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पृष्ठभूमि
१.१ परिचय
कम्पनी िजिष्ट्रािको कायाालयले गने कम्पनी प्रशासनसँग सम्बजधित विविि कायाहरुलाई सूचना
तथा सञ्चाि प्रविमिको िाध्यििाट सजिलो, भिपदो एिं विश्वसनीय रुपिा सम्पादन गनाको लामग
कायाालयले सूचना प्रविमि प्रणाली (Company Registration System) को विकास गिी सञ्चालनिा
ल्याएको छ । नेपाल सिकाि, िजधिपरिषद्िाट स्िीकृत “मिजिटल नेपाल फ्रेििका, २०७६” िा
एक बषा मभि व्यापाि तथा उद्योग प्रिर्द्ानको लामग एकद्वाि प्रणालीको विकास गने कायाक्रि
िाजिएको छ । यसको सफल कायााधियनको लामग कायाालयिा सञ्चामलत सूचना प्रविमि
प्रणालीको िहत्िपूणा भूमिका िहेको छ ।
िहालेिापिीक्षकको कायाालयिाट उक्त प्रणालीको सूचना प्रविमि पिीक्षण) IT Audit (गिी
प्रािजम्भक प्रमतिेदन तयाि पारिएको छ। यस प्रािजम्भक प्रमतिेदनिा कायाालयले सञ्चालनिा
ल्याएको सूचना प्रविमि प्रणालीको सुिजक्षत एिं व्यिजस्थत प्रयोगको लामग अपनाइएको मनयधिण
प्रणालीको अध्ययन, अनुगिन तथा िूल्यांकन सिािेश गरिएको छ। सूचना प्रविमि परिक्षण गदाा
िहालेिापिीक्षकको कायाालयका किाचािीिाट (DFID/PFMA-2 िाट मनयुक्त पिािशादाताको
सहयोगिा( कायाालयिा गई प्रणालीसँग सम्बजधित िहत्िपूण ा कागिात एिं हािािेयि, सफ्टिेयि,
नेटिका, िनशजक्त लगायतका िहत्िपूण ा पूिाािािको अध्ययन एिं मनरिक्षण गरिएको मथयो ।
१.२ सूचना प्रविमि लेिापिीक्षणको क्षेि ि लेिापिीक्षणका विषयहरु
िावष्ट्रय

विद्युतीय

शासन गुरुयोिना (National E-Government Master Plan)

ले

सिकािी

मनकायहरुिा सञ्चामलत सूचना प्रविमि प्रणालीको लेिापिीक्षणका लामग विशेष िोि ददएको छ ।
कम्पनी िजिष्ट्रािको कायाालयिा सञ्चालनिा िहे को कम््यूटि प्रणाली सिकािी मनकायहरुिाट
सञ्चामलत

सूचना

प्रविमि

प्रणाली

िध्येको

एक

िहत्िपूण ा

प्रणाली

भएकोले

गुरुयोिनाको

कायााधियनिा यसको िहत्िपूण ा भूमिका िहे को छ । प्रणालीको सफल कायााधियनको लामग
प्रविमिको िाध्यििाट गना सवकने सबै वकमसिका कायाहरु कम््यू टि प्रणालीिा आिर्द् गिी
प्रणालीको सुिजक्षत एिं भिपदो प्रयोग गना मनजित िापदण्ि अनुरुपको मनयधिण प्रणाली लागू
गनुप
ा दाछ। मनयधिण प्रणालीिा सूचना प्रविमिको िाध्यििाट सम्पादन गरिने कायाहरु, सूचना
प्रविमि पूिाािाि ि कम्पनी प्रशासनको लामग सञ्चामलत हािािय
े ि तथा सफ्टिेयि प्रणालीको
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सुिक्षासँग िोमिएका विषयहरु सिािेश हुधछन् । सूचना प्रविमि ले िापिीक्षणिा विशेषगिी
प्रणालीसँग सम्बजधित मनम्न विषयहरुको अध्ययन गिी विश्लेषण एिं िूल्यांकन गरिधछ ।
 सूचनाको विश्वसनीयता,
 सूचना प्रणाली प्रणालीको उपयुक्तता,
 सूचना प्रविमिको प्रयोग,
 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि पूिाािाि,
 दक्ष िनशजक्तको व्यिस्थापन,
 सफ्टिेयिको प्रभािकारिता,
 सूचना प्रविमि प्रणालीको सुिजक्षत प्रयोग,
 सूचनाको गोपनीयता, विश्वसनीयता ि मनष्पक्षता,
 प्रणालीको उपलव्िता ि मनिधतिता
 प्रणालीिा सिय सापेक्ष गनुप
ा ने सुिािका लामग आिश्यकता व्यिस्था
१.३ लेिापिीक्षणको उद्देश्य
सूचना प्रविमि प्रणालीलाई सुिजक्षत एिं विश्वसनीय बनाउनका लामग अपनाईएको मनयधिण
प्रणालीको अध्ययन, विष्लेषण एिं पिीक्षण गिी सफ्टिेयिको िाध्यििाट प्रदान गरिने गुणस्तिीय
सेिा सुवििा, सूचनाको विश्वसनीयता तथा प्रणालीको सुिजक्षत प्रयोगको लामग अपनाईएको मनयधिण
पर्द्मतको बािे िा आश्वस्तता प्रदान गनुा यस सूचना प्रविमि ले िापिीक्षणको िुख्य उद्देश्य िहे को छ
। उल्ले जित उद्देश्य पूिा गने गिी सूचना प्रविमि ले िापिीक्षणका कायाक्षेिहरू मनिाािण गदाा दे हाय
बिोजििका सबै िा केही विषयिा आश्वस्तता प्रदान गने प्रयत्न गरिएको छ।
 िाटा तथा सूचनाको विश्वसनीयता,
 प्रयोग भएको प्रणालीको उपयुक्तता,
 सूचना प्रविमिको सुिजक्षत प्रयोग,
 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि पूिाािाि,
 दक्ष िनशजक्तको व्यिस्थापन,
 सफ्टिेयिको प्रभािकारिता,
 कम््यू टि प्रणालीको कायादक्षता,
 सूचना प्रणालीको मनष्पक्षता ि गोपनीयता,
 मनयि कानूनको परिपालना,
 िाटा तथा प्रणालीको उपलब्िता ि मनिधतिता
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१.४

सूचना प्रविमि प्रणालीको संजक्षप्त व्यहोिा

कम्पनी िजिष्ट्रािको कायाालय, उद्योग िधिालय अधतगात २०४९ सालिा स्थावपत विभागस्तिीय
कायाालय हो । कम्पनी ऐन, 2063 को प्रयोग तथा पालनािा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै
प्रकािका कम्पनी प्रशासनसम्िधिी काि काििाहीहरु सिान ि एकै वकमसिले एउटै मनकायबाट
सम्पादन गना यस कायाालयको स्थापना भएको हो । यस कायाालयको काया क्षेि नेपाल िाज्यभिी
िहेको छ ।
कम्पनी िजिष्ट्रािको कायाालयले कम्पनी िजिष्ट्रेशन, कम्पनी प्रशासन ि सेिा प्रिाहसँग सम्बजधित
कायाहरुलाई सजिलो, भिपदो ि प्रभािकािीरुपिा सञ्चालन गनाको लामग

सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि

(ICT) को प्रयोग गरििहे को छ। हाल सञ्चालनिा िहे को सूचना प्रविमि प्रणालीलाई थप ििबुत
बनाउन ि िाटालाई पूणरु
ा पिा अद्यािमिक िाख्नको लामग कायाालयले यस प्रविमिको क्षेििा विकास
भएका नविनति प्रविमिको प्रयोग गिी प्रणालीलाई थप परिष्कृत गने मनणाय गिे को छ। िस
अनुसाि कायाालयद्वािा सिय सियिा हािािेयि तथा सफ्टिेयि एज्लकेशनको कायाक्षिता विस्ताि
गरिएको छ। कम्पनी िजिष्ट्रािको कायाालयिा सञ्चामलत एज्लकेशनको Functional Modules िा
ु ानी ि अधय कायाालयका
कायाालयको िेबसाईट, अनलाइन एज्लकेशन, Internal Module, ई-भक्त
एज्लकेशनसँग Interface गनाको लामग API Module सिािेश छन्। हाल सञ्चामलत सफ्टिेयि
एज्लकेशन मसँहदििािजस्थत सिकािी एकीकृत िाटा सेधटि (Government Integrated Data
Center, GIDC) िा िहे का सभाि, स्टोिे ि लगायतका हािािेयि उपकिणहरुिा सेटअप गिी
सञ्चालनिा ल्याईएको छ ।
१.५

सूचना प्रविमिको प्रयोगको लामग गरिएका नीमतगत तथा कानुनी व्यिस्था

१.५.१ कानुनी व्यिस्था
कानुनी व्यिस्था अधतगात सूचना प्रविमि वििेयक (सं सदिा छलफलिा िहे को), विद्युतीय कािोबाि
ऐन २०६३ तथा मनयिािली २०६४, दुिसञ्चाि ऐन, 2053 िहे का छन् ।
१.५.२ नीमतगत व्यिस्था
सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि सम्बधिी नीमतगत व्यिस्थाहरुिा

सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि नीमत

२०७२ ,ब्रोिव्याण्ि नीमत 2071 ,दुिसञ्चाि नीमत 2060 ,मिजिटल नेपाल फ्रेििका २०७६,
िावष्ट्रय विद्युतीय शासन गुरुयोिना, सिकािी मनकायको िेबसाइट मनिााण तथा व्यिस्थापन सम्बधिी
मनदे जशका २०६८, नेपाल सिकाि इधटिप्राइि आवकाटे क्चि (GEA), नेपाल सिकािका सूचना
प्रविमि प्रणाली (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) मनदे जशका २०७१, विद्युतीय िरिद प्रणाली सञ्चालन
मनदे जशका, २०७४, आिमिक योिना आदद िहे का छन ।
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सिकािका

नीमत

तथा आिमिक

योिनािा सूचना प्रविमिबाट प्राप्त हुने लाभांशको

पहुँच

ग्रािीणस्तिसम्ि पुर्याउने, सूचना प्रविमिको िाध्यििाट गरिने सिकािी कािकाि ि सेिा
प्रिाहलाई प्रादे जशक तहसम्ि विस्ताि गने, एकीकृत सूचना प्रविमि पूिाािािको विकास गिी
एकरूपता ि मितव्यवयता कायि गना सिकािी क्लाउि (Government Cloud) को सञ्चालन गने,
नेपाल सिकािका विमभन्न मनकायहरूले सञ्चालनिा ल्याएका सूचना प्रविमि प्रणालीहरूिा एकरूपता
कायि गने, नेपाल सिकािका विमभन्न मनकायका िेब साइटहरूलाई िावष्ट्रय पोटालिा आबर्द् गिी
एकद्वाि प्रणालीिाफात सेिा प्रदान गने, िाटा सेधटि तथा मििास्टि रिकभिी से धटि (Data Center and
Disaster Recovery Center) को क्षिता अमभिृवर्द् गने लगायतका कायाक्रिहरु उल्लेि गरिएको छ ।
१.६

लेिापिीक्षण विमि एिं प्रवक्रया

यस लेिापिीक्षण सम्पन्न गनाको लामग मनम्न बिोजििका विमि एिं प्रवक्रयाहरु अिलम्िन गरिएका
छन् ।
१.६.१ सूचना संकलन
सूचना प्रविमि ले िापिीक्षण गनाको लामग शुरुिा सम्बजधित कायाालयको बािे िा अध्ययन गिी
आिश्यक

िाटा एिं

सूचना सं कलन

गनुप
ा छा। यसको

लामग कायाालयिा

हाल

भै िहे का

वक्रयाकलापहरु, प्रयोग भएका सफ्टिेयि, हािािेयि, नेटिका, िाटा सेधटि, िािी गरिने प्रमतिेदन,
दै मनक कायासम्पादनसँग सम्बजधित सूचना एिं आमथाक कािोबाि सम्बधिी विििणहरु सं कलन
गरिएको छ।
१.६.२ लेिापिीक्षण
िहालेिापिीक्षकको कायाालयिाट स्िीकृत योिना अनुसाि ले िापिीक्षण सम्पन्न गना कायाालयको
सूचना प्रविमि (ICT) लेिापिीक्षण मनदे जशका अनुरुप कायाक्रि, विमि ि विस्तृत पिीक्षण सूची
तयाि गिी टोली िटाइएको मथयो ।
१.६.३ प्रमतिेदन
लेिापिीक्षण सम्पन्न भएपमछ सम्बजधित कायाालय, िधिालयिा ले िापिीक्षणको प्रािजम्भक प्रमतिेदन
उपलब्ि गिाइनेछ ि प्रमतिेदनका सं िधििा ििाफ पेस गना कानूनले तोके बिोजििको सिय
ददइनेछ । तोवकएको म्यादमभि प्राप्त ििाफ सिेत सिािेश गिी अजधति प्रमतिेदन िािी
गरिनेछ। प्रमतिेदनिा सम्भि भएसम्ि सुझाि पेश गरिनेछ । प्रािजम्भक तथा अजधति प्रमतिेदनका
ँ ाहरुलाई िहाले िा पिीक्षकको िावषाक प्रमतिेदनिा सिािेश गरिनेछ।
िूख्य िूख्य िुद
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१.६.४ अनुगिन (Follow Up)
सूचना प्रविमि ले िापिीक्षणबाट ददइएका सुझाि कायााधियन गने जिम्िेिािी सम्बजधित कायाालय ि
िधिालयको हुनछ
। सुझाि कायााधियनको अिस्था कस्तो छ भन्ने
े

सम्बधििा ले िापिीक्षण

गरिएको कायाालयको सिय सियिा अनुगिन गिी आिश्यकता अनुसाि सम्पिीक्षण गरिनेछ ।
१.६.५ लेिापिीक्षण औिाि (Audit Tools)
यस सूचना प्रविमि ले िापिीक्षणका िुख्य औिािका रूपिा ले िापिीक्षण गरिने मनकायिा प्रयोग
भएका सफ्टिेयि, हािािेयि, नेटिका, िाटा सेधटि आददको स्थलगत मनरिक्षण ि प्रणालीको
व्यिस्थापन

तथा

सञ्चालन

सम्बधिी

आमिकारिक

दस्तािेि,

प्रमतिेदन

तथा

सम्बजधित

अमिकािीहरुसँग गरिएका अध्ययन, छलफल एिं अधतिवक्रया िहे का छन् ।
१.६.६ लेिापिीक्षण िानक ि पर्द्ती (Audit Standards and Methodology)
सूचना प्रविमि ले िापिीक्षण सम्पन्न गना सिोच्च ले िापिीक्षण सं स्थाहरूको अधतिाावष्ट्रय सं गठन
(INTOSAI), सिोच्च ले िापिीक्षण सं स्थाहरूको एमसयाली सं गठन (ASOSAI) ि Information
Systems Audit and Control Association (ISACA) का िानक एिं मसर्द्ाधत लाई आिाि मलइएको
छ । लेिापिीक्षण योिनािा उल्ले जित विमि ि प्रवक्रया अनुरुप ले िापिीक्षण गरिने मनकायको
सूचना प्रविमििधय िाताििणको अध्ययन पिात् सम्भावित िोजििहरुको पवहचान गिी उपयुक्त
लेिापिीक्षण विमि अिलम्बन गरिएको छ । ले िापिीक्षणको क्रििा प्राप्त िाटा, सूचना, प्रमतिेदन
लगायतका विििणहरुको विश्वसनीयतािा आश्वस्त हुनको लामग कायाालय प्रिुि, सूचना प्रविमि
प्रणालीको व्यिस्थापन एिं सञ्चालनिा सं लग्न प्राविमिक किाचािीहरु ि सम्बजधित अधय
पदामिकािीहरुसँग छलफल एिं अधतवक्राया गिी सूचना सं कलन तथा विश्लेषण गरिएको ि विमभन्न
स्िरुपिा आमिकारिक दस्तािेिहरु िाग गिी पिीक्षण गरिएको मथयो।
१.६.७ लेिापिीक्षणको सीमितता (Audit Limitations)
सूचना प्रविमि प्रणालीिा गरिने आधतरिक मनयधिण ि पिीक्षणले िेिै हदसम्ि प्रणालीको सुिजक्षत
प्रयोगिा सघाउ पुर्याउँछ ति शतप्रमतशत आश्वस्त गिाउन सक्दै न। पिीक्षण गरिने निुनाको
छनौट, िानिीय िुवट, प्राविमिक ज्ञानको किी, सूचना प्रविमिको प्रयोगिा आउनसक्ने िवटलता एिं
अमनजितता, पेशागत वििेकको प्रयोग, छोटो सियािमि, सियिै िाटा सूचना प्राप्त नहुन,ु प्रणालीिा
िहेका सबै वकमसिका िुटी कििोिी पत्ता नलाग्नु आदद कािणहरुले गदाा ले िापिीक्षणिा
अधतमनावहत सीमितता िहन सक्छ ।
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परिच्छे द – २

