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नेपाली �म�डयामा बष� भ�र �ड�जटल अ�धकार स��� क�ा �बषयब�ु, संदेश र
�वृ�� �ाथ�मकतामा परे अ�न ��वधी र इ�रनेटसंग स���त हा�ो
मानवा�धकारको ��प क�ो दे�ख� भ�े छलफल र बहस प��नका ला�ग
हामीले गत बष� दे�ख यस स�म�ा�क ��तवेदनको थालनी गरेका हौँ ।

नेपाली �म�डयामा �ड�जटल अ�धकारको
स�म�ा�क अव�ा

यस वा�ष� क �म�डया अनुगमन ��तवेदन सन् २०२२ मा (अनुसूची १मा उ���खत)
�म�डयाह�को अनुगमनबाट आएको समाचारह�लाई (अनुसूची २ मा) उ���खत
�ब�ध अपनाई हा�ो �म�डया अ�यन �व�ेषण ��ुत गद�छ� ।



�ड�जटलाइजेसनका पहल, अनुभव र
असरह� 
बष� २०२२ भरी नेपाल सरकार र नी�ज �े�बाट �ड�जटल ��व�ध र इ�रनेटको प�ँच
तथा �योगलाई बढावा �दने �श� काय��म र अ�भयानह� संचालन भए । जसमा
�ड�जटल पूव�धार �बकास, यसमा ग�रएको लगानी, नी�ज �े�को भू�मका,
लगायतको बहस र रा��य प�रचय प� स��� जानकारी, �कसान प�रचयप� तथा
�नशु� ई �समको �वतरण, एमडीएमएस, इ�ोसड न�र �ेटको �डजाइन, इ�रनेट
जडानको ग�त �ुत �दै गएको, नाग�रक सेवा के�को अवधारणा ज�ा समाचारह�
समाबेश छन् । सरकारले यस बष� इ�रनेट सुशासन स���त कानुनह� ज�ै
�व�ुतीय सुशासन आयोगको अवधारणा, �ब�ापनको �नयमन गन� ��न �फड
पो�लसी, त�ांक �बभाग �धानम�ी काय�लय मातहत रा�े गरी त�ांक �बधेयक
पास  गरेको छ । यस बष� �ानीय, संघ र �ादे�शक चुनावको माहोलमा भो�ट�ग
मे�सन, मतदाता �श�ा, सामा�जक संजालको �योग, �� वाइफाई र इ�रनेटको
घोषणाप� आ�दको चच� दे�ख� ।
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https://lokaantar.com/story/178309/2022/4/7/interview/anil-kumar-datta
https://gorkhapatraonline.com/news/11565
https://gorkhapatraonline.com/news/11686
https://ekantipur.com/news/2022/05/09/165209779419277901.html
https://www.imagekhabar.com/news/321697/
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-telecom-distributing-free-e-sim/
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/mdms-system-to-be-fully-implemented-from-december-30/
https://www.techpana.com/2022/135986/
https://baahrakhari.com/detail/365515
https://baahrakhari.com/detail/365515
https://ekantipur.com/business/2022/12/09/167058500933759955.html
https://ekantipur.com/business/2022/09/04/166225429322581369.html
https://english.onlinekhabar.com/clean-feed-policy-tv-no-one-happy.html
https://english.onlinekhabar.com/clean-feed-policy-tv-no-one-happy.html
https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1176541
https://english.onlinekhabar.com/no-electronic-voting-ballot-papers.html
https://english.onlinekhabar.com/no-electronic-voting-ballot-papers.html
https://technologykhabar.com/2022/08/22/116852/
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/93975/2022-08-21
https://ekantipur.com/local-elections-2022/2022/04/24/165078980276066113.html
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सरकारका तफ�बाट �ड�जटाईजेसन र �ड�जटलाइजेसनको पहल पछाडी �ड�जटल
सा�रता, सुशासन, �बकास र स�ृ��को आशय �मुख दे�ख� । जसमा आ�थ� क
�ड�जटल सुशासनबारे अझ धेरै पहल भएको दे�ख� । �ड�जटलाइजेसनको पहल
�ानीय, �ादे�शक र संघीय तहस� फै�लदै गएको समेत छ । �म�डयाले प�न
सरकारी पहललाई �मुखताका साथ् उठाएको �म�डया अ�यनबाट हामीले पाय� ।
�म�डयाले �ड�जटल सुशासनको उठान गद� आ�थ� क चलखेल, सरकारी �मता मा�थ
��, अ�ब��त �णालीको जानकारी �दने काम गरेको छ । य�पी य�ा
पहलह�मा जनसमुदाय �समा प�न �बप�, म�हला, �समा�कृत, ल��गक तथा
यौ�नक �व�वधता र अपा�ता भएको समुदायह�लाई के�मा राखी नी�त तथा
काय��म नबनाइनु जसका कारण यी समुदायमा पन� स�े र परेका असरह�मा भने
�म�डया लगायत स���त प�को �ान खासै गएको दे�खदैन । सरकाले अ�घ
सारेको काय��मह� नाग�रक र समुदाय तहमा छलफल नगरी लागु गद� य�ा
काय��मह� कसका ला�ग �कन �ाइ� भ�े ��का साथै जनताको ��तरोध र काय�
असफलताको समेत सामना ग�ररहकेो छ ।

