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राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारर्ा र च ुनौती
चचरन कोइराला*
ले खसार
सुरचक्षत, स्वतन्र एवम् सम्मानपूवक
ष जीवनयापन मामनसको नैसमगषक अमधकार हो । मानवीय ष्ट्रहत एवम्
ु को स्वतन्रता, सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, राष्ट्रियता,
कल्यार् गनुष सरकारको दाष्ट्रयत्व हो ।मुलक
स्वाधीनता, स्वामभमान, नागररकको हकष्ट्रहतको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आमथषक समृष्ट्रि र समुन्नमत एवम्
राष्ट्रिय चाहनाको सं रक्षर् आमथषक, राजनैमतक, कूटनैमतक तथा शचि प्रक्षेपर्का माध्यमबाट गररने
व्यवस्थापकीय ष्ट्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । परम्परागत अवधारर्ामा राष्ट्रिय सुरक्षालाइष
एक रािले अको रािमामथ गररने आिमर् वा अमतिमर्को ष्ट्रवरुिमा मलइने रक्षा नीमतलाई मार बुचिन््यो।
अष्ट्रहले मानवीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाचजक सुरक्षा, वातावरर्ीय सुरक्षा आददलाई मानवोचचत व्यवहारका
पक्षहरूबाट हेने गररन्छ । ष्ट्रवज्ञान र प्रष्ट्रवमधको ष्ट्रवकाससँगै रािले अपनाउने सुरक्षाका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवर्यहरू
जस्तैैः राजनैमतक, आमथषक, सामाचजक, कुटनैमतक, सूचना र पयाषवरर् आदद समेत यसमा समावेश हुन
आउँ छन्। आजको सन्दभषमा ष्ट्रवश्वको प्रमुख सुरक्षा च ुनौतीको रूपमा पयाषवरर्ीय सङ्कट, आर्ष्ट्रवक युि प्रसार,
राजनैमतक बष्ट्रहष्करर् एवम् प्रष्ट्रवमधले मनम्त्याउने सङ्कट मानवीय अचस्तत्वको ष्ट्रवनाशका कारर्का रूपमा
रहेका छन् भने उन्नत प्रष्ट्रवमधका कारर् पमन जोचखम बढ्दो छ, उि जोचखम व्यवस्थापन गनष शचिशाली
सङ्गठन, उत्तम राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत, कुशल नेतत्ृ व, प्रष्ट्रवमधको प्रयोग, साइबर सुरक्षा नीमतको मनमाषर् र
कायाषन्वयन गनष आवश्यक छ । यसका लामग सरकारको इच्छाशचि, कमषचारीतन्रको साथ, सचेत
नागररकहरूको सष्ट्रिय सहभामगता एवम् खबरदारी आवश्यक दे चखन्छ ।

शब्दकु ञजीैः आतङ्कवाद, ष्ट्रवश्वव्यापीकरर्, पयाषवरर्ीय सङ्कट, आर्ष्ट्रवक परीक्षर्

*अनुसन्धान

अमधकृत, नेपाल सरकार

इमेलैः kochiranz@gmail.com
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ष्ट्रवर्यप्रवेश
सुरक्षा जोचखम वा खतराबाट मुि भएको अवस्था हो

। आधुमनक ष्ट्रवश्वको दै मनक जीवनको छटपटी,

तनाव, डर, भय, अस्वस्थ प्रमतस्पधाष मबमसषएको अवस्था एवम् शान्त र स्वतन्र भएको अनुभमू त हुन ु सुरक्षा
हो । वतषमान पररवेशमा सुरक्षा भन्नाले ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेरमभरका बहुआयाममक ष्ट्रवर्यवस्तुहरू समेष्ट्रटएको राष्ट्रिय

ु को सावषभौममकता¸
सुरक्षाको बृहत् अवधारर्ा हो । सुरक्षा बृहत् र बहुआयाममक ष्ट्रवर्य भएकोले यसले मुलक

राष्ट्रिय अखण्डता¸ भौमतक¸ सामाचजक¸ आमथषक, सांस्कृमतक र मानवीय पक्षलाई समेत समेट्दछ । राष्ट्रिय
सुरक्षाअन्तगषत सावषजमनक र मनजी मूल्य मान्यताहरू, राष्ट्रिय सम्मान र गौरवका ष्ट्रवर्यवस्तु लगायत
आमजनताको जीउधनको सुरक्षा एवम् सामाचजक सांस्कृमतक मूल्य मान्यताको सं रक्षर्समेत पदषछन् ।
यसका अमतररि वातावरर्¸ सुशासन¸ ष्ट्रवकास र मानव अमधकारको पक्षलाई पमन राष्ट्रिय सुरक्षाले समेट्दछ।
ष्ट्रवश्वमा भइरहेको द्रत्ततर
ष्ट्रवकासले समाजमा पारे को प्रत्यक्ष प्रभावले राष्ट्रिय सुरक्षाको ष्ट्रवर्य थप पेचचलो
ु

भएर आएको छ । ष्ट्रवद्यमान अवस्थामा रािहरूमबच हुने ठु ल्ठु ला युिहरूको तुलनामा रािमभरै हुने

आन्तररक सङ्घर्षहरू सापेचक्षक रूपमा बष्ट्रिरहेका छन् । गररबी, बेरोजगारी, सामाचजक ष्ट्रवभेद तथा अमतवादी
सोचाइले गदाष द्वन्द्वका स्वरूपहरू बदमलएका छन् । भूमण्डलीकरर् तथा प्रष्ट्रवमधको द्रतु ष्ट्रवस्तारले फैमलएको
ु अन्तराषष्ट्रिय सुरक्षा वातावरर्बाट अलग रहन मुचस्कल
कोरोना भाइरस जस्ता महामारीले कुनै पमन मुलक
भएको छ ।

ऐमतहामसक मन्थन
प्राचीन समयमा ममश्रका ष्ट्रफरऊनहरूले (Egyptian Pharaohs) व्यचिगत सुरक्षाका लामग मनजी सुरक्षा
गाडषहरू भाडामा मलने गरे का एवम् प्राचीन रोममा सम्राटहरूले व्यचि, पररवार र सम्पचत्त सुरक्षाको लामग
सुरक्षा गाडषहरू राख्ने गरे का मथए ।