लेिापिीक्षण सािांश
२.१

सूचना प्रविमिको िाध्यििाट गरिने सेिा प्रिाह (IT Governance)

२.१.१ व्यािसावयक आिश्यकताको पवहचान, िागामनदे शन ि अनुगिन
क) िूल्यांकनका आिाि
 कायाालयिा सिय सियिा आउने व्यिसावयक तथा सूचना प्रविमिसँग सम्बजधित
निीनति सुिािका आिश्यकताहरुको पवहचान गना स्पष्ट विमि ि प्रवक्रया हुनपु दाछ ।
साथै पवहचान गरिएका आिश्यकताहरुको सम्बोिनको लामग मनणाय मलन अमिकाि प्राप्त
समिमत िा पदामिकािीसँग पयााप्त सूचनाको उपलव्िता हुनपु दाछ।
 कायासम्पादन िापनको स्पष्ट आिाि तयाि हुनपु दाछ। अमिकाि प्राप्त उच्चस्तिीय
समिमतले कायासम्पादनको ितािान अिस्थाको मनयमित सिीक्षा गिी सुिािको लामग
प्रमतिेदन तयाि गिी िामथल्लो तहिा पेश गनुप
ा दाछ । प्रमतिेदन स्िीकृत भएपमछ िाि
समिमतले नयाँ आिश्यकताको सम्बोिनको लामग काया शुरु गिी सोको मनयमित अनुगिन
गनुप
ा दाछ ।
 पवहचान गरिएका सुिािसँग सम्बजधित सबै विषयहरु एकैपटक सम्बोिन गना नसवकने
अिस्थािा तत्कामलन आिश्यकताको विश्लेषण गिी प्राथमिकीकिण गनुप
ा दाछ। सुिािका
लामग उपलव्ि भएका प्रमतस्पिी विकल्पहरू बीच लाभ-लागत विश्लेषण गिी उपयुक्त
विकल्प छनौट गनुप
ा दाछ।
ि) लेिापिीक्षणिा दे जिएका विषयहरु
 व्यािसावयक एिं सूचना प्रविमिसँग सम्बजधित आिश्यकताहरुको पवहचान गिे को पाइएन।
 कायासम्पादन िापदण्ि तयाि गरिएको छै न। मनयमितरुपिा कायासम्पादन सिीक्षा गिी
सुिाि गनुप
ा ने विषयहरुको सम्बधििा प्रमतिेदन पेश गना छु ट्टै सूचना प्रविमि मनदे शक
समिमत गठन गिे को पाइाएन । पिािशादाताद्वािा प्रमतिेदन तयाि गिी पेश गिे को पाईयो
ति प्रमतिेदनिा उल्ले जित सुझाि कायााधियन गना सुिािात्िक कदि चाले को दे जिएन।
 कायाालयिा सञ्चामलत सूचना प्रविमि प्रणालीको लाभ-लागत विश्लेषण गिे को पाइएन।
यद्यवप सेिा प्रदायकको िूल्यांकन ि चयन सािािमनक िरिद ऐन, २०63 अनुरुप गिे को
दे जियो।
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ग) व्यिसावयक एिं प्रविमि सम्बधिी आिश्यकताको पवहचान ि अनुगिन नगदााको असि
(Consequences)
 व्यिस्थापन तथा सञ्चालनको स्पष्ट कायायोिना ि मनयधिण मबना लागू गरिएको सूचना
प्रविमि प्रणालीले कायाालयको व्यािसावयक आिश्यकतालाई प्रभािकािी ढं गले सम्बोिन
गना नसक्नुका साथै व्यिसाय एिं प्रविमिसँग सम्बजधित सिय सापेक्ष परिितान ि
विकासलाई पमन आत्िसाथ गना सक्दै न।
 सूचना प्रविमि प्रणालीको प्रभािकािी व्यिस्थापन ि मनयधिण विना प्रणालीिा भएका िुवट
एिं कििोिीहरुलाई पत्ता लगाउन ि सुिाि गना गाह्रो हुधछ । सूचना प्रविमि मनदे शक
समिमत नभएको अिस्थािा सूचना प्रविमिको िाध्यििाट हाँमसल गना िोिेको व्यिसावयक
लक्ष्य तय गना, िणनीमतक ि कायागत योिनाहरू तयाि गिी लागू गना, सूचना प्रविमिसँग
सम्बजधित सािन श्रोतहरुको अमिकति प्रयोग गिी व्यिसावयक आिश्यकताको सिीक्षा
गिी सम्बोिन गना तथा कायाालयको कम््यूटि प्रणाली ि िाटाको प्रभािकारिता एिं
मनिधतिताको प्रत्याभूमतको लामग अपनाउनुपने सुिक्षण नीमतहरू मनिाािण गिी सोको
प्रभािकािी अनुगिन गना व्यिस्थापनलाई मनकै कदठन हुन िाधछ।
घ) लेिापिीक्षणका सुझाबहरु
 कायाालयिाट

हुने

आिश्यकताहरुको

सेिा
मनयमित

प्रिाह

एिं

अनुगिन

प्रविमिसँग
गिी

सम्बजधित

कायााधियन

गनाको

निीनति
लामग

सुिािका
उच्चस्तिीय

व्यिस्थापनले आिश्यक व्यिस्था मिलाउनुपदाछ ।
 सूचना प्रविमि (हािािेयि, सफ्टिेयि, नेटिका, िाटा) को िाध्यििाट प्रिाह गरिने सेिा
सुवििाको मनयमित सिीक्षा गिी उच्चस्तिीय व्यिस्थापन सिक्ष प्रमतिेदन पेश गनुप
ा दाछ
। प्रमतिेदनिा प्रणालीलाई परिष्कृत गने सम्बधििा कायाालयिाट विमभन्न सियिा भएका
मनणाय ि अद्यािमिक गरिएका विषयहरु उल्लेि भएको हुनपु दाछ।
 सूचना प्रविमिको िाध्यििाट प्रिाह हुने से िा सुवििाको मनयमित सिीक्षा गना ि प्रणालीिा
थप सुिाि गनुप
ा ने कायाहरुको िािे िा व्यिस्थापन सिक्ष प्रमतिेदन पेश गना कायाालयिा
सूचना प्रविमि मनदे शक समिमत गठन गनुप
ा दाछ । सुिाि गनुप
ा ने भनी प्रमतिेदनिा उल्ले ि
भएका विषयहरुको स्िीकृती पिात कायााधियनको लामग पहल गने ि सोको मनयमित
अनुगिन गने जिम्िेिािी समिमतको हुनेछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
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२.१.२ सूचना प्रविमि िणनीमत
क) िूल्याङ्कनका आिाि
ँ नो सूचना प्रविमि िणनीमतक योिना तयाि गिे को हुनपु दाछ। िणनीमतक
 कायाालयले आफ्
योिनाले कायाालयको व्यािसावयक उद्देश्यलाई सूचना प्रविमिको िाध्यििाट पूिा गनाको
लामग

आिश्यक

पने

हािािेयि,

सफ्टिेयि,

नेटिका

लगायतका

सूचना

प्रविमि

पूिाािािहरुको बािे िा स्पष्ट रुपिा उल्लेि गरिएको हुधछ । यस वकमसिको िणनीमतक
योिनालाई सिय सियिा पुनिािलोकन गिी अद्यािमिक गनुप
ा दाछ ।
 सूचना प्रविमि प्रणालीिा आउन सक्ने सम्भाव्य िोजििहरुको पवहचान गिी धयू मनकिण
गना स्पष्ट नीमत, योिना ि सािनश्रोतको व्यिस्था गनुप
ा दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणिा दे जिएका विषयहरु
सूचना प्रविमि प्रणालीसँग सम्बजधित िोजिि व्यिस्थापन नीमत तथा योिनाको कुनै मलजित
दस्तािेि उपलव्ि भएन । साथै कायाालयको सूचना प्रविमि िणनीमतक योिना पमन स्िीकृत गिी
लागू गिे को पाइएन। िणनीमतक योिनाको िस्यौदा तयाि भएतापमन िामथल्लो तहिा छलफल
गिी अनुिोदन गरिएको छै न ।
ग) नीमत, िणनीमत ि योिना नबनाई काि गदाा आउने िोजििहरु
सूचना प्रविमि नीमत, िणनीमत ि योिनाको अभाििा प्रविमिको क्षिता ि यसिा गरिएको लगानीको
अमिकति उपयोग हुन सक्दै न । कायाालयको व्यािसावयक िूल्य ि िाधयतालाई ददगो रुपिा
कायि िाख्न सवकदै न । साथै िोजिि व्यिस्थापन नीमत ि योिनाको अभाििा पवहचान गरिएका
सम्भाव्य िोजििहरूको धयूनीकिण िा व्यिस्थापन भए नभएको िानकािी पाउन सवकदै न िसले
गदाा दुघट
ा ना भई ठू लो क्षमत हुनसक्छ । (उदाहिणका लामगिः System Hack, Server Crash, Data
Corruption आदद)।
घ) लेिापिीक्षणका सुझाबहरु
 कायाालयले

व्यािसावयक

ि

सूचना

ँ
प्रविमिसग

सम्बजधित

निीनति

सुिािका

आिश्यकताहरूलाई पूिा गना सूचना प्रविमि िणनीमत ि योिनाहरू तिुि
ा ा गिी कायााधियन
गनुप
ा दाछ।
 कायाालयले सूचना प्रविमि प्रणालीसँग सम्बजधित सबै वकमसिका सािन श्रोतहरुको
सुिजक्षत प्रयोगको लामग िोजिि व्यिस्थापन नीमत ि योिना तिुि
ा ा गिी कायााधियन
गनुप
ा दाछ ।
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ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.१.३ सांगठमनक संिचना, नीमत ि कायाविमि
क) िूल्यांकनका आिाि
 कायाालयिा सूचना प्रविमिको भूमिका ि जिम्िेिािीलाई उच्च प्राथमिकतािा िाजि
प्रविमिको िाध्यििाट सम्पादन गरिने कायाहरुलाई स्पष्ट रुपिा परिभावषत गरिनुपदाछ ।
साथै प्रिुि सूचना प्रविमि अमिकृतको नेतत्ृ ििा पयााप्त दक्ष िनशजक्त सवहतको सूचना
प्रविमि मनदे शनालय िा िहाशािाको गठन गिी प्रविमिको सुिजक्षत प्रयोगको लामग
जिम्िेिाि ि उत्तिदायी बनाउनुपदाछ ।
 कायाालयको व्यािसावयक उद्देश्य अनुरुप सूचना प्रविमिको िाध्यििाट सेिा सुवििा प्रदान
गनाको लामग कायाालयले उपयुक्त नीमत तथा कायाविमिहरु लागू गनुप
ा दाछ । नीमतहरुिा
सूचना प्रविमि सुिक्षण नीमत िसले प्रणालीको अनामिकृत पहुँचलाई मनयधिण गछा,
प्रणालीको मनयमित सञ्चालन ि विपद व्यिस्थापनको लामग उपयुक्त नीमत तथा कायायोिना,
सूचनाको गोपमनयता, पिािशादातािाट मलन सवकने कायाहरु, हािािेयि, सफ्टिेयि, नेटिका,
व्याकअप (Backup), रििोट पहुँच (Remote Access), आपतकामलन उर्द्ाि (Incedent
Response), परिितान व्यिस्थापन (Change Management), सूचना प्रविमि सम्बधिी तालीि,
प्रविमिको प्रयोगलाई स्िीकानुप
ा ने लगायतका नीमत तथा योिनाहरु हुनसक्छन् ।
ि) लेिापिीक्षणिा दे जिएका विषयहरु


सािाधयतया कायाालय प्रिुि ि सूचना प्रविमि मनदे शकबीच प्रत्यक्षरूपिा सं चाि हुने गिे को
पाइयो। ति सूचना प्रविमि मनदे शकको पद लािो सिय दे जि रिक्त िहे को ि पदको
कायाविििण स्पष्टसँग उल्ले ि गिे को पाइाएन। कायाालयिा छु ट्टै सूचना प्रविमि शािा
िहेको छ। िसिा कम््यू टि ईजधिमनयि ि अमिकृत गिी चाि िटा दििधदी िहे कोिा
तीनिटा दििधदी रिक्त िहेको छ । एउटा कम््युटि अमिकृतले िाि सम्पूण ा सूचना
प्रविमि सम्बधिी कायाहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनुप
ा िे को छ । सूचना प्रविमि
शािाको प्रस्तावित दििधदी सं िचनािा कम््युटि इजिमनयिको पद सं ख्या ३ िाट घटाएि
१ कायि गरिएको छ । यसिी दििधदी घटाउँदा कायासम्पादनिा पना िाने असि बािे
केही उल्ले ि गरिएको छै न ् ।



कायाालयको व्यािसावयक उद्देश्य अनुरुप सूचना प्रविमिको िाध्यििाट सेिा सुवििा प्रदान
गनाको लामग आिश्यक पने सूचना प्रविमि सुिक्षण नीमत (िसले सूचना प्रविमि पूिाािािको
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सुिक्षा ि प्रणालीको अनामिकृत पहुँचलाई मनयधिण गछा), प्रणालीको मनयमित सञ्चालन ि
विपद व्यिस्थापनको लामग उपयुक्त नीमत तथा कायायोिना, सूचनाको गोपमनयता,
पिािशादातािाट मलन सवकने कायाहरु, हािािेयि, सफ्टिेयि, नेटिका, व्याकअप (Backup),
रििोट पहुँच (Remote Access), आपतकामलन उर्द्ाि (Incident Response), परिितान
व्यिस्थापन (Change Management), सूचना प्रविमि सम्बधिी तालीि, प्रविमिको प्रयोगलाई
स्िीकानुप
ा ने लगायतका नीमत, योिना तथा कायाविमिहरु तिुि
ा ा गिी लागू गरिएको छै न ् ।
ग) सांगठमनक संिचना, नीमत ि कायाविमिको अभाििा पनािाने असिहरु (सम्भाव्य िोजििहरू)
 सूचना प्रविमि प्रणाली ि यसको िाध्यििाट प्रदान गरिने से िा सुवििाको सम्िधििा स्पष्ट
काया विििण सवहत पयााप्त सं ख्यािा दक्ष िनशजक्तको व्यिस्थापन हुन नसक्दा सूचना
प्रविमि प्रणाली प्रभािकािीरुपिा सञ्चालन हुन सक्दै न । साथै सूचना प्रविमििा काि गना
सक्ने दक्ष िनशजक्तको विकास गना सवकदै न । मनजित किाचािीिा सफ्टिेयि प्रणाली
मनभाि िहने ि प्रविमििा काि गना सक्ने किाचािी सरुिा हुँदा प्रणालीको सञ्चालन एिं
व्यिस्थापन नै प्रभावित हुन िाधछ । साथै प्रविमििा काि गना सक्ने किाचािीको सं ख्या
धयून हुँदा कािको अत्यमिक चाप बढ्ने भएकोले िुवट हुने सम्भािना ि पिािशादातासँगको
मनभािता बढ्न िाधछ। िसले गदाा कायाालयका िहत्िपूण ा ि गो्य िाटा तथा सूचनाहरु
िावहि आउन सक्छन् ।
 कायाालयिाट स्िीकृत भएका मलजित नीमत, योिना तथा कायाविमिहरु नहुँदा सूचना प्रविमि
प्रणालीसँग सम्बजधित हािािेयि, सफ्टिेयि, नेटिका, िाटा सेधटि, िनशजक्त लगायतका
पूिाािािहरुको