https://www.techpana.com/2022/118043/
https://en.koshionline.com/newsdetails/49409
https://baahrakhari.com/detail/373409
https://ekantipur.com/business/2022/07/19/165819470760119991.html
https://ekantipur.com/news/2022/07/26/165879688119014052.html
https://www.ratopati.com/story/244831/2022/6/12/embossed-number-plate-
https://www.techpana.com/2022/129163/
https://en.koshionline.com/newsdetails/49727


बष� २०२२मा सरकारले अ�घ सारेको सामा�जक संजाललाई करको दायरामा लाउने
आ�थ� क नी�त तथा काय��म, �ेस काउ��ललाई अनलाइन �म�डया �नयमन गन�
�म�ने आदेशले �ेस �त�तासंगै हा�ो अ�भ���को अ�धकारलाई प�न �नयमन र
�नय�ण गन� दे�ख� । हा�ो संचार मा�ममा रा�को �नय�ण �ने गरेको कुरा
सरोकारवालाले महसुस गरेकै त� हो । �नव�चनको बेला उकेरा �ुज सभ�रमा
अन�धकृत �वेश ग�र रा��य �त� पाट�का नेताबारे एक समाचार �ड�लट ग�रएको
र मुलधारका एक नेताको छोराको उ�ेदवारी मा�थ �� गद� ले�खएको सेतोपा�टको
एक समाचार हटाउन �नद�शन �दइएको खबरले प�न नेपालमा �ेश र अ�भ���
�त�ता अझै ब�लयो �न सकेको छैन भ�े जनाउँछ । ��ै �नव�चन �म�डया
अनुगमन संय� स�हतको ‘�ेस अ�फस �ापना तथा स�ालनस��ी काय��व�ध,
२०७९’ले �नव�चन आयोगले सोसल �म�डयाको अनुगमन गद� �नव�चन वरपरका
नाग�रक अ�भ���लाई प�न �नगरानीमा रा�े �यास गरेको �थयो । जसमा
आयोगले सेना �हरी प�रचालन गन� समेत �यास गय� । आयोगले �नव�चनका
उ�े�ारह�मा�थ ला�ना पूण� अ�भ��� र अ�भयान संचालन गरेको दावी गद� "नो
नट अगेन" अ�भयानको पेजलाई ब� गनु� प�न नाग�रकको अ�भ��� �त�ता
�नषेध गन� काय� �थयो । यसका साथै स�ा र श��मा रहकेा उ�ेदवार र नेतालाई
चुनावी आचारसं�हतामा बा�ु भ�ा बढी नाग�रक अ�भ���को �नगरानी र �नषेध
गन� काम �न�नीय नै छ  ।

