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प र छेद १ – प रचय 

१.१. पृ भूिम   

सचूना िविधको िनर तर िवकास, बढ्दो योग एवं गितिशलतासँगै  सचूना िविधको योग गरी चु त, पारदश , सहज, 

िछटोछ रतो सावजिनक सेवा तथा सचूना वाह, सामािजक अ तरि या आिदको मा यमबाट सशुासनको याभूित र 

पारदश  एवं भावकारी सावजिनक यव थापनको अपे ा ग रएको छ । सचूना िविधमा भएको ती  िवकासले 

अनिग ती अवसरह  याएको छ तथािप अवसरसँगै  चनुौती तथा जोिखम बढ्द ैगएको िवषयलाई नकान सिकँदनै । 

रा य यव थाको स चालन, िवकासको यव थापन, सावजिनक सेवा वाह तथा नाग रकका दिैनक ि याकलापह  

िडिजटल िविधमा िनभर हदँ ैगईरहकेो अव थामा साइबर सरु ा चनुौतीपणू हदँ ैगएको छ। िदनानिुदन बढ्दै गैरहकेो 

यि गत, सं थागत डाटा चोरी/ दु पयोग, सचूना िविध णालीह मािथको अनािधकृत पहचँ, राि य तथा 

अ तराि य तरमा सूचना िविध णालीमािथ भइरहकेा साइवर आ मणको ितर ा गन िवषयलाई सिुनि त गन,  

साइबर आ मणबाट हन स ने ितलाई रो न, यनूीकरण गन र भिव यमा हन स ने य ता आ मणह बाट सरुि त 

रहन  अ याव यक भएको छ।  

िडिजटल िविधको योगसँगै साइबर सरु ा स ब धमा बढ्द ैगएको चनुौतीह का स दभमा िमित २०७८।०९।२० गते 

मंगलबारका िदन गहृ म ालयमा साइबर सरु ा स ब धमा सरोकारवाला िनकायबीच छलफल भएको िथयो । गहृ सिचव 

ीमान ् टेकनारायण पा डेको अ य तामा आयोिजत छलफलमा गहृ म ालयका व ा, सरु ा तथा सम वय 

महाशाखाका मखु, नीित, योजना अनगुमन तथा मू याङ्कन महाशाखाका मखु, शाि त सरु ा तथा अपराध िनय ण 

शाखाका मुख, सचूना िविध शाखाका मखु तथा सचूना िविध शाखाका क यटुर इि जिनयर लगायतको उपि थित 

रहेको िथयो भने छलफलमा गहृ म ालयअ तगतका िनकायतफ  राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग, सश  

हरी बल, नेपाल हरी, सूचना िविध िनदशनालय र साइबर यरुोका यस े सँग स बि धत ितिनिधह को 

सहभािगता रहकेो िथयो । यसैगरी अ य सरोकारवाला िनकायका तफबाट राि य अनसु धान िवभाग, स चार तथा 

सचूना िविध म ालय र सो अ तगतका सचूना िविध िवभाग, राि य सचूना िविध के , नेपाल दरूस चार 

ािधकरणको समते ितिनिध व  रहकेो िथयो । 

छलफलमा स चार तथा सचूना िविध म ालयका तफबाट  साइवर सरु ा े मा िव मान कानूनी यव था स बि धत 

म ालयबाट भएका साइवर सरु ासँग स बि धत मु य मु य कायह , वतमान अव था, चाल ू आिथक वषमा 

स चालन हने साइवर सरु ासँग स बि धत मखु काय म, भावी काय मह  तथा सम या/चनुौतीह  स ब धमा 

तुित भएको िथयो । काय ममा हाल बढ्दो सामािजक स जालको दु पयोग, ामक समाचार, Spam/ phishing 

Email लगायतका िविवध िवषयह  औ ं याइएका िथए।  िविभ न िनकायका ितिनिधह ले नपेालमा घटेका साइबर 
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आ मण घटनाह , ितनको पिहचान तथा Response ि या, घटना मका विृ , कमीकमजोरी स ब धमा अनभुव 

साझा गनभुएको िथयो। सोही ममा हालको अव थाको बारेमा काश पाद जोिखम यनूीकरण तथा सधुारका लािग 

गनपुन कामका स दभमा आ-आ ना सझुावह  पिन तुत गनभुएको िथयो । सो छलफलको ममा उठेका 

सवालह लाई स बोधन गद नेपालमा हने साइबर आ मण, ितनका विृ  के-क ता रहकेा छन्, चुनौती तथा जोिखम 

यनूीकरणका लािग हालको वतमान यव था, अव था, सोको िव ेषण र आगामी िदनमा कसरी अगािड बढ्न सिक छ 

ज ता िवषयमा छलफल गरी काययोजना तयार गन  सिमित गठन गन िनणय भएको हो ।  

१.२. उ े य   

िडिजटल िविधको योग सँगै साइबर सरु ा स ब धमा बढ्द ैगएको चनुौतीका कारण सरकारी सचूना िविध णाली 

एवम ्त याङ्कको सरु ा हालका िदनह मा चनुौतीपणू ब द ैगइरहकेो छ । सचूना िविध णाली एवम ्त याङ्कमा 

मलुकुिभ  तथा मलुकु बािहरबाट समते साइबर आ मणका घटनाह  भइरहकेा छन ्। साइवर आ मण िव को कुनै 

पिन थानमा रहरे सहज ैगन सिकने भएको छ । कायालयिभ  पिन यसस ब धमा जानकारी ा  कमचारीह  अ य त 

कम रहकेो तथा योगका ममा सजग नहदँा मह वपूण त याङ्कह को सरु ा एवम ्संर णमा जोिखम बढ्द ैगइरहकेो 

छ ।   

तसथ, उ  जोिखमह   यनूीकरणका लािग हालको वतमान यव था, अव था, नेपालमा हने साइबर आ मण विृ , 

के-क ता र ता (Gap) रहेका छन,् सोको िव ेषण र आगामी िदनमा कसरी अगािड बढ्न सिक छ भनी अ ययन 

तथा छलफल गरी दहेायबमोिजमका िवषयव त ुसमावेश गरी राय, सझुाव तथा काया वयन मैि स सिहतको ितवेदन 

पेश गन ुन ैसिमितको मु य उ े य रहकेो छ ।    

१.२.१. साइबर अपराधको विृ  िव ेषण , 

१.२.२. भावकारी साइबर सरु ाका नवीनतम अ यासह को अ ययन, 

१.२.३. साइबर अपराध िनय ण एवं भावकारी साइबर सरु ाका लािग नीितगत तथा कानूनी सधुार , 

१.२.४. साइबर सरु ा एवं साइबर अपराध यनूीकरणका लािग अवल बन गन ुपन अ पकालीन एवं दीघकालीन 

उपायह को पिहचान  

१.२.५.  साइबर सरु ा स ब धमा िनकायगत भूिमका (िनयामक िनकाय एवं काया वयन गन िनकाय) पिहचान  
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१.३. सिमित गठन   

गहृ म ालयका सिचव टेकनारायण पा डे यकूोको अ य तामा िमित २०७८।०९।२० गते मङ्गलबारका िदन गहृ 

म ालयमा बसेको बैठकमा साइबर सरु ा स ब धमा सरोकारवाला िनकायबीच छलफल भएको र उ  बैठकको 

िनणयको बुँदा नं. १ र बुँदा नं. २ मा देहाय बमोिजम रहकेो छ। 

 

 

िनणयह ः  

१. िव मान साइबर सरु ाका चुनौतीह   एवं साइबर अपराध िनय णलाई भावकारी बनाउने उपायका 

स ब धमा अ ययन गरी ितवेदन पेश गन देहाय बमोिजमको सिमित गठन गनः 

क. सहसिचव, डा. भी मकुमार भूसाल, गहृ म ालय - संयोजक 

ख. उपसिचव, स चार तथा सचूना िविध म ालय      - सद य 

ग. िनदशक, सचूना िविध िवभाग - सद य 

घ. िनदशक, नेपाल दरूस चार ािधकरण - सद य 

ङ. िनदशक, राि य सचूना िविध के  - सद य 

च. हरी व र  उपरी क, साइबर यरुो, नेपाल हरी - सद य 

छ. हरी नायब उपरी क, सचूना िविध िनदशनालय, नेपाल हरी - सद य 

ज. सश  हरी नायब उपरी क, सश  हरी - सद य 

झ. ा. सेनानी, नेपाली सेना - सद य 

ञ. अनसु धान अिधकृत, राि य अनसु धान िवभाग - सद य 

ट. उपसिचव, गहृ म ालय - सद य सिचव 

 
 

२.      उ  सिमितल ेसाइवर अपराधको विृ  िव ेषण, भावकारी साइबर  सरु ाका नवीनतम अ यासह को 

अ ययन गरी साइबर अपराध िनय ण एवं भावकारी साइबर सरु ाका लािग नीितगत तथा कानूनी सधुार,  

साइबर अपराध िनय णको िनकायगत भूिमका, साइबर सरु ा एवं साइबर अपराध िनय णका अ पकालीन 

एवं दीघकालीन उपायह  ,िनयामक िनकाय एवं काया वयन गन िनकाय समते िनिद  गरी काया वयन मैि स 

सिहतको ितवेदन एक मिहनािभ  पेश गन कायादशे िदन े। 
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१.४. सिमितका सद यह    

िव मान साइबर सरु ाका चनुौतीह   एवं साइबर अपराध िनय णलाई भावकारी बनाउन े उपायका स ब धमा 

अ ययन सिमितमा दहेायबमोिजम सद य रहकेा छन ्:  

 

तािलका १: अ ययन सिमितका सद यह  

.सं
. 

सिमित पद  नाम पद  कायरत िनकाय 

१ संयोजक डा. भी मकुमार भूसाल सहसिचव 
गहृ म ालय 

२ सद य ी िवजय कुमार राय 
िनदशक (अिधकृत 

थम ेणी) 

नेपाल दरूस चार ािधकरण 

३ सद य ी नबी द अयाल हरी व र  उपरी क 
साइबर यरुो, नेपाल हरी 

४ सद य ी इ  साद मैनाली उपसिचव 
स चार तथा सचूना िविध म ालय 

५ सद य 
ी िशवजीकुमार गु ा 

रौिनयार 
िनदशक 

सचूना िविध िवभाग  

६ सद य ी सफल े  िनदशक 
 राि य सचूना िविध के  

७ सद य ी स या पा डे ा. . सेनानी 
नेपाली  सेना 

८ सद य ी िदपक राज अव थी हरी नायब उपरी क 
सचूना िविध िनदशनालय, नेपाल 

हरी 

९ सद य ई. सौरभ राज व त 
सश  हरी नायब 

उपरी क 

सश  हरी बल नेपाल 

१० सद य ी  शंकर आचाय अनसु धान अिधकृत 
राि य अनसु धान िवभाग 

११ सद य सिचव ी सु मा े  
व र  क यटूर 

ईि जनीयर 

गहृ म ालय 
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१.५. सिमितको काय े   

सिमितलाई दान ग रएका देहायका काय े ह  समावेश गरी ितवेदन तयार ग रएको छ : 

१.५.१. साइबर अपराधको विृ  िव ेषण , 

१.५.२. भावकारी साइबर सरु ाका नवीनतम अ यासह को अ ययन , 

१.५.३. साइबर अपराध िनय ण एवं भावकारी साइबर सरु ाका लािग नीितगत तथा कानूनी सधुार , 

१.५.४. साइबर सरु ा एवं साइबर अपराध यनूीकरणका लािग अवल बन गन ुपन अ पकालीन एवं दीघकालीन 

उपायह  पिहचान,  

१.५.५.  साइबर सरु ा स ब धमा िनकायगत भूिमका (िनयामक िनकाय एवं काया वयन गन िनकाय) पिहचान गरी 

काययोजना तयारी । 

१.६. अ ययनको नीितगत आधार 

राि य सरु ा नीित, २०७३ ल ेसरु ा संय  र संरचनालाई आधिुनक िविध र उपकरणले ससुि जत गरी सु ढ तथा 

स म तु याउँदै यस े मा कायरत सबैको सि य सहभािगता र योगदानमा अिभविृ  गरी सरु ा े को भावका रता 

बढाउने उ े य िलएको  (प र छेद १.३.३)  छ भने िव ान िविध र आधिुनक उपकरणको दु पयोगलाई राि य सरु ामा 

भाव पान त वको पमा िलइएको ( प र छेद १.७.१०) िथयो।  यसै गरी उ  नीितले सु ढ सरु ा यव थाका लािग 

े ीय तथा अ तराि य तहमा सचूना सम वय र साझेदारी गन कायनीित िलइएको (प र छेद २.८.७.१.५) दिेख छ। 

“िव ुतीय िव ीय संरचनाको र ा र संर णका लािग साइबर सुर ा णालीको िनमाण गन” कायलाई राि य 

सरु ा नीित २०७३ ले  “ सु ढ अथत को िवकास र सामािजक सावजिनक सेवाको भावकारी वाहका लािग 

वातावरण िनमाण र आिथक सरु ाको याभूित गन” रणनीितक ल य हािसल गनका लािग अवल बन ग रने िविभ न 

कायनीितह म ये एक कायनीितको पमा अङ्गीकार गरेको (प र छेद २.८.८.१.४) दिेख छ। 

सरु ा संय मा सचूना णाली र सरु ा संय को भावकारी प रचालनका लािग मता अिभविृ  गन तथा सचूना 

सरु ाको याभूित गन (२.८.१०) रणनीितक ल य अ तगत दहेायका कायनीितह  समावेश ग रएका छन-् 

२.८.१०.१.१ चनुौती र जोिखमको िव ेषण र यव थापन गन गरी सरु ा िनकायको अनसु धान मतामा 

अिभविृ  गद आव यकतानुसार पा तरण गन। 

२.८.१०.१.३.२ सरु ा संय को पा तरणका लािगः अनुस धान र िवकासमा लगानी गन; स भािवत खतराको 

सामना गन आव यक संय  िनमाण गन; सचूना सङ्कलन र िव ेषणका लािग नयाँ िविधको 

उपयोग गन। 
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२.८.१०.१.४ राि य सरु ा, साम रक ि थित, राि य िहत र वाथ अनु प गो य रािखनपुन सचूनाह को 

गोपनीयता कायम रा ने। 

२.८.१०.१.५ सरु ा संय को प रचालन नीित, िवकास र िनदशनका लािग रणनीितक सचूनाको सङ्कलन 

िव ेषण र उपयोग गन। 

२.८.१०.१.६ अ तर िनकाय सहयोग र सचूना सम वयका लािग संय गत यव था गन। 

२.८.१०.१.७ सचूना सङ्कलन र सहयोगका लािग े ीय र अ तराि य संय को उपयोग गन। 

२.८.१०.१.८ आतङ्कवादी उ च खतरा भएक यि ह , शङ्का पद यि ह , िन कािशत अपराधीह को 

पिहचान र अनगुमन गन मताको िवकास गन। 

२.८.१०.१.११ स भा य कताको पिहचान र अनगुमन गन तथा  यव थापन गन मताको िवकास गन। 

२.८.१०.१.१२ त याङ्क सङ्कलन, िव ेषण, शोधन तथा उपयोग मतामा अिभविृ  गन। 

२.८.१०.१.१३ दशेको आ त रक तथा वा  प रि थितबारे बह ोत सचूनाको त याङ्क य आधार िवकास गन र 

सचूना बैङ्क िनमाण गरी स ब  िनकायह बीच सचूनामा पहचँ र उपयोगका लािग स जाल 

तयार गन। 

२.८.१०.१.१४ आमस चार सं था र साधनलाई िवदेशी नाग रक वा सङ्गठनको अधीनमा पनबाट रो ने वा 

सरुि त रा ने। 

२.८.१०.१.१५ क यटूरमा रािखएका सचूनाह को सरु ाथ काननूी सरु ा र राि य संरचना िनमाण गन। 

२.८.१०.१.१६ नेपाललाई अ तराि य सचूना स जालमा आव  गन र भावकारी संय को िवकास गद य तो 

संय बाट नेपाल स ब धी स य तथा व तुपरक सचूनाह  वाह गन। 

२.८.१०.१.१७ राि य वत ता, सं कृित तथा जीवन प ित, चालचलन र पर परालाई नकारा मक भाव पान 

सचूना र घुसपैठबाट देशलाई जोगाउने। 

 

यसै गरी राि य सुर ा नीित, २०७५ को भाग २ “सरु ा वातावरण” अ तगत नेपाल लगायत दि ण एिशयाली 

मलुकुह मा सरु ा वातावरणलाई खलल पान िविभ न त वह म ये एउटा त वको पमा साइबर हमलालाई िलइएको 

दिेख छ भने भाग ६ “चनुौती र खतरा” अ तगत नेपालका राि य मू यमा यताह  र रा िहतको संर ण र व न गनमा 

दशेका संवेदनशील िनकायमा हनस ने साइबर हमलालाई चुनौती र खतराको पमा पिहचान ग रएको छ। 

सोही नीितको भाग ७ ल ेसरकारी तथा गैरसरकारी े को दिैनक कामकाजमा अपनाइएका क यटूर िविध र वचािलत 

िव तुीय स चार णालीमािथ हन स ने साइबर हमला िव  सरु ाको सिुनि तता गन नीितगत ब धमा जोड िदएको 

दिेख छ भने नेपाल सरकारका म ालयह ले राि य सुर ा नीित, २०७५ बमोिजम आआ ना म ालयसँग स बि धत 
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नीितह का लािग आव यक पन काननू, िनयमावली र काययोजना बनाई काया वयन गन माग दशन गरेको देिख छ। 

सोही नीितगत मागदशन बमोिजम तुत काययोजना तयार ग रएको छ। 

सचूना तथा स चार िविध नीित, २०७२  को दफा ११.२१ मा “सचूना तथा स चार िविध योगमा सरु ा एवं 

िव सनीयता याभूित” अ तगत दफा ११.२१.१ मा  नािगरकको सूचनाको गोपनीयता तथा वैचा रक वत ता 

लगायत अ य मू यह  व न गन समयानकूुल साइबर सर ा नीित, िनदिशका िनमाण गरी लागू ग रनेछ” भ ने नीितगत  

यव था गरेको छ |  

सचूना तथा स चार िविध नीित, २०७२ को दफा १२.२१ “सचूना तथा स चार िविध योगमा सुर ा एवं 

िब सनीयता याभूित” को उपदफाह मा उ लेिखत रणनीितह को  समेत आधारमा यो ितवेदन तयार ग रएको छ | 

12.21.1  
 

भावकारी काननूी यव थामा आधा रत साइवर अपराधको रोकथाम तथा अिभजनको णाली 
िवकास ग रनेछ। साइबर अपराध रोकथाप तथा अनसु धान गन काननू काया वयन िनकाय (Law 
Enforcement Agencies) ह को मता अिभबिृ  गद लिगनेछ । 

12.21.2  
 

अनलाईन सुर ा याभूत गन तथा त स ब धी चेतना अिभविृ  गन यि  तथा यवसाय लि त 

काय मह  ततमुा गरी लाग ूग रनेछ । 

12.21.3 सरकारी तािलम के ह सँग समेतको सहकायकमा उ च तरको साइवर सरु ा चनुौित सामना गन 

एक वहृत मता अिभविृ  काय म तजमूा गरी लाग ूग रनेछ । 

12.21.4 उपयु  सरकारी सयं को मातहतमा एक साइवर सरु ा िनकाय (Cyber Security Cell) थापना 
गद साइवर आ मण पिहचान, रोकथाम, ितर ा लगायतका आयामह को भावकारी स बोधन 
हने यव था िमलाइनेछ । यसै स दभमा सचूना तथा स  चार म ालयमा आपतकालीन क यटूर 
उ ार समहु (Computer Emergency Response Team) थापन गरी साइवर सरु ा स ब धी 
चनुौितह  िश  स बोधन गन यव था िमलाइनेछ । 

12.21.5  
 

स बि धत शैि क सं थाह सँग समतेको सहकायमा साइवर सरु ाका े मा पया  जनशि को 

िवकास ग रनेछ । 

12.21.6  
 

िवशेष ताको तािलम (Certified Specialist Training) माफत सचूना सरु ा िव ह को िनर तर 

द ता अिभविृ का काय म लागू ग रनेछ । 

12.21.7  
 

साइवर सरु ा िश ा दान गरी सम मा सचूना तथा स  चार िविधको योगकतालाई सम म 

बनाउन िवशषे काय म तजमूा ग रनेछ । 

12.21.8  
 

िव तुीय कारोवार ऐन 2063 मा उ लेिखत ावधान अनु प सूचना िविध यायाधीकरण (IT 

Tribunal) थापन ग रनेछ । 
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१.७ अ ययन िविध   

सिमितलाई िदइएको िज मेबारी बमोिजम ितवेदन तयार गनका लािग देहायका अ ययन िविधह  अवल बन 

ग रएको िथयोः 

१.७.१. ितवेदन तयार गनका लािग सिमितका सद यह बीच िविभ न चरणमा बैठक बसी िव ततृ छलफल 

ग रएको। 

१.७.२. ितवेदन तयार गन ममा साइबर सरु ासँग स बि धत िविभ न कानूनी यव था, मापद ड लगायत 

िविभ न िमितमा जारी भएका एड्भाइजरीह को अ ययन ग रएको । 

१.७.३. नेपाल सरकारका िनकायह मा साइबर सरु ा स ब धी भए गरेका अ यासह को अ ययन ग रएको । 

१.७.४. अ तराि य नीित, कानून, मापद ड असल अ यास आिदको अ ययन ग रएको । 

१.७.५. अ तराि य साइबर जगतमा हने तथा नेपालमा हने साइबर जोिखम, साइबर आ मण एवम ्सचूना सरु ाका 

