
  

  

  

  

  

२८   जेठ   २०७८   

माननीय   म���ू,     
सूचना   तथा   संचार   ��व�ध     
�स� हदरवार,   काठमाडा�   ।     
  

  

�वषय:   राय,   सुझाव   तथा   पृ�पोषण   उपल�   गराएकाे   बार �   

  

सूचना  ��व�धको  �वकासल े  मानव  स�ताको  ��ेक  �े�मा  �भाव  पार �को  छ  ।  यसको  �योग  नेपालमा                
प�न  �दनानु�दन  बढ्द�  गएको  छ  ।  नेपाल  �ुरसंचार  �ा�धकरणको  फागुन  २०७७  को  �रपोट�  अनुशार                
�ाइस  फोनको  �योग  एक  सय  ते��स  ��तशत  छ  भन े  �ोड�ा�  सेवा  सताशी  ��तशत  छ  ।  नेपाल                  
रा�  ब�कको  गत  म�हना  (वैशाख,  २०७८)  को  त�ांक  अनुशार  इ�रनेट  ब��क� ङ  सेवा  एघार  लाख  भ�ा                 
बढी,  मोबाइल  ब��क� ग  सु�बधा  एक  करोड  प�तीस  लाख  भ�ा  बढी  र  ब��क� ग  काड�  सेवा  �लने  एघार  लाख                   
भ�ा  बढी  ���ह�ले  �योग  ग�ररह �का  छन्  ।  नेपालमा  क�रब  चा�लस  लाख  ���ह�  �ड�जटल  वालेट                
�योग  गछ�न  ।  �व�  �ांकको  २०१७  को  त�ांक  अनुशार  नेपालमा  ६६  अरब  ��पयाँको  सूचना  तथा                 
संचार  साधन  साम�ी  आयात  भएको  द��ख�  जुन  सम�  आयातको  पाँच  दशमलव  �ुई  ��तशत  हो  ।  धेर �                  
जसो  सरकारी,  गैर  सरकारी  संघ  सं�ा  �ापा�रक  ��त�ाणह�ले  इ�रनेटमा  उप���त  जनाइसकेका             
छन  भने  आ�ो  सेवाह�  �दान  गन�  �ड�जटल  ��व�धको  �योग  गद�  छन  ।  हालै  मा�  नेपाल  सरकारको                  
प��स  भ�ा  बढी  सं�ाह�को  सूचनाह�  नेपाल  सरकारको  ए�ककृत  डाटा  से�रको  डाटा  भ�ारमा              
आब�  भएका  छन्  ।  यस  त�ांकलाइ  आधार  मा�े  हो  भन े प�न  नेपालमा  उ�  �ाट�  फोनको  �योग  तथा                   
��व�धमा  बढ्दो  प�चँ  र  ��व�ध  अनुकुलताको  आंकलन  गन�  स�क�  ।  य�ै  ग�र  सूचना  ��व�धको                
�ग�तशील  �वकासको  साथसाथ ै  साइबर  अपराधका  �व�भ�  सम�ाह�  द��खद�  आएको  छ  ।  सूचना              
�णालीमा  अन�धकृत  प�ँचको  सम�ा,  गोपनीयता  र  अ�  धेर �  मु�ाह�  �दन  ��त�दन  बृ��  �ँद�छन्  र                
�सको   ला�ग   �न�तगत   तथा   �ा�व�धक   �पमा   तयार   �न   पन�   अव�ा   आएको   छ   ।   

कुनै  प�न  कानुन  तजुु�मा  गदा�  सरोकारवालाह�सँगको  छलफल  मह�पूण�  ��  ।   यस ै स�भ�मा  तहाँ  संचार                
र  सूचना  ��व�ध  म�ालयले  �म�त  २०७८।०२।२८  गते  �भ�  सरोकारवालाह�लाई  राय,  सुझाव  तथा              
पृ�पोषणकोला�ग  �म�त  २०७८।०२।१४  गते  एक  सूचना  स�हत  म�ौदा  साव�जनीक  गर �को  �थयो  ।   यस               
मा�तालाई  आ�सात  गद�  इ�रनेट  गभन��  इ�ी�ूट,  �ड�जटल  राइट्स  नेपाल  र  फोरम  फर  �ड�जटल               
इ�ालीटीको  आयोजना  तथा  से�र  फर  साईबर  से�ु�र�ट  �रसच�  ए�  इनोभेसन,  इ�म�शन  से�ु�रटी              
र ��ो�  �टम  नेपाल  (एनपीसट�),  �ड�जटल  �म�डया  फाउ�ेशन,  ड��ा  ल  फम�,  नेपाल  इ�न�ट  फाउ�ेसन               
र  �म�डया  ए�न  नेपालको  सहआयोजनामा  �म�त  २०७८  जेठ  २३  गते  जुममा  आधा�रत  सरोकारवालाह�               
सम�   छलफल   संचालन   गर �का   �थया�   ।     



अ�धव�ा  बाबुराम  अया�ल,  अ�धव�ा  स�ोष  �स�ेल  र  अ�धव�ा  टंकराज  अया�लको  �ार��क             
�व�ेषण  तथा  �म�त  २०७८  जेठ  २३  गतेको  सरोकारवाला  छलफलमा  �ा�  सुझाव  समेतलाई  समेट�र  यो                
�ट�णी  स�हतको  सुझाव  तयार  गरी  पेश  ग�रएको  छ।  यस  �ट�णीले  सूचना  ��व�धको  नया ँ युग  सापे�                 
रा��य  साईबर  सुर�ा  नी�त  ब�  सघाउ  पुया�उन े �व�ास  �लइएको  छ  ।  यस  स�म�ा  तथा  सरोकारवाला                 
छलफलमा   उप��त   सबैलाई   ध�वाद   �दन   चाह��   ।     

म�ालयले   आव�क   ठानेमा   हामी   सरोकारवालाह�   थप   छलफलको   ला�ग   उपल�   �ने   नै   छा �   ।     

  

ध�वाद   ।     

भवदीय,   

  

  

अ�धव�ा   स�ोष   �स�ेल   सुरज   अ�धकारी अ�धव�ा   बाबुराम   अया�ल   
अ�� महास�चव सं�ापक/�नद�शक   
�ड�जटल   राइट्स   नेपाल   फोरम   फर   �ड�जटल   इ�ा�लटी   इ�रनेट   गभन��   इ�ी�ूट   
  
  

  
  

�ा.डा.   सुवण�   शा�   �चर��वी   अ�धकारी   डा.   बलराम   �साद   राउत     
अ�� अ�� अ��     
से�र   फर   साइबर   से�ु�रटी   इ�म�शन   से�ु�रटी   र ��ो�   �टम   ड��ा   ल   फम�     
�रसच�   ए�   इनोभेसन   (एनपीसट�)   

  
  
  
  

�वेश   सुवेदी  �व�म   �े�   ल�णद�   प�       
अ�� अ�� अ��  
�ड�जटल   �म�डया   फाउ�ेशन   नेपाल   इ�रनेट   फाउ�ेशन   �म�डया   ए�न   नेपाल   

  

  

  

  

   



रा��य   साईबर   सुर�ा   नी�त   २०७८   को   स�म�ा   
  

काय�कारी   साराँश   
  

साईबर  सुर�ा  स��ी  रा��य  नी�त  यथास�व  चाडो  तजु�मा  गरी  काया��यन  गन�  आव�क  रहकेो  हालको  स�भ�मा  ��ा�वत                 
म�ौदा  एक  मह�पूण�  पहल  हो  ।  अ�हले  स�   नेपालमा  �न�तगत  तथा  कानुनी  �पमा  साइबर  सुर�ाको  �े�ा�धकार  �व�ु�तय                   
कारोवार  ऐन,  २०६३  को  अधीनमा  रह �को  छ  ।  तर  प�र�ृत  साइबर  आ�मण  र  साइबर  अपराधका  न�वनतम  तथा  �वक�सत                    
साइवर  अपराध  एवंम  आ�मणका  मु�ाह�लाई  यस  ऐनल े  रा�ोसँग  स�ोधन  गन�  स�े  अव�ा  छ�न  ।  नी�तगत  �पमा                  
नेपालमा  हाल  सूचना  ��व�ध  नी�त  २०७२  मा  सामा�  �संग  �न�ेप�न  साइबर  सुर�ा  स��ी  नी�तमा  खास  �ग�त  �न                   
सकेको  �थएन  ।  �व.  सं.  २०७३  मा  एक  साईबर  सुर�ा  नी�त  तजु�मा  भएको  भएप�न  �सले  औपचा�रक  �प  �लन  पाएको                     
�थएन  ।  गत  वष�  नेपाल  �ूरसंचार  �ा�धकरणले  साईबर  सुर�ा  �व�नयामवली,  २०७७  काय��यनमा  �ाएता  प�न  �सको                 
�भावका�रता  उ  मातहतका  सेवा  �दायकमा  मा�ै  �स�मत  �थयो  ।  यस  प�रवेशमा  रा��य  �रमा  नेपाल  सरकारले  ��ाव                  
गर �को   रा��य   साइबर   सुर�ा   नी�त,   २०७८   को   म�ौदा   �ागतयो�   छ   ।     

नेपाल  सरकारले  रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�तको  म�ौदा  पेश  गद�,  यस  नी�तमा  संवेदनशील  डाटा,  ���गत�पमा  प�हचान                 
यो�  जानकारी,  संर��त  �ा�  जानकारी,  अ�  ���गत  जानकारी,  बौ��क  स���,  डाटा,  सरकार  तथा  उ�ोग  सूचना                 
�णालीको  सुर�ाको  �ावधान  समावेश  छ।  यस  नी�तले  आगामी  ३  वष�मा  सं�ागत  र  संगठना�क  आव�कताह�  �ापना                 
गन�   र   �सको   आधारमा   आगामी   ५   वष�मा    भरपद�   र   सुर��त   साइबर�ेस   �नमा�ण   गन�   माग�   �श�   गर �को   छ   ।    

पहल  आफ� मा  सकारा�क  रहँदा  रहँदै  प�न  यस  नी�तमा  क�तपय  �वषयव� ु  छुटेका  छन ्  त  क�तपय  �वषयव� ु सुधार  गनु�पन�  अव�ा                    
छ  ।  खास  गरी,  यस  नी�तले  मानवा�धकारको  प�लाई  आ�ो  सबल  प�  मानेको  छैन  ।  संवेदनशील  पूवा�धार  र  �ड�जटल  स���को                     
सुर�ा  र  अनलाईन  साम�ीलाई  एकै  डालाेमा  राखेर  �नयमनमुखी  नी�तलाई  ��ाव  ग�रएको  छ  ।  साइबर  सुर�ा  नी�त  सूचना                   
�णालीलाई  सुर��त  बनाउने  मा�  नभएर  नाग�रकको  �वचार  र  अ�भ���को  �त�ता,भेला  �ने  �त�ता,  स�ारको  हक,                
गोपनीयताको  हक  र  सूचनाको  हक  लगाएतका  सं�वधानले  र�ा  गरेको  मौ�लक  हक  लागु  र  र�ा  गन�  हतेुल े  जारी  भएको  कुरा  ��                      
�पमा   उ�ेख   ग�रनु   पछ�   ।   

