
अ�हलेको ‘�ड�जटल’ युगमा हरेक अ�भभावकले आफू
‘�ड�जटल �म�डया’मा सा�र �नु अ�याव�यक छ। यसो भए
मा� अ�भभावकह� आ�ना छोराछोरीलाई �म�डया सा�रता
�सप �सकाउन स�म �नु�ने छ। अ�भभावकह� ‘�ड�जटल
�म�डया’मा सा�र भएप�छ मा� बालबा�लकालाई ‘�ड�जटल
�म�डया’��तको सही ���कोण र यसको सही �योगबारे
बुझाउन स�म �नु�ने छ । यसले गदा� बालबा�लका असल
‘�ड�जटल' नाग�रक’ ब�ने छन् ।

अ�हले बालबा�लकाले पर�रागत �म�डया, ज�तै- प�प��का,
टे�ल�भजन, रे�डयोबाहेक अ�य थु�ै अनलाइन �म�डयाबाट
स�जलैसँग अन�ग�ती स�देश तथा खबरह� पाउन स�छन् ।
�व�भ�न �क�समका सामा�जक स�ालह�, क�युटरका
खेलह�, साङ्गी�तक ��तु�तह� तथा  थु�ै वेबसाइटह�सँग
उनीह� अ�य�त भइसकेका छन् ।  सरदरमा एक साधारण
ब�ाले �दनको तीन हजारज�त �व�ापनह� हेन� स�ने अनुमान
ग�रएको छ । बालबा�लकामा सानो उमेरदे�ख नै कुनै
‘�या�’��तको आकष�णको �वकास गन�कै ला�ग य�ता
�व�ापनह�को �नमा�ण ग�र�छ। बालबा�लकाले यी सबैलाई
बु��मानीपूव�क सही त�रकाले आ�नो आ�म�व�वासमा कमी
आउन न�दई �हण गन� स�छन् �क स�दैनन् भ�ने कुराको
�न��चतता ��येक अ�भभावकले गनु�पन� ��छ । यसले
अ�भभावकह�लाई आ�ना छोराछोरीलाई �का�उनु प�हलेको
तुलनामा थप चुनौतीपूण� बनाइ�दएको छ । य�ता चुनौतीह�को
सामना गन�का ला�ग प�हलो खुड्�कलो नै अ�भभावकको
‘�ड�जटल’ स�मता हो ।

समझदार ‘�ड�जटल' नाग�रक बन� ।

अ�भभावकह�का ला�ग
  �नद��शका

 

कुनै प�न ‘�म�डया’को �योगमा �ज�मेवारीका साथ कुनै
प�न स�देशको सही प�ँच, �नमा�ण, �व�लेषण, मू�याङ्कन
आ�द गन� स�ने �सप 
कुनै प�न ‘�म�डया’को �न���य नभई स��य उपयोगकता�
ब�ने �सप
कुनै प�न ‘�म�डया’मा देखाइएका स�देश रा�री बु�न स�ने
र ��न गन� स�ने �सप 
एक �ज�मेवार स�मानज�य ‘�ड�जटल’ नाग�रकको सही
बुझाइ

अ�भभावाकह�लाई �व�ालयसँगको सहकाय�मा आ�ना
छोराछोरीमा तल उ��ल�खत �सपह�को �वकासमा मदत गन�
स�जलो होस् भ�ने उ�े�यले यो �नद��शका तयार पा�रएको हो :

मा�थ उ��ल�खत चार ओटा बँुदाह�मा अ�भभावकह�लाई आ�ना बालबा�लकासँग रा�ोसँग ‘�म�डया’ सा�रताबारे
कुराकानी गन� र उनीह�लाई सही स�लाह �दई �ज�मेवार बनाउन तल �दइएका पाँच भागह�मा के���त भई यो ‘�ड�जटल'

नाग�रक स�ब�ी �नद��शका बनेको हो :  

भाग १ बालबा�लकाका अ�य ��याकलापह� ज�तै ‘�म�डया’ चलाउने काय�लाई प�न �वशेष मह�व �दने र �नयमह�
बनाउने
भाग २ जीवनका अ�य आयामह�सँग ��व�धको सही स�तुलन गन�
भाग ३ बौ��क स���को स�मान गन�
भाग ४ आ�ना बालबा�लका ‘सोसल �म�डया’का ला�ग तयार छन् �क छैनन् भनेर बु�ने 

भाग ५ कसरी अनलाइनमा सुर��त रहने भनेर बु�ने 



 

सी�मत ‘���न' समय :

छोराछोरीलाई आ�नो काममा �व�नगरानी रा�न
�सकाउनुहोस्  ।

�व�व �वा� सङ् गठन (WHO)ले बालबा�लकाको ‘���न
समय’को सीमा तो�न �सफा�रस गछ�। अ�य�धक ‘���न समय’
र एकै ठाउँमा एउटै आसनमा बसेर ग�रने ��याकलापह�ले
बालबा�लकामा �नुपन� �व�भ�न �क�समका �वकासको ग�तलाई
सु�त बनाइ�द�छ। ज�तै- ले�नका ला�ग आव�यक
मांसपेशीह�को  �वकास,  श�दावली �नमा�ण �मताको 
 �वकास, �वचार आदान-�दान �मताको �वकास, �व�नयमन
�मताको �वकास, एका�ता, �सज�ना�मक अ�न सम�या
समाधान �मताको �वकास । यी बालबा�लकाको म��त�कको
�वकासका ला�ग �नकै हा�नकारक अव�ा �न् । एक वष�भ�दा
मु�नका बालबा�लकालाई मोबाइल, �ा�लेट, क�युटर,
टे�ल�भजन आ�दमा प�ँच �दनु नै �ँदैन भने पाँच वष�भ�दा
मु�नकालाई �य�ता ‘'���न’अगा�ड �दनमा एक घ�टाभ�दा कम
समय मा� �बताउन �दनुपछ� ।

अ�भभावकह� ब�दाब�द�को समयमा आ�ना साना या ठुला
छोराछोरीको ‘���न समय’ तो�न, रो�न, �नगरानी र
�व�ापन गन� सङ्घष� गद� �नु��छ। अ� बेलाभ�दा बढ�
अ�हले महामारीको अव�ामा र �यसप�छको समयमा सुर��त
त�रकाले इ�टन�ट �योग गन�बारे बालबा�लकालाई पो�त बनाउन
ज�री छ । यस काय�मा बालबा�लका आफैले प�न
अ�भभावकलाई मदत गन� स�छन् ।

भाग १ 
बालबा�लकाका अ�य ��याकलापह� 
ज�तै ‘�म�डया’ चलाउन ेकाय�लाई प�न
�वशेष मह�व �दने र �नयमह� बनाउने

‘���न समय’का �कार के के �न् ?

