
 

अन्तर्ग्रहण दिन ांक    ID#:  

उपभोक्त को प्रोफ इल 

थर  न म   Ml:   

ननव स ठेग न :  

  निप:  िशे:  

पत्र च रको ठेग न :  

  निप:  िशे:  

घरको फोन: ( )   क र्र फोन: ( )  

सले फोन: ( )  

अन्र् फोन: ( ) ननर्िरष्ट गननरहोस्:  

प्र थनमक सम्पकर :  

के तप ईं WNYIL ब ट इमले प्र प्त गनर च हनन हुन्छ? (इमले सचूी गोपननर् र निएको छ र अन्र् स्रोतहरूल ई दिइन ेछैन) .हुन्छ   .हुिनै 

इमले ठेग न :  

के तप ईं WNYIL द्व र  ननम्न मध्र्े कसेै कै  नननम्त पनन सम्पकर  गररन च हननहुन्न? 

,कोष बृनि क्रर्-नवक्रर् 

के तप ईंल ई पत्र च रक  ल नग उनचत ठ उँको आवश्र्कत  छ:  हो .हुिनै 

 अन्ध नलनप    ठूलो छ प    इमेल     अन्र्   

उपभोक्त को र्ोग्र्त : 

 नवशेष श रीररक व  म ननसक कमिोरी छ,िसको पररव र व  समनि र्म  स्वतन्त्रसँग क र्रगन ेक्षमत  व  रोिग र प्र प्तगने, क र्म गरेर 

र ख्ने व  रोिग रम  अग नि बढ्न ेक्षमत  धेरै सीनमत छ, तथ /व  िसक  ल नग स्वतन्त्र रहन-सहनक  सेव हरू प्रि न गन रले क र्र गन े

क्षमत म  सनध र आउनेछ, क र्र गरर रहन, व  पररव र व  समनि र् व  रोिग रीम  क्रमशः स्वतन्त्ररूपले बनेर क र्र गरर रहने छ। 

प्र थनमक अक्षमत :  

(िनन ल गन हुन्छन ्छनौट गननरहोस)् 

क.  सांज्ञ न त्मक 

1.  बौनिक अक्षमत  

2.  म ननसक आघ त तथ  मनस्तष्कक  चोटहरू 

3.  नशक्ष क  आप ङ्गत  

4.  आत्मरोग 

5.  अन्र् सांज्ञ न त्मक असक्षमत  

ि.   श रीररक 

6.  मेरुिण्िको चोट 

7.  न्र्ूरोमस्कनलर 

8.  हड्डीको रोग 

9.  मनस्तष्क पक्ष घ त 
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10.  स्प इन  नबदफि  

11.  अन्र् िन्मि त नवसङ्गती 

12.  छ रे रोग (मगृी) 

13.  म ांसपेशीर् निस्रोफी 

14.  नवच्छेिन 

15.  ढ िम  चोटपटक 

16.  HIV / एड्स 

17.  व त वरणीर् र अन्र् सम्बनन्धत नबम रीहरू 

18.  अन्र् श रीररक अक्षमत हरू 

ग.  म ननसक /भ वन त्मक 

19.  म ननसक नबम री 

20.  भ वन त्मक / व्यवह ररक अक्षमत हरू 

21.  पि थर िनव्यरवह र 

22.  अन्र् म ननसक नबम रीहरू 

घ.  िनृष्ट 

23.  अन्धोपन 

24.  धीम  िनृष्ट 

ङ  श्रवण 

25.  बनहरोपन 

26  सनन्नम  करठन ई 

च.  बहु-अक्षमत  

27.  बनहरो/अन्धो 

28.  म नथक  सूचीबि व  अन्र् अक्षमत हरूको सांर्ोिन 

छ.  अन्र् कृपर्  स्पष्ट गननरहोस्:  

 
 

िन्म नमनत: _____________ / _______ / ________ 

नलङ्ग:  स्त्री व   पनरूष 

SS# (अनन्तम 4):  

प्र थनमक भ ष :  

के तप ईं अननभवी हुननहुन्छ?   हो .हुिनै 

सम्पकर  न म:  

OPWDD?  हो .हुिनै 

TABS #:  सम्पकर  न म:   

 

CIN#.  

 

के तप ई मत ि नक  ल नग पनिकृत हुननहुन्छ?  हो .हुिनै 

र्दि हुिनै भने, के तप ईं मत ि न गनरक  ल नग पनिकरण गनर च हनन हुन्छ?  हो .हुिनै 

के तप ईं  आपतक लीन तर् री र्ोिन  पूर  गनर च हननहुन्छ?   .हुन्छ .हुिनै 
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के तप ईं ननिशेकहरूको बोिरम  स मले हुन नसफ ररस गर उन च हननहुन्छ 

व  सल्ल हक र पररषिम ?  हो .हुिनै 

के तप ईं स्व स््र् घरहरुक  ि नक रीम  रुनच र िनन हुन्छ?  हो .हुिनै 

 

ि नत / ि तीर्त  (ल गू हुने सबै छनौट गननरहोस)्: 

क.  अमेररकी भ रतीर् व  अल स्क को मूल ननव सी 

ि.   एसीर् ली 

ग.  क लो व  अदिकी अमेररकी 

घ.  नहस्पैननक व  ल्र् रटनो 

ङ  मूल हव ईन व  अन्र् प्रश न्त ट पनम  बस्न े

च.  सेतो 

नवगतको नवद्य लर्: 

क.  K-8 

ि.   केही ह ई स्कूल 

ग.  पनिसकेक  ह ई स्कनल 

घ.  केही कलेि 

ङ  व्य वस र्, व्य प र, कननै व् ्र्वस र् व  पेश को ल नग स्कूल 

च.  2 बषर स्न तक निर्ग्ी 

छ.  4 बषर स्न तक निर्ग्ी 

ए.  पोस्ट स्न तकोत्तर निर्ग्ी 

I.  अज्ञ त व  ह लसम्म नवद्य लर्म  भन र नभएको 

रोिग रीको अवस्थ : 

क.  पूणर-समर् 

ि.   आांनशक-समर् 

ग.  ि नगर िोज्ि ैगरेको 

घ.  बेरोिग र, क म िोनिरहकेो छैन 

ङ  नवद्य थी व  प्रनशक्षण क र्रक्रमम  

च.  ररट र्िर 

छ.  छनट्य इएको क र्र व  िनैनक क र्रक्रम सम र्ोिन  

ए.  अन्र् म नथ सूचीबि नगरेक  

I.  अज्ञ त 

 

अननरोध गररएक  सवे हरू :  

समीक्षक  
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ननर्न्त्रण गनरक  ल नग केवल प्रर्ोग गनरहोस: 

 

के तप ईं दिनक  क र्रक्रम, ि र्ल इनसस्, पननव रस आदिम  िह ँ उपच रक  नननम्त सेव हरूक  

ल नग नबल भननर पछर, ननर्नमत रूपम  ि न ेगननर हुन्छ? 

 

क. ________ हो           ख. ________ हनै् 

 

र्दि्हो्भने, दिनहरू र समय सूचीबद्ध गनुुहोस्: 

सोमव र िखेि  ___________ खबहान  बेलुकी सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

मांगलब र िखेि ___________ खबहान  बेलुका सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

बनधब र िखेि ___________ खबहान  बेलुका सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

बृहस्पनतब र िखेि ___________ खबहान  बेलुका सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

शनक्रब र िखेि ___________  खबहान  बेलुका सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

शननब र िखेि ___________ खबहान  बेलुका सम्म ___________  खबहान  बेलुकी 

 



 

 

के र्ग् हकसगँ कन न ैमनोननत प्रनतनननध छ:    ___ छ    ___ छैन ्

 

न म:  

ठेग न :  

शहर:   र ज्र्:   िीप:  

फोन: ( )   वैकनल्पक. नम्बरहरू:  

इमले:  

सम्बन्ध:  

सनरुव नत नमनत:  सम नप्त नमनत: CDPAS क  सवे हरू कनहले सम प्त हुन्छन।् 

 

 



 

 

 



 

 
 

Western New York lndependent Living, Inc 
 

ILP लक्ष्र् गनतनवनधहरू  
 
 
 

लक्ष्र् CDPA सवे हरू शनरू गननरहोस-् 

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 
 
 

तप ईंको लक्ष्र् प्र नप्तक  ल नग मद्दत पनर् रउने गनतनवनधहरू: 
 
 

1. परू  उपभोक्त  क गि त: 

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 

2. परू  व्य नक्तगत सह र्क क गि त: 

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 

3. व्य नक्तगत सह र्कल ई उननहरूको श रीररक तथ  PPD ि चँ गर उन लग उननहोस:् 

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 

4. व्य नक्तगत सह र्कल ई MMR शोट ररकिर व  बनस्टर प्र प्त गनर लग उननहोस्:  

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 

5. व्यनक्तगत सह र्कको पषृ्ठभनूम ि चँ गननरहोस्: 

सम प्त हुन ेअननम ननत नमनत:  

सम प्त हुन ेव स्तनवक नमनत:  
 
 
 
WNYIL 
06 01 17 



 

 



 

 
Western New York Independent Living, Inc. 

 

स्वतन्त्र रहन-सहनक  र्ोिन  
 
 

मल ई IL सवे हरूक  ल नग नलनित स्वतन्त्र रहन-सहनको र्ोिन  (ILP) ननम रण गनर भननएको नथर्ो। 

मलैे ननम्नल ई छनौट गरें: 
 

 IL सेव हरूको प्र वध नक  ल नग नलनित ILP नवकनसत गनर िनन उपर्नक्त WNYIL कमरच री सिस्र् र म 

आफैंले प रस्पररक रूपम  सहमनत नलएक  नथर्ौं। म स्वर्ां मरेो र्ोिन  नवक सको निम्मवे र नथएँ, र म 

र्ो बनझ्छन  दक मलै कन नै पनन समर्म  मरेो ILP बिल्न सक्िछन । 
 
 

  मल ई र्स समर्म  कन नै नलनित ILP नवक स गननर छैन भनरे तल हस्त क्षर गनर क  ल नग। 
 
 

 उपभोक्त ले र्स समर्म  कन नै नलनित ILP नवक स नगने छनौट गननर भएको छ। 
 
 

म बनझ्छन  दक र्दि मलैे र्स बित ILP नवक स नगने छनौट गरेको छन  भन,े मल ई WNYIL पररव र को एिने्सीहरूको 

सेव ब ट वांनचत गररने छैन र कन नै पनन समर् नलनित ILP नवक स गनर मसगँ अनधक र छ। 
 
 
 
      

उपभोक्त को न म (छ प्ननहोस्) उपभोक्तको हस्त क्षर नमनत 
 
 
      

मनोननत प्रनतनननध (छ प्ननहोस्)    मनोननत प्रनतनननध नमनत 

 (हस्त क्षर) 
 
 
      

WNYIL कमरच री (छ प्ननहोस) WNYIL कमरच रीको हस्त क्षर नमनत 
 
 
WNYIL 
06 03 2017 
 



 

 
 



 
 

 

 

WNYIL Inc. सगँ कमचुारीको अनपुालनको प्रखिज्ञा। कपोरेट अनपुालन योजना नीखि अखन प्रदिया, 

िथा आचार सखंहिा 

 

म्प्रनतज्ञ ्गछन र्दक्मलैे् WNYIL Inc. पढेको र बुझेको छु। कपोरेट अनपुालन योजना (जालसाजी र 

िरुुपयोग नीखि सखहि िर सीमा बाहके), आचार सखंहिा, र सघंीय र  र ज्र््क ननूको्प्रर्ोगको्ब रेम ्

नशक्ष ्तथ ्प्रनशक्षण्प्र प्त्गरेको्छ् (योजनाको प्रिर्नुी बी मा साराखंर्ि काननूहरु सखहि िर कुनै 

सीमा बाहके) ), साथ ै WNYEL Inc. को एक कमचुारीको रूपमा मरेो क्षमिामा मरेो 

गखिखिखिहरूसगँ सम्बखन्िि व्यिसाय अभ्यासहरूको नखैिक मापिण्डहरूको्व्य ख्र् क ्सम्बन्धम । 

 

म्कपोरेट्अननप लन्नीनत्र्आच रसांनहत को्पणूर् अननप लनम ्क र्र् गनर् मरेो्इच्छ ्प्रम नणत्गछन र।्

म् बनझ्िछन ् दक्आवश्र्क्परे, म उपयकु्त सुपरिाइजर िा कपोरेट अनपुालन अखिकारीबाट उपयकु्त 

कायहुरूको सम्बन्िमा सल्लाह खलन सक्छु जनु मलैे अनपुालन्नीनत्र्आच र्सांनहत ्अननप लन्गनर्

आवश्र्क्पने् हुन्सक्छ। 

 

 

नमनत.  