हा�ो अ�भ��� अ�धकार 
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https://ekantipur.com/business/2022/07/14/165776139142042348.html
https://ekantipur.com/business/2022/07/14/165776139142042348.html
https://www.setopati.com/social/274683
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/977811-1666572065.html?click_from=category
https://twitter.com/ukeraanews/status/1598523063376744449?t=QIQyAPEkfkQPO229pxmNjg&s=19
https://en.setopati.com/political/159845
https://en.setopati.com/political/159845
https://en.setopati.com/political/159845
https://nayapatrikadaily.com/news-details/96926/2022-09-30
https://nayapatrikadaily.com/news-details/96926/2022-09-30
https://ekantipur.com/news/2022/09/30/166449909708419158.html
https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1209513
https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1209513
https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1209513
https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1209715
https://ekantipur.com/opinion/2022/10/30/1667095390392829.html
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�सै गरी कमे�डयन अपूव� ���तज �स�हको प�ाउलाई �लएर प�न अ�भ���
�त�ताको बहस अझ फरा�कलो र पे�चलो भएको हामीले पाय� । हरेक ���को
अ�भ��� अ�धकार सं�बधान र कानुनले नै सु�न��त गरेको अव�ामा कसैको प�न
अ�भ��� अपराधीकरण गनु� �ायपूण� र लोकता��क समाजको ला�ग रा�ो होइन
। �सो भ�नरा�दा चाह े �ो कुनै सोसल �म�डया पो� या कला माफ�त नै �कन
नहोस् हा�ा अ�भ���ह� �समा�कृत समुदाय ��त संबेदनशील �नु भने ज�री छ
। �कन�क समाजमा म�हला�ेष, जातीय उ�ीडन, यौ�नक तथा �समा�कृतह�
मा�थको भेदभाव अझै कायम नै छ र ��ो अ�भ���ले उ�ी�डत बग�ह� अझै
उ�ीडन र दमनमा नप�न् या परेको महसुस नग�न् र ��ो अ�भ���ले
उ�ीडनको भा�ह� ब�लयो बनाउने या पुन��ादन गन� काम नहोस भनेर सबैले
�बचार गनु� आव�क छ । उ�ीडनको भा� कसरी पुन��ादन �� भ�े बु�को
ला�ग बला�ार आरो�पतलाई प�पोषण गन� खालका य�ा गीतह� साव�ज�नक
भएको कुरालाई उदाहरणको �पमा �लन स�क� । जुन अ�भ��� �त�ताको
नाममा अक� �बड�ना प�न हो  ।

��ै ग�र रा��य प�रचय प�का ला�ग फोटो �खचाउदा पालन गनु� पन� मापद�ह�
बारे प�न सामा�जक संजालमा बा�ै बहस भयो । सरकारी नी�त �नयमको
आधारमा ���को �न�ज र यौ�नक अ�भ���मा�थ �नषेध ग�रएको यो प�हलो
घटना भने होइन । "पापाक� परी" नामक तीज गीतमा एक म�हला कलाकारले
पे�टकोट लाएर नाचेको र आ�ो सुहागरातको प�रक�ना गरेको गीतको श�
"अ�ील" भएको ठहय�ई सृजना�क टोलीमा�थ कारबाही �यास ग�रयो जुन
कला�क यौ�नक अ�भ���मा�थ कै ब�ेज �थयो । ��ै समाजमा "अ�ीलता"
फैलाएको भ�ै एक युटूबरलाई प�ाउ र कारबाही गरेको घटनाले प�न हा�ो
कानुनमा समेत अ�भ��� र यौ�नक अ�भ���लाई अपराधीकरण ग�रएको कुरा
�� गछ� । यहाँ प�ाउ परेका यु�ुबरले युवाह� माझ उनीह�को अनुम�त �लएर नै
यौन र नी�ज जीवनका ��ह� सो�े गरेको र मनोरंजन �दान गद� आएको पाउन
स�छ� । जुन �पतृस�ा�क च�र� भएको रा�, कानुन र समाजलाई पा� नभएको
कारण क�थत अ�ीलताको नाममा उनको र संल� युवाह�को अ�भ���लाई
�नषेध ग�रएको पाउन स�क� ।