साइवर  सुर�ा  इ�रनेट  गव�ने�  इको�स�मकै  एक  पाटो  हो  र  यसस��ी  नी�त  तथा  कानून  �नमा�णमा  प�न  सबै  सरोकारवालाह�को                   
उ��कै  भु�मका  ��  ।  तर  यस  नी�तले  सरकारी  र  के�ह  हदस�  नी�ज  �े�  बाहके  अ�  सरोकारवालाह�लाई  समेट्न  सकेको  छैन  ।  यस                       
नी�तले  नाग�रक  समाज  तथा  नाग�रक  समाज  सँ�ाह�को  कतै  प�न  उ�ेख  गरेको  छैन  ।  यो  सम�ा  एक  �णालीगत  सम�ाको                    
�पमा  रहकेो  दे�ख�  ।   साइवर  जो�खमलाई  �ूनीकरण  गन�  जनचेतना  वृ��  दे�ख  सूर�ीत  इ�रनेट  अ�भयान  स�मा  नाग�रक                  
समाजको  �नकै  ठुलो  भूमीका  ��  तर  �सलाई  नजरअ�ाज  ग�रएको  छ  ।  �सैगरी  �व��व�ालय,  �ा�व�धक  समुह  ज�ा                  
सरोकारवालाह�लाई   प�न   अथ�पूण�   �हसाबले   समे�टएको   छैन   ।    

साव�ज�नक  �े�को  सुचना   �णा�ल मा  सबैभ�ा  बडी  आ�मणका  घटनाह�  �ने  गद�छ  ।   साव�ज�नक  �े�को  धेर �  जसो  सुचना                  
�णा�लमा  स�ह  �क�समको  सुर�ण  संय�   नभएको  अव�ामा  ब�ड   ए�पोजर   �ने  र  बढी  जो�खमह�  उठाउनु  पन�  �ँदा                  
साव�ज�नक   �े�का  डाटा,  स���ह�  ए�पोज  �न  बाट  कस�र  जाेगाउने  र  �सलाई  कसरी  ह �न�  भ� े  कुरा  यो  नी�तमा  कम                    
बोलीएको  छ।  �सैगरी,  यस  नी�तमा  नी�ज  �े�को  संल�ता  धेर �  कम  द��खएको  छ।  यस  �न�तकाे  म�ैदा  तजुमा�  गदा�  नाग�रक                    
समाज  �न�ज  �े�  तथा  अ�  सरकाेकारवाला  ह�काे  सहभा�गता  तथा  संलगनता  खासै  ग�रएकाे  द��खद�न  ।  यस  �कारका                  
स�ेदन�शल  नी�त  तजुमा�  गदा�  �व�भ�  सराेकारवालाह�काे  सहभागीता  गराउन  अ��  ज�री  छ  र  �ब�भ�               
सरोकारवालाह�को  ��त�न�ध�   साथै  ��व�ध  र  �व�ह�को  राय  समावेश  गनु�पन�  ��।  यसरी  बनेको  नी�तले  भो�लको  आउने                 



�दनमा  ऐन  ब�  लाइ  रचना�क�पले  मदत्  गद�छ।  य�द  �व�  र  सरोकारवालाह�  सहभा�गता  भएन  भने  कानुन  को                 
�भावकारीता   घट�र   जा�।   

  

यस  �न�तमा  साइबर  सुर�ा  ज�ो  संवेदनशील  �वषयमा  सरकारल े �ाएको  �नजी  एकदम  सकारा�क  छ  तर  साइबर  सुर�ा                  
ज�ो  �वषयमा  ३  वष�को  ल�  लगाउने  समय  भनेको  धेर �  समय  हो  �सैगरी  संगठान�क  पूवा�धार  बनाउन े  कुराह�  ५  वष�                    
लगाउने  भ�े  �क�समको  ��ुत  ग�रएको  छ  �स  समयलाई  छो�ाउनु  पन�  द��ख�।  साइवर  �वषय  एकदमै  संवेदनशील  �वषय                  
भईसकेको  र  सध�  नयाँ  नयाँ  चुनौ�त  आई  राखेको  कारण  लामो  समय  रा�ु  उ�चत  द��खद�न।चाँढो  भ�ा  चाँढो  यसमा  काम  गनु�                     
पन�  अव�ा  छ  �कनभने  यही  �व�मान  को�भड  १९  बाट  धेर �  अनलाईन  स�भ� स  र  कामह�  भईसकेका  छन ् र  जुन  �क�समको                     
प��कले  अनलाइन  स�ब� स  �योग  गरी  रह �को  स�भ�मा  बढी  साइबर  आ�मण  र  साइबर  घटना  �ने  कारणल े गदा�  तो�कएको                   
समयलाई   घटाउनु   पछ�।   

��ा�वत  म�ौदामा  संचार  म�ालयलाई  �ज�ेवार  (फोकल)  म�ालयको  �पमा  �लइएको  छ  ।  तथापी,  साईबर  सुर�ा                
ब�आया�मक  �बषय  हो  ।  यो  नी�त  तजु�मा  गदा�  रा��य  सुर�ा  नी�त,  �ा�  नी�त,  परारा�  नी�त,  �श�ा  नी�त  लगायतका  नी�तह�                     
सम�य  गनु�  आव�क  ��  ।  यस  म�ौदामा  �सको  अभाव  छ  ।  �स ै गरी,  �वसा�यक  संगठनले  मा�  यसको  काया��यन  संभव  छ                      
।  भएका  पूवा�धार  तथा  संगठनलाई  कानुनी  �पमा  नै  ब�लयो  बनाई  �भावकारी  �पमा  नेतृ�  तय  गनु�  आव�क  ��  ।  साइबर  सुर�ा                      
सबै  �े�को  आव�कता  रह �को  �नाले  एक  के��य  साइबर  सुर�ा  �ा�धकरणको  �ापना  आव�क  द��ख�  ।  सम�या�क                 
सहकाय�  र  ��तकाय�का  ला�ग  �ा�धकरणमा  �ब�भ�  �नकायह�,  �ब�ह�,  मह�पूण�  सूचना  तथा  संचार  ��ब�ध  पूवा�धार  तथा                 
सेवा  �दायकह�को  साझा  संय�  बनाउने  ।  उ�  �ा�धकरणले  एक  साइबर  मो�नट�रङ्ग  के�को  प�रचालन  ग�र  साइबर                 
जो�खमको  अनुगमन  गन�  �व�ा  गनु�  पद�छ  ।  रा��य  साइबर  ��तकाय�  टो�ल  गठन  गन�  र  चौ�बसै  घ�ा  आपतकालीन  सूचना                    
के�   संचालन   गन�   �व�ा   �मलाउनु   आव�   ��   ।     

साइबर  आ�मणका  घटनाह�  भएमा  तु��ै  एक�ार  �णाली  अ�ग�त  स���त  �नकायमा  जानकारी  �दने  कानुनी  �व�ा  गन�                 
र  साइबर  घटना  स���  सूचना  आदान  �दान  गन�  �णाली  �नमा�ण  गनु�  आव�क  छ  ।  साथै  �ा�धकरणले  अ�ररा��य                   
सम�यका  तथा  सहकाय�काला�ग  �मुख  भू�मका  �नवा�ह  गन�  र  नेपाली  सेनालाई  साइबर  �डफे�  कमा�  से�र  �ापना  गन�                  
सहयोग  गन�  र  नेपाली  सेनाको  साइबर  सुर�ा  शाखालाई  �नद�शनालय  �रमा  अ�भवृ��  गन�  �व�ा  गनु�  उपयु�  ��  ।                   
साइबर  �ेसले  अ�समे��क  ��लाई  बढावा  �दने  �नाले  अ�ेषण  तथा  अनुश�ानका  ला�ग  नेपाली  सेनामा  �ड�जटल  र�ा                
�व�ध�ब�ान   �योगशाला   �ापना   गनु�   पन�   द��ख�   ।   

यस  नी�तले  साव�ज�नक  �ाउड  र  सूचना  सुर�ाको  �ावधानलाई  �ाउड  प�रसरमा  समा�हत  गन�  बेवा�ा  गर �को                
छ।  खासगरी,  क�ो  सूचना  आ��रक  पूवा�धार  र  क�ो  सूचना  वा�  पूवा�धारमा  रा�  स�कने  हो  ?  प��क                  
�ाउडको   सुर�ा   नी�त   क�ो   �ने   हो   यसमा   थप   ��   �नु   ज�री   छ   ।     

यस  �न�तमा  �समा��कृत  समुदायको  सुर�ाको  बार �मा  थप  ��  पानु�  ज�री  छ  ।  खास  गरी  म�हला,  बालबा�लका  तथा  ल��गक                    
अ�सं�कको  सुर�ामा  जाेड  �दनु  ज�री  छ  र  यो  नी�त  सबैको  सुर�ाका  �न�म�  हो  भ� े कुरा  जानकारी  �दलाउन  ज��र                    
द��ख�।  ���को  �नध��  ( confidence)  साथै   साइबर  �व� मा  “म”  क��को  सुर��त  �न  स�छ�   भ� े  संय� को  कुरा  पु��                  
�न   आव�क   छ।   

  

…...   

   



स�म�ा   ख�   
उ���   

स�ार  तथा  सूचना  ��व�ध  म�ालयले  साव�ज�नक  गरेको  ‘रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८’  को  म�ौदामा�थ  ब�                 
सरोकारवालासगँकाे  सरोकार  संल�  गरी  समय  सापे�  तथा  �ग�त�शल  नी�त  �नमा�णमा  योगदान  गनु�  यस  ��तवेदनको  मुल  उ��े  हाे                   
।   यस   स�म�ाको    देहाय   बमो�जमका   थप   उ��े   रहकेा   छन्   ।     

● नाग�रक   तथा   सरोकारवालको   �नती   ��तको   धारणा   र   सरोकार   उठान   गनु�   ।   
● नी�तगत   सुधारको   ला�ग   आव�क   सुझाव   �दनु   ।     
● सरोकारवालालाइ   साइबर   नी�त    �सल े  पान�    �भावको   बारेमा   आव�क   जानकारी   �दने   ।     
● प�छ   ब�े   कानुनको   बारेमा   समयमा   नै   आव�क   छलफल   सू�न��त   गन�   ।     

स�म�ा   तथा   सुझाव   

सुर�ा   �नतीमा   समे�टनु   पन�   प�   

● “साइबर  �ेश”  भनेर  नी�तमा  धेरै  ठाउँह�मा  उ�ेख  भएप�न  साइबर  �ेश  के  हो,  यसको  सीमा  (SCOPE)                 

क�तस�   हो,   यसले   के   के   लाई   समेट्छ   भनेर   कतै   प�न   इं�कत   ग�रएको   छैन   ।   �सो   ग�रनु   उपयु�   ��   ।    

● यस  नी�तले  सं�वधानले  सु�न��त  गरेका  नाग�रक  तथा  ���का  मौ�लक  अ�धकारह�को  ���कोणलाई  वा              

अ�धकारमा  आधा�रत  ���कोण  (Right  based  approach)  समेट्न  सकेको  छैन  ।  उदाहरणका  ला�ग,  नी�तमा               

सूचना  ��व�ध  �णालीह�मा�थको  अना�धकृत  प�ँच  �नबाट  �णालीलाई   सुर��त  बनाउने  र  सो  को  जो�खम               

�ूनीकरणका  ला�ग  सं�ागत  र  संरचनागत  �व�ा  गन�  ज�ा  कुरा  रा�खएको  छ  तर  �ो  �णालीलाई  सुर��त                 