 

हस्त क्षर  

 

न म्(छाखपएको)  

 

शीषरक्व ्क्षमत   

 

नवभ ग्/ सखुििा  

 

 

 

 

 

 

il 09-26-11 अपडटे गररएको 

 

 



 
 



 
 
 
 

ज्ञ पनपत्र 
 
 

फोटो आइिी पररच र्क नचन्ह 
 
 

नप्रर् उपभोक्त : 
 

Western New York Independent Living, Inc. ले व्यनक्तगत सहर्ोगीहरूक  ल नग फोटो आईिी पररच र्क 

नचन्हहरू प्रि न गिरछ। र्ी पररच र्क नचन््हरू अननव र्र छैनन्, र उपभोक्त  / ननर्ोक्त को अननरोधम  म त्र 

क र्रव ही गररनेछ। 
 

पररच र्क नचन््को मनख्र् उद्देश्र् व्यनक्तगत सह र्कहरूल ई उनीहरूको उपभोक्त  / रोिग रि त सम्म िर ब 

मौसम व  अन्र् आपतक नलन समर्म  पनग्न अननमनत दिनक  ल नग हो, िह  ँसवरस ध रणक  ल नग ग िी चल उन 

प्रनतबन्ध लग इएको हुन्छ। व्यनक्तगत सह र्कले आफ्नो पररच र्क नचन्ह सँग ैनलएर नहड्नन पिरछ। रोिग रीको 

सम नप्त पनछ पररच र्क नचन्ह Western New York independent Living, Inc ल ई दफत र गननर पनेछ। 
 

र्दि तप ईं आफ्न  व्यनक्तगत सह र्कल ई आनधक ररक एिेन्सीको पररच र्क नचन्ह प्र प्त गर उन च हननहुन्छ 

भने, तप ईंलेैे टेदकङ्ग कन्रोल स्ट फल ई 716-836-0105 म  सम्पकर  गननरपनेछ। ह मी तत्पश्च त तप ईंको 

व्यनक्तगत सह र्कल ई नतनीहरू 3108 मेन सेन्टको बफेलो क र् रलर्म  कनहल ेआउन सक्िछन भनेर एक समर् 

त नलक  बन उनक  ल नग सम्पकर  गनेछौं। (निम स्टेक आउटको पछ नि), पररच र्क नचन्् प्रशोधनको ल नग। 
 

तप ईंको सहर्ोगक  ल नग धन्र्व ि। 
 

ननर्न्त्रण गिै 
 

CDPAS क र्रक्रम कमरच री 
 
 
WNYIL 
3/22/16 

 
 
 

ननर्न्त्रण गि ै

उपभोक्त  ननिनेशत व्यनक्तगत सह र्त  सेव हरू 

WNY Independent Living Inc क  एिेन्सीहरूक  पररव रको एक सिस्र्... 

3108 मेन स्रीट, बफेलो, न्र् ूर्ोकर  14214-1384 
(716) 836-0822 (Voice/TDD) ♦ (716) 836-0091 (Fax)  

www.wnyil.org/cdpas/ 



 



 
 

Western New York Independent Living, Inc. 

उपभोक्त  ननिनेशत व्यनक्तगत सह र्त  सेव हरू 
3108 Main St., Buffalo, NY 14214 

टेलीफोन: (716) 836-0105 Fax: (716) 836-0091 
Website: www wnyil.org  

 

सम नप्त, र िीन म  
 

सम नप्त:  उपभोक्त  / ननर्ोक्त द्व र  परू  गननर पने  

र िीन म : सह र्क / सहर्ोगीद्व र  परू  गननर पन े
कृपर्  ह म्रो क र् रलर्म  हस्त क्षर गररएको फ रम प ँच व्यवस र्ीक दिनम  दफत र गननरहोस्। 

 

उपभोक्त को न म:  
 

व्यनक्तगत सहर्ोगीको न म:  
 

पनछल्लो नमनतको क म  
 

सम नप्त व  र िीन म को क रण (कृपर्  ननणरर्को ल नग तल नववरण दिननहोस्) 
  
  
  
  
  
  
  
  

उपभोक्त को हस्त क्षर: नमनत: 
 
 
  

सहर्ोगीको हस्त क्षर नमनत: 
WNYIL/CT 
:EC 08/08 

 



 
 



 
 

सांभ नवत हरेच ह प्रि र्कल ई अस्वीकरण गननरहोस ्
 
 
 
मैले तल हस्त क्षर गरेर, म र्सद्व र  प्रम णीकरण गछन र दक मैले र्सल ई पढेको छन , र र्सम  सम वेश भएक  

प्रत्र्ेक नीनतहरू प लन गनर सहमत छन । 
 
 
  

उपभोक्तको न म (छ प्ननहोस्) 
 
    

उपभोक्तको हस्त क्षर नमनत 
 
  

ननिशेन दिने व्यनक्तको न म (छ प्ननहोस्) 
 
    

ननिशेन दिने व्यनक्तको हस्त क्षर (छ प्ननहोस्) नमनत 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WNVIL 
3 21 13 

 



 
 



 

्मलैे् एउट ्अांतर्ग्रहण्प्र प्त्गरेको्छन ्र्ननम्न्नीनत, अभ्यास र प्रदियाहरू बुझ्द्छु। उपभोक्त ्/ डीआर 

सहीहरू 

1. म हुनेिाला "उपभोक्ता खनिखेर्ि" को अथु बुझ्दछु, र मेरो स्िाखमत्ि पाएका्सह र्कहरूल ई्

भती्गने, मजिरुीमा राख्न,े िाखलम दिने, अनुगमन गने, मुल्याङ्कन गने िथा खनस्काषन गने 

कायुमा छु। म प्रमाखिि रोजगारिािा हु ँर मैल ेचुनेका सहायकलाई WNYIL ले िब मात्र 

अस्िीकार गनु सक्िछ यदि उ मेखडकेड िोििडी / रद्दी / िरुुपयोग सूचीमा छ, र  / िा NYS 

र संघीय श्रम कानूनमा उल्लेि गरेका रोजगारका र्िुहरु पूरा गनु असफल भएको हुन्छ। 

 

 

2. म “स्ियं खनिखेर्ि” हुनुको अथु यो बुझ्दिछु, दक म एक्लै खनिुय खलन्छु जसल ेमेरो 

सहायकका जरुरिहरूमा प्रभाि पािछु। म छनौट गिछुु दक सहायकले आफ्नो कायु कखहल ेर 

र कहाैँ्गिरछ, र मेरो आत्मखनिरे्न अखिकार कसैलाई पखन जफ्ि गनु दिनेछैन,अन्यथा म 

खनयन्त्रि खलने कायुिम छोड्ने कुरामा पखन सहमि छु। 

 

 

3. मलाईं थाहा छ दक मेरो मुख्य उत्तरिाखयत्ि भनेको मेरो व्यखक्तगि सहायकहरूका लाखग 

उपभोक्ता / रोजगारिािा हुनु हो। 

 

4. म बुझ्दछु दक मैल ेआफ्ना व्यखक्तगि सहयोगीहरूलाई उखनहरूले गनुु पने  क र्रहरूल ई शनरू 

गननर भन्ि  अग नि स्पष्ट रूपम  पनहच न गर उनन पिरछ। 

 

5. म यो सुखनखिि गिछुु दक मेरा व्याखक्तगि सहयोगीहरूल ेकेयर प्लान (हरेचाह योजना)ले 

खनिाुररि गरेका समय सीमा सम्म क म्गनेछन;् य दि मसँग िेरै व्यखक्तगि सहयोगीहरू काम 

गिछैन ्भने, म यो सुखनखिि गिछुु दक मेरा व्यखक्तगि सहयोगीहरूल ेमलाई दिइएका समय -

सीमा सम्म मात्र काम गनेछन्। केयर प्लान (हरेचाह योजना)मा िर्ाुइका प्रखिदिन िा प्रखि 

हप्ताको समय भन्िा माखथ र िेरै समय गरेको्क मक ्ल नग, ग्राहक/खनयोक्ताका रूपमा यो 

मेरो िाखयत्ि हुन्छ दक मैल ेउनीहरूको समयको लाखग क्षखिपूर्िु दिन ुपिछु। मेरो व्यखक्तगि 

सहायकहरुलाई प्रखि हप्तामा कुल 40 घण्टा भन्िा बदढ काम गनु अनुमखि छैन। 

 

6. मेरो फोनबाट आफ्नो कायु-समय रेकडु गनुका लाखग मात्र मेर ्व्यनक्तगत्सह र्कहरूल ई्

मैले्WNYIL कल इन  / आउट सेिा प्रयोग गनु अनुमखि दिन्छु। 

 

7. म यो जान्िछु दक उखनहरूको कायु समय ररकड ुगनु मेरा व्यखक्तगि सहायकहरूलाई मैल े

राम्रो कामगने टेखलफोन दिनु पनेछ। 

 

8. यदि आफ्नो समय र उपखस्थखि ििाु गनु व्यखक्तगि सहै र्कहरूले्आफ्नो्नपन्नम्बर्

मल ई्स झ ्गरे्तथ ्म्स्वर्ांल ई,उपभोक्ता / खनयोक्ता िा अरू कसैलाई प्रयोग गनु दिएमा, 

मँ बुझ्दछु दक मैले मेरा सेिाहरूलाई जोखिममा पािछुै र मेरा व्यखक्तगि सहायकहरू, CDPAS 

कायुिमबाट िारेज गनु सदकने्छन्। 

 

 

CDPASको ननर्न्त्रण गि ै

उपभोक्त क  भनूमक  र निम्मवे रीहरू 

न म ङ्कन चकेनलस्ट 



 
 



 
 9्म्बनझ्छन ्दक्मेर ्ननिी्सह र्कहरूले्मसँग्क म्गि र्ड्रग्र्मदिर मनक्त्हुननपिरछ्भनेर्

मैले्िोर्दिनै्पछर्स थै्उनीहरूले्मेरो्ल नग्क म्गरेक ्बेल ्ड्रग्र्मदिरको्सेवन्गरेको्

हुननहुिनै्। 

 

