बीमकको सूचना प्रविवि मार्गदर्गन, २०७६

फार्न
ु , २०७६
कुपण्डोल, लवलतपरु

बीमकको सूचना प्रविवि मार्गदर्गन, २०७६
प्रस्तावनााः बीमकले अवलम्बन गने सचू ना प्रवववि नीवि िथा उपयोगबाट बीवमिको विि रक्षा गनन बाञ्छनीय भएकोले बीमा ऐन,
२०४९ को दफा ८ को उपदफा (घ२) प्रयोग गरी बीमा सवमविले बीमकको सच
ू ना प्रवववि मार्गदर्गन, २०७६ बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारवभिक
१. सवं िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यो मागनदर्ननको नाम “बीमकको सच
ू ना प्रवववि मार्गदर्गन, २०७६” िुनेछ ।
(२) यो मागनदर्नन िरुु न्ि लागु िुनेछ ।
२. पररिाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस मागनदर्ननमा,

(क) æअविलेखÆ भन्नाले कम््यटु र िथा कम््यटु र प्रणालीको प्रयोग गरी विविटल ढााँचामा राविने सबै वकवसमका
ववद्यिु ीय अवभलेि सम्झनु पछन ।
(ि) æऐनÆ भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झनु पछन ।
(ग) æतथ्याङ्कÆ भन्नाले कम््यटु र, कम््यटु र प्रणाली वा कम््यटु र नेटवकन मा प्रयोग गने उद्देश्यले अक्षर, अक
ं ,

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ि)

छवव, ध्ववन, संकेि वा श्रव्य वा श्रव्य दृष्यका रूपमा ियार गररएको वा उत्पादन गररएको सचू ना, ज्ञान,
िानकारी, वववरण िथा अविारण सम्झनु पछन ।
æबीमकÆ भन्नाले ऐनको दफा १० बमोविम बीमक दिान प्रमाणपत्र प्राप्त संगविि साँस्था सम्झनु पछन र सो
र्ब्दले पनु बीमकलाई समेि िनाउाँछ ।
æबीमा व्यवसायÆ भन्नाले ऐन बमोविम िीवन बीमा व्यवसाय वा वनिीवन बीमा व्यवसाय सम्झनु पछन र सो
र्ब्दले पनु बीमा व्यवसाय समेिलाई िनाउाँछ ।
æबीवमतÆ भन्नाले ऐनको दफा १० बमोविम िीवन बीमा िथा वनिीवन बीमा गराउने व्यवि वा संस्था सम्झनु
पछन ।
æववद्यतु ीय हस्तािरÆ भन्नाले ववद्यिु ीय स्वरुपमा भएको िस्िाक्षर सम्झनु पछन ।
æसवमवतÆ भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोविम गिन भएको बीमा सवमवि सम्झनु पछन ।
æसाइबर सरु िाÆ भन्नाले कुनै पवन सचू ना प्रववविमा आिाररि प्रणाली, नेटवकन , सफ्टवेयर वा प्रोग्रामलाई
विविटल आक्रमणबाट सरु क्षा गननका लावग गररने उपाय सम्झनु पछन ।
æसच
ू ना प्रणालीÆ भन्नाले कम््यटु रमा प्रयोग गररएका सबै स्वरुपका सचू ना सक
ं लन, सृिना वा उत्पादन गने,
