� या गरेन भ�े तफ� नी�ज तथा सरकारी सरोकारवालाको ��त
�ान गएको दे�ख�। जबक� �समा�कृत समुदायका धेरै �ड�जटल सवालह� बारे
कुरा नै भएको छैन। उनीह�का �म�डयाह�मा �का�शत समाचारह�ले समेत भौ�तक
�वकासको मोडल अनु�प मा� समाचार स�ेषण गन� तर सीमा�कृतका य�ा
सवालह�लाई �ान न�दएको पाइ�। �वशेषगरी �ामीण भेग, अ�श��त या �न�
वग�य ���को सवाललाई उजागर गरे प�न अ�त: इ�रनेटले बाल यौनशोषण,
चोरी, ठगी, �ह�सा बढेको, ए�ोपन �नराशा या मान�सक सम�ा ब�दै गएको र
बाल म���मा नकारा�क �भाव पान� खालका समाचारह� मु� �पमा
�का�शत भएको दे�खयो। 
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को�भड महामारी प�ात् इ�रनेट �योगको आव�कता झनै बढेर गएकोमा प�न
�व�भ� सरोकारवालाह�ले पँ�चयु�ताको सवाललाई समेटेको भे�ट�। जसमा
दुग�म �ानमा अ�ीकल फाइबर �ब�ाउने दे�ख इ�रनेटलाई �नशु� गन� या
यसको मु� घटाउन पहलह� प�न भए। अनलाईन माफ�त् �व�ालयको पठनपाठन
सुचा� गनु�का साथै �ब�ाथ�ह�लाई �समकाड� बा�ने कामह� संगसंगै अनलाइन
मा�म क�तको सबै �व�ाथ�का ला�ग पँ�चयो� छ त भ�े बहस प�न भए।
सरकारले नाग�रक एप माफ�त् �व�भ� सु�वधाह� नाग�रकको हात हातमै पुय�उने
काय�को थालनी गरेको पाईयो। ��ै �व�ुत �ा�धकरणले �व�ुतको पोलमा
इ�रनेटको तार राखेको र �सको भाडा तो�को ला�ग इ�रनेटको तार काटी�द�दा
उपभो�ाह�ले हरैानी खे�ु परेको अव�ा �थयो। 

को�भड, अनलाइन �श�ा र�नशु� इ�रनेटको अव�ा 

बग�य प�ँचको सवालमै �स�मत �म�डया 

https://nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx/NEPSE/Nepal-Stock-Exchange-Limited/id/41138
https://www.onlinekhabar.com/2021/06/972404
https://www.setopati.com/politics/228495
https://gorkhapatraonline.com/open/2021-05-29-38470
https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/468041-1614489914.html
https://www.newsofnepal.com/2021/08/01/425008/
https://english.onlinekhabar.com/online-education-not-yet-a-necessity-in-nepal.html
https://www.imagekhabar.com/news/257496/


अनलाईन गोपनीयता

इ�रनेटको �योग स�भ�मा ���गत गोपनीयताको अ�धकार प�न एक मह�पूण�
सवाल हो। यसले ���को मय��दत अनलाइन उप��तीमा सघाउ पुय�उछ भने
गोपनीयताको हनन �नु अनलाईन �ह�सासँग स���त �वषय प�न हो। सन् २०२१
को �म�डया अनुगमनबाट ���को गोपनीयता स��� अ�धकारलाई �छटफुट
�पमा उठाइएको दे�ख�। 
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सूचना तथा स�ार ��व�ध म�ालयले सरकारी काय�लयको आ�धका�रक वेबसाइट
�नम�ण तथा �व�ापनस��ी �नद��शका २०७८ जारी गरेको छ जुन के�ह हदस�
सकारा�क प�न छ। �सैगरी सरोकारवाला क�तपय �नकायबाट नाग�रकको
गोपनीयता ��� �पमा हनन �नेखालका ग�त�व�धह� भएको समेत पाईयो।
हामीकहाँ सरकारी तथा नी�ज तहबाट भएका �व�भ� पहलह� ज�ै रा��य प�रचय
प�, नाग�रक एप, �ाट� �सटी, बैि�कग कारोबार इ�ादीमा�योगकत�को
गोपनीयताको हकस��� बहस �छटपुट �पमा �म�डयामा आएको दे�ख�। तर
यसबारे सबै नाग�रक र सरोकारवालाह�ले ग�हरोसँग बहस र खबरदारी गनु�पन� अ�त
आव�क अव�ा छ। 

सरकारी तहबाटै पालन �दनैन् गोपनीयता स��� नी�तह� ! 