10. मैल ेयो पखन बुझ्दिछु दक मेरो जीिनसाथी िा आमा-बुबा खनयंत्रि खलन ेकायुिमम ्

अन्तगरत्मेरो्व्यनक्तगत्सह र्क्हुन्सक्िनैन्। 

 

11. म बुझ्दिछु, उपभोक्ता/रोजगारिािाको रूपमा मैल ेयो सुखनखिि गनुुपन ेहुन्छ दक, मेरो 

व्यखक्तगि सहायकहरूले WNYIL लाई िार्षुक श रीररक र्PPD प्रिान गनुु पिछु र 

उनीहरूलाई आफ्नो खनिाुररि खमखि भन्िा बाखहर काम्गनर्अननमनत्नदिनक ्ल नग्सहमनत्

गननर् पिरछ। 

 

12. यदि म अस्पिाल,ुराहि-सेिा िा अन्य कुनै संस्थामा भिी भएको र मैल ेसंस्थाको नाम 

प्रिान गरेको भए , मलाई यो थाहा छ दक मैले WNYIL लाई सूखचि गनुुपिछु । मैल ेखडस्चाज ु

हुिँा पखन WNYIL लाई सूखचि गनुुपिछु र मेरो्व्यनक्तगत्सहर्ोगीहरू्क मम ्फकर नन्भन्ि ्

अग नि्पनहले्व्यनक्तगत्हरेच ह्सेव हरूको्ल नग्पनन-आखिकाररक गररएको छ दक छैन 

भनेर WNYIL सँग प्रमाखिि गनुु पिछु। 

 

13. म यो जान्िछु दक जब म अस्पिालमा भिी भएको, राहि हरेचाहमा िा दिनको 

कायुिममा भाग खलइरहकेो हुन्छु, मैेर ्ननिी्सह र्कहरूले्मेरो्ल नग्क म्गनर्सक्िनैन्। 

 

14. म यो बुझ्दिछु दक मेरा व्यखक्तगि सहायकहरूले मेरो लाखग काम सुरू गनु सक्िनैन् जब 

सम्म उनीहरूका आपराखिक पृष्ठभूखम-जाँच सखहिका कागजािहरू WNYIL को फाईलमा 

हुिँनैन्। जब उनीहरूको कागजािी काय ुपूरा हुन्छ, कुनै टेककां ग्कन्रोलक ्कमरच री्सिस्र्ले्

म्र्मेरो्ननिी्सह र्कल ई्सम्पकर ्गनेछ। 

 

15. यदि मसँग मेरा सेिाहरूसँग सम्बखन्िि कुन ैप्रश्न िा खचन्िाहरू भए , म WNYIL लाई 

सम्पकु गनेछु। 

 

16. मलाई यो थाहा छ दक मेरा व्यखक्तगि सहायकले मेरो लाखग उपभोक्ता / रोजगारिािाका 

रूपम ्क म्गनर्थ ले्पनछ्WNYIL एक खित्तीय मध्यस्थ हो। म मेरो खनजी सहायकलाई 

लेिा खिभागमा कल गनु लगाउने छु (exts।  106, 141)) उनीहरूको कुनै पखन िा सब ै

भुक्तानी सम्बन्िीि समस्याहरूका लाखग। 

 

17. खिनीहरूको रोजगारीका सबै क्षेत्रहरूमा, म बुझ्दिछु, मेरा व्यखक्तगि सह र्कहरूक ्ल नग्

म्सीध ्ननर्ोक्त ्हु।ँ 

 

18. मैल ेकपोरेट अनुपालन मैन्युअलको प्रखिखलखप प्राप्त गरेको छु र कपोरेट अनुपालन योजना 

अन्िगुि मेरो भूखमका र खजम्मेिारी बुझेकोछु। 

 

19. मैल ेCDPAS पुखस्िकाको एक प्रखिखलखप प्राप्त गरेको छु र कायुिम खभत्रको अन्ििुै  त र, 

भिी र कायु समाखप्तको प्रदिया बुझेको छु। 

 

20. म बुझ्दिछु दक मेरो व्यखक्तगि सहायकसँग उपभोक्ता /खनयोक्ताका रूपमा मलाई दिएको 

योगिानको लाखग खबना कटौिीको प्रखि घण्टाको आफ्नो भुक्तानी व्यखक्तगि रूपमा प्राप्त गने 

अखिकार छ।  

 

 
2 
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21 मँ बनझ्िछन  दक मेर  ननिी सह र्कसँग म, उपभोक्त  / रोिग रि त ,तथ  मेरो पररव रक  

सिस्र्हरूब ट नशष्ट र सम्म नपूवरक व्यवह र प उने अनधक र छ। 

 

22. मल ई थ ह  छ दक र्दि कन नै पनन समर्म  मेर  ल नग व  मेरो ननिी सह र्क, उपभोक्त  

/ ननर्ोक्त को ल नग क मको व त वरण असनरनक्षत भएम , म र्सक  ल नग तनरून्त WNYIL. 

ल ई ररपोटर गनेछन । 

 

23. म यो जान्िछु दक म उपखस्थि रहुञ्जेल मात्र मेरा व्याखक्तगि सह ै र्कले्मल ई, 

ग्राहक/खनयोक्तालाई  सेव हरू प्रि न गनेछन ्िबसम्म मेर  हरेच ह र्ोिन ले ्उनीहरूल ई्

छोट ्क र्र, िरीििारी िा लुगा िुने कामहरू गनु अनुमखि दििनै्। 

 

24. म यो पखन बुझ्दिछु दक मेरो व्यखक्तगि सहायकहरुल ेकाम गनु नसकेका बेला उनका 

ठाउँमा मसँग जगेडा योजना्हुनन्पिरछ। 

 

25. मेरा व्यखक्तगि सहायकल ेमेरा लाखग काम गरररहकेा बेला चौबीस (24) घण्टा खभत्र 

भएको कुन ैिघुुटना िा घटनाको ररपोटु कसरी गने भनेर मलाई खनिरे्न दिइएको छ।  

 

26 िघुुटना / घटनाका लाखग मैल ेएउटा िाखल फारम प्राप्त गरेको छु।  

27. कायु-समाखप्त (टर्मुनेसन)/राजीनामाका लाखग मैल ेएउटा िाखल फारम प्राप्त गरेको छु।  

28. मैल ेयो बुझेको छु दक यदि मैल ेबीमा योजना पररििुन गनुु परेको भए , फोन नम्बर 

पररििुन गरे, ठेगाना पररििुन गरे, िा अस्पिालमा भना ुभए िा अस्पिालबाट खडस्चाजु हुनु 

परेमा, म WNYIL CDPAS ल ई्सूनचत्गनेछन । 

 

29. म आफ्नो 65औं जन्मदिनको अखघल्लो मखहनामानै WNYIL CDPAS टीमलाई सूचीि 

गनेछु दकनभने मेरो सहयोगी सेिाहरू जारी राख्न मैले LTMC-Long Term Managed 

Care Company(लामो-अबखिको प्रबखन्िि हरेचाह कम्पनी)मा पररििुन गनुुपन ेहुनसक्छ। 

 

30्कन नै्पनन्समर्म ्पीए्(व्यखक्तगि सहायक) लाई उखनहरूले सेिा गि ैगरेका 

उपभोक्ता/खनयोक्ताका लाखग खनिरे्क प्रखिखनखि हुन अनुमखि दिइिनै। कुन ैपखन बिि खनिरे्न 

दिने प्रखिखनखिले आफूल ेप्रखिखनखित्ि गरेका उपभोक्ता/रोजगारिािाका लाखग काम गनु 

सक्िनैन्। 

 

 

म नथक  बर् नहरू टेककां ग कन्रोल कमरच री सिस्र्ल ेमसँग सनमक्ष  गरेक  हुन्। 

 

  नमनत:   

उपभोक्त  / ननर्ोक्त  

 

  नमनत:   

ननर्न्त्रण नलने कमरच री सिस्र् 

WNYIL/2018 :JAC 2/2018 
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*** कृपर्  पढ्ननहोस् *** 
 

तप ईंको ल नग ननरन्तर सहि सेव  सननननश्चत गनर, तप ईंले तलक  पररवतरनहरुल ई तनरून्तै ररपोटर गननर पछर: 

ठेग न म  भएको कन न ैपररवतरन 

फोन नम्बर बिनलएको भए 

िब तप ईं अस्पत लम  भती हुननहुन्छ र र हत केन्र व  अस्पत लब ट ननस्कनन हुन्छ 

र्दि तप ईंको पीए व  तप ईंको िनघरटन /घटन  भए 

िब तप ईंले कन न ैनर्  ँपीएल ई भती गननर हुन्छ तथ  पीएल ई क मिनेि ननक ल्नन हुन्छ 
 

तप ईंको व्यनक्तगत सह र्कले तप ईंल ई च नहएक  दिन क र्र शनरू गनर सकन न भनी सननननश्चत गनर ननम्न कन र को आवश्र्कत  

पिरछ, - 

PAले अनभनवन्र् सको ल नग ननर्ननक्त दिन र समर् कल गननर पिरछ  

एरी क उन्टीम  716-836-0105 कल गननरहोस् एक्स्ट 112 अथव  502ै ्

न र् र्ग्  क उन्टीम  716-284-4131 अनतररक्त #215 हो। 

अर्लरएन्स, िेनसेी र व्योनमङ्ग क उन्टीहरूम  585-815-8501 अनतररक्त 403 हो  

िर् नक्लन क उन्टीम -(518) 483-2151 

स्र् न्ट ल उरेन्स क उन्टीम -(315) 764-9442  

च उत उकनआ क उन्टीम -(716) 661-3014 

PA ल ई अनभमनिीकरण प्रि न गनरक  ल नग अनभमनिीकरणको क र् रलर्म  AIDE (सहर्ोगी) ले शनरू हुन ेसमर् भन्ि  10 

नमनटे पनहले पनग्नन पिरछ।  
 

आईिीक  2 फ रमहरू हुननपिरछ (फोटो आईिी तथ  स म निक सनरक्ष  क िर व  अमेररक को प सपोटर धरैे स म न्र् हुन।्  

MMRक  छोट  ररकिरहरू र्दि उपलब्ध छन भन े
 
 

एपोईन्टमने्ट नबनैको व क-इनल ई अननमनत दिइने छैन। 
***ह मी ब स्न  मनक्त हौं*** 

र्सको मतलब र्ो हो दक क र् रलर्म  आउने अन्र् अशक्त म ननसहरूम  नवनभन्न प्रक रक  

सनगनन्धत उत्प िनहरूले गम्भीर एलिी प्रनतदक्रर्  हुन ेगछर।  ह मीले सेव  गरेक  व्यनक्तहरूल ई 

सनरनक्षत सननवध  प्रि न गने प्रर् सम  सनगनन्धत उत्प िनसँग ह म्रो अदफसम  प्रवेश गने कन नै पनन 

व्यनक्तल ई छ ड्न र भेटघ टकोल नग फेरर एपोइन्टमेन्ट नमल उन अननरोध गिरछौं। 

कृपर्  सनगनन्धत उत्प िन प्रर्ोग गरेर भवन नभत्र नपसी दिननहोल ।  
 



 

 



 
 

 

उपभोक्त ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सहर्ोग्सहभ गी्सहमनत 

Website: www wnyil.org 
 

उपभोक्त ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सहर्ोग्क र्रक्रम, अक्षमिा भएका व्यखक्तहरूको अखिकिम अखिकार बढाउन साथै 

उनीहरूको आफ्न ैजीिनको प्रबन्िन गनु र समुिायमा उनीहरूको पूि ुसमािेर्ीकरि गनु सहयोग पुर् ्याउन 