https://kathmandupost.com/art-entertainment/2022/09/13/arrest-of-comedian-apoorwa-kshitiz-reignites-the-free-speech-debate
https://nepallive.com/story/287407
https://www.bbc.com/nepali/news-62092529
https://nepalsamaya.com/music/2022-08-05-164539
https://kathmandupress.com/detail/68842
https://nepallive.com/story/285670
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अक� तफ� एक युवासमुहले �टकटकमाफ�त देशको सामा�जक, आ�थ� क, सां�ृ�तक
लगायत �व�भ� �े�मा असर गरेकोले उ� एपलाई �नषेध गन� �देश �मुख र
मु�म��लाई �ापन प� बुझाएको खबर आयो । उनीह�का अनुसार �टकटकले
�दन �दनै अ�ीलता र अभ�ता फैलाईरहकेो �नाले यसलाई ��तव� गनु� पन� माग
�थयो जुन सरासर ���को यौ�नक र सम� अ�भ���मा�थको ��तव�को �यास
हो भनेर स���त प�ले नबुझेको दे�क� । �टकटक लगायत कुनै प�न सामा�जक
संजाल ��तव� गरेर सामा�जक �बकृ�त घ�दैन ब� य�ो कामबाट ���ले आ�ो
�हसाबले सामा�जक संजालमा आ�ो �वचार र अ�भ��� पो�े र पद अ�न श��मा
रहकेालाई खुलेआम �� गन� श�� भने गुमाउछ ।

https://www.setopati.com/social/281878
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सं�वधान र गोपनीयता स��� कानुनमा गोपनीयताको अ�धकार सु�न��त भएसंगै
सरकार र �तनका �नकायह� नाग�रकको गोपनीयताका ला�ग संबेदनशील �ने
अपे�ा रा�ख� । तर नेपाली �म�डयामा �का�शत सरकारी वेब पोट�ल असुर��त
�शष�कको समाचारले  यसमा के�ह संशय अव� �न��ाउछ । �समा�थ �ड�जटल
नेपाल �ेमवक� अ�ग�त सबै सेवा सु�बधा �ड�जटाईज र �ड�जटलाइज गन� �यास
ग�ररहकेो सरकारले आफुले संकलन गरेको नाग�रकको सूचना र त�ांक ज�ै रा��य
प�रचय प�, सुचना इ�ा�दको सुर�ा र गोपनीयता कायम रा�े कुरालाई �� गनु�
आव�क छ । यहाँ�नर सरकारले आ�ो वेबसाइटलाई ब�लयो र सुर��त बनाउने
मा� होइन नाग�रकका कम भ�ा कम सूचना संकलन, भ�ारण र अपलोड गन�
नी�त �लनु ज�री छ । 

गोपनीयताको गफ  

चुनावी माहोलमा पाट� र �तनका उ�ेदवारबाट नाग�रकको ���गत मोबाइल
न�रमा �ासेज, �ाइस् कल ग�र भोट मा�े काम भएसंगै यसले मतदाता र
नाग�रकको गोपनीयताको कानुन र हक समेत हनन भएको छ । यसै स�भ�मा
�नव�चन आयोगको आ�ो वेबसाइटमा मतदाताको गो� र संबेदनशील सुचना ज�ै
नाम, ठेगाना, मतदान के� इ�ा�द  नाग�रकह�को सुसू�चत अनुम�त �बना �का�शत
ग�रयो । जुन मतदाताह�को गोपनीयता र उनीह�को भोटलाई समेत �भाव पान�
ग�त�व�ध �थयो । अ� देशह�मा मतदातालाई �भा�वत पान�का ला�ग पाट� र
उ�ेदवारह�ले सामा�जक संजाल माफ�त ��� �बशेष राजनी�तक �ब�ापनह�
स�ेषण गन� गरेको उदाहरणह� �श�ै छन् । 

https://nepallive.com/story/210495
https://twitter.com/bodyanddata/status/1582300604856414208
https://www.techpana.com/2022/139747
https://www.techpana.com/2022/139323
https://techpana.com/2022/139532
https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1167872
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गोपनीयताको गफ गद� नेपाल सरकारले रा��य सुर�ालाई ब�लयो बनाउने नाउँमा,
नाग�रक र 'अवा��त ग�त�व�धह� गन� न�दने' गरी �समा�कृत समुदायलाई
�नगरानीमा रा�े गरेको प�न हामीले �ाल गनु�पछ� । जसमा �समा�कृत समुदायको
गोपनीयता संगै उनीह�को धा�म� क, राजनी�तक अ�भ��� �त�तामा प�न य�ा
�नगरानीले असर गरेको छ । 

