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PART I 

नीक्षतको दायरा 
 

यो नीक्षत सबै उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मंच डोटी संग सम्बक्तित व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ । 

सान्दक्षभकक व्यक्तिहरूमा कमकचारी, बोडक सदस्यहरू, स्वयंसेिकहरू, र छोटो अिक्षिका कमकचारीहरु लगायत 

यस संस्थासंग आबद्ध सबै  समािेश छन्।  
 

भाग 1 मा सबै सान्दक्षभकक व्यक्तिहरूका लाक्षग उपयोगी र िेबसाइटमा सािकिक्षनक रूपमा उपलब्ध हुने 

खण्डहरू समािेश छन् । 
 

भाग II मा खण्डहरू समािेश छन् िुन बोडक र िररष्ठ नेतृत्व टोलीका लाक्षग आरोप र िोखाका घटनाहरूको 

ििाफ क्षदन प्रयोग गररन्छ, र िोखा क्षिरोिी संसृ्कक्षत क्षनमाकण गदकछ। 
 

1 भ्रष्टाचार, िोखा, घुसखोरीको पररभाषा 
 
भ्रष्टाचार, ठगी र घुसखोरीको पररभाषा पररक्षशष्ट १ मा पाइन्छ । 
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तपाईं हकदार हुन सके्न क्षनयक्षमत कायकलाई सुरक्षित गनक िा गक्षत क्षदन सािकिक्षनक अक्षिकारीलाई अनौपचाररक 

भुिानीहरू ('ग्रीस' िा 'फेक्षसक्षलटेसन' भुिानी भनेर क्षचक्षनन्छ) गनुक पक्षन घूसखोरी हो - उदाहरणका लाक्षग,  क्षभसा 

िारी गने गक्षत बढाउन तपाईंले एक सािकिक्षनक अक्षिकारीलाई थोरै रकम क्षतनुकहुन्छ।  
 

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीसँग सम्बक्तित ठगी र घूसखोरीका केही 

उदाहरणहरू पररक्षशष्ट २ मा िणकन गररएको छ। 

1 ठगी िा घूसखोरी मा शून्य सहनशीलता 

❖ उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीको ठगी र घूसखोरीलाई शून्य 

सहनशीलताको दृक्षष्टकोण अपनाउने छ र हामी क्षनम्न कारणहरूका लाक्षग यसका सञ्चालन अभ्यासहरूमा 

यो दृक्षष्टकोणलाई अिलम्बन गनक प्रक्षतबद्ध छौ:ं 

❖ उपेक्षित समुदय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीले ठगी र घूसखोरीले आफ्नो उदे्दश्य र 

उदे्दश्यको उपलक्तब्धमा क्षनम्त्याउने महत्वपूणक िोक्तखमलाई मान्यता क्षदन्छ। िोखा िा घूसखोरीमा हराएको 

कुनै पक्षन पैसा भनेको हाम्रो उदे्दश्यहरू प्राप्त गनक प्रयोग गनक सक्षकँदैन। 

❖ भ्रष्ट व्यिहारले हाम्रो प्रक्षतष्ठालाई पक्षन गम्भीर रूपमा हाक्षन पुर्याउँछ। हामीले सञ्चालन गने तररकामा 

िालसािी र घूसखोरीको उनू्मलन हाम्रा सबै सरोकारिालाहरूको क्षिश्वास र क्षिश्वास सुरक्षित गनकको लाक्षग 

महत्त्वपूणक छ। 

❖ िालसािी िा घूसखोरीलाई िमा नगनकका लाक्षग हामीले सञ्चालन गने समुदायहरूप्रक्षत हामी ऋणी छौ।ं 

भ्रष्टाचारले अक्तस्थर समाि क्षनमाकण गछक  । यसले सािकिक्षनक र व्यापाररक मापदण्डहरू नष्ट गछक , र सरकार 

र अन्य सािकिक्षनक क्षनकायहरूसँगको अन्तरक्षियामा उनीहरूले नसके्न स्रोतहरू प्रयोग गनक सािारण 

माक्षनसहरूलाई बाध्य पाछक । 

❖ कमकचारी र बोडकका सबै सदस्यहरू, स्वयंसेिकहरू र छोटो अिक्षिका कमकचारीहरुले समािेश गदाक र 

यसपक्षछ िाक्षषकक रूपमा 16 िुलाई अथाकत प्रयेक िषक आषाढ मसान्तमा मा शून्य-सक्षहषु्णता घोषणा 

फारम पररक्षशष्ट 3 मा हस्तािर गनक आिश्यक छ।  

❖ हामी तल क्षदइएका नीक्षतको प्रयोगलाई उपलब्ध गराएर शून्य सहनशीलता  समथकन गछौं: 

❖ स्पष्ट रूपमा उपयुि र अपेक्षित व्यिहार स्थाक्षपत गनक क्षनदेशन र क्षनयमहरू 

❖ अथकपूणक पररणामहरूको रूपमा अनुपयुि व्यिहारको लाक्षग प्रभािकारी अिरोिहरू 

❖ ठगी िा घुसखोरीको िोक्तखम कम गनक रोकथाम उपायहरू 

❖ ठगी िा घूसखोरी भएमा पक्षहचान गनक बोल्ने लाइनहरू सक्षहत खोजे्न उपायहरू 

❖ हामी शंका, आरोप र ठगी र घूसखोरी को प्रमाक्षणत घटनाहरु लाई राम्रो प्रक्षतक्षिया सुक्षनक्षित गनक को लागी 

प्रक्षतक्षिया उपायहरु, सुरिा र अक्षभयुि र अक्षभयुिहरु को लागी उक्षचत व्यिहार सक्षहत। 

❖ हाम्रो िोखा र घूसखोरी क्षिरोिी नीक्षत र िोक्तखम व्यिस्थापनको प्रभाि र सफलताको मूल्याङ्कन गनक मापन 

प्रक्षियाहरू 

❖ कमकचारी प्रक्षशिण र सचेतना सक्षहत हाम्रो संसृ्कक्षतमा िालसािी र घूसखोरी क्षिरोिी सोच इमे्बड गनक 

िानािानी सक्षिय कदमहरू। 

❖ िोखा िा घूसखोरी को दोषी पाएमा िो कोही अनुशासनात्मक उपायहरु को अिीनमा हुनेछ िसमा 

सामान्यतया बखाकस्त, अक्षभयोिन र िक्षत को पुन: प्राक्तप्त शाक्षमल हुनेछ।  

2 घुसखोरी क्षिरोिी नीक्षत 

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीले सािकिक्षनक अक्षिकारीहरूलाई घूस क्षदनबाट 

बच्न र प्रक्षतरोि गनक सबै कानुनी र सुरक्षित रणनीक्षतहरू प्रयोग गदकछ, यद्यक्षप यसले हाम्रो सञ्चालनको लाक्षग 

अस्वीकार, क्षढलाइ, असुक्षििा, र बढ्दो लागतको पररणाम क्षदन्छ। 
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उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीको तफक बाट िा उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण 

तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी कोष प्रयोग गरी कुनै पक्षन सान्दक्षभकक व्यक्तिलाई घुस क्षदनको लाक्षग अक्षिकृत 

गररएको छैन। 
 

1. चरम पररक्तस्थक्षतहरूमा, अन्य सबै क्षिकल्पहरू समाप्त भइसकेका खण्डमा मात्र बोडकले घूसको 

भुिानीलाई अक्षिकार क्षदन सक्छ। यस्तो अिस्थामा बैठकको क्षमनेटमा पररक्तस्थक्षत र यो क्षनणकयमा पुगु्न अक्षघ 

क्षलइएका सबै कदमहरू, साथै भक्षिष्यमा उत्पन्न हुने यसै्त अिस्थाबाट बच्न क्षसकेका पाठहरू स्पष्ट रूपमा 

दस्तािेि हुनुपछक । भुिानीलाई लेखा प्रणालीमा सही र पारदशी रूपमा रेकडक  गररएको हुनुपछक  र 

उपयुि पिहरू (िसै्त दाताहरू) लाई सूक्षचत गररएको हुनुपछक । 

2. व्यक्तिहरूले आफू िा अरूलाई व्यक्तिगत हाक्षन िा चोटपटकको िास्तक्षिक िोक्तखममा राखे्न क्षबन्दुमा 

घूसखोरीको प्रक्षतरोि गने अपेिा गररँदैन। यस्तो अिस्थामा भुिानीलाई घूसखोरी भन्दा पक्षन िबरिस्ती 

करणी माक्षनन्छ। 

3 स्वाथकको क्षििाद 

1. उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी को सिोतृ्कष्ट क्षहतमा मुद्दाको क्षनणकय गने 

िमतामा हस्तिेप गनक सके्न िा देख्न सके्न कुनै कमकचारी िा बोडक सदस्यको रुक्षच, सम्बि िा क्षमत्रता भएको 

अिस्थामा स्वाथकको क्षििाद हुन्छ  

2. यस नीक्षतको उदे्दश्य भनेको सबै स्वाथकका क्षििादहरू घोषणा गररएका छन्, घोक्षषत क्षििादहरू सम्बक्तित 

िोक्तखमहरूलाई कम गनक व्यिक्तस्थत छन्, र पारदक्षशकता र ििाफदेक्षहता सुक्षनक्षित गनकका लाक्षग क्षनणकय र 

कायकहरू अक्षभलेक्तखत छन् भनी सुक्षनक्षित गनुक हो । 

3. चासोको क्षििादका उदाहरणहरू समािेश छन् (तर सीक्षमत छैनन्): 

❖ िररष्ठ नेतृत्व टोलीका सदस्यहरू, लेखा कमकचारी, खरीद कमकचारी, मानि संसािन कमकचारी िा 