बनाउनुको  उ��े  नै  नाग�रक  तथा  ���को  �व�भ�  मौ�लक  तथा  कानूनी  अ�धकारको  र�ाका  ला�ग  हो  भ�े                 

��उन  सकेको  छैन  ।  �सैगरी  �णालीलाई   सुर��त  बनाउने  नाममा  नाग�रकको  मानव  अ�धकार  उ�ंघन               

ग�रनेछैन,  गन�  �दइने  छैन  भ�े  ��ाभुती  पनी  छैन  ।  तसथ�,  नाग�रकको  मौ�लक  अ�धकारको  संर�णको  �वषय                 

दीघ�कालीन   सोच,       प�र��   तथा   उ��ेको   ख�मा   समावेश   गनु�पद�छ   ।   

● साइबर  सुर�ा  नी�त  सूचना  �णालीलाई  सुर��त  बनाउने  मा�  नभएर  नाग�रकको  �वचार  र  अ�भ���को               

�त�ता,भेला  �ने  �त�ता,  स�ारको  हक,  गोपनीयताको  हक  र  सूचनाको  हक  लगाएतका  सं�वधानले  र�ा               

गरेको   मौ�लक   हक   लागु   र   र�ा   गन�   हतेुले   जारी   भएको   प�न   कतै   ��   �पमा   उ�ेख   ग�रनु   पछ�   ।   

● साइवर  सुर�ा  इ�रनेट  गव�ने�  इको�स�मकै  एक  पाटो  हो  र  यसस��ी  नी�त  तथा  कानून  �नमा�णमा  प�न  सबै                  

सरोकारवालाह�को  उ��कै  भु�मका  ��  ।  तर  यस  नी�तले  सरकारी  र  के�ह  हदस�  नी�ज  �े�  बाहके  अ�                  

सरोकारवालाह�लाई  समेट्न  सकेको  छैन  ।  यस  नी�तले  नाग�रक  समाज  तथा  नाग�रक  समाज  सँ�ाह�को  कतै                

प�न  उ�ेख  गरेको  छैन  ।  यो  सम�ा  एक  �णालीगत  सम�ाको  �पमा  रहकेो  दे�ख�  ।   साइवर  जो�खमलाई                  

�ूनीकरण  गन�  जनचेतना  वृ��  दे�ख  सूर�ीत  इ�रनेट  अ�भयान  स�मा  नाग�रक  समाजको  �नकै  ठुलो  भूमीका                



��  तर  �सलाई  नजरअ�ाज  ग�रएको  छ  ।  �सैगरी  �व��व�ालय,  �ा�व�धक  समुह  ज�ा              

सरोकारवालाह�लाई   प�न   समे�टएको   छैन   ।    

● साइवर  इको�स�मको  एक  मह�पूण�  प�  �व�ास  वा  �व�ास  �नमा�ण  (Trust  or  trust-building)।  नी�तको               

उ��ेमा  सव�साधारणमा  आईटी  �णालीह�  र  साइबर�ेस  �भ�को  लेनदेन  तथा  कारोवार  (Transaction)  मा              

पया��  �व�ास  उ��  गन�  र  अथ��व�ाको  सबै  �े�मा  आईटीको  �योग  बढाउने  कुरा  प�न  समावेश  ग�रनु                 

उपयु�   ��   ।   

● �नतीले   उपचारको,   अ�धकार   काया��यनको   पाटोलाई   समेट्न   सकेको   छैन   ।    

● आधारभुत  स�म�ाका  �ममा  यो  नी�त  भारतीय  साइवरसुर�ा  नी�तबाट  एकदमै  �भावीत  दे�ख�  ।  म�ौदा               

तयारीका  �ममा  सरोकारवालाह�सँग  छलफल  नभएकाले  प�न  यसले  नेपाली  सम�ा,  चुनौती  तथा             

उपायह�लाई   समेट्न   नसेकेको   दे�ख�   ।    

म�ौदामा   सुधार   ग�रनु   पन�   प�   

● सरकारी  वा  �नजी  �े�को  साइबर  सुर�ा  कमजोरी  वा  हलेचे�याईको  कारणले   पी�डत  �न  पुगेका               

नाग�रकह�लाई  उपचार  ��तपू�त�   �दन े  कुनै  �व�ा  ग�रने  छ  भनेर  रा�  आव�क  छ  ।  (रणनी�त  १०.१,  १०.२,                  

१०.३)   

● नीतीले  आव�क  कानून  �नमा�ण  तथा  सं�ागत  र  संगठना�क  पूवा�धार  �ापनाका  ला�ग  तोकेको  समय  एकदमै                

�ढलो  छ  ।  कानूनी  �व�ाका  ला�ग  ३  वष�  र  सं�ागत  र  संगठना�क  पूवा�धार  �ापनाका  ला�ग  ५  वष�                   

तो�कएको   छ,   सरोकारवालाह�सँगको   परामश�मा   यसलाई   पूनरावलोकन   ग�रनु   उपयु�   ��   ।   (८.१)   (८.२)   

● साइवर  जो�खमलाई  �ूनीकरण  गन�  जनचेतना  वृ��  एवम्  द�  जनश��  उ�ादन  गन�  भ�े  ल�  रा�खएको  छ                 

(८.३.)   तर   कुनै   मा�ा�क   ल�   तथा   समय�समा   तोकेको   छैन   ।    

● सबै  संघसं�ा  संगठनह�मा  साइबर  सुर�ा  पहलह�  काया��यन  गन�  र  साइबर  घटनाह�बाट  उ��  �ने               

आपतकालीन  अव�ालाई  सामना  गन�  �वशेष  बजेट  रा�ुपन�  �व�ा  समावेश  गनु�पन�  ।  (काय�नी�त  रणनी�त  नं.                

१०.१   सँग   स���त)   

● आईसीटी  उ�ादनह�  र  सेवाह�को  सुर�ाको  परी�ण  र  गुण�र  मापनको  ला�ग  पूवा�धार  �ापना  गन�  कुरा                

समावेश   गनु�पन�   ।(काय�नी�त   रणनी�त   न.ं   १०.३   सँग   स���त)   

● आईटी  �णाली  र  नेटवक� मा  लागू  ग�रएका  �ा�व�धक  र  अपरेशनल  सुर�ा  �नय�ण  उपायह�को  पया��ता  र                

�भावकारताको  परी�ण  गन�  र  �नय�मत�पमा  सबै  सं�ाह�लाई  �ो�ा�हत  गन�  कुरा  समावेश  गनु�पन�  ।               

(काय�नी�त   रणनी�त   नं.   १०.३   सँग   स���त)   



● साइबर  सुर�ा  घटनाह�को  ��तरोध  र  सामना  गन�  स�भ�मा  आपतकालीन  तयारीको  �रको  आकलन  गन�  रा��य,                

�े��य  र  �ा�नय  �रमा  �नय�मत  साइबर  सुर�ा  ��ल  र  अ�ासह�  स�ालन  गन�  कुरा  समावेश  गनु�पन�                 

।(काय�नी�त   रणनी�त   नं.   १०.३   सँग   स���त)   

● साइबर  सुर�ा  नी�तमा  स�ाद,  स�म�ा  र  सुझावका  ला�ग  �थ�क  �ाकं  समूह  बनाउन  आव�क  दे�ख�  ।                 

यसमा   नाग�रक   समाज   लगायत   सबै   सरोकारवालाह�लाई   समे�टनुपछ�   ।       (रणनी�त   नं.   १०.६   सँग   स���त   )   

● साइबर  सुर�ाको  �े�  र  �वशेष  गरी  साइबर  खतरा  –जो�खम,  स�ा�वत  सुर�ा�क  उपायह�,  र  उ�म  अ�ासह�                 

अपनाउने  स��ी  काय�ह�को  ला�ग  सूचना  पूवा�धारको  संर�णको  �वषयमा  �नजी  �े�लगायत  सरोकारवाला             

�नकायह�  बीच  सहयोग  र  सहकाय�  गनु�को  साथै  सहजीकारण  भू�मका  सरकारले  �लने  कुरा  समावेश  गनु�पन�  ।                  

(रणनी�त   नं.   १०.६   सँग   स���त   )   

● �ाक,  �ा���व�,  प�हचान  चोरी,  साइबर  �ाकमेल  ज�ा  सम�ा  रणनी�त  नं.  १०.८  सँग  स���त               

काय��न�तमा   समावेश   गनु�पन�   ।   

● नी�तमा  साइबर  सुर�ाको  ला�ग  अ�रा���य  समुदायसँग  सहकाय�  गन�  भ�नएको  छ  र  य�ो  �ज�ा  रा��य  सूचना                 

��व�ध  आक��क  सहायता  समूह  (NITERT)  लाई  �दएको  छ  तर   अ�रा���य  समुदायसँग  सहकाय�को  ला�ग               

१२.३  अनुसारको  सम�य  स�म�तमा  �ज�ेवारीको  बुदा  थ�प  पररा�  म�ालयको  पदा�दकारी  प�न  रा�  उपयु�               

��   ।   

● १२.६  म�हला  तथा  बालबा�लका  अनलाइन  सुर�ा  काय�समूहले  LGBTQA  र  अ�सं�कलाई   प�न             

अनलाइन  सुर�ाका  स��मा  समावेश  गनु�पन�  दे�ख�  ।  (सामा�जक  संजालमा  सो  समुदाय  माथीको  �ेषपूण�               

अ�भ���   बढ्दै   गैरहकेो   छ   ।   )   

● साइवर  सुर�ाको  सु�न��तताको  ला�ग  द�  जनश��  �वकास  गन�  भनेर  ले�खएको  छ ।  तर,  यस  स��मा                

अनुसंधान  सं�ाह�सँगको  साझेदारी  कसरी  गन�  भ�े  ��  �नु  ज�री  छ  ।  तर,  यसमा  द�  जनश��  �वकास  गन�                   

�मता  �नमा�णको  साथसाथै  साइबर  जाग�कताको  कुरा  प�न  समावेश  गनु�पद�छ  ।  Cyber  Capacity  building               

is  about  more  than  just  securing  and  utilising  cyberspace  successful  implementation  can              

help  to  provide  broader  stability  and  socio–economic  growth  -Muller,  2015.   (सम�ा  र              

चुनौती   ख�   ४.३)   

● ११.६मा  बौ��क  स��ी  तथा  ��त�ल�प  अ�धकार  संर�णको  �व�ा  �मलाइन े  भ�नएको  छ  यो  र�ा  नी�त  सँग                 

नभएर    वा�ण�   नी�तको   एक   �ह�ा   ज�ो   दे�ख�   ।   यसलाई   साइबर   सुर�ासँग   जोडरे   उ�ेख   ग�रनुपछ�   ।    

● ११.५  मा   नेपाली  नाग�रकह�को  अनलाईन  प�हचानको  सुर�ा  तथा  डाटा  सुर�ा  स��ी  उपायह�  अवल�न               

ग�रने  भ�नएको  छ   तर  डाटा  सुर�ा  नेपाली  नाग�रक  मा�लाई  नभएर  सबैसँग  स���त  छ   साथै  डाटा  सुर�ा                  

स��ी   उपायह�   के   �न े  छन्   �ो   ��   पानु�पन�   दे�ख�   ।     



● नीतीमा  �योग  भएका  भाषा  र  कतीपय  �ावधान  अ��  तथा  द�ुवधापूण�  दे�ख�न  ।  ��ताका  ला�ग  �समा                 