प्रभािकािीरुपिा

व्यिस्थापन

एिं

सञ्चालन

गने

सम्बधििा

स्पष्ट

कायाददशाको अभाि हुधछ । साथै सिय सियिा गनुप
ा ने सुिािात्िक कायाहरुको लामग के
गने िा के नगने भन्ने सम्बधििा अमनजितता िढाउँछ ि सूचना प्रविमिको प्रभािकारिताको
लामग अपनाउनुपने व्यिस्थापकीय िापदण्िहरुको पालना हुन सक्दै न।
घ) लेिापिीक्षणका सुझाबहरु
 कायाालयले अविलम्ब रिक्त दििधदीिा किाचािी मनयुक्त गना उपयुक्त कदि चाल्नुपछा।
 कायाालयको व्यािसावयक उद्देश्य अनुरुप सूचना प्रविमिको िाध्यििाट सेिा सुवििा प्रदान
गनाको लामग आिश्यक पने िामथ उल्लेजित नीमत, योिना तथा कायाविमिहरु तिुि
ा ा गिी,
अमिकाि प्राप्त अमिकािीिाट स्िीकृत गिाई लागू गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
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२.१.४ िानि संसािन ि स्रोत सािन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 कायाालयको व्यािसावयक आिश्यकता (Business Needs) पूमता गनाका लामग ितािान ि
भविष्यका

आिश्यकताहरूलाई

सम्बोिन

गने

िनशजक्त

विकास

योिना

(Human

Resource Development Plan) तयाि हुनपु दाछ ।
 सूचना प्रविमििा काि गना सक्ने दक्ष एिं अनुभिी किाचािीहरुको उपलव्िता सुमनजित
गना तथा प्रणालीको सुिजक्षत एिं व्यासावयक प्रयोगको लामग उपयुक्त िनशजक्तको विकास
ि प्रयोग भएको सुमनजितताको लामग िनशजक्त विकास सम्बधिी विस्तृत नीमत तथा योिना
लागू भएको हुनपु दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणिा दे जिएका विषयहरु
 सूचना प्रविमििा काि गने स्थायी किाचािीहरुको मनिधतिता सुमनजित गना िनशजक्त
विकास योिना तिुि
ा ा गिी लागू गरिएको छै न। किाचािीहरूबीच स्पष्ट काया विभािन
गिे को दे जिदै न। कम््युटि अमिकृतलाइा सूचना प्रविमि प्रणालीका साथै प्रशासमनक
कायाहरूको पमन जिम्िेिािी ददइएको छ। सूचना प्रविमि शािाका िेिै िसो कायाहरु बाह्य
सेिा प्रदायक (पिािशादाता) िाट गने गिे को पाइयो ।
 स्थायी सूचना प्रविमि किाचािीहरूलाई लोक सेिा आयोग िाफात मनयुजक्त गरिधछ।
ँ ा पना िाने असिहरु (सम्भाव्य िोजििहरू)
ग) िनशजक्त विकास योिना नहुद
िनशजक्त योिनाको अभािले सूचना प्रविमिको िाध्यििाट प्रदान गरिने से िा सुवििाहरुलाई ददगो,
प्रभािकािी एिं गुणस्तिीय बनाउन सवकदै न। किाचािीहरुको अभाि ि काया विभािन स्पष्ट नहुँदा
केही किाचािी तथा पिािशादातािा प्रणाली एिं िाटाको अत्यामिक ि अनामिकृत पहुँच हुन गई
िहत्िपूणा ि गो्य िाजिनुपने िाटा िा सूचनाको चोिी, फेििदल लगायतका अनुजचत कायाहरु हुने
िोजिि बढी हुधछ ।
घ) लेिापिीक्षणका सुझाबहरु
सूचना प्रविमिको क्षेििा काि गने दक्ष िनशजक्तको व्यिस्थापनको लामग िनशजक्त विकास योिना
मनिााण गिी कायााधियन गनुप
ा दाछ। लोक सेिा आयोगको मसफारिसिा मनयुक्त हुने सूचना
प्रविमिसँग सम्बजधित दक्ष किाचािीहरूलाई स्पष्ट कायाविििण सवहतको जिम्िेिािी तोवकनुपदाछ ।
दक्ष किाचािीहरूलाई कायाालयिा सिवपात भएि काि गने (Dedicated) िाताििण मिलाउनुपदाछ।
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पिािशादातालाई कायाालयका िहत्िपूणा िाटा अथिा सूचना (Core Business) िा पहुँच हुने गिी
काि गना ददनुहँद
ु ैन ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.१.५ तामलि तथा अमभिुिीकिण
क) िूल्याङ्कनका आिाि
सूचना प्रविमिको क्षेििा पमछल्लो सिय दे जिएका सुिक्षा च ुनौतीहरु (िस्तै िः सफ्टिेयि ह्यावकङ,
सूचना प्रविमि प्रणालीिा अनामिकृत पहुँच, िाटा तथा सूचनाको चोिी आदद) को सािना गना सूचना
प्रविमििा दक्ष किाचािीहरुलाई उच्चस्तिीय प्राविमिक प्रजशक्षण (High Level Technical Training)
को व्यिस्था गनुप
ा दाछ । साथै सूचना प्रविमि प्रणालीिा काि गने अधय प्रयोगकतााहरुको ज्ञान ि
क्षिताको अमभिृवर्द् गना विमभन्न तहका तामलिहरु प्रदान गनुप
ा दाछ। यसले किाचािीहरुलाई
प्रविमििा काि गना उत्प्रेरित गदाछ ि विज्ञ किाचािीहरुलाई कायाालयिा वटकाइ िाख्न (Retain)
िद्दत गदाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका विषयहरु
चालू आ.ि.को स्िीकृत िावषाक कायाक्रििा सूचना प्रविमिसं ग सम्िजधित विज्ञ किाचािी एिं
प्रयोगकतााहरूको लामग तामलि सञ्चालन गना बिेट तथा कायाक्रिको व्यिस्था गिे को पाइएन।
साथै किाचािीहरूलाई िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा तथा गोपमनयता सम्िधिी तामलि तथा सचेतना
कायाक्रिहरु सञ्चालन गिे को पमन दे जिएन ।
ँ ा पने असिहरु (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) तालीि तथा अमभिुजिकिण कायाक्रि नहुद
सूचना प्रविमििा काि गने दक्ष किाचािी एिं अधय प्रयोगकतााहरुको लामग ददनुपने विमभन्न तहका
तालीि एिं प्रजशक्षण कायाक्रिहरुको अभाििा िामथ उल्लेजित सूचना प्रविमि प्रणालीसँग
सम्बजधित सुिक्षा च ुनौतीहरुको सािना गना सवकदै न । िसको कािण प्रणाली ह्याक हुने, िाटा
तथा सूचनािा अनामिकृत पहुँच हुने, िहत्िपूण ा एिं गो्य िाजिनुपने िाटा एिं सूचनाको चोिी,
फेिबदल िा च ुहािट हुने हुधछ । त्यसै गिी प्रयोगकताा किाचािीहरुलाई ददनुपने क्षिता अमभिृवर्द्
सम्बधिी

तालीि

एिं

िाटा

सूचनाको

सुिजक्षत

प्रयोग

सम्बधिी

कायाक्रिहरुको

अभाििा

किाचािीहरुले सूचना प्रविमि प्रणालीिा िाम्रोसँग काि गना नसक्नुका साथै िाटा एिं सूचनाको
सुिक्षा सं िेदनशीलताको बािे िा सिेत िानकाि हुँदैनन्। िसले गदाा कायाालयले प्रदान गने सेिा
सुवििाहरु

प्रभािकािी

कायाालयिा सने

हुन

नसक्नुका

साथै

किाचािीहरुले

(Transfer) सम्भािना बढ्छ ।

घ) लेिापिीक्षणका सुझाबहरु
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कायाालय

छोड्ने

अथिा

अधय

कायाालयले तालीि तथा प्रजशक्षण सम्बधिी कायाक्रिको लामग स्िीकृत कायायोिना ि पयााप्त
बिेटको व्यिस्था गिी िामथ उल्ले ि गरिए बिोजििका उच्चस्तिीय एिं प्रयोगकताा तहका
(High-Tech and User Level) तालीि तथा अमभिूजिकिण कायाक्रिहरु मनयमित रुपिा सञ्चालन
गनापदाछ । कमतपय कायाालयहरुिा तालीि कायाक्रिहरु सञ्चालन भएता पमन प्रभािकािी हुन
सकेका छै नन् । यसको लामग दक्ष एिं अनुभिी प्रजशक्षक ि सम्पूण ा पूिाािाि भएको कम््यूटि
प्रयोगशाला (IT Lab) को व्यिस्था गिी तालीि सञ्चालन गनुप
ा दाछ । किाचािीहरुले तालीि मलएि
सूचना प्रविमि प्रणालीिा काि गने व्यिस्था अमनिायारुपिा लागू गनुप
ा दाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.१.६ िोजिि विश्लेषण ि अनुपालना
क) िूल्यांकनका आिाि
ँ नो व्यिसायसँग सम्बजधित सबै वकमसिका कानून, नीमत, मनयि एिं विमि ि
कायाालयले आफ्
प्रवक्रयाहरुको पूणरु
ा पिा पालना गिे को छ भन्ने सम्बधििा विश्वस्त हुनका लामग उपयुक्त सं यधिहरु
(िस्तै िः गुणस्ति पिीक्षण सिूह, आधतरिक ले िापिीक्षण, स्थलगत मनरिक्षण ि चे किाँच आदद) िाफात
पिीक्षण गनुप
ा दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका विषयहरु
सूचना प्रविमिको लामग छु ट्टै गुणस्ति आश्वस्तता तथा कानून, नीमत, मनयिको अनुपालना भए
नभएको सम्बधििा ले िापिीक्षण गना छु ट्टै सिूह निहे को। सूचना प्रविमि सम्िधिी िोजििहरूको
स्ितधिरुपिा विश्लेषण ि िूल्याङ्कन गिी सोको प्रमतिेदन उच्च व्यिस्थापन सिक्ष पेश गने गिे को
ँ ु ले गिे को कािको आफ
ँ ै ले अनुगिन गने गिे को दे जियो ।
पाइएन । कम््यू टि अपिे टिले आफ
ँ ाका असिहरु (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) िोजिि विश्लेषण ि कानून एिं नीमतहरुको परिपालना नहुद
सूचना प्रविमििधय िोजििहरूको स्ितधि रुपिा िूल्यांकन नहुँदा सम्भाव्य िोजििहरूको पवहचान
गना सवकदै न ि िोजिि मनयधिणको लामग अपनाईएका प्रयासहरु पमन प्रभािकािी हुन सक्दै नन् ।
साथै व्यािसावयक अथिा प्रविमिको सिय सापेक्ष आिश्यकताहरुको सम्बोिन गदाा आउन सक्ने
नयाँ वकमसिका िोजििहरुको पमन पवहचान गिी मनयधिण गना सवकदै न ।
कायाालयको व्यािसावयक उद्देश्यसँग सम्बजधित नीमत एिं विमि ि प्रवक्रयाहरुको पूणरु
ा पिा पालना
भएको छ िा छै न भन्ने सम्बधििा स्ितधि मनकाय िा सं यधि िाफात पिीक्षण नगदाा सािाधय
प्रयोगकताा किाचािीिा मनभाि हुनपु दाछ । िसको कािण कायाालयिा भै िहे का िा हुनसक्ने गलत
वक्रयाकलापहरु, सूचना प्रविमि प्रणालीिा आउन सक्ने च ुनौतीहरु एिं गनुप
ा ने सुिािका कायाहरुको
बािे िा व्यिस्थापन सचेत हुँदैन ि दुघट
ा ना हुन सक्छ ।
13

घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
ँ नो व्यिसायसँग सम्बजधित सबै
कायाालयले सूचना प्रविमिको िाध्यििाट सेिा प्रिाह गदाा आफ्
वकमसिका कानून, नीमत, मनयि एिं विमि ि प्रवक्रयाहरुको पूणरु
ा पिा पालना भएको छ भन्ने
सम्बधििा स्ितधि मनकाय िा सं यधि िाफात िूल्याङ्कन एिं पिीक्षण गिाई व्यिस्थापनलाई
प्रमतिेदन पेश गने व्यिस्था गनुप
ा दाछ । साथै मनयमित रूपिा सूचना प्रविमि प्रणालीिा आउनसक्ने
सम्भाव्य िोजििहरुको पवहचान ि िूल्यांकन गिी िोकथाि एिं मनयधिण गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.२ सूचना प्रविमििधय दुघट
ा ना तथा सिस्याको व्यिस्थापन

(Comptuter Security Incident

and Problem Management)
२.२.१ सूचना प्रविमिको प्रयोगिा आउन सक्ने सिस्या तथा दुघट
ा नाहरुको व्यिस्थापन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 सिय सियिा आउन सक्ने सूचना प्रविमििधय दुघट
ा ना तथा सिस्याहरुको (IT Incidents
and Issues) धयूनीकिणको लामग प्रविमििा काि गने दक्ष किाचािी तथा प्रयोगकतााहरुलाइा
विमभन्न िाध्यििाट (िस्तै िः अनलाइन जशक्षा, सूचना प्रविमिको प्रयोगसँग सम्बजधित
जिज्ञासाहरुको प्रश्नोत्ति सं गालो आदद) प्रजशक्षण गनुप
ा दाछ ।
 सूचना प्रविमिको प्रयोगिा आउने सिस्याहरुको सम्बधििा ध्यानाकषाण गिाउन, अमभले ि
िाख्न तथा अध्ययन अनुसञ्िान एिं विश्लेषण गिी सिस्याको सिािान गनाको लामग मनजित
प्रवक्रया मनिाािण गनुप
ा दाछ ि सोको िानकािी सबै प्रयोगकतााहरुलाई गिाउनुपदाछ।
 पिािशादातासँग गरिएको सेिा किाि सम्झौताको आिाििा सिस्याहरुको सियिै सिािान
गिी सबै सिोकाििालाहरुलाई िानकािी गिाउनुपदा छ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 सूचना प्रविमि सम्बधिी सुिक्षा ितिालाई कि गने सम्बधििा प्रयोगकतााहरूले िान्नुपने
विषयहरुको प्रश्नोत्ति सं गालो (Frequently Asked Questions) िेबसाइटिा िाख्ने गिे को
पाइएन । प्रणाली सञ्चालनको लामग प्रयोगकताा म्यानुअल (User Manual) तयाि गिे को
भएता पमन प्रयोगकतााहरुलाई सोको प्रमत उपलब्ि गिाएको पाइाएन।
 सूचना प्रविमििधय दुघट
ा ना तथा सिस्या सम्बधिी विििण दताा गनुप
ा र्यो भने नागरिकले
कायाालयको सूचना प्रविमि हे ल्पिे स्किा दताा गने, कायाालयिा टे मलफोन गने
support@ocr.gov.np िा

इिेल

पठाउने
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व्यिस्था

गरिएको

छ।

से िाग्राही

िा
तथा

प्रयोगकताालाइा सूचना प्रविमि अनलाइन सेिा प्रयोग गने सम्बधििा आिश्यक सहायता
उपलव्ि गिाउनका लामग सूचना प्रविमि हेल्प िे स्क िाजिएको छ ि यो पिािशादातािाट
सञ्चामलत िहेको छ ।
 Incident Handling Procedures : कायाालयले सूचना प्रविमििधय दुघट
ा ना व्यिस्थापन
नीमत तिुि
ा ा गिे को छै न। घटनाको व्यिस्थापन तत्कालको आिश्यकता अनुसाि तदथा
रूपिा गरिधछ। सूचना प्रविमि हेल्पिेस्कले अनलाईन प्रविवष्ट (Online Entry) गिी
घटनाहरूको अमभले ि Google.Docs िा िाख्ने गिे को दे जियो। घटना सिािान गने गिे को
भए तापमन के कस्ता घटना कसले, कुन सियिा सिािान गिे को भन्नेकुिाको अमभले ि
िाख्ने गिे को पाइएन। सिािान हुन नसकेका घटनाहरूको सम्बधििा विशेष कायाविमि
बनाइएको छै न ् ।

सूचना प्रविमि सहायता कक्ष (IT Help Desk) को लामग पिािशादाता

मनयुक्त गरिएको भएपमन पिािशादाताको काया सम्पादनको अनुगिन तथा िूल्यांकन
गरिएको छै न।
ग) सूचना प्रविमििधय दुघट
ा नाहरुको व्यिस्थापन गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सूचना प्रविमििधय दुघट
ा ना तथा सिस्याहरुको उजचत व्यिस्थापन हुन नसक्दा कायाालयको सूचना
प्रविमि

प्रणालीसँग

सम्बजधित

सुिक्षाका

िहत्िपूण ा विषयहरुलाई

सम्बोिन

गना सवकदै न।

उदाहिणको लामग सूचना प्रविमि प्रणाली िा यसको सञ्चालनिा भएका िुवटहरुले गदाा िाटा एिं
सूचनाको चोिी हुने, फेिबदल हुने िा हिाउने हुनसक्छ िसको सियिै व्यिस्थापन गना सवकदै न
ि ठु लो क्षमत हुन िाधछ । सिान वकमसिका दोहोरिएि आइिहने सिस्याहरुको गवहरिएि विश्लेषण
िा अनुसञ्िान गिी िास्तविक कािण पवहचान नगदाा बािम्बाि आउने सिस्याहरुले गदाा
कायासम्पादन प्रभावित हुधछ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले सूचना प्रविमििधय दुघट
ा नाको प्रभािकािी रुपिा व्यिस्थापन गनाको लामग
कायाविमि तयाि गिी लागू गनुप
ा दाछ।
 कायाालयले