‘���न समय’का �कारह�को सही स�तुलन :

गुण�तरीय साम�ीह� छा�ुहोस् ।

अ�भभावकह�लाई आ�ना छोराछोरीका अ�य ��याकलाप–
ह� ज�तै ‘�म�डया’ चलाउने काय�लाई प�न मह�व �दन �े�रत
गनु�पछ� , य�ता म�डयाका आ�नै सत�ह� ��छन् ।
अ�भभावकह�ले आ�ना छोराछोरीले ‘अनलाइन’मा क�त र
कुन समय खच� ग�ररहेका छन् र कुन उ�े�यले ‘अनलाइन’
�योग ग�ररहेका छन् भ�ने कुराको जाँच गनु� ज�री ��छ। साथै
उनीह�का अ�य ��याकलापह��बच स�तुलन बनाइरा�न
प�न उ��कै ज�री छ ।

तल �ा�या ग�रएका केही �नद�शनह�ले बालबा�लकालाई
सुर��त र उपयु� ‘�ड�जटल �म�डया’मा खोज अनुस�ान गन�
र �यसको सही �योग गन� मदत गन� छन् :

‘अनलाइन’ सध� एकैनास �ँदैन ।

आ�ना छोराछोरीले ‘अनलाइन’मा क�त समय �बताउँछन् भनी
�यान �दनुभ�दा प�न सो समयमा उनीह� के के गद� छन् भ�ने
कुरामा जोड �दनुहोस् । ‘���न समय’ �सकाइका ला�ग,

मनोर�नका ला�ग, समाजमा एकअका�सँग जो�डनका ला�ग
हो �क या अनु�पादक र अनुपयु� ‘���न समय’ हो भनेर
छु�ट्याउनुहोस् । साथै अनु�पादक र अनुपयु� ‘���न
समय’लाई हटाउने �यास गनु�होस्।
 

‘���न समय’लाई यसको �योगका आधारमा प�न बाँड्न
स�क�छ । ज�तै- �न���य �योग (टे�ल�भजन हेन�, पढ्ने,

सङ्गीत सु�ने), अ�त���या�मक �योग (खेलह� खे�ने,

इ�टन�टमा घु�ने), �वचार आदान-�दान (�भ�डयो कुराकानी,
सामा�जक स�ाल), साम�ी �नमा�ण (‘�ड�जटल’ �च� वा
सङ्गीत �नमा�ण)। यी सबैमा उ�चत स�तुलन �नुपछ�।
  

आ�ना छोराछोरीका ला�ग उ� �तरका शै��क र
मनोर�ना�मक साम�ीह� छा�नुहोस् । �सज�ना�मक अ�न
सम�या समाधानका काय�ह�लाई �ो�साहन गन� ��व�ध नै
उ� गुण�तरको ��व�ध हो। आ�नो आन�दका ला�ग मा�
होइन, यसले �सकाइलाई अझ रा�ो बनाउँछ, ���मा
सकारा�मक सोचको �वकास गछ� अ�न अ�सँग सकारा�मक
 �पले जो�डन सहजीकरण गछ� ।



 

रा�त सु�ने
कोठालाई
इ�टन�टमु� कोठा
बनाउनुहोस्।
रातमा अनलाइन जाँदा 
 �न�ामा नरा�ो असर 
पछ� ।
 

�ो�सा�हत गनु�होस् ।
छोराछोरीको सबल प�लाई �यान
�दनुहोस् । सही,  सकारा�मक र
ठ�ाउलो त�रकाले कुरा गनु�होस् । केही
कुरा नगदा� �यसले अ� के कुरामा असर
पाछ� भ�नेबारे उनीह�लाई बुझाउनुहोस्
न �क ‘���न समय’को  लोभ 
देखाउनुहोस्।   

‘अनलाइन’
पढाइलाई 
स�जलो 
बनाउन 
सहयोग

पढाइ स�जलो �ने
वातावरण तयार
पा�र�दनुहोस् ।
उपयु� कोठा, ठाउँ,
ता�लका तयार
पा�र�दनुहोस् । गरे �ने र
गन� पन� ज�ता कुराह�
तो�क�दनुहोस् ।

सजग र चनाखो
रहनुहोस् ।
छोराछोरीलाई आ�नो
वरपर नै रा�नुहोस् ।
उनीह�लाई ‘�ड�जटल’
अ�यासमा �ज�मेवार ब�न
र �व�नयमह� बनाउन
�े�रत गनु�होस् । 

�वा�म�व र
�यासलाई �े�रत
गनु�होस् ।
छोराछोरीको ��चलाई
�यान �दनुहोस् र
उनीह�को �वचारलाई
कदर गनु�होस् । उनीह�को
कामको म�ाले �शंसा
प�न गनु�होस्।

रा�ो र असल मानव ब�न 
अ�न खुसी रहन �े�रत गनु�होस् । 
छोराछोरीलाई आ�नो माया गन�
�सकाउनुहोस् (अ�न अ�भभावकले प�न
आफूलाई माया गनु�होस् । चा�हएमा मदत
�लनुहोस्) । शारी�रक ��याकलाप र रमाइला
कुराह�बाट �े�रत �ँदै नयाँ नयाँ जोस र
जाँगर प�ह�याउनुहोस्।

यो अ�भभावक �नद��शका रातो बङ्गला �कुलको '�म�डया सा�रता �नद�शन समूह'�ारा तयार पा�रएको हो। 
यस समूहमा �मलन द���तको नेतृ�वमा पेरी केइल थापा, शीलु कमा�चाय� र �दवाकर �े�ी संल�न �नु��छ।