हा�ो देशमा प�न पाट�ह�ले मोबाइलमा �ासेज गनु� ��ै अ�ास भएको मा�
स�क� र �नव�चन आयोग ज�ा सरकारी प�बाट ���गत सूचना बा�ह�रन स�े
स�ावना समेत छ । यसै स�भ�मा बडी ए� डाटा लगायत नाग�रक समाजको
पहलमा �नव�चन आयोग सम� मतदाताको गोपनीयता सु�न��त �नुपन� र
वेबसाइटमा भएको सूचनामा साव�ज�नक प�ँचको स�ा स���त ���ले मा�
प�ँच रा� �म�ने माग स�हतको �ापन प� बुझाउने काम भयो । ��त��यामा ��ा
सूचना साव�ज�नक �नुपन� कानुन भएको र जो कसैले प�न ��ो सुचना मागेको
ख�मा आयोगले �दनुपन� र कानुन प�रवत�न नभई के�ह गन� नस�कने जानकारी �ा�
भयो । यसबाट प�न कानुन र रा�का �नकायसंगै गोपनीयताको �बषय ��त
संबेदनशील त�रकाले �लएको दे�ख�दैन । य�पी गोपनीयताको �बषय श�� र
स�ाका न�जक रहकेाह� मा�थ यदाकदा �� गन� संगै उनीह�को कतु�त बचाउ र
अपराध आरो�पत ��तको सहानुभू�तको �बषय भने ब�े गरेको छ ।

यसका अलावा, सरकारबाट जारी सबैखाले कानुन ज�ै ‘नेपाल �वशेष सेवाको
गठन र स�ालन स��ी कानुनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक’,
त�ांक ऐन   र सरकारी सु�बधाह� ज�ै ई �सम, �न��य �समको पुन�व� तरण र
�योग, रा��य प�रचयप�को छपाई , इ�ोसड न�र �ेट , ई हा�जरी, अनलाईन
सरकारी सेवा, �ड�जटल भु�ानी, नाग�रक एप  इ�ा�द सरकारी �नगरानी र�हत र
गोपनीयताको �ारे�ी स�हत �नु पन� पहल र बहस भने यदा कदा भए प�न
�भावकारी त�रकाले अझै �न सकेको छैन । झनै सरकार, नी�ज �े� र
सरोकारवालाको �ड�जटल नेपाल �नम�णको अवधारणा भनेकै सके स� धेरै डाटा
संकलन गनु� र सरकारी - सरोकारवाला �नकायबीच सम�य र �बकासका काय�का
लागी �त डाटा नाग�रकमा�थ पन� स�े हानीलाई वेवा�ा गरी एक अक�लाई सेय�र�ग
गनु� हो भ�े छ । जुन �बकासको नाममा सतही बुझाइ मा� हो  । 

https://ekantipur.com/news/2022/04/10/164955291391847851.html
https://www.bbc.com/nepali/news-61690781
https://bodyanddata.org/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be/
https://ekantipur.com/news/2022/06/13/165508065656536762.html
https://www.setopati.com/politics/278477
https://ujyaaloonline.com/story/75947/2022/9/20/writ-related-accused-of-war-crimes
https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1167872
https://thehimalayantimes.com/nepal/statistics-bill-to-make-data-system-effective
https://ekantipur.com/business/2022/09/22/166384422728387764.html
https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1235157
https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1235157
https://ekantipur.com/news/2022/05/09/165209779419277901.html
https://ekantipur.com/news/2022/05/09/165209779419277901.html
https://www.techpana.com/2022/129163/
https://www.techpana.com/2022/138368/
https://www.setopati.com/politics/273471
https://www.setopati.com/politics/273471
https://biznessnews.com/posts/1846
https://www.techpana.com/2022/116055/
https://ekantipur.com/business/2022/05/03/165154265324724784.html
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��व�धमा आधा�रत /अनलाइन �ह�सा 
अनलाइनमा �ने �ह�सा र साइबर अपराध स��ी समाचारह�ले सन् २०२२ मा प�न �स�
�ान पाएको द�ेख� । यसको मतलब समाजमा अनलाइन �ह�सा �ा� छ । य�ा क�त
�ह�साह� �रपो�ट� ग मै न आउने कुरा प�न हामीले �ब�स� नु भने �दनै । जसको मु� पी�डत
भनेको म�हला र बालब�ा नै �ने गरकेो छ । यसमा थप भ�ु पद� द�लत, जनजा�त,
ल��गक तथा यौ�नकताका आधारमा �समा�कृत र अ�भय�ाह� प�न यी मु�ाह�मा
बोलेकै भरमा अनलाइन �हसँा पी�डत �ने गरकेो हामी पाउन स�छ� । एक अ�यनले
म�हला प�कारमा�थ �ने अनलाइन �हसँा प�न क�त �ापक र ज�टल छ भ�े उजागर
गरकेो छ । यसको मूल कारण भनेको हा�ो �व�मान सामा�जक सां�ृ�तक श�� संरचना
नै हो । जसमा म�हला र ब�ाह�को �ाय�ता र एजे�ी �ीकार नगन� र उनीह�लाई दमन
ग�र रा�े �वृ�� छ । म�हलाह�ले काला च�ा भ�े गीतमा �क �ेप �ाले�ज गर ेपछी
आएको �पतृस�ा�क र �ी�ेशी कमे�ह�ले प�न यो कुरा अझै �मा�णत गछ� । ��ै 
 जसले जसरी प�न उनीह�लाई उपयोग र �हार गन� स�े या गन� खो�े �ँदा उनीह�लाई
समाज र घर प�रवारमा �बशेषत पु�षह�ले संर�ण गररे रा�ु पन� भा� प�न जबज�� छ ।
जुन उनीह�को �त�ता र �हसँार�हत बाँ� पाउने अ�धकारको ला�ग हा�नकारक छ ।