बाह्य सेिा प्रदायकद्वािा प्रदान गरिएको हेल्प िे स्क सेिाहरूको काया

सम्पादनलाई प्रभािकािीरुपिा अनुगिन तथा मनरिक्षण गनुप
ा छा।
 प्रयोगकतााहरूलाई प्रणाली, िाटा तथा सूचनाको सुिक्षा सम्बधिी विषयहरुको बािे िा िामथ
उल्लेि गरिए बिोजिि विमभन्न िाध्यििाट सचेत गिाउनुपदाछ।
 बाह्य सेिा प्रदायक (पिािशादाता) लाई कायाालयको िहत्िपूण ा िाटा िा सूचना (Core
Business) िा पहुँच हुने वकमसिका कायाहरु गना ददनुहँद
ु ै न।
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ङ) व्यिस्थापनको ििाफ

२.२.२ सिस्या व्यिस्थापन (Problem Management)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
सूचना प्रविमिको प्रयोग गदाा आउने सिस्या एिं िुवटहरुको सिािान गना उपयुक्त कदि
चाल्नुपदाछ ि सोको िानकािी सबै प्रयोगकतााहरूलाई ददनुपदाछ । एकै वकमसिका सिस्याहरु
दोहोरिन नददन सिस्याको िास्तविक कािण पवहचान (Root Cause Analysis) गिी स्थायी रुपिा
सिािान गनुप
ा दाछ । सम्भि भएसम्ि सिस्याहरुको सिािान भधदा सिस्या आउनै नददने कुिािा
िोि ददने गिे को िण्ििा सूचना प्रविमििधय दुघट
ा नाहरुलाई कि गना सवकधछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 रिपोटा गरिएका सिस्याहरूलाई सूचना प्रविमि सहायता सिूह (IT Support Team) द्वािा
तत्कामलन आिश्यकता सम्बोिन हुने गिी (Ad hoc Manner) सिािान गिे को पाइायो ।
ति विषयको गवहिाईिा गई िास्तविक सिस्याको विश्लेषण ि पवहचान गिी स्थायी
सिािान िोज्ने गिे को पाइाएन ।
 िुवटहरू (Error) को अमभले ि (Log) िाख्ने गिे ता पमन अमभलेिको मनजित ढाँचा मनिाािण
गिे को पाइाएन । केही सिस्याहरू सिान प्रकृमतका, दोहोरििहने ि एकै वकमसिको
कािणबाट उत्पन्न हुने गिे को पाइयो ।
 सिस्याको सिािान भईसकेपमछ सिािान भएको (Solved) सूजचिा िाख्ने गरिएको । सूचना
प्रविमि

सहायता

सिूहले

सिय

सियिा

सिािान

भएका

विषयहरुको

सूजच

हे िी

प्रयोगकतााहरूलाई िानकािी गिाउने गिे ता पमन कस्तो वकमसिको सिािान गरिएको हो
सोको बािे िा उल्ले ि गने नगरिएको ।
ग) सिस्याको दीघाकामलन सिािान गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सूचना प्रविमिको प्रयोगिा दे जिएका सिस्याहरूलाई तत्कामलन आिश्यकताको िाि सम्बोिन हुने
गिी (Ad hoc Manner) सिािान गने ति सिस्याको गवहिाईिा पुमग िास्तविक कािण पत्ता
लगाउन ि स्थायी सिािान िोज्न नसक्दा सिस्याहरु िािम्िाि आईिहधछन । िसले गदाा काया
सम्पादन ि मनयधिणिा गजम्भि असि पना गई गुणस्तिीय सेिा प्रदान गना सवकदै न ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
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 सूचना प्रविमि प्रणालीको सिग्र कायाक्षिता एिं विश्वसनीयतािा िृवर्द् गनाको लामग
प्रविमिको प्रयोगिा दे जिएका सिस्याहरूको िास्तविक कािण पवहचान गिी दीघाकामलन
रुपिा सिािान गरिनुपदाछ ि यसको लामग कायाालयले सिस्याहरुको व्यिस्थापन सम्बधिी
कायाविमि (Problem Management Procedure) तयाि गिी लागू गनुप
ा दाछ ।
 प्रत्येक पटक आएका सिस्या ि सिािानको लामग अपनाईएको विमि एिं प्रवक्रयाको
बािे िा प्रयोगकताालाई िानकािी गिाई सोको विस्तृत विििण अमनिायारुपिा अमभलेि गिी
िाख्नु पदाछ । यस वकमसिको विििण भविष्यिा आउने सिस्याहरुको सिािानको लामग
िहत्िपूणा हुधछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.३ परिितान व्यिस्थापन (Change Management)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 सूचना

प्रणालीसँग

प्रविमि

उपकिणहरुको

ििात

सं भाि

सम्बजधित
तथा

हािािेयि,

प्रणालीको

सफ्टिेयि,

व्यिस्थापन

एिं

नेटिका

लगायतका

सञ्चालनको

लामग

अपनाईएका विमि, प्रवक्रया एिं प्रविमिको िाध्यििाट प्रदान गरिने से िा सुवििाहरुिा कुनै
वकमसिको

सुिाि

िा

परििािान

गनुप
ा िे िा

औपचारिक

प्रवक्रया

(Formal Change

Management Procedure) द्वािा गनुप
ा दाछ । यस अधतगात सुिािको लामग िाग गने
(Request for Change), बमगाकिण गने, परिणािको विश्लेषण ि िूल्यांकन गने, काया
अगािी िढाउनको लामग स्िीकृत ददने, मििाईन गने, मनिााण गने, चेकिाँच गने ि
कायााधियनिा ल्याउने लगायतका सबै वक्रयाकलापहरु स्पष्टरुपिा उल्लेि गिे को हुनपु दाछ
।
 प्रणालीिा कुनै वकमसिको परिितान गदाा यसको कायाक्षितािा पनासक्ने असिको बािे िा
प्रभािकािी रुपिा विश्लेषण ि िूल्यांकन गनुप
ा दाछ ।
 आकजस्िक रुपिा कुनै परििािान िा सुिाि गना आिश्यक भएिा सोको पिीक्षण गने,
अमभलेिीकिण गने, िूल्याङ्कन गने ि स्िीकृत गिी कायााधियन गने छु ट्टै प्रवक्रया मनिाािण
गनुप
ा दाछ । यस्तो अिस्थािा मनयमित रुपिा गरिने सुिाि प्रवक्रयाको अनुशिण गरिदै न।
 प्रणालीिा गरिएका सिै प्रकािका सुिाि एिं परिितानको अमभले िीकिण, िगीकिण,
प्राथमिकीकिण ि परिणािको िूल्यांकन गनाको लामग उपयुक्त Tracking System को
व्यिस्था गनुप
ा दाछ। सबै वकमसिका परिितानहरुलाई प्रयोगकतााले स्िीकानुप
ा ने भएकोले
सोको लामग पिीक्षण (User Acceptance Test) गरिनुपदाछ ि यसको सफल पिीक्षण पमछ
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िाि पुणा रूपिा कायााधियन गना स्िीकृमत ददनु पदाछ । परिितान िा सुिािको लामग
गरिएका िागहरुको समिक्षा गना, स्िीकृती ददन ि परिितान भएका विषयहरुलाई
सञ्चालनिा आउनुपूि ा आिश्यक चेकिाँच गिी स्िीकृत गना एक 'Change Approval
Board' गठन गरिनुपदाछ।
 सूचना प्रविमि प्रणालीिा भएका सुिाि एिं परिितानका सम्बधििा प्रयोगकतााहरूलाई
पूणरु
ा पिा िानकािी गिाउनुपदाछ तथा प्रणाली एिं प्रणालीसँग सम्बजधित दस्तािेिहरुिा
सोही ििोजिि अद्यािमिक गरिनुपदाछ।
 कायाालयले सूचना प्रविमि प्रणालीको विकास, िाटा Migration, परििािान एिं पिीक्षण
लगायतका वक्रयाकलापहरु प्रणाली सञ्चालनिा िहे को (Live Environment) िाताििण
भधदा छु ट्टै िाताििणिा गनुप
ा दाछ । प्रणाली विकास ि प्रणाली सञ्चालन (System
Development and System Running) का िीचिा कुनै वकमसिको पहुँच (Both Physical
and Logical Access) हुन नददन किा वकमसिले मनयिन गरिएको हुनपु दाछ । सफ्टिेयि
प्रणाली विकास गने, गुणस्ति एिं कायाालयको आिश्यकता बिोजिि भए नभएको
प्रणालीको सञ्चालन गने िाताििण छु ट्टाछु ट्टै हुनपु दाछ। साथै एउटा

चेकिाँच गने ि

िाताििणिा काि गिे को प्राविमिक िनशजक्तले अको िाताििणिा काि गनुह
ा ँद
ु ैन ।
प्रयोगकतााहरुले सं चालनिा िहेको सफ्टिेयि प्रणाली (Live System) िा िािै काि
गनुप
ा दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 प्रणालीिा गनुप
ा ने सुिाि एिं परिितान व्यिस्थापनका लामग कुनै िापदण्ि िा मलजित
प्रवक्रयाहरू मनिाािण गिे को पाईएन। ले िापिीक्षणका क्रििा सुिाि गनुप
ा ने विषयका
सम्बधििा िौजिक िा इिेल िाफात िाग हुने िानकािी कायाालयिाट भएको मथयो।
ु ानी प्रणालीिा सुिाि गना अनुिोि
उदाहिणको लामग, 2019-08-14 को ई-िेलिा ई-भक्त
गिे को दे जियो।
 प्रणालीिा कुनै वकमसिको परिितान गदाा पने प्रभािको िूल्यांकन एिं विश्लेषण गिी सोको
अमभलेि िाख्ने गरिएको छै न। उदाहिणको लामग: Redhat (A Linux Technology) िा
िानुपनााको कािण उल्ले ि गरिएको छै न।
 आकजस्िक रुपिा गनुप
ा ने कुनै वकमसिको सुिाि िा परिितानको लामग छु ट्टै प्रवक्रया
मनिाािण

गिे को

दे जिएन।

तत्कालको

आिश्यकता

सम्बोिन

गने

गिी

(AD-hoc

Manner) िा गने गिे को पाइायो । सेिा प्रदायक (Consultant) ले प्रणालीिा परिितान
(Update) गिे पमछ सोको बािे िा व्यिस्थापनलाई िौजिक रूपिा िानकािी गिाउने गिे को
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पाइयो। आकजस्िक रुपिा गरिएका सुिाि एिं परिितानहरुको अमभलेि िाख्ने गिे को
पाइएन।
 प्रणालीिा भए गिे का सुिाि एिं परिितानहरुको अमभलेजिकिण, िगीकिण, प्राथमिकीकिण
एिं प्रभाि िूल्यांकनका लामग कुनै Tracking System िहे को पाइएन। प्रयोगकतााले
परिितानलाई स्िीकाि गिे को पिीक्षण (User Acceptance Test, UAT) को मलजित
प्रमतिेदन पेश नभएकोले UAT गरिएको पुवष्ट गना सवकएन। सुिाि गनुप
ा ने िागको
सिीक्षा गना, सुिािको लामग स्िीकृती ददन ि चेकिाँच गिी सञ्चालनिा ल्याउने अनुिमत
ददनको लामग Change Approval Board गठन गरिएको छै न।
ग) परिितान व्यिस्थापन गना नसक्दाका असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
प्रणालीिा गनुप
ा ने परिितान सम्बधिी विषयहरुको उजचत व्यिस्थापन नहुँदा सुिाि गनुप
ा ने सबै
विषयहरुलाई सिेट्न सवकदै न। अनामिकृत परिितानहरु हुन सक्छन्। साथै सफ्टिेयि प्रणालीिा
गरिएका सुिािका कायाहरु (Update /Upgrade) को िाम्रोसँग पिीक्षण (Test) नगिी सञ्चालनिा
ल्याएको अिस्थािा विमभन्न वकमसिका िुवट एिं सिस्याहरु दे िापना सक्छन्। सुिाि गरिएका
विषयहरुको

UAT नगदाा

प्रयोगकतााहरूको आिश्यकतालाई सम्बोिन गिे नगिे को एकीन गना

सवकदै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले सूचना प्रविमि प्रणालीिा गनुप
ा ने सुिाि एिं परिितानको लामग गरिने सम्पूण ा
कायाहरुको लामग मनजित विमि ि प्रवक्रयाहरू तिुि
ा ा गिी लागू गनुप
ा दाछ।
 आकजस्िक रुपिा गनुप
ा ने कायाहरुको लामग बाह्य सेिा प्रदायकलाई प्रणालीिा मसिा पहुँच
ँ ना किाचािी ि पिािशादाता बीच काया विभािन
उपलब्ि गिाउनुपने भएिा कायाालयले आफ्
गिी िोजिि व्यिस्थापन गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.४ व्यािसावयक मनिधतिता ि विपद् व्यिस्थापन नीमत (Business Continuity and Disaster
Recovery Plan)
क) िूल्यांकनका आिाि
 कायाालयले सूचना प्रविमिको िाध्यििाट प्रदान गने सेिा सुवििािा कुनै वकमसिको
िोकािट हुन नददई प्रणालीको मनिधति सञ्चालनको व्यिस्था मिलाउनको लामग आिश्यक
Business Continuity Policy बनाई लागू गनुप
ा दाछ । आकजस्िक िा अधय कुनै कािण
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विशेषले (िस्तै िः विद्युत आपुती नहुन,ु ईधटिनेटिा सिस्या आउनु आदद) केही सियको
लामग कम््यूटि प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने भएिा सोको लामग प्रणालीको सुिजक्षत
प्रयोगको लामग अपनाईएको मनयधिण प्रणालीिा कुनै असि नपने गिी िैकजल्पक व्यिस्था
गनुप
ा दाछ ।
 कायाालयले सूचना प्रविमि प्रणाली सञ्चालनका लामग सेटअप गरिएका सभाि, िाटा स्टोिे ि,
नेटिका लगायतका उपकिणहरु िाजिएको िाटा सेधटििा कुनै पमन बेला भ ुकम्प, बाढी
िस्ता ठू ला प्रकोपहरु (Disaster) आउन सक्छन् । िसले गदाा िहत्िपूण ा िाटा, सूचना
लगायत सम्पूणा प्रणालीनै नष्ट (Lost) हुनसक्ने भएकोले यसिाट बचाउनको लामग
Disaster Recovery Plan सवहतको नीमत कायााधियन गनुप
ा दाछ । िसले प्रकोपको कािण
सम्पूणा प्रणालीिा अििोि आएको िण्ििा मछटो ि सुिजक्षत तििले प्रणाली एिं िाटालाई
उक्त िाटा सेधटि भधदा टाढा िहे को Disaster Recovery Center िा सेटअप गरिएका
सभाि, स्टोिे ििाट पुन:स्थापना गना सहयोग पुर्याउँछ ।
 Business Continuity Plan ि Disaster Recovery Plan को लामग बाह्य सेिा प्रदायक
(Consultant) मनयुक्त गरिएको भए सेिा प्रदायकसँग व्यिसावयक मनिधतिता ि विपद्
व्यिस्थापनको लामग कायाालयको आिश्यकता ि योिना अनुरुप काया गने गिी सेिा
किाि गनुप
ा दाछ ।
 विपद् िा अधय कुनै कािणले िाटा सेधटििा िाटा नष्ट भएको अिस्थािा कायाालयले
िैकजल्पक व्याकअप (Backup) को व्यिस्था गिे को हुनपु दाछ । िसबाट नष्ट भएको िा
सिस्या आएको िाटालाई पुनिः स्थावपत (Restore) गना सवकधछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कायाालयले व्यािसावयक मनिधतिताको लामग BCP ि विपद् व्यिस्थापनको लामग DRP
लागू गिे को दे जिएन। कम््युटि प्रणालीिा कुनै वकमसिको अििोि आएिा आिश्यकताको
आिाििा तत्कालको लामग गना सवकने सिािान गने गिे को पाइयो ।
 एज्लकेशन ि िाटाबेस दुबै कायाालका सभाि, स्टोिे िहरुिा सेटअप गिी सिकािी एकीकृत
िाटा सेधटि (Government Integrated Data Center, GIDC), मसं हदिबाििा िाजिएको छ।
प्रणालीको सञ्चालन एिं ििात सं भािको लामग कायाालय ि GIDC बीच कुनै औपचारिक
सम्झौता गिे को पाइएन।
 GIDC को पूणा पिीक्षण यस लेिापिीक्षणको दायिा भधदा बावहि भएतापमन ले िापिीक्षण
टोलीले GIDC िा िाटा सेधटि (Data Center) ि प्रकोप पून:स्थापना सम्बधिी व्यिस्था
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(Disaster Recovery Arrangements) पिीक्षण गना िाटा सेधटिको स्थलगत मनरिक्षण गदाा
तापक्रि २६ मिग्री सेजल्सयसिा िाजिएको (२०-२४ मिग्री हुनपु ने) पाइयो । तापिान ि
आर्द्ाताको िापन गरिएको मथएन । काठको टे बल, ते ल ि ग्रीि िस्ता ज्िलधत िस्तुहरू
िाटा केधर्द्िा िाजिएका मथए।
ग) BCP ि DRP नहुँदाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
Business Continuity Plan ि Disaster Recovery Plan नहुँदा कायाालयिाट सम्पादन हुने
मनयमित कायाहरुिा अििोि भएिा कायाालयले प्रिाह गने व्यिसायसँग सम्बजधित िहत्िपूण ा सेिा
सुवििाहरु प्रभावित हुन िाधछन् । साथै सूचना प्रविमि प्रणाली एिं िाटाको सियिै पुनिःस्थापना
गना नसवकने िा कदठन हुने हुधछ । आिश्यक तयािी नहुँदा कम््युटि प्रणालीको उपलव्िता
् नष्ट भएको प्रणाली िा िाटाको
नभएको अिस्थािा कायाालयको काया सुचारु गना सवकदै न।
सियिै पुनस्थापना (Restore) गना नसक्दा िहत्िपूण ा िाटा एिं तथयांकहरु नष्ट हुन, अनामिकृत
तििले हेिफेि हुन िा चोिी हुन सक्छ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले

कम््युटि

प्रणालीको

मनिधति

प्रयोगिा

आउन

सक्ने

िोजििहरुको

धयूनीकिणका लामग Business Continuity Plan ि Disaster Recovery Plan तिुि
ा ा गिी
लागू

गनुप
ा दाछ।

 कायाालयले एज्लकेशन ि िाटाको सुिक्षाको लामग GIDC सँग प्रणाली ि िाटाको सुिक्षा
तथा सेिाको गुणस्तिको सम्बधििा मलजित रुपिा सम्झौता गनुप
ा दाछ। साथै सम्झौतािा
BCP ि DRP सँग सम्बजधित विषयहरुलाई प्रष्टसँग उल्लेि गिे को हुनपु दाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.५ िाटा तथा सूचनाको सुिक्षा (Information Security)
२.५.१ िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा सम्बधिी िोजिि िुल्यांकन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 कायाालयिा िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा सम्बधिी िोजििको िूल्यांकन गने प्रभािकािी
सं यधि हुनपु दाछ ।
 िोजिि िूल्यांकन प्रवक्रया पयााप्त सूचनािा आिारित हुनपु दाछ । यसले कायाालयको
आधतरिक एिं बाह्य िाताििणको अध्ययन अनुसञ्िान एिं विश्लेषण गिी िहत्िपूण ा
िोजििहरूको पवहचान ि िूल्यांकन गनुप
ा दाछ। िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा सम्बधिी
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पवहचान गरिएका िोजििहरुको िोकथाि गना िा दीघाकामलन रुपिा सिािान गना मनजित
प्रवक्रया मनिाािण गिे को हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयसँग मलजित रुपिा सूचना सुिक्षा सम्बधिी िोजिि िूल्यांकन गने सं यधि िहे को
दे जिएन। िसले गदाा िोजििहरुको व्यिस्थापन गने सं यधि ि विमि प्रवक्रयाहरू कायााधियन
भएको पाइएन।
ग) सूचना सुिक्षा सम्बधिी िोजिि व्यिस्थापन नगदााको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सूचना सुिक्षा सम्बधिी िोजिि िूल्यांकन ि व्यिस्थापनको अभाििा कायाालयले सुचना सुिक्षा
(Data Security) िा दे जिएका कििोिी एिं ितिाहरूिाट हुन सक्ने दुघघ
ा टनाहरू पवहचान गना ि
िोकथािका उपायहरू अिलम्बन गना सक्दै न ् ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले व्यिजस्थत ि मनयमित रूपिा सूचना सुिक्षा सम्बधिी िोजििहरुको विश्लेषण ि
िूल्याङ्कन गने व्यिस्था गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.५.२ सूचना सुिक्षा नीमत
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 कायाालयले सूचना सुिक्षा नीमत तिुि
ा ा गिी लागू गिे को हुनपु दाछ, िसले प्रणालीको
व्यिस्थापन तथा सञ्चालनिा आउनसक्ने िोजििहरूलाई धयनूमनकिण गनुक
ा ा साथै
िहत्िपूणा व्यािसावयक सूचनाहरूलाई नष्ट हुन िा दुरुपयोग हुनिाट िोगाउँदछ ।
 सूचना सुिक्षाका लामग जिम्िेिाि बनाउन यससँग सम्बजधित प्राविमिक एिं अधय किाचािी
ि सेिा प्रदायकको भूमिका, जिम्िेिािी ि काया विििण स्पष्टरुपिा उल्लेि गिे को हुनपु दाछ
।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयले सूचना सुिक्षा नीमत तयाि गिे को पाइाएन। िाटा एिं सूचना सुिक्षाको लामग किाचािी
एिं सेिाप्रदायकको भूमिका ि जिम्िेिािी तोकेको पाइाएन।
ँ ाका असि (सम्भाव्य िोजििहरू)
ग) सूचना सुिक्षा नीमत नहुद
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सूचना सुिक्षा (Data Security) सम्बधिी िोजििहरू पवहचान गना सवकदै न। िहत्िपूण ा ि
सं िेदनशील िाटा एिं सूचनाहरू नष्ट हुन िा दुरुपयोग हुन सक्छन्।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 सञ्चाि तथा सूचना प्रविमि िधिालय िा सूचना प्रविमि विभागसँगको सहकायािा स्थावपत
िापदण्ि अनुरुप कायाालयका सूचनाको सुिक्षा सम्बधिी विषयलाई सिेटी सूचना सुिक्षा
नीमत तयाि गनुप
ा दाछ।
 किाचािीहरूको काया विििणिा स्पष्ट रूपिा सूचना सुिक्षा सम्िजधि भूमिका ि जिम्िेिािी
तोवकनुपदाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.५.३ प्रणालीको सुिक्षािा दक्ष िनशजक्तको प्रयोग
क) िूल्यांकनका आिाि
 सूचना प्रविमिका दक्ष एिं प्रयोगकताा किाचािीहरुलाई प्रणाली एिं िाटाको सुिजक्षत प्रयोग
सम्बधिी कताव्य ि जिम्िेिािीका बािे िा पूणरु
ा पिा िानकाि गिाउनुपदाछ ।
ँ नो कताव्य ि जिम्िेिािीलाई पूणरु
 किाचािीसँग आफ्
ा पिा पालना गनाको लामग उपयुक्त सीप
ि दक्षता हुनपु दाछ।
 िहत्िपूणा ि सं िेदनशील िाटा एिं सूचनािा पहुँच भएका किाचािीहरूको पृष्ठभूमि चेकिाँच
गिी (Background Checks) ि सुिक्षाको विषयिा आश्वस्त (Security Clearance)
हुनपु दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 किाचािीको भूमिका ि जिम्िेिािीलाई स्पष्टसँग परिभावषत गरिएको कुनै मलजित दस्तािेि
छै न।
 सूचना प्रविमि प्रणालीको विकास ि सञ्चालनिा िवटएका दक्ष किाचािी तथा सेिा प्रदायक
(Consultant) को क्षिता ि कायाकुशलता पयााप्त छ िा छै न भन्ने सम्बधििा चेकिाँच गने
कुनै िापदण्ि तय गरिएको पाइाएन।
 सूचना सुिक्षा सम्िजधि पयााप्त तामलिको अभाि िहे को छ।कम््युटि प्रणाली सुिजक्षत हुनका
लामग Physical, Logical, Technical ि प्रशासकीय मनयधिणको सधतुमलत सं योिन गिे को
हुनपु दाछ। Physical and Logical

Securities िमत नै ििबुत भए तापमन कििोि

सुिक्षा अभ्यास (User Security Practices) ले यसलाई कििोि पाना सक्छन् । (िस्तै िः
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प्रयोगकतााको युििनेि ि पासििा (Username and Password) एक अकाा बीच आदान
प्रदान गदाा प्रणालीको सुिक्षािा िवटलता आउँछ ।
 किाचािीको पृष्ठभूमि िाँच (Background Checks) गने व्यिस्था सुदृढ गनुप
ा ने दे जिधछ।
स्थायी किाचािीहरूको पृष्ठभूमि िाँच लोकसेिा आयोगद्वािा गरिधछ। कायाालयले सेिा
प्रदायकद्वािा िटाईएका किाचािीहरुको पृष्ठभूमि िाँच गिे को पाइएन । साथै यदद से िा
प्रदायक स्ियंले पृष्ठभूमि िाँच गिे को भए सोको प्रमतिेदन िाग गरिएको छै न। िाह्य सेिा
प्रदायकसँगको

सम्झौता

अनुसाि

Core Business को

लामग

ँ ना
आफ्

किाचािी

ि

Supporting Business को लामग पिािशादाताको सुजच तयाि गिी अनुिोदन गनुप
ा नेिा
त्यस्तो गिे को पाइएन।
ग) दक्ष िनशजक्तको प्रयोगिा मनयधिण नगदााको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
िाटाको स्िामित्ि हुने (Data Owner), हेिविचाि गने (Data Custodians) ि प्रयोगकतााहरूलाई
ददईने सुिक्षा सम्बधिी तालीि पयााप्त नहुँदा सुिक्षा मनयिको उल्लं घन भई िाटािा अनमिकृत पहुँच
ि हेिफेि हुने िोजिि बढन िाधछ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 प्रणाली एिं िाटाको सुिक्षाको लामग कायाालयले Data Owner, Data Custodian ि िाटा
प्रयोगकतााको भूमिका ि जिम्िेिािीलाई स्पष्टरुपिा परिभावषत गिी मलजित अमभलेि
िाख्नुपदाछ ि सो सम्बधििा सबैलाई िानकािी गिाउनुपदाछ।
 कायाालयले किाचािीहरूलाई उनीहरूको सुिक्षा जिम्िेिािी सम्बधिी तालीि ददनुपछा।
 कायाालयले स्थायी किाचािी ि सेिा प्रदायकको पृष्ठभूमि िाँच गनुप
ा दाछ। कायाालयका
किाचािीलाई Core Business को

ि सेिा प्रदायकलाई Supporting Business को काया

गना ददनुपछा ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.५.४ गो्य सूचनाको संिक्षण
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 सूचनाको सुिक्षा ि गोपनीयताको लामग कायाालयिा आिश्यकता अनुसाि किाचािी एिं
सेिा प्रदायकसँग सम्झौता गिे को हुनपु दाछ।
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 बाह्य सेिा प्रदायक (िस्तै िः उपकिणहरुको ििात सं भाि गने, सफ्टिेयि आपूमताकताा आदद)
को पहुँचिा िहेका िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा एिं गोपमनयताको पूण ा प्रत्याभूमतको लामग
आिश्यक व्यिस्था मिलाउनुपदाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 गो्य िाख्नुपने सूचनाको सं िक्षण गना आिश्यक नीमत तयाि गिे को पाइाएन। साथै
गोपनीयताको स्तिअनुसाि तथयांकको िगीकिण गरिएको छै न।
 सम्झौताका शता बिोजिि सेिा प्रदायकद्वािा गोपनीयता कायि िाजिनुपदाछ भन्ने उल्ले ि
गरिएको छ । सेिा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौताको गोपनीयता िण्ििा "सम्झौताको
म्याद सवकएपमछ २ िषाको लामग िाधय हुनछ
े " भन्ने उल्लेि गिे को छ।
ग) गो्य सूचनाको संिक्षण गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
विद्यिान व्यिस्थाले गो्य तथयांकिा हुनसक्ने अनामिकृत पहुँचको िोजििलाई पूण ा रूपिा
व्यिस्थापन गना सक्दै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले गो्य सूचनाको सुिक्षाको लामग नीमत तिुि
ा ा गिी लागू गनुप
ा दाछ। सिाप्रथि,
िाटा एिं सूचनाको सं िेदनशीलता ि गोपनीयतालाई लाई मबचाि गिे ि सूचनाको िगीकिण
गनुप
ा दाछ। सबै िाटालाई गनुप
ा ने सुिक्षाको धयू नतिस्ति कायि गिी बढी सं िेदनशील ि
गोपनीय तथयांकको लामग थप मनयधिण प्रणाली लागू गनुप
ा दाछ।
 भविष्यिा हुने सम्झौता िा विद्यिान सम्झौताको गोपनीयताको िण्ििा सं शोिन गिी
अनधत कालसम्ि गोपनीयता कायि िाख्नुपने शताहरू लागू गरिनुपदाछ।
 सूचना प्रविमि सुिक्षा नीमत लागू हुनासाथ सोही अनुरुप हुने गिी सम्झौतािा सिेत
आिश्यक सं शोिन गिी सेिा प्रदायकलाई सिेत सोको पालना गिाउनुपछा।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.६ सञ्चाि ि सिाल (Communication and Network)
२.६.१ सुिक्षा ्याच (Security Patches)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
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सूचना प्रविमि प्रणालीसँग सम्बजधित सफ्टिेयि एज्लकेशन तथा िाटाबेसको सुिक्षा गना ठाउँ
ठाउँिा Security Patches (सिस्याको पवहचान ि सिािानको लामग िाजिने Supporting
Words) हरू िाख्नुपदाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयले Patch व्यिस्थापन नीमत तथा प्रवक्रया मनिाािण गिे को छै न। ्याच व्यिस्थापनको
लामग किाचािीको भूमिका तोवकएको छै न। सुिक्षा Patch व्यिस्थापन आिश्यकताको आिाििा
तदथा रूपिा गिे को पाइायो। लागू गरिएका सुिक्षा Patch को अमभले ि (Log) िािेको दे जिएन।
ग) सुिक्षा ्याच प्रयोग गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
पमछल्लो सिय विकास भएका Security Patches लागू गना नसक्दा प्रणाली Hack भई िाटािा
अनामिकृत पहुँच हुन,े Data हे िफेि हुनसक्ने तथा सिग्र सफ्टिेयि प्रणालीनै अिरुर्द् हुने िोजिि
बढाउँछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले सुिक्षा ्याच (Security Patch) व्यिस्थापन नीमत तयाि गनुप
ा दाछ । यसिा
किाचािीको भूमिका मनिाािण गिी कायााधियन गनुप
ा दाछ।
 व्यिस्थापनले हाल सञ्चामलत अपिे वटङ मसस्टि, सफ्टिेयि एज्लकेशन ि िाटािेश नयाँ
भसान (New Version) िा छन् िा छै नन् यकीन गिी पुिानो भसान (Old Version) िा भए
हुनसक्ने कििोिी ि िोजििहरुको िूल्यांकन गिी िोकथाि गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.६.२ एजधटभाइिस / एजधटिालिेयि (Anti-Malware) को सेटअप
क) िूल्याङ्कनका आिाि
सूचना प्रविमि प्रणालीलाइा बाह्य िोजिििाट िचाउन उपयुक्त एजधटिालिेयि / एजधटभाइिस
सफ्टिेयिको प्रयोग गनुप
ा दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
ESET एजधटभाइिस सफ्टिेयि (AVS) (०५/30/२०२० सम्ि Valid भएको) लागू गरिएको
छ। यसले िे स्कटप, PC ि सभािहरूको सुिक्षा गछा। यद्यवप, कम््युटििा AVS को मन:शुल्क
सं स्किण ििान गरिएको छ । अको एजधटभाइिस सफ्टिेयिलाई सवक्रय (Active) गिाइएको
छै न।
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ग) Antivirus प्रयोग नगदााको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सूचना प्रविमिको प्रयोगिा सवक्रय हुनसक्ने ििाब एज्लकेशन (Malwares) हरुले प्रणालीसँग
सम्बजधित उपकिण, सफ्टिेयि ि िाटालाई नष्ट िा हेिफेि गना सक्छन् ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
एज्लकेशन सभाि, िाटािेस सभाि ि प्रयोगकताा कम््यूटि सबैिा Active Antivirus/AntiMalware सेटअप गिी सिय सियिा अद्यािमिक गनुप
ा दाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.६.३ Intrusion पत्ता लगाई िोकथाि गना फायििाल (Firewall) को प्रयोग गने
क) िूल्यांकनका आिाि
सफ्टिेयि प्रणालीको सुिक्षाको लामग प्रणालीिा हुनसक्ने Intrusion पत्ता लगाई सोको िोकथाि
गना फायििाल उपकिण िा एज्लकेशन सेटअप गनुप
ा छा।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कायाालयले फायििाल Sonicos Enhanced 5.7.0.2480 (Firmware version) प्रयोग
गिे को छ।
 कायाालयिा फायििाल नीमत िा कायाविमि छै न।
 Intrusion