प्राचीन इचजप्टमा सं वेदनशील जानकारी तथा सूचना भेटाउन वा सुरचक्षत गनष इचन्िप्शन ष्ट्रवमध प्रयोग

गररएको पाइन्छ । पुरातनतामा स्पाटषन्सले जानकारी तथा सूचनाको सुरक्षाका लामग ट्रान्सपोजेसन साइफर
(कोमडङ/मडकोमडङ) प्रयोग गरे को पाइन्छ, जसमा कागजात मभरका अक्षरहरूको वास्तष्ट्रवक चस्थमत पररवतषन

गनुष समावेश मथयो । जुमलयस मसजरलाई सैन्य उद्देश्यका लामग इचन्िप्शन प्रयोग गने पष्ट्रहलो व्यचि हुन ्
भनेर चचमनन्छ, जसले अक्षरहरू (Letters) लाई अक्षरले (Alphabet) अदलीबदली गरे र कागजात तथा सूचना
पठाउँ थे । सन् १७९५ मा थोमस जेफरसनले जेफरसन मडस्क वा दिल साइफर मसजषना गरे का मथए
जसको दा मभन्सी कोडसँग समानता मथयो ।

थोमस हब्सले सन् १६५१ मा शचिशाली राज्य मनमाषर्मा सावषभौम सुरक्षाको अवधारर्ा ल्याएका मथए

भने इमानुअल कान्टले यस अवधारर्ालाई ष्ट्रवस्ताररत रूपमा राजनैमतक, आमथषक, सांस्कृमतक पक्षसँग जोडेर
चचाष गरे का मथए । सन् १९७० पश्चात् कुनै पमन रािले सामुदाष्ट्रयक र राष्ट्रिय सुरक्षाका अमतररि
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राजनैमतक, सामाचजक, धाममषक, आमथषक र पयाषवरर्ीय अवस्थासँग मानवीय जीवनलाई गाँसेर सुरक्षाको अनुभमू त
ददलाउने कायषप्रमत जोड ददइएको पाइन्छ।

सुरक्षा र केही अवस्थामा यसको अभावले मौमलक रूपमा हामी अष्ट्रहले बाँचचरहेको आधुमनक सं सारको रूप

पररवतषन गरे को छ । यसको प्रमुख उदाहरर् दोस्रो ष्ट्रवश्वयुिको दौडान प्रयोग गररएको जमषन इमनग्मा
कोडलाई मलन सष्ट्रकन्छ ।

सुरक्षा के हो ?
सुरक्षा मनचश्चत पररभार्ाष्ट्रवहीन ष्ट्रववादास्पद अवधारर्ा हो । ‘सुरक्षा कसका लामग ?’,‘कस्तो खालको सुरक्षा?’,
‘कस्ता च ुनौतीबाट सुरक्षा ?’ र ‘कुन उपायबाट सुरक्षा ?’ जस्ता ष्ट्रवर्यहरूसँग सम्बचन्धत प्रश्नहरू उठ्ने
गरे का छन् । यस्ता प्रश्नका उत्तरहरू सुरक्षाका ष्ट्रवमभन्न पररभार्ा र अवधारर्ाहरूमा भर पने भएकोले

यसको सवषसम्मत पररभार्ा भएको पाइँदैन । यद्यष्ट्रप ष्ट्रवमभन्न सन्दभषमा भएका व्याख्याहरू मनम्नअनुसार छन्:
•

सुरक्षाको सन्दभष ष्ट्रवन्दु राज्य हो । राज्य र सेना एउटा अराजक ष्ट्रवश्वमा उच्चतम सुरक्षा हामसल गने
माध्यम हुन ् । - Howard, 1983

•

राज्य सुरचक्षत छ भने त्यहाँ रहने जनता पमन सुरचक्षत हुन्छन । राष्ट्रिय स्वतन्रता र भौगोमलक
अखण्डता राज्यसँग सम्बचन्धत दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ष पक्ष हुन ् । - Bajpai, 2002

•

सुरक्षाको अवधारर्ा हरे क नागररकको व्यचिगतस्तरसँग अन्तरसम्बचन्धत हुन्छ । यसले मामनसको
बृहत्तर ष्ट्रहतलाई समेट्छ । यसले मामनसलाई सुरक्षा प्रदान गनुक
ष ा साथै पानी, खाद्यान्न, बासस्थान,
रोजगारी, स्वास््य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा समेत पहुँच वृष्ट्रि गदषछ । यी आवश्यकता
प्राप्त गनुष सं सारका प्रत्येक व्यचिको मौमलक अमधकार हो । त्यसैले नागररकका ष्ट्रयनै आवश्यकताहरूको
समष्ट्रिगत रूप सुरक्षा हो । - Myers, 1993

•

राज्यका जनता एवम् नागररकहरूमा डर, भय, रास, दररद्रता र गररबीबाट उन्मुचिको अनुभमू त र प्रत्याभूमत
गराउनु नै सुरक्षा हो । ‘अभाव र भयबाट मुचि’ जस्ता पक्षबाट नागररकहरूको ष्ट्रहत र जीवनको
सं रक्षर् गनुष सुरक्षा हो । (UNDP, 1994)

ु को सावषभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, राष्ट्रिय ष्ट्रहत, स्वामभमान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा,
यसैगरी मुलक

आमथषक, सामाचजक, वातावरर्ीय एवम् सांस्कृमतक तत्त्वहरूको जगेना तथा अन्तराषष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीमत,
आमथषक सािेदारीमा मछमेकीका अपेक्षाहरूसँग सन्तुलन ममलाउँ दै राष्ट्रिय स्वाथषको सं रक्षर् गनुल
ष ाई राष्ट्रिय
सुरक्षा व्यवस्थापनका रूपमा व्याख्या गररएको पाइन्छ ।

समग्रमा राज्यको आमथषक सबलीकरर्, सं रचना, स्वतन्रता र शासन व्यवस्थाको सुरक्षा, मानव जीवनको
अचस्तत्व मार नभई बाँच्नलायक जीवनका लामग अपररहायष सतष र अन्ततैः मानव ष्ट्रहत र आत्मसम्मानको
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प्रविषन, ष्ट्रवभेद, दमन, नरसं हार, जातीय सं हार, ष्ट्रहंसाजस्ता अपराधको सन्रासबाट मुचि, ष्ट्रवश्वजगत्बाट अहस्तक्षेप,
अनािमर् तथा सम्मानपूर्ष व्यवहारको अनुभमू त नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो ।