सुधार   ज�री   छ   ।   उदाहरणका   ला�ग   :   

● ४.१   आम  जनताको  सूचना  एवं  त�ा�मा  सहज  प�ँच  सँगै  साव�ज�नक,  �वसा�यक  र  ���का               

त�ा�   एवम्   सूचनाह�मा   अना�धकृत   प�ँच   �नय�ण   गन�।   

● ११.३  अपरा�धकरण,  अनुस�ान,  �व�ु�ीय  �माण  तथा  अ�रा���य  सहयोगका  साथै  मौ�लक            

अ�धकारह�को  संर�णका  स�भ�मा  �े�ीय  एवं  अ�रा���य  मापद�  अनु�प  कानूनी  तथा  नी�तगत             

�व�ा   ग�रने।    

● ११.९मा   गुण�रीय  स�वयर  �नमा�णका  ला�ग  आव�क  पन�  मापद�  तयार  गरी  लागु  ग�रने  ले�खएको  छ  तर                 

सबै  स�वेयर  देश  �भ�  �वक�सत  �दैनन्  �सैल े  स�वेयर  आयातमा  प�न  आव�क  पन�  मापद�  तयार  ग�रने                 

भ�ु   आव�क   छ   .                                                     

● ११.१०मा   नेपाली  नाग�रकका  गोपनीयताको  हक,  सूचनाको  हक  एवं  �त�ताको  संर�ण  गन�  ���गत  एवं               

सामू�हक  साइबर  सुर�ाका  उपायह�  �नधा�रण  ग�रने  भ�नएको  छ  तर  सो  उपायह�  के  �ने  क�ो  �ने  �ल�खएको                  

छैन।   

● ११.११  ���गत  वा  सं�ागत  त�ांकह�  संकलन,  �शोधन,  �योग  एवं  भ�ारण  गन�  �नकायह�मा  भएका               

साइबर  आ�मण  तथा  �योगकता�का  डाटा  हानी,  नो�ानी,  तथा  चोरी  स��ी  सूचना  साव�ज�नक  गनु�पन�               

�व�ा  ग�रने  भ�नएको  छ  यसलाई  थप  ��  पानु�  पछ�  तर  ��ा  एजे�ीह�को  लापरवाहीका  ला�ग                

�तनीह�लाई   �ज�ेवार   बनाउने   कुरा   रा�   आव�क   छ   ।    

● ११.१५  साइवर  सुर�ाको  �वषयमा  अनुस�ान  तथा  �वकास,  साइबर  सुर�ा  �वध�न,  जनचेतना  अ�भवृ��,  साइबर               

सुर�ा  स��ी  तयारी,  रोकथाम,  प�हचान,  ��त��या  तथा  पुनला�भ  गन�,  २४/७  स�क�   �नकायको  �पमा  काय�                

गन�  तथा  �ड�जटल  फोरे��क  अनुस�ान  गन�  रा��य  साईबर  सुर�ा  के�  �ापना  ग�रने  भ�नएको  छ  ।  यसमा                  

जनचेतना  अ�भवृ��,  साइबर  सुर�ा  स��ी  तयारी,  रोकथाम,  प�हचान,  ��त��या  तथा  पुनला�भ  गन�  नाग�रक  र                

नाग�रक  समाजको  भू�मका  धेरै  मह�पुण�  �न  स�छ  �सैल े  नाग�रक  समाजको  भू�मका  प�न  यहाँ  रा�  ज�री  छ                  

।   

● रणनी�त  नं.  १०.५  सँग  स���त  (साइवर  सुर�ाको  �वषयमा  जनचेतना  अ�भवृ��  ग�रने।)मा  नाग�रक  समाजको               

भू�मका   धेरै   मह�पुण�   �न   स�छ   तर   नाग�रक   समाजको   भू�मका   यहाँ   रा�खएको   छैन   ।   

सुझावका   अ�   �वषय   

● नी�तको   ११.५६   र   ११.५७मा    भएको   क�े�   म�नट�र�   तथा   �फ��र�को   �वषय   हटाउँदा   उपयु�   ��   ।    

● नी�तको  ११.३मा  सुर�ा  �वशेषताह�  ज�ै  confidentiality,  integrity,  availability  and  authenticity            

ह�को   कुरा   गरेको   छ।   �हाँ   non-repudiation   को   प�न   �व�ा   रा�   आव�क   छ   ।    



● ��व�धलाई   सुर��त   गन�   इ�थकल   �ा�कङ   (   Ethical   hacking)   लाई   कानूनी   मा�ता   �दन   आव�क   छ   ।     

● प�छ�ो  समयमा  जुन  �क�समका  data  leakage  का  घटनाह�  बढी  दे�खको  छ  �सको  ला�ग  डाटा  �रसोस�                 

�बमा   (Insurance)   के   कसरी   गनु�   पछ�   भ�े   कुराह�   नी�तमा    रा�   आव�क   छ   ।    

● साइबर  सुर�ा  �नयमावली  २०७७  र  रे�डयो  सुर�ा  ऐन  २०१४  लाई  रा��य  साइबर  सुर�ा  �न�त  २०७८  ले  आक�ष�त                   

गन�   �ावधान   रा�ु   पछ�।   

● कुनै  प�न  सं�ामा  साइवर  आ�मण  भयो  भने  र  सो  सं�ामा  कुनै  प�न  सुर�ा  कमजोरी  दे�खयो  भने  ��ो                   

सं�ालाई   कारबाही   गन�   नी�तमा   उ�े�खत   �नुपछ�।   

● आप�ालीन  हवाई  सेवा,  �ा�फक  �व�ापन,  �स�स  �टभी,  दरूसंचार,�डजीटल  नेटवक� ह�  सुर��त  रा�े  कानूनी              

�ावधानह�   बनाइने   छ   भनेर   नी�तमा   उ�ख   गन�   ज�री   छ   ।   

● यस  नी�तले  global  cyber  security  index  मा  नेपालको  �ानलाई  कसरी  उ�ाउने  भ�े  �क�समले  अगा�ड               

बढ्नु   पन�   दे�ख�   र   यसका   ला�ग   एउटा   रा��य   साइबर   सुर�ाको   आयोजना   �ाउनु   पन�   दे�ख�।    

● नी�तमा  उ�ेख  भए  अनुसार  साइबर  सुर�ा  के�  भएर  मा�  �द�न  ।  यसमा  से�ु�रटी  अपरे�ल(security                

operational)  के�  जसले  threat  intelligence  monitoring  ह�  गन�  स�े  अथवा  कसैले  threat  प�ा               

लगाएकोमा    �सतो   threat   कहाँ   गएर   �रपोट�ङ   गन�   �सतो   कुराह�   प�न   उ�े�खत   गन�   ज�री   छ।    

● साइबर  अपराधबाट  �प�डतह�लाई  परामश�  (counseling)  गनु�पन�   ��  र  �सका  ला�ग  परामश�  ईकाइ  को               

�व�ा   �नेछ   भनेर   यस   �न�तमा   उ�ेख   गन�   पन�   आव�क   छ।  

● ��ा�वत  साईबर  सुर�ा  नी�तमा  �ाउड  सेवाको  सुर�ाको  कुराह�  छुटेकोछ  ।  रा��य  तथा  अ�रा���य  सेवा                

�दायकले   उपल�   गराउने   �ाउड   सेवाको   सुर�ाको   सवालमा   नी�तगत   �व�ा   गनु�   ज�री   छ   ।     
  

  

  

   



  

अनुसू�च   १   
ब�सरोकारवाला   छलफलको   �व�ृत   �ववरण   

उ���   

स�ार  तथा  सूचना  ��व�ध  म�ालयले  साव�ज�नक  गरेको  ‘रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८’  को  म�ौदामा�थ  ब�                 
सरोकारवालासगँकाे  आव�क  छलफललाइ  सह�जकरण  ग�र  उ�  म�ौदामा  के��त  सुझावह�  स�हतकाे  ��तवेदन  तयार  पानु�  यस                
काय��मकाे   मुल   उ��े   हाे   ।     

काय��मको   सं���   �ववरण     

काय��ममा  इ�रनेट  गभन��  इ�ी�ुटका  सं�ापक  तथा  �मुख  काय�कारी  �नद�शक  अ�धव�ा  बाबुराम  अया�लले              
आयोजकह�को  तफ� बाट  ��ा�वत  रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८  को  म�ौदा  माथीको  सं���  �ट�णी  छलफलको               
ला�ग  रा�ु  भएको  �थयो  ।  ��ा�वत  रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८  को  म�ौदा  मा�थको  सं���  ��ु�त  प�छ                   
सराेकारवालासँग  छलफल  संचालन  भएको  �थयो  ।  काय��मको  अ��ता  इ�रनेट  गभन��  इ�ी�ूटका  अ��              
मनोहरकुमार  भ�राईले  गनु�  भएको  �थयो  भन े  �ड�जटल  राईट्स  नेपालको  अ��  स�ोषबाबु  �स�ेलले  सहभागीह�लाई               
�ागत  गद�  काय��मको  उ���मा�थ  �काश  पानु�  भएको  �थयो  ।  सरोकारवालासँगका े छलफलमा  �ड�जटल  राईट्स  नेपालका                
महास�चव  टंकराज  अया�लले  सहजीकरण  गनु�भएको  उ�  काय��ममा  इ�म�शन  से�ु�रटी  र ��ो�  �टम  नेपाल              
(एनपीसट�)का  अ��  �चरजंीवी  अ�धकारीले  ध�वाद  �ापन  गनु�  भएको  �थयो  ।  काय��मको  ��तवेदन  ड��ा  ल  फम�क�                 
�लगल  एसो�सएट  अ�धव�ा  ए�लसा  भ�ारी  र  �ड�जटल  राइट्स  नेपालका  काय��म  संयोजक  सौरभ  भ�राईले  तयार  गनु�                 
भएको   �थयो   भने   ��व�धको   संयोजन   इ�रनेट   गभन��   इ�ी�ूटका   काय��म   अ�धकृत   आन�   गौतमको   रह �को   �थयो   ।     

काय��म   �ववरण   यस   �कार   �थयो   ।   

● काय��म   �म�त:   २०७८।०२।२३     
● समय:   ४   बजे   द��ख   ६   बजे   स�   
● आयोजक:     

○ इ�रनेट   गभन��   इ�ी�ूट,     
○ फोरम   फर   �ड�जटल   इ�ालीटी   र     
○ �ड�जटल   राइट्स   नेपालको   आयोजना   

● सह-आयोजक:     
○ से�र   फर   साईबर   से�ु�र�ट   �रसच�   ए�   इनोभेसन,     
○ इ�म�शन   से�ु�रटी   र ��ो�   �टम   नेपाल   (एनपीसट�),     
○ �ड�जटल   �म�डया   फाउ�ेशन,     
○ ड��ा   ल   फम�,     
○ नेपाल   इ�न�ट   फाउ�ेसन   र     
○ �म�डया   ए�न   नेपाल     



  