िव मान चनुौतीह को अ ययन ग रएको । 

१.७.६. सचूना िविध े सँग स बि धत िव ह सँग छलफल ग रएको । 

१.८. अ ययनको सीमा   

१.८.१. समय सीमाः सिमितलाई ितवेदन तयार गन एक मिहनाको मा  समयसीमा ा  भएको ।  

१.८.२. िवषय- े ः काय े मा उि लिखत िवषय- े  (साइबर अपराध िनय ण,  साइबर सरु ा, सचूना सरु ा 

आिद) रहकेो । 
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प र छेद २ – साइबर सुर ा तथा साइबर सरु ा जोिखम - साइबर आ मण/अपराध 

२.१. साइबर सुर ा  

साइबर सरु ा भनेको णाली, नेटवक, क यटुर, सभर, मोबाइल लगायतका उपकरण, ो ाम र डाटामा हन स ने 

िडिजटल आ मण/जोिखम तथा सचूना िविधको दु पयोगबाट हन स ने जोिखमबाट जोगाउने, सोलाई यनूीकरण गन 

अ यास हो । साइबर सरु ा एक बहृत िवषय हो । भावकारी साइबर सरु ा उपायह  लागू गन ु आज िवशेष गरी 

चनुौतीपणू छ िकनभने यहाँ मािनसह  भ दा धेरै उपकरणह  छन,् र आ मणकारीह  थप नवीन हदँछैन।् अनिधकृत 

पहचँबाट आ नो स टवेयर, नेटवक, हाडवेयर ह को सरु ाले मा  साइबर सरु ामा पुणता निम न स छ । साइबर 

सरु ाका ि कोणले सुरि त रा नपुन क यटुर, नेटवक, ो ाम वा डाटामा फैिलएको सरु ाका धेरै तहह  ह छन ्। 

एक सङ्गठनमा भावकारी साइबर सुर ा िसजना गन यि ह , ि याह  र िविधह  (PPTs - People, 

Process, Technology) सबै एकअकाको परूक हनपुछ ।  

 यि   : योगकताह ले आधारभतू डाटा सरु ा िस ा तह  (ज तैः णालीको सुरि त योग, बिलयो 

पासवडह  छनोट गन, इमेलमा संल न पाम , िफिसङ िलङ्कह  आिदबाट सावधान रहन, र डाटा याकअप गन 

आिद) बु नपुछ र पालना गनपुछ । 

 ि या  : येक सङ्गठनह सँग जोिखमह  आँकलन गन, णालीह  सरुि त गन, यास ग रएका र सफल 

साइबर आ मणह  पिहचान गन, सामना गन, ध क ह  प ा लगाउन र िति या िदन, र सफल आ मणह बाट 

पन असर यनूीकरण गन, णालीको  िनर तरता, डाटा  पनु: ाि  गनका लािग मागिनदशन गन एउटा 

परेखा/ े मवक हनपुछ ।  

 िविध : सङ्गठन र यि ह लाई साइबर आ मणह बाट जोगाउन आव यक क यटुर सरु ा उपकरणह  

तथा िविध (ज तैः सरुि त पवूाधार, नेटवक, फायरवालह , DNS िफ ट रङ, मालवेयर सरु ा, एि टभाइरस 

स टवेयर र इमेल सरु ा, याकअप, रकभरी, अनगुमन संय /उपकरण आिद) आव यक पदछन ्। 

CIA लाई साइबर सरु ाको मु य ३ त भको पमा पिन मािन छ। जहा ँकुनै एकको कमी रहेको ख डमा साइबर 

आ मणको पहचँ सिजलै हन स दछ।  

CIA triad  

• Confidentiality  

• Integrity 

• Availability 
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२.२. साइबर सुर ा जोिखम - साइबर आ मण/अपराध 

साइबर सरु ा जोिखमल ेकुनै पिन स भािवत दभुावनापणू आ मण (malicious attack) लाई जनाउँछ जसले अवधै 

पमा डाटा पहचँ गन खो छ (Confidentiality), िडिजटल स चालनमा बाधा (Availability) पु  याउँछ वा 

डाटालाई ित (Integrity)  पु  याउँछ ।  साइबर जोिखम/आ मणह  सामा यतया णालीमा अनािधकृत पहचँ पु  याई 

गोपनीय वा संवेदनशील डाटा सचूना ा  गन (Confidentiality), डाटा प रवतन गन वा न  गन (Integrity) 

उ े यका ह छन् र सोको गलत योग गन; योगकताह बाट पैसा लट्ुन;े वा सामा य यापार ि याह  अवरोध गन 

गछन ्। उदाहरणका लािग यि गत तरमा, साइबर सरु ा आ मणले पिहचान चोरी (Identity theft), जबरज ती 

लट्ुने यासह , यि गत / फोटोह  ज ता मह वपणू डाटा गुमाउने, आिथक नो सानी ज ता हािनकारक प रणाम हन 

स छ । हामी सबै सरकारी सेवा, अ पतालह , िव ीय सेवा क पनीह   र पावर ला टह  ज ता मह वपूण 

पवूाधारह मा िनभर छ  । तसथ ती र अ य सं थाह लाई सुरि त गरी समाजलाई ि याशील रा न आव यक छ । 

सचूनाको गोपनीयता तथा सरु ा साइबर सरु ाको अिभ न पाटो हो। िव का ठूला ािविधक सं थाह ल े

योगकताह को गोपनीयता हनन ्गद आम िनगरानी (mass surveillance)गन गरेको, योगकताह को यि गत 

जानकारीह  यापा रक तथा कुटनैितक योजनका लािग ख रद/िब  गरेको ज ता समाचारह  आइरहेको प र े मा 

नेपालमा पिन सचूनाको सरु ाका िवषयमा देिखएका जोिखमका िवषयलाई साइबर सरु ासँगै िवचार गनपुन ह छ ।   

१. रा , राजनीित तथा कुटनीितसँग स बि धत सचूना तथा जानकारीह  सामािजक स जाल तथा स चार 

मा यमह मा गो यता न ै नरहने गरी सावजिनक हने हदँा राि य सरु ाका िवषयका मह वपणु जानकारीह  

नेपालको िव मा कायगनह का लािग सहज हने गरेको । 

२. सामािजक स जालह मा सरु ा िनकायका स ब धमा ामक तथा गोपिनयता भंग हने िकिसमका समाचारह  

सावजिनक हने हदँा सरु ा िनकायको कायस पादन तथा यहाँ कायरत कमचारीह को गो यता न ैभङ्ग हने गरेको। 

३. साम रक ि कोणल ेमह वपुण मािनने थान, कायालयह को न सा, ति वर, य यह  नेपालिभ  तथा नेपाल 

बािहर रहरे कसको के कित पहचँ छ वा हनपुन  भ ने िवषय प  नभएको । 

४. परुा िव  न ै सचूना िविधमय रहकेो अव थामा अपरािधक तथा देश िवरोधी योजनह का लािग सरु ा 

िनकायह ल ेिनगरानी गन नसिकने िकिसमको िविध ह को योग हन स ने अव था रहकेो ।  

५. सामािजक स जालमा रहेको करोड  नेपाली योगकताह को हरेक गितिविध, ि याकलाप मािथ िव का 

शि शाली इ टेिलजे स सं थाह बाट भइरहेको आम िनगरानी स ब धमा जानकार रहदँा पिन यसका िव मा 

कुनै काय गन नसिकएको अव था रहकेो । सामािजक स जालको नेपालमा नै स पक कायालयह  नहदँा साइबर 

िनगरानी तथा अनसु धान काय कठीन रहेको । 

धेरैजसो जनमानसमा साइबर सुर ा जोिखम भनेको इमेल िफिसङ्ग, वेभ साईट ाक, एिटएमबाट पैसा चोरी, सामािजक 

स जालमा हने घटना, भ डारण ग रएका डाटाह को चोरी तथा प रवतन ग रने आिदलाई बिुझने ग रएको छ। नेपाल 
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सरकारको इ-गभन सको अवधारणा अनु प िविभ न िनकायले िदने सेवा सिुवधा िव तुीय मा यमबाट  दान ग रनु पन 

दिेखएको छ। इ टरनेटको यापक योगले इ टरनेट अफ िथङ स (Internet of Things) ज ता नयाँ अवधारणा अनु प 

िविभ न सं थाह बाट वचािलत सेवाह  िविभ न दशेह मा उपल ध गराइरहकेो अव था छ। सचूना िविधको योग 

तथा िवकासले हरेक िदन जसो नयाँ नया ँआिव कारह  हदँ ैसोही माफत ्अझ प र कृत ढङ्गबाट सेवा सिुवधा िददँै 

जानपुन  दिेख छ। यसरी िदएका सेवाह  पाउनबाट सेवा ाहीह लाई बि चत गराउन ु(Availability) पिन साइबर 

सरु ा जोिखमको वग करणमा पदछ । 

यसरी अकाको पिहचान अनिधकृत पमा योग, े िडट काड तथा एकाउ ट आिदको चोरी गरी ग रन ेबिकङ् कसरु, 

अनािधकृत डाटा प रवतन वा न , अकाको क यटुर, िव तुीय उपकरण तथा नेटवकमा पु  याउन े ित, िडिजटल सेवामा 

अवरोध लगायत अवधैािनक कायलाई साइबर अपराध मािन छ । यसबाहके पिन साइबर अपराध क यटुर तथा 

क यटुर नेटवक योग गरेर हने अ य िवभ न कारका अपराधह  ह छन् । उदाहरणका लािग इ टरनेटको योगमाफत 

ग रन ेच र  ह या, गलत सचूना वाह, उि पडन,  िहसंा फैलाउने काय, यौनज य िहसंा, ठगी आिद । 

२.३. साइबर सुर ा जोिखम: वग करण  

साइबर सरु ा जोिखमलाई लि त समहूको आधारमा िन नानुसार वग करण गन सिक छ । 

● यि गत तथा पा रवा रक सरु ा जोिखम: Identity Theft, Blackmailing,  

● साङ्गठिनक सरु ा जोिखम:- Intellectual Property Theft, CIA Breaching, Hacking 

● राि य सरु ा जोिखम:- Cyber Terrorism, National DNS attack 

साइबर सरु ा जोिखमलाई ोतको आधारमा मु य पमा २(दईु) कारमा िबभाजन गन सिक छ । पिहलो आ त रक 

जोिखम (Internal Threat) र दो ो बा  जोिखम (External Threat)। 

• आ त रक जोिखम (Internal Threat) 

Internal Threat मु य गरी कुनै यि को नेटवकमा आिधका रक पहचँ भएको बेला स भव ह छ। आिधका रक 

पहचँ हनलाई सो यि को क यटुर णाली वा नेटवकमा खाता (User Account) भएको हन ुपदछ वा भौितक 

पमा पहचँ भएको हनपुछ । यसरी जुनसकैु सङ्घ सं थाका कमचारीह को गै  िज मेवार कायशैली वा ानको 

कमी तथा उ  सङ्घ सं थाका लािग अपनाइएका सरु ाका िविभ न ि याह को िवफलताल ेInternal Threat 

उ प न ह छ। 

 

• बा  जोिखम (External Threat) 
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External Threat सङ्गठन बािहर काम गन यि  वा सं थाह बाट उ प न हन स छन्। External Threat मा 

क यटुर णाली वा नेटवकमा आिधका रक पहचँ भन े हदँनै। बा  आ मणह  मु य गरी जडान ग रएका 

नेटवकह  (तार र ताररिहत), भौितक घुसपैठ (Physical Intrusion) वा साझेदार (Partner) नेटवकह  माफत 

ह छन्। साथै ाकृितक कोपह  समते External Threat अ तगत पदछन ्। External Threat पिन जानेर वा 

नजानेर आ नै क यटुरमा ानको कमीले Malware ह  Install भई थाहा नपाई सोही क यटूरबाट अ य 

कम यटुरमा (Denial-of-Service Attack -DOS) ज ता आ मणह  भएको हन स छ। 

आ त रक जोिखम वा बा  जोिखम िसजना गन मु य गरी तीन वटा Agents ह को भिूमका रहेको ह छ । ती Agents 

ह मा मािनस, ाकृितक िवपि  र ािविधक खतरा (Human, Natural Disaster and Technological Threats) 

रहेका छन ् । मानवीय खतरा अ तगत सङ्गठनमा काम गन कमचारी वा बा  Hacker ह  हन स छन ्। नेपालको 

स दभमा ाकृितक िवपि   अ तगत मु य गरी भकू प, डुबान, बाढी,, पिहरो आगलागी आिद रहकेा छन।् यस ैगरी 

ािविधक खतरा (Technological Threat) अ तगत Malware, Phishing, Hacking/Unauthorized 

Access, Email Threat, Denial of Service Attack, Social Media, Social Engineering, Online 

Threats and Harassment/Defame (Social Media), Cyber Stalking, Source Code Theft, Online 

Fraud आिद पदछन ।  

 

२.४. साइबर सुर ा जोिखमका सजकह  (Threat Actors) 

साइबर सरु ा स ब धी जोिखम तथा कमजोरीह , चेतनाको कमी वा िवकिसत िविधको मा यमबाट दभुावनापणू 

उ े यका साथ स चार तथा सचूना िविध स ब धी उपकरण, नेटवक, सेवा वा णालीह मा अनािधकृत पहचँ ा  

गन यास गन यि , समहू, सं था वा रा यलाई साइबर Threat Actors भिन छ। यी Threat Actor ह को मु य 

उ े य लि त िनशानाको डाटा, उपकरण, नेटवक, सेवा वा णालीह मा पहचँ ा  गन ुवा केही प रवतन गन ुरहकेो 

ह छ। इ टरनेटको िव यापी कृितको कारण यी Threat Actor ह  शारी रक पमा संसारको कुनै पिन ठाउँमा बसी 

नेपालमा अवि थत स चार तथा सचूना िविधको े मा असर पु  याउन स छन्। ल य तथा लगावको आधारमा 

मु यतयाः Threat Actors लाई िन नानुसार वग करण गन सिक छः 

१. रा /रा य Threat Actor: रा /रा य Threat Actor ह ले राि य िहतको िनि त आणिवक, िव ीय, िविध 

लगायत धेरै े ह को सचूना तथा डाटा ा  गन ल य रा छन्। केही रा ह ले आ नै सरकारी गु चर िनकायह  

रा -रा य Threat Actor को पमा योग गछन ्भने केही रा ह ले साइबर अपराधमा िवशषे ता भएका समूह 
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वा सं थाह  सँग काम गछन।् रा /रा य Threat Actor को मु य उ े य जाससुी, चोरी वा रा को िहतलाई 

बढावा िदने अ य कुनै गितिविध गनु रहकेो ह छ। 

२. साइबर अपराधी: स चार तथा सूचना िविधको े को योग गरी िडिजटल णाली वा नेटवकह मा दभुावनापूण 

गितिविधह  सचूना गन यि  वा समहूलाई साइबर अपराधी भिन छ। साइबर अपराधीह को मु य उ े य कुनै 

सं थाको संवेदनशील जानकारी वा यि गत डाटा दु पयोग गरी पैसा कमाउने अथवा आ नो वाथ पूरा गन रहकेो 

ह छ।   

३. Hacktivist: आ नो िव ास र िवचारधाराह लाई चार- सार गन वा अगािड बढाउन साइबर अपराध गन यि , 

समहू वा सं थाह लाई Hacktivist भिन छ। Hacktivist ह ले गो य सचूना सावजिनक पमा चहुावट गन, 

नरा ो मािनएका सं था वा सरकारी िनकायह को ICT णालीमा हमला गरी सेवा अव  गन लगायतका साइबर 

अपराधह  गछन ्र यी साइबर अपराध ाय राजनीितक र सामािजक मु ाह बाट े रत ह छन्।  

४. साइबर आतङ्कवादी: जनमानशमा डर- ास तथा आतङ्कबादी फैलाउन वा संवेदनशील सचूना तथा स चार 

िविध  पवूाधारह को सेवामा अवरोध उ प न गन साइबर हमला गन प रिचत आतङ्कवादी समहू वा यि लाई 

साइबर आतङ्कवादी भिन छ। साइबर आतङ्कवादीह ले ायः सरकारी िनकायबाट सूचना चोरी गन वा 

खानेपानी, िबजुली, बाँध, उ ोग ज ता राि य तरका संवेदनशील पवूाधारह मा अवरोध याउन साइबर हमला 

गछन।् 

५. Thrill Seekers: परी ण तथा मनोर जनको लािग कुनै ICT उपकरण, नेटवक, सेवा वा णालीह मा 

दभुावनापणू गितिविधह  सचूना गन यि  वा समहूलाई Thrill Seekers भिन छ। केही Thrill Seekers ह  

क यटुर णाली र स जालले कसरी काम गछ भ न ेबारे थप कुरा जा न साइबरसपेसमा अवैधािनक गितिविधह  

गछन ्भने केही Thrill Seekers सोही काम मनोर जनको लािग गछन।् 

६. िभ ी यि  Threat Actor: सं थाको िवरोधी वा ित पध ह लाई ICT नेटवक वा णालीह सँग स बि धत 

संवेदनशील सचूना बे न वा सं थाले आफूलाई अनिुचत यवहार गरेको महससु गरी बदलाको भाव बोकेका 

अस तु  कमचारीह ले सं थाको साइबर पेसमा दभुावनापूण गितिविधह  गन स छन् र यी कमचारीह लाई िभ ी 

यि  Threat Actor भिन छ। सं थामा कायरत रहँदा िभ ी यि  Threat Actor ह लाई संवदेनशील सचूना 

तथा णालीमा पहचँ हने हदँा यस कारको Threat ले ग भीर नो सान पु  याउन स छ। 

७. योगकताको ग ती: सं थागत योगकताह लाई सो सं थाको साइबर पेसमा उ च तहको पहचँ हने हदँा यी 

योगकताह ले अ जानमा गरेको ग तीले ठूलो साइबर Threat िन याउन स छ। 
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प र छेद ३ – वतमान प र य / अव था 

३.१. सूचना तथा स चार िविधको िवकास तथा िव तार 

सचूना र स चार िविधको े मा भएको ूततर िवकासले गदा आधिुनक िव  नै एक गाँउ (Global  Village) मा 

पा तरण भइसकेको छ । नेपालले दशेको सामािजक तथा आिथक े को बहृ र िवकास तथा पा तरणको लािग 

िदगो िवकासका ल यह  (Sustainable Development Goals) हािसल गनतफ आ नो ितब ता य  गद 

“िडिजटल नेपाल े मवक, २०७६” तजुमा गरी लाग ुगरेको छ। हाल उ   े मवक बमोिजम काय मह  तयार भई 

आठवटा मखु े  अ तगत ८० वटा पहलह  पिहचान भई स बि धत िज मेवार िनकायह बाट काय वयन 

भइरहेको अव था छ।       
 

दूरस चार तथा इ टरनेट सेवाको पहँच िव तार  

यागनेटो िविधको मा यमबाट िव. स. १९७० देिख दरूस चारको यगुमा वेश गरेको नेपालले हाल दशेका ७७ 

िज लामा नै फोरजी (4G) ज तो अ याधुिनक  िविधको मा यमबाट सेवा पु  याइसकेको छ भने फोरजी भो टे (4G-

VOLTE) सेवा समेत ार भ भइसकेको छ ।    

नेपाल दरूस चार ािधकरणको मंिसर, २०७८ को MIS Report अनसुार टेलीफोनको घन व (ि थर तथा मोबाइल दवुै 

गरी) क रब १३९ ितशत पुिगसकेको छ, जसमा मोबाइलको योगदान १३६ ितशत रहेको छ । नेपाल दरूस चार 

ािधकरणको माघ २०७८ को रपोट अनसुार २ करोड ७७ लाख ६ हजारले High Speed Internet, १ करोड ९८ 

लाख ५३ हजार मोबाइल ोड या ड योगकता रहेका छन।् जनसङ् याको िहसाबले क रब ४ करोड २० लाख 

ाहकह ले िसमकाड ा  ग रसकेका छन ्। यसबाट एक जना ाहकले एक भ दा बढी िसमकाड ा  गरेको भ ने पिन 

बुिझ छ ।  

ोड या ड इ टरनेट (Broadband Internet) तफको घन व क रब ११९ ितशत जसमा ि थर (तारवाला) ोड या ड 

(Fixed Broadband) को  घन व क रब ३० ितशत र मोबाइल ोड या ड(Mobile Broadband) इ टरनेटको 

घन व क रब ८१ ितशत रहकेो पिुगसकेको छ। अथात् ोड या ड इ टरनेट सेवाको पहचँ िव तारमा मोबाइल 

ोड या डको योगदान बढी रहकेो छ । जनसङ् याको िहसाबले हदेा क रब ३ करोड ६० लाख ाहकह को ोड या ड 

इ टरनेट सेवामा पहचँ पिुगसकेको छ ।  

नेपालका शहरी तथा ािमण े ह मा 2G (GSM) र 3G (WCDMA and CDMA-EVDO) िविधह को 

मा यमबाट मोबाइल टेिलफोन सेवा उपल ध भएको छ ।  
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य तै FTTH, Wireless Radio(WiFi), 3G र 4G (LTE) िविधह को मा यमबाट ि थर र मोबाइल ोड या ड 

वा High Speed Internet सेवा उपल ध भएको छ ।    

नेपालमा मु यतः नेपाल दरूस चार क पनी िलिमटेड र एनसेल आिजयाटाले मोबाइल टेिलफोन सेवा तथा मोबाइल 