सुरक्षा मामनसको सम्मानपूवक
ष बाँच्न पाउने अमधकार, ष्ट्रवश्वव्यापी मानव अमधकारको घोर्र्ापरले अचघ
सारे का आधारभूत अमधकार, अन्तराषष्ट्रिय र क्षेरीय प्रमतबिता, अन्तराषष्ट्रिय अमभसचन्ध र सम्िौता, रािसङ्घले

अनुमोदन गरे का सुरक्षाका धारर्ा र प्रमतज्ञापर एवम् गौरवपूर्ष इमतहास, परम्परा, भूगोल, भूराजनीमत,

सामाचजक, सांस्कृमतक, भाष्ट्रर्क, बहुलता, सं वैधामनक प्रावधान र गमतशील राजनैमतक पररवेशमसत सम्बचन्धत
छ।

परम्परागत अवधारर्ामा राष्ट्रिय सुरक्षालाइष एक रािले अको रािमामथ गररने आिमर् वा अमतिमर्को
ष्ट्रवरुिमा हुने रक्षा नीमतलाई मार बुचिन््यो भने हाल आएर यो नयाँ अवधारर्ा र आयामहरूमा ष्ट्रवकास
भएको पाइन्छ । अन्तराषष्ट्रिय, राष्ट्रिय र सामाचजक पररवेशमा ज्ञान¸ ष्ट्रवज्ञान र प्रष्ट्रवमधको ष्ट्रवकाससँगै जष्ट्रटल

बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारर्ामा रािले अपनाउने सुरक्षाका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवर्यहरू जस्तै राजनैमतक,
आमथषक, सामाचजक, कुटनैमतक, सूचना र पयाषवरर् आदद समेत समावेश हुन आउँ छन् । नेपालको सन्दभषमा
्
नेपाली जनता नै राज्यशचिका मूल स्रोत र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख ष्ट्रवर्य वा पक्ष हुन।

सुरक्षाको अवधारर्ा
परम्परागत अवधारर्ा :
•
•
•
•
•

यथाथषवादी र नवयथाथषवादीहरूका सन्दभषमा सुरक्षाको सन्दभष ष्ट्रवन्दु राज्य,
सीमाना र शासकहरूको सुरक्षामा जोड,

राज्यकेचन्द्रत सुरक्षा अवधारर्ाको मसिान्त,
राष्ट्रिय स्वतन्रता र भौगोमलक अखण्डता,

राज्यहरूमबचको शचि सङ्घर्ष, युि एवम् राज्यको सुरक्षा सुमनचश्चतताका लामग सैन्य क्षमता ष्ट्रवकास।

आधुमनक अवधारर्ा :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

नागररकहरूको ष्ट्रहत र जीवनको सं रक्षर्,
जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुमत,

मानव जीवन स्वतन्र र सम्मानपूर्ष बाँच्ने अनुकूलता,
मानवीय आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच,

राज्यकेचन्द्रत सुरक्षाबाट मानव सुरक्षामा जोड,

मानव जीवन र मानवीय गररमा जस्ता ष्ट्रवर्यहरू,

वैचश्वक बौष्ट्रिकता र सूचना तथा सञ्चार प्रष्ट्रवमधमा आधाररत सुरक्षा,
मानव ष्ट्रवकास, मानव अमधकार, सावषजमनक सुरक्षा, द्बन्द्ब समाधान,

समग्रमा आमथषक, सामाचजक, राजनैमतक, वातावरर्ीय एवम् मानवीय सुरक्षाको अवधारर्ा ।
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मुख्यत: सुरक्षाको परम्परागत अवधारर्ा सेनालाई स्रोत मनधाषरर्को ष्ट्रवशेर्ामधकार प्राप्त हुन्छ भन्ने मथयो तर
आधुमनक मान्यताले सुरक्षाको स्तरको गम्भीरतालाई महत्त्व ददएको छ । सुरक्षाको केन्द्र राज्य सँगसँगै

ु मभर व्याप्त गररबी, आयको असमानता, खाद्य असुरक्षा,
मानवलाई प्राथममकता राचखएको पाइन्छ । मुलक

राजनैमतक, सामाचजक, सांस्कृमतक, शैचक्षक, जातीय, वगीय, धाममषक एवम् लैचङ्गक ष्ट्रवभेद, ष्ट्रहंसात्मक द्बन्द्बमा
परे का पीमडतहरूले प्राप्त गनुप
ष ने न्याय र क्षमतपूमतषका ष्ट्रवर्य, मानव अमधकारका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको अवहेलना,

आन्तररक ष्ट्रवस्थापन, शरर्ाथी समस्या, आतङ्कवाद, साइबर अपराध, प्राकृमतक प्रकोपको जोचखम, जलवायु
पररवतषनजस्ता ष्ट्रवर्य राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो र कमतपय ष्ट्रवर्य रािको सीमाबाष्ट्रहर पुगेर ष्ट्रवश्वव्यापी सुरक्षा
चासोका ष्ट्रवर्य बन्न पुगेका छन् । यसरी हेदाष सुरक्षा मानव सुरक्षाका रूपमा बहुआयाममक, बहुपक्षीय राष्ट्रिय
प्राथममकताको ष्ट्रवर्य बन्न पुगक
े ो छ ।

सुरक्षाका आयामहरू
ु को भौगोमलक, सामाचजक, आमथषक र राजनैमतक रूपमा दे शको पूर्ष सुरक्षालाई
राष्ट्रिय सुरक्षाले मुलक

बुिाउँ छ। हरे क दे शले आफ्ना आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आधाररत राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अमत महत्त्वपूर्ष
राष्ट्रिय ष्ट्रहतका ष्ट्रवर्यहरूलाई बाह्य आिमर् वा आन्तररक दबाब र च ुनौतीहरूबाट सुरचक्षत गदै सं विषन र
प्रविषन गनुप
ष ने हुन्छ ।