बोडक सदस्यहरू र कुनै अन्य कमकचारी सदस्यहरू बीचको सम्बि। 

❖ कुनै पक्षन व्यक्ति र क्षतनीहरूको लाइन प्रबिक बीचको सम्बि 

❖ उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी कमकचारी िा बोडक सदस्य र 

आपूक्षतककताक, दाता, अनुदान, लाभाथी िा िाक्षगर आिेदकहरू बीचको सम्बि। 

❖ यस सन्दभकमा 'सम्बि' मा पाररिाररक, रोमाक्तिक सम्बि, बैंक हस्तािरकताक, सल्लाहकार िा 

बोडक सदस्य हुन सक्छ।  

स्वाथकको क्षििादको अक्तस्तत्व िा खोिलाई िक्षत सक्दो चाँडो खुलासा गररएसम्म नीक्षतको उल्लङ्घन 

हँुदैन। 

4. क्षनम्न व्यक्तिहरूले पररक्षशष्ट 4 मा फारम प्रयोग गरेर िाक्षषकक स्वाथकका क्षििाद घोषणा गनक आिश्यक छ। 

5. बोडक सदस्यहरू 

6. िररष्ठ नेतृत्व टोली सदस्यहरू 

7. क्षित्त (लेखा), खरीद र मानि संसािन मा कमकचारी 

8. सबै कमकचारीहरूले (माक्षथ सूचीबद्ध गररएकाहरू सक्षहत) चाँडै चासोको क्षििाद उत्पन्न हुने िा कमकचारी 

सदस्यले चासोको क्षििादको बारेमा सचेत हुने क्षबक्षत्तकै खुलासा गनक आिश्यक छ। यस्ता खुलासाका 

उदाहरणहरू समािेश हुनेछन्: 

9. कमकचारी सदस्यको नक्षिकका साथीले उपेक्षित समुदय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) 

डोटीमा िाक्षगरको लाक्षग आिेदन क्षदनुभयो।   

10. खररद सक्षमक्षतमा प्रसु्तत सम्भाक्षित आपूक्षतककताक भनेको कम्पनी हो िहाँ सक्षमक्षतको सदस्य बोडक सदस्य 

हुन्छ। 

11. पररक्षशष्ट 5 मा भएको भती क्षििादको स्वाथक घोषणा फारममा छनोट उपकरणको क्षिकास िा क्षडिाइनमा 

संलग्न सबै सान्दक्षभकक व्यक्तिहरू, छनोट उपकरणहरूमा पहँुच भएकाहरू र चयन प्रक्षियामा संलग्न 

व्यक्तिहरूले हस्तािर गनुकपछक । सबै आिेदनहरू प्राप्त हुने क्षबक्षत्तकै र कुनै छोटो सूचीकरण अक्षघ यो 

हस्तािर गररनुपछक । 
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12. खररद सक्षमक्षतको बैठकको एिेन्डामा सिैं स्वीकृत आपूक्षतककताकहरूको सूचीमा रहेका सबै 

आपूक्षतककताकहरूको स्पष्ट सूची समािेश हुनुपछक , साथै क्षिचारािीन खररदहरूको लाक्षग उद्धरणहरू 

उपलब्ध गराउने सबैलाई समािेश गनुकपछक । उपक्तस्थत सबै सदस्यहरूले यो बैठकमा क्षिचारािीन कुनै पक्षन 

आपूक्षतककताकमा उनीहरूको कुनै चासो नभएको घोषणा गनक आिश्यक छ, र यो क्षमनेटमा रेकडक  हुनुपछक । 

13. यक्षद क्षििाद उत्पन्न भयो िा पत्ता लाग्यो भने, यसलाई तुरुनै्त पररक्षशष्ट 6 मा फारम प्रयोग गरी घोषणा 

गररनुपछक । 

14. क्षििाद समािान गनक उपयुि कायकहरू क्षलइनुपछक , िुन अस्थायी िा स्थायी हुन सक्छ, उदाहरणका लाक्षग: 

15. एक खररद सक्षमक्षत सदस्य एक क्षिशेष आपूक्षतककताक छनोट क्षनणकयबाट हटाइएको छ िसमा क्षतनीहरू 

क्षििाक्षदत छन्। 

16. क्षििाद क्षनम्त्याउने बोडक  सदस्य, हस्तािरकताक िा सल्लाहकारको रूपमा काम गनक छोड्ने कमकचारी सदस्य 

17. एक क्षििाक्षदत कमकचारी सदस्यलाई भती र चयन प्रक्षियाको सबै पिबाट हटाइन्छ 

18. संस्था क्षभत्र रोमाक्तिक सम्बिमा रहेको एक व्यक्ति छोड्छ। 

19. स्वाथकको क्षििाद व्यिस्थापन गनक र क्षििाक्षदत क्षनणकय क्षलने िोक्तखम नू्यनीकरण गनक चाक्षलएका कदमहरू 

घोषणापत्रमा अक्षभलेक्तखत हुनुपछक । 
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4 उपहार र मनोरञ्जन  

4.1 उपहार र मनोरञ्जनलाई व्यापाररक क्षनणकय क्षलने प्रभाि पानक िा प्रयोग गनक क्षदनु हँुदैन।  

4.2 िब उपहार र मनोरञ्जनका प्रस्तािहरू उपयुि नभएको अिस्थामा बनाइन्छ िा स्वीकार गररन्छ, 

क्षतनीहरू घूस िस्तो देक्तखन सक्छन् िा िास्तिमा हुन सक्छन्। क्षतनीहरूले हामीलाई अन्यायको 

आरोपमा पदाकफास गनक सक्छन् िा कानून तोड्न पक्षन सक्छन्, र नैक्षतक व्यिहारको लाक्षग हाम्रो 

प्रक्षतष्ठालाई िोक्तखममा पानक सक्छन्।  

4.3 सकारात्मक, स्वस्थ, सामान्य व्यिसाक्षयक अभ्यासहरूमा उपहार र मनोरञ्जनका प्रस्तािहरू 

स्वीकार गने र बनाउने समािेश हुन सक्छ, िसले सकारात्मक र बक्षलयो व्यापार सम्बिको 

क्षिकास र कायम राख्छ। हामीले उपहार र मनोरञ्जनका प्रस्तािहरू स्वीकार गनक र उपलब्ध 

गराउन सिम हुनुपछक  िब क्षतनीहरू उपयुि हुन्छन्, अथाकत् िब क्षतनीहरू: 

• सन्दभकमा समानुपाक्षतक छन्; र 

• प्राप्तकताक िा क्षदनेमा कुनै अपेिा िा दाक्षयत्वको भािना क्षसिकना नगनुकहोस्।  

4.4 क्षनम्न उपहारहरू कक्षहलै्य प्रस्ताि िा स्वीकार गनक सक्षकँदैन, र सिैं अनुपयुि माक्षननेछ। 

• कुनै पक्षन रकमको नगद 

• $2500 (िा स्थानीय मुद्रामा बराबर) भन्दा बढी मूल्य भएको कुनै उपहार 

• $ 5000 (िा स्थानीय मुद्रामा बराबर) भन्दा बढी मूल्यको कुनै पक्षन मनोरञ्जन  

• टेन्डर प्रक्षिया चक्षलरहेको बेला अिक्तस्थत आपूक्षतककताक िा सम्भाक्षित आपूक्षतककताकहरूबाट कुनै 

उपहार िा ऋण 

• आपूक्षतककताक छनोट क्षनणकयहरूमा संलग्न कमकचारीहरूलाई कुनै उपहार िा ऋण (िसै्त खरीद 

अक्षिकारी िा खरीद सक्षमक्षतको सदस्य) 

• िुिा, यौन प्रकृक्षतको कुनै पक्षन कुरा िा अरूको शोषण समािेश गने मनोरञ्जन। 

4.5 उपहार िा मनोरञ्जनको लाक्षग अनुरोि गनक अनुमक्षत छैन। 

4.6 [६.४] माक्षथको सीमाभन्दा मुक्षनका उपहार िा मनोरञ्जनहरू उपयुि हँुदैनन्। 

4.7 कक्षतपय अिस्थामा उपहार उपयुि छ िा छैन भनी क्षनणकय गनक न्यायको तत्व आिश्यक हुन्छ। यक्षद 

कुनै कमकचारी िा बोडक सदस्यलाई कुनै शंका छ भने, उनीहरूले SLT सदस्य (िा कायककारी 

क्षनदेशकको मामलामा बोडक अध्यि)सँग परामशक गनुकपछक  र उपहार स्वीकार िा प्रस्ताि गनुक अक्षघ 

क्षलक्तखत अनुमक्षत क्षलनुपछक । 

4.8 क्षनम्न पररक्तस्थक्षतहरूले उपहार िा मनोरञ्जन प्रस्ताि क्षदनु िा प्राप्त गनुक उपयुि हुन सक्छ भने्न संकेत 

गदकछ: 

• उपहार िा मनोरञ्जन क्षदन र प्राप्त गनाकले िास्तक्षिक व्यापार सम्बिलाई बक्षलयो बनाउँछ 

• उपहार िा मनोरञ्जनले अनुक्षचत प्रभाि लागू गने प्रयासलाई गठन गदैन, र अनुक्षचत दाक्षयत्व 

क्षसिकना गदैन। 

• उपहार िा मनोरञ्जन गोप्य रूपमा नभई खुल्ला रूपमा क्षदइन्छ िा स्वीकार गररन्छ 
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• उपहार िा मनोरञ्जन मान्यता प्राप्त सांसृ्कक्षतक कायकिम िसै्त क्षिसमस िा नयाँ िषक मनाउन 