जन�र मै यो क�ो �स�स �टभी मोह? 
अनलाईन र सोसल �म�डयामा कसरी सुर��त �दै आ�ो गोपनीयता कायम रा�े भ�े
�स� उपायह� �म�डयामा आएको दे�ख�। �ा�एपको गोपनीयता प�रवत�न
नी�तसँगै अनलाइन गोपनीयताको �वषयले अझै ब�ढ समाचारमा �मुखताका साथ
�ान �लएको दे�खयो। एक अ�यन अनुसार अनलाईन गोपनीयता ��त
�योगकत�ह� सजक र सचेत �दै गएको प�न दे� स�क�। य�पी �योगकत�ह�
बीच �स�स �टभी �ामेरा ��तको मोह बढेको र �ानीय �शासनको जानकारी �बना
नै �स�स�टभी जडान गन� होड चलेको पाउन स�क�। यहाँ�नर ���गत सुर�ाको
लागी �स�स �टभीको �योग बढेको भए प�न यसले मा�नसको सुर�ा �ारे�ी नगन� र
उ�ो अ�को ���गत गोपनीयता मा�थ खलल पु�े स�ावना हामीले �बस�न
�म�ैन।
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अ�तरा��य स�ीह� र नेपालको सं�वधानले समेत अ�भ��� �त�तालाई मौ�लक
हकको �पमा �ीकार गरेको छ। यसै स�भ�मा इ�रनेट र अनलाईन थलो माफ�त्
�� ग�रने मा�नसका �वचार, यौ�नकता इ�ादी प�न अ�भ��� अ�धकार कै
��प भएको म�ेनजर गद� हामीले यसको अव�ा मापन गय�। 

�ड�जटल थलोमा अ�भ��� �त�ता 
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जसमा सन् २०२१ मा सरकार�ारा �व�भ� ऐनह�को म�ौदा र योजनाह� जारी
भएका छन् जसले अनलाइन अ�भ��� अ�धकारको �वषयसंग सरोकार रा�छ।
सरकारबाट ��ा�वत सामा�जक संजाल �नद��शकाले जुनसुकै सामा�जक
संजाललाई प�न नेपालमा दत� गनु�पन� �ावधान ��ाव गय�। ��ै �व�ापन बोड�ले
�व�ापन आचार सं�हताको म�ौदा साव�ज�नक गय�। रा��य साइबर सुर�ा नी�तले
अनलाइनमा �ने म�हला �हसँा �ूनीकरण लगायतको कुरा अ�घ साय�। इ�रनेटमा
�ने “हानीकारक” सामा�ी �फ�र र �क गन�का ला�ग सरकारले एक अव�
��ाएको समाचार समेत �का�शत भयो। सम�मा यी �यासह�ले म�हला तथा
सीमा�कृत समुहह�को अनलाइन सुर�ाको नाममा उनीह�को एजे�ी र यौ�नक
अ�भ��� से�र गन� या 'हानीकारक' सामा�ीको �फ�र गन� नाममा नाग�रकको
अ�भ��� अ�धकार कटौती �नस�े स�ावना बताउँछ। 

अनलाइन अ�भ���मा से�र र कटौती गन� अ� �यासह� प�न यसमा समे�
स�क�। �हरी �शासन र �ा�स हाता�भ� �टक टक �नषेध ग�रएको समाचार र
साइबर �ुरो�ारा सामा�जक संजालको दु�पयोग नगन� जारी ग�रएको �व���ले
समेत �त� अ�त� सामा�जक सदाचार, नै�तकता इ�ा�दको नाउमा ���को
अ�भ��� अ�धकार कु��त गछ�। 