छलफलको   �व�ृत   �ववरण   तथा   सुझाव   

केपी   ढ�ँ गाना,   सं�ापक   अ��,   अनलाईन   प�कार   संघ   

नेपालमा  साइबर  अपराध  बढ्द�  ग�हरह �को  अव�ामा  साइबर  सुर�ाका  ला�ग  जा�र  गर �को  रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८                  
मा  धेर �  सकरा�क  कुरा  ह�लाई  सामावेश  ग�रएको  भएता  प�न  कुनै  कुराह�  ��  �पमा  द�खापर �का  छ�नन्।  ज�ै  दफा  ११.५६                    
र  दफा  ११.५४  मा  इ�रनेट  तथा  सामा�जक  स�ालको  �योग  गरी  �म�ा  खबर   (fake  news)  स�षेण  गन�  काय�लाई                    
�नयमन  ग�रने  र  रा��य  सुर�ामा  आँच  पुया�उन,े  घृणा  वा  ��ष  फैलाउने,  अनलाइन  उ��डन   ( online  harassment)  र  साइबर                    
बु�लङ्ग  गन�,  �व�भ�  जनजा�त  र  �समुदाय�बचको  सुमधुर  स��मा  खलल  पुया�उने  �क�समको  �ड�जटल  सामा��को               
स�षेणलाई  �नयमन  ग�रने  भ� े उ�ेख  भएताप�न  �म�डया  �े�को  साम�ीलाई  यस  साइबर  सुर�ा  नी�तले  कसरी  ह �छ�  भ� े                 
कुरामा  ��  छ�न।यसको  �पमा  काम  गन�  नेपाल  �ेस  काउ��ल  सगँ  स�ीय  गर �र  उसको  नेतृ�मा   समुदाय   गठन  गनु�पछ�।                   
��ो   समुदाय जहाँ  नेपाल  �ेस  काउ��ल,  नेपाल  प�कार  महासघँको  ��त�न�ध,   अनलाइन   प�कार  सघं  लगायतका  पेशागत                
सगंठन,  �वसाय  सगंठन,  साइबर  सुर�ा  र  सुर�ा  र  संचार  सगँ  स���  �व�ह�  भएर  आक�  एउटा  छ���   समुदाय   गराउनु  पछ�                     
र   यस   नी�तको   काया��यनको   स�भ�मा     र   संय�मा    (mechanism)    उचेत   �ान   �दनुपछ�।   

�नतु   पं�डत,   अ��   संचा�रका   समूह   

साइबर  सुर�ाको  कुरा  गदा�  यहाँ  म�हला  र  पु�ष  सवैको  प�चँको  कुरा  हो  ज�ो  ला�छ।  अ�हलेको  समयमा  �ड�जट��  ह �दा�                    
म�हला  र  पु�षको  खाडल  असा�ै  ठ�लो  छ  र  लै�ङ्गक  ���कोणबाट  ह �दा�  सामा�जक  स�ालमा  जो  �ज�त  म�हलाह�                  
आउनु��  को�ह  न  को�ह  उ�ीडनको   (harassment)  �सकारमा  पनु���।   यस  कारणल े यहाँ  ढ��  र  सुर��त  �ने  खालको                   
वातावरण  द��खद�न।  सुर�ाको  ला�ग  आएको  �दाँ  �द�  प�न  हामीलाइ  ��व�धले  �व�ास  �दन  सकेको  छ�न।  यो  भनेको  �न�तमा                   
कामीकमजो�र  रह �को  बु�झ�।�दघ�का�लन  सोचको  कुरा  गदा�  भरपद�,  सुर��त  एवं  ल�चलो  साइबर  �ेश  �नमा�ण  भ�ा  खेरी                 
सुर�ा  कहाँ  स�  होत  भ�े  कुरा  प�न  पु��  �न  ज�री  छ।  यस  �न�तमा  कतैप�न   Marginalized  Community   को  कुरा                    
ग�रएको  छ�न।  यस  नी�तमा   Marginalized  community   का  बार �मा  बो�ु  ज��र  छ  र  सबैको  सुर�ाका  �न�म�  हो  भ� े कुरा                    
जानकारी  �दलाउन  ज��र  द��ख�।  ���को  �नध��  ( confidence)  साथै   साइबर  �व� मा  “म”  क��को  सुर��त  �न  स�छ�                  
भ�े    संय� को   कुरा   पु��   �न   आव�क   छ।   

�ववेक   राणा,   �मुख   स�ाहकार,   इ�ो   ए�ोर   एलएलपी   

रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त,  २०७८  सरकारल े  अ�यन  गर �र �  �ाएकाे  होला  तर  यसले  आगामी  �दनमा  ब� ु  पन�  कानूनलाई                   
ज�त  ��  �दशा  �दनुपन�  हो  ��त  �दशा  �दन  सकेको  द��खद�न  ।   इ�रनेट  �त�ता  र  �ड�जटल  अ�धकारमा  मानव  अ�धकार                    
तथा  अ�भ���  �त�तालाई  ��ाभूत  गन�  गरी  साइबर  सुर�ा  नी�त  तथा  कानून  ब�ुपन�  ��।   �नयमन ,   �दशा�नद�श ,                
�ा�व�धक  सहयोग ,   सूचना  र  ��श�ण  साइबर  जगतमा  साव�ज�नक  सेवा  र  नाग�रकह�को  सुर�ाको  �हसाबले  अ�तनै                
मह�पूण�  ��ह�  �न्।   य�द  सूचना  ��व�धकाे  �णा�ल  अथवा  संरचना  गलत  भयो  भने  �ो  �भावकारी  �न  स�ैन  र  �य�न                    
कुरा    ह�को   कमी   कमजो�र   यस   नी�तमा   द��ख�।   

साव�ज�नक  �े�को  सुचना   �णा�ल मा  सबैभ�ा  बडी  आ�मण  का  साथसाथ ै घटनाह�  �ने  गद�छ  ।   साव�ज�नक  �े�को  धेर �  जसो                   
सुचना   �णा�लमा  स�ह  �क�समको  सुर�ण  संय�   नभएको  अव�ामा  ब�ड   ए�पोजर   �ने  र  बढी  जो�खमह�  उठाउनु  पन�  �ँदा                   
साव�ज�नक   �े�का  डाटा,  स���ह�  ए�पोज  �न  बाट  कस�र  जाेगाउने  र  �सलाई  कसरी  ह �न�  भ� े  कुरा  यो  नी�तमा  कम                    
बोलीएको  छ।  �सैगरी,  यस  नी�तमा  नी�ज  �े�को  संल�ता  धेर �  कम  द��खएको  छ।  यस  �न�तकाे  म�ैदा  तजुमा�  गदा�  नाग�रक                    
समाज  �न�ज  �े�  तथा  अ�  सरकाेकारवाला  ह�काे  सहभा�गता  तथा  संलगनता  खासै  ग�रएकाे  द��खद�न  ।  यस  �कारका                  
स�ेदन�शल  नी�त  तजुमा�  गदा�  �व�भ�  सराेकारवालाह�काे  सहभागीता  गराउन  अ��  ज�री  छ  र  �ब�भ�               



सरोकारवालाह�को  ��त�न�ध�   साथै  ��व�ध  र  �व�ह�को  राय  समावेश  गनु�पन�  ��।  यसरी  बनेको  नी�तले  भो�लको  आउने                 
�दनमा  ऐन  ब�  लाइ  रचना�क�पले  मदत्  गद�छ।  य�द  �व�  र  सरोकारवालाह�  सहभा�गता  भएन  भने  कानुन  को                 
�भावकारीता   घट�र   जा�।   

यस  नी�तले  ह �नु�  पन�  मु�  मु�ाह�  सामा�जक  मु�ा  र  आ�थ� क  मु�ा  हाे  रा��यलेनै  जुन  �ड�जटल  अथ��व�ा  आउने  भ� े                  
कुराह�  गछ�  �ो  �ड�जटल  अथ��व�ामा  नेपालको  अथ��व�ा  सुर�ा  कसरी  छ?  भ� े कुरा  बढी  उ�े�खत  गनु�  पन�  द��ख�                   
।यसका  साथै  यस  नी�तमा  सुचना  सुर�ाका  (Information  Security)  आधारभुत  मा�ताह�  गाेप�नयता             
( confidentiality),  अख�ता  integrity  र  गाेप�नयता  availability   ह�को  कुरा  गर �को  छ  ।�हाँ   non-repudiation  को  मम�                
र    श�   �ुबै   ज�री   द��ख�   �कनभन े  आफूल े  पठाइसकेको   कुनै   प�न   डाटा   तथा   सूचना   पठाएको   होइन   भ�न   भ�   नपाओस्।      

यस  �नतीलाई  अ�रा��य  �व��ा�प  अ�ासको  �पमा  ह �दा�  रा��य  �रमै  साइबर  सुर�ालाई  �नयमन  गन�  �सतो  �नकाय                 
एउटा  म�ालयको  महाशाखामा  मा�  भएर  �द�न।सरकारल े  साइबर  सुर�ा  समब��  मु�ा  �नयमन  गन�  एकल  संगठन  �नु  पन�                  
भनेको  छ  तर  धेर �  ठाउँमा  ह �दा�  साइबर  सुर�ा  लाई  �नय�ण  गन�  संगठन   असफल  रह �का  छन ् र  �सको  कारण  भनेको  �तनीह�                      
वैधा�नक  �नकाय�ारा  �ा�पत  नभएर  ��ायो�जत (delegated) कानूनबाट  �ा�पत  ��न्।  य�द  वैधा�नक  �नकाय�ारा            
�ा�पत   भयो   भने   �ो   अ�धक   �भावकारी   �नेछ।   

डा.   रा�जव   सु�ा,   पूव�   उपमहानी�र�क,   नेपाल   �हरी   

�वगतका  के�ह  घटनाह�बाट  अब  भौ�तक  सीमामा  �ने  ��को  अव�ामा  साइबर  जगतमा  प�न  ��  ��  भ� े �मा�णत  ��  ।                    
साधारण  साइबर  आ�मण  भ�ा  �जरो-ड�  हमला  �ने  जसको  बार �मा  �ान  न�न े र  �नदान  प�न  थाहा  न�न े र  आ�मण  साधारण                     
क��ुटर  �णालीमा  भ�ा  मह�पुण�  सूचना  �णालीमा  हमला  �ने  द��ख�  ।  अ�ररा��य  �हरी  संगठन  (इ�रपोल)को  २०२०                
को  �रपोट�  अनुशार  ���  र  साना  �ापा�रक  सं�ा  भ�ा  ठ�ला  ठ�ला  ��त�ठान,  �नगम,  सरकारी  सं�ाह�  र  मह�  पूण�                    
पूवा�धार  संरचनाह�  �ाकरह�को  �नशानामा  पन�  थालेका  छन  ।  साइबर  हमलामा  रा�ह�  ���  संल�  नरहन े तर  उनीह�को                  
सहयोगमा  ननइ�ेट  �ाकरह�ले  साइबर  हमला  गन�  रणनी�त  द��ख�  ।  �ड�जटल  ��व�धका  कारण  ��रत  प�ह�ले                
पर�रागत  भ�ा  अ�समे��क  ��  रणनी�त  अ��यार  गर �को  द��ख�  ।  अबको  लडा�  भनेको  ब�ुक  र  गो�लको  मा�  नभई                   
�ड�जटल  �बट्सको  प�न  �ने  द��ख�  ।  अ�रराि��य  साइबर  आ�मणह�  साधारण  तया  �माणको  अभावमा  ननए�ी�ुट�वल                
काय�   �न   स�े   �नाले   आ�मणकरीह�लाई   स�जलै   अ�ररा��य   कानुनी   दायरामा   �ाउन   स�कद�न   ।   