ोड या ड इ टरनेट सेवा उपल ध गराएका छन ्। य तै एक सय भ दा बढी इ टरनेट सवेा दायक सं थाह ले पिन 

नेपालका शहरी तथा ािमण े ह मा ोड या ड इ टरनेट सेवा उपल ध गराउद ैआएका छन ्। 

ोड या ड इ टरनटे सेवाको सवेाको िव तारसँगै सामािजक स जाल (Facebook, Twitter etc),  Online Video 

(Youtube, Tiktok), Online Media लगायतमा मािनसह  पहचँ बढेको छ । य तै शहरी तथा ािमण े ह मा 

ोड या ड इ टरनेट सेवाको उपल धता बढेसँगै उ  िविधमा आधा रत धेरै Government तथा Non-

Government Online सेवाह  ज तै E-Commerce, Online-Banking, Mobile Banking, Mobile-

Wallets, Insurance, E/M-Learning, E/M-Health लगायत र App ह को िनमाण र पहचँ िव तार भएका छन।्  

सचूना िविधको िवकास तथा नेपालमा इ टरनेट कनेि टिभटसँगै िव तुीय मा यमबाट िडिजटल कारोबार एवं भु ानी 

तथा बिकङ सेवाको योग यापक हदँ ैगएको छ । रा  बकको बैशाख २०७८ को त याङ्क अनसुार इ टरनेट बिकङ 

सेवा एघार लाखभ दा बढी, मोबाइल बिकङ सिुवधा १ करोड ३५ लाख भ दा बढी र बिकङ काड सेवा ११ लाख भ दा 

बढी यि ह ले योग ग ररहेका छन।् नेपालमा करीब ४० लाख यि ह  िडिजटल वालेट योग गछन ्। िव  बकको 

२०१७ को त याङ्क अनसुार नेपालमा ६६ अरब पैयाँको सूचना तथा स चार साधन साम ी आयात भएको दिेख छ 

जुन सम  आयातको ५.२ ितशत हो । धेरैजसो सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसं था यापा रक ित ानह ले इ टरनेटमा 

उपि थित जनाइसकेका छन् भने आ नो सेवाह  दान गन िडिजटल िविधको योग गदछन् । सरकारी तरमा 

सावजिनक सेवा वाहलाई िडिजटल मा यमबाट वाहमा जोड िदइएको पाइ छ । 

इ टरनेट सेवा ाहीह  वा योगकताह  साइबर सरु ाका िवषयमा आफु जाग क नहदँा र App तथा Online सेवा 

दान गन सं थाह ले Software App/Website Develop गदा या  साइबर सुर ाका मापद ड तथा उपायह  

अवल बन नगदा, साथै मोबाईल र इ टरनेट सेवा दायकह ले पिन साइबर सरु ामा यान निददा साइबर सरु ा चनुौती 

बढेको र सेवा ाहीह  साइबर आ मणका िशकार हन पगुेका छन ्। 
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३.२. नेपालः  साइबर आ मण/ साइबर अपराध 

नेपाल सरकारका िनकायह ल ेआफनो सचूना एवं सेवा वाह िछटो छ रतो िव सनीय तथा भावकारी बनाउनको 

लािग सचूना िविधको योग बढाउँद ैलगेको स दभमा सरकारका मह वपणु डाटा, णाली उपर आ त रक एवं वा  

सरु ा जोिखम पिन बढद ैगएको दिेख छ । सामा यतया िव तुीय उपकरणलाई मा यम तथा ल य बनाई गैरकानूनी काय 

गन ुसाइबर अपराध हो।  साइबर अपराध कुनै एक थानबाट सु  (origin) भई सोही थान, शहर, दशे तथा अ तरदशेीय 

कृितको हने गदछ। पीिडत र पीडक एकै दशे िभ का बािस दा वा सो भ दा बािहरको पिन हन स ने हदँा वतमान 

प र े मा नेपालमा हने गरेका साइबर अपराध तथा आ मणह लाई पिन देश िभ बाटै हने साइबर अपराधह  

(आ त रक ) र अ तरदशेीय कृितको (वा ) साइबर अपराधह  आधारमा वग करण गन सिक छ । नेपालमा भैरहकेा 

दहेाय बमोिजमका साइबर आ मण/अपराधह  देशिभ  तथा अ तरदशेीय दवुै कृतीका हने गरेका छन्।  

क)    इमेल, यासेज िफिसङ, िभिसङ तथा पाम स ब धी : 

• यि गत / यवसाियक इमेल तथा यासेजह मा िफिसङ िलङ्कह  राखी इमेल, िस टम तथा  

नेटवकमा अनिधकृत पहचँ रा ने। 

• डाटावेसमा रहकेो डाटा प रवतन, ि ज ग र िफरौती रकम असु ने। 

• टोरे ट, अनलाइन कालोबजार तथा डाकवेवमा िब मा रा ने। 

• यासे जर, ाट्सएपमा परु कार िजतेको भ द ैशङ्का पद िलङ्क पेजह मा लजैाने। 

ख)    सरकारी तथा यवसाियक वेभसाइटह मािथ अनिधकृत पहचँ स ब धी : 

• सरकारी तथा धेरै योगकताह  रहेका यापा रक सङ्घसं थाह को वेभसाइटमा अनिधकृत 

पहचँ राखी योगकताह को िववरण दु पयोग गन। 

• सभर तथा िस टममा अ यािधक चाप गराई सेवा ाहीह लाई सेवा िलनबाट बि चत गन। 

ग)     सामािजक स जालसँग स बि धत: 

• सामािजक स जालको योग गरेर रा , सरकार िवरोधी अिभयान (campaign) चलाउने। 

• दो ो यि को सामािजक स जालमा अनिधकृत पहचं पु  याएर- 

 सहयोगको लािग भनी पीिडतका सािथ भाइ/प रवारसँग रकम मा ने। 

  मानहानी हने अि ल, अशोभनीय य य तथा अिभ यि  ( टाटस) रा ने। 

 न कली(Fake) आइिड बनाई पीिडत यि को पद/ ित ाको दु पयोग गन। 

• मागेको रकम निदए अि ल ति वर िभिडयो सावजिनक गन ध क  िदन े( रभे ज पोन ाफ )। 

• यि को यान इ जत मटेाउने ध क /मानिसक यातना िदने (हिन याप)। 
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• पेजह  बनाएर ब त/ुसेवाको ख रद िब  गन भनी रकम िलएर स पकिवहीन हने। 

• स वा रोग, राि य िवपद ्ज ता गि भर िवषयमा ामक सचूनाह  फैलाई आतङ्क म चाउने। 

• सामािजक स जालमा भाइरल हन सामािजक स ाव, पर परा, रहन सहनभेषभुषा िवप रतका 

भड्िकला सामा ीह  रा ने। 

घ)     य य, सङ्गीत, स टवेयर, ािफक िडजाइन तथा अ वेषण/अिव कारह को पाइरेसीसँग स बि धत-  

• चलिच ह को पाइरेसी। 

• गीत तथा िभिडयोह को पाइरेसी। 

• अपरेिटङ िस टम (OS), वेभ िडजाइन, एि लकेसन स टवेयह को पाइरेसी। 

ङ)     यि को प रचय चोरी अपरािधक योजनका लािग योग गन जोिखम (Identity Theft) : 

• सामािजक स जाल, साइबर, फोटोकिप पसल ज ता थानह मा भेटेका/रािखएका यि को 

प रचय खु ने कागजातह  नाग रकता, मतदाता प रचयप , सवारी चालक अनमुितप , 

राहदानी, फोटो आिदको योग गरेर िसम काड, मोवाइल बैङ्िकग,् वालेट लगायतका सेवाह  

िलई दु पयोग गन। 

च)     नेटवक/ क यिुनकेसन यानलमा अनिधकृत पहचँ पु  याउन ेस ब धी : 

• सरकारी कायालय, सरु ा िनकाय तथा डाटासे टरको नेटवकमा अनिधकृत पहचँ (Physical 

and digital access) पु  याउन खो ने। 

छ)   बिकङ तथा िव ीय सं थाह  स ब धी 

 िवदशेी मलुुकका अपराधीह  नेपालम ैआई एिटएम बाट  फज  काड बनाई तथा िपन ाक गरी रकम 

िनका ने तथा रकम थाना तरण गन। 

 बिकङ िस टम/सभरह मा अनिधकृत पहचँ राखी नेपाल बािहर रकम थाना तरण गन। 

ज)   टेिलफोन / मसेजेबाट ममा पारी रकम असलुी गन। 

झ)     नेपालका सरकारी तथा मह वपुण वेभसाइटह मा अनिधकृत पहचँ पु  याई सेवा अव  गन, डाटा ि ज 

लगायतका कायह  गन। 

ञ)    फोन कल/एस एम एस बाइपास गन। 
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ट) वा  देशमा रही नेपालमा रहकेा िविभ न सं थाह  वा नेपालमा रही नेपालका िविभ न सं थाह को 

याटफम योग गरी साइबर अपराध गन। 

ठ) बािहर दशेमा रही बािहरैका िविभ न सं थाह  वा बािहर दशेमा रही नेपालका िविभ न सं थाह को 

याटफम योग गरी साइबर अपराध गन। 

राि य स दभमा हाल रहकेा र हन स ने िविभ न साइबर जोिखमह  म य मखु पमा िन नानुसार रहकेा छन्। 

 सचूना चोरी (Information Theft)- सावजिनक तथा िनजी े का मह वपणू, गोपनीय, यि गत तथा 

संवेदनशील िववरणह  चहुावट हने, गलत योग हने, अनिधकृत पमा िवतरण हने लगायतका 

जोिखमह ।  

 जाससूी खतरा (Espionage Threats)- सरकारी िनकाय वा कप रेट सं थाको संवेदनशील डाटा वा 

बौि क स पि  जाससूी गरेर चोन लगायतका साइबर आ मणह । 

 साइबर आतङ्कबाद (Cyber Terrorism)- साइबर पेशको योग गरी रा य वा समाजको िव  

सामािजक स ावमा खलल पुयाउने, अशाि त अराजकता फैलाउने, द फैलाउने लगायतका 

आतङ्ककारी ि याकलापह । 

 साइबरमा आधा रत पवूा ही चार (Cyber Propaganda)- कुनै िवषय सङ्ग वा घटनालाई 

अवाि छत पमा सवसाधारणको धारणालाई भािवत पान साइबर िविधको योग। 

 मह वपूण पवूाधार, औ ोिगक िनय ण णाली, र आिथक खतरा (Critical Infrastructure, 

Industrial Control Systems and Economic Threat)। 

 गलत सचूना र दु चार (Mis-Information and Dis-Information) 

मािथ उि लिखत साइबर आ मण तथा अपराधका लािग Hacking (User Account Hacking, System 

hacking,  ATM Hacking),  Website Defacing, Malware, Ransomware, Spams, Phising, Denial 

of Service, SQL Injection, Social Engineering लगायतका िविधह को योग भईरहकेो दिेख छ। नेपालमा 

चिलत साइबर/क यटूर जोिखमका ािविधक श दाबलीह  अनसुचूी 1 मा उ लेख ग रएको छ। 

३.२.१  साइबर अपराधको वृि  िव ेषण 

िवगतमा नेपालमा भए गरेका साइबर अपराधका घटना मल ेकुनै पिन बेला ठुलो घटना हन स नेतफ सङ्केत गरेको छ। 

महानगरीय अपराध महाशाखाका अनसुार यवुावग बढी सङ् यामा साइबर अपराधमा लागेका छन्। जसम ये सामािजक 

स जालमाफत ्यौनज य िहसंा गन, ठगी गन, ािकङ गन, जथाभावी गलत सचूना फैलाउने, यट्ुयबुमा जे पायो यही 
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पो  गन, न कली क पनी बनाएर अ को आिथक खातामा जालसाजी गन ज ता अपराधह  शीष थानमा रहकेा 

छन्।पिछ ला िदनमा िवशेषगरी फेसबुक ट्िवटर, इ ा ाम, भाइबरलगायतका मा यम िकशोरिकशोरी माझ लोकि य 

छन्। ियन ैमा यमल ेह या, िहंसा, बला कार, यौन दु यवहार, लटुपाट, तथा मानव बेचिबखनका घटना हने गरेका छन्। 

कितपय घटना जानेर भएका छन ्भने कितपय अ जानमा पिन हने गरेका छन्। नेपालमा साइबर अपराधबाट सबैभ दा 

बढी २० देिख ४० वष उमरे समहूका मिहला र यसपिछ “अ डरएज” बालबािलकाका पीिडत भएको घटना मह ल े

दखेाउँछ।  

पिछ ला घटना मह  हदेा रा यका िविभ न पद र ओहदामा बसेका यि लाई लि त गद अिश  भाषा योग गरेर 

उनीह को च र  ह या गन काम भइरहेको छ। य त,ै सरकारी िनकाय तथा िविभ न सङ्घ-सं थालाई गाली बेइ जत 

गन कायह  पिन इ टरनेटमा श त दे न पाइ छ। अनलाइन स चारमा यमबाट पिन प वादी समाचार स ेषण गन, 

पया  आधारिबना यि लाई दोषी दाबी गरी मानहानी गन, ज ता घटनाह  पिन यट्ुयवु लगायतमा बढ्दो ममा रहकेो 

छ। 

नेपालको स दभमा हदेा हाल सरकारी िनकाय, सरु ा िनकाय र बैङ्िकङ तथा आिथक े मा जोिखम बढ्द ैगएको छ। 

राि य तरमा कमजोर साइबर सरु ाको संरचनाल ेपिन जोिखमलाई अझ बढावा िदइरहकेो छ। नेपालमा सरकारी े , 

सरु ा िनकाय, िव ीय सं था, गैरसरकारी सं था, एयरलाइ स, इ टरनेट सेवा दायक र दरुस चार णालीमा साइबर 

सरु ाको जोिखम बिढरहकेो पाइ छ । 

िविधको पहचँ बढ्द ैगएको भए पिन बैङ्िकग कारोबार अिन गोपनीयताज ता िवषयबारे धेरै सवसाधारण जानकार 

नहदँा, उिचत सरु ा संय को योग नहदँा, ठगी गनह को सङ् या समेत यापक पमा बढेको छ। नेपालमा अझै पिन 

साइबर सा रता कमजोर रहेको अव थामा हा ा योगकताह  अझ बढी जोिखममा रहेका छन्।  िच ा परेको भ द ै

सवसाधारणह को गो य िववरणह  ा  गन र यसको दु पयोग गद स बि धत यि को खाताबाट रकम िहनािमना 

गन घटनाह  धेरै रहकेा छन।्  कुनै यि ल ेबैङ्क वा कुनै िव ीय सवेा दायकको प रचय िदएर फोन गन र िववरणह  

मा ने पिन गछन।्केही समयदेिख नेपालका सङ्घसं था तथा यि ह  “ ािकङ”, “बिकङ्ग ठगी” लगायत िविभ न 

कारका साइबर आ मणका घटनाह बाट पीिडत भएको दिेख छ । अ तराि य साइबर पेसमा िनकै मौलाएको 

Ransomware ज तो िफरौती ितनपुन साइबर आ मण नेपालको साइबर पेसमा समेत िब तारै बढ्द ैगइरहेको छ। 

Phishing आ मणबाट गैर-सरकारी िनकाय मा  नभई सरकारी तथा सरु ा िनकाय समते िशकार भइसकेका छन्। 

राि य तथा अ तराि य संवेदनशील िवषयह मा समय-समयमा िववाद देखा परेको बेला सरकारी तथा िनजी े का 

मह वपूण णालीह मा साइबर आ मणको म समेत बढेर गएको दिेख छ ।  सरकारी िनकायह को वबेसाईट 

Defacement, िव ीय णाली एवम ्अ य मह वपणू णालीह मा अनिधकृत पहचँ तथा सवेा अवरोध गन लगायतका 

साइबर आ मणह   राि य सरु ाको ि कोणले समेत चनुौतीपणू रहकेा छन ्। 
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िवि य सं थाह मा पिन अ तराि य साइबर पेसबाट हने हमलाह मा उ लेखनीय पमा विृ  भइरहेको छ र केही 

हमला सफल समते भएका छन्। क रब दईु वषअिघ नेपालको “क” वगको बकबाट ाकरह ल ेक रब ४६ करोड पैया ँ

चोरेका िथए। य त,ै समय समयमा ATM ाकका घटनाह  समेत बािह रएको छ। वहृत ्नेटवकमा कमजोर सरु ा 

णाली, Unaware Users, Vulnerable उपकरणको योग, Traffic logs कायम नरा न,ु आिदल े राि य 

नेटवकलाई अझ Vulnerable  बनाएको छ। हाल नेपालका सरु ा िनकाय, िविभ न सरकारी िनकायह मा 

sidewinder, sidecopy लगायत िविभ न APT समहुह बाट हमलाह  भएको भनी िविभ न समाचार मा यममा 

समेत आइसकेका छन ्। 

य ता िकिसमका साइबर हमला तथा आ मणबाट जोिगन िनि त अविध तोकेर योजना बनाउन आव यक छ र साइबर 

सरु ालाई ाथिमकताका साथ अगािड बढाउन ज री छ। नेपालका लािग साइबर हमलाका य ता िवषयमा ग भीर नहने 

हो भन ेएकै पटक ठूलो जोिखमको सामना गनपुन हनस छ।  
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प र छेद ४ – िव मान यव था 

४.१. अ तराि य अिभसि ध /सि ध तथा स झौता  

साइबर सरु ा स ब धी िविभ न अ तराि य सि ध तथा स झौताह ल ेमु यत: CIA ( Confidentiality, Integrity 

and Availability) लाई प रभािषत गरेको पाइ छ। साइबर सरु ा स ब धमा िव भरका मुलकु एवं अ तराि य सङ्घ 

सं थाह बाट समय समयमा िविभ न सि ध, स झौता, ऐन, िनयम, िनदिशका, मापद ड आिद जारी गरेको पाइ छ । 

Internet Governance Forum (IGF) ारा य ता मु य मु य िन न िलिखत सि ध, स झौता, ऐन, िनयम, 

िनदिशका, मापद ड, ितवेदन आिदबारे Background Paper to the IGF Best Practices Forum on 

Cybersecurity मा उ लेख गरेको पाईएको छ । 

क) Convention on Cybercrime (Budapest Convention on Cybercrime) 

About the scope of Budapest Convention 

Harmonization of (Criminalising Conduct + Procedural Tools + International 

Cooperation) 

Criminalising Conduct  Procedural Tools International 
Cooperation 

 Illegal Access 

 Illegal Interception 

 Data Interference 

 System Interference  

 Misuse of devices 

 Fraud and Forgery 

 Child Pornography 

 IPR - offences 

 Expedited 
Preservation 

 Search and 
Seizure 

 Interception of 
Computer Data 

 Extradition 

 MLA 

 Spontaneous 
Information 

 Expediated 
Preservation 

 MLA for accessing 
computer data 

 MLA for 
interception 

 24/7 points of 
contact 
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साइबर अपराध स ब धी राि य कानूनह  बीच तालमले िमलाउने, साइबर अपराध अनसु धान िविधमा 

सधुार र अ तराि य सहयोग अिभविृ  गरी क यटुर स ब धी अपराध कम गन उ े यले ग रएको यो पिहलो 

अ तराि य स झौता हो । यो convention 2001 AD मा ह ता रका लािग खोिलएको िथयो र 2004 AD 

मा लागू भएको िथयो ।यो ा सको ासबगमा काउि सल अफ यरुोपका पयवे क रा यह  यानडा, जापान, 

िफिलिप स, दि ण अि का र संयु  रा य अमे रकाको सि य सहभािगतामा बनाइएको िथयो। यस 

convention लाई हाल स म ६६ वटा िविभ न रा ह ल ेअनमुोदन गरेका छन ्। 

 

ख) African Union Convention  

अि क  सङ्घ (AU), अि क  एकता सङ्गठनलाई ित थापन गन २००२ मा गठन ग रएको िथयो जुन िविभ न 

५५ वटा  अि क  रा यह  िमलरे बनेको छ ।  यसको मु य उ े यह मा शाि त र सरु ा थापना, र अि क  

महा ीपमा िवकास र सामािजक-आिथक एक करणलाई ो साहन िदन ु रहकेो छ। अि कामा इले ोिनक 

लेनदने, यि गत डेटाको संर ण, साइबर सरु ाको व न, ईलो ोिनक-शासन र साइबर अपराध िव  लड्न 

साइबर सरु ाको लािग एक िव सनीय ढाँचा थापना गन साइबर सरु ा र यि गत डाटा संर णमा African 

Union Convention 2011 मा म यौदा ग रएको िथयो। June 2014 मा यस Convention लाई AU ले 

अपनाएको िथयो जसलाई ५५ AU सद यह  म ये ५ (घाना, िगनी, मौ रसस, नािमिबया र सेनेगल) ले मा  

अनमुोदन गरेका िथए भन े१४ दशेह ल ेयसमा ह ता र गरेका िथए तर अनमुोदन गरेका िथएनन ्।  

यस महासि धले तीन मु य े ह लाई स बोधन गदछ:  

(१) इले ोिनक लनेदेन, (२) यि गत डाटा सरु ा, (३) साइबर सरु ा र साइबर अपराध । 

ग) UN Cyber Crime Convention 

जुलाई २७, २०२१ मा रिसयन फेडेरेसनले “Countering the use of Information and 

Communication Technologies for the Criminal Purposes” नाम रहकेो अिभसि धलाई संयु  

रा सङ्घको तदथ सिमित (Ad Hoc Committee) सम  पेश गरेको िथयो। यो म यौदा संयु  रा सङ्घका 