पत्ता

लगाउने

प्रणाली

फायििालिा सवक्रय

(Active) गिाइएको छै न।

फायििाल प्रयोगको अध्ययन एिं विश्लेषण गदाा िेिै कििोिीहरु भेवटएका छन् । विस्तृत
विििण व्यिस्थापनलाई छु ट्टै उपलव्ि गिाइएको छ ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
फायििालको उपयुक्त सेटअप गना नसक्दा िानकािीिा भएका ि पवहचान गना सवकने Malicious
Attacks िाट नेटिकालाई बचाउन सवकदै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
Firewall Configuration लाई ििबुत गिाईनुपदाछ। यसको लामग मनम्न सुिािात्िक कदिहरु
चामलनुपदाछ ।
 सबै Clear Text Protocol सेिाहरूलाई Cryptographically सुिक्षा प्रदान गिी सं िेदनशील
तथयांकहरुको अनामिकृत प्रयोग (Eavesdropping) हुनिाट िोक्नुपदाछ।
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 सबै नेटिका Filtering Rules किाइ गिी केिल आिश्यक कम््यूटिबाट िाि नेटिकािा
पहुँच ददनुपदाछ ।
 SSH सेिा सं शोिन गिी Version-2 लाई सिथान गने प्रोटोकल लागू गरिनुपदाछ ।
 सबै नेटिका उपकिणहरूलाई नेटिका सिय अनुरुप Synchronize गरिनुपछा ।
 आिश्यक नभएको िण्ििा Simple Network Management Protocol लाई मनष्कृय
बनाइनुपदाछ। यदद SNMP पहुँच आिश्यक भएिा केिल SNMP को Version-3 लाइा
Strong Login Credentials (Username and Password) को सेटअप गिी Configure
गरिनुपदाछ ।
 System को Access लाई Control गने सिै वकमसिका Network Filtering Rules लागू गदाा
Network Traffic लाई Reject गने भधदा Drop गने गिी Configure गरिनुपदाछ ।
 नेटिका िाटा को Filter सम्बधिी मनयि सूजचको Final मनयि को रुपिा Drop All and
Log Filter मनयि लागू गरिनुपदाछ।
 सम्भावित सुिक्षा आक्रिणहरू (Security Attacks) पवहचान गना ि पूित
ा यािी अपनाउन
फायििाल लग (Firewall Logs) हरू मनयमित रूपिा अनुगिन गरिनुपदाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.६.४ िाटा एिं सूचनाको सुिक्षा लामग Configuration Management
क) िूल्याङ्कनका आिाि
सूचना प्रविमि प्रणालीको प्रयोग एिं िाटाको सञ्चाि गदाा िाटा एिं सूचनाको सुिक्षाको लामग स्पष्ट
एिं सुव्यिजस्थत (Clear and Well-Managed) Configuration System हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
Configuration Management का लामग मलजित दस्तािेि छै न । कायाालयको सूचना प्रविमि
प्रणालीको लामग सेटअप गरिएको फायििालिा तीनिटा सेिा प्रदायक (Consultant) हरूको पहुँच
भएको पाइयो।
ग) सूचना सुिक्षाको लामग उपयुक्त Configuration Management नगदाा हुने असि (सम्भाव्य
िोजििहरू(
आधतरिक नीमत, मनदे शन ि मनगिानी मबना बाह्य सेिा प्रदायकद्वािा लागू गरिएको सुिक्षा प्रणालीले
कायाालयको आिश्यकतालाई पूिा गना सक्दै नन् । प्रणाली एिं िाटािा क्षमत हुनसक्छ ।
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घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले प्रणालीसँग सम्बजधित System and Configuration का आिश्यकताहरू पवहचान गिी
बाह्य सेिाप्रदायकिाट भैिहेका कायाहरुको प्रभािकािी अनुगिन गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.६.५ प्रणालीको कायासम्पादन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 कम््युटि प्रणालीले तोवकएका सबै कायाहरु प्रभािकािी रुपिा सम्पादन गनुप
ा दाछ। काया
सम्पादन िापनिा Result/Output ददने सिय (Response Time), सेिा प्रिाह (Throughput),
सूचना प्रविमििधय सािनस्रोतको उपयोग, सफ्टिेयि एज्लकेशनको उपलब्िता, Data
Compression And Decompression, ईधटिनेट Bandwidth को उपयोग िस्ता विषयहरु
सिािेश गरिनुपदाछ ।
 इधटिनेटिा सिस्या आई सफ्टिेयि प्रणाली सं चालन नहुने अिस्थालाई िोकथाि गना
िैकजल्पक इधटिनेट ििान गरिनुपदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कायाालयिा कम््युटि प्रणालीले तोवकएका सिै कायाहरु सम्पादन गना सकेको छै न।
नेटिका सेिाहरू बाह्य सेिा प्रदायकिाट मलएको भमनएता पमन मनयमित रूपिा नेटिका
अनुगिन तथा िूल्यांकन प्रमतिेदन मलने गरिएको छै न। ले िापिीक्षण टोलीलाई नेटिका
कवहले कवहले बधद (Network Down) भएको मथयो सोको प्रमतिेदन ि सफ्टिेयि एज्लकेशन
िाफात सम्पादन गरिएका कायाहरुको अनुगिन तथा िूल्यांकन प्रमतिेदन उपलब्ि
गिाइएन।
 लेिापिीक्षणका क्रििा भएका छलफलिाट सेिा ग्रावहलाई प्रदान गरिने सेिा सुवििा िा
अििोि भएको (प्रणालीिा सिस्या आई) सियािमि (System Down time) उल्लेिनीय
भएको पाइयो। ले िापिीक्षण अिमििा अनलाइान सूचना प्रविमि प्रणाली (Online IT
System) पुिै एक ददनभि सञ्चालनिा आएको मथएन।यस्तो सिस्या बािम्बाि दोहोरिने भए
तापमन सिस्याको िास्तविक कािण पवहचान हुन सकेको छै न।
 केिल एक इधटिनेट सेिा प्रदायक (ISP) सँग िाि ईधटिनेट ििान गरिएको छ। उक्त
इधटिनेटिा सिस्या आएको अिस्थािा कुनै िैकजल्पक व्यिस्था गिे को पाइाएन। इधटिनेट
सेिा प्रदायकको प्रमतिेदनले २० अगस्ट २०१९िा 15 घण्टासम्ि, ७ िुलाई २०१९ िा
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१६ मिनेट ि १०-११ िुन २०१९ िा २३ घण्टा 31 मिनेट सेिा अििोि भएको
दे िाउँछ।
 सफ्टिेयि प्रणाली ि ईधटिनेट सुचारु हुँदा पमन कायाालयको कायासम्पादन वढलो हुने
गिे को पाइयो। उदाहिणको लामग िरििाना गणना गदाा लगभग १ मिनेटको अिमि
लागेको मथयो।
ँ ा पने असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) कायासम्पादन िाम्रो नहुद
सूचना प्रविमि प्रणाली िाफात प्रिाह गरिने सेिा प्रभािकािी भएन भने यसिा गिे को लगानी िेि
व्यथा हुन िाधछ। साथै प्रणाली सञ्चालनिा सिय सियिा अििोि आयो भने Incomplete Data
Input को कािणले Data Intigrity िोजिि बढाउँछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 प्रणालीको प्रभािकािी कायासम्पादन ि मनिााि उपलब्िताको नजिकिाट अनुगिन गना,
प्रणालीिा बािम्बाि आउने सिस्याको िास्तविक कािण पवहचान गना ि सुिािका
दीघाकामलन उपायहरुको कायााधियनको लामग सूचना प्रविमििा काि गने किाचािीहरूलाई
मनयमित प्रमतिेदन उपलव्ि गिाउनुपदाछ ।
 पवहलो प्राथमिकताको (Primary) इधटिनेट ििानिा केही सिस्या हुँदा कायासम्पादन
सुचारु िाख्नको लामग िैकजल्पक व्यिस्थाको रुपिा दोस्रो प्राथमिकता (Secondary) को
इधटिनेट ििान गरिनुपदाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.७ सूचना प्रविमििधय सािनश्रोत (सूचना प्रविमि सम्पजत्त) को व्यिस्थापन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 सूचना प्रविमि सम्बधिी सबै वकमसिका सािनश्रोत (हाििेयि, सफ्टिेयि, नेटिका, िाटा,
मलजित दस्तािेि आदी) हरुको

अमभलेि िाजिनुपछा।

 कुनैपमन उपकिणहरुको मबक्री तथा मललािीको लामग आिश्यक अजख्तयािी हुनपु दाछ।
 आिश्यक नभएका उपकिणहरु सुिजक्षत तििले मबक्री गरिनुपदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
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 प्रणालीसँग सम्बजधित हािािेयि ि सफ्टिेयिको अमभले ि ले िा तथा भण्िािण प्रयोिनको
लामग िाजिएको भएता पमन सूचना प्रविमििधय उपकिण एिं सफ्टिेयिको विस्तृत सूची
िाजिएको छै न।
 हािािेयिहरू पुनिः ििान गदाा िा मललािी गदाा िाटा सुिजक्षत रूपिा िेटाइएको कुिा
सुमनजित गना कुनै प्रवक्रया मनिाािण गरिएको छै न। िस्तै २०73/०9/०7 िा ३०
कम््यू टि पीसीहरूको िाटा निेटी मललािी गरिएको छ।
ग) सूचना प्रविमििधय सािनश्रोतको व्यिस्थापन नगदााको असि (सम्भाव्य िोजििहरु)
सूचना प्रविमि सम्बधिी उपकिण तथा सफ्टिेयिहरु पूण ा रूपिा सुिजक्षत नहुन सक्छन।
कायाालयलाई यसको बािे िा िानकािी नहुन सक्छ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले सूचना प्रविमि सम्बधिी हािािेयि, सफ्टिेयि, िाटा, नेटिका लगायतका सम्पूण ा
पूिाािािको ििात सम्भािको लामग उपयुक्त नीमत ि प्रवक्रयाहरू अपनाउनु पदाछ ि हािािेयि पुनिः
ििान िा मललाि गनुभ
ा धदा पवहले त्यहाँ भएका तथयांकलाई स्थायीरुपले िेटाउने अथिा िुल्याउने
गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.८

भौमतक सुिक्षा

क) िूल्याङ्कनका आिाि
 भिन परिसि ि सूचना प्रविमि क्षेििा हुने पहुँच धयायोजचत, अमिकारिक, अमभले ि (Log)
िाजिएको ि अनुगिन गरिएको हुनपु दाछ। यो विषय परिसििा प्रिेश गने सबै व्यजक्तहरू
िस्तै िः स्थायी ि अस्थाई दुिै किाचािी, सेिा प्रदायक, सेिा ग्राही, आगधतुक िा ते स्रो पक्ष
सबैिा लागू हुनपु दाछ ।
 अनामिकृत व्यजक्तहरूले हेन ा ि प्रयोग गना नसक्ने गिी सं िेदनशील िाटा एिं सूचनाको
प्रयोग गरिने स्थानहरुलाई सुिजक्षत गिाउनु पदाछ।
 सम्भि भएसम्ि आगो, बाढी, भूकम्प, विस्फोट, हुलदङ्गा ि प्राकृमतक िा िानिीय कािणले
हुनिाने विपत् िा यस्तै प्रकािका अधय क्षमतहरू हुन नददन भौमतक सुिक्षाको िाम्रो
व्यिस्था गरिनुपदाछ।
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 सूचना तथा सूचना प्रसोिन गने उपकिणहरू (Data and Data Processing Equipment) भएका
स्थानहरूलाई सुिक्षा घेिा मभि िाजिनुपदाछ।
 अनमिकृत व्यजक्त प्रिेश गना सक्ने स्थानहरु (Doors) लाई मनयधिण गरिनुपदाछ। सम्भि
भएसम्ि अनमिकृत पहुँचबाट बच्न सूचना प्रशोिन काया (Data Processing Service) लाई छु ट्टै
ि केही दुिीिा िाजिनुपदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
परिसि सीसीटीभीद्वािा अनुगिन गरिएको छ। यद्यवप:
 भौमतक सुिक्षा िापदण्ि/कायाविमि तिुि
ा ा गरिएको छै न ।
 परिसििा प्रिेश गने व्यजक्तको अमभलेि िाख्ने गरिएको छै न ।
 कायाालयिा टमिानलहरू (कम््युटििा पहुँच हुने वकिोिा ि जस्क्रन सवहतको विद्युतीय
उपकिण) सुिजक्षतरूपिा (प्रयोगकताा बाहेक अरुले नदे ख्ने गिी) िािेको पाइएन। यसिाट
अनामिकृत व्यजक्तले टमिानलिा हे िी तथयांक चोिी गना सक्छन्।
 GIDC को पूणा ले िापिीक्षण यस ले िापिीक्षणको दायिा बावहि भए तापमन ले िापिीक्षण
टोलीले GIDC िाटा सेधटििा िहे का सभाि, स्टोिे ि, नेटिका तथा विपद् व्यिस्थापन
योिना (Disaster Recovery Arrangements) को पिीक्षण गना िाटा सेधटि साईटको
अिलोकन गदाा केधर्द्को तापक्रि २६ मिग्री सेजल्सयसिा िािेको (२०-२४ मिग्री हुनपु ने)
पाइयो । तापिान ि आर्द्ाताको िापन गरिएको मथएन । काठको टे बल, ते ल ि ग्रीि
िस्ता ज्िलधत िस्तुहरू िाटा केधर्द्िा िाजिएका मथए।
ँ ाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) भौमतक सुिक्षा नहुद
कििोि भौमतक सुिक्षा ि मनयधिणले कायाालयको सूचना प्रविमिसँग सम्बजधित उपकिण,
सफ्टिेयि ि िाटािा नोक्सानी पुर्याउन सक्दछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 परिसििा प्रिेश गने व्यजक्तको अमभलेि िाजिनुपदाछ।
 गो्य

तथयांक

प्रशोिन

(Sensitive Data Manipulation)

अनामिकृत व्यजक्तले नदे ख्ने गिी िाख्नुपदाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
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गने

टमिानलहरूको

जस्क्रन

२.९ पहुँच मनयधिण (Access Control)
२.९.१ सूचना प्रविमि पहुँच नीमत (IT Access Policy)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
प्रयोगकतााको जिम्िेिािी अनुसाि प्रणालीिा पहुँच सुमनजित गनाको लामग पहुँच मनयधिण सम्बधििा
स्पष्ट नीमत हुनपु दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयिा सूचना प्रविमि पहुँच सम्बधिी नीमत िा प्रवक्रयाको मनिाािण गरिएको छै न। नयाँ
किाचािी पदस्थापन भएपमछ कायाालय प्रिुिले मनिलाई प्रणालीिा आिश्यक पहुँच ददन मनदे शन
ददने गरिएको छ।
ँ ाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) पहुँच नीमत नहुद
अनमिकृत व्यजक्तको प्रणालीिा पहुँच बढ्न सक्छ । आमिकारिक व्यजक्तले पमन चावहनेभधदा बढी
पहुँच पाउन सक्छन्। यी दुिैको कािणले तथयांकको गोपनीयता ि Intigrity िोजिििा पना
सक्छ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
Access Control Policy तयाि गिी लागु गनुप
ा दा छ। विमभन्न तहका किाचािीलाई ददईने सबै
वकमसिका पहुँच (Access) हरू स्िीकृत गिी काया विििणिा तोवकएको ि आिश्यक पने िाि
पहुँच प्रदान गरिनुपदाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.९.२ मनयुजक्त, सरुिा ि अिकाश
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 नयाँ किाचािी मनयुजक्त िा पदस्थापन हुँदा शुरुिै अमभलेि िाख्ने, स्िीकृत गने ि प्रणालीिा
पहुँच ददने गनुप
ा दाछ।
 किाचािी सरुिा भएि िाँदा सरुिा ििाना ददँदानै साविकिा ददइएको पहुँचलाई हटाएि
िाि ददनुपदाछ । सरुिा भएि आउँदा िामथल्लो तहको मनदे शन मलएि िाि अमभले ि
िाजि आिश्यकता बिोजिि बढी अमिकाि नहुने गिी प्रणालीिा पहुँच ददनुपदाछ ।
 अिकाश हुने किाचािीहरूको पहुँच अमिकाि पुन: सवक्रय गना नमिल्ने गिी मनजष्क्रय
गनुप
ा दाछ ।
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ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कायाालय प्रिुिले नयाँ प्रयोगकताालाई ददने पहुँच (Access) स्िीकृत गने गिे को दे जियो।
यदद प्रयोगकतााको सरुिा भएिा िा कायाालयनै छोिे ि गएिा त्यस्ता प्रयोगकतााको
पहुँचलाई मनजस्क्रय पाने गिे को पाइायो।
 पहुँचका लामग मनदे शन ददने अमिकािी (कायाालयको प्रिुि) ि प्रणालीिा पहुँच उपलव्ि
गिाउने सूचना प्रविमि अमिकािी (IT Administrator) बीच काया विभािन भएको
दे जिधछ।
 प्रयोगकतााको