सम्प्रेषण गने, प्राप्त गने, भण्िारण गने, सरु क्षण गने वा प्रयोग गने प्रणाली सम्झनु पछन ।
æसच
ू ना प्रववविÆ भन्नाले कुनै ववद्यिु ीय माध्यमबाट कायन िथा सेवा प्रवाि गनन प्रयोग िुने सफ्टवेयर,
िािनवेयर, ववद्यिु ीय (इलेक्ट्रोवनक) िथा अन्य सचू ना प्रणाली सम्बन्िी संरचना, ववषय वा प्रववविलाई
सम्झनु पछन ।
æसेवा प्रदायकÆ भन्नाले सचू ना प्रववविमा आिाररि सचू ना प्रणाली, नेटवकन , सफ्टवेयर वा प्रोग्रामको सेवा
प्रदान गने साँस्था सम्झनु पछन ।
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पररच्छे द–२
सच
ू ना प्रवववि प्रणालीको सञ्चालन तथा डेटा सेन्टर
३. सच
ू ना प्रवववि प्रणालीको सञ्चालन र प्रयोर्: (१) बीमकले सचू ना प्रवववि प्रणाली के न्रीय कायानलय लगायि सबै र्ािा,
उपर्ािा िथा सम्पकन कायानलिरूमा प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ ।
(२) बीमकले सचू ना प्रवववि प्रणाली उच्च अविकारी, कमनचारी िथा आवश्यकिा अनसु ार बीमा मध्यस्थकिान सम्मले
प्रयोगमा ल्याउन सक्ट्ने व्यवस्था गननपु नेछ ।
४. डेटा सेन्टर: (१) बीमकले वफविकल िेटा सेन्टर स्थापना गननु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लावग बीमकले क्ट्लाउि िेटा सेन्टरको व्यवस्था समेि गनन सक्ट्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोिनको लावग बीमकले िेटा सेन्टर ववपद व्यवस्थापनको व्यवस्था गननपु नेछ ।
(४) उपदफा (२) को प्रयोिनका लावग बीमक आफैं ले वा नेपालमा दिान भई नेपालवभत्र सचं ालनमा रिेका क्ट्लाउि िेटा
सेन्टरको सेवा सम्बवन्िि सेवा प्रदायकिरुबाट मात्र वलनपु नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोविमको व्यवस्थापन गननका लावग बीमकको के न्रीय कायानलय रिेको प्रदेर् भन्दा बािेक अन्य
प्रदेर्को कुनै स्थानमा िेटा सेन्टरको व्याकअप राख्नपु नेछ ।
(६) बीमकले उपदफा (२) र (३) बमोविमको सेवा अन्य सेवा प्रदायकबाट वलएको रिेछ भने बीमकको सचू ना (िेटा) को
सरु क्षाको विम्मेवारी बीमकको िुनेछ । िसथन, उि कायनका लावग बीमकले सम्बवन्िि सेवा प्रदायकसाँग िररद सम्झौिा िथा ननविस्क्ट्लोिनर सम्झौिा गननपु नेछ ।
(७) बीमकले आफ्नो कोर ए्लीके र्न सभनर बीमकको के न्रीय कायानलयमा राख्नपु नेछ ।
िर, ववदेर्ी बीमकको र्ािा कायानलयको िकमा त्यस्िो एव्लके सन सभनर के न्रीय कायानलय वा मख्ु य र्ािा कायानलयमा
राख्नपु नेछ ।