नेपाली अनुवाद : अच�ना जोशी र �कृ�त कमा�चाय�
स�ादन : सुधा ओझा र �पा जोशी



आफूले ‘�म�डया’को �योग गदा� उदाहरणीय नमुना
(रोल मोडल)  ब�नुहोस् ।

‘���न समय’को सीमा तो�नुहोस्, प�रवारका सबै
सद�यह� सँगै बसेर खे�लने खेलह� (�वशेष गरी
बा�हर खुला ठाउमँा खे�लने खेलह�) खे�नुहोस्।  

अ�ययनह�ले के देखाउँछन् भने जो अ�भभावकह� आ�ना
�व�ुतीय उपकरणह�मा बढ� नै ��त रह�छन्, ती
अ�भभावकह� अ�यको तुलनामा आ�ना छोराछोरीले �यान
ता�न खो�दा बढ� कडा �वहार देखाउँछन् र छोराछोरीले
अ�भभावकको �यान पाउन ती  उपकरणह��सत ��त��धा
गनु� पन� ज�तो �न जा�छ ।  

छोराछोरीलाई मनोर�नका अ�य �े�मा समय �बताउन �े�रत
गनु�होस्। �व�भ�न �क�समका बोड� खेलह� खे�ने, रमाइला
�कताबह� पढ्ने, �च�ह� बनाउने, �सज�ना�मक लेखह�
ले�ने, घरमा पा�लएका जनावरह�को देखरेख गन�, �व�भ�न 
 प�रकारह� पकाउने, बग�चामा काम गन�, सरसफाइको काम
गन� ज�ता कामह� गन� हामी सुझाव �द�छ�। यसो गदा�
प�रवारका सबै जनासँग उपयोगी समय �बताउन मदत पु�छ र
साथै �मलेर काम गन�, �सज�ना�मक तथा समालोचना�मक
सोचाइ �ने, �भावकारी स�चार गन� ज�ता जीवनोपयोगी
�सपह�को प�न �वकास ��छ ।   

��व�धलाई कुनै �क�समको भावना�मक बहाना ब�न
न�दनुहोस् ।

बालबा�लकालाई खानेकुरा खुवाउन स�जलो
बनाउनका ला�ग कुनै प�न ‘���न’को �योग गनु�
�ँदैन ।

प�रवारमा आ�ना छोराछोरीसँग �मलेर ‘�म�डया’को
�योगबारे �नयमह� बनाउनुहोस् र लागु गनु�होस् । यसले
गदा� प�रवारका सबै सद�यह�ले  समान �पले
‘�म�डया’को �योग ग�न् ।

तलको �लङ्कमा य�ता �नयमह�को खाकाबारे जा� स�क�छ :  
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/ed
ucation/sites/default/files/common_sense_
family_media_agreement.pdf

बालबा�लकाले कुनै प�न ‘���न’�बना भावना�मक प�रवत�नलाई
�व�ापन तथा सम�याह�को समाधान गन� �स�नुपछ�।
उनीह�लाई �व�ुतीय उपकरणह� खेलौना नभई कुनै �वशेष
काम गन�का �न��त �योग ग�रने साधन �न् भ�ने कुरा
बुझाउनुपछ�।

कुनै कुनै अ�भभावकह�ले आ�ना साना नानीह�लाई
‘���न’को अगा�ड राखेर खाना  खुवाउनु��छ । यसो गदा�
बालबा�लकाको खाना खाने बानीमा हा�न पु�ने ��छ ।

भाग २
जीवनका अ�य आयामह�सँग 
��व�धको सही स�तुलन

 



बालबा�लकालाई कुनै प�न इनाम वा सजायको
�पमा ‘���न’ न�दनुहोस्। 

‘�म�डया’मु� �े� र समय तो�नुहोस्।

शारी�रक �ायाम अ�न बा�हर खे�लने खेलह�लाई
�ो�सा�हत गनु�होस् ।

सु�ने समय ‘�म�डया’ ��तब��त समय बनाउनुहोस्।

‘�म�डया’को �योगमा ��तब� लगाउनु वा सीमा
तो�नुभ�दा प�न ‘�म�डया’को गु� ब�नुहोस् ।

उपयोगी ‘या�स’ह� छा�ुहोस् ।

���न समय’लाई कुनै इनामको �पमा �द�दा �यसले
त�काललाई त सम�याको समाधान गला� तर �यसबाट
द�घ�कालीन समाधान �न स�दैन । यसले बालबा�लकालाई
आ�नो भावनालाई �नय��ण गन�, आफू�भ�को लगावलाई
��ु�टत गराउनुको स�ा  ‘���न समय’का ला�ग मोलतोल गन�
�सकाउँछ ।

आ�नो घरमा ��व�धमु� �े� बनाउँदा प�रवारको ��येक
सद�य�बच अ�त���या �न पाउँछ। खाना खाने र सु�ने
समयलाई ‘�म�डया’मु� समय बनाउनुहोस् ।

स��य शारी�रक �ायामको अक� कुनै �वक�प छैन । एक
�दनमा क�तीमा प�न एक घ�टा शारी�रक �ायाम �नुपछ� भनी
�व�व �वा� सङ्गठन  (WHO)ले �सफा�रस गरेको छ ।

सु�नुअ�घ, �वशेष गरेर सामा�जक स�ाल स�ब�ी कुनै
‘�म�डया’ चलाउँदा  रा�त �न�ा खलब�लन स�ने अ�न �नदर्ाको
समय प�न घट्ने �ँदा सु�नुभ�दा क�तीमा एक घ�टाअ�ग नै
‘���न’को �योग ब�द गन� लगाउनुहोस् ।

छोराछोरीलाई ‘�म�डया’को �योगमा रोक लगाउनु वा
उनीह�लाई आफूखुसी चलाउन �दनुभ�दा आफू प�न
उनीह�सँगै ‘�म�डया’को �योगमा संल�न भएर गु� वा
स�लाहकार ब�नुहोस् । यसका ला�ग पाँच सुझावह� :

१. छोराछोरीसँग उनीह�ले �योग गन� ‘�म�डया’ र ‘अनलाइन’