पहुँच

ि

सुवििाहरूको

सेट-अप, परििािान

ि

मनजष्क्रयता

पूणरू
ा पिा

अमभलेजिकिण गिे को दे जिएन।
ँ ा पने असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
ग) पहुँच मनयधिण हुद
प्रयोगकतााको नाि ि पासििा (User Name and Password Combination) साझा हुने गिी
प्रयोगकतााहरूलाई िेिै अमिकािहरु प्रदान गरिनु हुँदैन िसले तथयांकको फेििदल हुने सम्भािना
बढाउँछ ि फेिबदल कसले गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो हुधछ। पहुँच ि सुवििाहरू कायाालय
प्रिुिले स्िीकृत गिे पिात मलजित रूपिा अमभलेि िािेि िाि प्रदान गरिनुपदाछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालय प्रिुिद्वािा प्रयोगकताालाई अमिकाि ि सुवििाहरूको पहुँच प्रदान गना, सं शोिन
गना िा हटाउन उपयुक्त फािािको प्रयोग गनुप
ा दाछ ।
 सूचना प्रविमििा काि गने किाचािीले प्रयोगकताालाई ददईएको पहुँच ि सुवििाको विििण
स्िीकृत भए नभएको चेकिाँच गिी सोही बिोजिि प्रणालीिा पहुँच उपलव्ि गिाई
फाइमलङ गनुप
ा दाछ ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.९.३ पासििा (Password)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 प्रणाली प्रशासक (System Administrator) ि सािाधय प्रयोगकतााहरुको लामग पासििा नीमत
तयाि गिी लागु गिे को हुनपु दाछ। प्रयोगकतााहरूका लामग सुिजक्षत पासििा अभ्यास िािे
सबै किाचािीलाई िानकािी गिाउनुपदाछ।
 ििबुत पासििा िाख्ने ि सिय सियिा पासििा परिितान गने नीमत लागू गनुप
ा छा ।
 हािािेयि ि सफ्टिेयििा सेट भएका (Saved) पासििाहरू परिितान गरिनु पदाछ।
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 सफ्टिेयि, सभाि ि िाटािा सबै अमिकाि सवहतको पहुँच (System Administrator Access) को
लामग Token िा Smart Card िस्ता Multifactor Authentication (MFA) प्रयोग गनुप
ा दाछ ।
 पासििा सेट गदाा सजिलो अक्षिहरु (Plane Text) ि चलन चजल्तिा प्रयोग भै िहने नाि,
शव्दहरु िाजिनु हुँदैन।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
विद्यिान पासििा अभ्यासहरूिा मनम्न कििोिीहरू पवहचान गरिएको मथयो:
 पासििा सम्बधिी मनयि तयाि गिी लागु गिे को पाइाएन।
 बमलयो पासििा (Strong Password) को लामग आिश्यक ढाँचा (Format) मनिाािण गिे को
पाइाएन।
 नयाँ प्रयोगकताा सेटअप गदाा प्रयोगकतााले िाख्नुपने पासििा कििोि हुँदा पमन System ले
स्िीकाि गिे को पाइयो। Complex Password िािै मलने (Accept) गिे को पाईएन।
सुिजक्षत पासििा ढाँचा लागू नगिे को ि पासििा पुनिःसुमनजित (Re-Confirm) गने व्यिस्था
प्रणालीिा गिे को पाइाएन।
 प्रयोगकतााले पवहलो पटक System िा Log In गदाा पासििा परिितान गना अनुिोि गने
प्रवक्रयालाई अमनिाया गरिएको छै न।
 विशेषामिकाि प्राप्त प्रयोगकताालाई Multi Factor Authentication अमनिाया गरिएको छै न।
 लग मसटिा ग्राहकको पासििा सादा पानािा (Plane text) ले जिएको छ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सुिजक्षत पासििा अभ्यासको अभािले अनमिकृत पहुँच ि प्रणाली एिं िाटाको असुिक्षा हुन िाधछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले अधतिाावष्ट्रय उत्ति अभ्यास अनुशिण गने पासििा नीमत अपनाउनु पदाछ ।
पासििाहरू गैि-विषयगत हुनपु दाछ, सजिलै अनुिान योग्य हुन ु हुँदैन ि बमलयो ढाँचाको हुनपु दाछ।
पासििाहरू मनम्नमलजित ढाँचािा हुनपु दाछिः
 कम्तीिा आठ अक्षिहरू भएको।
 मनम्निध्ये एक िा बढी सिािेश हुनपु दाछ:

o lower-case letter
o upper-case letter
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o number
o punctuation mark.
 Administrator पासििा लािो हुनपु दाछ। क्रििवहत (Random) शब्दहरू सँगै िािी झट्ट
हेदाा उस्ताउस्तै दे जिने िणाहरू सिािेश हुनपु दाछ ।
 अत्यमिक सं िेदनशील प्रणाली ि िाटाको लामग विशेष पहुँच हुने स्थानिा Multi-Factor
Authentication, िस्तै टोकन िा स्िाटा कािाहरू प्रयोग गनुप
ा दाछ।
 पासििा मनयधिणिा ििबूत पासििा, दोहोिो ईधरी (Re-Confirm), पवहलो प्रयोगिा
पासििाको अमनिाया परिितान िस्ता िापदण्ि िाजिनुपछा।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.९.४ प्रणाली मभिको Log In
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 प्रणालीको

सुिक्षा

गना

Log-In/Log-out

प्रवक्रया

मनिाािण

गिे को

हुनपु दाछ

ि

प्रयोगकतााहरूलाई उनीहरूको जिम्िेिािी ि उत्तिदावयत्िका सम्बधििा िानकािी गिाएको
हुनपु दाछ ।
 कुनै प्रयोगकतााले तोवकएको भधदा बढी पटक प्रणालीको पहुँच (Log-In/Log-on) पाउन
असफल

प्रयास

गिे िा

उक्त

प्रयोगकताालाई

स्ितिः

मनजस्क्रय

गिाइानपु दाछ।

यस्ता

प्रयासहरुको अमभले ि प्रणालीिा स्ितिः दताा हुने व्यिस्था गिी सिय सियिा सिीक्षा
गरिनुपदाछ ।
 केही सिय वकबोिा मनजष्क्रय भएिा मनिाारित सियपिात् प्रणालीले प्रयोगकतााको Account
लाई स्ितिः Log-Out गनुप
ा दाछ। उदाहिणका लामग: ५ िा १० मिनेट।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 Log-In/ Log-Out नीमत तयाि गिी कायााधियन गिे को पाइाएन।
 तोवकए भधदा बढीपटक असफल Log-In Attempt पमछ प्रयोगकतााको User Account
स्ितिः मनजस्क्रय हुने व्यिस्था लागु गरिएको छै न िसले गदाा प्रणालीिा Brute Force
Attack िस्ता िोजिि िहने दे जिधछ ।
 वकबोिा 30 सेकेधि (पुिमा निाारित सिय) मनजष्क्रय भएिा प्रणालीले प्रयोगकतााको Account
लाई Log-Out गदाछ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू)
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कायाालयको प्रणालीिा अनामिकृत व्यजक्तहरूले पहुँच प्राप्त गिी िाटाको गोपनीयता ि Data
Integrity कायि नहुन सक्छ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कायाालयले सबै प्रयोगकतााहरूलाई िानकािी गिाई स्पष्ट Log-In/Log-Out कायाविमि
बनाएि लागू गनुप
ा दाछ। केही पटक असफल Log-In प्रयासपमछ प्रयोगकताालाई स्ितिः
मनष्कृय हुने सूचना सवहत स्िचामलत इिेल (Automatic E-mail) िाने व्यिस्था हुनपु छा ि
मनजित सिय मनजष्क्रय भएपमछ फेरि Log-In गनासक्ने व्यिस्था प्रणालीिा हुनपु दाछ ।
 प्रणालीिा िेिै पटक असफल Log-In को प्रयासपमछ प्रयोगकताा िाताहरू स्ितिः मनजस्क्रय
पारिनुपदाछ।

िाता

मनजस्क्रय

गरिएको

अिस्थािा

सूचना

प्रविमि

किाचािीले

प्रयोगकतााहरूलाइा व्यिस्थापनसँग स्िीकृमत मलएि िाि उनीहरूको िाता पुन: सवक्रय
गनुप
ा दाछ।
 सबै प्रयोगकतााहरूिा मनजष्क्रय सिय अिमि (Idel Time) लागू गरिनुपछा ि सं िेदनशील
पहुँचका लामग सािािण उपयोगकतााहरूको भधदा छोटो सिय हुनपु दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.९.५ Administrator ि विशेषामिकाि प्राप्त प्रयोगकतााहरूको अमिकाि
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 Administrator अमिकाि आिश्यकता अनुसाि सीमित व्यजक्तलाई िाि प्रदान गनुप
ा दाछ।
 System Administrator ि अधय विशेषामिकाि प्राप्त प्रयोगकतााहरूको गमतविमि प्रणालीिा
अमभलेि (Log) िािी आिमिक रूपिा सिीक्षा गिे को हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
Administrator तथा अमिकाि प्राप्त प्रयोगकतााहरूले उच्चस्तिीय तथा विशेषामिकाि पहुँच प्राप्त गने
हुनाले यस्ता पहुँचलाई किाइका साथ मनयधिण गरिनुपदाछ। ले िापिीक्षणका क्रििा मनम्न
विषयहरू दे जिएिः
 Administrator अमिकािलाई पयााप्त किाइका साथ मनयधिण नगरिएको ि फायििाल
कजधफगिे सनको काया बाह्य सेिाप्रदायकिाफात सेिा प्राप्त गरिएको छ। यद्यवप, अधय
सेिाप्रदायकहरुलाई पमन फायििालिा पहुँच भएको पाइयो।
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 Administrator अमिकाि प्रदान गनाको मनमित्त एउटा User name बनाइा ि सोही User
name सबै प्रयोगकतााहरूद्वािा साझा प्रयोग गिे को पाइयो। तसथा, कुन व्यजक्तले कुन
कािको ििाफदे वहता मलने भन्ने स्पष्ट भएन ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरु(
Administrator को विशेषामिकािको दुरुपयोगले वहनामिनाको िोजिि िढाउनुका साथै गोपनीयता
भङ्ग हुन,े Data Integrity गुम्ने ि प्रणाली अिरुर्द् हुने िस्ता गम्भीि वकमसिका ितिाहरु आउन
सक्छन्।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 प्रभािकािी रूपिा काया गना पहुँच आिश्यक भए िाि उच्चस्तिीय Administrator पहुँच
ददइनुपदाछ।सो पहुँच अनािश्यक भएिा अमिकाि िािे ि गरिनुपदाछ।
 Administrator पहुँच प्रदान गना Generic User Name प्रयोग गने काया तुरुधत स्थमगत
गरिनुपदाछ। यसको सट्टा, व्यजक्तवपच्छे फिक User Name सेट गिी प्रशासकीय अमिकाि
ददइनुपछा। यी प्रयोगकतााहरूको गमतविमिको अमभलेि िाजिनुपछा ि स्ितधि व्यजक्तबाट
मनयमित रूपिा सिीक्षा गरिनुपछा।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.१० आउटसोमसाङ (Out Sourcing)
२.१०.१ आउटसोमसाङ नीमत
क) िूल्याङ्कनका आिाि
कायाालयले बाह्य सेिा प्रदायक (Outsourcing) िाट सेिा मलने कायाका सम्बधििा स्पष्ट कायाविििण
ि जिम्िेिािी सवहतको नीमत हुनपु दाछ । कायाालयका िहत्िपूण ा िाटा तथा सूचनािा पहुँच हुने
गिी (Core Business को लामग) बाह्य सेिा प्रदायकिाट सेिा मलनुहँद
ु ै न। Support and
Maintenance िस्ता Supporting Business को लामग िाि बाह्य से िा प्रदायक मनयुक्त गनुप
ा दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयले आउटसोमसाङ गना आिश्यक नीमत बनाएको दे जिएन। यसको बाबिुद कम््युटि
ँ कायाालय अत्यमिक िािािा मनभाि
प्रणालीको विकास ि सं चालनका लामग बाह्य सेिाप्रदायकसग
िहेको छ। तथावप आउटसोमसाङ प्राप्त गदाा सािािमनक िरिद ऐन, २०63 को पालना गिी िरिद
गरिएका छन्।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
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आउटसोमसाङिा अमिक मनभािताका कािण िोजिि बढ्दै िाधछ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले आउटसोमसाङ सम्बधिी स्पष्ट नीमत अजख्तयाि गिी बाह्य मनभािता कि गदै लै िानु पदाछ
।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१०.२ सेिा प्रदायक ि किाि अनुगिन
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 प्रत्येक सेिा प्रदायकसँग किाि सम्झौता गरिएको हुनपु दाछ।
 आिश्यक पने सेिाहरूको तह पवहचान गिी सेिा सम्झौता गरिनुपदाछ।
 सेिा प्रदायकसँग मलइाने सेिाहरूको अनुगिनको व्यिस्था हुनपु दाछ।
 सम्झौता िाफात सेिाको गुणस्ति सुमनजितता गरिएको हुनपु दाछ।
 सेिा सम्झौताका प्राििानहरू कायााधियन नहुँदा उजचत कािबाहीको व्यिस्था गनुप
ा दाछ ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयको एज्लकेशन प्रणालीसँग सम्बजधित सूचना प्रविमिका िेिैिसो कायाहरू तीनिटा बाह्य
सेिा प्रदायकहरू िाफात मलने गिी आउटसोमसाङ गरिएका छन्। से िा प्रदायकहरूसँगको किाि
सम्झौताको पालनाको कायासम्पादन िापन तथा सिीक्षा गना कायासम्पादन सूचक मनिाािण
गरिएको छै न। यस कािणले गदाा सेिा प्रदायकहरू िाफात् प्राप्त हुने सेिाको गुणस्ति अनुगिन
गना ि सेिाको विचलन भएिा सो पत्ता लगाउन सक्ने अिस्था दे जिएन।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
कायाालयको सूचना प्रविमि प्रणालीको विकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन प्रभािकािी बनाउन
सवकदै न। प्रणालीको मनयधिण गना ि कायासम्पादन व्यिस्थापन गना असक्षि हुनसक्छ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयले सेिाप्रदायकहरूलाई सहित भएका प्रिुि काया सम्पादन िापन (KPIs) को प्रमतिेदन
मनयमित बुझाउन लगाउनुपछा ि उच्च कायासम्पादन स्ति कायि गनाका लामग अनुगिन,
आधतरिक रिपोवटाङ ि सुिािात्िक व्यिस्थाहरू कायााधियन गनुप
ा दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
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२.१०.३ दक्ष िनशजक्तको वटकाउ (Retaining)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 कायाालयले बाह्य सेिाप्रदायकले सेिा प्रदान गना असिथा भएिा पमन िहत्िपूण ा एिं
सं िद
े नशील कायाहरू सञ्चालन गना सवकने गिी कायाालय मभिै व्यािसावयक ज्ञान भएको
िनशजक्तको व्यिस्था गनुप
ा दाछ।
 व्यिसावयक कायाप्रवक्रयाको स्िामित्िले कायाालयिै आधतरिक रूपिा किाचािी स्थावयत्ि
बढाउँछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
बाह्य सेिाप्रदायकहरूले कायासम्पादन नगदाा िा कायासम्पादन गना असक्षि भएको िण्ििा
कायाालयले आधतरिक रूपिा कायाहरू सञ्चालन गना सक्ने व्यािसावयक ज्ञान भएको िनशजक्त
व्यिस्था गिे को पाइाएन। व्यिसावयक ज्ञान भएको िनशजक्त वटकाइािाख्नका लामग कुनै िास
व्यिस्था गिे को दे जिएन।कायाालयमभि चाििटा सू चना प्रविमि पदहरूिध्ये ले िापिीक्षण सियिा
तीन पदहरू रिक्त भएको ि िेिैिसो सूचना प्रविमि काया आउटसोमसाङ गरिएको दे जियो, िसका
कािण आधतरिक सूचना प्रविमि क्षितािा ह्रास भएको सं केत गदाछ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सेिाप्रदायकहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू िद्द भएिा िा सेिाप्रदायकहरूले सेिा आपूमता गना
असक्षि भएिा कायाालयको कम््युटि प्रणाली सञ्चालन हुन सक्दै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
प्रिुि कायाहरू सञ्चालन गना कायाालयले