क्षदइन्छ। 

• उपहार िा मनोरञ्जन व्यक्तिको सट्टा संगठन िा व्यक्तिहरूको समूह (क्षिभाग) लाई क्षदइन्छ 

• उपहार िा मनोरञ्जन ब्राने्डड माकेक्षटङ सामग्री हो (कलम / नोटबुक आक्षद) 

• उपहार िा मनोरञ्जनको मूल्य सामाक्षिक सन्दभकमा अयक्षिक िा असामान्य छैन 

• उपहार िा मनोरन्िनको समय संक्षदग्ध छैन 

4.9 क्षनम्न पररक्तस्थक्षतहरूले उपहार िा मनोरञ्जन क्षदन िा प्राप्त गनक अनुपयुि हुन सक्छ भने्न संकेत गदकछ: 

• उपहारको समय, प्रकृक्षत िा पररक्तस्थक्षतको अथक यसलाई व्यापाररक क्षनणकयलाई प्रभाि पाने 

प्रयासको रूपमा क्षलन सक्षकन्छ। 

• उपहारको मूल्य पररक्तस्थक्षतमा अयक्षिक छ (६.४ मा सीमा भन्दा कम भए पक्षन) 

• प्राप्त गनेले बाध्य महसुस गछक , िा क्षदनेले हकदार महसुस गछक  

• उपहार गोप्य रूपमा क्षदइन्छ िा प्राप्त गररन्छ 

4.10 यक्षद कुनै कमकचारी िा बोडक सदस्यलाई अनुपयुि उपहार प्रस्ताि गररएको छ भने उनीहरूले 

क्षिनम्रतापूिकक यसलाई अस्वीकार गनुकपछक  र आफ्नो लाइन प्रबिक िा बोडक अध्यिलाई सूक्षचत 

गनुकपछक । 

4.11 कुनै अनुपयुि उपहारलाई क्षदइने िणमा अस्वीकार गनुक सांसृ्कक्षतक रूपमा अनुपयुि िा लािमदो 

हुनसके्न घटनामा, यो उपहार क्षफताक भएको प्रमाक्षणत गनक उपयुि दस्तािेिी प्रमाणसक्षहत एक 

हप्ताक्षभत्र क्षफताक गररनुपछक ।  

4.12 सािकिक्षनक रूपमा अनुपयुि उपहार प्राप्त भएको अिस्थामा, उपहार क्षफताक गनुकका साथै संस्थाको 

प्रक्षतष्ठा पुनस्थाकपना गनक कदम चाल्नु पछक । 

4.13 यक्षद अनुपयुि उपहारहरू सहमक्षत क्षबना प्राप्त भएमा (िसै्त कुररयर डेक्षलभरी, बैंक िा मोबाइल 

मनी टर ान्सफर) लाई चासोको क्षििाद घोषणा फारम प्रयोग गरी तुरुनै्त घोषणा गररनुपछक । उपहार 

क्षफताक गनकको लाक्षग कदम चाल्नु पछक , िा यक्षद मनी लाक्तन्डर ंग शंका छ भने अक्षिकारीहरूलाई सूक्षचत 

गनुकहोस्। 

4.14 कमकचारीहरूले प्राप्त गरेका अनुपयुि उपहारहरू र पक्षछ घोषणा गररएका उपहारहरू संस्थाको 

कोषमा प्राप्त गनुक हँुदैन - बरु क्षतनीहरू सबै अिस्थामा क्षफताक गररनुपछक । 

4.15 उपयुि उपहारहरू, समू्पणक रूपमा संगठनलाई िा एक क्षिशेष टोलीलाई क्षदइन्छ, सामान्यतया सबै 

सम्बक्तित कमकचारी सदस्यहरू (िसै्त ह्याम्परहरू िा फूलहरू) द्वारा रमाइलो िा साझेदारी गनुकपछक । 

िहाँ उपयुि िसु्त सक्षिलै बाँड्न क्षमलै्दन, यसलाई केही अक्षनयक्षमत र पारदशी माध्यमबाट 

क्षनकाल्नुपछक । 

5 आिाि उठाउने 



Upekshit Samudaya Sashaktikaran Tatha Bikas Manch (USSBM) Doti  Anti-Fraud & Bribery Policy 

9 | P a g e  USSBM Doti  Anti-Fraud & Bribery Policy 2078 (2021)  

 

5.1 USSBM डोटीको आिाि उठाउने नीक्षत ठगी, घूसखोरी िा अन्य प्रकारका दुराचारको बारेमा िास्तक्षिक क्षचन्ताहरू 

ररपोटक गनक सम्बक्तित व्यक्तिहरूको क्षिश्वास क्षनमाकण गनक क्षडिाइन गररएको हो। दुराचारका िेरै घटनाहरूका 

लाक्षग, कसैले ररपोटक  गनुक नै यो पत्ता लगाउन र व्यिहार गनक सक्षकने एक मात्र तररका हो। 

5.2 एक साँचो क्षचन्ता ईमानदारीपूिकक महसुस गररन्छ र िानकारीको आिारमा ररपोटक गने व्यक्तिले सय िा क्षिश्वासयोग्य 

छ भनी क्षिश्वास गछक । थप अनुसिानमा, एक िास्तक्षिक क्षचन्ता सय हुन सक्छ िा नहुन सक्छ। िास्तक्षिक 

क्षचन्ता ररपोटक गने व्यक्तिको पे्ररणा िास्तक्षिक िा होइन भनेर यसको पररभाषासँग सान्दक्षभकक छैन। 

5.3 एक झटूो आरोप हो िब ररपोक्षटकङ व्यक्तिले िानािानी िानकारी बनाउछ िा ररपोटक गरेको िानकारी गलत हो भनेर 

थाहा छ। 

5.4 USSBM डोटीको क्तस्पक्षकङ अप लाइनहरू सबै सम्बक्तित व्यक्तिहरूले कुनै पक्षन िास्तक्षिक क्षचन्ताहरू उठाउन 

प्रयोग गनुकपछक ।  

5.5 USSBM डोटीले िानािानी र िानािानी गलत आरोप लगाउन क्तस्पक्षकङ अप लाइनको दुरुपयोग गरेको फेला 

परेको िो कोहीलाई शून्य सहनशीलता छ। उपयुि अनुशासनात्मक कदम चाक्षलनेछ। 

5.6 क्षनम्न िेत्रहरू मधे्य कुनै पक्षन दुव्यकिहारको बक्षलयो शंका हँुदा एक िास्तक्षिक क्षचन्ताको ररपोटक गररनु पछक : 

• ठगी िा घूसखोरी 

• यौन दुराचार 

• उत्पीडन 

• कुनै पक्षन गैरकानूनी कायक 

5.7 तलको कुनै पक्षन बोल्ने लाइनहरू प्रयोग गरेर इमेल माफक त या त व्यक्तिगत रूपमा क्षचन्ताहरू ररपोटक गनक 

सक्षकन्छ : 

• व्यक्ति ए 

• व्यक्ति B 

• इमेल, फोन नम्बर, िेबक्षलङ्क 

5.8 सबै सम्बक्तित व्यक्तिहरूलाई माक्षथको लाइनहरू प्रयोग गरेर िास्तक्षिक क्षचन्ताहरू ररपोटक गनक दृढतापूिकक 

प्रोत्साक्षहत गररन्छ। कसले, कक्षहले, कहाँ, कसरी र उनीहरूसँग प्रमाण िा शंकाको आिार छ िा छैन भने्न 

सक्षहत उनीहरूले सकेसम्म िेरै क्षििरणहरू ररपोटक गनुकपछक । 

5.9 क्षचन्ताहरू गुमनाम रूपमा ररपोटक गनक सक्षकन्छ, तर माक्षनसहरूलाई उनीहरूको नाम र / िा सम्पकक  क्षििरणहरू 

क्षदन प्रोत्साक्षहत गररन्छ क्षकनभने ररपोक्षटकङ व्यक्तिबाट थप क्षििरणहरूको लाक्षग पछ्याउन सम्भि हँुदा 

आरोपहरूको छानक्षबन गनक सक्षिलो हुन्छ। 

5.10 USSBM डोटीले सम्पकक  क्षििरणहरू प्रदान गररएको मानेर, ररपोक्षटकङ गने व्यक्तिसँग उठाइएको कुनै पक्षन 

क्षचन्तालाई 24 घण्टा क्षभत्र सम्बोिन गनेछ। 

5.11 बोल्ने लाइनहरूको बारेमा िानकारी उपलब्ध गराइनेछ: 

• िेबसाइटमा, र साइट खोि द्वारा फेला पानक सक्षकने 
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• साझेदार अनुदान आिेदन फारम क्षभत्र 

• कायाकलयमा देखाइएको पोस्टरमा 

• यो नीक्षत क्षभत्र, संस्थाको इलेक्ट्र ोक्षनक फाइक्षलङ प्रणालीमा खोिीयोग्य डाइरेक्ट्रीमा अिक्तस्थत छ 

6 सहयोगी ररपोक्षटकङ व्यक्तिहरू 

6.1 USSBM डोटीसँग ररपोक्षटकङ गने व्यक्तिहरू (िसलाई 'क्षिस्टलब्लोअरहरू' पक्षन भक्षनन्छ) क्षिरुद्धको कुनै पक्षन 

प्रकारको प्रक्षतकारमा शून्य सहनशीलता छ। 

6.2 िास्तक्षिक क्षचन्ताहरू ररपोटक गने सबै सम्बक्तित व्यक्तिहरूलाई उक्षचत रूपमा सुरक्षित र समथकन गररनेछ।  