खेलह�बारे छलफल गनु�होस् ।
२. छोराछोरीसँगै बसेर ‘�म�डया’को �योग गनु�होस् ।
३. नयाँ �सपह� �स�नुहोस् र �सकाउनुहोस् ।
४. छोराछोरीको इ�ालाई �यान �दनुहोस् ।
५. खोज र अनुस�ान गनु�होस् । (�कताब पढ्नुहोस्,

साम�ीह� खो�नुहोस्, साथीभाइसँग सो�नुहोस्।)  सकेस�म
छोराछोरीसँग खे�नुहोस्, उनीह�को कुरा सु�नुहोस्,

उनीह�सँग समय �बताउनुहोस्, जसबाट तपा� आ�नो
सं�कार, मा�यता उनीह�लाई �सकाउन स�नु��छ र जीवनका
अ� प�बारे प�न बुझाउन स�नु��छ ।

छोराछोरीले आफै आप��जनक या�सह� प�ा लगाउनुभ�दा
अगावै आफूले प�हले नै बालबा�लकालाई �म�ने या�स
खो�नुहोस्, अनुस�ान गनु�होस् अ�न मा� डाउनलोड गरेर
छोराछोरीलाई �दनुहोस् ।

‘अनलाइन’ खेलह�लाई सी�मत गनु�होस् ।

‘�म�डया’लाई प�रवारसँगै बसेर रमाइलो त�रकाले
�योग गनु�होस् ।

सु�दा मोबाइल साथमा रा�ने बानीलाई �न��सा�हत
गनु�होस् ।

‘अनलाइन’ खेलह�ले केही मह�वपूण� �सपह� �सकाउने भए
ताप�न य�ता खेलह�मा बढ� ��त भएमा धेरै �क�समका
नकारा�मक असरह� देखा पछ�न् । �न�ा नपु�ने, टाउको ��ने,

गध�न र ढाड  ��ने ज�ता �वा�य स�ब�ी सम�याह� अ�न 

 शारी�रक �ायामको कमी, पढाइमा कमजोरी, प�रवारका
सद�य तथा साथीभाइसँग रा�ो स�ब� बनाउन नस�ने,

आ�ामक ब�ने आ�द ल�ण दे�खन स�छन्।  केही खेलह� त
बालबा�लकामा जुवाको लत बसाउन �े�रत गन� खालका प�न
��छन् । 

 छोराछोरीसँग मनोर�ना�मक र अथ�पूण� काय��म, वृ��च�
तथा चल�च�ह� हेनु�होस् । उनीह�लाई उ�साहका साथ
आ�ना ��च, �वचार अ�न ���कोणह� सुनाउनुहोस् र अझै
मह�वपूण� प� के भने  उनीह�का कुरा प�न �य��कै �यान
�दएर सु�नुहोस्। 

धेरैजसो ठुला बालबा�लकामा रा�त सु�नुअ�ग ओ�ानमा बसेर
मोबाइल चलाउने बानी परेको ��छ। यसले उनीह�को सु�ने
बानीलाई नरा�ो असर पा�ररहेको ��छ । रा�त ओ�ानमा
जानुअ�ग नै फोनलाई ब�द गन� लगाउनुपछ� अथवा फोनलाई
सबै जनाले सु�नुअ�ग छु�ै कुनै एउटा कोठामा रा�ने अ�न
भो�लप�ट �बहान मा� �लने भनेर �नयम बनाउन स�नु��छ ।
साथै �न�ा खलबलाउने ���नको �नलो �काशको असर �न
न�दन ���नलाई �याम-�वेत मोडमा रा�न स�क�छ । 



चोरी ग�रएका साम�ीह�को �योगलाई �न��सा�हत
गनु�होस् ।

बौ��क चोरीलाई �न��सा�हत गनु�होस् ।

 �च�ह�को उ�चत �योग गन� �ो�सा�हत गनु�होस् ।

बौ��क चोरीका प�रणामह�का बारेमा स�झाउनुहोस्।

कुनै प�न �सज�ना तयार पान� सज�कह�ले धेरै मेहनत गरेका
��छन् र �यसबाट �ने फाइदाह�मा उनीह�को पूण� अ�धकार
रहेको ��छ भ�ने कुरा छोराछोरीलाई बुझाउनुहोस् । य�द
हामीले कुनै चोरी ग�रएका वेबसाइटह�बाट �सज�नाह� �लय�
भने हा�ो आ�नो उपकरण �ब�ने वा ‘�ाकस�’ह�लाई हा�ो
जानकारी चोन� स�जलो ��छ भ�ने कुरा प�न उनीह�लाई
बुझाउनुहोस् ।  

छोराछोरीले गृहकाय� गदा� कतैबाट सारेर गछ�न् भने �य�तो
कुरालाई �न��सा�हत गनु�होस् ।  उनीह�लाई सकेस�म आ�नै
श�द �योग गन� �ो�साहन गनु�होस् र अ�का श�दह� सापट�
�लएको भए सही त�रकाले उ�रण (इ�भट�ड कमा)
�च�नह�को �योग गन� लगाउनुहोस् । उनीह�लाई अ��यमा
�श�कले सुझाएअनुसारको स�दभ�सूची समावेश गन�
लगाउनुहोस् । 
                                                                                                                                                                     

�च� वा फोटोह�मा प�न ��त�ल�प अ�धकार रहेका ��छन् र
बनाउने कलाकार वा फोटो�ाफरलाई उ�चत �ेय न�दई �य�ता
�च�ह�को �योग गनु� �ँदैन भ�ने कुरा छोराछोरीलाई
स�झाउनुहोस् । उनीह�ले सबैका ला�ग बनाइएका साझा
�च�ह�, ज�तै- ‘��ए�टभ कमन’का �च�ह�  �योग गन� भने
पाउँछन् ।  

छोराछोरीसँग बौ��क चोरी एक ग�ीर अपराध हो, �वशेष
गरी �श�ाको �े�मा र यसको प�रणाम धेरै नरा�ो �न स�छ 