बनाइएको हो, यस अनौठो पररयोजनाको सहभागीको रूपमा, िपाईं आफ्नो्व्यनक्तगत्प्रबन्धन्सहर्ोगक ्

आवश्र्कत क ्ल नग्पर् रप्त्निम्मेव री्स्वीक र्गनर्सहमत्हुननहुन्छ। 

 

WNYIL ले सामाखजक सेिाहरूको एरी काउन्टी खिभागका माध्यम बाट मेखडकाइड् प्राप्तकिाुहरुलाई यो कायुिम 

प्रिान गने प्रस्िाि राि्छ। यस सहमखिले WNYIL िथा ग्राहक्िनवैक ्ि नर्त्वहरूल ई्ननर्िरष्ट्गिरछ। 

 

उपभोक्त ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सहर्ोग्क र्रक्रमम ्भ ग्नलनको्ल नग, व्यखक्तले एक स्ि-खनिखेर्ि व्यखक्त हुनुपिछु। 

आत्मखनिरे्न भनेको आफ्नो हरेखिचार र गखिखिखिहरूका बारेमा छनौट गनु सक्षम, छनौटका प्रभािलाई बुझ्दने र 

छनौटको प ररण महरूको्ल नग्निम्मेि री्स्वीक र्गनर्सके्न्हुनन्हो्।्र्दि्उपभोक्त ्स्व-खनिखेर्ि भइरहकेो छैन 

भने, कायुिमको खजम्मेिारी िहन गनु इच्छुक कुनै िदकलले उस /उनीलाई दिा ुगनु सक्िछन्। 

 

उपभोक्त ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सहर्ोग्क र्रक्रमम ्भ ग्नलनको्ल नग, व्यखक्त (िा्समथरन्व्यनक्त) ले WNYIL एि ं

न्य ूयोकुको राज्य स्िास््य खिभागको लाखग आिश्यक खनम्न खजम्मेिारीहरूसँग सहमि हुन ुर पालन गनुुपिछु। 

 

उपभोक्त / खनयोक्ता िा अखघिक्ताका उत्तरिायीत्िहरू 

 

मैले्उपभोक्त ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सहर्ोग्क र्रक्रमक ्मेर ्निम्मेव रीहरू्बनझेको्छन ्र्मैले्ननम्न्गनर्आवश्र्क्

छ: 

 

भती, अन्ििाुिाु, स्िीन, चयन गनुु, प्रखर्क्षि गराउनु, िाखलका खमलाउन ुर मेरो छनौटका व्यखक्तगि सहायक 

(हरू) को सुपररिेक्षि गनुुपनेछ। म आिश्यक भएमा मेरा PA (हरू) लाई बिाुस्ि गनु पखन खजम्मेिार छु। 

 

हर्समर्को्कभरेि्सननननश्चत्गनरक ्ल नग्पर् रप्त्पीए्(हरू) भाडामा ब्याक-अप कभरेजको लाखग भिी 

गनु सक्छु। सेिाहरू प्रिान गनुु अखघ WNYIL सँग काम गनु ब्याक-अप  (खििीयक सेिाप्रिायकहरू) लाई 

अखिकृि गनुुपिछु। 

 

 
WNYIL/CA 

:EC 08/08 



 
 

 



 
कनम्तम ्पनन्एउट ्(1) अखघल्लो रोजगार संिभु र  (1) व्यखक्तगि सन्िभु प्राप्त गनुुपिछु। 

 

उपभोक्त /खनयोक्ता िा अखििक्ता र पीए(हरू) व्यखक्तगि सहायक सम्झौिामा आिश्यक किुव्यहरूको रूपरेिा ियार गि ै

हस्िाक्षर ग नु खजम्मेिार छन्। 

 

सहभ गी्आफ्न ्हरेच ह्र्ोिन क ्रूपरेि ्नभत्र्PCA इकाईका िहि एरी काउन्टी समाज सेिा खिभागिारा स्थाखपि 

आखिकाररक घण्टा खभत्र उनीहरूका PA (हरू) लाई सुखचबद्ध गन ुखजम्मेिार छन्। अखिकृि घण्टाहरूको लाखग मात्र 

WNYIL भुक्तान गन ुअखिकृि छ। अखिकृि रकम भन्िा बढी समयका लाखग्क म्गरेम ्सहभ गीको्निम्मवे री्

रहनेछन्। 

 

र्ो्सननननश्चत्गननरहोस््दक्पीए्(हरू)ले सबै आिश्यक रोजगार कागजािहरू पूरागन ुर आखिकाररक सुरु खमखि प्राप्तगनु 

CDPAP कमुचारी व्यखक्तलाई भटेेका छन्। 

 

चल्िगैरेक ्अनतररक्त्क गि त-कायुमा खनम्न समािेर् हुन्छ: 

 

* हस्िाक्षर र्समर््ननध ररण्गननर्अनघ्उपभोक्त /खनयोक्ता िा अखििक्ताले टाइमर्ीटहरूको समीक्षा गनु ुपछु। 

* उपभोक्ता / खनयोक्ता िा अखििक्ताले िार्षुक छुट्टी / खबरामी खबिा फारममा स्िीकृखि दिएर हस्िाक्षर गरे 

पिाि WNYIL मा ल्याउन ुिा पत्राचार गनुुपनेछ। 

र्ो्पत्त ्गननर्पीएको्ि नर्त्व्ह 

 

र ज्र््दिश ननिशेम ्औंल्र् इएक ्सबै्स्व स््र््आवश्र्कत हरुल ई्पीए(हरू)ले पूरा गनु ुपनेछ।  

(उिाहरिको लागी: िार्षुक टीबी परीक्षि, र्ारीररक जाँज, आदि ...)।  

 

पीए(हरू)को टर्मुनेसन िा राजीनामा उपभोक्ता/खनयोक्ता िा अखििक्ताल ेCDPAP लाई िुरून्ि ैसूचनैत्गननर्पछर। 

 

उपभोक्त /खनयोक्ता िा अखििक्ता कायुिमको प्रयोग लगायि कुन ैिोिािडीको कायु नगनुमा सहमि हुन्छन्, िर मेखडकैड 

िोिािडीमा भन ेसीखमि हुिनैन्। 

 

 WNYIL/CDPAP का िाखयत्िहरू 

 

1. मेखडकैड िाबीहरूको प्रर्ोिनको लाखग WNYIL / CDPAP एक मध्यस्थ हो। WNYIL कमरच रीले्पीएहरूको्

भनक्त नी्भइसकेपनछ्पीए्(हरू) का टाइमखर्ट र  कल-इन ररपोटुमा सूखचि सेिाको स्िीकृि घण्टाहरूको लाखग 

मेखडकेड खबल भनेछ। 

 

2. WNYIL / CDPAP ले सबै भाडामा खलइएका पीए (हरू) को एक गोपखनय कमचुारी फाइल कायम गरर राख्नछे। 
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3. WNYIL / CDPAP ले कामिारहरूको क्षखिपूर्िु बीमा, अक्षमिा बीमा िथा बेरोजगारीको लाखग रेकडकुो 

खनयोक्ताका रूपमा काम गनेछ। WNYIL / CDPAP ले संघीय, राज्य, स्थानीय आयकर र सामाखजक सुरक्षाको 

लाखग रोदकए सखहिको पेरोलको कायुिाही गिछु। 

 

4. पीए (हरू)को िार्षुक खबिा र खबरामी समयको भकु्तानी साथै सब-ैआिखिक कमुचारी खस्थखिका अद्यािखिकीका 

लाखग WNYIL/CDPAP खजम्मेिार छ।  

 

5. WNYIL / CDPAP ले उपभोक्ताको खलखिि सम्झौिामा सहमखि भए अनुसार उनीहरूका खजम्मेिारी पूरा गन े

क्षमिा अनुगमन गिछु। 

 

6. WNYIL / CDPAP ले उपभोक्ताहरुका सबै उपयुक्त रेकडहुरू राज्य दिर्ाखनिरे्हरुको अनुरूप कायम राख्नेछ। 
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मैले्म नथको्उपभोक्त द्व र ्ननिनेशत्व्यनक्तगत्सह र्त ्क र्रक्रमको्सम्झौत ्पढेको्छन ्र्औंल्र् इएक ्

म गरननिशेनहरु्प लन्गनर् सहमत्छन । 

 

म्र्ो्बनझ्िछन ्WNYIL / CDPAP सँग कुनै उपभोक्ता/कमुचारी या अखििक्ताले आत्म-खनिरे्नको लाखग 

आिश्यक न्यूनिम मापिण्ड प्राप्त गरेका छन ्या छैनन् भनी खनिाुरि गनुसके्न अखिकार रहकेो हुन्छ। 

 

मैले्अझ्बनझकेो्छन ्दक्WNYIL/CDPAP ल े“केवल” नशष्ट च रक  ल नग्भती्गररएक ्सेवकद्व र ्

सहर्ोग्प्रि न्गनर्मद्दत्पनर् रउिछ, WNYIL/CDPAP उपभोक्ता/खनयोक्ताका लाखग सेिक प्रिान गनु 

उत्तरिायी "छैन"। 

 

म्CDPAP समन्ियकिारा मेरो खनजी हरेचाहको सेिकको भिी गने, फायर गने, साक्षात्कार गने्तथ ्

मनल्र् ङ्कन्गनेक ्ब रेम ्प्रनशनक्षत्छन ्र्म्नबस्वस्त्छन ्दक्म्र्ी्आवश्र्क्कतरव्यहरूल ई्पूर ्गनर्

सक्छन । 

 

 

 

  

उपभोक्त ्/ खनयोक्ताको हस्िाक्षर: खमखि: 

 

 

 

  

अनधवक्त ्/ स्ि-खनिखेर्ि िलको हस्िाक्षर: खमखि: 

 

 

[हस्िाक्षर] 

  

ननर्न्त्रण्नलनके ्ननिशेक: खमखि: 
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ल ई प्रम णीकरण 

WESTERN NEW YORK INDEPENDENT LIVING, INC. 