ु को सावषभौममकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौमतक, सामाचजक, आमथषक,
सुरक्षा बहुआयाममक ष्ट्रवर्य भएकाले मुलक
सांस्कृमतक र मानव पक्षलाई समेट्छ । सुरक्षाअन्तगषत सावषजमनक र मनजी मूल्य मान्यताहरू, राष्ट्रिय सम्मान
र गौरव, जीउधन एवम् सामाचजक-सांस्कृमतक मूल्यको जगेनाष र सं रक्षर् पमन पदषछन् ।वातावरर्, सुशासन,

ष्ट्रवकास र मानव अमधकारको पक्षलाई पमन राष्ट्रिय सुरक्षाले समेट्छ । यी क्षेरमा उत्पन्न हुने समस्या र
जोचखमलाई न्यूनीकरर् गदै समग्रमा रािका अमत महत्त्वपूर्ष राष्ट्रिय ष्ट्रहतहरूको रक्षा, सुरक्षा नीमतमा
समेष्ट्रटन्छ ।

राि रािका मबचमा परम्परागत तनावहरूको स्वरूप फेरबदल भई सं सारका ष्ट्रवमभन्न भागमा जातीय, भाष्ट्रर्क,
क्षेरीय र धाममषक द्बन्द्बहरू भइरहेका छन् । मतनले कमतपय स्थानमा अमतवादी र पृथकतावादी स्वरूप मलई

मनदोर् नागररकहरूले ज्यान गुमाउनु परे को र शरर्ाथी समस्या उत्पन्न हुने गरे को छ। सङ्गदठत अन्तराषष्ट्रिय
अपराध र आधुमनक प्रष्ट्रवमधको दुरुपयोग बष्ट्रिरहेको छ । जलवायु पररवतषन र प्राकृमतक प्रकोपले पयाषवरर्ीय
सन्तुलनमा जोचखम उत्पन्न हुने गरे को छ।

प्राकृमतक स्रोतहरूको अमत र अव्यवचस्थत दोहन, अमनयचन्रत जनसङ्ख्या वृष्ट्रि, महामारी रोगहरूको ष्ट्रवस्तार,
खाद्य असुरक्षा एवम् स्वच्छ ष्ट्रपउने पानीको अभावजस्ता समस्या दे खापरे का छन् । स्रोतहरूमा सीममत
व्यचि तथा रािहरूको बढ्दो आमधपत्यले असमानताको मसजषना गरी द्बन्द्व उत्पन्न हुने गरे को छ। यसप्रकार

अन्तराषष्ट्रिय सुरक्षा वातावरर् जष्ट्रटल तथा च ुनौतीपूर्ष बन्दै गएको र पररवमतषत भइरहेको पररचस्थमतमा राष्ट्रिय

सुरक्षा सुदृि हुन ु अत्यावश्यक छ । आन्तररक र बाह्य पररचस्थमतको समयमै ष्ट्रवश्लेर्र् गरी रक्षा नीमत,
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परराि नीमत, अथष नीमत, आन्तररक सुरक्षा तथा सावषजमनक सूचना नीमतका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कायम

गनुप
ष ने हुन्छ । यसका लामग राजनैमतक, आमथषक, कूटनैमतक, सुरक्षा र सूचना जस्ता स्रोत साधनको समुचचत
समायोजन गनष र राष्ट्रिय सुरक्षाको लक्ष्य हामसल गनष राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत प्रविषन गरी सुरक्षाको सुदृिीकरर्
गनष आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका च ुनौतीहरू
आन्तररक च ुनौती:
•
•
•

शासकीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु,
अपराध श्रृङ्खलालाई तोड्नु तथा न्यूनीकरर्,
वातावरर्ीय क्षयीकरर्का न्यूनीकरर्,

• राजनैमतक प्रमतबिताको अनुसरर् तथा पालना,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कानुन तथा व्यवस्थासम्बि च ुनौती र खतरा,
जनसाचङ्ख्यक असन्तुलन,
शरर्ाथी व्यवस्थापन,

बसाइँसराई व्यवस्थापन,

सामाचजक-आमथषक असमानता न्यूनीकरर्,
प्राकृमतक स्रोतको क्षमत न्यूनीकरर्,
अमतवाद, जामतवाद मनयन्रर्,

अपराधको राजनैमतकरर् र राजनीमतको अपराधीकरर्,
ष्ट्रवष्ट्रवधता व्यवस्थापन,

• त्याङ्क सुरक्षा,
•
•
•
•
•
•
•

सामाचजक सञ्जाल तगा आमसञ्चारका माध्यमको गलत प्रयोगमा रोक,
पररवतषन प्रमतरोधी समूहहरूको व्यवस्थापन,
अव्यवचस्थत सहरीकरर्को व्यवस्थापन,
डर, भय, रासबाट जनतालाई मुि गनु,ष

सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन एवम् प्रबलीकरर्,

महत्त्वपूर्ष व्यचि एवम् प्रमतष्ठानहरूको सुरक्षा र सं रक्षर्,

सं ष्ट्रवधानको सफल कायाषन्वयन एवम् सङ्घीयताको सं बिषन ।

बाह्य च ुनौती:
•
•
•

आतङ्कवादको मनयन्रर्/मनर्ेध साइबर अपराधको रोकथाम तथा मनयन्रर्,
सङ्गदठत अपराधको मनयन्रर्,

सीमानाको सुरक्षा तथा हस्तक्षेप ,
130

प्रशासन, वर्ष 52, अङ्क 1, पूर्ाषङ्क 134, पृ. 125-136
•
•
•
•
•
•

महामारी मनयन्रर् एवम् रोकथाम,

आर्ष्ट्रवक र रासायमनक हमतयारको मनर्ेध,
जलवायु पररवतषनको न्यूनीकरर्,
गररबी उन्मुलन,

ष्ट्रवश्वव्यापीकरर्बाट हुने बेफाइदाको न्यूनीकरर्,
कुटनैमतक कौशलताको प्रदशषन,

• िन्ि सामाधान एवम् शाचन्त स्थापना,
•
•

हस्तक्षेप, अनुचचत राजनैमतक दबाब,
ऊजाष सङ्कट आदद ।

सुरक्षासम्बन्धी ष्ट्रवर्यमा गहन सावषजमनक बहसको अभाव खचट्करहेको अवस्थामा ष्ट्रवगत केही वर्षदेचख यस्ता