अ य अिभसि धह  (ज तैः UN Conventions against Transnational Organized Crime and UN 

Convention against Corruption) and regional instruments, including Convention on 

Cybercrime of the Council of Europe (the Budapest Convention) मा आधा रत रही तजमुा 

ग रएको दाबी ग रएको छ । यसरी ा  म यौदामा तदथ सिमितले आ नो ७८औ ँअिधवेशन (१२-३० से टे बर 

२०२३) मा महासभासम  म यौदा पेश गन क तीमा ६ (छ) वटा अिधवेशन बोलाएर आ नो काम स प न 

गनछ।   
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यस अिभसि धमा नेपाल सरकारबाट समेत आव यक राय ा  गन नेपाल ि थत सी राजदतूावासल ेपररा  

म ालय माफत गहृ म ालय उ  द तावेज पठाइएको िथयो ।     

घ)  Digital Geneva Convention 

फे अुरी १४, २०१७ मा Microsoft का सभापित  Brad Smith ले RSA  (Rivest, Shamir, and 

Adleman) Conference अ तगत यस अिभसि धको आव यकता रहकेो भनी उ लेख गरेको पाइ छ । 

Brad Smith का अनसुार जसरी चौथो जेनेभा महासि धले लामो समयदेिख यु को समयमा नाग रकह लाई 

सरुि त राखेको छ, हामीलाई अब एउटा िडिजटल जेनेभा क भे सन चािह छ जसले रा -रा य साइबर 

आ मणह  (nation-state attacks) का बेला आम नाग रकह लाई जोगाउन सरकारह लाई ितब  

गनछ भिन य या ग रएको िथयो । 

ङ) The Tallinn Manual 

यो Manual कानूनका िव ानह को अ तराि य समहू ारा The NATO Cooperative Cyber Defense 

Centre of Excellence (CCDCOE) को अनरुोधमा िवकास ग रएको िथयो, जुन इ टोिनया दशेको 

टािलनमा अवि थत छ ।  

 माच, २०१३ मा ट्यािलन यानुअलको थम सं करण कािशत भएको िथयो । जसले साइबर यु मा 

अ तराि य कानूनको योगको िव ेषण गन पिहलो यापक र आिधका रक यास गरेको िथयो।  

 यसै गरी The Tallinn Manual 2.0, फे अुरी, २०१७ मा जारी ग रएको िथयो। Tallinn 2.0 ले 

सश  आ मणको समयमा गौण रहने ेषपूण साइबर अपरेशनह मा कसरी अ तराि य कानुनी 

िस ा तह  लागू गन सिक छ भनेर मू याङ्कन गन दायरा फरािकलो बनाएको िथयो।  

 यसका साथै Tallinn Manual 3.0 िवकास हने ममा रहकेो छ जसल े२०१७ को सं करणको 

Tallinn Manual २.० लाई प रमाजन र िव तार गनछ।  

यसरी Tallinn Manuals ले एक दशकको दिेख नीित  र काननुीिवदह् का लािग कसरी अ तराि य कानून 

साइबर अपरेशनह मा लाग ूह छ भ ने िवषयमा एक आव यक उपकरणको पमा सेवा िदइरहकेो छ । 

च)   General Data Protection Regulation (GDPR) 

GDPR यरुोपेली सङ्घ (EU) मा डाटा गोपनीयता कानूनह  अ ाविधक र एक कृत गन काननू हो । GDPR 

अि ल १४, २०१६ मा यरुोपेली संसदले अनुमोदन गरेको िथयो र मे २५, २०१८ मा लागू भएको िथयो। यसको 

मु य उ े य हरेक यि ह को जीवन, काय े  र घटना मसँग स बि धत िविभ न डाटाह को सरु ा गन ुहो। 
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साथै उ  डाटा सङ्कलन गन सं थालाई समते िज मेवार बनाई सरुि त डाटा सङ्कलन गन सिुनशिचत गन ु

समेत हो । यसरी GDPR ले यि गत डाटाह  सरुि त पमा रा न समेत स बि धत सं थालाई मागिनदश 

गदछ र यस िनयमनले यि गत डाटालाई "अनिधकृत वा गैरकाननूी शोधन, र आकि मक हािन, िवनाश वा 

ित िव " सरुि त रा न ु पदछ भ ने कुरामा िविभ न सचूना णाली योग गरी डाटा सङ्कलन हरेक 

सं थालाई िज मेवार बनाँउदछ । 

 

छ) अ य  

● Southern African Development Community Model Laws on Cybercrime 

● Paris Call for Trust & Security in Cyberspace  

● UNGGE Consensus Report of 2015  

● Cybersecurity Tech Accord  

● Siemens Charter of Trust 

● GCSC Six Critical Norms  

● Freedom Online Coalition Recommendations for Human Rights Based Approaches to 

Cybersecurity 

● Shanghai Cooperation Organization Agreement on Cooperation in the Field of 

Ensuring the International Information Security  

● Mutual Agreed Norms for Routing Security (MANRS)  

● Brazzaville Declaration  

● EU Cybersecurity Act  

● EU NIS Directive  

● Draft EAC Framework for Cyber Laws  

● NATO Cyber Defense Pledge  

● EU Joint Communication: Resilience, Deterrence and Defense  

● CSDE Anti-botnet Guide 
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४.२. साइबर सुर ा अनपुालन कायढाँचाह   

िविभ न सं थाह ले िविभ न सेवाह  िविधको योग गरी आ नो ाहकह लाई उपल ध गराएका ह छन्। सोही 

सेवाह को योगबाट सेवा ाहील े आ नो जानकारीह  माफत उ  सेवाह  िलएका ह छन ् । उ  यि गत 

जानकारी अ  कसैको पहचँमा पु न ुह न। य तै अ य कुनै कारणल े ाहकलाई िदएको सेवाह  समयमै उपल ध 

हन ुपन ह छ। य ता िविभ न कुराह को योग र यसलाई ाकरबाट सरुि त बनाउनको िनि त िविभ न सं थाह ले 

केही क लया स अनसुार सेवाह  िदन पवूाधार तथा ि याह को यव था पिन गन ुपन ह छ। जस म य केही 

Cybersecurity Compliance Framework िन न रहकेा छन:्- 

१. NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework: यस 

े मवकले साधरणतया डाटाह को सरु ा कसरी गन भ ने काय िनदश गरेको छ। यस े मवकमा डाटा भ डारण 

तथा डाटा ाि जटमा सुर ा गन के क ता िनयमको पालना गन िवषय उ लेख ग रएको छ। 

२. SOC2 Framework: यो े मवक िव ीय सं थाह ले आ नो ाहकह को सरुि त डाटा यव थापन भए 

नभएको यिकन गराउने Auditing Standard हो ।  

३. HIPPA Framework: यो े मवक साधारणतया वा य े तफ रहकेो यि गत वा य स ब धी डाटाको 

सरु ा तथा गोपनीयताको बारे यिकन गराउने े मवक हो। 

४. ISO 22301: िविभ न िनकायह ले िदइने सेवाह को िबना अवरोध सेवा वाहलाई िनर तरता िदन यस 

े मवकको सहयोग िलन सिक छ।   

५. ISO 27001, ISO 27002 Certification: िविभ न सङ्घ सं थाह ारा आ नो काम गन िविध सुरि त 

रहेको यिकन गराउनको लािग सं थाह लाई िविभ न सरु ाका तहह मा िवभाजन ग रएको ह छ जसलाई 

CCMMI (Cybersecurity Capibility Maturity Model Integration) भिन छ। सरु ाका मािथ लो 

तह ा  गन ISO 27001, ISO 27002 Certification िलने ग र छ।  

मािथ उ लेिखत िविभ न े मवक, अनपुालन संय ह  लगायतका िविभ न े मवकह को योग अ ताराि य तरमा  

गन ग रएको छ।  िविभ न सि ध तथा स झौताह  लगायत िविभ न अनपुालन संय ह लाई पिन म यनजर गरी योगमा 

याउन ज री ह छ। ज त:ै-  

 वा य े  : Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). 

 आिथक े  : PCI-DSS, ISO/IEC 27001, SOX, GLBA, FINRA, PSD 2.  
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४.३. नीितगत यव थाह  

हालस म साइवर सरु ासँग स बि धत स बि धत िन नानुसारको ऐन, नीित, िनयमावली, िनदिशका एवं कायिविध रहकेा 

छन ्।  

● िव तुीय कारोबार ऐन, २०६३ 

● िव तुीय कारोबार िनयमावली, २०६४ 

o िव तुीय कारोबार ऐन, २०६३ र िव तुीय कारोबार िनयमावली, २०६४ मा िव तुीय त याङ्क 

आदान– दानको मा यमबाट वा अ य कुनै िव तुीय स चार मा यमबाट हने कारोबारलाई भरपद  र 

सरुि त बनाई िव तुीय अिभलेखको िसजना, उ पादन, शोधन, स चय, वाह तथा स ेषण 

णालीको मा यता, स यता, अख डता र िव सनीयतालाई माणीकरण तथा िनयिमत गन यव था 

गन र िव तुीय अिभलेखलाई अनिधकृत तवरबाट योग गन वा य तो अिभलेखमा गैरकाननूी 

तवरबाट प रवतन गन कायलाई िनय ण गन; िडिजटल ह ता रको िसजना र सरु ण, िनय क तथा 

माणीकरण गन िनकाय, परी क तथा काय स पादन परी ण, िडिजटल ह ता र तथा माणप   

स ब धी यव थाको बारेमा उ लेख ग रएको छ । 

 

िव तुीय (इले ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ 

( माणीकरण र काशन िमित २०६३/८/२२) 

प र छेद ९: क यटुर स ब धी कसूर 

४४. क यटुर ोत सङ्केतको चोरी, न  वा प रवतन गरेमा  तीन वषस म कैद वा दईु लाख पैयाँस म 

ज रबाना वा दवु ैसजाय हनेछ ।  

४५. क यटुर साम ीमा अनिधकृत पहचँ : दईु लाख पैयाँस म ज रबाना वा तीन वषस म कैद वा दवु ै

सजाय हनेछ ।  

४६. क यटुर र सचूना णालीमा ित पयुाउन े: दईु लाख पैयाँस म ज रबाना वा तीन वषस म कैद वा दवुै 

सजाय हनेछ।  

४७. िव तुीय व पमा गैरकानूनी कुरा काशन गन :  एक लाख पैयाँस म ज रबाना वा पाँच वषस म कैद 

वा दवु ैसजाय हनेछ ।  

४८. गोपनीयता भङ्ग गन : एक लाख पैयाँस म ज रबाना वा दईु वषस म कैद वा दवु ैसजाय हनेछ ।  

४९. झु ा यहोराको सचूना िदन े:  एक लाख पैयाँस म ज रबाना वा दईु वषस म कैद वा दवु ैसजाय हनेछ 

।  
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५०. झु ा इजाजतप  वा माणप  पेश गन वा दखेाउन ेएक लाख पैयाँस म ज रबाना वा दईु वषस म कैद 

वा दवु ैसजाय हनेछ ।  

५२. क यटुर जालसाजी गन : एक लाख पैयाँस म ज रबाना वा दईु वषस म कैद वा दवु ैसजाय हनेछ ।  

५३. क यटुर स ब धी कसूर गन दु साहन : पचास हजार पैयाँस म ज रबाना वा छ मिहनास म कैद वा 

दवु ैसजाय हनेछ। 

● सचूना तथा स चार िविध नीित, २०७२ 

o िव तुीय यापार (e‐Commerce), िव तुीय सरकार (e‐ Government) मा जोड, इ टरनेट सेवा 

सिहतका सचूना के को िव तार गन, ामीण दरू स चार िवकास कोष प रचालन, e‐School, e-

learning, e-education मा जोड, Software & Services Promotion Board को थापना 

गन, (Payment Infrastructure Services) ह को थापना, टेिलमिेडिसन योजना तजुमा, माट 

िसटी (smart city) को अवधारणा अिघ सा रएको। 

● सचूना िविध आकि मक सहायता समहू (स चालन तथा यव थापन) िनदिशका, २०७५ 

o सचूना िविधको िवकास तथा ब ्दो योग सँगै दिेखएको साइबर सरु ा जोिखमको पिहचान, 

यसबाट हने असरको यनूीकरण र आकि मक साइबर सरु ाको यव था गन उपयु  संय  गठन, 

स चालन तथा य थापन स ब धमा यव था ग रएको। 

● अनलाइन बालसरु ा िनदिशका, २०७६ 

o सचूना तथा स चार िविधको िवकाससँगै अनलाइन मा यममा बालबािलकामािथ बढ्दो 

दु यवहारका घटनालाई सरोकारवालाह को संयु  पहलबाट यनूीकरण गन तथा बालबािलकाको 

लािग इ टरनेटको सरुि त योगको लािग दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा १३ बमोिजम यो िनदिशका 

बनाइएको हो। सेवा दायकले गनपुन काय (गैरकाननुी तथा हािनकारक साम ीको उपल धता 

यनूीकरण, बाल दु यवहारज य साम ी तु त हटाउने, य ता साम ी वा िलङ्क उजरुी गन संरचना 

िवकास,  सेवा दायकले उपल ध गराएको सेवा तथा साम ीमा उमेर समहू प  अवगत हने यव था 

स ब धी), घरप रवार तथा समाजल ेगनुपन काय (क यटुरको सुरि त योग, क यटुरको सरुि त 

योग स ब धमा अिभमखुीकरण गन, बालबािलकाले योग गन वेबसाइट तथा ए सको जानकारी 

रा ने, िव ालयको क यटुरमा इ टरनेटको सरुि त योग गनपुन, सरोकारवाला सं थाह को दािय व 

स ब धी), तथा नेपाल दरूस चार ािधकरणल ेगन काय स ब धमा उ लेख ग रएको छ । 

● साइबर सरु ा िविनयमावली, २०७७ (Cyber Security Byelaw, 2077) 
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o नेपाल दरुस चार ािधकरणले लाग ू गरेको ‘साइबर सरु ा िविनयमावली, २०७७’ मा  स चार 

िविधका पवूाधार लगायत सूचना णालीलाई िविभ न कारका साइबर आ मणबाट जोगाउन 

ािधकरणबाट अनमुितप  ा  सबै दरूस चार सेवा दायकह  (आधारभूत दरूस चार, टेिलफोन, 

मोबाइल, नेटवक, इ टरनेट लगायत) ले अ तराि य पमा चिलत मापद ड तथा अ यास अनसुार 

सरु ाका िवषयमा गनुपन कायह , सेवा दायकले गो य रा नपुन ाहकका सूचना, योग गनपुन 

स टवेयर तथा सबै िस मह  लगायत सेवा दायकले आइिप अिडट गरी तीन दिेख ६ मिहनामा 

ािधकरणमा बझुाउनुपन, बुझाइएको लेखापरी ण ितवेदनमा ािधकरणल े स चेक समेत गन स ने 

यव था स ब धमा उ लेख ग रएको छ । 

● Government Enterprises Architecture 2.0 

o यसको उ े य सरु ा यव थापनको लािग दशे यापी परेखा थापना गन ुहो । यसले कसरी सुर ा 

ि याह  र िनय णह  तथा ितनीह ले सङ्गठनको सम  णाली कसरी स बि धत छन् भनेर 

वणन गदछ। यी ि याह  र िनय णह ले सूचना सरु ाको सीआईए ाइड गोपनीयता, इ टे ीिट र 

उपल धता ज ता णालीको गुण तरका िवशेषताह  कायम रा ने उ े यका लािग कायढाँचा दान 

गछ । यसल ेसूचना र स पि ह को पिहचान, र सरु ाका लािग नीितह , मापद डह , ि याह  

र िदशािनदशह को िवकास, द तावेजीकरण र काया वयन समावेश गदछ, र सचूना सुर ा स ब धी 

आव यक ोतह  वणन गदछ। 

● सरुि त पासवड स ब धी अ यासह , २०६७ 

o सरुि त पासवड योगका अ यासह  स ब धी, ज तैः १२३४५६, ००००, २४६८ तथा ड ल ुए स 

वाइ जेड ज ता कमजोर तथा सबैले अनमुान गन स ने खालका पासवड योग नगन; आ ना ीमती, 

ब चाब ची, अपाटमे ट, मनपन खेल वा लब, आ नो अिफसको नाम ज ता कुराह  पिन 

पासवडमा नरा ने; एक दईु अ र अपरकेस अथात् यािपटल लेटरमा राखी लामो तथा पेसल 

यारे टरवाला सरुि त पासवडको योग गनपुन उ लेख ग रएको  । 

● स बि धत अ य 

o मलुकु  देवानी संिहता ऐन, २०७४ र मुलकु  अपराध संिहता ऐन, २०७४ 

भाग-१ प र छेद–३ दफा २१. गोपनीयताको अिधकार अित मण ग रएको मािननेमा 

ख. कसैको िच ीप  खोलेमा वा यसको योग गरेमा, टेिलफोन वा अ य िविधको मा यमबाट 

िलएको कुराकानी, बोली, विनको टेप वा रेकिडङ गरेमा वा सारेमा, 

घ) कसैको आकृित वा त वीर िखचेमा, 

ङ. अ को नाम, आकृित, त वीर वा आवाजको न कल गरी सावजिनक गरेमा। 
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o बैङ्िकग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ 

▪ प र छेद–२ को दफा ६: िव ुतीय मा यमको दु पयोग वा अनिधकृत योग गरी भु ानी 

िलन वा िदन नहने। कसैले पिन े िडट काड, डेिबट काड, अटोमेटेड टेलर मिेशन (एटीएम) 

काड वा अ य िव तुीय मा यमको दु पयोग वा अनिधकृत योग गरी भु ानी िलन वा िदन 

हदँनै ।  

 

o केही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 

o पेटे ट िडजायन र ेडमाक ऐन, २०२२ 

o ितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ 

▪ अनािधकार ितिलिपह को पैठारीमा ितब ध: 

 सजाय: ितिलिपह  जफत गरी िनजलाई कसरूको मा ा अनुसार दश हजार पैयँादिेख एक 

लाख पैयाँस म ज रवाना हनेछ र ितिलिप अिधकार ा  यि लाई य तो पैठारीबाट 

भएको नो सानीको ितपिूत समते सो पैठारी गन यि बाट भराइिदनु पनछ।  

▪ रचियता वा ितिलिप अिधकार धनीको अनमुित ा  नगरी, अकाको रचनाको व प वा 

भाषाको मा यम प रवतन, अनिधकृत पनु पादन गन हतो सािहत गन आिद। 

सजाय: दश हजार पैयादँिेख एक लाख पैयासँ म ज रवाना वा छ मिहनास म कैद वा दवु ै

सजाय हनेछ र दो ो पटकदिेख पटकैिप छे बीस हजार पैया दिेख दईु लाख पैयासँ म 

ज रवाना वा एक वषस म कैद वा दवुै सजाय हनेछ । यसरी काशन वा पुन पादन गरेको 

वा िवतरण गरेको वा पनु पादन गन योग ग रएका साम ीह  जफत हनेछ । संरि त 

अिधकारको उ लंघन गन यि बाट ितिलिप अिधकार ा  यि लाई परेको नो सानीको 

ितपिूत समेत भराइिदनु पनछ । 

o उपभो ा संर ण ऐन, २०७५ 

▪ सचूना चहाउनेलाई कारबाही- िनरी ण वा अनगुमन नहदँ ैचहुावट गन - िबगो खलुकेोमा 

िबगो बमोिजम र िबगो नखलेुकोमा पचास हजारदिेख एक लाख पैयाँस म ज रवाना गनछ 

र य तो सं थालाई कालो सचूीमा समावेश गन। 

▪ झु ा वा मपणू िव ापन गन वा मपणू िव ापन गरेमा -  दईु वषदिेख पाँच वषस म कैद वा 

चार लाखदेिख छ लाख पैयाँस म ज रवाना वा दवुै सजाय। 
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o सरकारी कायालयको वबेसाईट िनमाण तथा यव थापन स व धी िनदिशका, २०७८ 

▪ वेवसाइटमा रािखने िवषय व तहु  स ब धी, वेवसाइटको िनमाण तथा काशन स ब धी, 

चार सार स ब धी, मु याङ्कन स ब धी। 

o सरकारी िनकायमा िव ुतीय प ाचार (इमेल) यव थापन स ब धी िनदिशका, २०७५ 

▪ सरकारी एक कृत इमेल णाली योग गनपुन, यि गत इमेल खाता स ब धी यव था, पद 

अनसुारको इमेल खाताको स ब धी यव था, िव तुीय मा यमबाट प ाचार गनपुन, 

िव तुीय ह ता रको योग गनपुन स ब धी यव था। 

o सचूना िविध णाली ( यव थापन तथा स चालन) िनदिशका, २०७१ 

▪ िव तुीय मा यमबाट सरकारी कायालय स चालन तथा सेवा वाह गन आव यक सचूना 

िविध णालीको संरचनामा एक पता कायम गन, य ता सचूना िविध णालीह को 

अ तर-स चालन हने यव था।  

o नाग रक एप (स चालन तथा यव थापन) िनदिशका, २०७८ 

▪ सावजिनक िनकायमा रहेका िव तुीय सूचना णालीबीच अ तर आव ता कायम गरी 

नाग रकलाई िछटो, छ रतो, िमत ययी र भावकारी पमा एउटै िव तुीय णालीबाट सेवा 

र सचूना वाहको यव था गन िनिमत नाग रक एपको स चालन तथा यव थापन 

स ब धमा। 

o सरकारी िनकायका मोवाइल एपह को मापद ड, २०७५ 

▪ अङ् ेजी  र नेपाली दवुै भाषामा हनपुन तथा एपमा हन ुपन िविभ न सिुवधा तथा 

िवशेषताह को या या ग रएको। 

 