6.3 ठगी, घूसखोरी र दुराचार प्रक्षतिेदन फारम पररक्षशष्ट ७ मा कुनै पक्षन आरोप िा शंका उत्पन्न भएको क्षििरण अक्षभलेख 

गरी कायककारी क्षनदेशक समि पेश गनुकपनेछ। 

6.4 संस्था ररपोक्षटकङ गने व्यक्तिहरूको समथकनलाई गम्भीरताका साथ क्षलन प्रक्षतबद्ध छ: 

• ररपोक्षटकङ गने व्यक्तिलाई िोक्तखममा पनक सके्न िा उसले अनुभि गरररहेको डर िा क्षचन्ताको स्तरलाई कम 

आँकलन िा बेिास्ता नगने ख्याल गने। 

• ररपोक्षटकङ व्यक्ति ('समथकन व्यक्ति') लाई समथकन गने क्षिमे्मिारी भएको कसैलाई क्षनयुि गने। सामान्यतया 

यो क्षतनीहरूको लाइन प्रबिक हुनेछ। 

• ररपोटक गने व्यक्तिसँग साझेदारी गनकको लाक्षग सहयोगी व्यक्तिलाई सान्दक्षभकक िानकारी उपलब्ध गराउने, 

उनीहरू ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीको सदस्य नभएसम्म। 

• ररपोक्षटकङ गने व्यक्तिलाई उनीहरूको क्षचन्तालाई सम्बोिन गररएको छ र गम्भीर रूपमा क्षलइएको छ भनी 

आश्वासन क्षदँदै। 

• उनीहरूको पक्षहचानलाई सम्भि भएसम्म सुरक्षित गररनेछ तर ग्यारेिी गनक सक्षकँदैन भनेर व्याख्या गदै। 

• उपयुि भएमा प्रश्नहरूको ििाफ क्षदनुहोस् र भािनात्मक समथकन प्रदान गनुकहोस् तर ररपोटक गने 

व्यक्तिसँग गोप्य िानकारी साझा नगनुकहोस्। 

• अनुसिान गने िा नगने कुनै क्षनणकय, अनुसिानको नक्षतिा, र उपयुि भएमा कारबाही गने व्यक्तिलाई 

िानकारी क्षदने। 

• कुनै पक्षन ररपोक्षटकङ व्यक्तिको सुरिा सुक्षनक्षित गनक आिश्यक कदमहरू क्षलने, िहाँ लागत क्षनक्षहताथक भए 

तापक्षन, व्यक्तिले प्रक्षतशोि िा उत्पीडनको अनुभि िा डराएको अिस्थामा।  

PART II 

9 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोली 

9.1 एक पटक क्षचन्ता ररपोटक िा अन्यथा पक्षहचान भएपक्षछ, यो आरोपको ििाफ क्षदने क्षिमे्मिारी 

िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीमा पनेछ। 

9.2 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोली कायककारी क्षनदेशक, िा कायककारी क्षनदेशक संलग्न भएको घटनामा बोडक 

सदस्य द्वारा बोलाइनेछ। ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीले िररष्ठ नेतृत्व टोली िा क्षनदेशक बोडकबाट 3 

व्यक्तिहरू समािेश गनुकपछक । आरोपमा संलग्न कुनै पक्षन सान्दक्षभकक व्यक्ति ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीको 

सदस्य नहुन सक्छ। 
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9.3 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीको भूक्षमका र क्षिमे्मिारीहरू क्षनम्न हुन्: 

• पररक्षशष्ट ९ मा िालसािी र घूसखोरी दताक अपडेट गनुकहोस् 

• दस्तािेि बैठक, क्षनणकय र क्षसकाइ 

• क्षिशेष गरी ररपोटक गने व्यक्ति र कक्षथत दुव्यकिहारको आरोप लागेको व्यक्तिको सम्बिमा 

गोपनीयता कायम राख्नुहोस् 

• ररपोटक गने व्यक्तिलाई समथकन र हाक्षनबाट सुरक्षित गररएको सुक्षनक्षित गनुकहोस् (खण्ड ८ हेनुकहोस्) 

• आिश्यकता अनुसार सम्पक्षत्त िा िानकारीको सुरिा गनक तत्काल कदम चाल्नुहोस् 

• दाताहरूसँग कुराकानी गनुकहोस् (खण्ड 10 हेनुकहोस्) र उपयुि रूपमा अन्य आन्तररक र बाह्य 

सञ्चारहरू व्यिस्थापन गनुकहोस्। 

• प्रारक्तम्भक अनुसिान गनुकहोस् 

• पूणक छानक्षबन गने िा नगने क्षनणकय गनुकहोस् (खण्ड 11 हेनुकहोस्) 

• अनुसिानको लाक्षग सन्दभक र/िा अनुबंिको सतकहरू सेट अप गनुकहोस् 

• अनुसिानको क्षनष्कषकमा कारबाही गनुकहोस् 

9.4 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले दुराचारको आरोपको ििाफ क्षदँदा क्षिचार गनुकपने मुद्दाहरूको सहयोगी 

संस्मरणको रूपमा पररक्षशष्ट 8 मा रहेको चेकक्षलस्ट प्रयोग गनेछ।  

9.5 सबै इमेलहरू, बैठक क्षमनेटहरू, ररपोटकहरू, र केससँग सम्बक्तित अन्य िानकारीहरू राख्नको 

लाक्षग केस फाइल खोल्नु पछक । फाइल सुरक्षित र सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपछक । 

9.6 सबै ररपोटक गररएका िा अन्यथा पक्षहचान गररएका आरोपहरू, शंकाहरू िा सरोकारहरूलाई 

बोडकको ध्यानमा ल्याइनुपछक , गोप्यता कायम राख्दै तर मुद्दा बन्द नभएसम्मका लाक्षग गररएका 

कारबाहीहरूबारे अद्यािक्षिक गनुकपदकछ। 

10 दाताहरूलाई िालसािी र घुसखोरी ररपोटक गदै 

10.1 USSBM डोटीले दाताहरूलाई िालसािी र घूसखोरी ररपोटक गनक आफ्नो अनुबंिात्मक र क्षिश्वस्त 

क्षिमे्मिारी क्षलन्छ।   

10.2 दाताहरूसँग सञ्चार गने िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीको कतकव्यमा क्षनम्न कायकहरू समािेश हुनुपछक : 

• संक्षदग्ध िालसािी िा घूसखोरीको सम्बिमा दातासँग सबै सञ्चार च्यानल गनक दाता सम्पकक  

व्यक्ति क्षनयुि गनुकहोस्। 

• संक्षदग्ध िालसािी िा घूसखोरी ररपोटक गने बारे क्षनयम र सतकहरूको सम्बिमा दाता सम्त्झौतालाई 

परामशक गनुकहोस्, र क्षतनीहरू पूरा भएको सुक्षनक्षित गनुकहोस्। शंका लागेमा, 48 घण्टा क्षभत्र 

सम्पकक  गनुकहोस्, यक्षद िोखािडीले क्षिशेष दाताको कोषमा प्रभाि पानक सक्छ। 

• संक्षदग्ध र ररपोटक गने व्यक्तिको पक्षहचानको सुरिा गनुकहोस्। कुनै पक्षन गोप्य क्षििरण साझा 

नगनुकहोस्। 

• आरोप ह्यान्डल गनक पछ्याइएको प्रक्षियाको व्याख्या गरेर दातालाई आश्वस्त पानुकहोस्। 

• क्षलक्तखत रूपमा मौक्तखक संचार पुक्षष्ट गनुकहोस्। 

• दातालाई प्रगक्षत र अनुसिानको नक्षतिाको साथ अद्यािक्षिक राख्नुहोस्। 
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10.3 पूणक अनुसिान प्रक्षतिेदन िा अनुशासनात्मक प्रक्षतिेदन दातासँग बाँड्नु हँुदैन िबसम्म यसो गनक 

आिश्यक छैन, र यक्षद यसो हो भने, गुमनाम फारममा मात्र। 

10.4 दाताहरु द्वारा अस्वीकृत गररएको िालसािी घाटा अप्रक्षतबंक्षित कोषबाट मात्र क्षिक्षत्तय हुन सक्छ।   

10.5 USSBM डोटीले ठगी िा घूसखोरीबाट हुने नोक्सानीलाई नू्यनीकरण गनक क्षफडेक्षलटी बीमा नीक्षत 

ल्याउनेछ। 

11 अनुसिान सञ्चालन गने 

11.1 अनुसिान सञ्चालन गनुकको उदे्दश्य शंका िा आरोपहरू साँचो छन् िा छैनन्, र कुनै प्रमाक्षणत 

घटनाहरू पृथक िा बढी व्यापक छन् क्षक छैनन् भनेर प्रमाक्षणत गनक प्रमाण र तथ्यहरू िम्मा गनुक हो। 

11.2 सबै अनुसिान क्षनष्पि, पूणक, समयसापेि र गोप्य हुनुपछक ।  

11.3 छानक्षबन गररएका कुनै पक्षन सम्बक्तित व्यक्तिहरू दोषी प्रमाक्षणत नभएसम्म क्षनदोष माक्षननेछन्। 

गलत िा गलत आरोपहरू असामान्य छैनन्।   

11.4 सबै ररपोटक गररएका आरोपहरू िा दुराचारको शंकाहरू सामान्यतया छानक्षबन गररनुपछक । यसमा 

पक्षन केसहरू समािेश छन् िहाँ: 

11.5 यहाँ क्षिश्वास छ क्षक िास्तक्षिक क्षचन्ता दुभाकिनापूणक उदे्दश्यका कारण ररपोटक गररएको हुन सक्छ। 