 ज�हले प�न समयअ�ग नै काम सु� गन� 

सारांश ले�ने

उ�रण �च�नको �योग गन�

�ा�या गन�        

�ोतह� खुलाउने

बौ��क चोरी भएको छ �क छैन भनी पुन: जाँच गन�

भ�ने कुरामा छलफल गनु�होस् । �यसैले सानै उमेरदे�ख य�तो
बानी बसा�नु �ँदैन भनेर  उनीह�लाई स�झाउनुहोस् ।

कसरी बौ��क चोरीबाट टाढा रहन स�क�छ भनेर
स�झाउनुहोस् ।

अ��तम समयस�म प�न काम गरेको छैन भने हतारमा अ�को
काम सान� मन ला�न स�छ । �यसैले आ�नो काम समयमै
सकाउनुपछ� भ�ने कुराको बोध गराउनुहोस् । 

कुनै �ोत प�ढसकेप�छ �यसलाई ब�द गरेर नहेरीकन आ�नै
भाषामा सारांश ले�नुपछ� भ�ने �सकाउनुहोस् । 

य�द कसैले लेखेको कुरा एकदमै मन परेको छ भने �यसलाई
सा�रसकेप�छ ��टसँग उ�रण �च�न (इ�भट�ड कमा) �दनुपछ�
भ�ने �सकाउनुहोस् । 

�ा�या भनेको अ�ले लेखेको कुरालाई आ�नै श�दमा लामो
गरी ले�ने हो । यो प�न एउटा गा�ो तर मह�वपूण�  �सप हो र
यस �सपले सध�भ�र काम �द�छ भ�ने �सकाउनुहोस्। 

हरेक  कामको अ��यमा आफूले �योग गरेका साम�ीह�को
�ोतको सूची बनाउनुपछ� । स�ूण� जानकारीह�, ज�तै-
�कताबको नाम, लेखकको नाम, ‘वेबसाइट’, �काशन �म�त
आ�द । आफूले लेखेको हरेक उ�रण र ‘�यारा�ेज’प�छ
लेखकको नाम ले�नुपछ� भ�ने  �सकाउनुहोस् । उनीह�लाई
�श�कले सुझाएअनुसारको �ोतसूची (ज�तै APA) �योग गन�
भ�नुहोस् ।

काममा झु��कएर बौ��क चोरी भएको छ �क भ�ने शङ्का
लागेमा एक पटक ‘अनलाइन’ मा पुन:  जाँच गनु�होस् ।

भाग ३   
बौ��क स���को 

स�मान
 



�सप र �मता �वकास गन� ता�लममा संल�न गराउन जोड
�दनुपछ� र  ब�ाह�ले वय�कका गीत र नृ�यह�मा संल�न
भएका �भ�डयोह�  ‘पो�ट’ गनु� �ँदैन । 

गोपनीयतालाई मह�व �दनुहोस् । 
छोराछोरीसँग गोपनीयता ‘से�टङ्स’ र �यसको मह�वबारे
छलफल  गनु�होस् । साथै उनीलाई उपयु� ‘से�टङ्स’ छा�न
मदत गनु�होस् ।

साव�ज�नक ‘पो��टङ’बारे छलफल गनु�होस् । 
जसरी तपा� छोराछोरीलाई सडकमा अप�र�चत ���ह�सँग
कुरा नगर वा आ�नै वा आ�नो प�रवारका सद�यह�का बारेमा
नभन भनी सचेत गराउनु��छ, �यसरी नै साव�ज�नक �पमा
‘पो�ट’ गदा� र साव�ज�नक ‘पो�ट’को जवाफ �दने �ममा आउन
स�ने खतराबारे छलफल गनु�होस् ।

छोराछोरीलाई  ���वहारको प�हचान गन� �सकाउनुहोस् ।
बालबा�लकालाई "�तमी केटा �क केट� ?", "के �तमीलाई गो�य
कुराकानी गन� मन छ ?" ज�ता ��नह�बाट सतक�  �नुपछ�
भनेर �सकाउनुहोस् । उनीह�सँग कसरी �य�ता ��नबारे सचेत
�ने भनेर छलफल गनु�होस् (कुनै �लोभनमा नपन� र य�द
प�छला�गरहन खो�यो भने ठुलो ���लाई थाहा �दइहा�ने)।
अप�र�चतह�सँग संल�न �ँदा �ने स�ा�वत प�रणामह�बारे
छलफल गनु�होस् ।

उमेरअनुसार संल�नता 
सामा�जक स�ाल (�म�डया)का ला�ग उपयु� उमेर 
 सीमाह� ��छन् । यसबारे सचेत भई आ�ना छोराछोरीका
ला�ग सीमा �नधा�रण गनु�होस् । उनीह�को उमेरको हकमा
खाताह� खो�ने र हेन�, ‘पो�ट’ ग�रएका साम�ीह� क�ता छन्
र कससँग मा� 'सेयर' गन� �ने ज�ता कुराह�लाई �यान
�दनुहोस् । 

सद�यताको �यूनतम उमेरको पालना गराउनुहोस्  । ‘
फेसबुक’, ‘��याप�याट’, ‘ट्�वटर’, ‘इ��टा�ाम’, ‘�यु�जकल.ली’ र
‘�काइप’ चलाउनका ला�ग सबै �योगकता�ह�को उमेर १३ वष�
�नु आव�यक छ । ‘�टकटक’का �योगकता� क�तीमा १३ वष�को
�नुपन� भए प�न �यहाँ ससाना ब�ाह�ले �योग गन� त�रका 
छ । १८ वष�मु�नका ब�ाका आमाबुबा वा अ�भभावकले
गोपनीयता ‘से�टङ’को सुप�रवे�ण गनु�पछ� । ‘�ाट्सयाप’ �योग
गन�का ला�ग ब�ाको उमेर १६ वष� �नुपछ�। ‘यु�ुब’ हेन� उमेर
हदब�द� नभए प�न  यसको  खाता खो�नका ला�ग ब�ाको
उमेर १३ वष� �नुपछ�। ‘��याप�कड्स’चा�ह� �वशेष गरी १३
वष�भ�दा कम उमेरका केटाकेट�ह�का ला�ग हो।