● िनमाणको चरणमा रहकेो  

o  सङ्घीय संसदमा दता भई ि यामा रहेको सचूना िविध िवधेयक, २०७४ (म यौदा) (IT ACT, 

2074 (Draft)) 

▪ िव तुीय अिभलेखको मा यता, िडिजटल ह ता र, िव तुीय अिभलेख स ेषण, ाि  तथा 

वीकार स ब धी यव था, िव तुीय शासन, सचूना िविध स ब धी यवसाय, सचूना 

सरु ा स ब धी यव था, साइबर सरु ा स ब धी यव था, कसरू तथा सजाय,  सूचना 

िविध यायाधीकरण स ब धी यव था स ब धमा उ लेख ग रएको। 
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o राि य साइवर सरु ा नीित, २०७८ को म यौदा  (National Cyber Security Policy, 2021) 

वीकृितका लािग मि िपरषदमा पेश हने ममा रहकेो ।  

मु यतः िव तुीय (इले ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ को ावधान बमोिजम साइबर सरु ा तथा अपराधका िवषयह  

िनयमन तथा िनय ण भइरहेका छन ् । िविधको पा तरणसँगै सचूना िविध े मा आएको प रवतनसँगै साइबर 

सरु ासँग स बि धत नीितगत, कानुनी तथा सं थागत यव थाह  समयानकुुल प रमाजन तथा सु ढ हन सकेको 

दिेखदनै। य िप साइबर सरु ाको े मा सधुारका िविवध यासह  भइरहेका छन।् स चार तथा सचूना िविध म ालय 

अ तगत सचूना िविध आकि मक सहायता समहू (स चालन तथा यव थापन) िनदिशका, २०७५  बमोिजम  गठन 

भएको राि य सचूना िविध आकि मक सहायता समहू (NITERT) ले समय समयमा साइबर सुर ासँग स बि धत 

एडभाइजरी जारी गन गरेको छ। साइबर सरु ा े सँग स बि धत िविभ न िनकायह ले साइबर सुर ा स ब धी 

िनकायगत नीित िनदिशका अनसुार काम गद आइरहकेो दिेख छ।  

हाल यव थािपका संसदमा िवचाराधीन रहेको सचूना िविध िवधेयकको तावना र प र छेद १२ मा साइबर सरु ा 

स ब धी यव था गरेको पाइ छ । तािवत यस िवधेयकले साइबर अपराध िनय ण, साइबर सरु ा सु ढीकरण, 

सं थागत िवकास लगायतका िवषयह  समटेेको छ । यसै गरी तािवत राि य साइबर सरु ा नीित, २०७८ ल ेसाइबर 

जोिखमलाई स बोधन गद यि , यवसाय एवं सरकारका लािग भरपद , सरुि त एवं लिचलो साइबर पेश िनमाण गन 

दीघकालीन सोच राखेको छ ।  

४.४. पूवाधार स ब धी यव थाह    

सचूना िविधको िवकाससँगै नेपालमा इ टरनेट कनेि टिभिट, सामािजक स जालको योग, िडिजटल मा यमबाट 

सावजिनक सेवाको योग, िव तुीय मा यमबाट िडिजटल कारोबार एवं भु ानी तथा बिकङ सेवाको योग यापक हदँ ै

गएको छ । धेरैजसो सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसं था यापा रक ित ानह ल ेइ टरनेटमा उपि थित जनाइसकेका छन् 

भन ेआ नो सेवाह  दान गन िडिजटल िविधको योग गदछन ्। सरकारी तरमा सावजिनक सेवा वाहलाई िडिजटल 

मा यमबाट वाहमा जोड िदइएको पाइ छ । नेपाल सरकार, दशे सरकारह  तथा थानीय िनकायह ल ेसमते िव तुीय 

मा यमबाट सेवा वाह ग ररहेका छन ्। सरकारी तथा िनजी े ल े योग गन मखु साइबर पवूाधारको पमा इ टरनेट 

स चाल रहकेो छ जुन नेपाल दरूस चार ािधकरणल े िनयमन गन गदछ । साइबर पवूाधारको पमा सरकारी 

िनकायह ल ेमूलतः राि य सचूना िविध के ारा स चािलत सरकारी एक कृत डाटा से टर तथा िडजा टर रकभरी 

से टर एवं आ-आ नो सं थागत डाटा से टरको योग ग ररहकेा छन ्। बक तथा िव ीय सं था एवं अ य यावसाियक 

े मा वेदशी एवं अ तराि य पि लक लाउड तथा िनजी डाटा से टर योगमा रहकेा छन ्।  
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नेपाल सरकारले सरकारी तथा िनजी े का मह वपूण सचूना णालीह को स चालनको लािग साइबर पवूाधार िवकास 

स ब धी कानूनी यव था वा मापद डको एक कृत यव था ग रसकेको अव था नभएकोल े सबैजसो िनकाय तथा 

सं थाह ल ेआ-आ नो मता तथा िव ताको आधारमा पवूाधार यव थापन ग ररहेका छन ्।  

सरकारी तरबाट साइबर सरु ा तथा पवूाधार यव थाको लािग स चालनमा याइएका  मू य-मू य पवुाधार तथा 

सं थागत संरचनाह को सचूी देहायबमोिजम रहकेो छः 

● राि य सचूना िविध के ारा स चािलत Government Integrated Data Centre (GIDC) र 

Disaster Recovery Center, 

● सचूना िविध िवभागबाट स चािलत Government Cloud (G-Cloud), 

● स चार तथा सचूना िविध म ालय ारा स चािलत  राि य सचूना िविध आकि मक सहायता समहू 

Information Technology Emergency Response Team Nepal (NITERT),  

● स चार तथा सचूना िविध म ालयमा रहकेो राि य साइवर सुर ा अनगुमन के , 

● माणीकरण िनय कको कायालयमा रहकेो साइवर फरेि सक याव, 

● िविभ न सरकारी िनकायह ल ेस चालन गरेका डाटा से टरह , 

● नेपाल हरीमा थािपत साइबर यरूो र िडिजटल फोरेि सक याब। 

केही सङ्गठनह ल ेआ नो server तथा डाटाको भ डारण GIDC सभरको योग साथै सरकारी Cloud मा पिन 

रा ने गरेको पाइ छ । य त,ै सङ्गठनह ल ेआ नै सरुि त नेटवकको लािग Intranet िविधको योग समते गद 

आएको पाइ छ । आ नो आ त रक नेटवकलाई बािहरी नेटवकबाट सरुि त बनाउन IPS तथा IDS  ((Intrusion 

prevention and detection system) िवशेषता रहेको firewall र manageable switch ह को समते 

योगलाई बढावा िदद ैआएको पाइ छ। केिह सङ्गठनह मा Central Enterprise Antivirus software को 

योग ग ररहेको पिन पाइ छ।  

तथािप सचूना िविधसँग स बि धत पवूाधारह  िविभ न िनकायह ल ेआ-आफनो िकिसमले अ ययन, िव ेषण, 

आव यकता एवं औिच य वेगर न ै िवकास ग ररहेको पाइएको छ । यसरी साइबर सरु ाको यालै नगरी सचूना 

िविध पवूाधारह को िवकास हदँ ै गदा साइबर सरु ाको िवषय झन ् झन ् जिटल ब द ै गएको दिेख छ। केही 

िनकायह मा साइबर सरु ाका लािग आव यक पन यनू म पवूाधार (ज त:ै firewall) समेत रािखएको पाइदनै। 

४.५. सं थागत यव था 

नेपाल सरकार कायिवभाजन िनयमावली, २०७४ ले साइबर सरु ा स चार तथा सचूना िविध म ालयको काय े मा 

राखेको छ । तािवत एवं सङ्घीय संसदमा िवचाराधीन अव थामा रहकेो सचूना िविध िवधेयकले साइबर सरु ा 
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िवषय स चार तथा सचूना िविध म ालयको काय े  िभ  पन उ लेख गरेको पाइ छ । यसैगरी अपराध रोकथाम 

तथा िनय ण स ब धी नीित, कानून, मापद ड, िनयमन; अपराध अनसु धान तथा अपराध िनय णस ब धी 

अ तराि य, े ीय  सम वय तथा सहयोग गहृ म ालयको काय े मा उ लेख ग रएको छ भन ेराि य तथा रणनीितक 

सरु ा स ब धी सचूना सङ्कलन, िव ेषण, स चार णाली एवं स चालन र यव थापन र ा म ालयको काय े मा 

उ लेख ग रएको छ ।  साइबर सरु ासँग सरोकार रा ने दहेायबमोिजमका िनकायह बाट साइबर सरु ासँग स बि धत 

कायह   हदँ ैआइरहकेो छ ।  

१. स चार तथा सचूना िविध म ालय  

क) सचूना िविध िवभाग  

ख) माणीकरण िनय कको कायालय 

ग) नेपाल नेपाल दरूस चार ािधकरण 

घ) राि य सचूना िविध के  

ङ) राि य सचूना िविध आकि मक सहायता समहू 

२. नेपाल हरी (साइबर यरुो र सचूना िविध िनदशनालय)  

३. सश  हरी बल, नेपाल 

४. नेपाली सेना  

५. राि य अनसु धान िवभाग 

६. िविभ न म ालय तथा िनकायह  

साइबर सरु ाका मापद डह  र उ कृ  अ तराि य अ यासह  अवल बन गद  िडिजटल सेवामा इ टरनेट 

योगकताह को िव ास कायम रा न र ICT Infrastructure and Information System लाई िविभ न खालका 

साइबर आ मणह बाट जोगाउन नेपाल दरूस चार ािधकरणले लाग ुगरेको साइबर सरु ा िविनयमावली, २०७७ ले 

दरूस चार सेवा दायकह लाई सेवा ाहकह को िववरण सरुि त रा नपुन, ३/३ मिहनामा VAPT गराउने, वषमा 

दईु पटक अ त रक पमा Information System Audit गनपुन र येक  आिथक वषमा एक पटक ते ो प बाट 

Information System Audit गराउनपुन र सो को ितवेदन ािधकरणलाई उपल ध गराउनुपन यव था गनकुा साथै 

यस िविनयमावलीले ािधकरणको बोडबाट नीितगत िनणय िलनपुन िवषयमा िसफा रस गन ािधकरणका अ य को 

अ य ता रहने गरी एक स चालक सिमितको यव था गरेको छ ।  

साइबरका घटनाह  (Cyber Incident) हन निदन र य ता घटना भएमा ित यनूीकरण गद अ ययन अनुस धान 

गन तथा दरूस चार  सेवा दायकह  लगायत स बि धत िनकायह सँग सम वय गन यो िविनयमावलीले ािधकरणको 

िनदशकको संयोजक वमा ५ जनाको एक Cyber Security Task Force (NTA-CERT) को समते यव था गरेको 

छ ।   
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४.६. जनशि को यव था 

सचूना िविध े  िदनानिुदन बहृत एवं यापक हदँ ैगदा चनुौतीह  पिन बढ्द ैगइरहेको प र े यमा नेपाल सरकारको 

िविभ न िनकायह मा रहकेो सचूना िविधसँग स बि धत वीकृत दरब दी संरचना याद ै यनू रहेको छ । हाल नेपाल 

सरकार मातहत सूचना िविधसँग स बि धत जनशि को संरचना िन नानुसार रहेको छ । 

तािलका २: सचूना िविधसँग स बि धत जनशि को संरचना 

.सं. ेणी पद दरब दी 

१. रा.प. थम ेणी सचूना िविध िव /महािनदशक/सहसिचव 

३ 

(१: ९.७) 

२. रा.प.ि तीय ेणी सचूना िविध िनदशक/व र  क यटूर इि जिनयर/उपसिचव 

२९ 

(१: १३.९)  

३. 

 

रा.प.ततृीय ेणी क यटूर इि जिनयर 

४०२ क यटूर अिधकृत/ सचूना िविध अिधकृत 

स  चार तथा सूचना िविध म ालयको सचूना िविध महाशाखा अ तगत साइवर सरु ा शाखामा िन नानुसार 

(तािलका ३)जनशि  रहकेो छ। 

तािलका ३: साइवर सुर ा शाखा, स  चार तथा सूचना िविध म ालयको जनशि  अव था 

.सं. पद वीकृत दरब दी पदपूित 

१ उप सिचव ( ा.) १ १ 

२ क यटुर इि जिनयर २ २ 

सचूना िविधसँग स बि धत वीकृत दरब दी संरचना याद ै यनू रहकेोमा उ  दरब दी बमोिजमको जनशि  समेत 

पणू पमा पदपिूत नभएको अव था छ। उदाहरणका लािग साइबर यरुो ज तो साइबर अपराध, साइबर सरु ा तथा 

सचूना िविधको े मा मह वपणू काय गन सङ्गठनमा ािविधक तफ ३७ र अ ािविधक तफ ३३ दरब दी रहकेोमा 

हाल कायरत जनशि  ािविधक तफ १५ र अ ािविधक तफ ६२ रहकेो छ । 



 

35 
 

तािलका ४: साइबर यरुो – जनशि  अव था 

 

 

यसैगरी नेपाल दरूस चार ािधकरणसँग हाल NTA-CERT को लािग छुटै कमचारी दरब दीको यव था नरहकेो र 

ािधकरणको महाशाखा/शाखामा कायरत अिधकृतह ले थप कायभारको पमा Cybersecurity सँग स बि धत 

काय पिन गद आएको छ।      

सचूना िविधसँग स बि धत जनशि  न ै यनू रहकेो अव थामा साइबर सरु ा ज तो सूचना िविधको िविश ीकृत 

े का लािग आव यक पन िविश ीकृत जनशि  सरकारी संय मा ाय: नग य न ैरहेको अव था छ । िनकायह मा 

साइबर सरु ा स ब धी िव को अभाव र सबै िनकायमा द  जनशि  सिहत साइबर सेलको अभाव रहकेो छ भने हाल 

साइबर सरु ाको े मा काम ग ररहेका सचूना िविधसँग स बि धत जनशि ह लाई आव यक पन मता अिभविृ  

काय मह  राि य तरमा केही रहेपिन पया  छैन भने अ तराि य तरको जनशि  आपिूतको अव था ाय: शू य 

बराबर छ ।   



 

36 
 

प र छेद ५ - सम या तथा चुनौती 

५.१.  सम याह  

सचूना िविध े सँग स बि धत िविभ न िकिसमका सम याह  रहकेा छन ्जसलाई िन नानुसार उ लेख गन सिकछः 

 राि य साइबर सरु ा कमजोर हनमुा सचूना िविध र साइबर सरु ा स ब धी आव यक नीित तथा 

काययोजनाको अभाव; समयानसुार प रमाजनको अभाव, 

 िव मान िव तुीय कारोबार ऐन २०६३ ले सीमापार अपराध लगायतका पिछ ला साइबर सरु ाका 

चनुौतीह  स वोधन गन नसकेको।  

 िविभ न सं थाह ल े िडिजटल लेटफमको योग गरी सेवा िदने गरेको तर य तो सेवा िदँदा साइबर 

सरु ामा चािहने िन न तरको अनपुालन संय  (compliance mechanism) पिन कायम गरेको 

नदिेखएको। 

 सचूना िविध े  तथा साइबर सरु ामा पया  लगानी हन नसकेकाले मुलकुमा साइबर सरु ाका चनुौती 

स बोधन गन किठन भएको। 

 आ त रक एवं वा  सरु ा जोिखमलाई कम गन उिचत संय को अभाव।  

 एक कृत सम वया मक िनकायको अभाव; अ तर िनकाय सम वय सहकाय एवं सचूना आदान दान 

कायको अभाव। 

 साइबर सरु ासँग स बि धत कायको अनगुमन गन संरचनागत पमा िनकाय/संय लाई सश  बनाउन 

नसिकएको। 

 सचूना िविधको योग गरेर हन अपराधको याियक िन पण गन ाइ यनूल अझैस म पिन गठन हन 

नसकेको। 

 सीमापार साइबर अपराधलाई काननूी दायरामा याउन ि प ीय काननूी सहयोग सि ध/स झौताह  हन 

नसकेको। 

 नेपाल बािहरबाट स चालन हने सामािजक नेटविकङ्ग साइटह , मोबाइल एि लकेशन, इमेल सेवा 

दायक लगायतका िव तुीय लेटफमका आिधका रक िनकायसँग ि प ीय स झौता नभएकोले य ता 

मा यमबाट हने अपराध िनय णमा सम या देिखएको। 

 इ टरनेट सेवा दायक (Internet Service Provider -ISP) ज तैः MAC Address/IMEI of the 

device needed for Internet Browsing, IP Address that is being used, Social 

Networking Sites Log, Mobile App Logs आिद उपल ध नगराउँदा अपराध अनसु धानमा 

किठनाइ हने गरेको। ISPs ल ेNetwork Address Translation (NAT) को Log Content नरा न।ु 
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 नेपालमा रहकेा केही इ टरनेट सेवा दायक सं थाह ल ेडाटाह लाई उिचत पमा भ डारण गन नस न ु

वा य ता िविधह को योग नगन ु। 

 िनयिमत सरु ा परी ण नहन।ु सरकारी िनकायह का अनलाइन णालीको िनयिमत सरु ण परी ण गन 

आव यक पन िविध र जनशि को कमी। 

 आव यक जनशि  तथा द  जनशि  को अभाव, साइबर सरु ा े मा काम गन द  जनशि को  यनू  

उपल धता तथा साइबर सरु ा ज तो मह वपणू र संवेदनशील े मा कायरत जनशि ह को स वा 

णालीबाट िसिजत सम याह । 

 मता िवकास नहन,ु  कायरत जनशि को मता अिभविृ  काय मको अभाव हनकुा साथै मनोबल 

बढाउन उ ेरणामलुक कायको अभाव। 

 सभर, नेटवक उपकरण, स टवेयर, हाडवेयरको यनू म मापद ड तो न नसिकएको र योग अिघ Bug 

free छ/छैन (Sandboxing) यिकन गन कुनै कारको संय  नभएको । 

 िडिजटल सा रतामा िव मान रहेको खाडल; जनचेतनाको अभाव हन;ु इ टरनेट तथा सो सँग स बि धत 

सेवाह को उिचत योगमा आम जनताको ानको अभाव । 

 नीित िनदशनलाई पणू अनपुालनमा देिखएका सम याह । 

 सम या समाधानका यवहा रक ान र अनभुवको कमी। 

 उपल ध साइबर सरु ाका उपकरणह को पणू पमा योग नहन।ु 

 आचार संिहता र नैितकताको अभाव। 

 िविभ न सचूना णाली सचूना गरी ई-सेवा दान गन सङ्घ सं थाह ले सरु ाका आधारभतु मापद ड 

परुा नगन,ु आिद। 

 

५.२.  चुनौतीह   

मािथ उ लेिखत िविभ न सम याह ल ेसाइबर अपराध अनसु धानमा चनुौती िसजना गरेका छन्। ज तैः 

 यि को यवहारमा प रवतन याउने चनुौती।  

 सीिमत ोत र साधन बाट ग भीर तथा जिटल िकिसमको काम कारबाही गनपुन चनुौती। 

 नयाँ िविधह को िवकास र योग (ज त:ै 5G, Block chain and cryptocurrency) सगँै 

िविधको फड्को (Technology Leapfrogging) समा ने चनुौती। 

 Internet of things (IoT) उपकरणह को यापक योगलाई िनयमन गन चनुौती। 

 Phishing Scams 
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 अनािधकृत (Pirated) स टवेयरको योग िनय ण 

 सामािजक स जाल (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok WhatsApp) 

आिदलाई दता कृयामा याउने चनुौती। 

 आ त रक एवं वा  सरु ा जोिखमलाई कम गन नस नु। 

 नवीन म िविधह  ज तैः Blockchain, Cryptocurrency को योगबाट िसिजत चुनौतीह । 

 सरकारी संय मा कायरत सबै जनशि सँग सचूना िविध स बि धत आधारभतू तािलम लगायतबाट 

िडिजटल सा रता विृ  गन चनुौती। 

 सावजिनक सेवामा साइवर सरु ा िवषयका िव  कमचारीह  लगायत सचूना िविध े मा लागेका 

जनशि सँग िवषयव त ुस बि धत द ता विृ  र िटकाइरा ने चनुौती।  

 ोत यव थापनका चुनौतीह । 

 िव मान नीित काया वयन तथा नयाँ नीितको आव यकता बुझाउन स ने यव थापन तहको 

जनशि को अभाव। 

 सरकारी तथा िनजी े बाट िडिजटल मा यमको योग गरी िदइने सेवामा साइबर सरु ाको चनुौती। 

 िविभ न सं थाह ल ेिदएका सेवाह  र सो सेवा िदन दान गन योग भएका णालीह  साथै योग 

भएका कृयाह मा सं थागत अनपुालन संय  तथा णाली लेखापरी ण गराउने िनकायको मता 

िवकासको चनुौती। 

 सं थाका कमचारीह  नै साइबर अपराधमा संल न हनस ने अव थालाई िनय ण गद cyber hygiene 

लाई चु त दु त रा ने चनुौती।  

 सं थािभ  यि गत gadget को योगबाट हन स ने सचूनाको चोरी िनय ण गन चनुौती।  

 िविभ न िनकायलाई cybersecurity capability maturity model को िविभ न तहमा राखेर 

सं थालाई िदएको सेवाह लाई यो model को िनि चत तहस म पार नगरी सेवा वाह भए नभएको 

िनयमन गन चनुौती। 

 िविभ न िनकायमा pirated software ह को यापक योगमा प रवतन याउने चनुौती।  

 स चार तथा सचूना िविध पवुाधारको थापना एवं िव तारका चनुौती। 

 बढ्दो Digitalization तथा e-governance को काया वयनका चनुौतीह । 

 स चार तथा सचूना िविधमा िनभरता एवं ुत िवकासलाई प याउने चुनौती। 

 Data, Information को वािम व एवं उ रदािय व यिकन गन गराउने चनुौती। 

 अ यवि थत र असरुि त राि य साईवर पेशलाई सरुि त र यवि थत बनाउने चनुौती।  

  साइबर पेसको तरीकरण िनय ण णाली र काननूी कायढाँचा तयार गन चनुौती। 
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 Digitally Locked अव थाबाट मु  हन Nepal Internet to the sea लाई िछटो काया वयन गरी 