साइबर  सुर�ा  भनेको  क��ुटर  सुर�ा  मा�  नभई  एक  बृ�ीत  रा��य  सुर�ाको  �बषय  हो  ।  �कन  भने  सूचना  तथा  संचार                     
��व�ध  �योग  न�ने  कुनै  प�न  �े�  छ�न  ।  तसथ�  नेपालका  �व�भ�  रा��य  नी�तह�,  ऐनह�,  �नयमावलीह�,  �नद��शकाह�लाई                  
बद�ल� दो  साइबर  प�र���थ  अनुसार  प�रमाज�न  ग�र  रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�त  संग  आब�  गनु�  पद�छ  ।  के�ह  दफावार  सुझाव                    
यस   �कारका   छन्:     

● रा��य  सुर�ा  नी�त  २०७३  लाई  प�रमाज�न  ग�र  बुंदा  एक  दशमलव  नौ  र  �ुई  दशमलव  आठमा  उ�े�खत                  
साइबर  अपराध  र  �ब�ु�तय  �ब��य  संरचना  सुर�ा  स�हत  साइबर  �डफे�  तथा  मह�पूण�  सूचना  �णाली                
(���टकल  पूवा�धार)  ज�ै  सूचना  तथा  संचार,  ��,  �श�ा  आ�द  लाई  समेत  सुर�ा  �दान  गन�  �व�ा                 
थप   गन�   ।    

● �ुरसंचार  तथा  इ�रनेट  सेवा  �दायतह�को  मह�पूण�  सूचना  �णाली  (���टकल  पूवा�धार)  सुर�ाकालागी             
�ुरसंचार  ऐन  २०५३  ले  �व�ा  गर �  अनु�प  नेपाल  �ुरसंचार  �ा�धकरणल े  तयार  गर �को  साइबर  सुर�ा                
�ब�नयमावली   २०७७   लाई   रा��य   साइबर   सुर�ा   नी�तले   आक�ष� त   गन�   स�े   �व�ा   गन�   ।     

● यस  �ब�नयमावलीले  नसमेट्ने  �े�को  हकमा  साइबर  सुर�ा  नी�तमा  उ�ेख  गन�  ।  त�ाङ्क  स��ी               
गोपनीयता  तथा  सङ्क�लत  सूचनाको  संर�णको  �व�ा  ग�रएको  वैय��क  गोपनीयता  स��ी  ऐन             
२०७५  को  प�र�ेद  छ  र  प�र�ेददस  र  बुंदा  प�ीसलाई  साइबर  सुर�ा  नी�तले  आक�ष� त  गन�  स�े                 
�व�ा   गन�   ।     

● पररा��  नी�त  २०७६  मा  उ�े�खत  साइबर  अपराध  मा�  रह �को  �नाले  साइबर  जो�खम  तथा  साइबर  �डफे�                 
समेत  थप  गन�  ।  साथै  �समानाको  प�रभाषा  प�रमाज�न  �ँद�  गएको  अवा�ामा  पररा��  नी�तमा  नेपालको  भु�म                 



अ�  रा��को  �ब��मा  मा�  होइन  साइबर  पूवा�धारह�  समेत  �योग  गन�  �दइने  छ�न  भ� े ��तब�ता  थप  गनु�                  
पन�  ।  रा��य  �ा�  नी�त  २०७६  को  बुंदा  छदशमलवएकपाँचलाई  प�रमाज�न  ग�र  साइबर  सुर�ा  काय�नी�त                
�न��त   गन�   �ावधान   थप   गन�   ।     

● यसका  साथै  नेपालका  ब�कह�का  ला�ग  रा�  ब�कले  जारी  गर �को  सूचना  ��व�ध  �नद��शका  २०१२  (२०६९)                
लाई  प�रमाज�न  ग�र  कुनै  प�न  �ब��य  कारोबार  गन�  सं�ाह�ले  अ�नवाय�  सूचना  �णाली  अडीट  गनु�  पन�                 
�ावधान   थप   गन�   ।    

● र ��डयो  �स�ल  सूचना  सुर�ाथ�  र ��डयो  ऐन  १९५७  लाई  साइबर  सुर�ा  नी�तले  आकष�ण  गन�  स�े  �ावधान                 
रा�े   ।     

● भरपद�  र  �र�जलीए�  साइबर  सुर�ाका  ला�ग  नेपालले  त�ालै  के�ह  मह�  पूण�  कदमह�  �लनु  पद�छ  ।                 
सव��थम   रा��य   साइबर   सुर�ा   नी�त   �नमा�ण   ग�र   लागु   गन�   ।     

● रा��य  साइबर  सुर�ा  नी�तमा  �तन  मु�  काय��े�ह�  पद�छन  ।  �त  �न,  मह�पूण�  सूचना  तथा  संचार                 
��ब�ध  पूवा�धार  तथा  सेवाह�,  साइबर  �डफे�,  र  साइबर  अपराध  ।  साइबर  सुर�ा  सबै  �े�को                
आव�कता   रह �को   �नाले   एक   के��य   साइबर   सुर�ा   �ा�धकरणको   �ापना   आव�क   द��ख�   ।     

● �ड�जटल  नेपाल  �ेमवक�   २०१९  ले  साइबर  सुर�ा  के�को  प�रक�ना  गर �को  द��ख�  तर  �बषयको               
गा�ीय�तालाई  म�  नजर  गर �र  �ब�श�  अ�धकार  स�हतको  �ा�धकरण  उपयु�  ��  ।  सम�या�क              
सहकाय�  र  ��तकाय�का  ला�ग  �ा�धकरणमा  �ब�भ�  �नकायह�,  �ब�ह�,  मह�पूण�  सूचना  तथा  संचार              
��ब�ध   पूवा�धार   तथा   सेवा   �दायकह�को   साझा   संय�   बनाउने   ।     

● उ�  �ा�धकरणल े  एक  साइबर  मो�नट�रङ्ग  के�को  प�रचालन  ग�र  साइबर  जो�खमको  अनुगमन  गन�              
�व�ा  गनु�  पद�छ  ।  रा��य  साइबर  ��तकाय�  टो�ल  गठन  गन�  र  चौ�बसै  घ�ा  आपतकालीन  सूचना  के�                  
संचालन   गन�   ।     

● साइबर  आ�मणका  घटनाह�  भएमा  तु��ै  एक�ार  �णाली  अ�ग�त  स���त  �नकायमा  जानकारी  �दने             
कानुनी  �व�ा  गन�  र  साइबर  घटना  स���  सूचना  आदान  �दान  गन�  �णाली  �नमा�ण  गन�  ।  साथै                 
�ा�धकरणले  अ�ररा��य  सम�यका  तथा  सहकाय�काला�ग  �मुख  भू�मका  �नवा�ह  गन�  ।नेपाली  सेनालाई             
साइबर  �डफे�  कमा�  से�र  �ापना  गन�  सहयोग  गन�  र  नेपाली  सेनाको  साइबर  सुर�ा  शाखालाई                
�नद�शनालय  �रमा  अ�भवृ��  गन�  ।  साइबर  �ेसले  अ�समे��क  ��लाई  बढावा  �दने  �नाले  अ�ेषण  तथा                
अनुश�ानका   ला�ग   नेपाली   सेनामा   �ड�जटल   र�ा   �व�ध�ब�ान   �योगशाला   �ापना   गनु�   पन�   द��ख�   ।   

● बढ्द�  गएको  साइबर  अपराधको  स�भ�मा  नेपाल  �हरीको  साइबर  अपराध  अनुस�ान  �णाली  तथा              
�ड�जटल  फोर ���क  �ाबलाई  थप  मजबुत  बनाउने  र  �व�ार  गन�,  साथै  नेपाल  �हरीको  साइबर  �ुरो                
�ा�व�धक   ���ले   नेतृ�   �दान   गन�   �व�ा   �मलाउनु   पद�छ   ।     

● आपतकालीन  सेवा,  हवाई  सेवा  तथा  �ा�फक  �व�ापनमा  �योग  �ने  �ुरसंचार  सेवा,  �स�स�टभी  लगायत               
�ड�जटल   ��व�ध   तथा   नेटवक� ह�   सुर��त   रा�े   �व�ा   गन�   ।     

● �व��व�ालयह�,  अ�ररा��य  सं�ाह�,  र  �बद�शमा  रह �का  �ब�  नेपालीह�  संगको  सहकाय�मा            
अनुश�ान   गन�,   �ान   �ाना�रणको   �यास   गन�   र   आव�क   जनश��   उ�ादन   गन�।     

● सवारी  चालक  अनुम�त  प�,  रा��य  प�रचय  प�  आ�द  ज�ा  �णालीह�मा  रह �का  डाटा  सुर��त  रा�े,                
सरकारी  र  गैर  सरकारी  सं�ाह�को  सूचना  ��ब�ध  तथा  सुर�ा  �णाली  अ�डट  बेलाबेलामा  अ�डट  गनु�  पन�                 
�व�ा  �न��त  गन�  र  ये�थकल  �ा�क� गलाई  कानुनी  मा�ता  �दान  गन�।  लाइसे�  वा  अनुम�त  �ा�गरी                
�ड�जटल  र�डयो  संचार  (वाक�टाक�),  �ुरसंचार,  इ�रनेट,  आइपी  बे�ड  �स�स�टभी  �णालीह�को  अनुगमन             
गन�   �व�ा   �न��त   गन�   ।     

● साइबर  अपराध  �ब��  बालबा�लका  तथा  बृ�बृ�ा  लगायत  सब ै नाग�रकह�लाई  साइबर  �ा�  सचेतना              
काय��मह�   गन�।     



रोजा   �करण   बासुकला,   उपा��,   से�र   फर   साइबर   से�ु�रटी   �रसच�   ए�   इनोभेसन   

अ�हलेको  समयमा  घर-घर  र  हात-हात  मा  इ�रनेट  सेवा  पु�गरह �को  स�भ�मा,  �वषेश  गरी  अनलाईन  तथा  मोबाईल  कारोबार                  
ज�ा  संमवेदनशील  कारोबारह�  समेत  भइरह �को  र  साइबर  सुर�ाका  घटनाह�  �दन�  �दन  ब�ढरह �कोमा  अ�हले  साइबर  सुर�ा                 
हर �कको  �ज�ेवा�र  भइसकेको  छ।  अनुस�ान  अनुसार  नेपाल  “ cyber  threat ”   मा  टप  टाग�ट  द�शमा  पर �को  स�भ�मा  यो  अ�हले                   
एकदम   स��भ� क   �वषय   बनेको   छ।   

यस  �न�तमा  साइबर  सुर�ा  ज�ो  संवेदनशील  �वषयमा  सरकारल े �ाएको  �नजी  एकदम  सकारा�क  छ  तर  साइबर  सुर�ा                  
ज�ो  �वषयमा  ३  वष�को  ल�  लगाउने  समय  भनेको  धेर �  समय  हो  �सैगरी  संगठान�क  पूवा�धार  बनाउन े  कुराह�  ५  वष�                    
लगाउने  भ�े  �क�समको  ��ुत  ग�रएको  छ  �स  समयलाई  छो�ाउनु  पन�  द��ख�।साइवर  �वषय  एकदमै  संवेदनशील  �वषय                 
भईसकेको  र  सध�  नयाँ  नयाँ  चुनौ�त  आई  राखेको  कारण  लामो  समय  रा�ु  उ�चत  द��खद�न।चाँढो  भ�ा  चाँढो  यसमा  काम  गनु�                     
पन�  अव�ा  छ  �कनभने  यही  �व�मान  को�भड  १९  बाट  धेर �  अनलाईन  स�भ� स  र  कामह�  भईसकेका  छन ् र  जुन  �क�समको                     
प��कले  अनलाइन  स�ब� स  �योग  गरी  रह �को  स�भ�मा  बढी  साइबर  आ�मण  र  साइबर  घटना  �ने  कारणल े गदा�  तो�कएको                   
समयलाई   घटाउनु   पछ�।   