कानुनलाई मा�नै पछ� ।
अ�भभावकह�ले �यूनतम उमेरमु�नका ब�ाह�लाई
सामा�जक स�ालका खाताह� खो�न  �ो�सा�हत गनु� ��न।
आमाबुबा र अ�भभावकह� नै ब�ालाई हा�न �नबाट
जोगाउन �ज�मेवार �नुपछ�  साथै ब�ाह� आफूलाई सुर��त
रा�न प�रप�व नहोउ�जेल उनीह�ले 'सेयर' गरेका ���गत
�ववरण र डाटाह� सङ्कलन भएर बालबा�लकालाई पु�न
स�ने हा�नबाट प�न अ�भभावकले जोगाउनुपछ� ।

आ�ना ब�ाह�को अनुपयु� �भ�डयोह� ‘पो�ट’
नगनु�होस् ।
अनुपयु� �भ�डयो ‘पो�ट’ गना�ले नकारा�मक र खतरनाक
प�रणाम �न��तन स�छ। सव��थम, यसले ‘त�काल खुसी �ने’

मान�सकताको �वकास ��छ, जसमा उ�चत अथ�पूण�
��त��यामा भ�दा उनीह�को �ाथ�मकता क�त जनाले दे�ने
र क�तले  ‘लाइक’ गन�मा ��छ । दो�ो, साव�ज�नक चौतारीमा
उ�ाउला खालका �भ�डयो ‘पो��टङ’ले अनु�चत �यान
�न��याउँछ र अप�र�चतह�बाट जो�खम ��छ। ब�
अ�भभावकह�ले ��तभाशाली ब�ाह�का ला�ग उनीह�को

भाग ४
 तपा�का छोराछोरी ‘सोसल �म�डया’का

ला�ग तयार छन् ?
 



के उनीह� तपा�ले �नयम र सीमाह� �नधा�रण गन� र
�योगको अनुगमन गन�   राजीखुसी छन् ?
के तपा�ले उनीह�सँग ‘अनलाइन’ अ�लीलता र
‘�ु�मङ'बारे छलफल गनु�भएको छ ?

के तपा�ले उनीह�सँग जातीय भेदभाव र ‘अनलाइन’का
�व�भ�न घृ�णत गालीबारे कुरा गनु�भएको छ ?
के तपा�का छोराछोरीले ‘साइबर बु�लङ’लाई अपराध
मा�न   स�क�छ भ�ने कुरा बुझेका छन् ?

के तपा�ले सामा�जक स�ाल र उपकरणको उपयु�
�योग गन� कुरामा माग��नद�शक र उदाहरणीय भू�मका
(रोल मोडेल) �नवा�ह गनु�भएको छ ?

उनीह�ले क�तो �कारका साम�ी� ‘पो�ट’ गन� पाउने ?

उनीह�ले क�त पटक ‘पो�ट’ गन� पाउने ?

 उनीह�ले  क�तस�म सामा�जक स�ाल हेरे तपा�लाई
आप�� �ँदैन ?
अप�र�चतह�बाट आएका अनुरोध र स�देशह�लाई
कसरी ��त��या �दने ?
गोपनीयता �तर कसरी �ा�पत गन� ?      

तपा�का छोराछोरीको प�रप�वताको �तर केवल उनीह�को
उमेर मा� होइन । १३ वष�का सबै बालबा�लका एकसमान
�ँदैनन् । तपा�ले उनीह�लाई  सामा�जक स�ालको खाता
खो�न अनुम�त �दने �क न�दने भ�ने �नधा�रण गनु�पछ�। तपा�ले
आ�ना छोराछोरी यसका ला�ग तयार भए भ�ने ठा�नु��छ भने
�न�न �ल�खत आधारभूत �नयमह�को पालना गन� 
लगाउनुहोस् :

के तपा�का छोराछोरी ‘साइबर बु�लङ’ र ��पयोग
खे�नका ला�ग स�म छन् ?
के उनीह�ले गोपनीयताको मह�व र यसलाई
‘अनलाइन’मा कसरी सुर��त गन� भ�ने कुरा  बुझेका
छन्?
के उनीह�ले कसरी सुर��त �पमा कुराह� 'सेयर' गन�
भ�ने बुझेका छन् ?
के उनीह�लाई ‘अनलाइन’माफ� त अपमानजनक
���वहारबारे कसरी र कहाँ ‘�रपोट�’ गन� भनेर थाहा छ ?

छोराछोरीसँग �मलेर �सफा�रस ग�रएका ‘साइट’ह�को
सूची तयार गनु�होस्। 
ती ‘साइट’ह� कला, व�यज�तु, इ�तहास, भूगोल आ�दसँग
स�ब��त �न स�छन् । आ�ना छोराछोरीलाई अथ�पूण� र
फाइदा �ने गरी ती कुराह�मा संल�न �ने अनुम�त �दनुहोस्। 

क�नीह�ले होइन, आमाबुबाले नै आ�ना छोराछोरीको
�याल रा�छन् भनेर बुझाउनुहोस् । 
हामी �तमीह�को �हतको प�मा छ� र यसका ला�ग सध�
�च��तत रह�छ� भनेर छोराछोरीलाई सचेत गराउनुहोस् ।

के तपा�का छोराछोरी सामा�जक स�ालका ला�ग
तयार छन् ?
आ�ना छोराछोरी सामा�जक स�ालका ला�ग तयार भएको र
उनीह� यसलाई सकारा�मक र रचना�मक �पमा �योग गन�
स�छन् भ�नेबारे सु�न��चत गनु�होस् । तर  छोराछोरीलाई
स�ा�वत नकारा�मक न�तजाका ला�ग सचेत वा तयार पान�
�न�न �ल�खत ��न ह� सो�नु मह�वपूण� ��छ :  