अ�भ��� अ�धकार��त सरकारी र नी�तगत उदा�सनता 

��ै �व�भ� पाट�ह�बाट आफू �नकट अनलाईन काय�दलको �नम�ण र �ब��न
भएको दे�ख�। जसमा साइबर सेना, साइबर सक�ल, एनसी �वन ज�ा नामह�
अगाडी आए। पाट�को �व�ध �वधानबारे काय�कत� र जनतालाई सुसू�चत गद�
पाट�को दु�चार गन� त� �व�� काम गन� भ�नए प�न यसले श��शाली नेतृ�को
कामलाई �� र समी�ा गद� �सको ��तकार �ने र नाग�रक अ�भ��� कुि�ठत
�नस�े अव�ा प�न नकान� स�क�। 
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अनलाईन �ह�सास��ी समाचारह�ले प�न सन् २०२१ मा �श� �ान पाएको
दे�ख�। एक �ोतका अनुसार म� अग� दे�ख नोभे�रस� ज�ा १२६८ वटा
अनलाईन �ह�साका घटनाह� साइबर �ुरोमा दत� भएको पाईयो। �छटफुट �पमा
अनलाईन �ह�साका अपराधीह� समा�तएको खबर प�न बा�ह�रए। �ह�साको �व��मा
म�हलाह� संग�ठत त�रकाले अनलाईन माफ�त् नै ��तकार र खबरदारी मा उ��ए। 

��व�ध आधा�रत/ अनलाईन �ह�सा
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म�हला माच�को अवसरमा �पतृस�ा�क संरचना र मु�मा�तालाई खबरदारी गरेका
कारण �व�भ� म�हला अ�धकारकम�ले अनलाईन �ह�साको सामना गनु�पय�।
उनीह�मा�थ �ह�ु अ�तवादी श��बाट घृणा�क स�ेश, �ोल, �ान मान� र
बला�ारको ध�क�ह� समेत आए। यसबाट अफलाइन अ�भयान र अ�भ���को
अनलाइनसँगको अ�रस��ता र म�हला तथा सीमा�कृत समूदायका
अ�भ���ह� �ह�साको मारमा पन� खतरा �� दे�ख�।

मु�तया �म�डया, नाग�रक समाज र संघस�ाह�ले म�हला �दवस या १६ �दने
अ�भयान अ�तगत अनलाईन �ह�साको मु�ालाई �मुखताका साथ उठान गन� गरेको
पाइ�। य�पी म�हला स���त मु�ाह� उठाउन स���त �दन या अ�भयानमा
मा� �स�मत �नुपछ� भ�े छैन। �सै ग�र अनलाइन �हसँालाई इ�रनेटका कारण �ने
अलग �कारको �हसँा भ�ा प�न यथावत सामा�जक श�� संरचनाकै कारण
अनलाइनमा �स�ज� त �हसँाको �पमा बु�झनु पछ�। यस �म�डया अनुगमनलाई आधार
मा�ा भने अनलाइन �ह�साको संरचनागत पाटोलाई भने कमै मा� उजागर गरेको
पाइयो।

म�हला �दवस र अ�भयानको सेरोफेरोमा अनलाइन/ म�हमा 
�ह�सा �ब��का समाचारको ओइरो

"इ�रनेट असुर��त र खतरनाक ब� ैगरकेो" भा� 
हा�नकारक
अनलाइन �हसँाका मु�ाह� उठाउदा इ�रनेट म�हला, बालसमुहको ला�ग खतरनाक
या डर लादो �ान अथवा आम मा�नसकै ला�ग तनाबपूण� �ान ब�ै गएको भा�
ब�ढ जो�डएर आएको पाइ�। अनलाइन �हसँा स��� समाचारह�मा �योग ग�रने
अ�धकांश �च� र फोटोह� प�न यसको �माण �न्। जसमा पी�डतलाई �नरीह पा�
ज�ो देखाइ�। ता अपराधीह�लाई अ�ात या अँधेरोमा बसेको रह�मयी �च�ण
ग�र�। जबक� यो �ह�सा �चनजान कै ���बाट प�न अझ �ने गछ�। अ�ात
आवरणले खाली अपराधीको संकेत जनाउनु दुभ��पूण� छ। 
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य�कनभने अ�ात बसेर नै क�तपय म�हला या �समा�कृत बग�का ���ह�
इ�रनेटमा खु�न पाएका ��न्। जसलाई घर प�रवारले इ�रनेट चलाउन �त�
अ�त� ��तब� लगाउँछन्।