सम�मा  यस  �न�तले  �ोबल  साइबरसुर�ा  सूचकांक  (index)   मा  चाँ�ह  नेपालको  �ानलाई  कसरी  उ�ाउने  भ� े �क�समले                 
अगा�ड  बढ्नु  पन�  द��ख�  र  यसका  ला�ग  एउटा  रा��य  साइबर  सुर�ाको  आयोजना  �ाउनु  पन�  �व�ा  द��ख�।�वशेष  गरी                   
यो  ��वधीको  �े�मा  �छटो  प�रवत�न  �ने  ��व�ध   भएका  र  जुन  अ�हले   5g,  मे�सन  ट�  मे�सन  ट��ोलोजीका  कुराह�लाई  समेट्न                    
स�े  गरी  �रस�च  र  इनोभेसनका  कुराह�  यस  �न�तमा  समावेश  गनु�  पन�छ।साइबर  �ेटमा  टप  टाग�ट  द�शमा  प�ररह �को  स��मा                   
साइबर  सुर�ा  के�  भएर  मा�  �द�न  �क  यसमा  से�ु�रटी  अपर ��ल  के�  जसले  “ threat  intelligence  monitoring”   ह�                  
गन�  सकुन्  अथवा  कसैले   threat   प�ा  लगाएकोमा  �सतो   threat  कहाँ  गएर  �रपोट�ङ  गन�  �सतो  कुराह�  प�न  उ�े�खत  गन�                    
ज�री  छ।  यसका  �न��   ethical  hacker   लाई  नै  �ो�ाहन  गनु�  पन�  द��ख�।जसरी  बोड�र  नाकाह�मा  चेक  जाँच  गन�  द��ख                    
अ�रा���य  गेटवे   ह�  छन्  जुन  इ�रनेट  माफ� तबाट  आउँछन्  �हाँ  प�न  साइबर  सुर�ाको  जाँच  गनु�  पन�  कुरा  यस  �नतीमा                    
समावेश   गनु�   पन�   द��ख�।   

�सैग�र  �डजीटल  �स�ेचरको  �व�ा  भई  स�ा  प�न  धेर �ले  यसलाई  अपनाउन  नसकेको  अव�ा  रह �को  र  यसको  महँगीका                  
कारणले  गदा�  प�न  यसलाई  कसरी  स�ो  बनाउने  अथवा  शु�ा  घटाउने  वा  �न:शु�  गन�  स�क�  �ता  �तर  योजना  बनाउन ु                   
पन�  द��ख�।धेर �  भ�ा  धेर �  �योगकता�ह�  इ�रनेट/उपकरण मा  जो�डसकेको  अव�ामा  यस  �न�तले  साव�ज�नक  कु�ी  पूवा�धार               
( public  key  infrastructure)   लाई  के�ीकृत   गनु�  पछ�।अ�हल े  स�  �योगकता�  �माणीकरण  (user  authentication)              
लाई  मा�   अ�ास मा  �ाइरह �को  अव�ामा  अब  उपकरण  �माणीकरण  ( device  authentication)   लाई  प�न  बढावा  �दनु  पन�                 
द��ख�।प�छ�ो  समयमा  जुन  �क�समका  डाटा  �लकेज   का  घटनाह�  बढी  द��खए  र  प��कको  ���गत  स��� ,  सूचना                 
जुन  �क�समको  घाटा  भई  रह �को  छ  �सको  ला�ग  डाटा  �बमा   (Insurance)  के  कसरी  गनु�  पछ�  भ� े कुराह�  �न�तमा  अ�ाउनु                     
पन�   द��ख�।   

�सैगरी  अ�हलेको  अव�ामा  �ड�जटल  �कचेन  ( digital  blockchain)   का  कुराह�लाई  समेट्न  पन�  प�न  द��ख�।साइबर               
�प�डतह�लाई  परामश�   (counseling)   गनु�  पन�  ज�री  ��   र  �सका  ला�ग  परामश�  एकाइ  के  कसरी  आउनु  पन�  हो  �ो  कुरा                     
प�न  यस  �न�तमा  उ�ेख  गन�  पन�  आव�क  छ।  �सैगरी  साइबर  सुर�ा   desk,  �फन-ट�क  सुर�ा   को  बार �मा  �व�ा  गनु�  पन�                     
आव�कता  द��खएको  छ।साथै  अनलाइन  स�भ� स  सेवा  �दना�ुन  बढी  रह �को  �ममा  अनलाईन  साइबर  सुर�ा  स���  �नयमन                 
गनु�  पछ�।  यस  �न�तले  �नजी  �े�लाई  कम  फोकस   गर �को  द��खएको  छ  �सैले  यसको  ला�ग   public-private  partnership   के                   
कसरी   गर �र   यसलाई   अगाडी   बढाउने   भ� े  �व�ा   यस   �न�तमा   उ�े�खत   गनु�   पन�   द��ख�।     

  

अ�ली   फुयाँल,   �ोबल   चीफ   ट��ोलोजी   अ�फसर,   जेनेस   सोलुसन   

यस  �न�तमा  प��क  �ाउडको  कुराह�  छ� ट�को  द��ख�।  अमेजन,  अ�लबाबा,  गुगल,  माई�ोस�   Amazon,  Alibaba,               
Google,  Microsoft   ज�ा  क�नीह�ले  �दान  गन�   public  cloud   का  कुराह�  यस  �न�तले  समेट�को   छ�न।नेपालमा  डाटा                 



से�र   क�नीह�  च�लरह �का  छन्  र  डाटा  आउटसोस�  गदा�  �ो  डाटा  से�र   क�नीको  �ज�ेवारी  क�त  ��  भ� े कुरा  म�नजर                    
ग�रएको  छ�न।  ३ , ५  वष�को   ल�  �लएको  समयमा  साइबर  सुर�ाका  ला�ग  एक  म�हना  समय  प�न  धेर �  �न  जा�  र  �ो  समयमा                      
अ�हलेको  �न�तनै   पुरानो(outdated)  �न  जा�  ।  �सकारण  समय  मू�ाङ्कन  गन�  ज�री  छ।  अ�हलेको  समयमा  नयाँ                 
��व�धह�  आई  रह �को  बेला  ज�ै:  �ाउड  क��ु�टङ,  आ�ट� �फ�सयल,  इ�े�लजे�,  म�शन  ल�न� ङ,  �बग  डाटा,  इ�रनेट  अफ                 
�थ��,  भचु�अल  �रयालीटी  सँगसँग ै  अ�  नयाँ  ��वधी  आएकाले  �य�न  सब ै  सुर�ाका  कुराह�  साइबर  �न�तले  समेट्नु  पन�                  
द��ख�।  यस  �न�तमा  उ�ंघन  ( breach)  र  ज�रवाना (fine)  का  कुराह�  प�न  समेट्नु  पन�  द��ख�।�सैग�र  नेपालमा  सभ�र                 
डाउन  �ने  सम�ालाई  कसरी  �ूनीकरण  गन�  भ�े  कुरालाई  प�न  जोड  �दनु  पन�  द��ख�।  साथै  साइबर  सुर�ा  �वषय  अ�नवाय�                    
�पमा  �व�ाथ�ह�को  ला�ग   mainstream   �रमा  रा�ु  पछ�।�व��ापी  सामा�ीको  �वतरणमा  अन�धकृत  �ब��             
( unauthorized   sell)    र   �सको   �भाव   पय�   भने   के   गन�   त   भ�े   कुराह�   प�न   यस   �न�तमा   आएका   छ�नन्।   

  

�ा.डा.   सुवण�   शा�,   से�र   फर   साइबर   से�ु�रटी   �रसच�   ए�   इनोभेसन   

नेपालमा  सूचना  ��व�धको  �वकाश  सँगै  साईबर  सुर�ाकाे  ��ाभूत  �नु  आव�क  छ  ।  यस  स�भ�मा  �ाइएको  यस  साईबर                   
सुर�ा  नी�त  २०७८  को  म�ौदा  एक  सकारा�क  पहल  हो  ।  यस  नी�तको  �भावकारी  काया��यको  ला�ग  वृहद्  साईबर                   
से�ुरीटी  �ेमवक�   तजु�मा  गरी  �भावकारी  संरचना  �नमा�ण  गनु�  आव�क  द��ख�  ।  ब�सरोकारवाला  सहभा�गतामा  आधा�रत                
र�ह  नी�ज  तथा  साव�ज�नक  सहकाय�मा  आधा�रत  मोडल  यसको  ला�ग  �भावकारी  मोडल  �न  स�छ  ।  खासगरी,  �ड�जटल                  
नेपाल  �ेमवक�   आईसकेको  प�र��मा  नेपाल  सुहाउँदो  अनुस�ानमा  आधा�रत  मानव  संशाधन  �वकास  गरी  सुर��त  साईबर                
�ेश  ��ाभूत  गनु�  आव�क  छ  ।  अ�हले  �वकाशको  ला�ग  �ाउड  सेवा  एउटा  मह�पूण�  पूवा�धार  हो  ।  यस  प�र�े�मा                    
�ाउड  सुर�ालाई  अझ  ब�लयो  बनाउनेगरी  उ�  �ाथ�मकता  �दनु  आव�क  ��  ।  ��ा�वत  म�ौदा  यस  पाटाेमा  चुकेको                  
�ँदा   यस   स��मा   थप   सुधार   गरी   यस   नी�तलाई   अ��म   �प   �दनु   ज�री   छ   ।     

  

अ�नल   कुमार   द�ा,   सहस�चव,   स�ार   तथा   सूचना   ��व�ध   म�ालय   

सूचना  तथा  संचार  ��व�ध  म�ालयको  सहस�चवको  नेतृ�मा  ग�ठत  एक  स�म�तले  यस  नी�तको  म�ौदा  तजु�मा  गर �को  हो  ।                   
उ�  स�म�त  म�ालय  अ�रगत  �व�भ�  �नकायह�  तथा  अ�  स���त  म�ालय  समेतको  �व�ह�को  प�न  यसमा  योगदान                 
रह �को  छ।  हामीले  यस  नी�तको  म�ौदा  गदा�  अ�रा���य  �ूरसंचार  यु�नयनको  गाइडलाइनलाई  आ�सात  गर �का  छा�  ।  साथै                  
अ�  द�शले  के-क�ा  साइबर  सुर�ा  नी�त  बनाएका  छन्  �ो  हामीले  �र�े�  �लएका  छ�।  यस  नी�तमा  धेर �  रा�ा  कुराह�                    
आएको  छ।  यो  नी�त  छलफल  गन�  आधार  बनेको  छ।  यहाँ  �दघ�कालीन  सोच,  �मशन,  उद��,  ल�  चुनौ�त  द��ख                   
बालबा�लका  ,  म�हलाह�का  बार �मा  सब ै  कुराह�  राखेका  छ�।  यो  नी�त  धेर �  चो�ट  अ�यन  गरी  एक-एक  श�  ह ��र  �लएर                    
आएको  नी�त  हो।  अब  हामीले  बनाउँदा  बनाउँद�  प�न  के�ह  कुरा  छ� ट�को  �न  स�छ।  कुनै  प�न  डकुमे�  पूण�  �ँद�न।  �हाँ  केही  न                       
केही  क�म  कमजोरी  ��  �सकारणन ै  �व�भ�ब  म�ालय,  �वभागह�  र  स���त  �नकायह�लाई  �चठी  प�  पठाएका  छ�  र                  
यस  नी�त मा  छलफल  गन�  र  राय  सुझाब  �लनका  �न��  समय  �दएका  छ�।  यस  काय��मबाट  आएको  सुझावह�  यथासंभव                   
समेट्न   हामी   ��तव�   छा�   ।     