पररच्छे द-३
वेिसाइट
५. वेिसाइट वनमागण र्नगुपननाः (१) बीमकले वेभसाइट वनमानण गरी सञ्चालनमा ल्याउनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम बीमकले वनमानण गरी सञ्चालनमा ल्याएको वेभसाइट समय सापेक्ष अद्यावविक गदै
लैिानपु नेछ ।
६. न्यूनतम कुरा उल्लेख िएको हुनुपननाः (१) बीमकको वेभसाइटमा कम्िीमा देिाय बमोविको वववरण उल्लेि गननपु नेछः-

(क) वेभसाइट िोल्ने ववविकै देविने गरी िे गाना, टेवलफोन नम्बर, फ्याक्ट्स, इमेल, नक्ट्सा र स्थान सवििको िस्वीर,
(ि) कुन कुन ववषयवस्िु राविएको छ, सोको क्रमवद्ध ढंगले ववषयसचू ी बनाइएको साइट म्याप,
(ग) दरु दृवि, ध्यये, लक्ष्य िथा उद्देश्य,
(घ) सञ्चालक सवमविका सदस्य िथा कायनकारी प्रमि
ु को नाम, िवस्वर, वनयवु ि वमवि िथा पनु नवनयि
ु भएको भए
सो वमवि समेिको वववरण,
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(ङ) बीमकको उच्च व्यवस्थापकीय अविकृ ि िथा ववभागीय प्रमि
ु िरूको िस्वीर सवििको वववरण,
(च) वेभसाइट िल्ु ने ववविकै देविने गरी सचू ना अविकारीको िस्वीर सवििको नाम, पद, सम्पकन नं. र इमेल
सवििको वववरण,
(छ) सेवाग्रािीको लावग कुन कामको लावग कवि समयवभत्र सेवा उपलव्ि गराउने िो र सोको लावग सम्पकन राख्नु
पने पविलो, दोस्रो र िेस्रो अविकृ िको नाम र पद सविि उल्लेि भएको नागररक विापत्र,
(ि) प्रदेर् कायानलय सविि र्ािा, उपर्ािा िथा सम्पकन कायानलयको िे गाना, सम्पकन नम्वर, इमेल र प्रमि
ु को
िस्वीर सवििको वववरण,
(झ) िारी गररएका सबै बीमालेििरू वगीकरण गरी कुन पोटनफोवलयोको िो छुट्याएको वववरण,
(ञ) िारे ि गरे का वा प्रचलनमा नरिेका बीमालेििरूको वववरण,
(ट) सवक्रय बीमा अवभकिानिरूको इिाििपत्र प्राप्त वमवि, बीमा सवमवि र बीमकले वदएको कोि समेिको
वववरण,
(ि) काममा लगाएका बीमा सभेयरको नाम, इिाििपत्र नम्बर, इिाििपत्र प्राप्त वमवि, इिाििपत्र नवीकरण वमवि
सवििको अद्यावविक वववरण,
(ि) बीमकसाँग कुनै व्यवि वा साँस्थाले बीमा गनन चािेको िण्िमा कसरी बीमा गने िो सो सम्बन्िी प्रवक्रया,
(ढ) कुनै घटना घटी दाबी गननपु ने वस्थवि उत्पन्न भएमा बीमकसाँग कसरी दाबी गने िो सो सम्बन्िी प्रवक्रया,
(ण) िालसािी गरी बीमा दाबी वलएको भनी प्रमावणि भएको व्यवि वा साँस्थाको वववरण,
(ि) िीवन बीमा कम्पनीको िकमा नाफामा सररक िुने प्रत्येक बीमालेिको प्रत्येक बषनको बोनस दर,
(थ) सवमविबाट बीमादर िारी गररएको बीमालेिको िकमा बीमार्ुल्क गणना गननका लावग बीमार्ुल्क गणना गने
संयन्त्र वा गणक,
(द) बीमकले प्रत्येक आवथनक बषनमा वरटी िथा फ्याकल्टेवटभ पनु बीमा अन्िगनि कुन कुन पनु बीमकसाँग पनु बीमा
गराएको िो सोको वववरण,
(ि) लेिापरीक्षण गररएको ववगि पााँच वषनको वविीय वववरण िथा मख्ु य सचू काङ्क,
(न) सचू नाको िक सम्बन्िी काननू अनसु ार प्रत्येक िीन मविनामा सावनिवनक गननपु ने स्विः प्रकार्न,
(ऩ) बीवमि िथा सम्बवन्िि सरोकारवालाले सामान्यिया सोध्न सक्ट्ने सम्भाववि प्रश्न िथा उिरिरू,
(प) बीवमि, सरोकारवाला िथा आम नागररकले राय प्रविवक्रया िनाउन सक्ट्ने, राय प्रविवक्रया भण्िारण िुने,
प्रर्ोिन िुने र प्रर्ोविि वववरण उच्च अविकारी समक्ष आवविक रूपमा पग्ु ने व्यवस्था,
(२) यस दफा बमोविमका वववरणिरू पररविनन भएको िण्िमा बढीमा िीन वदन वभत्र अद्यावविक गररसक्ट्नपु नेछ ।
७. अन्य ववषयाः (१) बीमकले आफ्नो वेभसाइटमा यस मागनदर्ननमा उल्लेि गररएको भन्दा थप अविररि अन्य ववषयिरू