• आरोप िालसािी िा घुसखोरीको प्रयाससँग सम्बक्तित छ। 

• अक्षभयुि कमकचारी सदस्यले USSBM डोटी छोडेको छ। 

• ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीले ररपोटक गररएको आरोप िा शङ्का भएको अपिादात्मक अिस्थामा मात्र 

अनुसिान नगने क्षनणकय गनक सक्छ: 

• तुच्छ, िा स्पष्ट रूपमा गलत बुझाइबाट उत्पन्न भएको हो। 

• पूणकतया अक्षिश्वसनीय छ, अथाकत् यससँग सम्बक्तित तथ्यहरू हुन सके्न कुनै कल्पनायोग्य तररका 

छैन। 

• गुमनाम रूपमा उठाइएको छ र अनुसिान गनक अपयाकप्त िानकारी छ। 

11.6 घटनाको आिारमा आन्तररक कमकचारी, अको देशको कायाकलय िा भक्षगनी संस्थाका िररष्ठ 

कमकचारी, आन्तररक लेखा परीिक (िुन आउटसोसक गररएको कायक हुन सक्छ), लेखापरीिण फमक, 

दाता िा क्षिशेषज्ञ अनुसिान फमकद्वारा अनुसिान गनक सक्षकन्छ।  

11.7 अने्वषकहरू िसु्तक्षनष्ठ र क्षनष्पि, पूणक रूपमा, गोपनीयता कायम राख्न सिम, अनुसिान 

प्रक्षिक्षिहरूमा सिम, पयाकप्त िररष्ठता र आत्मक्षिश्वासका साथ सशि, इमानदार, र कुनै पक्षन 

सम्भाक्षित अनुशासन प्रक्षियाबाट स्वतन्त्र हुनुपछक । 

11.8 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले पृष्ठभूक्षम, लगाइएका आरोपहरू, अनुसिानको दायरा, र अपेक्षित 

काम र ररपोटकहरूको लाक्षग समयरेखा सक्षहत अने्वषकको लाक्षग सन्दभकको स्पष्ट सतकहरू सेट 

गनुकपछक । 
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11.9 सङ्कलन गररएका सबै प्रमाणहरूको अदालतमा स्वीकायकतामा सम्त्झौता नगनक ख्याल गनुकपछक । क्षनम्न 

उदाहरण समािेश हुन सक्छ: 

• हाडक डर ाइभ / इलेक्ट्र ोक्षनक फाइलहरूको दुईिटा पूणक ब्याकअपहरू क्षलने - एउटा िो छुटेको छ 

र अको िुन अनुसिानको लाक्षग प्रयोग गररन्छ। 

• कागिातहरू क्षतनीहरूले फाइल गररएका फाइलहरूमा राखेका छन्, क्षतनीहरू फाइल 

गररएका िम अनुसार। यक्षद कागिातहरू हटाइयो भने, क्षतनीहरू कहाँ क्षथए भनेर नोट 

गनुकहोस्। 

• प्रमाणको रूपमा स्वीकार गनक सक्षकने कागिातहरूमा प्वाल पञ्चहरू थपे्न िा क्षटप्पणीहरू लेखे्न। 

• उपयुि भएमा क्षफंगरक्षप्रि प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै। 

11.10 कमकचारीहरूलाई क्षनलम्बन गने िा नगने क्षनणकय गदाक क्षनम्न कारकहरूलाई क्षिचार गनुकपछक : 

• कायाकलयमा कमकचारी सदस्यको उपक्तस्थक्षतले प्रमाण गुमाउने िा नोक्सान गने, सािीहरूलाई 

प्रभाि पाने िा अनुसिानमा कुनै क्षकक्षसमले हस्तिेप गने िोक्तखम हुन सक्छ? 

• के अन्य कमकचारी िा सञ्चालनहरूमा प्रभाि अयक्षिक हुनेछ? 

• कुनै औपचाररक क्षनलम्बनको अक्षिकतम लम्बाइको सम्बिमा स्थानीय श्रम कानूनहरू छन्? 

• कमकचारीहरूलाई ताक्षलम िा कायक यात्रामा पठाउने िा उनीहरूलाई क्षबदा क्षलनु पने िस्ता अन्य 

क्षिकल्पहरू क्षिचार गररएको छ? 

11.11 अनुसिानको िममा अन्तिाकताक क्षलँदा अन्तिाकताक क्षलने व्यक्तिको कानुनी र अन्य अक्षिकारहरूलाई 

क्षिचार गनुकपछक । यो सुक्षनक्षित गनक अन्य चीिहरू बीचमा समािेश हुन सक्छ: 

• सबै अन्तिाकताकहरू पूणकतया र सही रूपमा दस्तािेि गररएका छन् 

• िबरिस्ती िा िबरिस्ती गने प्रक्षिक्षिहरूमा पूणक प्रक्षतबि छ 

• आिश्यक भएमा अनुिादकको सहयोग उपलब्ध गराइन्छ 

• अन्तिाकताकको क्षमक्षत, समय र स्थान कायाकलयको मापदण्ड क्षभत्र आिश्यक नभएसम्म 

• अन्तिाकताक क्षलनेहरूको इच्छा िा सािी िा िक्षकल उपक्तस्थत हुने अक्षिकारलाई उक्षचत रूपमा 

सम्मान गररन्छ। 

11.12 एक औपचाररक दस्तािेि गररएको अनुसिान प्रक्षतिेदन ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीलाई बुझाउनु पछक , 

सहमक्षत भएको समय अनुसार, िसले मुद्दाको क्षनष्कषक, तथ्य र क्षनष्कषकलाई रूपरेखा क्षदन्छ।  

11.13 अनुसिान प्रक्षतिेदनले कमिोरीका बारेमा सुझाि क्षदनुपछक  । यसले अनुशासनात्मक 

पररणामहरूसँग सम्बक्तित कुनै पक्षन क्षसफाररसहरू गनकबाट िोक्षगनै पछक । एक औपचाररक दस्तािेि 

गररएको अनुसिान प्रक्षतिेदन ठगी प्रक्षतक्षिया टोलीलाई बुझाउनु पछक , सहमक्षत भएको समय 

अनुसार, िसले मुद्दाको क्षनष्कषक, तथ्य र क्षनष्कषकलाई रूपरेखा क्षदन्छ। 

12 प्रक्षतिेदन र अनुसिानको क्षनष्कषकमा कायक गने 

12.1 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले अनुसिानको क्षनष्कषकको प्रकाशमा क्षलने उपयुि कारबाहीहरूमा 

सहमत हुनेछ। 
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12.2 िहाँ िालसािी क्षमलेर बनेको छ र यसमा एक भन्दा बढी कमकचारी सदस्यहरू समािेश छन्, कक्षनष्ठ 

कमकचारीहरूलाई अक्षिक िररष्ठ कमकचारीहरूलाई बचाउनको लाक्षग बक्षलको बोकाको रूपमा प्रयोग 

गनुक हँुदैन।   

12.3 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले अन्य कमकचारीहरूको बारेमा िानकारी िा प्रमाण क्षदन तयार भएका 

सािीहरूलाई सहुक्षलयतहरू प्रस्ताि गनक छनौट गनक सक्छ, यक्षद प्रमाण सही साक्षबत भयो र ती अन्य 

कमकचारीहरू क्षिरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही हुन्छ। 

12.4 छानक्षबन प्रक्षतिेदन प्राप्त गरेपक्षछ, िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले माक्षमलाको लाक्षग उपयुि क्षनम्न 

कायकहरू गनक छनौट गनक सक्छ,: 

• कानुनी सल्लाह क्षलनुहोस् 

• अनुशासनात्मक नीक्षत बमोक्षिम दोषी व्यक्तिहरू क्षिरुद्ध कारबाही गनक मानि संसािन क्षिभागमा 

मुद्दा पठाउनुहोस्, िुन सामान्यतया बखाकस्त हुनुपछक । 

• व्यक्तिहरूले अपील गरेमा, अनुशासनात्मक नीक्षत अनुसार पुनरािेदन सुनुिाइहरू व्यिक्तस्थत 

गनुकहोस् 

• आरोक्षपतहरूको प्रक्षतष्ठा खाली गनुकहोस् तर गलत काममा क्षनदोष फेला पानुकहोस् 

• व्यक्तिहरूबाट घाटा क्षफताक गनुकहोस् 

• कानुनी अदालतहरूमा मुद्दा चलाउनुहोस् 

• यसै्त ठगीहरू फेरर नदोहोररयोस् भनी सुक्षनक्षित गनक आन्तररक क्षनयन्त्रण प्रणालीमा सुिार 

गनुकहोस् 

• अनुसिान प्रक्षतिेदनका क्षसफाररसहरू कायाकन्वयन गनुकहोस् 

• आिश्यकता अनुसार दाता, कमकचारी र िनतासँग सञ्चार गनुकहोस् 

• िोखािडी घाटाको उपचारको सम्बिमा दाताहरूसँग छलफल गनुकहोस्, आिश्यक भएमा 

चुिा गने। 

• क्षफडेक्षलटी बीमा नीक्षत क्षिरुद्ध दािी गनुकहोस् 

• बखाकस्त गररएका कमकचारीहरूलाई प्रक्षतस्थापन गनक भती सुरु गनुकहोस् (मानि संसािन 

क्षिभागद्वारा) 

• बिेट र नगद प्रिाह पूिाकनुमान (क्षित्त क्षिभाग द्वारा) को संशोिन प्रारम्भ गनुकहोस्। 

12.5 िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीका सबै क्षनणकय र कायकहरू दस्तािेिीकरण गरी घटना फाइलमा दायर 