सन्िभरम  

उपभोक्त  ननिनेशत व्य कनतगत सहर्ोग क र्रक्रम 

 
र्ो प्रम णीकरणले पननष्ट गिरछ दक मैले ननम्न सूचीबि क गि तहरू प्र प्त गरेको छन , समीक्ष  गरेको छन  र 

बनझेको छन  िनन मल ई Western New York Independent Living, Inc द्व र  प्रि न गररएको 

नथर्ो। (WNYIL) उपभोक्त द्व र  ननिनेशत व्यनक्तगत सह र्त  क र्रक्रम स्वीकृनत गरेक  सम्बन्धम : 

 

1. उपभोक्त  ननिनेशत व्यनक्तगत सहर्ोग सहभ गी सहमनत 

2. स्वतन्त्र रहन-सहन र्ोिन  लक्ष्र् गनतनवनधहरु; 

3. स्वतन्त्र रहन-सहन र्ोिन ; 

4. न म ङ्कन ि ँचसूची; 

5. सम्भ नवत हरेच ह गनेल ई अस्वीकरण; 

6. सनरनक्षत स्व स््र् ि नक रीको प्रर्ोग तथ  प्रकटीकरण, आि न-प्रि नक  ल नग व्यनक्तगत 

अनधकरण; 

7. गोपनीर्त  अभ्र् सहरूको सूचन  (छोटो); 

8. उपभोक्त क  अनधक रहरू 

9. WNYIL, Inc. सँग अननप लनको प्रनतज्ञ  कपोरेट अननप लन र्ोिन  नीनत अनन प्रदक्रर् , तथ  

आच र सांनहत  

 

मल ई प्रि न गररएक  म नथक  क गि तक  प्रनतनलनपहरू सनरनक्षत ठ उँम  क र्म गरेर र ख्न तथ  

WNYIL कमरच रीद्व र  अननरोधम  गरेम  उनीहरूल ई उपलब्ध गर उन म सहमत छन । 

 

म र्ो बनझ्िछन  दक म ँनथक  क गि तहरूम  तोदकएक  ननर्म र अन्र् ि नर्त्वहरूको प लन  मैले गनै 

पिरछ र त्र्सो गनर म असफल भएम  CDPAP ब ट मेरो बि रस्त हुन सक्िछ। 

    

उपभोक्त  / ननर्ोक्त को हस्त क्षर: नमनत 

अथव  

    

मनोननत प्रनतनननध नमनत 

अथव  

    

अनभभ वक नमनत 

    

WNYIL क  कमरच रीको हस्त क्षर नमनत 
Il2017-11-12
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WESTERN NEW YORK INDEPENDENT LIVING, INC. (WNYIL) 

उपभोक्त क  अनधक र 
गोपननर्त  

प्रत्र्ेक उपभोक्त  तथ /व  उपभोक्त को बधै अनभभ वकले आफ्नै उपभोक्त  सेव  रेकिर 
(CSR) हनेे अनधक र छ। उपभोक्त  र / व  उपभोक्त क  क नूनी अनभभ वकले आफ्न  फ इलक  
सूचन क  प्रर्ोगको अनधक र कसैल ई दिन सक्छ। र्ो अनधकरण नलनित रूपम  प्रि न गररनन 
पछर। मनख्र् क र्रक री अनधक री (सीईओ), मनख्र् सांच लन अनधक री (सीओओ), क र्रक्रम 
ननिशेकहरू, नवषर्-सेव  रीकिर समन्वर्कत रहरू, मनख्र् म नव सांस धन तथ  अननप लन 
अनधक री (सीएचआरसीओ),आन्तररक लेि -परीक्षण टोली,प्रत्र्क्ष सेव  प्रि र्क तथ  WNYIL 
ननिशेकहरूको पररषिक  क र्रक्रम सनमनतल ई, िब उपर्नक्त हुन्छ CSRको पहुचँ दिइनेछ। 
स्व स््र् बीम  वहनीर्त  िव बिहेी अनधननर्म (HIPAA) क  आवश्र्कत हरूले WNYIL ले 
प्रि न गरेक  धेरै सेव हरूल ई समेट्छ। एक नवनशष्ट नलनित अननरोधम  उपभोक्त  व  
उपभोक्त क  क नूनी अनभभ वकल ेHIPAA ननर्महरूसँग एिेन्सीको प लन  सननननश्चत गनर,कन न 
ि नक री कसल ई ि री गनर सदकन्छ, अथ रत स म न्र् हो दक HIV सम्बनन्धत हो, पनहच न 
गिरछ। उपभोक्त  व  उपभोक्त को क नूनी अनभभ वको नलनित अननमनत नबन  कन न ै पनन 
ि नक री ि री गररने छैन। 

उपभोक्त हरू र/व  उपभोक्त क  बैध अनभभ वकल ई कन नै असांतोषिनक नस्थनतको 
सम ध नक  ल नग नलनित औपच ररक अपील प्रदक्रर्  प्रि न गर इनेछ। 

उपभोक्त हरूक  WNYIL क  CSRहरूल ई उनचत ऋण दिन े स्रोतहरूले समीक्ष  गनर 
सक्िछन् र अि लतले ह निरी आिशे पनन दिन सक्िछ। क नूनले गोपनीर्त क  ननर्मको 
सनरक्ष  गिनै िब आफैल ई व  अरूल ई चोटपटक ल गेर समथरन च नहन्छ। CSR ल ई क र्म 
गररनेछ स थै WNYIL ननिशेकहरूको सनमनत, उपभोक्त , र उपभोक्त क  क नूनी 
अनभभ वकको क र्रक्रम सनमनतले गनणस्तर समीक्ष  गररनेछ। 
 
उपभोक्त को अपीलको प्रदक्रर्  

उपभोक्त हरू र/व  उपभोक्त क  क नूनी अनभभ वकहरूको ल नग उपर्नक्त व्यनक्तहरूसम्म 
उनीहरूको सेव हरू प्र प्त गने समस्र् हरू तथ  नशक र्तहरू ल्र् उन प्रभ वक री र सवरम न्र् 
म ध्र्महरू उपलब्ध गर उने ह म्रो नीनत हो। उपभोक्त  र/व  उपभोक्त को क नूनी 
अनभभ वकल ई उनीहरूको सेव  प्रि र्कसँग चच र गरेर र/व  क र्रक्रम पर्रवेक्षकहरू, सीओओ, 
व  सीईओको सांस धन प्रर्ोग गि ैअनौपच ररक रूपम  गनन स हरूको सम ध न गनर प्रोत्स नहत 
गररन्छ। र्स प्रदक्रर्  नभत्रक  सबै समर्म  उपभोक्त  र / व  उपभोक्त क  क नूनी 
अनभभ वकसँग आफ्नो CSR म  पहुचँ छ। र्दि र्सले पररनस्थनतल ई सनध र गरेन भने, कन नै 
पनन उपभोक्त  व  उपभोक्त क  क नूनी अनभभ वकले ननम्न तररक ल ेगनन सो प्रस्तनत गनर सक्छ: 
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चरण 1 - कन नै अनौपच ररक बठैक र छलफलको नोटसनहत सीईओल ई गनन सोक  नलनित बर् न 
तनरुन्त बनझ उननहोस्। प ँच व्य प ररक दिनहरू नभत्र मनख्र् क र्रक री अनधक री (CEO) सँग 
गनन सोक  ब रेम  िव फ दिन ेि नर्त्व हुन्छ। र्दि CEOल ई अनधक ि नक रीको आवश्र्कत  भए, 
CEOल ई गनन सो प्रथम पटक पशे गरेको समर्िनेि तीन व्य प ररक दिनहरू भन्ि  अग निनै बैठक 
बसे्नछ। तब CEOले ननणरर् नलनेछ। नलनित रेकिर 

र्दि CEO उिूरीको िव फ दिन असफल हुननभए व  उपभोक्त  र/व  उपभोक्त को क नूनी 
अनभभ वकल ई ननणरर् स्वीक र्र नभए व  सम ध न भए त पनन प लन  गररएको नभए, उ चरण 
2म  अग नि बढ्न सक्छन्। र्दि गनन सो CEO सँगै छ भन ेप्रदक्रर्  िोस्रो चरणब ट सनरू हुन्छ। 
 
चरण 2 - गनन सोको नलनित बर् न कन न ैबठैक व  छलफलहरूक  नोटहरू सनहत तनरुन्त ैWNYIL 
ननिशेक सनमनतक  क र्रक्रम सनमनतम  पशे गननरहोस।् प चँ व्य प ररक दिनहरू नभत्र मनख्र् क र्रक री 
अनधक री (CEO) सँग गनन सोक  ब रेम  िव फ दिने ि नर्त्व हुन्छ। र्दि क र्रक्रम सनमनतल ई धेरै 
ि नक रीको आवश्र्कत  पर्ो भने, क र्रक्रम सनमनतम  गनन सो पशे गररएक  प्रथम 8 व्य वस नर्क 
दिनहरू भन्ि  अग निनै एउट  बठैक तोदकन ेछ। क र्रक्रम सनमनतल ेतब एक ननणरर् प्रस्तनत गिरछ। 
नलनित रेकिर 

सबै म मल हरूम , क र्रक्रम सनमनतको ननणरर् ब ध्र्क री रहनेछ। क र्रक्रम सनमनतल े
उिूरीको िव फ दिन असफल भएम  व  उपभोक्त  व  उपभोक्त क  क नूनी अनभभ वकल ई ननणरर् 
स्वीक र्र नभएको महसनस भएम , व  सम ध न भएको तर प लन  गररएको नभए, उसले सम्पकर  
गनर सक्छ: 

 
• NYS वर्स्क िीवनवृनत र सतत नशक्ष  सेव हरू (ACCES-VR), 1 Commerce Plaza, 

Room 1607, 99 Washington Ave., Albany, NY 12234 at (800) 222-5627 
(आव ि) अथव  TTY: 7-1-1 NYS ररल े को ल गी तथ  अपरेटरल ई दिननहोस ् (800) 
222-5627 (आव ि)। 

• र्दि नवक सीर् अक्षमत  क्षेत्रीर् क र् रलर् (DDRO) के्षत्र 1 म फर त सेव हरू प्र प्त भएम , 
कृपर्  गनणस्तर आश्व सन (716) 674-6300 म ; व  न्र् ूर्ोकर  र ज्र् नवक सीर् नवकल ांगत  
भएक  व्य नक्तक  आर्नक्तको क र् रलर् (518) 473-1997 व  (आव ि) TTY म  सम्पकर  
गननरहोस:् 7-1-1 NYS ररल े को ल गी तथ  अपरेटरल ई दिननहोस ् (518) 473-1997 
(आव ि)। 

• र्दि तप ईंल ेNYS को म ननसक स्व स््र् क र् रलर् (NYSOMH) म फर त सेव हरू प्र प्त गि ै
हुननहुन्छ भने, कृपर्  NYS को नवशेष आवश्र्कत  भएक  म ननसक  सांरक्षणको ल नग न्र् र् 
केन्र 161 Delaware Avenue, Delmar, New York 12054-1310 म  (518) 549-
0200 (आव ि) व  TTY म  सम्पकर  गननरहोस्: 7-1-1 NYS ररल ेको ल गी तथ  अपरेटरल ई 
दिननहोस ्(518)  549-0200। (855) 373-2122 (हप्त क  स त ैदिन, दिनम  24औं घण्ट  
क र्ररत) व  TTY म  िनरुपर्ोग भएको ररपोटर गननरहोस्: 7-1-1 NYS ररल ेको ल गी तथ  
अपरेटरल ई दिननहोस ्(855) 373-2122। 
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• र्ग् हक सह र्त  क र्रक्रम िनन सांघीर् अननिीत स्वतन्त्र ननव स केन्रहरू (ILCs) ब ट सेव हरू 

प्र प्त गन ेव  प्र प्त गनर आवेिन गनहेरूल ई सहर्ोग पनर् ्र् उन नसिरन  गररएको एक सांस धन 
हो, तप ईंसगँ र्सम  सम्पकर  गन ेअनधक र छ। CAP ले ACCES-VR तथ  NYS अन्ध हरूको 
आर्ोगक  आवेिकहरूक  ल नग पनन सेव  गिरछ। सेव क  ल नग CAP ल ई सम्पकर  गननर ILC 
गनन सो प्रदक्रर् को कन नै औपच ररक अांश होईन। CAP नवशेष गरेर अक्षमत  अनधक र न्रू् र्ोकर  
(DRNY) द्व र  सांच नलत सांस्थ  हो। र्दि तप ईंसँग र्स ILC क  ब रेम  प्रश्न र नचन्त हरू 
अथव  नवव िहरुको अननभव भएम , कृपर्  DRNY ल ई सहर्ोगक  ल नग सम्पकर  गनर 
ननहचदकच उननहोल । नवकल ङ्ग अनधक र न्रू् र्ोकर , 725 Broadway, Suite 450, 
Albany, NY 12207 (मनख्र्) (518) 432-7861 (टोल-िी) (800) 993-8982 (TTY) 
(518) 512-3448 (Email) mail@DRNY.org. 

