
                                   
 
 

ूेसूेसूेसूेस �व�ि��व�ि��व�ि��व�ि� 

मईमईमईमई ३३३३ मामामामा नेपाल�ारानेपाल�ारानेपाल�ारानेपाल�ारा �वश ्�वश ्�वश ्�वश ् वववव ूेसूेसूेसूेस ःवत�ऽताःवत�ऽताःवत�ऽताःवत�ऽता �दवस�दवस�दवस�दवस मनाइयोमनाइयोमनाइयोमनाइयो 
 

उ�चायु"को काया$लय, युनेःको तथा संयु" रा(स)  घीय आवासीय संयोजकः “अिभ1य�" ःवत�ऽताका सबै िस4ा�तह6 

अनलाइनको संसारमा 7याइनैपछ$।” 
 
काठमाड<काठमाड<काठमाड<काठमाड<,,,, २०११२०११२०११२०११ मईमईमईमई ३३३३ (वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख २०२०२०२०): ूAयेक वष$ मई ३ ताCरखका �दन मनाइने �वश ् व ूेस ःवत�ऽता �दवस नेपाली पऽकारह6ले “एक्  काइस< 

शताEदFको सञ ् चारमाHयम: नयाँ सीमा, नयाँ अवरोधह6” �वषयक गोLीको आयोजना गरF मनाए। 
 

सन ्२०११ मा समारोहको जोड अिभ1य�" ःवत�ऽता, लोकताM�ऽक सशुासन र �दगो �वकासमा योगदान पुर ् याउने इ�टरनेट तथा �डMजटल 

मञ ् चह6को सामOय$मािथ रहेको छ। 
 

“इ�टरनेट, नयाँ ूकारका सञ ् चारह6को उदय तथा अनलाइन सामाMजक सञ ् जाल जःता �डMजटल बाM�तको आगमनले नेपालको 

सञ ् चारजगतलाई आकार �दन थालेको छ। यःतो �वकासमा ःवत�ऽपूव$क जानकारF खोRने, ूा� गनS तथा ूदान गन$ पाउने आTनो 

अिधकारको उपभोग गनS मािनसको Uमतालाई �वःतार गन$सVने ठूलो सामOय$ रहेको छ,” संयु" रा(स)  घीय आवासीय तथा मानवीय 

संयोजक रोबट$ पाइपरले भ�नुभयो। तर नेपालमा परWपरागत तथा अनलाइन सञ ् चारमाHयममा सव$साधारणको पहँुच अझ ैपुगेको छैन। 

छापा माHयम, टेिलिभजन तथा इ�टरनेटमा अिधकांशतः सहरF जनताको माऽ पहँुच छ। 
 

“कुल जनस)  Zयाको १० ूितशतभ�दा कम नेपालीह6को माऽ ई�टरनेटमा पहँुच छ। हाल देशको झ[डै ८२ ूितशत भूभागमा सु�न स�कने 

रे�डयो दगु$म Uेऽमा पु]नसVने एकमाऽ सञ ् चारमाHयम हो। नयाँ तथा परWपरागत दवुैखाले सञ ् चारमाHयमको अिभ1य�"को ःवत�ऽतालाई 

ूोAसाहन गन$ यो एउटा राॆो कारण हो,”  काठमाड<Mःथत युनेःको काया$लयका ूमुख एVसेल _लाथले भ�नभुयो। नेपालमा ूेस ःवत�ऽताको 

ूAयाभूित गन$ आशाला]दा ूगित भए तापिन �व` ूेस ःवत�ऽता सूचका)  कको ११९औ ंःथानबाट नेपाललाई मािथ उकाःन बारWबार भएका 

आबमण तथा द[डहFनताको फलःव6प पऽकारह6 आफd ले आफूमािथ लगाउने ूितब�ध जःता थुूै चुनौतीह6को समाधान गन$ बाँकf नै छ। 
 

“ नेपालको सञ ् चारमाHयमले गनS नयाँ सञ ् चार ू�विधह6को ूयोगले अिभ1य�"को ःवत�ऽतालाई �वःतार गनS नवीन माग$ह6 ूदान गनS 

कुरालाई नेपालMःथत संयु" रा(स)  घीय मानवअिधकार काया$लयले Hयानमा िलएको छ। तथा�प, सीमा�तीकृत समुदायह6 नयाँ सञ ् चार 

माHयमबाट थप टा�ढने भएकाले यसले प�ह7य ै�डMजटल 6पमा �वभ" समाजलाई थप �वभाMजत बनाउने पिन काम गद$छ,”  नेपालMःथत 

संयु" रा(स)  घीय मानवअिधकार काया$लयकf ूमुख Rयोित सा)  घेराले भ�नुभयो। “तसथ$, सञ ् चार नीितह6लाई मानवअिधकारको 

i�jकोणबाट समीUा गCरनुपछ$,”  उहाँले थप भ�नुभयो। 
 

यो वष$ �व` ूेस ःवत�ऽता �दवस २०औ ंपटक �व`1यापी 6पमा मनाइँदैछ। यो बीस वष$मा ूेस ःवत�ऽतासWब�धी थुूै चनुौतीह6लाई 

पराःत गCरए पिन अझ धेरै चुनौतीह6 बाँकf नै छन।् यसका अितCर", नयाँ ूकारका सञ ् चारमाHयमह6को उदय सँगसँगै सूचनालाई रोVन, 

छान ् न र Aयसमािथ ूितब�ध लागउन नयाँ अवरोध र ूयासह6को िसज$ना भइरहेको छ। यो �दवस ूेस ःवत�ऽताका मौिलक िस4ा�तह6को 

प�हचान गनS, �व`भर ूेस ःवत�ऽताको मू7याkकन गनS, सञ ् चारमाHयमह6को ःवत�ऽतामा हुने आबमणह6बाट ितनलाई बचाउने तथा 

आTनो पेशागत अिधकारको उपभोग गदा$ Rयान गुमाएका पऽकारह6ूित ौ4ाञ ् जली अप$ण गनS एउटा अवसर हो।  
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