आधतरिक सूचना प्रविमि क्षिताको सुदृढीकिण

गनुप
ा दाछ।दक्ष िनशजक्तको स्थावयत्िको लामग नीमतगत व्यिस्था गनुप
ा दाछ ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१०.४ आउटसोमसाङबाट मलइाएका सेिाको ब्याकअप ि प्रकोप उद्दाि नीमत
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 बाह्य सेिा प्रदायकले किाििा व्यिस्था भएको व्यिसाय मनिधतिता नीमत (BCP) /प्रकोप
उद्दाि योिना (DRP) सम्बधिी प्राििानहरूको पालना गनुप
ा दाछ ।
 बाह्य

सेिा

प्रदायकले

आफ्ना

प्रवक्रयाहरू

आिमिक

रूपिा

पिीक्षण

गनुक
ा ा

साथै

BCP/DRP सम्िजधि आिश्यकताहरू पूिा भएको पुवष्ट गनाका लामग स्ितधि िा आधतरिक
लेिा पिीक्षण प्रमतिेदन उपलब्ि गिाउनुपदाछ।
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ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
सेिाप्रदायकहरूसँग

गरिएको

सम्झौता

अनुसाि

कायाालयलाई

“… किािअनुसाि

साइट

ि

ँ सबै िाताहरू ि अमभले िहरू मनिीक्षण गना ददने” शता उल्लेि गरिएको छ।ति
कायासम्पादनसग
सेिाप्रदायकहरूसँगको किाििा व्यिसाय मनिधतिता नीमत (BCP) / प्रकोप उद्दाि योिना (DRP)
सम्िजधि अिश्यक कागिात उपलब्ि गिाउने सम्िजधि व्यिस्था उल्लेि गिे को पाइएन।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
बाह्य सेिािा अमिक मनभािताका कािण विभागको आधतिीक विज्ञता तथा मनयधिण गुम्ने,
गोपनीयता ि िाटाको शुर्द्ता घट्ने िस्ता िोजििहरु हुनसक्छ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
सेिाप्रदायकसं ग बाह्यसेिा प्राप्त गना भविष्यिा हुने सबै किाि सं झौतािा पयााप्त रूपिा व्यिसाय
मनिधतिता नीमत (BCP) /प्रकोप सुिाि योिना (DRP) को सुमनजितता गिाउनुपने सता उल्ले ि
भएको हुनपु दाछ।
ङ) व्यिस्थापनको ििाफ
२.११ Generic Application Controls
२.११.१ इनपुट तथा िुवट व्यिस्थापन (Input And Error Handling)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 प्रयोगकतााले बुझ्ने गिी िाटा तयािी गने प्रवक्रया मनिाािण गिे को हुनपु छा ।
 इनपुट मनयधिण (Input Control) ले मनकायको तथयांक स्िीकृत, आमिकारिक, दोहोिोपना
नभएको ि सही िहेको सुमनजित गनुप
ा दाछ।
 तथयांक इनपुट व्यिस्थाले िानिीय तथयांक प्रविवष्ट (Mannual Data Entry) को िािा
घटाउनु पदाछ।
ु धदा पवहले िुवटहरू सच्याइएको हुनपु दाछ।
 कािोबाि हुनभ
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
कायाालयको िेबसाइटले सेिाग्राहीलाइा अनलाइन कम्पनी दताा ि िावषाक कागिातहरू पठाउन
सहयोग गदाछ । िसले गदाा कायाालयले आधतरिक रूपिा गनुप
ा ने तथयांक प्रविवष्टको िािा
घटाउन सहयोग पुर्याउँदछ। Input Arrangement िा मनम्न सुिाि गना सवकधछ:
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 स्क्यान (Scan) गरिएका तथयांकहरू विद्युतीय रूपिा विद्यिान िहे तापमन भौमतक
प्रमतमलवपहरू पमन सम्बजधित फाइलिा वप्रधट गिी िाजिने गरिएकोले तथयांकको दोहोिो
भण्िािण भएको दे जिधछ।
 प्रयोगकतााहरूलाई अनलाइन दताा गना प्रोत्सावहत गना ि तथयांकको गुणस्ति सुिाि गना
युिि

म्यानुयल/बािम्बाि

सोमिने

प्रश्नहरूलाई

व्यापक

बनाई

िेबसाइटिा

अपलोि

गरिनुपछा।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
अपयााप्त सल्लाहले अनलाइन प्रयोगकताालाई अनलाइन कम्पनी दताा गना हतोत्सावहत गना सक्छ।
कम्पनी िे किाको तथयांक ि फाइलहरू दोहोिो (िुज्लकेशन) भण्िािण हुँदा स्रोत सािनहरूको
अपव्यय हुन िाधछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 प्रयोगकताा िागादशान ि बािम्बाि सोमिने प्रश्नहरू िेबसाइटिा िाजिनुपदाछ।
 Mannual Entry धयूनीकिण गने प्रविमिहरू(िस्तै िः XBRL) को प्रयोग गनुप
ा दाछ।
 िे किाहरूलाई

विद्युतीय

ढाँचािा

िाजिनुपदाछ

ि

िे किाहरूको

दोहोिोपना

धयू नीकिण

गरिनुपदाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.११.२ Output
क) िूल्याङ्कनका आिाि
प्रणालीबाट प्राप्त हुने नमतिा (Output) पूण,ा दोहोिो नभएको ि सही हुनपु छा ि यसले वहसाब
मिलानको सुवििा पमन प्रदान गनुप
ा दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कम्पनी िे जिष्ट्रेसनको लामग प्रयोग गरिने कायाालयको कम््युटि प्रणालीको आउटपुट
मनयधिण गना सक्षि िहेको छै न।
 उदाहिणको लामग, कायाालयको कम््युटि

प्रणालीबाट उपलब्ि

विििण

ि िािस्ि

व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) को सं कलन तथयांक फिक िहे को दे जिधछ।आ.ि.
७५-७६ िा RIMS अनुसाि रु. ७७१,७९३,८४९/- ि कायाालयको प्रणालीअनुसाि रु.
७८३,५०२,९३0/- सङ्कलन गरिएको दे जिधछ।
42

 कायाालयको प्रणालीिा शुल्क िा िरििाना प्रविवष्ट (Entry) भएपमछ िे किा बन्नुपने ति,
िािस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) िा बैंकिा िकि िम्िा भएपमछ िाि प्रविवष्ट
हुधछ। तथयांक प्रविवष्टको िुवटहरूले पमन सङ्कलन हुने तथयांकिा फिक पाना सक्छन्। ईबैंवकङबाट सं कलन भएको िकि कािोबाि भएको अको ददन सेटल हुने हुनाले पमन वहसाब
मिलान नहुन सक्छ।के कािणले गदाा िकि सं कलन ि दाजिला फिक पना गएको हो
सिस्या पवहचान गिी सिािान गनुप
ा दाछ ।
 RIMS ि कायाालयको कम््युटि प्रणालीको िाताको वहसाब के कािणले गदाा फिक पना
गएको हो यवकन गिी वहसाि मिलान गरिनुपदाछ ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू)
ँ च
प्रयोगकतााहरूद्वािा भएका अनामिकृत पह
ु तथा वक्रयाकलापहरू पत्ता नलाग्न सक्दछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 कम््यू टि प्रणालीिा मनयजधित ढाँचाको प्रयोग गिी Input Conform हुने व्यिस्था मिलाउनु
पदाछ ।
 कायाालयको कम््यूटि प्रणाली ि RIMS को तथयांकिीच मनयमित रूपिा वहसाि मिलान
गने व्यिस्था गरिनुपदाछ ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.११.३ Audit Trail
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 Audit Trail ले िहत्िपूणा कािोबािको सम्पादन, overrides ि प्रिाणीकिणका लगहरू प्राप्त
गनुप
ा दाछ।
 अनामिकृत गमतविमि मनगिानीको लामग अमिट रे लको सिय सियिा सिीक्षा गरिनुपदाछ।
 अमिट रे ल फाइल िा रिपोटाहरू पूण ा हुनपु दाछ। अमिट रे ललाई मनजष्क्रय गिे िा सोको
विििण सिािेश हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 कम््युटि प्रणालीबाट Audit trail/Activity Trail प्रमतिेदन प्राप्त गिे को पाइायो ति यी
प्रमतिेदनहरूको मनयमित सिीक्षा गने व्यिस्था िहे को पाइएन।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
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 प्रयोगकतााद्वािा भएका अनामिकृत पहुँच/गमतविमिहरू पत्ता नलाग्न सक्दछ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 Audit Trail Report तयाि गिी मनयमित रूपिा सिीक्षा गरिनुपदाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१२ कायाालयको िेबसाइट
२.१२.१ िेबसाइट मनिााण तथा व्यिस्थापनसम्बधिी मनदे जशकाको पालना
क) िूल्याङ्कनका आिाि
इधटिनेट िेबसाइटले सिकािी मनकायको िेबसाइट मनिााण तथा व्यिस्थापनसम्बधिी मनदे जशका,
२०६८ बिोजििका व्यिस्थाको पालना गिे को हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
ँ ा ६(च)
सिकािी मनकायको िेबसाइट मनिााण तथा व्यिस्थापनसम्बधिी मनदे जशका, २०६८ को बुद
िा

ँ ा
बुद

६(छ)

मनिााण

गरिएको

िेबसाइटको

सुिक्षण

िोजििताको

पिीक्षण

(Security

ँ ा ८ िा प्रत्येक िेबसाइटलाई विशेष आगधतुक,
Vulnerability Audit) गरिएको हुनपु ने तथा बुद
िेिै पटक अिलोकन गरिएका पृष्ठहरू, Bandwidth उपयोग इत्याददको आिाििा िूल्याङ्कन गने
ँ ा ९ िा प्रत्येक कायाालयिा िेबिास्टि िटाइने ि बुद
ँ ा १२ िा
प्राििान िहेको छ।त्यसै गिी बुद
प्रत्येक सिकािी कायाालयले सिकािी इिेल प्रयोग गनुप
ा ने प्राििान िहेको छ। कायाालयले
िेबसाइटको सुिक्षा िोजिि ले िापिीक्षण गिाइएको दे जिएन ि मनिाारित िापदण्ि अनुरुप
िेबसाइटको िूल्यांकन नगरिएको, िेबिास्टि निटाइएको ि स्िीकृत इिेल प्रणाली प्रयोग
नगरिएको दे जियो।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
सिकािी मनदे जशकाको उल्लघं न हुने ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
सिकािी मनकायको िेबसाइट मनिााण तथा व्यिस्थापनसम्बधिी मनदे जशका, २०६८ को सबै
प्राििानहरूको पालना गनुप
ा दाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१२.२ कायाालयको िेबसाइटको सुिक्षा
क) िूल्याङ्कनका आिाि
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कायाालयको Web Server ि Browser बीच भएि िाने सबै इनपुट िाटा सुिजक्षत गना Secure
Sccket Layer (SSL) िा Transport Layer Security(TLS) प्रोटोकोलको प्रयोग गरिनु पदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
 Web Server ि Browser बीचिा Encrypted Link स्थापना गनाको लामग SSL ि TLS
िहत्िपुणा सुिक्षा प्रोटोकलहरू हुन । कायाालयका िेिसाइाटका िेिै िसो पृष्ठहरू SSLद्वािा
सुिजक्षत िहेको भए पमन केही पृष्ठहरू िस्तै गृहपृष्ठ सुिजक्षत िहे को पाइाएन ।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
कायाालयको िेबसाइट असुिजक्षत हुन सक्दछ ि तथयांक चोिी हुने तथा फेििदल हुने िोजिि हुन
सक्दछ ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयको िेबसाइटका सबै पृष्ठहरू SSL िा TLS प्रयोग गिे ि सुिजक्षत िाजिनु पदाछन्।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१२.३ कायाालयको Website Update
क) िूल्याङ्कनका आिाि
Website को मनयमित रूपिा सिीक्षा गिी अद्यािमिक गरिनुपदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
ु रू
कायाालयको Website को मनयमित रूपिा सिीक्षा गरिएको पाइएन। विमभन्न उप-िेनह
(उदाहिणका लामग, “हाम्रो बािे िा” ि “कम्पनी प्रशासन”) िाली िहे को पाइयो।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
कायाालयको Website िा भएको सूचना पुिानो हुन सक्छ। साइट सािग्रीको अभािले
िेबसाइटबाट प्रिाह हुने सािािमनक सेिा प्रप्त गना से िाग्रहीलाइा हतोत्सावहत गदाछ।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
कायाालयको िेबसाइट मनयमित रूपिा अद्यािमिक हुनपु दाछ ि िेबसाइटको सािग्री आिश्यकता
अनुरूप पूणा रूपिा िाजिनुपदाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१३ Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT)
क) िूल्याङ्कनका आिाि
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कायाालयले नेटिका ि प्रणालीहरूको Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT)
मनयमित रूपिा गनुप
ा दाछ। VAPT िाफात पवहचान भएका िोजिि ि कििोिीहरू कि गना ि
सिािान गना सुिािात्िक कदि चामलनु पदाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) गिे को पाइएन। सूचना प्रविमि
शािाद्वािा Vulnerability Assessment पिीक्षण गिाइएको भए तापमन सोको प्रमतिेदन ले िापिीक्षण
टोलीलाई उपलब्ि गिाइएन।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
VAPTको अभाििा सबै सुिक्षा िोजििहरू पत्ता लगाउन सवकँदै न ि सुिक्षा िोजिि आउनुभधदा
अगािै मनिोिात्िक उपायहरू लागू गना सवकँदै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
VAPT पिीक्षणबाट िोजिि पवहचान गिी सिािान िा िोजिि कि गनुप
ा दाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
२.१४ प्रयोगकताा स्िीकृमत पिीक्षण
क) िूल्याङ्कनका आिाि
 सबै नयाँ कम््युटि प्रणालीहरूको स्िीकृमत अजघ User Acceptance Test (UAT) भएको
हुनपदाछ।
 अजधति प्रयोगकतााहरू सवक्रय रूपिा पिीक्षण प्रवक्रयािा सं लग्न िहे को हुनपु दाछ ि अजधति
प्रयोगकतााहरूले स्िीकृमत औपचारिक रूपिा मलएको हुनपु दाछ।
ि) लेिापिीक्षणका व्यहोिा
ु धदा पवहले प्रयोगकताा स्िीकृमत िाँच (User Acceptance
कायाालयको सफ्टिेयि स्िीकृत हुनभ
Test-UAT) गिाइएको पाइाएन।
ग) मनयधिणिा सुिाि गना नसक्दाको असि (सम्भाव्य िोजििहरू(
User Acceptance Test-UAT) को अभाििा लागू गरिएको प्रणालीले प्रयोगकताा तथा सेिाग्रहीका
आिश्यकता पूिा गदै न ि सुिजक्षत मनयधिण िाताििण प्रदान गदै न।
घ) लेिापिीक्षणको मसफारिस
 सफ्टिेयि परिितान ि स्तिोन्नमतका लामग प्रयोगकताा स्िीकृमत िाँच (UAT) गरिनुपदाछ।
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 प्रयोगकताा स्िीकृमत िाँच (UAT) बाट उत्पन्न हुने सुिािात्िक कायाहरूको कायााधियन
गना परिितान व्यिस्थापन प्रवक्रयाहरू लागू गरिनुपदाछ।
ङ) ब्यिस्थापनको ििाफ
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