https://khabardabali.com/news/328153
https://pahilopost.com/content/20220823093225.html
https://rajdhanidaily.com/id/58787/
https://www.techpana.com/2022/119426/
https://www.himalkhabar.com/news/129453
https://rajdhanidaily.com/id/69707/
https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/1734/2022-05-28
https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/1734/2022-05-28
https://khabarhub.com/2022/30/456148/
https://ekantipur.com/news/2022/08/28/166167105085733246.html
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सोसल �म�डयामा �हसँा भो�ेह�को जमात ज�त छ �सैलाई �योग गरेर आफूमा�थ
भएको �हसँा र आ�ो पीडकलाई साव�ज�नक गन� कामह� प�न �दै आएको हामी
पाउछ� । �टकटक माफ�त आफुलाई �बगतमा भएको यौन �हसँाको घटना
साव�ज�नक गद� सामा�जक संजालको �नयम (क�ु�नटी गाइडलाइन) �मचेको
बहानामा एक सभ�इभरको �टकटक �भ�डयो सु�मा हटाईएको प�न �थयो । सोसल
�म�डयाबाट �ने य�ो �कृ�तको से�र�शप/क�े� मोडरेसन म�हला या �समा�कृत
समुदायको अ�भ��� �त�ताको बाधक त हो नै संगसंगै यसले सोसल
�म�डयाह�को म�हला तथा �समा�कृतह�को मु�ाह� ��तको उदा�सनता प�न
देखाउछ । जुन सामा�जक श�� संरचना र सोसल �म�डया क��नको संचालकमा
क�ो बैचा�रक� र बग�य, ल��गक इ�ादी जमातको बच�� छ भ�ेमा प�न भर पछ�
भ�न हामीले ह�ेा रा� स�छ� ।

यौन�हसँा �ब��को ��त��यामा म�हला र सरोकारवालाह� प�ले संग�ठत
त�रकाबाट अफलाइन र अनलाईन माफ�त् ��तकार र खबरदारी गद� रह े जसले
कानुनी सुधारको बहसलाई प�न �ो�ाहन गय� । बहसका बीच पी�डतको
गोपनीयता को �ाल गनु� पन� आवाज र सरोकारवालाको पहल प�न सामु�े आयो ।
जुन सकारा�क र आव�क प�न छ । तर कडा ��तकार र आवाजका बाबजुद प�न
श�� र स�ासंग न�जक पीडकह�मा यी ��तकारको के�ह असर नगन� त� अक�
�बड�ना हो । �सकारण प�न कानुनी सुधार र कारबाही गरेर मा� सम� �हसँाको
��प बद�लदैन । ब� सामा�जक संरचनाको पुन�न� म�ण र श��को पुन��वतरण गनु�
अप�रहाय� छ जसले म�हला र �समा�कृतमा�थ �ने संरचना�क �हसँा र दमन रो�
सघाउ पुय�उनेछ ।