बहस प्रारम्भ भएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका बहुआयाममक कायषसूची र च ुनौतीका ष्ट्रवर्यमा केचन्द्रत रही
सुरक्षा अवधारर्ामामथ व्यापक बहसको आवश्यकता छ । मानव सुरक्षाको अवधारर्ाको ष्ट्रवकाससँगै

राजनैमतक, सामाचजक, आमथषक, सांस्कृमतक र वातावरर्ीय पक्षलाई समावेश गरी सुरक्षासम्बन्धी पररभार्ा र
कायषसूचीहरूको पररमध व्यापक बनाउँ दै लमगएको छ । सुरक्षाको दृष्ट्रिकोर् परम्परागत राज्यकेचन्द्रत

अवधारर्ाबाट मानवकेचन्द्रत अवधारर्ामा रूपान्तररतसमेत भएको छ । यसका लामग राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत

मनमाषर् एवम् कायाषन्वयनमा महत्त्वपूर्ष भूममका मनवाषह गनुप
ष ने मनकाय राष्ट्रिय सुरक्षा पररर्द्लाई अध्ययन,
अनुसन्धान, नीमत मनमाषर् वा कायाषन्वयनमा लैजाने प्रष्ट्रियामा उपयुि कदम चाल्नुपने दे चखन्छ । सीममत
ज्ञान र उचचत ष्ट्रवश्लेर्र्को अभावले गदाष सुरक्षाका सन्दभषमा नयाँ अवधारर्ाको ष्ट्रवकास हुन सकेको छै न।
त्यसैले सुरक्षामभर समेष्ट्रटन आउने ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवर्यलाई सावषजमनक बहसमाफषत नीमत मनमाषर् तहमा सकारात्मक
दबाब पुर्याउनु आजको आवश्यकता भएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीमतको आवश्यकता र अवस्था
राज्य र नागररकहरूका लामग राज्यले उपलब्ध गराउने सुरक्षाको समग्र सं रचना तथा नीमतगत उपकरर्को
एकीीकृत स्वरूप नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत हो । प्रत्येक राज्यको सुरक्षा, सबलता, सं रक्षर् र सम्विषनका

लामग आफ्नो मौमलकतामा आधाररत सुरक्षा नीमत हुन्छ । दीघषकालीन सोचअनुसार राष्ट्रिय रर्नीमतका
आधारमा तय भएको सुरक्षा नीमतले रािलाई बमलयो बनाउँ छ । बदमलँदो सुरक्षा वातावरर्अनुसार उत्पन्न

हुनसक्ने सुरक्षाका च ुनौतीको सामना गनष, राष्ट्रिय स्रोत साधनको समुचचत उपयोग गरी राष्ट्रिय एकता र

सामाचजक सद्भाव अक्षुण्र् राख्न, उत्पन्न हुनसक्ने सबै प्रकारका जोचखम र प्राकृमतक खतराको सम्बोधन गनष
तथा रािका सुरक्षा सं यन्र र सं रचनालाई आधुमनक प्रष्ट्रवमध र उपकरर्ले सुसचज्जत गरी सुदृि र सक्षम
तुल्याउनसमेत मजबुत सुरक्षा नीमत चाष्ट्रहन्छ । त्यसैगरी प्रमतबि राष्ट्रिय एकता र ष्ट्रवश्वशाचन्तका लामग कुनै
पमन रािका लामग सवषस्वीकायष राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत आवश्यक हुन्छ ।
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राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेरमा उत्पन्न हुने समस्या र जोचखमको पष्ट्रहचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरर् गदै राष्ट्रिय
ष्ट्रहतको रक्षा गनुष नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीमतको मूलभुत कायष हो । यो राज्यको सुरक्षासम्बन्धी मूल नीमत हो।

यसअन्तगषत रक्षा नीमत, परराि नीमत, अथष नीमत, आन्तररक सुरक्षा नीमत, सावषजमनक सूचना नीमत, गृह नीमत
जस्ता क्षेरगत नीमतहरू रहने गदषछन् । राजनैमतक, आमथषक, कुटनैमतक सुरक्षा र सूचना जस्ता शचिसाधनको
समुचचत समायोजन गनष र राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्य हामसल गनष राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दभषमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीमत, २०७३ ले बाह्य हस्तक्षेप, खुला अन्तराषष्ट्रिय सीमाना, सीमा अमतिमर्,

बाह्य घुसपैठ र चलखेल, इन्धन र ऊजाष सङ्कटलाई प्रमुख सुरक्षा च ुनौती र खतराका रूपमा औल्ँ याएको
छ । आन्तररक खतराका रूपमा शासकीय स्वरूप रूपान्तरर् र सङ्िमर्काल, राजनैमतक अचस्थरता र
ष्ट्रवभाजन, ध्र ुवीकरर्, सङ्कीर्ष साम्प्रदाष्ट्रयकता र क्षेरीयता जस्ता ष्ट्रवर्य प्रमुख रूपमा नीमतमा समावेश मथए।

अपराधको राजनीतीकरर् र राजनीमतको अपराधीकरर् गने प्रवृचत्त, श्वेत अपराध, समुदायमा बढ्दो ष्ट्रहंसा,
कमजोर अथषतन्र र परमनभषरता, ष्ट्रवखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गमतष्ट्रवमध र सष्ट्रियता, मछमेकी तथा
ँ
अन्य रािहरूको सरोकार र चासो पमन सुरक्षा च ुनौतीका रूपमा औल्याउँ
दै च ुनौतीको सामनाका ष्ट्रवमभन्न
रर्नैमतक लक्ष्य पमन नीमतले समेटेको मथयो । राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयाममक र बृहत् ष्ट्रवर्यसम्बि भएकाले

सकेसम्म सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेको सुरक्षा नीमत प्रभावकारी र ददगो हुन्छ । समय, काल,

पररचस्थमत र राष्ट्रिय अवस्था, आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार समयसापेक्ष पुनरावलोकन र
पररमाजषनसष्ट्रहत आगामी सुरक्षा नीमत मनमाषर् हुन आवश्यक छ ।

शीतयुिको समामप्त र ष्ट्रवश्वव्यापीकरर्को तीव्रतासँगै एक ध्र ुवीय ष्ट्रवश्व व्यवस्थामा पररवतषन आई बहुध्र ुवीय