आवश्यकिा अनसु ार समेि उल्लेि गनन सक्ट्नेछ ।
(२) वेभसाइटमा बीवमि िथा आम नागररकको लावग उपयोगी िुने अन्य बीमा सम्बन्िी सामग्री राख्नपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) िथा (२) बमोविमका ववषयिरू समावेर् गदान अन्य वनकायको स्वीकृ वि वलनपु ने भए त्यस्िा वनयमनकारी
वनकायिरूको आदेर्को समेि पालना गनपनु नेछ ।
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पररच्छे द-४
इमेल, इन्टरनेट र सफ्टवेयर
८. इमेल: (१) बीमकले आफ्नो िोमेन नेम सवििको औपचाररक इमेलको व्यवस्था गरी प्रयोग गननपु नेछ ।
(२) बीमकले सबै र्ािा, उपर्ािा िथा सम्पकन कायानलयिरूमा कायनरि कम्िीमा अविकृ िस्िरका कमनचारीिरुको
औपचाररक व्यविगि इमेल िे गानाको व्यवस्था गननपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोविम व्यवस्था गररएको औपचाररक इमेल िे गाना कायानलय प्रयोिनका लावग मात्र प्रयोग
गननपु नेछ ।
९. इमेल ठे र्ाना बन्द हुनेाः बीमकको सेवाबाट अवकार् प्राप्त गरे को वा वनलम्वनमा परे को कमनचारीको इमेल िे गाना स्विः बन्द

िुने व्यवस्था गननु पनेछ ।
१०. इन्टरनेटाः बीमकले आफ्नो कायानलयिरूमा अवरूद्ध निुनेगरी इन्टरनेटको व्यवस्था गननपु नेछ ।
११. बीमा सफ्टवेयर: (१) बीमकले आफ्नो कायन सञ्चालनका लावग बीमा सम्बन्िी कोर ए्लीके र्न सफ्टवेयरको प्रयोग

गननपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको सफ्टवेयर वास्िववक समयमा पररणाम वदने सभनरमा आिाररि ररयल टाइम सफ्टवेयर
िुनपु नेछ र एकै समयमा सम्बवन्िि सबै स्थानमा सञ्चालन िुनपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोविमको सफ्टवेयरले सवमविबाट समय समयमा िारी गररने वविीय वववरण सम्बन्िी वनदेवर्का िथा
बीमाङ्कीय मल्ू याङ्कन सम्बन्िी वनदेवर्का बमोविमको प्रविवदेनिरु वनकाल्न सक्ट्ने क्षमिाको िुनपु नेछ ।
(४) यस दफा बमोविमको सफ्टवेयरबाट गररएको कारोवार सोिी वदन बन्द (िे इण्ि) िुने र कुनै पवन अवस्थामा बास्िववक
समय भन्दा अगाविका कारोवारको इन्री गनन, वववरण सर्
ं ोिन वा पररमािनन गनन नसवकने प्रकारको िुनपु नेछ ।
(५) बीमकको सफ्टवेयर चलाउन अविकार प्राप्त प्रत्येक कमनचारीको छुट्टाछुट्टै लगइन आइिीको व्यवस्था गरी यिु र
वप्रवभलेि एक्ट्सेस कन्रोल म्यानेिमेन्ट गननपु नेछ ।
(६) बीमकले सम्पवि र्वु द्धकरण िथा आिक
ं कारी वक्रयाकलापमा वविीय लगानी वनवारण सम्बन्िी काननू मा उल्लेि भए
बमोविमको सफ्टवेयर समेि प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ ।
१२. बीमा एप्स प्रयोर्मा ल्याउन सवकनेाः बीमकले आवश्यकिा अनसु ार मोबाइल िथा अन्य प्रकारका ए्स वनमानण गरी प्रयोगमा

ल्याउनु पनेछ ।
१३. ववद्यतु ीय िक्त
ु ानी सभबन्िी : बीमकले नयााँ बीमालेि िारी गदान, नववकरण गदान, भि
ु ानी गदान वा प्राप्त गदान इिाििपत्र प्राप्त