गररनेछ। 

12.6 मुद्दाको एक पृष्ठको सारांश (अक्षभयोग, प्रक्षतक्षिया र नक्षतिा) तयार गरी बोडकसँग साझेदारी गरी 

घटना फाइलको अगाक्षड दायर गनुकपछक । 

13 पे्ररणा, प्रक्षशिण र िागरूकता 

13.1 सबै सान्दक्षभकक व्यक्तिहरूले क्षनम्न तत्वहरूमा प्रक्षशिण प्राप्त गनुकपछक  (इन्डक्शनमा ताराक्षङ्कत 

िसु्तहरू): 

• सान्दक्षभकक उदाहरणहरू सक्षहत ठगी र घूसखोरीको पररभाषा,  
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• यस नीक्षतका सान्दक्षभकक खण्डहरू (शून्य सहनशीलता, क्षििाद, उपहार, बोल्ने)* 

• प्रक्षतिेदन शंका* 

- के ररपोटक गने 

- कसरी ररपोटक गने 

• गोपनीयता र सुरिा 

• हस्तािर गने घोषणाहरू (आचार संक्षहता, स्वाथकको क्षििाद, शून्य सहनशीलता आक्षद)* 

• िालसािी क्षत्रकोण र शून्य सक्षहषु्णता क्षसद्धान्त 

• सम्बद्ध भािनाहरू अने्वषण गनक िालसािी ररपोटक गने भूक्षमका खेल 

• कसरी ररपोटक गररएको शंकाहरू ह्यान्डल गररन्छन् भने्न मुख्य चरणहरू व्याख्या गरेर ररपोटकमा 

क्षिश्वास क्षनमाकण गने, िसै्त िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीले क्षनष्पि र क्षनष्पि तथ्य खोिी 

अनुसिान, र उपयुि कारबाही। 

13.2 थप रूपमा, क्षनम्न क्षिषयहरू प्रयेक प्रबिकको लाक्षग कभर गररनु पछक  (तारांक्षकत िसु्तहरू 

प्रबिकको इन्डक्शनको अंशको रूपमा कभर हुनुपछक ): 

• यक्षद कसैले तपाईंलाई शंकाको ररपोटक गछक  भने के गने* 

• गोपनीयता कायम राखे्न * 

• बोल्ने माक्षनसहरूलाई समथकन र सुरिा गने * 

• दाताहरू, कमकचारीहरू, सािकिक्षनक, संक्षदग्ध/हरू, ररपोटक गने व्यक्तिसँग सञ्चार* 

• िालसािी प्रक्षतक्षिया टोलीको भूक्षमका र क्षिमे्मिारीहरू 

• कागिात (घटना ररपोटक, िालसािी दताक) 

• अनुसिान 

• अनुसिान पक्षछ गनुकपने कारबाही 

13.3 कक्तिमा प्रयेक २ िषकमा सबै कमकचारीका लाक्षग पुन: तािा ताक्षलमको आयोिना गररनेछ 

13.4 [मानि संसािन क्षिभाग] ले सबैले उपयुि ताक्षलम प्राप्त गरेको पुक्षष्ट गनकको लाक्षग क्षनगरानी गनेछ 

13.5 एिी-फ्राड र घूसखोरी नीक्षतको भाग 1 हाम्रो िेबसाइटबाट उपलब्ध हुनेछ, संगठनको सभकरमा 

साझा स्थानमा भण्डारण गररएको छ, र सबै कमकचारीहरूलाई इन्डक्शनमा र प्रक्षशिण अक्षघ इमेल 

गररनेछ। 

13.6 िालसािी र घूसखोरी क्षिरुद्धको नीक्षतको भाग 2 सबै सान्दक्षभकक प्रबिकहरूसँग साझा गररनेछ, र 

पहँुचयोग्य छ, तर सािकिक्षनक रूपमा िा सबै कमकचारीहरूसँग साझा गनुक हँुदैन।  

13.7 ठगी र घूसखोरी क्षिरुद्धको क्षदन प्रक्षतक्षदनको चेतनालाई क्षनम्नद्वारा प्रोत्साक्षहत गररनेछ: 

• 'ठगी िोक्तखम' को SLT बैठकको एिेन्डामा स्थायी िसु्त 

• कायाकलयमा ठगी र घुसखोरी क्षिरोिी पोस्टरहरू 

14 अनुशासनात्मक प्रक्षिया 
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14.1 िहाँ िालसािी िा घूसखोरीको प्रमाण फेला पयो, USSBM डोटीको अनुशासनात्मक नीक्षत पालना 

गनुकपछक । 

14.2 USSBM डोटी शून्य सक्षहषु्णता नीक्षत अनुसार, ठगी िा घूसखोरी गने प्रयास गने, िा क्तस्पक्षकंग अप 

लाइनहरूको िानािानी दुरुपयोग गने सामान्य पररणामलाई बखाकस्त गररनेछ। 

14.3 क्षमलीभगत िा िबरिस्तीको घटनामा, यक्षद अक्षिक िररष्ठ कमकचारी सदस्य क्षिरुद्ध िानकारीको 

पररणाम हो भने केही हदसम्म उदारताको लाक्षग क्षिचार गनक सक्षकन्छ। 

15 गुनासो प्रक्षिया 

15.1 यक्षद कमकचारीहरूले िोखािडी िा घूस प्रक्षतक्षियाको समयमा आफूलाई अनुक्षचत रूपमा व्यिहार 

गररएको महसुस गरेमा, क्षतनीहरूले गुनासो नीक्षत अनुसार सहारा क्षलन सक्छन्।  

16 अनुबंिहरू 

16.1 सबै मानक कमकचारी अनुबंिहरूमा कमकचारीले िोखािडी, घूसखोरी िा चोरी लगायत गम्भीर दुराचारको कुनै 

पक्षन कायक गरेमा USSBM डोटीलाई तत्काल प्रभािका साथ सम्त्झौता रद्द गनक अनुमक्षत क्षदने खण्ड समािेश 

गनुकपछक । 

16.2 उपेक्षित समुदय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी आपूक्षतककताक आिेदन फारम िा 

सम्त्झौताले कुनै पक्षन प्रकारको दुराचारलाई स्पष्ट रूपमा क्षनरुत्साक्षहत गनुकपछक । क्षनम्न खण्डहरू समािेश 

हुनेछन्। 

• अनुरोध गर्दा हदमी उत्तम मूल्यमद उद्धरणहरू प्रर्दन गनेछ ौं 

• हदमी चेक वद बैंक स्थदनदन्तरण द्वदरद भुक्तदनी स्वीकदर गनेछ ौं 

• हदमीले गैरसरकदरी सौंस्थद वद यसकद अधधकदरीहरूलदई सदमदन वद सेवदहरू आपूधता गना 

बोलपत्रहरू धित्न वद व्यक्तक्तगत उपहदर वद ऋणको रूपमद प्रस्तदव वद कुनै प्रोत्सदहन धर्ने छैन ौं। 

• हदमीले एनिीओ वद यसकद अधधकदरीहरूबदट पक्षमद वद भुक्तदनीको बर्लदमद कोटेशनहरू 

उपलब्ध गरदउने छैन ौं। 

16.3 उप-अनुदानी आिेदन फारम र उप-अनुदानी अनुदान सम्त्झौता िा सम्त्झौताहरूमा क्षनम्न खण्डहरू समािेश 

हुनुपछक : 

• उपेक्षित समुदाय  सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीले कुनै पक्षन भुिानी िा पिलाई 

अनुरोि िा स्वीकार नगरी क्षन:शुल्क र क्षनष्पि आिारमा अनुदान र सम्त्झौताहरू प्रदान गदकछ। 

साझेदारलाई अनुदान िा सम्त्झौता प्रदान गनकको लाक्षग शतक िा क्षनक्षहत शतकको रूपमा कुनै पक्षन प्रकारको 

भुिानी िा अनुग्रहको लाक्षग अनुरोि गररएको घटनामा, साझेदारले [कायककारी क्षनदेशक/कायकिम 

अक्षिकारी/पररयोिना संयोिक/फोकल व्यक्ति] लाई [इमेलमा सम्पकक  गनुकपछक । ] तुरुनै्त। 

• साझेदारले उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) को पररयोिना र/िा कोषमा 

असर पनक सके्न ठगी भएको कुरा थाहा पाउने क्षबक्षत्तकै उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च 

(USSBM) डोटीलाई सूक्षचत गनुकपछक । ) डोटी । 

• साझेदार कुनै पक्षन िोखािडी घाटा क्षफताक गनक क्षिमे्मिार छ  
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16.4 पररक्षशष्ट 

पररक्षशष्ट १ - शब्दािली टमक पररभाषा 

ठगी िा घूसको प्रयास िालसािी िा घूसखोरी गनक असफल प्रयास। 

घूसखोरी बेइमान, गैरकानूनी िा क्षिश्वासको हनन गने कुनै काम गनक प्रलोभनको रूपमा कुनै व्यक्तिलाई िा 

बाट कुनै उपहार, ऋण, शुल्क, इनाम िा अन्य सुक्षििाहरू (कर, सेिा, दान आक्षद) प्रस्ताि िा 

प्राप्त गने गैरकानूनी कायक। आफ्नो कतकव्यको आचरण। 

भ्रष्टाचार क्षनिी स्वाथकका लाक्षग सुक्तम्पएको शक्तिको दुरुपयोग 

घोटाला तपाईंको कामको भागको रूपमा हेरचाह गनक माक्षनसहरूले तपाईंलाई क्षिश्वास गने पैसा चोनक। 

मनोरञ्जन सामाक्षिक पि भएका कायकिमहरूमा उपक्तस्थत हुन क्षनमन्त्रणाहरू, िसै्त भोिन र 