शचि सन्तुलनको अवस्था मसजषना भइरहेको छ । अन्तराषष्ट्रिय शचि केन्द्र िमशैः एमसया महादे शतफष

ु हरूको चासो
उन्मुख रहेको, ष्ट्रहन्द-प्रशान्त क्षेरमा रर्नैमतक सुरक्षाका माममलाहरूमा ष्ट्रवश्व शचि मुलक
रहेको, बाह्य ष्ट्रवश्व एक ध्र ुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्र ुवीय शचि सन्तुलनतफष उन्मुख रहेको तथा अन्तराषष्ट्रिय र
ु मुलक
ु मबचको परम्परागत असमिदारी, तनाव र द्बन्द्बका
क्षेरीय शचि सन्तुलनमा पररवतषन आएको, मुलक

रूपमा समेत पररवतषन आएको, बसाइँसराइ, वातावरर् ष्ट्रवनाश, धनी र गररबमबचको खाडल, आतङ्कवादका
कारर् आन्तररक द्बन्द्ब वृष्ट्रि भएको जस्ता ष्ट्रवर्यहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी सुरक्षा नीमत अद्यावमधक
हुन आवश्यक दे चखन्छ ।

ु मा अन्तराषष्ट्रिय आतङ्कवादको असर, साइबर हमला, सीमा समस्या,
नेपाल लगायत दचक्षर् एमसयाली मुलक
प्राकृमतक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, उपयोगको समस्या, हमतयार र ष्ट्रवस्फोटक पदाथषको ओसारपसार, मानव

तस्करी र आतङ्कवादले मलने सीमा वारपार सुरचक्षत आश्रयस्थलको प्रयोगको समस्या, सशस्त्र द्बन्द्व,
अवाचञछत बाह्य प्रभाव, राजनैमतक अचस्थरता, खुला सीमा, आमथषक नाकाबन्दी, सङ्गदठत अपराध, कानुनी
शासनको कायाषन्वयनमा अवरोध र साम्प्रदाष्ट्रयकता तथा क्षेरीय सङ्कीर्षता जस्ता ष्ट्रवर्यले नेपालको
आन्तररक सुरक्षा च ुनौतीपूर्ष बन्दै गएको छ । जलवायु पररवतषन, ष्ट्रहउँ पग्लने अनुपातमा वृष्ट्रि, सामुदद्रक
सतह बढ्ने, अल्प र अमतवृष्ट्रि, बािीपष्ट्रहरो, भूक्षय, डिे लो, वनजङ्गल ष्ट्रवनाश, वातावरर् प्रदूर्र् एवम् आर्ष्ट्रवक
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परीक्षर् लगायतका कारर् मरुभूममकरर् हुने िम वृष्ट्रि भएको र यसले मानवीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न
भइरहेकोले यस्ता ष्ट्रवर्यहरूको समाधानमा सुरक्षा नीमतले सम्बोधन गनुप
ष ने दे चखन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको सुरक्षा च ुनौती
ँ ै गएका छन् भने
मानव सङ्घर्षकै पररर्ामस्वरूप मानव सभ्यताको ष्ट्रवकासमा नयाँ नयाँ आयामहरू थष्ट्रपद
समाजको आमूल पररवतषन पमन सम्भव भएको छ । वतषमान समयमा मानव अचस्तत्वलाई नै खतरा पुग्ने
गरी मानवीय आष्ट्रवष्कारको (अ) ष्ट्रवकासले गमत मलएको र यसले ष्ट्रवमभन्न मुद्दाहरू मसजषना गरे को छ ।

(क) पयाषवरर्ीय सङ्कट
अन्तराषष्ट्रिय मञ्चमा पयाषवरर्सम्बन्धी मुद्दा बिी चचन्ताको ष्ट्रवर्य बनेको छ । यसले पाररचस्थमतक प्रर्ालीको

आधार पररवतषन गरररहेको छ; जलवायु पररवतषनले नकारात्मक असर पारररहेको छ । प्राकृमतक सं साधनमा
पयाषवरर्को स्थायी प्रबन्ध सुमनचश्चत गनुष च ुनौतीपूर्ष दे चखएको छ । ष्ट्रवश्वमा एक प्राकृमतक सन्तुलन छ
जसको अङ्ग मानव एवम् अन्य प्रार्ी‚ धरती‚ जल तथा वातावरर् हो । जब कुनै पमन अङ्गमा प्राकृमतक

वा अप्राकृमतक कारर्बाट पररवतषन आएमा असन्तुलनको चस्थमत उत्पन्न हुन जान्छ र सङ्कट मनम्तने गदषछ।
पयाषवरर् असन्तुलनकै कारर् धेरै प्राचीन सभ्यताहरूको अन्त्य भएको इमतहास पाइन्छ । मामनसको घोर

लालची प्रवृचत्त‚ तीव्र औद्योमगकीकरर्‚ प्राकृमतक सं साधनको िूर दोहन‚ छोटो समयमै अमधक उत्पादनमा
होड‚ उपभोिावादी सं स्कृमत लगायतका कारर्ले प्रकृमतको मूल सं रचना ष्ट्रवकृत भएको छ, हुँदै गएको छ।

उन्नमत र समृष्ट्रिका नाममा भएका बेसरु ा दौडले प्रकृमतका बहुमूल्य स्रोत साधनहरूको मनमषम क्षयीकरर्
भइरहेको छ । ष्ट्रवश्वका सम्पन्न एवम् शचिशाली रािहरूिारा प्रथम हुने होडमा ऊजाष स्रोतको तीव्र

दोहनबाट ऊजाष भण्डार ररचत्तँदै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या र खाद्यान्नको असन्तुलन बष्ट्रिरहेको छ ।
उन्नमतको दुव्यषसनमा फसेको समाज जसरी भए पमन प्रगमत चाहन्छ जब की त्यहाँ ष्ट्रवकासको नाममा ष्ट्रवनाश
नै ष्ट्रकन नहोस् ।

प्रकृमतको प्रत्येक वस्तु मानवको प्रयोगका लामग मार हो भन्ने मामनसहरूको मनरथषक सोचबाट पयाषवरर्लाई

मलनु मानव समाजको दुगमष त हो । प्रकृमतको उदारता‚ दानचशलता वा प्रच ुरतालाई मामनसले आफ्नो नैसमगषक