 
र्स अनतररक्त, एिेन्सीले सबै ल ग ूक नून र ननर्महरूको प लन  गिरछ र र्सक  सबै क र्रक्रमम  
सबै धोि धिी, बेक री व  िनरुपर्ोग नवरूि लड्न सब ै व्य वह ररक किमहरू नलएको छ भनी 
सननननश्चत गनरक  ल नग WNYIL सगँ एक अननप लन क र्रक्रम छ। WNYILद्व र  ननरीक्षण गररएको 
कन नै पनन क र्रक्रमम  धोि धिी, वके री व  िनरुपर्ोगको शांक  भेरटए ननम्नम  ररपोटर गनर सदकन्छ: 
WNYIL की प्रमनि म नव सांस धन र अननप लन अनधक री, टीन  ब्र उन, 3108 मनै स्रीट, 
Buffalo, NY 14214, tbrown@wnyil.org,स्थ नीर् (716)-836-0822, अनतररक्त। 102, व  
टोल-िी अननप लन हटल इन 1-866-576-8042. 
 
Western New York Independent Living, Inc. , Western New York Independent 
Living, Inc को एक सिस्र् हो। एिेन्सीहरूक  पररव र 
 

* * * * * * * * * * * 
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र्स फ रमम  हस्त क्षर गरेर, म र्ो पननष्ट गिछैन  दक WNYIL क  उपभोक्त क  रूपम  मल ई ननम्न 
ब रेम  पणूर सूचन  दिइएको छ: 
 

• उपभोक्त को रूपम  मरे  अनधक र तथ  निम्मेव रीहरू। 
• मेर  गोपनीर्त को अनधक र। 
• ह म्रो एिेन्सीसँग गनन सो फ इल गने आन्तररक प्रदक्रर्  तथ  क र्रनवनध। 
• र्दि म मरे  नशक र्तको सम ध नसँग असन्तनष्ट भए, कसल ई सम्पकर  गने। 
 

सम्बन्ध:   _______ उपभोक्त  _______ अनभभ वक 
  _______ सांरक्षक  _______ मनोननत प्रनतनननध 
 
उपभोक्त को न म छप उननहोस्:   SSN (अनन्तम 4) _ _ _ _ 
 
र्दि अनभभ वक/सांरक्षक/मनोननत प्रनतनननध भए न म छ प्ननहोस:् 
 
  

हस्त क्षर:    नमनत:   
 



 

 

 



 

 

सांिभर् # ________ 

WNYIL, INC. घटनाको ररपोटु 

र्ो्ररपोटर्सांलग्न्व ्घटन म ्स क्षी्भएक ्व्यनक्तद्व र ्घटन को्2-घण्टा खभत्र भनुपुिछु। यदि एक भन्िा बढी व्यनक्तहरू्सांलग्न्भएम , प्रत्येक संलग्न भएका 

व्यखक्तका लाखग छुटै्ट ररपोटु भनुु पनेछ। पूरा भररएको फारम िुरून्िै कमुचारी व्यखक्तको पयाुिेक्षकलाई दिनुपनेछ जसले त्यसलाई फेरर मानि ससंािन 

समन्ियककोमा अग्रेखषि गनेछन्। 
 

1. घटनामा परेका व्यखक्तको नाम: 

2.्घटन म ्परेक ्व्यनक्तको्ठेग न : 

 

3. घटनामा परेका व्यखक्तको फोन # 

4. WNYILसँगको सम्बन्ि:       ्कमरच री््््््््स्वर्म्सेवक/प्रखर्क्षाथी      उपभोक्त ्््््््आगन्तनक 

5. संलग्न व्यखक्तको पयुिके्षक: 

6. घटनाको खमखि: घटन को्समर्: खबहान   बेलुकी 

7. पालाको सुरू:  खबहान   बेलुकी प ल को्सम नप्त: खबहान   बेलुकी 

8. नाम(हरू), ठेगाना(हरू), िथा साक्षी(हरू)का फोन नम्बर (हरू)’ (यदि कुन ैभए ) 

 

9. घटनाको प्रकार: ्िनरुपर्ोग/अिहलेना  आक्रमण्/ लडाई ्बनङ्गनन 

 ्नगननर/खचप्लन ु ्नबर मी ्उच ल्नन 

 ्क र्िनरघटन  ्चोरी अन्र्:   

 

10. प्रभाखिि भएका र्रीरका भाग(हरू)को सूची: 

 

11. घटनाको ठेगाना िा स्थान: 

 

12. घटनालाई खिस्िृि रुपमा ििुन गनुुहोस्: (घटनामा संलग्न भएका कुनै यन्त्र, उपकरण , सामग्री, आदि समािेर् गनुुहोस्) 

 

 

 

 

13. के EMS लाई सम्पकु गररयो? ्हो् .हुिनै  N/A 

14. के पुखलस ररपोटु फाइल गररएको खथयो?  .हुन्छ  .हुिनै  N/A 

15. के घटनामा परेको व्यखक्त उपचारका लाखग जाँिछै? ्हो् .हुिनै ज्ञाि भएन  

र्दि्हो्भने, सिेा प्रिायकको नाम/ठेगाना: 

 

16. सुिारात्मक कायु: 

 

17. सुिारात्मक कायु योजनाको खमखि: 

18. सङ्लग्न्व्यनक्तको्हस्त क्षर: सही गररएको खमखि: 

19. पयुिेक्षकको हस्िाक्षर: ररपोटु समीक्षा गररएको खमखि: 

20. CEO को हस्िाक्षर : ररपोटु समीक्षा गररएको खमखि: 



 

 

 



 

 

 

क र् रलर्को्उपर्ोगम ्म त्र: 

घटन को्वगर:  ्कमरच री् ्व्यनक्तगत्हरेच ह्सह र्क् ्स्वर्ांसेवक/ पररक्षाथी 

 ्सननवध ् ्उपभोक्त ् ्पररवहन 

 ्आगन्तनक 

क र् रलर्ले्फ रम्प्र प्त्गने्नमनत: 

क र् रलर्क ्नोटहरू: 

 

HR ले फारम प्राप्त गन ेखमखि: 

HR का नोटहरू: 

 

्क र्रक्रम्सनमनत ्म नव्सांस धन ्कपोरेट्अननप लन 

हरेच ह्समन्वर््एिेन्सील ई्सम्पकर ्गरीर्ो:  ्हो्््हनै्् N/A 

र्दि्हो्भन,े सम्पकु गररएको खमखि: 

हरेच ह्समन्वर््एिेन्सील ई्सम्पकर ्गररएको्ि नक री: 

 

 

नवगतक ्घटन हरू:  ्हो्््हनै्् N/A 

र्दि्हो्भन,े घटनाको खमखि िथा खििरि प्रि न्गननरहोस्: 

 

 

स म निक्सनरक्ष ्नम्बर: 

औसत्स प्त नहक्ज्र् ल : 

ि नगर्शीषरक: 

ि नगरक ्कतरव्यहरू: 

दकर र् म ्नलइएको्नमनत: 

विविष्ट्कामका्वदनहरू: ्आइत्््््सोम्््््मंगल््््बुध््््््बृहस्पवत्््््िुक्र््््््िवन 

क मब ट्गनम एको्समर्:  ्हो्््हनै््् N/A 

र्दि्हो्भन,े काम गरेको अखन्िम दिन: 

पनहलो्क र्रत नलक ्ब नहरको्क म 

र्दि्उपर्नक्त्भएम , कामको खमखिमा फकुनुहोस्: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-01



 

 

 



 

 

सांिभर् # ________ 

WNYIL, INC. घटनाको ररपोटु 

र्ो्ररपोटर्सांलग्न व्यनक्तद्व र  व  घटन म  स क्षी भएक  व्यनक्तल ेघटन को 24 घण्ट  नभत्र भननरपिरछ।्र्दि्एक्भन्ि ्बढी्व्यनक्तहरू्सांलग्न्

भएम , संलग्न भएका प्रत्येक व्यखक्तका लाखग छुटै्ट ररपोटु भनुु पिछु। पूर ्भररएको्फ रम्तनरून्तै्कमरच री्व्यनक्तको्पर् रवेक्षकल ई्दिननपनेछ्

िसले्त्र्सल ई्फेरर्म नव्सांस धन्समन्वर्ककोम ्अरे्ग्नषत्गनेछन्। 
 

1. घटनामा परेका व्यखक्तको नाम: 

2. घटनामा परेका व्यखक्तको ठेगाना: 

3. घटनाको खमखि: घटन को्समर्: खबहान   बेलुकी 

4. पालाको सुरू:  खबहान   बेलनकी प ल को्सम नप्त: खबहान   बेलुकी 

5. WNYILसँगको सम्बन्ि:       ्कमरच री्््््् ््स्वर्म्सवेक/प्रखर्क्षाथी           उपभोक्त ्््   ््््आगन्तनक 

 

6. घटनामा परेका व्यखक्तको ठेगाना: 

 

 

7. घटनामा परेका व्यखक्तको फोन # 

8. साक्षी(हरू)को नाम (यदि कुनै भएमा): 

9. स क्षी(हरू)का ठेगाना(हरू) िथा फोन नमब्र (हरू): 

 

10. घटनाको प्रकार: ्िनरुपर्ोग/अिहलेना  आक्रमण्/ लडाई ्बनङ्गनन 

 ्नगननर/खचप्लन ु ्नबर मी ्उच ल्नन 

 ्क र्िनरघटन  ्चोरी 

 अन्य: 

11. प्रभाखिि भएका र्रीरका अङ्ग(हरू): ्नशर ्अननह र ्आँि ्(बायाँ अथिा िाँखहना) 

 ्िीउ/खपरठउ ्घ ँटी ्ह त्(िाँया िा िाँया) 

 ्औलँ हरू ्घनँि ्(िाँया िा िाँया) ्गोलीग ँठो्(िाँया िा िाँया) 

  पाखुरा  (दााँया  िा  िााँया )  कााँध  (दााँया  िा  िााँया ) 

  गोडा  (दााँया  िा  िााँया ) 

  कम्मर  (दााँया  िा  िााँया ) 

  अन्य  (वनवदिष्ट  गनुिहोस् )  N/A 

12. घटनाको ठेगाना िा स्थान: 

 

 

13. घटनालाई खिस्िृि रुपमा ििुन गनुुहोस्: (घटनामा संलग्न भएका कुन ैयन्त्र, उपकरण , सामग्री, आदि समािेर् गनुुहोस्) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

14. के EMS लाई सम्पकु गररयो?  .हुन्छ  .हुिनै  N/A 

15. के पुखलस ररपोटु फाइल गररएको खथयो?  .हुन्छ  .हुिनै  N/A 

16. सेिा प्रिायकको नाम िथा ठेगाना: 

17. सुिारात्मक काय:ु 

 

 

18. सुिारात्मक काय ुयोजनाको खमखि: 

19. सङ्लग्न व्यखक्तको हस्िाक्षर:  सही्गररएको्नमनत: 

20. पयुिेक्षकको हस्िाक्षर:  ररपोटु समीक्षा गररएको खमखि: 

21. CEO को हस्िाक्षर:  ररपोटु समीक्षा गररएको खमखि: 

क र् रलर्को्उपर्ोगम ्म त्र: 