अनलाइन �ह�साको सवालमा यो हा�ो सामा�जक साँ�ृ�तक श�� संरचना कै उपज
म�हलामा�थ �न��ने �ह�साको अनलाइनमा �व�ा�रत �प हो भ�े बु�ु आव�क छ।
म�हलाह�को ला�ग इ�रनेट मा� असुर��त �ान नभई सम� घर समाज प�न
उ��कै असुर��त र समतापूण� छैन जुन कुरा इ�रनेटको थलोमा प�न लागु ��।
अनलाइन �ह�सा कम गन�का ला�ग सामा�जक साँ�ृ�तक मु� मा�तालाई नै �चद� र
प�रवत�न गद� यसको सम�तामा सुधार खो�ु ज�री छ। अक�तफ� इ�रनेट खतरनाक
�ान मा� नभई आन�दायी र उपयोगी मा�म हो भ�े भा�लाई प�न �ा�पत गद�
लैजानुपछ�। 

'अ��लता' र 'च�र�'ह�ामा आधा�रत �मपूण� �ाय �णाली 
अनलाइन �ह�साको समाचारह�मा च�र�, च�र�ह�ा, अ�ील त��र, �भ�डयो ज�ा
श�ह� �श� समे�टएको पाइयो। च�र� ह�ा या 'अ��ल' साम�ी �योग गरेको
आरोपमा युटुबर र अ� ���ह� समा�तएका छन्। यहाँ अपराधीले सजाय पाउनु
पी�डतको �ाय�ा��को ला�ग अथ�पूण� त छ नै। तर केको आधारमा ��ा
ग�त�व�धह� अपराध मा�नएको छ त् भ�े कुरा प�न मह�पूण� ��। न� शरीर या
गो� अंग दे�खएका साम�ीलाई 'अ��ल' ठ�ाउनु पुरातन �प��स�ामक मा�ताकै
उपज हो। अपराध तय गन� य�ो आधारले म�हलाको यौ�नकतालाई च�र� र
��लतासंग जोडेर हने� प�रपाटीलाई नै मलजल ग�ररहकेो ��। साथै च�र�
जोगाउनकै ला�ग म�हलाह�ले आ�ो यौ�नक अ�भ���लाई �नय�ण गनु� पन�
खालको संर�णवादी �पतृस�ा�क सोच �नर�र हावी �न जा�। जसले सहम�त मै
कसैले अंतरंगी साम�ी सेयर गन� चाह े प�न �सको अपराधीकरण �� र अ�त
यौ�नक अ�भ��� �त�ताको अ�धकारमा बाधा पु�छ। ब� ���गत आपसी
म�जुरी या सहम�तलाई र गोपनीयतालाई कुि�चएको आधारमा ��ा अपराधह�
पुनप��रभा�षत �नु ज�री छ। य�ो खालको भा� �ा�पत गन�का ला�ग प�न
�म�डयाको �मुख हात �नु पछ�।
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नेपालमा इ�रनेटको �योग मौलाउदो अव�ामा दे�ख�। जसमा सरकार र
�नजी �े�बाट इ�रनेट �ब�ार र �ड�जटाइजेसनमा स��यता अ�ल बढी दे�ख�
भने �म�डया सूचनादाताको भू�मकामा स��य पाइएको छ। य�पी नाग�रक,
संघ सं�ा, �ा��क �े�को सचेतना र मानव अ�धकार मुखी प��त स�हतको
स��यता समेत यसमा थप �नु पछ� अ�न मा�ै हामीले पुण��पमा �ड�जटल
अ�धकारको ��ाभू�त गन� स�छौ।