अमधकार सचम्ियो । मानवको यही शोर्र्वादी सङ्कीर्ष मानमसकताकै कारर् पयाषवरर् असन्तुलनको भयावह
स्वरूप मनमाषर् भएको छ । प्रकृमतमामथ लामो समयदे चख नै भइरहेको दोहनले पयाषवरर्मा क्षमत पुग्दा
त्यसको दुष्पररर्ाम बािीपष्ट्रहरो‚ भूकम्प‚ जलवायु पररवतषन‚ सुख्खापन‚ पृ्वीको तापिम वृष्ट्रि‚ ओजोन

तहको ष्ट्रवनाश‚ अम्लीय वर्ाष‚ अमतवृष्ट्रि‚ ष्ट्रहमताल सुक्ने‚ ष्ट्रहमालमा ष्ट्रहउँ को मारा घट्ने‚ सामुचन्द्रक तह
बढ्दै जाने‚ बढ्दो मरुभुममकरर्‚ जीवहरूको अचस्तत्व सङ्कट‚ दूष्ट्रर्त पानी‚ पाररचस्थमतक प्रर्ालीमा ह्रास

जस्ता अनेक रूपमा पररलचक्षत भइरहेको छ । कृष्ट्रर्मा नयाँ नयाँ ष्ट्रकराहरूको आगमन‚ िारहरूको
आिमर्ले बाली नाली नि तथा प्रजनन प्रष्ट्रियामा फेरबदल भई उत्पादन क्षमतामा नै ह्रास आउँ दा खाद्य
सुरक्षा सङ्कट मनम्तने खतरा बढ्दै गएको छ । नयाँ नयाँ भाइरसको ष्ट्रवश्वव्यापी प्रकोप‚ है जा‚ महामारी
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दे चखँदै गएकोले मानव स्वास््यमा गम्भीर खतरा दे खा परे को छ । माटोको उवषराशचि‚ पानीको मुहान
सुकी मनरन्तर प्रवाह शचि‚ अचक्सजन ददने स्रोतहरूको क्षमता एवम् स्वच्छ वातावरर् मनमाषर् गने स्रोतहरूमा

ददनानुददन ह्रास आई प्राकृमतक स्रोतसाधनहरूको आन्तररक शचिमा क्षय भइरहेको छ । ष्ट्रपउने पानी‚

पाररचस्थमतक पिमत‚ खाद्य प्रर्ाली‚ सामुचन्द्रक तट तथा मानवीय स्वास््यसमेतमा असर दे खा पनुष एवम्
ष्ट्रवपद् बढ्दै जानुले मानवीय अचस्तत्वमै खतरा उत्पन्न भइरहेको छ ।

(ख) आर्ष्ट्रवक युि प्रसार
हामीले चचन्ता बन्द गरे र आर्ष्ट्रवक हमतयारसँग प्रेम गनष मसके पमन के मबसषन हुँदैन भने यसले हामीलाई
कष्ट्रहल्यै प्रेम गने छै न । हामीले आर्ष्ट्रवक हमतयारको चचन्ता गनष जरुरी छ । यी हमतयारहरू यही ष्ट्रवश्वमा
छन् । अमधकांश हमतयारले अष्ट्रहले पमन अकल्पनीय ष्ट्रवध्वंश मच्चाउन सक्छन् ।

- जजष मासन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयका अथषशास्त्रका प्रोफेसर टे लर कोवेन
मामथको उद्गारबाट नै प्रस्ट हुन्छ । आज ष्ट्रवश्वको गम्भीर र पेचचलो समस्या हो आर्ष्ट्रवक युि । आज

ु पष्ट्रहलो हुने होडमा आर्ष्ट्रवक युिको चेतावनी ददइरहेको अनुभमू त हुन्छ । सन्
हरे क शचिशाली मुलक
१९४५ यता आर्ष्ट्रवक हमतयार मानव ष्ट्रवरुि प्रयोगमा आएको छै न । हामी आज यस्ता हमतयार अबको

इमतहासमा मनचष्िय रहने अनुमान गदै छौँ अकोतफष हामी यस्तो हमतयारको प्रेमपूर्ष प्रमतस्पधाषमा पमन छौँ।

शचि रािहरूको पररचय र पष्ट्रहचान नै कोसँग कमत हमतयार छन् भन्नेमा गर्ना भइरहेको छ । यो अवस्था

पक्कै पमन सुखद होइन ष्ट्रकनष्ट्रक ष्ट्रिलो वा चाँडो मामनसले जमतसुकै सकारात्मक सोच राखे पमन मामनस
आफैले भण्डारर् गरे को हमतयारले मानवीय अचस्तत्वलाई खतरा पैदा गनेछ । आर्ष्ट्रवक हमतयारको
प्रयोगबाट जुनसुकै समयमा अकल्पनीय ष्ट्रवध्वंश मच्चाउन सक्छन् । यस्ता आर्ष्ट्रवक हमतयारहरूले

नेतत्ृ वको सनक बिाइददन्छन्‚ उन्माद थष्ट्रपददन्छन् र नयाँ तानाशाह जन्माइददन्छन् । यो शताब्दीको हरे क

मामनस आर्ष्ट्रवक युिलाई मलएर त्यमत साह्रो चचचन्तत भएको पाइँदैन बरु प्रमतस्पधी भएको दे चखन्छ जुन
एकदमै घातक हुनसक्छ । त्यसैले आर्ष्ट्रवक हमतयारको चचन्ता गनष जरुरी छ । जसले मानवीय अचस्तत्वमै
खतरा उत्पन्न गरररहेको छ ।

(ग) प्रष्ट्रवमधले मनम्त्याउने ष्ट्रवनाश
प्रष्ट्रवमध मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएको छ । प्रष्ट्रवमधको ष्ट्रवकासले हरे क कुराहरूको अथष र

पररभार्ा नै पररवतषन गररददएको छ । प्रष्ट्रवमधको पुराना कामहरू हराएका छन्, असान्दमभषक हुँदै गएका
छन् । प्रष्ट्रवमधले मानवीय जीवनको अथष नै बदमलददन सक्छ । यसका कारर् सामाचजक आमथषक उथलपुथल
सामना गनुप
ष ने हुनसक्छ। यसले मनम्त्याउने ष्ट्रवनाशले मानव जामतको अचस्तत्व नै समाप्त पानष सक्छ ।