ववद्यिु ीय भि
ु ानीका माध्यमिरु समेि प्रयोग गननपु नेछ ।
१४. ववद्युतीय हस्तािर सभबन्िी : बीमकले प्रचवलि काननू को अिीनमा रिी ववद्यिु ीय िस्िाक्षरको प्रयोग गननपु नेछ ।
१५. सच
ू ना प्रवववि सरु िा प्रणाली अपनाउनु पननाः (१) बीमकले सचू ना प्रवववि सरु क्षा प्रणाली अपनाउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लावग बीमकले आफ्नो ववद्युिीय अवभलेि िथा िथ्याङ्कको भण्िारण िथा सरु क्षण
गननपु नेछ ।
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(३) बीमकले बाह्य िथा आन्िररक साइबर िोविम िथा क्षविलाई न्यनू ीकरण गनन आवश्यक व्यवस्था गरी साइबर
सरु क्षा गननपु नेछ ।
(४) बीमकले उपदफा (३) को प्रयोिनका लावग साइबर बीमा गननपु नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोविम बीमकले साइबर सरु क्षाका लावग बीमकको सचू ना प्रवववि नीवि सम्बन्िी व्यवस्थामा
वनवाराणात्मक (वप्रभेवन्टभ), अन्वेषणात्मक (विटेक्ट्टीभ) िथा प्रविवक्रयात्मक (रे स्पोन्र्ीब) रणनीवििरू अवलम्बन गननपु नेछ ।
(६) बीमकले आफ्नो सचू ना प्रवववि प्रणालीमा सरु क्षा प्रणाली कायम गदान कम्िीमा देिायका ववषयिरू सम्बोिन भएको
िुनपु नेछः(क) सचू नाको भौविक िथा बािावरणीय सरु क्षा,
(ि) िािनवेयर िथा नेटवकन को सरु क्षा,
(ग) कम््यटु र भाइरस िथा अन्य मालवेयरिरूबाट सरु क्षा,
(७) बीमकले आफूसाँग भएको सूचनाको वगीकरण गरी सोिी आिारमा सचू ना उपर पिुचाँ को सीमा वनिानरण गननपु नेछ ।
(८) बीमकले कुनै व्यवि वा साँस्थालाई आउटसोवसनङ गरे को भए सोबाट उत्पन्न िुन सक्ट्ने िोविमको व्यस्थापन गननपु नेछ ।
(९) बीमकले सचू नाको प्रयोग र सरु क्षाको सम्बन्िमा आवश्यकिा अनसु ार सम्बवन्िि कमनचारीिरूलाई सचेिना िथा
िावलम कायनक्रम सञ्चालन गननु पनेछ ।
पररच्छे द-५
सच
ू ना प्रवववि प्रणाली परीिण
१६. सच
ू ना प्रवववि प्रणालीको परीिण : (१) बीमकले ईिाििपत्र प्राप्त सचू ना प्रवववि सम्बन्िी परीक्षकबाट वावषनक रुपमा
आफ्नो सचू ना प्रवववि प्रणालीको परीक्षण गननपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम सूचना प्रवववि प्रणाली परीक्षणको प्रविवेदन आवथनक वषन समाप्त भएको छ मविना वभत्र
सवमविमा पेर् गननपु नेछ ।
(३) सचू ना प्रवववि प्रणालीको परीक्षण गदान कम्िीमा देिायका ववषयवस्िु समेवटएको िुनपु छन ः(क) प्रयोगकिानको आविकाररकिा,
(ि) आन्िररक िथा बाह्य पक्षबाट सचू ना प्रवववि प्रणालीमा पग्ु न सक्ट्ने सम्भाववि िोविम,
(ग) सचू नाको सरु क्षा, सचू ना प्रवववि प्रणालीमा भएका संवेदनर्ील पक्षिरू,
(घ) िेटावेस िथा कारोवारको सुरक्षा,
(ङ) नेटवकन िथा िािनवेयरको सुरक्षा,
(च) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था िथा कायानन्वयनको अवस्था,
(छ) प्रणालीमा प्रत्यक्ष पिुचाँ रोक्ट्न सक्ट्ने उपाय िथा आिारिरू,
(ि) प्रणालीमा पिुचाँ कायम गने अनविकृ ि प्रयत्न सम्बन्िी ववषय,
(झ) सचू ना प्रवववि प्रणाली बीमकको लावग पणू न रूपमा उपयि
ु भए नभएको ववषय,
(ञ) प्रणालीमा अन्य कुनै िोविम भएको िण्िमा सोको वववरण ।
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१७. सच
ू ना प्रवववि ववपत व्यवस्थापन : (१) प्रणालीको सरु क्षा िथा िोविम व्यवस्थापनका लावग प्राकृ विक िथा मानवीय