�ड�जटल मा�म र ��ब�ध स��� समाचार स�ेषण गद� �म�डयाले �ड�जटल
अ�धकारको �ापक �बषयलाई सम�तामा अझै समे� नसकेको दे�ख�। 

अनलाइन �हसँा बाहके �ड�जटल अ�धकारसंगै अ� सवालमा म�हला तथा
�समा�कृत समुदायका मु�ालाई �म�डयाले ��त �ान �दएको पाइएन।
अ�भ��� �त�ताको सवाललाई अ�ल धेरै �मुखता �दइएको चै पाइयो।

इ�रनेट र ��वधीको �ुत �व�ारसँगै यसको �योगकत�ह� प�न �दन�दनै ब�ढरहकेा
छन्। नेपाल टे�लकमको वैशाख २०७७ स�को त�ा�क अनुसार नेपालमा हाल
८४ ��तशत अथ�त् २,५४,१९,३२५ जनाले इ�रनेटको सु�वधा उपभोग ग�ररहकेा
छन्। को�भड प�छको प�रवेश �नया�ा अनलाइन माफ�त् ग�रने ग�त�वधीह� झनै
बढेर गएको छ। 

�ड�जटल ��वधीको �व�ारसँगै यसले संसारको प�र�� अक�  बनाई�दएको �व�ास
ग�र�। यो मानव जातीको ला�ग अ�त मह�पूण� सा� सा�वत भएको ठा�न�।
यसको मानव जीवनसँग ��� स�� �नाले �ड�जटल ��वधी र मानवअ�धकारको
अ�रस��बारे प�न छलफल गनु� ज�री ��। जसको �े� यस ��तवेदनमा उ�ेख
गरेभ�ा बाहके प�न �नकै फरा�कलो छ। बडी ए� डाटाले भने यस ��तवेदन माफ�त्
नेपाली प�रवेशमा ��वधी र मानव अ�धकार/�ड�जटल अ�धकारको अव�ा क�ो
छ भ�े मापन र चच� प�रचच�को �यास गरेको हो। 

नेपाली �म�डया प�रबेशमा �ड�जटल अ�धकार स��� हामीले पाएको मु� �वृ�� र
�न�ष� �न� छन् :

�न�ष�
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अनलाइन �हसँाका समाचारह� प�न �पतृस�ा�क संर�णवादी धारबाट
ले�खएको पाइयो जसले म�हला र �समा�कृतमा�थ �ने �हसँाको य�ा
�बषयलाई उनीह�को मानबअ�धकार भ�ा प�न यौ�नकतामै �स�मत सवाल
बनाइ�दएको छ। �म�डयाका �रपोट� अझ पी�डत मै�ी बनाउन य�ा �बषयको
उठान गरेर मा� पु�ैन। ब� सम� सामा�जक संरचनालाई म�नजर गद� ��ा
सवाल प�न समाबेस गद� जानु पछ�। �ड�जटल अ�धकार स��� सं�ाह�ले
गरेको अ�यन ��तबेदनह� प�न अनलाइन �हसँास��� घटना कभर गद�
म�सनोसंग अ�यन र �व�ेषण गन� सहयोगी �न् स�छन्।

�ड�जटल अ�धकारलाई �भाव पान� वा पान� स�े कानुन, काय��व�ध,
�नद��शकाह�को �नम�ण र बहस बा�ै भएको तर यसले लोकता��क
अ�धकारमुखी प��तलाई भने समे� सक� को दे�ख�। अनलाइन ग�त�व�धलाई
�नयमन गन� धेरै कानुनह� �ाईरा�दा सरोकारवालासंग उपयु� परामश� र
छलफल प�न भएको पाइदैन।