आफू संल�न �न नपाइएला �क भ�ने डर (FOMO)का
बारेमा छलफल गनु�होस् ।
छोराछोरीलाई �तमी सबै कुरामा संल�न �नु पद�न भनेर
�सकाउनुहोस् । ब� आ�नो खुबी र �मता प�ह�याउने र
�यस��त आभार �� गन�, रा�ा र द�रला स�क�  बनाउने तथा
आ�नो मनको कुरा ले�ने ज�ता कुराह� �सकाउनुहोस् ।
समाजले र �वशेष गरी सामा�जक स�ालले हामीलाई सबै
कुरामा संल�न �नुपछ� भ�ने ज�तो भान �दने �नाले संल�न �न
नपाए हामी �च��तत ��छ� र नकारा�मक सो�� । हा�ो मापन
सामा�जक स�ालले गद�न । हामीले आ�नो आ�त�रक खुबी र
�मताबाट आन�द �लने हो । यो हा�ो घरमा पा�रवा�रक
समाधानले �दने कुरा हो भनेर बुझाउनुहोस् । 

‘अनलाइन’मा ल�  �ँदाका मान�सक प�रणामह�
आ�ना छोराछोरीको मान�सक �वा�यबारे सचेत �नुहोस् ।
छोराछोरीको ‘अनलाइन’ र ‘अफलाइन’ �ँदाको भावनाबारे
बेलाबेलामा छलफल गनु�होस् ।

कोही प�न पूण� �पले स�म �ँदैन ।
छोराछोरीलाई कोही प�न सबै कुरामा पूण� �ँदैन भ�ने कुरा
बुझाउनुहोस् । सामा�जक स�ालह�मा रा�ा र आकष�क
घटना र फोटोह� मा� छानेर रा�खएका ��छन् भनेर
बुझाउनुहोस् ।

‘साइबर बु�लङ’बाट बचाउनुहोस् ।
‘साइबर बु�लङ’बारे छलफल गनु�होस् । य�द �यसबारे आफूले
�चनेको ��� वा साथीलाई  सम�या पर्यो भने कसलाई भ�ने
भनेर प�न स�झाउनुहोस् ।

प�रणामबारे सो�नुहोस्।
छोराछोरीलाई उनीह�ले गरेका ‘पो�ट’ह�ले अ�लाई क�तो
असर गछ� भ�नेबारे सो�न �सकाउनुहोस् । कसै-कसैलाई 
 आ�नो नरा�ो �भ�डयो, फोटो ‘पो�ट’ गरेर सबैले हेरेको मन
नपन� स�छ ।

नरा�ो अनुभव
छोराछोरीलाई ‘अनलाइन’मा �व�भ�न �क�समका अ�लील
साम�ी, जा�तवादका कुरा, नरा�ा गाली, ���, डरला�दा
साम�ीह� भेट्न स�क�छ भ�ने कुराको जानकारी �दनुहोस् ।
�य�ता साम�ीह���त कसरी ��त��या �दने भ�ने कुरा 
 बुझाउनुहोस् ।



‘URL’ जाँ�नुहोस् ।
‘URL’मा ‘httpS’ भएका साइटह� खो�नुहोस् । सुर�ाको
‘s’  थ�पएको ‘URL’  अ� साइटह�भ�दा बढ� सुर��त
��छन् । 

अ�ठेरो ‘पासवड�’ बनाउनुहोस् । छोराछोरीलाई कसरी ज�टल
‘पासवड�’ बनाउने र बेलाबेलामा ‘पासवड�’ प�रवत�न ग�ररहनुपछ�
भनेर स�झाउनुहोस् । साथै आ�ना ‘पासवड�’ह� कसैलाई प�न
नभ�नू भनेर स�झाउनुहोस्, चाहे  सबैभ�दा �म�ने साथी नै �कन
नहोस् ।

चलाखीपूण�  ‘�योगकता� नाम’ (USername) बनाउन
�सकाउनुहोस् ।
छोराछोरीलाई उनीह�को आ�नै वा�त�वक नाम ‘�योगकता�
नाम’को �पमा �योग नगन�, आ�नो ���गत �ववरणह�
नरा�न र �यस नामले अ�लाई पन� स�ने  �भावका बारेमा
�वचार गन� �सकाउनुहोस् । (नामह� आप��जनक वा अ�लील
�नु �ँदैन  �कन�क �तनले नचा�हने गलत �कारको �यानाकष�ण
गन� स�छन्)।

गोपनीयता र सुर�ा ‘से�टङ्स’ बढाउनुहोस् ।
आ�ना छोराछोरीले �योग ग�ररहने क�युटरको ‘�ाउजर’मा
गोपनीयता र सुर�ा ‘से�टङ्स’  प�रवत�न गनु�होस् । उदाहरणका
ला�ग, ‘�ाउजर’को डाटा खाली गनु�होस्, कुक�ह� �लक
गनु�होस्, खतरनाक साइटह�का बारेमा चेतावनी पाउनुहोस् र
तपा�को �यामेरा र �ानको ‘साइट �योग’ �नय��ण गनु�होस्।
पूव��नधा��रतको स�ा ‘अ�ट आउट’ ‘से�टङ्स’ छनोट गनु�होस्।

फोनह�को �योग सुर��त गनु�होस् ।
�ानबारे सेवाह� ब�द गरेर, उनीह�को 'सेयर' गन� न�म�ने
पारेर, डाउनलोड ग�रएका या�सह�मा कडा गोपनीयता
से�टङह� राखेर र य�द उनीह�ले ‘फेसबुक’ वा ‘गुगल'’
जानकारी ज�ता सामा�जक स�ाल �योग गछ�न् भने ती
सूचना या�समा 'सेयर' न�न् भनी सावधानी अपनाएर 
 छोराछोरीको फोनमा सुर�ा सुधार गनु�होस् । 

तपा�का छोराछोरीलाई ‘साइबर बु�लङ’मा संल�न �न
न�दनुहोस् ।
आ�ना छोराछोरी ‘साइबर बु�लङ’मा संल�न छैनन् भनेर
सु�न��चत गनु�होस् । ‘ध�क�पूण� र चोट पुर्याउने कुराह� 

'सेयर' गन�, ���बारे गलत जानकारी फैलाउने, आफू अ�
कोही बनेर ‘अनलाइन’मा बु�लङ (बदमासी) गन� ज�ता काम
‘साइबर बु�लङ’मा पन� स�छन् । यसो गन� न�दन उनीह�को
��याकलापमा सदा �नगरानी रा�नुहोस् ।