समे्मलनहरू, साथै मनोरञ्जन कायकिमहरू िसै्त शो िा खेलहरू, िुन क्षन:शुल्क िा कम 

दरहरूमा प्रस्ताि गररन्छ। 

तु्रक्षट एक आकक्तस्मक गल्ती, उदाहरण को लागी एक गणना िा क्षनणकय मा 

िबरिस्ती असुली िबरिस्ती िम्त्कीको पररणाम स्वरूप अयोग्य सहयोग िा िक्षतपूक्षतकको माग गनक प्रयि िा 

अप्रयि रूपमा शक्ति िा ज्ञानको क्तस्थक्षतमा कसैको पहँुचको उपयोग गने कायक। 

ठगी एक अनुक्षचत िा अिैि फाइदा (क्षित्तीय, रािनीक्षतक िा अन्यथा) प्राप्त गनक िानबूझकर कसैलाई 

िोका क्षदने कायक। 

उपहार सामान, सेिा िा नगद कमकचारी िा बोडक सदस्यहरू, िा क्षतनीहरूका साथीहरू िा पररिार िा 

सहयोगीहरूलाई क्षन:शुल्क िा अक्षिमान्य दरहरूमा प्रस्ताि गररएको छ। यस नीक्षतको उदे्दश्यका 

लाक्षग भुिान नगररएका ऋणहरूलाई उपहार माक्षनन्छ। 

मनी लाउन्डररङ अिैि रूपमा प्राप्त गररएको पैसाको उत्पक्षत्त लुकाउने, सामान्यतया क्षिदेशी बैंकहरू िा िैि 

व्यिसायहरू समािेश स्थानान्तरणको माध्यमबाट। 

लापरिाही हेरचाह िा ध्यान क्षदन असफलता, क्षिशेष गरी िब यसले हाक्षन िा िक्षत क्षनम्त्याउँछ। 

नातािाद पररक्षचत सम्बिहरूमा आिाररत पिपातको रूप िसमा आक्षिकाररक पदमा रहेको व्यक्तिले 

आफ्नो अक्षिकार िा अक्षिकारको दुरुपयोग गरी पररिारको सदस्यलाई िाक्षगर िा अनुमोदन 

प्रदान गने अक्षिकारको दुरुपयोग गदकछ, यद्यक्षप ऊ योग्य िा योग्य नभए पक्षन। 

सािकिक्षनक अक्षिकारी कुनै पक्षन व्यिस्थाक्षपका, कायकपाक्षलका, प्रशासक्षनक िा न्याक्षयक पद िारण गने कुनै पक्षन व्यक्ति, 

चाहे उनी क्षनयुि िा क्षनिाकक्षचत, स्थायी िा अस्थायी, तलब िा बेतलबी। 

डकैती िम्त्की िा क्षहंसा प्रयोग गरेर अिैि रूपमा पैसा िा सम्पक्षत्त क्षलने अपराि। 

चोरी चोरीको अपराि । 
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पररक्षशष्ट २ - ठगी र घूसखोरीको उदाहरणहरू 

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीको सन्दभकसँग सम्बक्तित िालसािी र 

घूसखोरीका उदाहरणहरू क्षनम्न छन्। सूची कुनै अथकमा पूणक छैन। 

• एक अनुदान अक्षिकारीलाई अनुदान पुरस्कार िा भुिानी रेक्षमट्यान्सको लाक्षग साझेदारहरूबाट क्षकक-

ब्याकहरू आिश्यक छ िा स्वीकार गदकछ । 

• एक कमकचारी सदस्यले खचक दािीमा नक्कली रक्षसदहरू पेश गदकछ । 

• एक प्रबिकलाई खचक दािी अक्षिकृत गनकको लाक्षग भुिानी चाक्षहन्छ । 

• एक कमकचारी िा बोडक  सदस्य एक साझेदार, आपूक्षतककताक िा अन्य कमकचारी सदस्य संग रुक्षच को क्षििाद 

प्रकट गनक असफल। 

• एक कमकचारी सदस्यले लेखा परीिकलाई बेिास्ता गनक िा लेखापरीिण खोि ररपोटक गनक असफल हुन घूस 

क्षदन्छ । 

• एक कमकचारी सदस्यले बढी मूल्य भएका सामान िा सेिाहरूमा क्षककब्याक प्राप्त गनक आपूक्षतककताकसँग 

क्षमलेर काम गछक  । 

• एक खाता कमकचारी सदस्यले लेनदेनहरू लेखा रेकडकहरूमा रेकडक  गदकछ िुन उनीहरूलाई गलत हो 

भनेर थाहा छ । 

• एक खाता कमकचारी सदस्यले िानीिानी िानीिानी गलत कोडहरूमा प्रक्षिक्षष्टहरू पोस्ट गदकछ िाली 

भुिानहरू लुकाउनको लाक्षग । 

• उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी व्यिसायमा सिारी चलाउने 

कमकचारीले टर ाक्षफक अपराि िररिानाबाट बच्न टर ाक्षफक अक्षिकृतलाई नगद भुिान गछक , खचक उपेक्षित 

समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटी लाई लगाइयोस् िा नहोस्।  

• सरकारी अक्षिकारीलाई कुनै क्षिशेष क्षिल्लामा काम गनक अनुमक्षत क्षदनको लाक्षग अनौपचाररक भुिानी 

गररन्छ । 

• उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीका कमकचारी िा बोडक  सदस्यको क्षिरुद्ध 

थुनामा राखे्न िा अक्षभयोग हटाउने सुक्षििाको लाक्षग प्रहरी िा न्यायपाक्षलकालाई अनौपचाररक भुिानी 

गररन्छ। 
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पररक्षशष्ट 3 - शून्य सहनशीलता घोषणा फारम 

शून्य सहनशीलता घोषणा 

यो फारम नयाँ कमकचारीहरूले संगठनमा सामेल हँुदा र प्रयेक िषक िुलाई 16 अथाकत प्रयेक िषक 

आषाढ मसान्त अक्षघ सबै कमकचारीहरूले भनुकपछक । 

म, ____________________________________, उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास 

मञ्च (USSBM) डोटीको ठगी र घूसखोरीमा शून्य सहनशीलता नीक्षत रहेको बुझ्छु।  

म बुझ्छु क्षक िालसािीमा चोरी, झटूा कथनहरू, गलत डाटा, र मेरो आफ्नै उदे्दश्यका लाक्षग र अनुमक्षत क्षबना 

मेरो स्वाक्षमत्वमा नभएको सम्पक्षत्त प्रयोग गने सक्षहत बेईमान व्यिहारको क्षिसृ्तत दायरा समािेश छ। 

म बुझ्छु क्षक घूसखोरीमा क्षककब्याकहरू स्वीकार गने िा क्षतने र सािकिक्षनक अक्षिकारीहरूलाई अनौपचाररक 

भुिानीहरू सक्षहत बेइमान व्यिहारको क्षिसृ्तत दायरा समािेश छ। 

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीमा यी कुरा हरु बुझेको छु: 

• ठगी र घूसखोरी कक्षहलै्य स्वीकायक हँुदैन। 

• उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीले आफ्नो क्षमशनलाई अगाक्षड 

बढाउनका लाक्षग गने सबै गक्षतक्षिक्षिहरू इमानदारीका साथ गररनुपछक । 

 हाम्रा लाभाथीहरूको फाइदाको लाक्षग स्रोतहरू सुरक्षित र अक्षिकतम गररनुपछक । 

• कुनै पक्षन कमकचारीले ठगी िा घूसखोरी गरेको पाइएमा गम्भीर अनुशासनात्मक कारबाही िा 

िाक्षगर खारेि गररनेछ।  

म बुझ्छु क्षक उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीले मलाई कायकस्थलमा ठगी िा 

घूसखोरी, यौन दुव्यकिहार, उत्पीडन िा गैरकानूनी कायकहरूको कुनै पक्षन िास्तक्षिक क्षचन्ता िा शङ्काको बारेमा बोल्न 

र ररपोटक गनक दृढतापूिकक प्रोत्साक्षहत गदकछ। 

म बुझ्छु क्षक म ती शंकाहरूलाई मौक्तखक िा क्षलक्तखत रूपमा सम्पकक  गरेर ररपोटक गनक सक्छु: 

व्यक्ति ए 

व्यक्ति B [इमेल] 

हटलाइन / इमेल 

म बुझ्छु क्षक मैले गुमनाम रूपमा ररपोटक गनक सक्छु, तर मलाई अनुसिान सम्भि बनाउन मेरो नाम क्षदन प्रोत्साक्षहत 

गररन्छ। 

हस्तािर:      नाम:      क्षमक्षत: 
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पररक्षशष्ट 4 - स्वाथकको क्षििादको िाक्षषकक घोषणा फारम 

स्वाथकको क्षििादको िाक्षषकक घोषणा फारम 

यो फारम सबै बोडक सदस्यहरू, िररष्ठ नेतृत्व टोली सदस्यहरू, र क्षित्त (लेखा), खरीद र मानि संसािनमा 

भूक्षमका भएका कमकचारी सदस्यहरूले प्रयेक िषक िुलाई 16 अथाकत प्रयेक िषक आषाढ मसान्त अक्षघ पूरा 

भनुकपछक । 

तपाइको नाम:                                             तपाइको पद: 

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीको सिोतृ्कष्ट क्षहतमा मुद्दाको क्षनणकय गने 

िमतामा हस्तिेप गनक सके्न िा देख्न सके्न कुनै कमकचारी िा बोडक सदस्यको स्वाथक, सम्बि िा क्षमत्रता भएमा 

स्वाथकको क्षििाद उत्पन्न हुन्छ भनी म बुझ्छु।  

म बुझ्छु क्षक स्वाथकको क्षििादको अक्तस्तत्वले नीक्षतको उल्लङ्घनलाई गठन गदैन, िबसम्म यसलाई उक्षचत रूपमा 

व्यिक्तस्थत गनक सक्षकयोस। 

मलाई ितकमान बोडक सदस्यहरू, कमकचारी सदस्यहरू, आपूक्षतककताक र साझेदारहरूको सूची देखाइएको छ, िुन 

यस घोषणामा संलग्न छ।   

म यसद्वारा घोषणा गदकछु क्षक मेरो कुनै अन्य कमकचारी सदस्य, बोडक सदस्य, हालको आपूक्षतककताक िा ठेकेदारसँग 

कुनै पक्षन व्यक्तिगत िा व्यािसाक्षयक सम्बि िा चासो छैन, बाहेक: 

नाम सम्बिको प्रकृक्षत 

१.  