क्षविसगं सम्बवन्िि पक्ष समावेर् भएको प्रकोप व्यवस्थापन योिना ियार गरी कायानन्वयन गननपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको योिनामा कम्िीमा देिायका ववषयिरू समावेर् गरे को िुनपु नेछः(क) िेटा सेन्टर िथा स्ट्याण्िवाई साइट वा ववपद व्यवस्थापन (पनु रुत्थान) साइट,
(ि) िेटा, पावर िथा प्रणालीको व्याकअप ,
(ग) ररकभरी टाइम अव्िेवक्ट्टभ र ररकभरी ्वाइन्ट अव्िेवक्ट्टभ,
(घ) घटना व्यवस्थापन,
(ङ) िेटा सेन्टर िथा प्रकोप व्यवस्थापनमा भएको सचू नाको कारोवार िथा िथ्याङ्कको पणू िन ाको सम्बन्िमा,
(च) सचू नाको सरु क्षा सम्बन्िमा ।
पररच्छे द–६
ववववि
१८. सच
ू ना प्रवववि सभबन्िी नीवत तयार र्नगुपननाः (१) बीमकले यस मादनगर्ननको अिीनमा रिी आफ्नो आन्िररक सचू ना प्रवववि
नीवि ियार गरी लागु गननपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको नीविमा अल्पकालीन र दीघनकालीन सचू ना प्रवववि सम्बन्िी रणनीवििरु संलग्न गरे को
िुनपु नेछ ।
(३) बीमकले प्रयोग गरे को प्रणालीलाई व्यववस्थि गननका लावग बीमकको आन्िररक वनयन्त्रण प्रणालीमा आवश्यक
व्यवस्था गरे को िुनपु नेछ ।
१९. सक्कली उत्पादन प्रयोर् र्नगपु ननाः बीमकले प्रणालीमा प्रयोग िुने सबै िािनवये र िथा सफ्टवेयर वा सो सम्बन्िी सक्ट्कली

उत्पादनिरू प्रयोग गननपु नेछ र त्यस्िा उत्पादनिरूको सक्ट्कली ईिाििपत्र (लाईसेन्स) राख्नपु नेछ ।
२०. सच
ू ना प्रवववि प्रणाली अद्यावविक र्नगपु ननाः (१) बीमकले सचू ना प्रवववि प्रणाली माफन ि गररने कारोवारको वनयवमि

अनगु मन िथा आवश्यकिा अनरू
ु प सचू ना प्रवववि प्रणालीको अद्यावविक गरी सोको िानकारी सम्बवन्िि कमनचारी
र प्रयोगकिानलाई वनरन्िर वदनपु नेछ ।
(२) सचू ना प्रवववि प्रणाली उपलब्ि गराउने साँस्थाले सचू ना प्रवववि प्रणाली अद्यावविक गरे अनरू
ु प बीमकले आफ्नो
कारोबारमा आउन सक्ट्ने सम्भाववि िोविमलाई दृविगि गरी आवश्यकिा अनसु ार आफ्नो कायनसम्पादन क्षमिाको स्िरोन्नवि
गननपु नेछ ।
(३) सचू ना प्रवववि प्रणालीको रे िदेिका लावग बीमकले छुट्टै प्राववविक कमनचारीको व्यवस्था गननपु नेछ र त्यस्िो
कमनचारीको काम, किनव्य र अविकार स्पि रूपमा िोवकएको िुनपु नेछ ।
२१. प्रवतवेदन पेर् र्नगपु ननाः बीमकले यस मागनदर्नन बमोविम सच
ू ना प्रवववि प्रणालीको परीक्षण गरी अनसु चू ी १ को ढााँचामा

आवथनक वषन समाप्त भएको छ मविना वभत्र सवमविलाई वावषनक प्रविवेदन पेर् गननपु नेछ ।
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२२. बािा अड्काउ फुकाऊाः यो मागनदर्नन बमोविम कायन सञ्चालन गदान कुनै बािा अि्काउ परे मा सवमविले बािा अि्काउ

फुकाउन सक्ट्नेछ ।
२३. व्याख्या र्नन अविकाराः यस मागनदर्ननको व्याख्या गने अविकार सवमविलाई िुनेछ ।
२४. खारेजी र बचाऊाः (१) बीमकको वेभ साइट सम्बन्िी व्यवस्था, २०६५ िारे ि गररएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोविमका व्यवस्था बमोविम भए गरे का काम कारवािीिरु यसै मागनदर्नन बमोविम भए गरे को मावननेछ ।
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अनूसच
ू ी१
(दफा २१ साँग सम्बवन्िि)

प्रवतवेदन
क्र.स.ं

वर्षगक

वववरण

बीमकको नाम र मख्
ु य कायागलयको ठे र्ाना

१.