आ मिनभर हद ैजान ेर वा  िव सँग स चार तथा सचूना िविध णालीह लाई जोिडरा ने चनुौती। 

  तदथ पमा िवतरण भैरहेको  Internet bandwidth णालीबाट िसिजत सुर ा चनुौती सामना गन 

या डिवथलाई राि य ि डमा याई िवतरण णाली लाग ुगन र National Gateway िनयमन णाली 

काया वयन गन चनुौती। 

 वहृत पमा योग हने बा  रा बाट स चािलत एि लकेशनह  ( Facebook, tiktok, etc)को 

मा यमबाट हने अपराध िनय ण गन  Digital evidences हािसल गन चनुौती , आिद। 
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प र छेद ६- आगामी कायिदशा (Way Forward)  

िव यापी पमा िव तार भईरहेको साइबर पेसलाई हरेक रा , सं था, े  तथा यि ल ेआ मसाथ गद अिधकतम 

उपलि ध हािसल ग ररहेको प र े मा हा ो स दभमा पिन यसका अवसरह को सदपुयोग ग र राि य, सामािजक, तथा 

नाग रक तहस म पहचँ कायम ग र िवकास र समिृ का ल ह  हािसल गन चनुौती एकाितर छ भने साइबर पेशको 

योग गरी हने गरेका आ त रक र वा  सरु ा चनुौतीह को सामना गन उपयु  रणनीित कायनीित तथा काय मह  

यिकन गरी सोको काया वयनको िज मेवारी  पान र ती िज मेवारीह  वहन गन स ने सं थागत संय को िवकास र 

सम वय गन चनुौती अकाितर छ।  

६.१. साइबर सुर ाका लािग रणनीितक  कायह  

१. साइबर सुरि त एवं उ थानशील रा ,  नेपालको काया वयन 

 साइबर सरु ा best practices को अवल वन, standards र Guidelines को काया वयन। 

 Risk assessment and Risk management processes, Business continuity 

management and cyber crisis management को योजना तजमुा एवं काया वयन। 

 संवेदनशील तथा मह वपुण ICT पवुाधारको पिहचान र सरु ाको याभुित । 

 साइबर अिडट स व धी यव था र िनयमन । 

 Regulatory frameworkको िनमाण तथा सु िढकरण । 

२. साइबर सं भुता 

 रा को साइबर पेसको सही उपयोग, राि य वाथ अनसुारको योग, रा  तथा नाग रकको िहतको 

लािग साइबर पेसको सरुि त योग।  

 अ य रा  र िनकायह  िब  कुनै पिन कारको साइबर काय / हमला हन निदने।  

 Cyber Territorial Integrity लगायत का िविवध िवषयह  स वोधन हने गरी नीित तजमुा गदा 

उपयु  हने।  

३. मह वपुण ICT पुवाधारह को सुर ा 

 दशेमा रहकेा मह वपणु सचूना तथा स चार िविध स ब धी पवूाधारह को पिहचान गन।  

 नयाँ िनमाण हने पवूाधारह को पिहचान र सो को सरु ा। 
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 स भािवत ेट/असरु ाका त वह को पिहचान गरी सोही अनसुार सरु ा णाली-संय -योजना 

िनमाण।  

 २४X७ मिनट रंग, Quick Action िलन स ने  संय को िवकास र प रचालन।  

 Response को तयारी लगायतका िविवध े ह को पिहचान तथा यव था।    

४. राि य, आिथक, र ा लगायतका स पुण े ह को साइबर सुर ा 

 िविभ न से टरह को अवधारणा अनसुारको सरु ा योजनाः स वि धत से टरह  िभ का िनकाय - 

सरकारी, गैर-सरकारी, private, public सङ्गठनह बीचको सम वय र सहकायको यव था तथा 

से टरह िबचको सम वय, सूचना साझेदारी, सहकायको यव था ।  

 First Responder Entity को यव था, 

 सचूना िव ेषण, अनसु धान लगायतका कायह । 

५. साइबर मताको सु ढीकरण 

रा  िवकास र समिृ का अनेकौ अवसरह को सजृना गन, कायम गन र स चार तथा सचूना िविधको िवकास 

सँगै यसका सरु ा चनुौतीको अनवरत पमा  स वोधन हन ज री छ। साइबर सरु ा संवेदनशील े  भएको 

हनाले साइबर सरु ाको मता अिभविृ  गनका लािग ठोस आधारह  िनधारण गरी काययोजना तयार गरी 

राि य पमा न ैआ मिनभर हन ुअ याव यक छ। िव ालय तहबाटै साइबर सरु ा स ब धी पाठ्य म िनधारण 

गन, यवसाियक मता अिभविृ  गन आकिषत गन योजनाह को काया वयन र िव िव ालय तहका 

काय मह मा जोड िदन,े िविभ न काय मह को मा यमबाट िव तरीय साइबर मताको सु ढीकरण गद 

समयिसमाह  िनधारण गरी यावसाियक मताका जनशि ह को िवकास गनकुा साथै राि य िविभ न 

सरु ा, सरकारी िनकायह लाई साधन ोत र िविधले ससु जन गरी साइबर मता अिभविृ  गन ुआव यक 

दिेख छ। 

६. स चार तथा सूचना िविध स वि ध सेवा वाह गन तथा स वि धत िनकायह  स व धी नीित 

स चार तथा सचूना िविध े मा काय गन िनकायह को साइबर सरु ा स व धी अझ बढी िज मेवारी तथा 

उ रदािय व रह छ। आ-आ नो े मा रा  तथा सेवा ाही समेतलाई साईवर सरु ा याभूित गन िकिसमको 

योजना तजुमा गरी काया वयनमा याउन ुज री देिख छ। 

७. कानुनी तथा िनयामक े मवकको िनमाण 

साइबर सरु ाका िविवध प ह को स वोधन गन कानुनी तथा िनयामक े मवक िनमाण गन ुअ याव यक 

दिेखएको छ। यि गत, सामािजक र राि य तहमा मा  नभई  Trans-Border तहमै अिधकतम विृ  
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भइरहेको साइबर अपराध, साइबर घटना तथा आ मणह लाई कानुनी दायरामा याउन, यनूीकरण गन र  

साइबर पेसमा रहकेा Digital Evidences को ाि , संर ण र उपयोगका लािग कानुनी तथा िनयामक 

े मवकको िनमाण गन ज री छ।    

८. िविध, ि या, णालीको मानक करण  

राि य साइबर पेसमा अिनयि त पमा असरुि त िविध, Obsolete र Unpatched णाली तथा Wide 

Range का Commercial, Smart उपकरणह को योगमा विृ  भईरहकेो, भिव यमा IOTको वहृत योग 

बढ्दा जोिखमह  पिन बढ्न ेहनाले रा को साइबर पेसमा  योग हने स चार तथा सचूना िविधका उपकरण, 

िविध, णाली र ि याह को Standardization  कायम गरी हरेक े , िनकायह मा यसको कडाईका 

साथ काया वयन गन अ याव यक रहकेो छ। 

९. साइबर सुर ा स व धी अनसु धान तथा िवकास 

साइबर सरु ा ज तो संवेदनशील े मा मश: आ मिनभर हद ै जान ु अ याव यक छ। साइबर मताको 

अिभविृ  गद साइबर सरु ा स व धी अनसु धान तथा िवकासका लािग काययोजनाह  तयार गन ुपदछ।  

१०. सावजिनक-िनजी-सरकारी साझेदारी  

राि य साइबर सरु ा नीितल े राि य तहदेिख िविभ न िनकाय, सङ्गठन तथा नाग रक तहस म नै साइबर 

सरु ा स व धी सचेतना अिभविृ  गद येक नाग रकह मा राि य साइबर सरु ा स व धी िज मेवारी बोध 

गराउने खालका काय मह  स चालन गन साझेदारी गनु पदछ। 

११. अ तराि य सम वय, सहयोग र साझेदारी 

साइबर सरु ा स व धी अनुस धान, साइबर अपराध र आतङ्कवाद िव  सहकाय, साइबर सरुि त र 

उ थानशील  समाज / िव को िनमाणका लािग अ तराि य सम वय, सहकाय र साझेदारी गन उपयु  संय को 

िवकास गन आव यक नीितगत र काननुी यव था गरी उपयु  वातावरण िनमाण गन ुपदछ। 

१२. साइबर सुर ा चुनौती, पूव चेतावनी संय , जोिखम यव थापन तथा सुर ा जोिखम ितकाय 

 राि य तरको णाली, ि या, संरचना र संय ह को िवकास गरी हरेक े का सामािजक, सरकारी, 

गैर-सरकारी लगायतका िनकाय, सं थाह लाई प रि थितज य सचेतना विृ  गरी वतमान र स भािवत 

सरु ा चनुौतीबारे जानकारी गराई ाक्-सि य (proactive), िनवारणा मक (preventive) र  

संर णा मक (protective) कदम चा न  स ने बनाउने। 
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  राि य तहमा साइबर सरु ा आपतकालीन ितकाय, िवपद ् ितकाय र सङ्कट यव थापनका  लािग 

२४ X ७ प रचािलत रहन ेगरी णाली-संय -योजनाको यव था गन ुपदछ।य तो कारको योजनामा 

घटना वग करण गरी सो अनसुारको  ितकायको लािग तयारी हालतमा रहन ुपदछ। िविभ न कारका 

साइवर घटना यव थापन र ितकाय गदा यसको भाव अनसुारको कायढाँचाको यव था गन ुपदछ। 

सामािजक तथा  यि गत साइबर सरु ाको स वोधनको एक कारल ेहने गछ भने राि य तहम ै भाव 

पान, राि य सरु ामा भाव पान खालको चनुौतीलाई राि य तहमा स वि धत सबै िनकायह को 

सम वय र बहआयािमक (multi-disciplinary approach) तवरबाट गन यव था हन ुपदछ। यसरी 

िविभ न प ह को यव थापन हने गरी स वि धत िनकायह को भुिमका एवं िज मेवारी यथोिचत 

तवरले प रभािषत  गनपुन ह छ। 

१३.  राि य तहमा सूचना आदान दानको यव था 

राि य साइबर सरु ा स ब धी सम वयकारी भुिमका िनवाह गन राि य णाली-संय -योजना बनाउने र प  

काम, कत य र िज मेवारी प रभािषत गन तथा राि य तहमा सचूना आदान दान संय को यव था गन ुउि कै 

आव यक देिख छ।  

६.२.  रणनीितक काया वयन योजना याि स 

राि य सुर ाको अिभ न अङ्गको पमा रहेको साइबर सरु ाका िविभ न आयामह मा मािथका प र छेदह बाट 

िववेिचत प र यह को मू याङ्कन गरी िव ुतीय लेटफमको योगबाट िसिजत जोिखमह लाई घटाउँद ै राि य 

सरु ाको सु ढीकरणका लािग िन नबमोिजमका ि याकलापह को काया वयन गन आव यक काननूी, संरचनागत एवं 

सं थागत यव था गरी संल न काया वयन याि स बमोिजम गन यस अ ययन सिमितले िसफा रस गरेको छः  
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रणनीितक काया वयन योजना याि स 

रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

१. नीितगत आधारशीला तयार गन। 

  

१.१ सरुि त र 

उ थानशील 

साइबर पेशको 

लािग नीितगत 

खाका 

(framework) 

को िवकास  

१.१.१ 
राि य साइबर सरु ा नीित 

तयार गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, र ा म ालय, 

अथ म ालय, कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला म ालय लगायतका 

सरोकारवाला म ालयह , नपेाल 

दरूस चार ािधकरण 

आ.व. 

२०७८/७९ 

म यौदा 

तयार भई 

वीकृितको 

चरणमा 

रहकेो। 

 राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ८ को (ग) र सचूना 

तथा स चार िविध नीित, 

२०७२  को दफा ११.२१ 

सँग स बि धत िवषय 

१.१.२ 

सचूना िविधको योग र 

िनयमनका  स ब धमा कानूनी 

यव था हन ुपन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, र ा म ालय, 

अथ म ालय, कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला म ालय लगायतका 

सरोकारवाला म ालयह , नपेाल 

दरूस चार ािधकरण 

आ.व. 

२०७८/७९ 

िव ेयक 

तयार भई 

संसदमा 

िवचाराधीन 

रहकेो। 

ितिनिध सभामा  

दता िमितः २०७५।११।२ 

 तुत : २०७५।११।८ 

सामा य छलफल: 

२०७५।११।१० 

सिमितमा दफावार छलफल: 

२०७५।११।१४ 

१.१.३ 
साइवर सरु ा िवधेयकको 

म यौदा तयार गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय, र ा म ालय नेपाल 

दरूस चार ािधकरण 

आ.व. 

२०७९/ ८० 

अ ययन 

चरणमा 

रहकेो 

नेपाल दरूस चार 

ािधकरणबाट अ ययन सु  

ग रएको  (राि य सरु ा 

नीित, २०७५ को भाग ८ को 

(ग) सँग स बि धत िवषय) 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

१.१.४ 

राि य साइबर सरु ाको 

रोड याप ( National Cyber 

Security Road Map) तयार 

गरी जारी गन  

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानुन, याय तथा संसदीय मािमला 

म ालय, र ा म ालय नेपाल 

दरूस चार ािधकरण 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
 

नेपाल दरूस चार 

ािधकरणबाट यस स ब धी 

काय  अिघ बढाईएको 

१.१.५ 

राि य तरबाट साइबर सरु ा 

तथा साइबर अपराध े लाई 

िवशेष ाथिमकतामा राखी 

योजना तजमुा गन। 

राि य योजना 

आयोग 
सबै सरोकारवाला िनकाय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

१.१.६ 

गणु तरीय स टवेयर िनमाण 

तथा आयात एवम ् हाडवेयर 

एवम् नटेवक उपकरण योगका 

लािग आव यक पन  यनू म 

मापद ड तयार गन  

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

सरोकारवाला िनकाय तथा यस 

िवषयसगँ स बि धत िव ह  

आ.व. 

२०७९/ ८० 
    

१.१.७ 

साइवर सरु ा तथा अपराध 

िनय णका लािग िविभ न 

मलुकुसगँ पार प रक कानूनी 

सहायता स धी (Mutual 

Legal Assistance Treaty 

(MLAT) ) गन। 

कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला 

म ालय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

गहृ म ालय, पररा  म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 

स झौताका 

लािग का. 

या.  तथा 

स.ं य. म.ंमा 

प ाचार 

भएको 

राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.७ सँग स बि धत 

िवषय 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

१.१.८ 

िनजी तथा सावजिनक 

िनकायह ल े राि य सचूना 

स चार िविध नीित २०७२ 

सँग तादा यता हन ेगरी अिनवाय 

पमा आ नो िनकायको लािग 

ICT Security स ब धी 

Guidelines/ Standards/ 

Policy तयार गरी लाग ूगन 

यव था िमलाउन।े 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

सरोकारवाला िनकाय तथा यस 

िवषयसगँ स बि धत िव ह  

आ.व. 

२०७८/ ७९ 
  

िनयामक िनकाय 

नतोिकएकोले काया वयनमा 

चनुौती रहकेो हदँा िनयामक 

िनकाय तो नुपन। 

१.१.९ 

सचूना िविध योग गरी सेवा  

दान ग ररहकेा सावजिनक तथा 

िनजी सं थाह ले अिनवाय 

पमा साइबर सरु ा अिडट 

गराउनुपन कानुनी यव था गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय, 

स बि धत 

िनयामक िनकाय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय 

आ.व. 

२०७८/ ७९ 
  

अ यासमा नरहेको। 

बा यकारी यव था गनपुन।  

 १.२ भावकारी 

साइबर अपराध 

अनुस धानका 

लािग कानूनी 

यव था 

१.२.१ 

नेपाल बािहरबाट स चािलत 

सामािजक स जाल लगायत 

मेसे जर, इमले णालीसगँ 

स बि धत डाटा ा  गनका 

लािग Mutual Legal 

Assistance Treaty 

(MLAT) को यव था गन । 

कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला 

म ालय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

गहृ म ालय, पररा  म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

अनुस धानका ममा डाटा 

ा  नहने कारण किठनाई 

आउने गरेको । (राि य 

सरु ा नीित, २०७३ को 

कायनीित न.ं २.८.१०.१.७ 

को िवषय) 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

१.२.२ 

अनुस धानका कायलाई 

भावकारी बनाउन स चार तथा 

सचूना िविध स ब धी सवेा 

दान गन, स वेदनशील 

यि गत तथा सं थागत 

िववरणह  भ डारण गन िनजी 

तथा सरकारी सं थाह लाई  

Log रा न लगाउने। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

स बि धत 

िनयमनकारी 

िनकाय 

नेपाल हरी 
आ.व. 

२०७८/ ७९ 
  

यस स ब धी पवूाधार 

िवकास तथा यव थापन गन 

बा यकारी गन यव था 

गराउन आव यक 

रहकेो।(राि य सरु ा नीित, 

२०७३ को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.१ को िवषय) 

१.२.३ 

साइबर अपराध अनुस धानको 

हद याद ३५ िदन बाट ९० िदन 

गन ुपन  

गहृ म ालय, 

कानून तथा 

संसदीय यव था 

म ालय 

नेपाल हरी 
आ.व. 

२०७८/ ७९ 
  

अ तराि य अ यास 

अनुसार  पिन ३५ िदनको 

हद याद अ यवहा रक 

रहकेो;  अनुस धानको 

भावका रता बढाउनका 

लािग आव यक रहकेो। 

२. सं थागत सु ढीकरण एव ंनवीन यव था गन। 

  

२.१ सरुि त साइबर 

पेशको लािग 

सु ढ सं थागत 

संरचना तयार गन। 

२.१.१ 

राि य सचूना िविध 

आकि मक सहायता समहूको 

मता अिभविृ  गन।  

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय 

िनर तर   

राि य सचूना िविध 

आकि मक सहायता 

समहूको गठन भई काय 

ग ररहकेो भएता पिन  

पणू समिपत भई काय गन 

सम या रहेको; र सो 

समहूको मता अिभविृ  
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

गरी  साइबर सरु ा 

जोिखमको पिहचान, 

यसबाट हन ेअसरको 

यनूीकरण र आकि मक 

साइबर सरु ा दान गन द  

जनशि  बनाउन आव यक 

रहकेो। 

२.१.२ 

े गत सचूना िविध 

आकि मक सहायता समहूको 

गठन गन। 

सचूना िविध 

आकि मक 

सहायता समहुको 

िनदशक सिमित 

स चार तथा सचूना िविध म ालय र 

अ य सरोकारवाला िनकाय 

आव 

२०७९/८० 

नेपाल 

दरूस चार 

ािधकरणल े 

Cyber 

Security 

Task 

Force 

(NTACE

RT) गठन 

गरेको। 

सचूना िविध आकि मक 

सहायता समहू स चालन 

तथा यव थापन  िनदिशका, 

२०७५ मा े गत सचूना 

िविध आकि मक सहायता 

समहु गठन गन सिकने 

यव था रहकेो। 

२.१.३ 

राि य साइबर सरु ा अनुगमन 

के को तरो नित गन तथा 

िविभ न िनकायह को 

णालीलाई आव  गन। 

सचूना िविध 

आकि मक 

सहायता समहुको 

िनदशक सिमित 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

अ य सरोकारवाला िनकायह  

आ.व. 

२०७९/ ८० 

राि य 

साइबर 

सरु ा 

अनुगमन 

के को 

यनू सं यामा मा  सरकारी 

सचूना िविध णालीह  

आव  भएको, थप 

णालीह  आव  गराई 

िनर तर अनुगमन गनपुन 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

थापना भई 

केही 

सरकारी 

सचूना 

िविध 

णालीह

को अनुगमन 

भइरहकेो। 

अव था रहकेो, सोका लािग 

जनशि को अभाव रहकेो, 

ोत साधनको यव था गरी 

तरो नित गन तथा िविभ न 

िनकायह को णालीलाई 

आव  गन आव यक 

रहकेो। 

२.१.४ 

माणीकरण िनय कको 

कायालयको साइबर फरेि सक 

याबको तरो नती/ मता 

अिभविृ  गन। 

माणीकरण 

िनय कको 

कायालय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय 
आ.व. 