https://thehimalayantimes.com/kathmandu/freelance-make-up-artiste-alleges-beauty-pageant-organiser-drugged-raped-her
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/84614/2022-04-18
https://www.bbc.com/nepali/news-61674458
https://www.bbc.com/nepali/news-61674458
https://ekantipur.com/entertainment/2022/07/27/16589107478679401.html
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यो बष� �म�डयामा म�हला र �समा�कृत �बशेष ग�र अपांगता भएका ���ह� मा�थ
भएको �हसँा र यौन �हसँा, यौ�नक तथा ल��गक �ब�बधता भएका ���ह�को
समुदायको सवाल, मधेशको नाग�रकता स�ोधन ज�ा �ब�बध �समा�कृतका
सवालह�मा�थ �ट�णी र समाचारह� समेत छा�पएको हामी पाउन स�छौ । सोसल
र अनलाइन �म�डया माफ�त द�लत र �समा�कृत समुदायका ���ह�को
नाग�रकतामा अपमानजनक थरको �बषय उठे पछी �ज�ा �शासन काय�लय
�सलाई स�ाउन बा� भएको समाचार यो बष� उ�ेखनीय र�ो । तर थर स��ए
संगै �सले के स�दयौ दे�ख समुदायमा�थ भएको दमनलाई �ठक गछ� त भ�े ��
अझै कायम नै छ । य�ह बहसमा थप रा��य प�रचयप� �वतरण गद� जा�त �बशेष
अपमानजनक थर स�ाउनु पन� माग प�न उठेको कुरा सकरा�क छ ।

अनलाइनमा �समा�कृतका मु�ाह� 

सामा�जक संजाल हा�ो बा��वक समाज भ�ा अलग छैन र यहाँ म�हला, द�लत,
�समा�कृतमा�थको दमन, �हसँा �ापक त�रकाले  स�ेषण �ने कुरा पारल��गक र
मधेशी म�हलामा�थ ब�ा चोरीको आरोप लगाई कुट�पट र आ�मण गरेको
घटनाबाट समेत पु�� �� । अक�तफ� समाज मनुवादी र जातीगत �हसाबले
दमनकारी छ जसमा द�लत म�हलामा�थ �ने यौन �हसँाले खासै मह� नपाउने कुरा
प�न उ�ेखनीय �न आउछ । 

यधपी �म�डयामा आउने खबरह� क�ो नज�रयामा कुन भाषामा र कसलाई के�मा
राखेर ले�ख�न् या स�ेषण ग�र�न् भ�े �बषयले प�न मह� रा�छ । इ�रनेट र
�ड�जटल प�बारे बहस ग�ररा�दा इ�रनेट एकदमै डरला�ो र �ड�ेशनको �बकराल
कारण भएको अ�यन �न�ष� ज�ो एक प�ीय भा� मा� नभई यो क�तको
ला�ग �व�भ� आन� र अवसरको थलो प�न हो भ�े कुरा ब�लयोसंग आउन
आव�क छ । �म�डयाले समाजमा भएका बग�य उपे�ा, स�मतावादी सोच,
ल��गक असमानता र �वभेदका �माणह� खोत�ने काम भने अझै जारी रा�ुपछ� । 

https://ekantipur.com/pradesh-7/2022/07/05/165698514946655535.html
https://ekantipur.com/news/2022/07/11/165750162350846045.html
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/855821-1655342214.html?click_from=category
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/855821-1655342214.html?click_from=category
https://ekantipur.com/news/2022/07/23/165853679423518406.html
https://ekantipur.com/news/2022/07/23/165853679423518406.html
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/94011/2022-08-22
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/91884/2022-07-26
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/91884/2022-07-26
https://ekantipur.com/news/2022/09/15/166320915326187495.html
https://www.setopati.com/social/282210
https://nayapatrikadaily.com/news-details/95789/2022-09-14
https://ekantipur.com/news/2022/09/15/16632050850927114.html
https://www.ukeraa.com/news/2022/09/06/23066
https://kharibot.com/news-details/120938/2022-09-18
https://ekantipur.com/news/2022/10/11/166545032720925344.html
https://ekagaj.com/article/thought/119296/
https://www.himalkhabar.com/news/133327
https://www.bbc.com/nepali/news-63554375
https://en.koshionline.com/newsdetails/70079