  

�चर��वी   अ�धकारी,   अ�� ,     इ�म�सन   से�ुरीटी   र ��ो�   टीम   नेपाल   (एनपीसट�)   

हामीले  सध�  �वद�शबाट  आएको   ��त��यालाई  उ�  �ाथ�मकता  �दद�  आएका  छ�  र  नेपालीह�को  ��त��यालाई  क�ीप�न                
�ाथ�मकता  न�दने  जुन  हामीले  द��खराछ�,  जुन  स�  प�न  हो।  यसले  नेपालमा  भएका  ज�त  प�न  साइबर  सुर�ा  स���  काम                    
गन�  समुदायह�  छन्  उनीह�लाई  �ु�खद  तु�ाउ�।  �स  कारण  सरोकारवालाह�बाट  आएको  ��त��यालाई  रा�ोसगँ  अमल               
ग�रयोस्   ।   म�ालयले   द�शको   साइबर   सुर�ालाई   अज   मजबुत   बनाउन   पहल   गन�   छ   भ�े   आशा   छ।     



मनोहरकुमार   भ�राई,   अ��,   इ�रनेट   गभन��   इ�ी�ूट     
हामी  �दन�ँ  �दन  नेटवक�   र  �ड�जटल  पूवा�धारमा  �नभ�र  �द�  गइराखेका  छ�।  साइबर  सुर�ाको   �ेट  मूलत:  संवेदन�शल   पूवा�धारमा                   
��।  �स  कारण   संवेदन�शल  पूवा�धार  र  अ�  �ड�जटल  स���ह�को  सुर�ामा  नी�त  बढी  के��त  �नुपछ�।  हा�ो  पूवा�धार                  
ल�चलो  (  resilient)  कसरी  �नस�छ  र  �ेट  (  threat),  आ�मणबाट  �दगो  कसरी  रहन  स�छ  भ� े सब ै पाटोलाई  समेट�र  यस                     
नी�तले  ह �नु�पछ�।  मह�पूण�  जानकारी  पूवा�धार,  डाटा  गोपनीयता  कसरी  सुर��त  ��  र  �सबाट  �ने  अपराध  कसरी                 
mitigate  गन�  स�क�  भ�े  कुराह�  यस  नी�तमा  आउन  ज�री  छ  र  सं�वधानले  �दएको  गोपनीयताको  अ�धकार  सुर��त                  
गन�पछ�।  साईबर  सुर�ा  र  क�े�  �नयमन  फरक  फरक  �न्  ।  ��व�धको  �ग�तको  खुसीसग�  अक�  �तर  य�ह  �ग�तले  पुराउने                    
threat  प�न  ब�ढ  रह �को  �नाले  नया ँ  ��व�ध  र  बढ्दो  चुनौतीह�लाई  स�ोधन  गन�  नी�तलाई  समयमै  अ�ाव�धक  गनु�पछ�  र  यो                    
नी�त  कसरी  काया��यनको  बार �मा  कुरा  गछ�  भ�े  कुरा  पनी  ��  �न  ज�री  छ।  नी�त  बनाउँदा  �ब�भ�  सरोकारवालाह�को                   
��त�न�ध�   साथै   ��व�ध   र   �व�   (frontline)ह�को   राय   समावेश   गनु�पन�   ��।     

    

सुझाव   ��ुतकता�   सं�ाह�     
  

इ�रनेट   गभन��   इं���ूट     

इ�रनेट  गभन��ा�  इं���ूट  (आईजीआई)  ए�शया  �शा�  �े�मा  इ�रनेट  गभन��ा�  सँग  स���  अनुस�ान,  �मता  �बकास,                
बहस  तथा  नी�त  �न�त  �नमाा�णमा  याेगदान  गन�  हतेुले  �ास  �ट  �रमा  इ�रनेट  गभन��को  सु�ढीकरणको  ला�ग  �ा�पत  एक  मुनाफा                    
र�हत  सं�ा  हाे  ।  इ�रनेट  गभन��ा�  इं���ूटल े  �व�भ�  सुचना  ��व�ध  स���  �न�त  �नमा�णमा  नाग�रक  समाजकाे  भु�मकामा  र�ह                   
सुझाभ  ह�  �दान  गद�  आएकाे  छ  ।  इ�रनेट  गभन��ा�  इं���ूट  ए�शया  �शा�  �े��य  इ�रनेट  गभन��ा�  फाेरम  २०२१  काे  मु�                     
आयाेजक   प�न   रहकेाे   छ   ।     

  
�ड�जटल   राइट्स   नेपाल   

  
�ड�जटल  राइट्स  नेपाल  एक  गैर-नाफामुखी  पहल  हो  जुन  नेपालमा  �ड�जटल  अ�धकारको  संर�ण  र   �वध�न  गन�मा                 
सम�प� त  छ।  यो  अनलाइन  अ�भ���  र  संघको  �त�ता ,   अनलाइन  गोपनीयता ,  सुचनाकाे   प�ँच ,   इ�रनेट  गभन��ा� ,                    
साइबर  कानून  /  नी�त  र  साइबर  सुर�ा  ज�ा  �ड�जटल  अ�धकार  मु�ाह�मा  के��त  छ।  �ड�जटल  अ�धकार  नेपाल,                  
�ासं�गक  सरोकारवालाह�को  सहकाय�मा   नी�त  अनुस�ान  र  वकालत ,   साव�ज�नक  जाग�कता  अ�भयान ,   �मता  �नमा�ण                  
पहल ,    र   �ा�व�धक   सहयोग   �दान   गन�   �ेटफाम�ह�   �सज�ना   गन�मा   संल�   छ।     

  
फोरम    फर   �ड�जटल   इ�ा�लटी   

  
फोरम  फर  �ड�जटल  इ�ा�लटी  एक  गैर-नाफामुखी  सं�ा  हो  जुन  जाग�कता,  �मता  �नमा�ण,  नी�त  ह��ेप  र                 
सामुदा�यक  संल�ता  माफ� त  नेपालमा  �ड�जटल  �ाप  भन�  अ�र  सम�प� त  छ।   एफडीई  मु�तया  इ�रनेट  गभन��,                
टे�लकम  नी�त,  सामुदा�यक  नेटवक� ,  साइबर  नी�त  पहल,  र  �दगो  �वकासको  ला�ग  सामा�जक   उ�मशीलताको  �े�मा                
संल�  छ।  एफडीई   सबैको  समान  अवसरको  ला�ग  वकालत  गद�छ  र  उ�चत,  खुला,  पारदश�,  समावेशी  र  उ�रदायी                  
साइबर�ेसका   ला�ग   अ�सर   छ।     
  
  



इ�म�सन   से�ुरीटी   र ��ो�   टीम   नेपाल   (एनपीसट�)   
सूचना  सुर�ा  ��त��या  टोली  नेपाल,  जसलाई  एनपीकाट�का  नामले  �च�न�,  सूचना  सुर�ा  �वशेष�ह�को  एक               
टोली  हो  जो  एकजुट  भएर  रा��य  सूचनाको  संर�ण  र  नेपालमा  बढ्दो  साइबर  सुर�ा  खतराको  त�ाल                 
आव�कतालाई   स�ोधन   गछ�न्।   
  

से�र   फर   साइबर   से�ु�रटी   �रसच�   ए�   इनोभेसन   

सीएसआरआईले  उ�ोग  चा�लत  साइबरसुर�ा  �व�ेषण  प�रणामह�  पु�ाउन े  कुरामा  के��त  छ  जुन  एक              
�भावकारी  र  वा��वक  समाधानको  साथ  �व�  साइबरसुर�ा  मु�ाह�को  समाधान  गद�छ।   यसको  अ�भयानले              
कडा  साइबरसुर�ा  अ�ासह�  समथ�न  गन�  �वसाय  �व�ेषण  �ारा  सम�ाह�को  जाग�कता  बढाउन  म�त              
गद�छ।     

ड��ा   ल   फम�   

ड��ा  ल  फम�  एक  काठमाड�मा  आधा�रत  ल  फम�  हो  जसले  �व��ापी  प�ँच  र  मापद�ह�को  साथ  �व�ृत                  
�वशेष�ता  र  अनुभव  रा�दछ।  "�ाहकह�को  चासो  प�हले  सेवा  गन�"  भ�े  आदश�को  साथ,  ड��ा  ल  फम�  नेपालको                  
एक  सबैभ�ा  �व�सनीय  कानून  फम�  हो  जसले  नवीनता,  उ�ृ�ता,  �ावहा�रक  र  सटीक  कानूनी  समाधानह�को                
मा�मबाट  �ाहकको  आव�कतालाई  गुण�रीय  सेवा  �दान  गद�छ।  यसको  अ�भयान  भनेको  उ�म  कानूनी              
समाधानको   साथ   �ाहकह�को   कानुनी   आव�कताह�लाई   म�त   गनु�   हो।     

  
�म�डया   ए�न   नेपाल   

  
�म�डया  ए�न  नेपाल  अ�भ���  �त�ता  र  �म�डया  �वकासको  �ब��न  गन�  काय�रत  छ।  यसको  मु�                
काय��े�मा  �म�डया  र  प�का�रता ,   मानव  अ�धकार ,   �म�डया  अनुस�ान ,   सूचनाको  अ�धकार ,   स�ार  र  नी�त               
वकालत   समावेश   छ।      

   �ड�जटल   �म�डया   फाउ�ेशन     

�ड�जटल  �म�डया  फाउ�ेशन  नेपाल  अ�भ���  �त�ता  र  �म�डया  �वकासको  �ब��न  गन�  काय�रत  छ।  यसको                
मु�  काय��े�मा  �म�डया  र  प�का�रता ,   मानव  अ�धकार ,   �म�डया  अनुस�ान ,   सूचनाको  अ�धकार ,   स�ार  र  नी�त                
वकालत   समावेश   छ।      

नेपाल   इ�न�ट   फाउ�ेसन     

नेपाल  इ�न�ट  फाउ�ेसन  (एनआईएफ)  एक  अनुश�ान  र  �वकास  म�  हो  जसले  नेपालको  स�भ�मा  �ा�व�धक  र                 
भौगो�लक  अनुस�ानलाई  द�श  �भ�  इ�रनेटको  प�ँच  अ�भवृ��  गन�  समथ�न  र  �दश�न  गद�छ।  फाउंड�शनको  मूल                
मा�ताह�  �ाथ�मकता  र  रा�ो  नी�तह�को  काया��यन,  साइबर  कानूनह�  र  समाज  र  यसको  सुधारको  ला�ग                
इ�रनेटको   मह�मा   सेट   गद�छ।   

   



जेठ   २३,   २०७८   मा   आयो�जत   सरोकारवाला   छलफलका   केही   त��रह�   

  

  



  

  



  

  



  



  



  

  



  

  



  

  