२०७९/ ८० 

 साइबर 

फरेि सक 

याब 

संचालनमा 

रहकेो 

साइबर फरेि सक याबलाई 

सि य पमा काय गन स न े

गरी  ोतसाधनको यव था, 

जनशि को यव था 

गनपुन। 

  २.१.५ 

राि य मह वका सचूना 

णालीको काय िनर तरता तथा 

िवपद ्प ातको पनुलाभ 

(business continuity and 

disaster recovery)को लािग 

आव यक सं थागत सरंचना 

तथा योजना िवकास गन। 

सरोकारवाला 

िनकायह  

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय, राि य िवपद ्जोिखम 

यनूीकरण तथा यव थापन ािधकरण 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

िवपद ्जोिखमका लािग 

िव ीय यव थापन राि य 

रणनीित, २०७८ को 

बजारमा आधा रत िव ीय 

साधन सिहतको दीघकालीन 

काया वयन काययोजनासँग 

स बि धत 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

  २.१.६ नाग रकका वैयि क िववरण 

(नाम, ठेगाना, इमले, मोबाइल 

न बर, नाग रकता, पासपोट 

ज ता िववरण) सङ्कलन तथा 

स चय/ भ डारण   गन सरकारी 

तथा िनजी सघंसं थाह ल ेजनु 

योजनका लािग िववरण 

संकलन भ डारण गरेको हो सो 

योजन वा कानूनले यव था 

गरेबमोिजम बाहके अ य 

योजनका लािग योग नगन 

सिुनि तताको लािग   

िनयमनकारी िनकाय तो ने।  

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

सचूना िविध िवभाग  

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

संवेदनशील यि गत 

िववरण; Personally 

identifiable 

Information (PII) 

तोिकनुपन। 

(क) य ता संघसं थाह ल ेडाटा 

सङ्कलन तथा स चय/ भ डार, 

ोसेस व स चार गदा अपनाउनु 

पन यनूतम सरु ा मापद ड 

(Security Standard) तय 

गरी लाग ूगन। 

स बि धत 

िनयमनकारी 

िनकाय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

सचूना िविध िवभाग  लगायतका 

सरोकारवाला िनकाय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
    

(ख) यनूतम सरु ा मापद ड 

(Security Standard) लाग ू

स बि धत 

िनयमनकारी 

िनकाय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

सचूना िविध िवभाग  लगायतका 

सरोकारवाला िनकाय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

गन स ब धमा िनयिमत 

अनुगमन गन,  

२.१.७ 

नेपाल दरूस चार ािधकरण,  

सचूना िविध िवभाग, नपेाल 

हरी साइबर यरूो लगायतका 

िज मेवार िनकायह को 

संगठना मक संरचना एवम ्

कायद ता अिभविृ  गन सोको 

लािग आव यक जनशि  

यव थापन गन सगंठन तथा 

यव थापन सव ण गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

मता िवकास गन तथा 

िव मान जनशि लाई समते 

िटकाइरा न नसिकएको हदँा 

िविभ न े मा साइबर 

सरु ा स ब धी जनशि को 

ाि  र िवकास स ब धी 

िवशेष रणनीित आव यक 

रहकेो। 

२.१.८ 
राि य साइबर सरु ा के  

थापना गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

 
आ. व. 

२०७९।८० 
 

साइवर सरु ाको िवषयमा 

अनुस धान तथा िवकास, 

साइबर सरु ा व न, 

जनचेतना अिभविृ , साइबर 

सरु ा स ब धी तयारी, 

रोकथाम, पिहचान, 

िति या तथा पनुलाभ गन, 

२४/७ स पक िनकायको 

पमा काय गन तथा 

िडिजटल फोरेि सक 

अनुस धान गनका लािग । 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

२.१.९ 
सचूना िविध ािधकरणको 

थापना गन 

 स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

 धानमि  तथा मि प रषदक्ो 

कायालय, अथ म ालय, संघीय 

मािमला तथा सामा य शासन म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 

आ.व. 

२०८०/ ८१ 

  

सरकारी िनकायका सचूना 

िविधको िनमाण, 

स टवेयरह  -को िनमाण, 

ममत संभार अनुगमन गनका 

लािग सचूना िविध 

ािधकरणको थापना गन 

आव यक दिेख छ। 

२.१.१० 

सचूना िविध अ वेषण 

(R&D) तथा िश ण के को 

थापना गन 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धानमि  तथा मि प रषदक्ो 

कायालय, अथ म ालय, संघीय 

मािमला तथा सामा य शासन म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 

आ.व. 

२०८०/ ८१ 

  

२.१.१० 

िविभ न ICT सेवा दायक  

सं थाह को वग करण गरी 

ितनीह को अनुपालन संय  रह े

नरहकेो यिकन गन अनगुमन 

तथा िनयमन गन िनयामक 

िनकायह  तो न ेतथा 

तोिकएका िनयामक िनकायको 

तरो नित ग रनु पन। 

 स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

 नेपाल दरुस चार ािधकरण,  सचूना 

िविध िवभाग 
िनर तर     
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

२.१.११ 

साइबर सरु ासगँ स बि धत 

िनजी े  एवं अ तराि य 

े का संघसं थाह सँग 

सम वय तथा सहकाय गन 

िनकायगत यव था। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

कानून, याय तथा संसदीय मािमला 

म ालय, पररा  म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.७ सँग स बि धत 

िवषय 

  

२.२ भावकारी 

साइबर अपराध 

अनुस धानका 

लािग सु ढ 

सं थागत/ 

संरचनागत  

यव था गन। 

२.२.१ 

साइबर सरु ा तथा साइबर 

अपराध स ब धी िवषयमा 

अ तराि य  सहकायका लािग 

स पक िब द ू(points of 

Contact) तो न े

गहृ म ालय, 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

पररा  म ालय 
आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.७ सँग स बि धत 

िवषय 

२.२.२ 

नेपाल बािहरबाट स चािलत 

सामािजक स जाल, ईमले सवेा 

दायक, लगायतका िविभ न 

सेवा दायक सं थाको Local 

Contact Office को थापना 

गन नीितगत यव था गन। 

सचूना तथा 

स चार िविध 

म ालय 

कानून, याय तथा संसदीय मािमला 

म ालय, पररा  म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ सँग 

स बि धत िवषय 

२.२.३ 

सरु ा िनकायह मा सचूना 

संकलन, िव े ण, संभािवत 

साइबर खतराको मू याङ्कन, 

अनुस धान र िवकासका लािग 

आधिुनक िविधको योग  गन। 

र ा म ालय, 

गहृ म ालय 

धान ी तथा  म ी प रषदको 

कायालय 
िनर तर  

(राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.१ र 

२.८.१०.१.३.२ सँग 

स बि धत िवषय) 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

२.२.४ 

सरु ा िनकायलाई साइबर सरु ा 

तथा साईबर अनुस धान 

स ब धमा मता अिभविृ  गरी 

समयानुकूल सबलीकरण गन। 

र ा म ालय, 

गहृ म ालय 

धान ी तथा  म ी प रषदको 

कायालय 
िनर तर  

(राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ सँग 

स बि धत िवषय) 

२.२.५ 

नेपाल हरीमा दशेगत तथा 

िज लागत साइबर सले गठन 

गन। 

गहृ म ालय नेपाल हरी  

आ.व. 

२०७९/ ८० 

- 

२०८४/८५ 

  
सचूना िविध िवधेयकमा 

उ लेख ग रएको 

३. रणनीितक पवूाधारह  तयार गन। 

  

 ३.१.१ 

राि य संवेदनशील सचूना तथा 

स चार िविध पवूाधारह को 

िनयमनका लािग स बि धत 

िनयमनकारी िनकाय तो ने। 

र ा म ालयको 

तावमा राि य 

सरु ा प रषद 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, स चार तथा सचूना िविध 

म ालय, गहृ म ालय, कानून, याय 

तथा संसदीय मािमला म ालय   

म ालय लगायतका सरोकारवाला 

िनकायह  

    

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.४ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 

  

३.१ राि य  पमा 

संवेदनशील सचूना 

तथा स चार 

िविध 

३.१.२ 

संवेदनशील सचूना तथा स चार 

िविध पवूाधारह  पिहचान गन 

मापद ड तयार गन। 

तोिकएको िनकाय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, स चार तथा सचूना िविध 

म ालय, गहृ म ालय, कानून, याय 

तथा संसदीय मािमला म ालय,   र ा 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.४ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

पवूाधारह  

पिहचान, सरु ाको 

उिचत ब ध तथा 

िनयमन गन।  

म ालय लगायतका सरोकारवाला 

िनकायह  

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 

३.१.३ 

संवेदनशील सचूना तथा स चार 

िविध पवूाधारह  पिहचान गरी 

विगकरण गन। 

तोिकएको िनकाय 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, स चार तथा सचूना िविध 

म ालय, गहृ म ालय,  

र ा म ालय, कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला म ालय,   र ा 

म ालय लगायतका सरोकारवाला 

िनकायह  

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.४ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 

३.१.४ 

संवेदनशील सचूना तथा स चार 

िविध पवूाधारह को यनूतम 

सरु ा मापद ड (Minimum 

Security Standard) तय गरी 

लाग ूगन ।  

संवेदनशील 

सचूना तथा 

स चार िविध 

पवूाधारह  

स ब धी 

िनयमनकारी 

िनकाय 

स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

नेपाल दरूस चार ािधकरण, नेपाल 

रा  बक लगायत अ य सरोकारवाला 

िनकायह  

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.४ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 

  

३.२ सु ढ एवम् 

उ थानशील 

सचूना स चार 

३.२.१ 

साइबर हमलाबारे अ ाविधक 

सचूना आदान दान गन 

िडिजटल पवूाधार (Digital 

Infrastructure) को िवकास 

गन। 

N-ITERT सरोकारवाला िनकायह  
आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

िविध पवूाधार 

िवकास  गन। 
३.२.२ 

िव तुीय भु ानी णालीलाई 

भरपद  र सरुि त बनाउन जारी 

ग रएका मागदशन अ याविधक 

गरी भावकारी बनाउन े

 नेपाल रा  बक अथ म ालय िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.८.१.४ सँग स बि धत 

३.२.३ 

राि य सचूना महामाग 

लगायतका दरूस चार तथा 

सचूना णाली स जाललाई थप 

सरुि त र उ थानशील बनाउने। 

नेपाल दरूस चार 

ािधकरण 
स चार तथा सचूना िविध म ालय िनर तर    

३.२.४ 

सावजिनक िनजी  साझेदारी 

 [Public–private 

partnership- (PPP)]   को 

अवधारणा अनु प संय  

िनमाण गरी पवूाधारह को 

िवकास गन। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

 
आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

४. जनशि  यव थापन र मता िवकास गन। 
 

  

४.१ साइबर सरु ाको 

े मा द  

जनशि  िवकास 

गन। 

४.१.१ 

सरकारी िनकायह मा रहकेा 

सचूना िविध े का 

दरब दीह को पनुरावलोकन 

गरी आव यक  दरब दीको 

यव था गन । 

स बि धत 

िनकायह  

सङ्घीय मािमला तथा सामा य शासन 

म ालय, गहृ म ालय, अथ म ालय  

आ.व. 

२०७९/ ८० 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

४.१.२ 

सचूना िविध स ब धी 

जनशि को सवेा स चालन 

तथा यव थापन गन िनकाय 

हाल सङ्घीय मािमला तथा 

सामा य शासन म ालय 

भएकोमा स चार तथा सचूना 

िविध म ालयलाई तो ने। 

सङ्घीय मािमला 

तथा सामा य 

शासन 

म ालय, स चार 

तथा सचूना 

िविध म ालय 

अथ म ालय, कानून याय तथा 

संसदीय मािमला म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
    

४.१.३ 

सरकारी िनकायह मा रहकेा 

सचूना िविध े का 

कमचारीह का लागी उ रेणा, 

विृ  िवकासको अवसर दान 

गरी िटकाइरा ने (Retention 

Policy) वातावरणको िसजना 

गन। 

सङ्घीय मािमला 

तथा सामा य 

शासन 

म ालय, स चार 

तथा सचूना 

िविध म ालय 

      

सचूना िविध े का द  

जनशि   सरकारी  सेवामा 

आउन नचाहन,े भएका 

दरब दी खाली रहन;े  

अ यािधक कायबोझ र यनू 

विृ  िवकासको अवसरका 

कारण छोडेर जाने विृ  

रहकेो। 

४.१.४ 

िनजामती सेवामा सचूना िविध 

स ब धी छु ै सवेा गठन गरी सो 

अ तगत साइवर सरु ा समहू 

गठन गन। 

सङ्घीय मािमला 

तथा सामा य 

शासन 

म ालय, स चार 

तथा सचूना 

िविध म ालय 

अथ म ालय, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय, कानून, याय तथा 

संसदीय मािमला म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

४.१.५ 

सावजिनक िनकायह का सचूना 

िविध स ब धी जनशि लाई 

साइबर सरु ा स ब धी 

िविशि कृत तािलम तथा 

थलगत अवलोकनको यव था 

गरी मता अिभविृ  गन। 

सचूना िविध 

िवभाग, सवेा 

संचालक िनकाय 

अथ म ालय, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय 
िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ७ को (८) सँग 

स बि धत िवषय 

४.१.६ 

साइबर सरु ा स ब धी िविश  

जनशि  िनमाण गन 

िव िव ालयह सँग सहकाय 

गन। 

िश ा म ालय 
अथ म ालय, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
  

४.१.७ 

सरकारी, सरु ा िनकाय तथा 

िनजी े ह मा सचूना सरु ा  

स बि ध काय ग ररहकेा 

जनशि को (Resource 

Pool) िववरण अ ाविधक गरी 

रा ने। 

स चार तथा 

सचूना िविध 

म ालय 

धान ी तथा  म ी प रषदको 

कायालय, र ा म ालय, गहृ म ालय 
िनर तर     

५. नव वतनशील अ यास तथा िविधको योग गन।   

५.१ िव तुीय 

अिभलेखको 

सजृना, उ पादन, 

शोधन, स चय, 

वाह तथा 

५.१.१ 

सावजिनक तथा िनजी े का 

मह वपणू णालीह मा 

िडिजटल ह ता र योगमा 

याउने । 

माणीकरण 

िनय ककको 

कायालय 

(OCC), स चार 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय 

िनर तर     
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

स ेषण 

णालीको 

मा यता, स यता, 

अख डता र 

िव सनीयतालाई 

माणीकरण गन 

तथा अनिधकृत 

योग वा प रवतन 

गन कायलाई 

िनय ण गन। 

तथा सचूना 

िविध म ालय  

५.२ िविभ न िनकायमा 

pirated 

software ह को 

यापक योगमा 

प रवतन याउने। 

५.२.१ 

सरकारी  तथा सावजिनक 

िनकायह ल े

Genuine/Licensed 

Software ह  मा  योग गन। 

सबै सरकारी तथा 

सावजिनक 

िनकायह  

स चार तथा सचूना िविध म ालय िनर तर   

अिधकांश िनकायह ल े

pirated windows and 

office package योग 

ग ररहकेो हदँा पिछ लो 

Window patch को 

crack version 

अ ाविधक हन नसक  

ाकरको िनशानामा सिजल ै

पन गरेको।  

  

५.३ साइबर सरु ा 

णािलको 

५.३.१ 

Government Enterprises 

Architecture को भावकारी 

काया वयन गन। 

सरोकारवाला सबै 

िनकाय 
स चार तथा सचूना िविध म ालय 

आ.व. 

२०७८/ ७९ 
  

 लागत भावका रताका 

िहसाबले समते उपयु  

रहकेो। 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

ecosystem मा 

सचुना आदान 

दानमा सरु ा 

याभिूत दान 

गन। 

५.३.२ 

सावजिनक िनकायह ले डाटा 

संवेदनिशलतालाई म यनजर गद 

सचूना वग करण गन तथा 

आव यकतानुसार सचूनाह को 

गोपिनयाता कायम रा न े

सरोकारवाला सबै 

िनकाय 
स चार तथा सचूना िविध म ालय िनर तर   

५.३.३ 

िनकायगत सरु ा 

संवेदनशीलतालाई म यनजर गद 

कायालयह मा यि गत 

उपकरणको योग स ब धमा 

(Bring Your Own Device 

) BYOD नीित िनमाण गरी 

लाग ूगन। 

सबै सरकारी तथा 

सावजिनक 

िनकायह  

  िनर तर   

सरकारी िनकायका 

ाङ्गणमा िनजी Devices 

योग िनय ण गन नीित 

आव यक पन।  

५.३.४ 

साईवर सरु ाका (Capability 

Maturity Model 

Integration) CMMI मा 

रहकेा तहह  म य कि तमा 

ते ो तह (defined) पार गन ु

पन। 

सचूना िविध 

िवभाग 
सबै सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह  िनर तर   

कृयागत सधुारका लािग 

नीित िविध र 

जनशि तहको सरु ा 

सिुनि त गनपुन। 

५.३.५ 

िनकायह ल ेसाइबर सरु ा 

जोिखम मू याङ्कन गरी risk 

threat तथा vulnerability 

matrix अ ाविधक गन ुपन। 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   

राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय (उ  
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योजनका लािग द  

जनशि को अभाव रहकेो।) 

५.३.६ 

 िनकायह ले साइबर सरु ा 

जोिखम पिहचान,   रोकथाम, 

िति या, तथा पनुलाभ 

(Preparedness, 

Protection, Detection, 

Response and Recovery) 

स बि ध योजना तयार गरी 

काया वयन गन । 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   

राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ८ को (ग) सगँ 

स बि धत िवषय (उ  

योजनका लािग द  

जनशि को अभाव रहकेो।) 

५.३.७ 

िनकायह मा Security 

Information and Event 

Management (SIEM) 

उपकरण/िस टम योगमा जोड 

िदइनुपन । 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर  

तथा राि य सरु ा नीित, 

२०७५ को भाग ७ को (८) 

सँग स बि धत िवषय 

५.३.८ 

कायालयबाट िनमाण ग रने 

सचूना िविधसँग स बि धत 

णाली तथा वेबसाइट िनमाण 

गदा सरु ा चनुौतीलाई (िक टो 

माइिनङ, डाटाको चोरी आिद) 

Security Audit गरेर मा  

Launch/ योगमा याउन े

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   
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कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

५.३.९ 

Ransomware बाट हनस ने 

आिथक ित तथा णालीमा 

हने खराबी (System Crash) 

बाट हनस ने तीलाई 

यनूीकरण गन िनयिमत पमा 

डाटा याकअप गरीरहन,े हरेक 

कायालयको डाटा याकअप 

गनका लािग याकअप िस टम 

(DR, SAN/NAS Storage, 

हाड िड क लगायत) को 

यव था गन 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   

५.३.१० 

कमचारीह को स वा/बढुवा 

तथा शाखा प रवतन हदँा 

बरबुझारथको ममा उ  

य को सचूना िविधसँग 

स बि धत णालीमा भएको 

Access (Username, 

password) िनि य गरी 

गोपिनयता कायम गन ुपन 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

५.३.११ 

िफिसंग इमलेको पिहचान 

हनासाथ सो स ब धमा सचेत 

हनका लािग स पणू 

कायालयका कमचारीलाई  

ोडका ट इमले पठाउन े 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   

५.३.१२ 

सोसल इि जिनय रंगको 

हमलाबाट व न क ता 

यि ह सँग कुन तहको 

िनकटता कायम गन भ ने 

िवषयमा कमचारीह लाई 

िनयिमत सचेत गराउन े 

योगकता िनकाय सचूना िविध िवभाग िनर तर   

५.३.१३ 
सावजिनक िनकायह मा पने 

ाइभको योगमा िनय ण गन 

सरोकारवाला 

िनकाय 
 िनर तर  

Pen Drive Data 

Transfer मा धेरै योगहन े

साधन भएकोले मह वपणू 

डाटा चोरी, भाइरस सान, 

system corrupt हन स ने 

भएकोल े

 

५.४ भावकारी 

साइबर अपराध 

अनुस धान 

५.४.१ 
अनुस धानका ममा आ त रक 

सचूना सङ्कलन गन 

साइबर यरूो, 

के ीय 

अनुस धान यरूो 

Internet Service Providers, नेपाल 

दरूस चार ािधकरण लगायत अ य सबै 

स बि धत िनकायह  

िनर तर  

 (राि य सरु ा नीित, 

२०७३ को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.१२ सँग 

स बि धत िवषय) 
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रणनीितक उ े य ि याकलापह  
िज मेवार िनकाय 

समयाविध 
िव मान 

अव था 
कैिफयत 

मु य िनकाय सहयोगी िनकाय 

५.४.२ 

िविधमा आधा रत अपराध 

अनुस धानको ममा योग हन े

Tools and Technologies 

सम वया मक तथा 

िनय णा मक योग सिुनि त 

गन  

अपराध 

अनुस धान  गन 

सहयोगी 

िनकायह  

अ तर स बि धत िनकायह  िनर तर  
एकल स पक िब द ुतोिकन ु

पन। ोतको दोहोरोपन र 

कमसल योग रो नपुन। 

५.४.३ 
साइबर अपराध अनुस धानको 

काया वयन 
 साइबर यरूो नेपाल हरी, गहृ म ालय िनर तर    

६. अनुगमन तथा मू याङ्कनलाई भावकारी बनाउने। 

  

६.१ सचूना िविध 

णाली र 

पवूाधारह को  

सरु ण परी ण 

तथा  भावकारी 

अनुगमन/ 

मू याङ्कन गन 

६.१.१ 

अनलाइन णालीह को 

िनयिमत सरु ण परी ण 

(Security Audit) 

गन/गराउने। 

सचूना िविध 

िवभाग, 

स बि धत 

िनयामक िनकाय 

स बि धत णाली स चालक िनकाय िनर तर  

सचूना िविध िवभागबाट  

केही सरकारी अनलाइन 

णालीह को Security 

Audit भएको।  

६.१.२ 

सचूना िविध सेवा दायक 

िनकाय तथा सं थाह को 

वग करण गरी अनपुालन 

(compliance) कायम गरे 

नगरेको  यिकन गन अनगुमन 

तथा िनयमन गन। 

सरोकारवाला 

तोिकएको िनकाय 
स चार तथा सचूना िविध म ालय     

 System, network र 

process audit गरी  

compliancy test र 

report generation लािग 

IT िव ह का लािग  

hands-on training दान 

गनपुन। 
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६.१.३ 

सचूना िविध णाली र 

पवूाधारह को तर िनयिमत 

जाँच गराउन,े  पिछ लो 

मापद ड   अनु प भए नभएको 

परी ण गरी अनुपालन सिुनि त 

गन। 

सचूना िविध 

िवभाग-(स चार 

तथा सचूना 

िविध म ालय) 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालय, गहृ म ालय, अथ म ालय, 

कानून, याय तथा ससंदीय मािमला 

म ालय 

आ.व. 

