प्रेस विज्ञप्ति: एक िर्षभित्र सुरक्षिि साइबरस्पेस निर्ाषण गिष सरकारलाई सझ
ु ाि
कम्प्यट
ु र एशोसिएिन नेपाल महािंघ (क्यान महािंघ), िेण्टर फर िाइबर िेक्यरु रटी ररिर्च एण्ड इनोभेशन
र इन्फरमेशन िेक्युररटी रे स्पोन्ि टटम नेपालले एक वर्च सभत्रै िुरक्षित एवम ् लचर्लो िाइबरस्पेश ननमाचणका

लाचि कानुनी व्यवस्था िनच र त्यिका लाचि छ मटहनासभत्र िंस्थाित र िंिठनात्मक पूवाचधार स्थापना िनच
िंयुक्तरुपमा िरकारलाई िुझाव टिएको छ ।

िञ्र्ार तथा िर्
ू ना प्रववचध मन्त्रालयले जेठ १४ िते िावचजननक िरे को राष्ट्रिय िाइबर िरु िा नीनत, २०७८
को मस्यौिामा आफ्नो राय टिंिै महािंघले िाइबर िुरिाजस्तो िंवेिनशील ववर्यमा जनतिक्िो र्ााँडो कानुन
र िंस्थाित िंरर्ना ननमाचण िनच आग्रह िरे को हो ।

नीनतको मस्यौिामा िुरक्षित िाइबरस्पेि ननमाचणका लाचि तीन वर्च र त्यिका लाचि िंस्थाित तथा
िंिठनात्मक पूवाचधार ननमाचणका लाचि पााँर् वर्चको िमय प्रस्ताव िररएको छ । त्यिै िरी नीनत
कायाचन्वयनका लाचि १ वर्च प्रस्ताव िररएकोमा त्यिलाई ३ मटहनामा झानच िुझाइएको छ ।

३ वटा सस्थाहरुको प्रनतननचधहरुको िटहतको प्रनतननचधमण्डलले आर्ाढ ३ िते िञ्र्ार तथा िर्
ू ना मन्त्रालयका
िचर्व हररप्रिाि बस्याललाई सलखितरुपमा िुझाव हस्तान्तरण िरे को हो। नीनतमाचथ मन्त्रालयले माि िरे को

िुझाव तथा परृ ठपोर्णका लाचि िूर्ना तथा िञ्र्ार िेत्रमा कायचरत जनशष्ट्क्त, ववज्ञ एवम ् व्यविायीहरु

तथा क्यान महािंघका ववर्यित ििस्य िंस्था िेण्टर फर िाइबर िेक्युररटी ररिर्च एण्ड इनोभेशन र
इन्फरमेशन िेक्युररटी रे स्पोन्ि टटम नेपाल िटहतको प्रनतननचधमण्डलले िंयुक्तरुपमा राय टिएको हो ।

क्यान महािंघका अध्यि नवराज कुाँवरको नेतृत्वमा क्यान महािंघका ननवतचमान अध्यि हेमन्त कुमार

र्ौरासिया, महािचर्व नारायण थापा, कायचिसमनत ििस्य िुभाि िड्का, िेण्टर फर िाइबर िेक्युररटी ररिर्च
एण्ड इनोभेशनका अध्यि प्रा. डा. िुवणच शाक्य, उपाध्यक्ष रोजा ककरण वािक
ु ला, महािचर्व ई. शासलकग्राम
पराजुली, कायचिसमनत ििस्य िंिा भण्डारी, इन्फरमेशन िेक्युररटी रे स्पोन्ि टटम नेपालका अध्यि चर्रन्जीवी
अचधकारी, कायचिसमनत ििस्य िुरेश भण्डारी िटहतको प्रनतननचधमण्डलले िञ्र्ार तथा िूर्ना प्रववचध
मन्त्रालयका िचर्व बस्याललाई भेटी िाइबर अपराध एवम ् िूर्ना तथा िञ्र्ार प्रववचधको अपराचधक

िरु
ु पयोिववरुद्ध तथा िाइबर िुरिा िबलीकरण िनचका लाचि िंघका िाथै प्रािे सशकस्तरमा िमेत कानुन
ननमाचण िनच पनन िझ
ु ाएको छ ।

नािररकका िंवेिनशील तथयांक िंकलन, प्रशोधन, प्रयोि तथा भण्डारण िने ननजी तथा िावचजननक
ननकायहरुको िंस्थाित िुरिा नीनतको आवचधक परीिण िनच, र नािररकको अनलाइन पटहर्ानको डाटा
िुरिा, डाटा िभनेन्ि र वैयष्ट्क्तक िोपनीयकताका लााचि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय िेवा प्रिायकिाँि डाटा
आिानप्रिान िनच पूवाचधार ननमाचण िनच र िाइबर बीमािम्पबन्धी कानून बनाउन पनन आग्रह िरीएको छ ।

िाइबर िरु िा प्राववचधक ववर्य मात्र नभइ राजनीनतक, िामाष्ट्जक तथा आचथचक ववर्यिमेत भएकाले यिलाई

िबै पिबाट िम्पबोधन हुने िरी िाइबर िुरिा ननिे सशका बनाउन, जोखिम इण्टे सलजेन्ि ररपोटटचङ र िाइबर
हेल्प डेक्ििटहतको िेक्युररटी अपरे शन िेण्टर ननमाचण िनच र िाइबर िुरिाबारे िूर्ना आिानप्रिानका लाचि
डडष्ट्जटल ब्लकर्ेनिमेतको डडष्ट्जटल पूवाचधार ववकाि िनच पनन आग्रह िरीएको छ ।

कुल २३ बाँि
ु ामा नीनतको मस्यौिामा िझ
ु ाव र ३४ बि
ु ामा थप व्यवस्थाका लाचि राय टिंिै िरकारी, िैरिरकारी
ननकाय तथा ननजी िेत्रका िंघिंस्थाले डडष्ट्जटल हस्तािरलाई िवचशुलभ वा ननिःशुल्क बनाइ अननवायच प्रयोि
िनुचपने बताइएको छ ।

त्यिैिरी ग्लोबल िाइबर िेक्युररटीमा नेपालको स्तरोन्ननत िने, िाइबर िुरिािम्पबन्धी ननयसमत अध्ययन,
अनुिन्धान तथा नवप्रवतचत िने, राष्ट्रिय िाइबर िेक्युररटी फ्रेमवकच तयार िने, िाइबर िुरिा िुरुयोजना
तयार िने, प्रत्येक ववश्वववद्यालयमा िाइबर िुरिा अनुिन्धान केन्र स्थापना िने र िाइबर िुरिािम्पबन्धी
ववश्वव्यापी जोखिमलाई न्यूनीकरण िनच स्थानीय िम्पबन्ध ववकाि िने र ववश्वव्यापी िठबन्धनमा आवद्ध
हुने जस्ता नयााँ बाँि
ु ा नीनतमा थ्न िझ
ु ाव टिएको छ ।

इचथकल ह्याकरहरुलाई प्रोत्िाहन िने र िुरिा व्यवस्थापन, घटना िम्पबोधन, जोखिमको पटहर्ान तथा
कमजोरीको िमीिाका लाचि एउटा कायचिमूह िठन िनच पनन प्रनतननचधमण्डलले आग्रह िरे को छ ।

धन्यवाि ।

......................

नारायण थापा
महािचर्व
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