२.  

३.  

यस िषकको अिक्षिमा उत्पन्न हुने कुनै क्षििाद िा स्वाथकको िानकारी हुने क्षबक्षत्तकै म घोषणा गनेछु ।   

नाम:     हस्तािर:    क्षमक्षत: 

हस्तािर गररएको फारम क्षििाद घोषणा फाइलमा फाइल गनुकपछक , व्यक्तिगत फाइलमा प्रक्षतक्षलक्षपको 

साथ। यक्षद व्यक्तिले चाहेको खण्डमा सूचीहरूको प्रक्षतक्षलक्षप राख्न सक्छ। 

 

 

पररक्षशष्ट 5 - स्वाथकको क्षििाद को भती घोषणा फारम 
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स्वाथकको क्षििाद को भती घोषणा फारम 

यो फारम सान्दक्षभकक भती चयन उपकरणहरूमा पहँुच भएको िा चयन प्रक्षियामा संलग्न िो 

कोहीले भनुकपछक ।   

भती भइरहेको पद: 

तपाईंको नाम: 

चयन प्रक्षियामा तपाईंको भूक्षमका: 

म यसद्वारा घोषणा गदकछु क्षक मलाई माक्षथको पदका लाक्षग आिेदकहरूको पूणक सूची देखाइएको छ 

र म क्षतनीहरूमधे्य कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा क्षचक्तन्दनँ बाहेक: 

नाम सम्बिको प्रकृक्षत 

१.  

२.  

३.  

म थप घोषणा गदकछु क्षक मैले छनोट प्रक्षियाको िममा कुनै पक्षन आिेदकलाई कुनै पक्षन 

सहयोग, पि िा मागकदशकन प्रदान गरेको छैन र गक्षदकन। 

नाम:       

हस्तािर:     

क्षमक्षत: 

 

हस्तािर गररएको फारम भती फाइलमा, माक्षथको नाम क्षदइएको कमकचारी सदस्यको 

व्यक्तिगत फाइलमा प्रक्षतक्षलक्षपको साथ फाइल गनुकपछक । 

पररक्षशष्ट ६ - स्वाथकको क्षििादको घोषणा फारम 

स्वदथाको धववदर्को घोषणद फदरम 

यो फारम कुनै पक्षन कमकचारी िा बोडक सदस्यले भनुकपछक  िसले िषकभरर उत्पन्न हुने स्वाथकको क्षििादको बारेमा सचेत 

हुन्छ। क्षििादको बारेमा व्यक्तिलाई थाहा हुने क्षबक्षत्तकै यो दायर गनुकपछक । 

नाम:  
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पद:  

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा क्षिकास मञ्च (USSBM) डोटीको सिोतृ्कष्ट क्षहतमा मुद्दाको क्षनणकय गने 

िमतामा हस्तिेप गनक सके्न िा देख्न सके्न कुनै कमकचारी िा बोडक सदस्यको स्वाथक, सम्बि िा क्षमत्रता भएमा 

स्वाथकको क्षििाद उत्पन्न हुन्छ भनी म बुझ्छु। म बुझ्छु क्षक िबसम्म यसलाई उक्षचत रूपमा व्यिक्तस्थत गनक सक्षकयोस् 

स्वाथकको क्षििाद को अक्तस्तत्वले नीक्षतको उल्लङ्घनलाई गठन गदैन । 

म यसद्वारा क्षनम्न स्वाथकको क्षििाद घोषणा गदकछु: 

व्यक्ति िा संस्थाको नाम  

क्षििाद को प्रकृक्षत  

 

क्षििाद उत्पन्न भएको क्षमक्षत  

नाम:       हस्तािर: 

SLT सदस्य द्वारा पूरा गनक को लागी: 

माक्षथ घोक्षषत क्षििाद को िोक्तखम नू्यनीकरणका लाक्षग गररएका कायकहरू: 

 

 

नाम:    हस्तािर:    क्षमक्षत: 

 

हस्तािर गररएको फारम क्षििाद घोषणा फाइलमा व्यक्तिगत फाइलमा प्रक्षतक्षलक्षपको साथ फाइल गनुकपछक  ।   

 

पररक्षशष्ट 7 - िालसािी, घुसखोरी र दुराचार ररपोटक फारम 

िालसािी, घुसखोरी र दुराचार ररपोटक फारम 

यस फारम क्षभत्र समािेश िानकारी अयक्षिक गोप्य छ। केिल अक्षिकृत व्यक्तिहरूको फारम र यहाँ रेकडक 

गररएको िानकारीमा पहँुच हुनुपदकछ। यो फारम सुरक्षित रूपमा भण्डारण गनुकपछक ।  

यो फारम लाइन प्रबिक, िररष्ठ नेतृत्व टोली सदस्य िा बोडक सदस्य द्वारा भनुकपछक  िसले िोखािडी, घुसखोरी िा 

दुव्यकिहारको शंकाको बारेमा ररपोटक प्राप्त गरेको छ। 

ररपोटक गररएको क्षमक्षत 
 

ररपोटक गने व्यक्ति (नाम र पद सक्षहत) 
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घटना /हरू शंका उत्पन्न भएको क्षमक्षत 
 

शंकाको प्रकृक्षत 
 
 
 
 

 

शंकास्पद व्यक्ति (नाम र पद सक्षहत) 
 

प्रमाण/सािी (यक्षद छ भने) 
 
 
 
 

 

िक्षतको अनुमान 
 

अन्य सान्दक्षभकक िानकारी 
 
 
 
 

 

नाम द्वारा पूरा:  

पद / संस्था:  

हस्तािर:  

क्षमक्षत:  

प्राप्त गने ED को हस्तािर: 
 

क्षमक्षत: 
 

 

पररक्षशष्ट 8 - आरोप िा क्षचन्ता प्रक्षतक्षिया चेकक्षलस्ट 
चेकक्षलस्ट - कुनै आरोप िा क्षचन्ताको ििाफ क्षदँदै  िालसािी प्रक्षतक्षिया टोली नीक्षतको आिारमा, केस आिारमा 

उपयुि कारबाही क्षनणकय गनक क्षिमे्मिार छ। यो चेकक्षलस्ट एक सहयोगी संस्मरण मात्र हो। 
क्षिचार गनुकपने मुद्दाहरू  

ररपोटक गने व्यक्तिबाट सान्दक्षभकक तथ्यहरू प्राप्त गने  

ररपोटक गने व्यक्तिलाई उनीहरूको क्षचन्तालाई क्षिश्वासमा सम्हाक्षलनेछ भनेर पुन: आश्वासन क्षदने  

मानक िालसािी घटना ररपोटक मा दस्तािेि क्षििरण  

देश क्षनदेशक िा समकिलाई सूक्षचत गनुकहोस्  

िालसािी दताकमा रेकडक  घटनाहरू  

िालसािी प्रक्षतक्षिया टोली बोलाउने  

सम्पक्षत्त/प्रमाणको तत्काल सुरिा सुक्षनक्षित गने  

छानक्षबन गने क्षक नगने क्षनणकय गने  
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कानुनी सल्लाह क्षलने  

प्रिान कायाकलयसंग सम्पकक  राखे्न  

दातासँग सम्पकक  गने  

आरोक्षपत को अक्षिकारलाइ क्षिचार गदै कुराकानी गने  

ररपोटक गने व्यक्तिसँग कुराकानी गने  

कमकचारी संग कुराकानी? िनता?  

कमकचारीलाई क्षनलम्बन गने क्षक नगने क्षनणकय गने  

ररपोक्षटकङ व्यक्तिलाई सहयोग प्रदान गने  

स्पष्ट TOR संग अने्वषक क्षनयुि गने र संलग्न गने  

छानक्षबन गने  

प्रहरीलाई ररपोटक गने (प्रमाण प्राप्त गनक आिश्यक हुन सक्छ)  

घटनामा कुनै पक्षन गल्ती सुिार गनक सुिारात्मक कारबाही गने  

भक्षिष्यमा यस्ता घटना हुन नक्षदन रोकथामका उपायहरु अिलम्बन गने  

कागिात र मुद्दाबाट अन्य कुनै पक्षन क्षसकाइमा कायक गने  

 

 

 

 

 
 
 

पररक्षशष्ट 9 - िालसािी र घूस दताक 
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िालसािी र घूस दताक 

Method of 

discovery / 

report 

form 

number

Nature of 

suspicion

Donor 

informed?

Members of 

Fraud Response 

Team

Will there be 

an 

investigation?

Who 

conducted the 

investigation

Outcome of 

investigation

Estimated 

loss? Was loss 

recovered?

Corrective 

action 

taken?

Donor 

informed?

Complete after first meeting of Fraud Response Team Complete after investigation

Fraud & Bribery Register
Strictly confidential