�म �डया  अ नुगमन  � �त वे दन  २०२२
 

पृ �  १०  

सरकार र नी�ज �े�को पहलमा सबै �े�लाई इ�रनेट र ��व�धसंग जोडी
�ड�जटलाइजमाफ�त नै �बकासको प�रक�ना ग�रएको दे�ख� तर ��ो
पहलमा म�हला तथा �समा�कृत समुदायमा पन� स�े �भाव या असरह� भने
�ान �दइएको पाइ�ैन । भौ�तक �बकासमा जसरी म�हला र �समा�कृत
समुदायको वा�ा ग�रदैन र उनीह� छु� पुगी �भा�वत ब�े गछ�न्, �सरी नै
�ड�जटलाइजेसनको �बकाश �ममा प�न य�ह �नय�त दोहो�रएको भे�ट� ।

�ड�जटलाइजेसन ���यामा नी�ज �े�को धेरै नै स��यता दे�ख� । �बशेष गरी
ब��क�ग कारोबार, �ापारका ला�ग �व�भ� एप, स�वेयर �नम�णका पहल र
नी�तगत छलफलमा समेत श��को न�जक रही काम भई रहकेो दे�ख� । यस
खालको संल�ता  सरकारलाई �बकाशका ला�ग सघाउने दे�खए प�न अ�त:
नाफामुलक रहकेो भने बु�ु पन� �� ।

सरकार, नी�ज �े� र समाज आफैमा प�न �ड�जटल अ�धकारह� ज�ै
अ�भ��� �त�ता, अनलाइन गोपनीयता, �हसँा र�हत बाँ� पाउने हकको
चेतनाको क�म या बेवा�ा दे�ख� । जसले गद� म�हला र �समा�कृत
समुदायमा यसको �ादा असर र हानी प�ररहकेो छ । 

इ�रनेट र सामा�जक संजाल कै कारण समाजमा अपराध, यौन �हसँा या
�ड�ेसन बढेको भ�े सतही भा�को �बग�बगी दे�ख� जसलाई �म�डयाले प�न
उ�ादन र पुन��ादन गरेको छ जुन एकतफ� र हा�ो �ड�जटल अ�धकारको
�योगलाई खतरामा पान� खालको �न स�छ । 

बडी ए� डाटाले यस समी�ा�क ��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 गद� गद� नेपाली �म�डयामाफ�त �ड�जटल अ�धकार स���
हामीले पाएको मु� �वृ�� र �न�ष� �न� छन् :

�न�ष� 
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म�हला र �समा�कृतको प�मा सकारा�क �शष�क स�हतका उ�ेखनीय
�रपो�ट� गह� भएको हामीले पाय� । �बशेषगरी म�हला प�कारह�को संल�ता र
�यास यसमा रा�ो दे�ख� । यधपी म�हला र �समा�कृत समुदायको यौ�नक
अ�भ��� र शरीरलाई क�थत अ�ीलताको सं�ा �द�दै �बशेष गरी अनलाइन
�हसँा स���त समाचारह� ले�खनुले भने पुन: �पतृस�ा�क सोचलाई नै
बढावा �दनुका साथै हा�ो अ�भ��� र अ�धकार कटौती �ने खतरा भने रही नै
रहकेो छ ।



�ुज् २४,नेपाल लाईव,राजधानी,नाग�रक दै�नक,�हमालखबर, ईमेजखबर, अ�लाईन
खबर,फरकधार, नयाँपेज, �ब.�ब.�स. �ुज् नेपाल, नेपालीटाई�, �वकास�ुज्, �ुज्
ओफ नेपाल, नेपालपाना, लोका�र, अथ�-डबली, सेतोपटी, सौराहा अ�लाईन,
मकालुखबर, हा�ा कुरा, कारोबार डेली, घटना र �वचार, अ�पूण� पो�,
फाईनेनसीअल नो�टसेस, काठमाडौँ �ेस, बीजमा�ु, �शलाप�, �ाट� पा�लका,
आ�थ� क�ुज्, कोशीअ�लाईन, के��ब�ु, उ�ालोअ�लाईन, अथ� सरोकार, ब�क�क�ग
खबर, नयाँप��का, थाहाखबर, नेपालीपैसा, देशस�ार, �हमालखबर, १२खरी,
प�हलोपो�, 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� ।

अनुगमन ग�रएको �म�डयाह� 

अ�यन �वधी
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अनुसूची

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� ।
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