२०७९/ ८० 
 

सरकारी िनकायह ल े

CCMMI ा  गन काय 

चनुौतीपणू रहकेो। 

६.१.४ 

संवेदनशील सचूना िविध 

णालीह को भावकारी 

अनुगमन गन। 

राि य साइवर 

सरु ा अनुगमन 

के  

स बि धत णाली स चालक िनकाय िनर तर   

मता िवकास आव यक 

(राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित न.ं 

२.८.१०.१.३.२ र 

२.८.१०.१.४ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय। 

६.१.५ 

कमचारीह को cyber 

hygiene को अव था 

मु याङ्कन गन   

सरोकारवाला  

िनकाय 
स चार तथा सचूना िविध म ालय िनर तर     

६.१.६ 

सचूना िविध े मा ि याशील 

िनजी े का सघंस थाह को 

विनयमन तथा अनपुालनामा 

जोड िदने। 

सरोकारवाला  

िनकाय 
स चार तथा सचूना िविध म ालय िनर तर     
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६.२ साइबर पेशको 

भावकारी 

अनुगमन तथा 

िनयमन गन 

६.२.१ 

इ टरनटे तथा सामािजक 

स जालको योग गरी झु ा 

खबर (Fake News) स षेण 

गन कायको िनय ण गन। 
 

ेस काउि सल 

नेपाल 

नेपाल दरूस चार ािधकरण, नेपाल 

हरी 
िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित नं 

२.८.१०.१.१६ र 

२.८.१०.१.१७ सँग 

स बि धत 

६.२.२ 

राि य ित ामा आँच पु  याउन,े  

घणृा  ेष फैलाउन,े अनलाइन 

उ पीडन (Online 

harassment) र साइबर 

बुिलङ्ग गन, िविभ न जातजाित 

र समदुायबीच खलल पु  याउन े

िकिसमको िडिजटल सामा ीको 

स षेणमा िनयमन तथा 

िनय ण गन।  

 
 

साइबर यरूो, 

नेपाल हरी  

राि य अनुस धान िवभाग, ेस 

काउि सल नपेाल, 
िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित नं 

२.८.१०.१.११ र 

२.८.१०.१.१७ तथा राि य 

सरु ा नीित, २०७५ को 

भाग ६ को (५) सँग 

स बि धत िवषय 

६.२.३ 

बालबािलका मै ी िवषयव तु , 

कानूनले विजत गरेका 

आपि जनक िवषयब तुह  रह े

नरहकेो िनयमन गरी अनुपयु  

अनलाइन सवेाह मा पहचँ 

िनषधे गन। 
 

नेपाल दरूस चार 

ािधकरण 

मिहला बालबािलका तथा जे  नाग रक 

म ालय, नपेाल हरी  
 िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित नं 

२.८.१०.१.१७ सँग 

स बि धत 

 

 
 

७. साइबर चेतना अिभवृि  गन। 
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७.१ साइबर सरु ाको 

िवषयमा जनचतेना 

अिभविृ  गन। ७.१.१ 

येक िनकायमा काम गन 

कमचारीह लाई साइबर 

सरु ास ब धी जानकारीमलूक 

काय म स चालन गन। 

सबै िनकायह  

राि य सचूना िविध आकि मक 

सहायता समहू, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय, गहृ म ालय, नपेाल 

दरूस चार ािधकरण, नपेाली सेना, 

नेपाल रा  बक   

िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७५ 

को भाग ७ को (८) सँग 

स बि धत िवषय 

७.१.२ 

साइबर पेशमा समसायिमक 

िवषयह  स ब धमा  िवषय, 

घटना, सरुि त योग बारे 

नाग रकलाई ससुिुचत गन 

आव यकता अनुसार परामश 

(Advisory) जारी गन।  

राि य सचूना 

िविध 

आकि मक 

सहायता समहू -

NITERT 

 स चार तथा सचूना िविध म ालय, 

गहृ म ालय, नेपाल दरूस चार 

ािधकरण, नपेाली सेना, नपेाल रा  

बक, Computer Emergency 

Response Team (CERT) 

Community, 

िनर तर   

 (National Information 

Technology 

Emergency Response 

Team - NITERT ) 

७.१.३ 

ये  नाग रक, बालबािलका, 

िवशेष  आव यकता भएका 

यि ह लाई लि त गरी 

काय मह  स चालन गन। 

मिहला 

बालबािलका 

तथा जे  नाग रक 

म ालय 

नेपाल  हरी, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय, दरू स चार सेवा 

दायकह ,  Corporate Social 

Responsibility (CSR)  

 िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित नं 

२.८.१०.१.११ र 

२.८.१०.१.१७ सँग 

स बि धत 

७.१.४ 

िव ालय तरको पाठ्य ममा 

साइबर सरु ा स ब धी िवषय 

समावेश गन। 

िश ा म ालय स चार तथा सचूना िविध म ालय 
 आ.व. 

२०७९।८० 
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७.१.५ 

साइबर सरु ा स ब धी 

जनचेतनामलूक सामाि ह  

िनमाण (अिडयो िभिडयो, 

ोसर, सहयोगी पिु तका, 

सामािजक स जालमा पो ट 

आिद) गरी िवतरण गन  

नेपाल दरुस चार 

ािधकरण,  

साइबर यरूो, 

सचूना िविध 

िवभाग 

नेपाल  हरी, स चार तथा सचूना 

िविध म ालय, दरू स चार सेवा 

दायकह ,  Corporate Social 

Responsibility (CSR)  

 िनर तर   

 राि य सरु ा नीित, २०७३ 

को कायनीित नं 

२.८.१०.१.११ र 

२.८.१०.१.१७ सँग 

स बि धत 
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अनुसुची १: चिलत साइबर/क यूटर जोिखमका ािविधक श दाबलीह  

 

 Malware: क यटुर, नेटवक, सभर लगायत ICT (Information and Communication Technology) 

उपकरण तथा णालीलाई हािन पु  याउने उ े यले िसजना ग रएको कुनै ो ाम वा कोडलाई Malware वा 

Malicious Software (हािनकारक स टवेयर) भिन छ। Malware अ तगत viruses, worms, 

ransomware, trojans, spyware, keyloggers, botnet, cryptojacking, लगायत हािनकारक 

त रकाल े योग ग रने सबै कारका स टवेयरह  पदछन्। 

 Virus: अ  क यटुर ो ामह लाई प रवतन गरी ती ो ाममा आ नो हािनकारक कोड संल न गन क यटुर 

ो ामलाई Virus भिननछ। प रवतन भएको ो ाम सचूना हँदा Virus पिन सचूना भई अ  ो ामलाई समेत 

प रवतन गद क यटुरको िविभ न भागमा आ नो ितिलिप बनाउँद ै फैिल छ र क यटुरको िविभ न डाटा 

प रवतन गछ वा मटेाउँछ।   

 Worms: आ नो धेरै ितिलिप बनाउँद ैएउटा क यटुरबाट अक  क यटुरमा सं मण फैलाउन स ने मता 

भएको हािनकारक क यटुर ो ामलाई Worm भिन छ। Worm लाई सचुा  हन Virus लाई ज तो अ  

क यटुर ो ाम नचािहने हदँा यो अ  Malware भ दा बढी सं ामक ह छ र यो ाय क यटुर नेटवकबाट 

सदछ। 

 Trojan: आव यक पन स टवयेरिभ  हािनकारक कोड राखी योगकताह लाई झु याइ ICT उपकरणह मा 

सो स टवेयर सचूना गराउने कारको Malware लाई Trojan वा Trojan Horse भिन छ। योगकताले 

उ  स टवेयर सचूना गदा िभ  रहकेो हािनकारक कोड समेत सचूना ह छ र यसल े ाकरलाई योगकताको 

गितिविध तथा संवेदनशील सूचनामा पहचँ दान गदछ। 

 Spyware: कुनै यि  वा सं थाको ICT उपकरणमा योगकतालाई थाहा नै निदई Install हने र 

योगकताको अनलाइन गितिविध, संवेदनशील सूचना लगायतका िविभ न जानकारी सङ्कलन गरी सोको 

िववरण स बि धत ाकरलाई पठाउने स टवेयरलाई Spyware भिन छ।  

 Ransomware: आिधका रक योगकताह लाई आ नो ICT उपकरण तथा णालीमा पहचँ िनषेिधत गराई 

पहचँ पनु: ा  गन भु ानी वा िफरौती मा ने Malware लाई Ransomware भिन छ। Ransomware बाट 

कुनै उपकरण वा णाली सं िमत भएमा यसले हाड ाइभमा योगकताको पहचँ पणू पमा रो छ वा 

फाइलह  Encrypt गदछ। Ransomware हमलामा ाय ाकरह ले सिजलै प ा लगाउन नसिकने 

Cryptocurrency माफत िफरौतीको माग गछन।् 
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 Ransomware as a Service (RaaS): RaaS मोडेलमा, ाकरह लाई ते ो-प को तफबाट 

Ransomware आ मणह  स चालन गन भाडामा िलइ छ। यस मोडेलबाट जो कोहीले पिन ािविधक सीप 

वा अनभुविबना साइबर आ मण सचूना गन स दछन।् 

 Zero-day Exploit: कुनै पिन ICT उपकरण, णाली वा सेवामा दिेखएको नयाँ सरु ा जोिखमको Patch 

जारी गन ुअिघ वा Patch काया वयन गन ुअिघ नै उ  सरु ा जोिखम माफत ग रने साइबर आ मणलाई 

Zero-day Exploit भिन छ।  कुनै सुर ा जोिखम खुलासा हने िबि कै यसको समाधान वा िनवारक 

उपायह  लाग ू नह जेलको छोटो समायाविधमा Zero-day आ मणकारीह  उ  सरु ा जोिखमको 

मा यमबाट िविभ न साइबर हमलाह  सचूना गन य नशील रह छन्। 

 Keylogger: क यटुरमा योगकताले िकबोडमा टाइप गरेको हरेक अ रको रेकड रा ने स टवेयरलाई 

Keylogger भिन छ। ाकरह ले यस कारको स टवेयर लि त यि  वा सं थाको क यटुरर उपकरणमा 

योगकतालाई थाह ैनिदई Install गछन ्र योगकताको क यटुरमा गितिविध िनगरानी तथा पासवड चोरी 

ज ता कायह  गदछन्। 

 Brute Force Attack: ाकरह ले िवशेष कारको स टवेयरबाट वचािलत पमा िनर तर पासवडको 

स भािवत सबै िम ण परी ण गरी पासवड प ा लगाउन योग गन िविधलाई Brute Force Attack भिन छ। 

यो िविध योग गदा पासवड जित लामो ह छ, परी ण गन समय यित न ैबढी समय ला छ। पिछ लो समयमा 

िनमाण ग रएका आधिुनक क यटुरह ले ८ वणको पासवड Brute Force िविधबाट िछटोमा दईु घ टािभ  

प ा लगाउन स छन्। 

 Dictionary Attack: ाकरह ले Dictionary मा भएका स पणू श दह  तथा ती श दह सँग चिलत 

िम णह  (@123, @098, 123#, 2022$, आिद) वा लि त यि को नाम, ज म िमित, फोन नं. ज ता 

यि गत िववरणह  योग गरी िवशषे कारको स टवेयरबाट वचािलत पमा पासवड अनमुान लगाउने 

िविधलाई Dictionary Attack भिन छ। अ ले अनुमान लगाउन स ने िववरण तथा Dictionary मा भएका 

श दह  भएको पासवडलाई ाकरह ले यस िविधबाट सिजलै प ा लगाउन स छन्। 

 Credential Stuffing: िविभ न समयमा भएका डाटा Breach, Phishing Campaign लगायतका सचूना 

चहुावटमा सङ्कलन ग रएका करोड  पासवडह  योग गरी ाकरह ले िवशेष कारको स टवेयरबाट 

वचािलत पमा पासवड अनुमान लगाउने िविधलाई Credential Stuffing भिन छ। अिहले स म पासवड 

Breach भएका िविभ न क पनीका योगकताले अझै परुानो पासवड सोही अकाउ ट वा अ य अकाउ टमा 

योग गरेमा ती योगकताह  यस कारको साइबर हमलाको िशकार हन स छन्। 

 Cryptojacking: साइबर अपराधील ेगो य पमा योगकताह को ICT उपकरणमा Crypto currency 

उ पादन गन स टवेयर राखी सो Cryptocurrency आफूले आजन गन ि यालाई Cryptojacking 
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भिन छ। यसरी Cryptocurrency उ पादन गदा योगकताको उपकरणको Processing शि को योग ह छ 

र Cryptocurrency िनषेिधत रा ह मा योगकता काननूको दायरमा समते पन स दछन।् 

 Spam: ठूलो सं यामा सामािजक स जाल समहू वा योगकताह लाई इ टरनेट माफत पठाइएका अ ासंिगक 

वा अनपुयु  मेसेजह लाई Spam भिन छ। य ता मेसेजह को उ े य ाय िव ापन गन, ामक समाचार 

फैलाउन, जातीय अफवाह फैलाउन, धम प रवतनका लािग चार गन, ठगी गन, आिद रहकेो ह छ। 

 Denial of Service (DoS): ICT सेवा वा णाली स चालनमा बाधा पु  याउन झटूा अनरुोधह  िसजना 

ग र स बि धत नेटवकलाई आ नो मता भ दा अिधक भार िदने लि त हमलालाई DoS भिन छ। DoS 

हमला सफल भएको अव थामा आधका रक योगकताह  इमेल, वेबसाईट, अनलाइन खाता ज ता िनयिमत 

तथा आव यक कायह  योग गनबाट बि चत ह छन्। 

 Distributed Denial of Service (DDoS): DoS र DDoS आ मणह  बीचको मु य िभ नता यस 

आ मणको उ पि सँग स बि धत रहकेो ह छ। DoS आ मण कुनै एक क यटुर उपकरण वा णालीबाट 

उ प न भएको ह छ भने DDoS आ मण धेरै क यटुर उपकरण वा णालीह बाट सु  ह छ। एकैपटक धेरै 

उपकरण वा णालीबाट उ प न हने र सबै उपकरण/ णाली पिहचान गनपुन हदँा DDoS आ मण DOS 

आ मण भ दा लक गन किठन ह छ। 

 Botnet: Botnet वा Bot Network भ नाले ाकरह ले िविभ न मा यमबाट सं मण गरी आ नो अधीनमा 

राखेका ICT उपकरणह को स जाल बुिझ छ। ाकरह ले यी क यटुरह  इ टरनेटमा जडान भएको 

अव थामा टाढाबाट भौितक पहचँ िबना नै िनय ण गन स छन् र यसको मा यमबाट DDoS हमला गन, 

Spam इमेल पठाउन, अ  साइबर अपराधीलाई भाडामा योग िदन ज ता कायह को लािग योग गन 

स छन्। 

 Phishing: आिधका रक यि  वा सं थाको न कल पारी इमेल, SMS, Messages, ामक वेबसाइट, 

िव ापन लगायत अ य िविभ न आकषक िलङ्कह  माफत योगकतालाई झु याई वा लोभनमा पारी 

यजुरनेम, पासवड, बैिकंग िववरण, डेिबट/ े िडट काड िववरण लगायत अ य यि गत तथा अित संवेदनशील 

गो य जानकारीह को चोरी गन यासलाई Phishing भिन छ। 

 Man in The Middle (MITM) Atttack: ाकरल े दभुावनापणू उ े यले योगकता र Web 

Application िबच भइरहकेो संवाद प ा लगाउने हमलालाई MITM भिन छ। MITM आ मणको मु य 

ल य गो य पमा योगकताको यि गत िववरण, पासवड, बैिकंग िववरण लगायत जानकारी सङ्कलन गनु 

हो। साथै, ाकरले उ  संवादमा Web Application को न कल पारी योगकताबाट थप सचूना हािसल 

गन वा योगकताको न कल पारी Web Application मा पासवड प रवतन ग रिदन,े आिथक कारोबार 

ग रिदन,े झुटो सचूना फैलाउने ज ता कायह  पिन गन स दछन।् 
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 Cross-Site Scripting (XSS): ाकरले कुनै वैध वेबसाइट िभ  हािनकारक कोड रािखिदएर सो वेबसाइट 

योगकतालाई लि त गरी ग रने हमलालाई XSS भिन छ। XSS सफल भएको वेबसाइट योग गदा उ  

कोड योगकताको Web Browser मा हािनकारक Script को पमा सु  ह छ र ाकरले यसको मा यमबाट 

संवेदनशील जानकारी चोरी गन, योगकताको न कल गन लगायत अ य िविभ न दभुावनापणू काय गन 

स दछन।् योगकताह लाई आ नो साम ी पो ट गन अनमुित िदने Web Forums, Message Boards, 

Blogs ज ता वेबसाइटह  XSS आ मणको लािग सबैभ दा बिढ संवेदनशील ह छन्। 

 SQL (Structured Query Language) Injection: डाटाबेस यव थापन गन योग ग रने SQL को 

िविभ न कमा डह को योग गरी ाकरले सरु ा ि कोणले कमजोर रहकेा वैध वेबसाइटह को डाटाबेसमा 

पहचँ पयुाउनलुाई SQL Injection भिन छ। ाकरले वेबसाइटको डाटाबेसमा भ डारण भएका डाटा प रवतन 

गन, चोन वा मेटाउन SQL Injection को योग गदछन्। XSS र SQL Injection आ मणह  बीचको 

मु य िभ नता आ मण कसलाई लि त गरेर ग रएको हो भ ने कुरासँग स बि धत रहकेो ह छ। XSS 

वेबसाइटको अ  योगकताह लाई लि त ग र ग र छ भने SQL Injection वेबसाइटको डाटाबेसलाई 

लि त गरी ग र छ। 

 DNS (Domain Name System) Attack. साइबर अपराधीह ले DNS मा रहकेा सरु ा कमजोरीह  

माफत ग रने आ मणलाई DNS Attack भिन छ। DNS को मु य काय योगकताह ले अनरुोध गरेको 

Website इ टरनेटबाट खोजी स बि धत योगकतालाई दान गन ुरहकेो ह छ। साइबर अपराधीह ले DNS 

को सरु ा कमजोरीह  माफत भ डारण ग रएको रेकड फेरबदल गरी योगकताले कुनै Website अनरुोध गदा 

सोको बदलामा अ य हािनकारक Website खोिलिद छन् र यस माफत योगकताको संवेदनशील सूचना 

सङ्कलन गछन्। 

 Backdoor: कुनै Virus, Trojan, Rootkit लगायतका Malware को मा यमबाट ICT उपकरण वा 

णालीमा योगकताको जानकारी िबना अनािधकृत पमा िनर तर पहचँ पु  याउन थापना ग रएको 

वेश ारलाई Backdoor भिन छ।  

 Rootkit: वैध स टवेयरिभ  हािनकारक कोड राखी योगकताह लाई झु याइ ICT उपकरणह मा 

डाउनलोड गराउने कारको Malware लाई Rootkit भिन छ।  योगकताले उ  स टवेयर सचूना गदा िभ  

रहेको हािनकारक कोड समेत सूचना ह छ र यसल े ाकरलाई उ  उपकरणमा Administrative तरको 

पहचँ दान गदछन्। 

 Social Engineering:  ाकरह ले आिधका रक िनकायको पमा तुत भई हामीलाई झु याई हा ो 

संवदनेशील सचूना हािसल गन अ यसालाई Social Engineering भिन छ। यस कारको हमला 

क यटुरबाट मा  नभई फोन, मेसेज, सामािजक स जाल र य  पमै यि बाट समते हन स छ। फोन माफत 
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बकको कमचारी को न कल पारी यि गत िववरण अ ाविधक गनपुन भिन संवेदनशील सूचना मागेर हािसल 

गन, कायालय मुखको न कल गरी इमेल पठाई कायालयको सचूना चहुावट गन, इ टरनेट ममत गन आएको 

न कल पारी घर तथा कायालयको नेटवक उपकरणमा पहचँ पयुाउने ज ता उदाहरण केिह चिलत Social 

Engineering अ यास हन।् 

 Advanced Persistent Threat (APT): ाकर वा ाकरह को समहू ( ाय: रा  ायोिजत) ल ेठूला 

उ ोग, सरु ा िनकाय तथा सरकारी कायालय ज ता उ च ेणीका अित संवेदनशील िनकायह को स बि धत 

ICT उपकरण, नेटवक, णाली वा सेवामा दीघकालीन उपि थित थापना गरी गो य सचूना हािसल गन अ ात 

पमा िनर तर पहचँ कायम रािखने आ मण अिभयानलाई APT भिन छ। ाय: यस कारको आ मण 

अिभयान िनकै अनभुवी ाकरह को समहूले पया  आिथक लगानी माफत धेरै सावधानीपवूक छािनएका 

तथा अनसु धान ग रएका िनकायह लाई लि त गरी गन गछन।् साथै, केही APT हमलाह  साइबर 

वारफेयरको िनि त योग ग र छ र स बि धत रा ले नै यसलाई आिथक सहायता दान गरेको ह छ। 

 