अनलाइन �हसँाका समाचारह� प�न �पतृस�ा�क संर�णवादी धारबाट
ले�खएको पाइयो जसले म�हला र �समा�कृतमा�थ �ने �हसँाको य�ा
�बषयलाई उनीह�को मानबअ�धकार भ�ा प�न यौ�नकतामै �स�मत सवाल
बनाइ�दएको छ। �म�डयाका �रपोट� अझ पी�डत मै�ी बनाउन य�ा �बषयको
उठान गरेर मा� पु�ैन। ब� सम� सामा�जक संरचनालाई म�नजर गद� ��ा
सवाल प�न समाबेस गद� जानु पछ�। �ड�जटल अ�धकार स��� सं�ाह�ले
गरेको अ�यन ��तबेदनह� प�न अनलाइन �हसँास��� घटना कभर गद�
म�सनोसंग अ�यन र �व�ेषण गन� सहयोगी �न् स�छन्।

�ड�जटल अ�धकारलाई �भाव पान� वा पान� स�े कानुन, काय��व�ध,
�नद��शकाह�को �नम�ण र बहस बा�ै भएको तर यसले लोकता��क
अ�धकारमुखी प��तलाई भने समे� सक� को दे�ख�। अनलाइन ग�त�व�धलाई
�नयमन गन� धेरै कानुनह� �ाईरा�दा सरोकारवालासंग उपयु� परामश� र
छलफल प�न भएको पाइदैन।
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टेकपाना, रातोपाटी, द रेकड�, देश स�ार, का��पुर, गोरखाप�, आइ.�स.टी. �ेम
�ाग�जन, खरीबोट �ुज् २४, नेपाल लाईव, राजधानी, नाग�रक दै�नक, �हमाल
खबर, ईमेज खबर, अ�लाईन खबर,फरकधार नयाँपेज, �ब.�ब.�स. �ुज् नेपाल,
नेपाली टाई�, �वकास �ुज्, �ुज् ओफ नेपाल, नेपाल पाना, लोका�र, अथ�-
डबली, सेतोपटी, सौराहा अ�लाईन , मकालु खबर, हा�ा कुरा, कारोबार डेली , घटना
र �वचार, अ�पूण� पो�, फाईनेनसीअल नो�टसेस, काठमाडौँ �ेस, बीजमा�ु,
�शलाप�, �ाट� पा�लका, आ�थ� क�ुज्, कोशी अ�लाईन, के��ब�ु, उ�ालो
अ�लाईन, अथ� सरोकार, ब�क�क�ग खबर, नयाँप��का, थाहाखबर, नेपालीपैसा,
देशस�ार, �हमालखबर, १२ खरी, प�हलो पो�, राई�ज�ग नेपाल, माई �रप��का 

यस ��तवेदन माफ�त् सन् २०२१ को वष�भरी नेपाली प�रवेशमा �ड�जटल
अ�धकारको अव�ा क�ो र�ो भनी �व�ेषण गरेका छौ। जसमा मु� अनलाईन
�म�डयामा �का�शत �ड�जटल मा�म, इ�रनेट, ��वधी इ�ादीसँग स���त
समाचार तथा �बचार �वमश�ह�को अनुगमन, संकलन, अ�यन र �व�ेषण गय�।
ज�ा ६०७ सं�ामा संक�लत समाचारह�लाई �वगतमा �ैमा�सक सं���
��तवेदनह� प�न �काशन र सं�ेषण गय�। यस वा�ष� क �म�डया अनुगमन
��तवेदनमा तीनै �ैमा�सक र सम� अनुगमनबाट आएको �व�ेषणलाई उ���खत
मु�ाह�मा �वभा�जत गरी ��ुत गरेका छ�। य�पी यस अनुगमन र ��तवेदन
लेखनमा समाचारको सं�ा भ�ा �सले उठाएको �बषयलाई गुणा�क �ब�धबाट
�व�ेषण गरेका छ�। 

नोट : यस अनुगमन ��तवेदन हा�ो ए�ै सं�ागत पहलबाट भएको हो। यध�प
भुलचुकको स�ावनालाई �ीकार गद� के�ह सुझाव वा ��त��या भए
communication@bodyanddata.org माफ�त इमेलमा स�क�का लागी
आ�ह गद�छ�।

ध�वाद ! 

अनुगमन ग�रएको �म�डयाह� 

अ�यन �वधी
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अनुसूची