घटन को्वगर:  ्कमरच री ्व्यनक्तगत्हरेच ह्सह र्क ्स्वर्ांसेवक/ पररक्षाथी 

 ्सननवध  ्उपभोक्त  ्पररवहन 

 ्आगन्तनक 

क र् रलर्ले्फ रम्प्र प्त्गने्नमनत: 

क र् रलर्क ्नोटहरू: 

HR ले फारम प्राप्त गने खमखि: 

HR का नोटहरू: 

 

्क र्रक्रम्सनमनत् ्म नव्सांस धन ्कपोरेट्अननप लन 

हरेच ह्समन्वर््एिेन्सील ई्सम्पकर ्गरीर्ो: ्छ््््छैन्् N/A 

र्दि्हो्भन,े सम्पकर ्गररएको्नमनत: 

हरेच ह्समन्वर््एिेन्सी्सम्पकर ्ि नक री: 

 

 

 

नवगतक ्घटन हरू: ्हो््होइन्््ल गू्छैन 

 

र्दि्हो्भन,े घटनाको खमखि िथा खििरि प्रिान गनुुहोस्: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

24 घण्टे हरेच ह र प लोको लम्ब इको मेमो 

 

कन नै व्यनक्तगत सह र्कल ेलग त र 24 घण्ट  व  अनधक समर् क म गननर हुिँनै। 

 

व्यनक्तगत सह र्कल ई दकन लग त र 24 घण्ट को प लो व  अनधक समर् क म गनर दिनन हुिँनै भन्ने क रणहरू: 

 

र्स िण्िल ेििे उँछ दक र्दि हरेच ह 19 घण्ट  व  बढीक  ल नग आवश्र्क छ भने अनधक व्यनक्तहरूले सेव  

सञ्च लन गननरपनेछ। उपभोक्त को आवश्र्कत को स्तरक  क रण एक नलभ-इन व्यनक्तगत सह र्क(PA)ले 24 

घण्ट को अवनधम  5 घण्ट को ननब रध ननर  नप उन सक्छन ्त्र्सैल ेएक व्यनक्तगत सह र्कद्व र  नलभ-इन नवकल्प 

पर् रप्त हुिँनै । त्र्सक रण, कन नै पनन दिइएको दिनम  कसैले पनन 19 घण्ट भन्ि  अनधक क म गनर नपरोस् भन्ने 

अपेक्ष  म न्न सदकन्छ। नलभ-इन PA स्तरम  आध ररत हरेच हको आध रम  16 घण्ट  भन्ि  बदढ सम्भव छैन 

ननर्मको इर ि  सम्भव छ। 

 

CDPAP Regulation 505.28 (4) र ज्र्: 

 

(4) ननरन्तर उपभोक्त ले ननिनेशत व्यनक्तगत सहर्ोग भन्न ले एक भन्ि  बढी उपभोक्त  ननिनेशत व्यनक्तगत सह र्क 

द्व र , एक उपभोक्त क  ल नग प त्रो दिनम  16 घण्ट  भन्ि  बढीक  ल नग ननब रध हरेच हको प्रबन्ध गननर हो, 

िसको उपभोक्त को स्व स््र् अवस्थ को क रण र्स दकनसमको प त्रो दिनम  सहर्ोग च नहन्छ। शौच लर्, पैिल, 

स्थ न न्तरण, मोि र नस्थनत, भोिन, घर स्व स््र् सहर्ोग सेव हरू, व  कनशल नर्सरङ क र्रहरू र र्स्तो आवृनत्तको 

स थ सहर्ोग च नहन्छ र 24-घण्ट  उपभोक्त  ननिनेशत एक व्यनक्तगत सह र्क ननर्नमत आध रम  प्र प्त गनर 

असम्भव छ, सहर्ोगीको आठ घण्ट  ननर को अवनधम  ननरन्तर ननि को िनैनक रूपम  प ँच घण्ट । 

 

अनतररक्त: 

 

2006 LCM (Local Commission Memorandum) म  के एक म न्छेले लग त र 24 घन्ट  सेव  प्रि न गनर 

सक्छ? भन्ने प्रश्न गरेक  छन् । सक्िनै। एउट  म न्छेल े24 घन्ट  सेव  प्रि न गनर सक्िनै। 24 घन्ट  सेव  भनेको 18 

NYCRR 505.14 (a)(3) अननस र फकर  नसफ्टम  रहरे सेव  दिने हो। 

र्स सेव  प्रक रम फर त उपभोक्त को स्व स््र् र कल्र् णको आश्व सनको ल नग हो िसको ििेभ ल आवश्र्कत हरू 

पूर  भइरहकेो छ। एक व्यनक्तल ेउपभोक्त ल ई दिनको 24 घण्ट  ननर  नबन  सनरनक्षत र पर् रप्त सह र्त  प्रि न गनर 

सक्छ व  एक व्यनक्तल े7 दिन / हप्त को हरेच हको पर् रप्त म त्र  प्रि न गनर सक्छ भन्ने अननम न गननर अव्य वह ररक 

छ। 

 

ननष्कसरः 

 

कन नै व्यनक्तगत सह र्कल े16 घण्ट  भन्ि  बदढ नवस्त ररत नशफ्टम  क म गनर सक्िनै अप्रत्र् नशत पररनस्थनत 

नआएसम्म PA को ल नग नवस्त ररत समर्सीम  ि री र ख्न आवश्र्क पिनै। मौसम, PA नबम री व  अप्रत्र् नशत 

कल आउट र अन्र् एक पटकक  अवस्थ हरूम  PAको ननध रररत नशफ्ट नवस्त र गनर आवश्र्क पिरछ। अन्र्थ  र्ो 

उपभोक्त को निम्मेव री हो दक उनीहरूल ेप्र प्त गनरक  ल नग अनधकृत गररएक  घण्ट हरू ढ क्न पर् रप्त व्यनक्तगत 

सह र्कहरू भ ि म  नलन्छन्। उपभोक्त ल ेसनरनक्षत घण्ट  गनर कनम्तम  व्यनक्तगत सहर्ोगीहरूको सांख्र्  फेल  प नर 

सकेन भने उपभोक्त ले उनचत ििेभ ल व  सेव हरूको स्तर ननध ररण गनर व्यवनस्थत केर्र सांगठनसँगै क म गननरपछर। 



 

 

 



 

 

पनश्चमी न्र्नर्ोकर  इनन्िपने्िेन्ट नलनभङ, इांक ।पनश्चमी न्र्नर्ोकर  इनन्िपने्िने्ट नलनभङ, इांक । 

कपोरेट अननप लनको र्ोिन  

2008-2009 

(6/2019 म  सांशोधन गररएको) 

 

म नव सांस धन तथ  कम््ल इन्स अदफसर 

Tina Brown 
(716) 836-0822, ext. 102  
tbrown@wnyil.org 
 

र्ो क गि त पनश्चमी न्र्ू र्ोकर  स्वतन्त्र बस्ने को पूणर कपोरेट अननप लन र्ोिन  को एक सांनक्षप्त 

सांस्करण हो। उपभोक्त  र व्यनक्तगत सहर्ोगीहरु ल ई टेककां ग कन्रोल (CDPAP) क र्रक्रमम  

भ ग नलन े कन र म  केनन्रत गरी र्सल ई सनव्यवनस्थत गररएको छ। लक्ष्र् भनेको तप ईंल ई 

WNYIL बनझ उन ल नग मद्दत गनर र तप ईंको अनधक र र निम्मेव रीहरू गननर हो िनन न्र्ूर्ोकर  

र ज्र् र सांघीर् मेनिकेि कोषहरू द्व र  अननि न प्र प्त गररएको क र्रक्रमहरू / सेव हरू द्व र  

ल भ नन्वत हुन्छ। ह म्रो र्ोिन को पूणर सांस्करण को ल गी ह म्रो क र् रलर्हरुब ट अननरोध गनर 

सदकन्छ व  तप इँ एिेन्सीको अननप लन र्ोिन को पूर  सांस्करणको ल गी 

र्ह wँww.wnyil.org म  पहुचँ गनर सक्नन हुन्छ। 
 
 

I. पनश्चमी न्र्नर्ोकर  इनन्िपने्िेन्ट नलनभङ, इांक को नभिन र नमसन ।पनश्चमी न्र्नर्ोकर  

इनन्िपने्िेन्ट नलनभङ, इांक । WNYIL, INC. 
 

अ. नभिनको वक्तब्र् 
वेस्टनर न्र्ू र्ोकर  इनण्िपेन्िन्ट नलभभांग, इांक एिेन्सीहरूको पररव र प्रण ली र व्यनक्तगत पररवतरनक  ल नग 

उत्प्रेरक हो, नवनवधत को सम्म न गि र र ह म्रो सम िम  स्वतन्त्र िीवनको नवकल्प छनौट गनर र नवकल्पहरूको 

प्रवधरन गनर अशक्त व्यनक्तहरूको िीवनको गनणस्तर बढ उने छ। 

 

आ नमसन 
वेस्टनर न्र्ू र्ोकर  इनण्िपेन्िन्ट नलभभांग, इांक. एिेन्सीहरूको पररव र प्रण ली र व्यनक्तगत पररवतरनक  ल नग 

उत्प्रेरक हो, नवनवधत को सम्म न गि र, र ह म्रो सम िम  स्वतन्त्र िीवनको नवकल्प छनौट गनर र नवकल्पहरूको 

प्रवधरन गनर, अशक्त व्यनक्तहरूको िीवनको गनणस्तर बढ उने। WNYIL Inc. बोिरक  ननिशेक तथ  

क उनन्सलहरूको, म ननसक स्व स््र् सहकमी िि न, ननर् र्ग्  क उन्टीको स्वतन्त्र बस्न ेर िीन्सी क्षेत्रको स्वतन्त्र 

बस्न,े उनीहरूक  कमरच री र स्वर्ांसेवकहरू, बहुमतम  रहके  व्यनक्तको बहुमतम  सम वेशी, व्य वस नर्क र िक्ष 

सांगठनहरू सञ्च लन गिरछन िसले छनौटको ल नग अवसरहरू नसिरन  गिरछ। , स्वतन्त्रत  र समनि र्को 

सहभ नगत । ह म्रो समनि र्म  श रीररक र मनोवैज्ञ ननक अवरोधहरू हट उन ेर र् त र् त र सञ्च र पहुचँको 



 

 



 

 

सननवध  पनर् ्र् उने। WNYIL Inc. अशक्तत  भएक  व्यनक्तल ई सूचन  र रेफरल, स्वतन्त्र िीवन कौशल, व्यनक्त र 

प्रण ली वक लत, स थीहरूको पर मशर, वक लत सशक्तीकरण क र्रक्रम, स्वर्ां सह र्त , नेतृत्व नवक स, 

पररव रल ई समथरन र समनि र् नशक्ष  र स झेि रीको म ध्र्मब ट आफ्नो िीवन छनौट महसनस गनर सहर्ोग 

गिरछ। 

 

ग. सम न पहुचँको पननष्ट 
वेस्टनर न्र्ू र्ोकर  इनण्िपेन्िन्ट नलभभांग, इांक। WNYIL Inc. क  सेव , क र्रक्रम, गनतनवनध, स्रोत र सननवध हरू िनबै 

सांच र र श रीररक पहुचँ िनबमै  उनीहरूको महत्वपूणर अशक्तत ल ई ध्र् न नदिईकन सबै व्यनक्तको ल नग सम न 

पहुचँ सननननश्चत गिरछ, स वरिननक व  ननिी लग नीब ट भए पनन। 

 