स्वचामलत प्रष्ट्रवमधले लाखौँ मामनसको रोजगारी खोस्न सक्छ । ष्ट्रवकास र समृष्ट्रिको नाममा अष्ट्रवकास र
ष्ट्रवनाश मनम्त्याउन सक्छ । मामनसको कामहरू रोबोटले गरररहेको छ । युवल नोह हरारीले भनेिैँ एउटा

ष्ट्रवशाल प्रयोजनष्ट्रवहीन वगषको उदय हुने छ । यो बेरोजगार प्रयोजनष्ट्रवहीन वगष र कृमरम अब्बलताको
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शचिशाली वगषमबच तीव्र घर्षर् पैदा हुनछ
र त्यसले ष्ट्रवशाल असमानता खडा गनेछ। अप्राकृमतक
े

बौष्ट्रिकतायुि हमतयारले मनम्त्याउने असमानता‚ शोर्र्को पररर्ाम आजको मामनसले कल्पना गरे भन्दा पमन
भयावह हुने मनचश्चत छ ।

ु को सामाचजक आमथषक योजना‚ रर्नीमत‚ नागररकहरूको ष्ट्रववरर्‚ व्यचिगत जीवन‚ सामाचजक
गररब मुलक

एवम् सांस्कृमतक व्यवहार‚ राजनैमतक प्रर्ाली‚ सुरक्षा प्रबन्धको सम्पूर्ष जानकारीको त्याङ्क शचिशाली
रािहरूको चचप्समा सीममत हुने छ । एउटा स्वतन्र दे शको सम्पूर्ष डाटा (सूचना) अको शचिशाली

दे शसँग हुँदा त्यो दे श स्वाधीन र स्वतन्र रहन सक्दै न । एउटा दे श अको दे शको मनगरानीमा रहँदा‚
एउटा समाज अको समाजको मनगरानीमा रहँदा त्यसले मडचजटल तानाशाहीपन मनम्त्याउन सक्छ । डाटा
उपमनवेशमा पररर्त हुन सक्छ ।

हरारीका अनुसार जैष्ट्रवक ज्ञान‚ कम्प्युटरको शचि र डाटा एकअकाषमा गुर्न गदाष मान्छे लाई ह्याक गनष
सक्ने क्षमता बन्छ । तपाइसँग प्रशस्त जैष्ट्रवक ज्ञान छ‚ कम्प्युटरको शचि छ र आवश्यक डाटा छ भने

मेरो शरीरलाई ह्याक गनष सक्नु हुन्छ‚ मेरो ददमाग र मसङ्गो जीवनलाई ह्याक गनष सक्नुहन्ु छ । त्यस
पमछ मेरो व्यचित्व‚ राजनैमतक दृष्ट्रिकोर्‚ यौन चररर‚ मानमसक कमजोरी‚ मेरो सबैभन्दा ठु लो डर र
आशाबारे तपाईँलाई थाहा हुनछ
े । तपाईं मलाई आफूले बुिेभन्दा धेरै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहन्ु छ र यस्तो
तपाईँले मसँग मार होइन अरू जो कोहीसँग गनष सक्नुहन्ु छ । यसरी एक मामनसले अको मामनसलाई

योजनाबि ह्याक गनष सफल हुनछ
े । मामनस एउटा रहस्यमय प्रार्ी रहने छै न । जसले मामनस ह्याक
गनष ममल्ने जनावर हो भन्नेमा ष्ट्रवश्वास गनुप
ष नेछ ।

मानवीय मचस्तष्कभन्दा अप्राकृमतक बौष्ट्रिकताको दबदबा बढ्दै जाँदा मामनसको मनर्षय गने अमधकार र

स्वतन्रता हनन हुन्छ । स्वतन्रताको लडाईंमा मानव होममने अवस्थाले फेरी एउटा मन युि सुरु गनेछ
र त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा भयावह हुनछ
े । यसतफष नसोच्ने हो भने प्रष्ट्रवमधजन्य भाइरसको महामारी फैमलन
सक्नेछ र त्यसले मानवीय अचस्तत्व नै सखाप पानष सक्छ ।

मनष्कर्ष
आजको सुरक्षा मुख्यतैः सूचना प्रष्ट्रवमध सुरक्षा र साइबर सुरक्षामा केचन्द्रत र ष्ट्रवकमसत भएको छ । जसमा
प्रष्ट्रवमध, प्रष्ट्रिया र मनयन्रर्हरू समावेश गररएका छन् । जुन प्रर्ाली, नेटवकषहरू र डाटालाई साइबर
हमलाबाट बचाउनको लामग मडजाइन गररएको हो । सुरक्षाका ज्ञात खतरालाई रोक्नको लामग ष्ट्रवकमसत

हुन्छ । यद्यष्ट्रप आजका धेरै खतराहरू "अज्ञात" छन् र उन्नत प्रष्ट्रवमधका कारर् जोचखम बढ्दो छ, उि
जोचखम व्यवस्थापन गनष शचिशाली सङ्गठन, उत्तम नीमत, कुशल ष्ट्रवशेर्ज्ञ नेतत्ृ व, ष्ट्रवकमसत प्रष्ट्रवमध र
साइबर सुरक्षा नीमतको तजुम
ष ा र कायाषन्वयन गनष आवश्यक छ ।

डर शताब्दीयौंदे चख रहँदै आएको छ र ती डरहरू हराउने छै नन्, यद्यष्ट्रप हामीले उनीहरूसँग गने व्यवहार
एवम् तररका ष्ट्रवकमसत हुँदै जानेछ । प्रष्ट्रवमध जस्तोसुकै पररष्कृत र आधुमनक भए तापमन अथवा
135

चचरन कोइराला, 2078
आष्ट्रटषष्ट्रफमसयल इन्टे मलजेन्सको उन्नत रूपमै ष्ट्रवकमसत भए तापमन सुरक्षा मानव जीवन खतराबाट मुि रहने
छै न बरु यसले थप भय र जोचखमका नयाँ भेररयन्टहरू आष्ट्रवष्कार गनेछ र मनचश्चत रूपमा मानव भष्ट्रवष्यलाई
च ुनौती ददनेछ र पुनैः प्रष्ट्रवमधको उपयोगबाटै समाधान पष्ट्रहल्याउनेछ।
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