 �नजी जानकारी गो�य रा�नुहोस् ।
छोराछोरीलाई अप�र�चत ���लाई फोन न�बर वा ठेगाना
ज�ता ���गत जानकारी न�दने, त��बरह� नपठाउने वा
अनुम�त�बना �चजह� ‘डाउनलोड’ नगन� (�कन�क
‘स�टवेयर’मा भाइरस �न स�छ) र बेमतलबी वा अनौठा
स�देश �ा�त गरेमा ठुला ���लाई जानकारी �दनुपछ� भ�ने
ज�ता कुराह� स�झाउनुहोस् ।

��लक गनु�अ�ग सो�नुहोस् । कुनै प�न ‘साइट’ क�ह�यै
�न:शु�क �ँदैन।
 क�नीह�ले हरेक पटक आ�नो ‘वेबसाइट’मा जाँदा डाटा
सङ्कलन गछ� भ�ने कुरा छोराछोरीलाई स�झाउनुहोस् ।
क�नीह�ले उनीह�को बानी, �ाथ�मकता र ख�रदह�को
ढाँचा प�ा लगाएर एउटा �ोफाइल �नमा�ण गन� यी सबै डाटा
सङ्कलन गछ�न् । �यसप�छ उनीह�लाई के के �क�न मन
ला�ला भनेर �यो बे�न खो�छन् वा �यो डाटा अ�
क�नीह�मा बे�न् । जब तपा�को ब�ाले एउटा �न:शु�क
‘साइट’का ला�ग दता� गछ� वा सामा�जक स�ालको ‘लग
इन’को �योग गछ� , तब क�नीह�ले मू�य �ल�छन् ।
क�नीह�ले मू�य �लने भनेको डाटा हो । �यसैले आफूले
��लक गनु�अ�ग �ई पटक सो�नुपछ� भनेर �सकाउनुहोस् । 

खाताबाट बा�हर �न�कने 
�वशेष गरी अ�ले प�न चलाउने क�युटरमा ‘लग आउट’  गन�
�बस�नु �ँदैन भनेर सचेत गराउनुहोस् ।

बालबा�लकाले केही डरला�दो कुरा देखे भने के गन� ?
छोराछोरीलाई उनीह�ले के देखे भनेर सो�नुहोस् र �मलेर
सम�या सु�झाउनुहोस् ।
१. अनुपयु� साम�ीबारे �रपोट� गन�
२. अ�भभावकको �नय��णका साथ उपकरणह� सुर��त
गन�बारे �वचार गन�
३. य�ता घटनाह�का कारण नै �नयमह� �नधा��रत ग�रएका
�न् भनेर स�झाउने

भाग  ५
‘अनलाइन’मा 
सुर��त रहने

 



४. य�द "�तमीह�ले भोगेको नरा�ो अनुभव नलुकाई भनेमा
�तमीह�का उपकरणह� �छ�नने छैनन्" भनेर छोराछोरीलाई
�व�वास �दलाउने

�नय���त �पमा त��बरह� 'सेयर' गन� कुरा आफैले गरेर
देखाउनुहोस् ।
छोराछोरीलाई शङ्का�द ग�त�व�धका फोटोह� सामा�जक
स�ालमा 'सेयर' नगर भनी स�झाउनुहोस् �कन�क ती
साम�ीह�ले प�छ कलेज र रोजगारीका अवसरह�मा बाधा
पुर्याउन स�छन् । य�द �य�ता फोटोह� ‘अनलाइन’मा रहेका
छन् भने आ�ना छोराछोरी र उनीह�का साथीह�लाई
सो�नुहोस् । �तनलाई �यहाँबाट हटाउन र '�ाग' नगर भनी
�सकाउनुहोस्  ता�क ती प�छ प�हचानमा आई  फेला नप�न् ।

�ड�जटल छाप
हामीले एकपटक ‘अनलाइनमा’ कुनै साम�ी रा�य� वा  पो�ट
गर्य�  भने ती साम�ीह� �ड�जटल संसारबाट मे�ट�दैनन् ।  ती
हा�ो पद�च�न वा छाप बनी �ायी �पमा रह�छन् र हामीलाई
सध� प�ाइरह�छन् भ�ने कुरा आ�ना छोराछोरीह�लाई
स�झाउनुहोस् । रा�री सोच�वचार नगरी कुनै कुरा वा साम�ी
‘अनलाइन’मा पो�ट गदा� �यो �ापक �पमा फैलन स�छ ।

 भ�व�यमा रा�ो जा�गर पाउने वा रा�ो कलेज भना� �ने कुरामा
प�न य�ता कुराह�ले असर पान� स�छन् भनेर उनीह�लाई
स�झाउनुहोस् ।

न�चनेका मा�नसह�सँगको कुराकानीमा खतरा
‘अनलाइन’ होस् वा ‘अफलाइन’, न�चनेका मा�नसह�सँगको
कुराकानी खतरनाक �न स�छ । कुराकानी गद�मा �यस
मा�नसबारे बु�न स�क�दैन । ‘अनलाइन’मा कुराकानी गन�
मा�नसले त झन् आ�नो वा�त�वक प�रचय र उ�े�य लुकाएको
�न स�छ । �यसैले आ�ना छोराछोरीह�लाई ‘अनलाइन’मा
न�चनेका मा�नसह�सँग कुरा गन� मा�मलामा सतक�
गराउनुहोस्। ‘अनलाइन’ साथीह�लाई आ�ना ���गत
जानकारी तथा आ�नो ‘पासवड�’ �दनु �ँदैन भनी �सकाउनुहोस्।
‘अनलाइन’मा भे�टएका साथीह�ले कतै भेट्न बोलाउन
स�छन् अ�न अनौठा �क�समका कामह� गन� लगाउन स�छन्
। �यसैले ‘अनलाइन’ साथीह�लाई बा�हर भेट्नु �ँदैन भनेर
प�न स�झाउनुहोस् । हामीले ‘सेयर’ गरेका कुराह� अ� कसैले
अ�य ���ह�लाई प�न ‘सेयर’ गन� स�छ र हामीले नचाहेका
मा�नसह�ले प�न हेन� स�छन्  भ�ने कुरा रा�री बुझाउनुहोस् ।