(नाम, ठे गाना, सम्पर्क नं., इमेल, टोल फ्रि नं. उल्लेख गने)

बीमकको सच
ू ना प्रवववि नीवत

२.

(सचू ना प्रफ्रिफ्रि प्रणाली खरिद योजना, व्यिसाय फ्रनिन्तिता ि प्रार्ृ फ्रतर् प्रर्ोपबाट
रिर्भि गने योजना, डेटा सेन्टि ि फ्रिपत व्यिस्थापन योजना, इन्फिमेशन सेक्यरू िटी,
नेटिर्क सेक्यरू िटी, सचू ना प्रफ्रिफ्रि जोफ्रखम व्यिस्थापन, साइबि सेक्यरू िटी पोफ्रलसी,
सचू ना प्रफ्रिफ्रि पिीक्षण पोफ्रलसी आफ्रद सम्बन्िी जानर्ािी समािेश गने )

डेटा सेन्टर (सच
ू ना के न्र)

३.

(भौफ्रतर् सभकि, क्लाउड सभकि तथा भिच्यल
ु सभकि र्े हो उल्लेख गने ि सभकि लाइसेन्स,
सेिा प्रदायर्सँगर्ो खरिद सम्झौता तथा नन-फ्रडस्क्लोजनि सम्झौता समेत समािेश
गने )

सच
ू ना प्रवववि ववपत व्यवस्थापन के न्र

४.

(भौफ्रतर् सभकि, क्लाउड सभकि तथा भिच्यल
ु सभकि र्े हो उल्लेख गने ि सभकि लाइसेन्स,
सेिा प्रदायर्सँगर्ो खरिद सम्झौता तथा नन-फ्रडस्क्लोजनि सम्झौता समेत समािेश
गने )

औपचाररक वेिसाइट

५.

(वेभसाइटको नाम, वेभ िोवस्टङ् सेिा प्रदायर्सँगर्ो खरिद सम्झौता तथा ननफ्रडस्क्लोजनि सम्झौता समेत समािेश गने )

औपचाररक इमेल

६.

( इमेलर्ो मेल सभकि सम्बन्िी जानर्ािी ि र्ायकलयर्ो औपचारिर् इमेलहरुर्ो संख्या
उल्लेख गने)

बीमा सफ्टवेयर

७.

( िेभमा आिारित हो िा डेष्र्टपमा आिारित िा रियलटाइम हो उल्लेख गने , सभकि
लाइसेन्स, सेिा प्रदायर्सँगर्ो खरिद सम्झौता तथा नन-फ्रडस्क्लोजनि सम्झौता समेत
समािेश गने )

बीमा एप्स

८.

(मोबाइल एप्स िा अन्य प्रर्ािर्ो एप्स हो उल्लेख गने)

सच
ू ना प्रवववि सभबन्िी अन्य वववरण

९.

(फ्रिद्यतु ीय भक्त
ु ानीर्ा माध्यमहरु, फ्रिद्यतु ीय हस्ताक्षिर्ो प्रयोग, फ्रभफ्रडयो र्न्फे िे न्स
फ्रसस्टम, फ्रसफ्रसटीभी जडान, फ्रिद्यतु ीय हाफ्रजिी आफ्रद प्रयोग गिे र्ो िा नगिे र्ो उल्लेख गने
ि अन्य सचू ना प्रफ्रिफ्रि प्रणाली प्रयोग भएमा सोर्ो फ्रिििण समेत उल्लेख गने )

१०.

सच
ू ना प्रवववि वविार् प्रमुखको वववरण
(नाम, फ्रिभाग/शाखा, इमेल, मोबाइल नं., मातहतर्ा सचू ना प्रफ्रिफ्रिसँग सम्बफ्रन्ित
प्राफ्रिफ्रिर् र्मकचािीहरुर्ा फ्रिििण उल्लेख गने)


बीमकको सच
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