घ. आत्म-ननिशेनको बर् न 
वेस्टनर न्र्ू र्ोकर  इनण्िपेन्िन्ट नलभभांग, इांक। अशक्तत  भएक  व्यनक्तहरूल ई अनधक स्वतन्त्रत  र आफ्नो िीवनम  

ननर्न्त्रणको अभ्र् स गनर सहर्ोग गननर पिरछ। त्र्सक रण, िब सम्भव हुन्छ, सेव हरू प्र प्त गने व्यनक्तहरू 

आवश्र्क सेव हरू पनहच न गनर र र्ी सेव हरूको िेनलभरीक  ल नग महत्वपूणर भूनमक  िेल्न ेछन्। 

 

उपभोक्त हरूल ई स्वननिशेन गनर प्रोत्स नहत गररने छ: 

1. उनीहरूको आफ्नै लक्ष नवक स गने। 

2. नतनीहरूको आफ्नै क्षमत हरूको प्रर्ोग गरेर सेव हरूको िेनलभरी ननिशेन गि।ै 

3. सबै समर्म , उपभोक्त हरूल ेवक लतको अननभव गरररहनन पछर। 

4. WNYIL Inc. कमरच रीहरु उपभोक्त म  आफ्नै न्र् र् थोपने छैन। 

 

ङ. सहकमी सांघहरूको घोषण  
वेस्टनर न्र्ू र्ोकर  इनण्िपेन्िन्ट नलभभांग, इांक। महत्वपूणर असक्षमत  भएक  व्यनक्तको सेव  प्रि न गने क्रमम  

स थीहरूको भूनमक क  मोिेलहरू र सम्बन्धहरूको नवक सल ई सहर्ोग पनर् ्र् उँछ। र्ो प्रर् सले ि इरेक्टसर 

बोिरम  सिस्र्त , स्वर्म्सेवकहरूको ननर्ननक्त, र पिोन्नती र कमरच री भतीको म ध्र्मब ट WNYIL, Inc.ल ई 

सबै WNYIL, Inc. गनतनवनधहरूको आवश्र्क सहर्ोगी ननिशेन प्रि न गनर सदकन्छ। 

 
 
 

II. कपोरेट सनमनतको र्ोिन को उद्देश्र् 
 

अ. पररचर् 
र्स कपोरेट अननप लन र्ोिन को उद्देश्र् WNYIL Inc. ले ह म्रो सम िम  आफ्नो व्यनक्तको िीवन सनध र गरी 

र म्रो पहुचँ र ल गत प्रभ वी, गनणस्तरीर् सेव हरू सनसांगत ढङ्गल ेप्रि न गि ैसमनि र्म  आफ्नो सक र त्मक 

प्रनतष्ठ  र प्रभ व क र्म र ख्नन सननननश्चत गननर हो। WNYIL Inc. को िनृष्ट र नमशनको स थ, म नथ स र ांश व  

अन्र्थ  र्सको ननिशेक बोिर द्व र  ननध रररत रूपम  हुनछे। 



 

 



 

 

WNYIL Inc. सांगठनसँग सम्बि िो कोही पनन उच्च म पिण्िम  पिरछ। र्ी लक्ष्र्हरू प्र प्त गनर ह म्रो 

प्रर् सहरूम , WNYIL Inc. ले र्स कपोरेट अननप लन र्ोिन  स्थ पन  गरेको छ। 

 

आ नमसन 
WNYIL Inc. क  मनख्र् म नव सांस धन र अननप लन अनधक री (CHRCO) ले कमरच री, उपभोक्त , एिेन्ट र 

WNYIL Inc. क  प्रनतनननधहरुल ई सहर्ोग र सल्ल ह दिएर र्ो लक्ष्र् ह नसल गनेै ेछ र WNYIL Inc. ल ग ू

सांघीर्, र ज्र् र स्थ नीर् क नून म न्न ेछ। र्स क्षमत म , CHRCO ल ेउनीहरूको अननप लन सम्बन्धी सम्बनन्धत 

क नून, नवननर्म, नीनत र प्रदक्रर् हरू सम्बन्धी कमरच री र उपभोक्त , एिेन्ट र प्रनतनननधहरूल ई त नलम र 

नशक्ष  दिन स्पष्ट दिश  ननिशेनहरू प्रि न गनर प्रनतवि छ। 

 

CHRCO ले ननम्न प्रर् स गने छ: 

 

1. कमरच री, एिने्ट, उपभोक्त  र प्रनतनननधहरू सबैल ई ल गू हुन ेक नून, नवननर्म र WNYIL Inc. 

नीनत र प्रदक्रर् हरूको प लन  गनर र CHRCO ल ई नल ग्ने घटन को ररपोटर गनर प्रोत्स हन 

दिईएको सांस्कृनतको प्रच र गने; 

 

2. अनधक री, ननिशेक, क उनन्सल सिस्र्, कमरच री, एिेन्ट, उपभोक्त  र WNYIL Inc. क  

प्रनतनननधहरूल ई नवशेष व्य प र अभ्र् सहरूको क नूनी िोनिमको ब रेम  नशनक्षत गननरहोस्; 

 

3. WNYIL Inc. ल ई प्रोत्स नहत गननरहोस ् व्यवस र्ीहरूल े व्य वह ररक अभ्र् सक  ब रे उनचत 

सल्ल ह नलन र WNYIL Inc. कमरच रीहरूको ल नग आच रणको ननैतक म पिण्िको 

आवश्र्कत हरू नभत्र ती गनतनवनधहरू सञ्च लन गनर; र सांघीर् सि र् दिश ननिशेहरूको प लन  

सनरनक्षत गनर। 

 

कपोरेट कम्प ईन्स भनेको ननर् मक िोनिमको क्षेत्रहरू पनहच न गनर र गैर-अननप लनको िोनिम कम गनरम  

मद्दतको ल नग स झेि री हो। WNYIL Inc. क  कमरच रीहरु ननगमको ल गी समर्परत भएको अपेक्ष  गररन्छ र 

WNYIL Inc. क  मूल्र् स झ  गने अरुहरुसँग सहक र्र गनर र नेटवकर को ल नग नवत्तीर् उत्तरि नर्त्वको उच्च स्तर 

सननननश्चत गनर लगनशील, वफ ि र र नववेकी ढङ्गल ेक र्र गिरछ। अशक्त म ननसहरूल ई क र्रक्रम र सेव हरूको 

प्र वध नम  अन्तस्करण र म नव आवश्र्कत क  मनद्द हरूको पक्षम  वक लत गने र स्वतन्त्र बस्नेको सांरक्षण र 

शनक्त प्रि न गनर र्ोगि न गछर। 

 
 

III. WNYIL को कपोरेट अननप लनको र्ोिन  
 



 

 



 

 

 

मूख्र् तत्त्व 
कपोरेट अननप लन र्ोिन म  ननम्न आठ नसि न्तक  तत्वहरू सम वेश हुनेछन् िनन OMIG र OIG ले आवश्र्क 

भन्छ: 

 

अ. तत्त्व #1: नलनित नीत र प्रदक्रर् हरू 
र्ो क गि त पूणर रूपम  पररनशष्ट ए, बी र सी स थ ैWNYIL को अननप लन म्र् ननअल सनहत, WNYIL क  

नलनित नीनत र प्रदक्रर् हरू क  रूपम  क म गिरछ। 

 

आ तत्त्व #2: एक ननर्ोनित कमरच रीले र्ोिन को ननरीक्षण गनरक  ल नग उत्तरि र्ीत  र आवश्र् 

एनलमने्टहरू हुन आवश्र्क छ। 
 

1. उत्तरि र्ी कमरच री 

WNYIL Inc Tina Brown ल ई Chief Human Resource and Compliance Officer (CHRCO) 

क  रूपम  तोकेको छ. CHRCO ले नसधै CEO ल ई ररपोटर गछर र ननिशेकको बोिरसँग उत्तरि र्ी हुन्छ। र्ो 

व्यनक्त कपोरेट अननप लन र्ोिन को समर्ग् क र् रन्वर्न र सांच लनको ल गी उत्तरि र्ी छ। 

 

2. अन्र् उत्तरि र्ी  

1. कपोरेट अननप लनको र्ोिन : कपोरेट अननप लन सनमनत CHRCO को अध्र्क्षत म  हुन्छ। र्सम  

ननिशेक बोिरक  सिस्र्, समनि र्ब ट चर्न गररएक  व्यनक्त, WNYIL को CEO र अननप लन 

लेि परीक्षण टीमक  चर्ननत सिस्र्हरू हुन्छन्। 

2. अननप लन लिे परीक्षण टीम: अननप लन लेि परीक्षण टोलीसँग आन्तररक लेि  परीक्षण प्रदक्रर्  

क र् रन्वर्नम  CHRCO ल ई सहर्ोग पनर् ्र् उने निम्मेव री हुनेछ। लेि परीक्षण एकैस थ 

सञ्च लन गररन्छ र WNYIL Inc. र कोष स्रोतहरूको आवश्र्क पने म पिण्िहरू सननननश्चत गनर 

लेि परीक्षणक  प्रोटोकलहरूको समीक्ष  र अद्य वनधक गनर र्सको ल नग उत्तरि र्ी हुन ेछ। 

3. क नूनी प्रनतनननध: CHRCO ल ेअननप लन र्ोिन को नवक स र क र् रन्वर्नम  ब नहरी क नननी 

सल्ल हसँग नमलेर क म गन ेछ। 

 

ग. तत्त्व #3: नशक्ष  र त नलम क र्रक्रमहरू रोिग र र उनीहरूक  निम्मवे रीहरूक  अन्र् 

ल ई गनर 
CHRCO ल ेनशक्ष , प्रनशक्षण र सञ्च र क र्रक्रमको नवक स र क र् रन्वर्नको ननरीक्षण गनर स म न्र् निम्मेव री 

हुन े छ WNYIL Inc. द्व र  कपोरेट अननप लन र्ोिन को प लन  सननननश्चत गछर। ननिशेक, अनधक री, 

क उनन्सल सिस्र्, कमरच री, उपभोक्त , एिेन्ट र प्रनतनननधहरू। 



 

 



 

 

 

घ. तत्त्व #4: कपोरेट अननप लनको र्ोिन  

CHRCO को स म न्र् ननिशेन अन्तगरत WNYIL Inc. र प्रत्र्ेक नवभ ग ननिशेकले WNYIL Inc. को 

नैनतकत  र क नननी प लन  नीनत र प्रदक्रर् हरू सम्बन्धी नशक्ष  र म गरननिेशन प्रि न गनर र व्य वस नर्क 

मनद्द हरूको ररपोर्टिंग र छ ननवनको ल नग प्रदक्रर् हरू क र् रन्वर्न गनेछन्। 

1. नैनतक र क नननी आचरणको ल नग म निण्िको कन नै उल्लांघन व  शांक स्पि उल्लङघनको ब रेम  

प्रत्र्ेक कमरच रीको समर् समर्म  आफ्नो सनपरव इिरल ई सूचन  दिननपिरछ। वैकनल्पक रूपम , 

कमरच रील ेभ ग IX, धोि धिी र िनव्यरवह र अननप लन नीनत, सेक्शन सी, कमरच री सहभ नगत  र 

ररपोर्टिंग अन्तगरत प्रदक्रर्  अननसरण गनर सक्िछ। 

2. व्यनक्तहरूल ई सूनचत गररनेछ केही उि हरणहरूम , शङ्क स्पि उल्ल्ङ्घन ररपोटर गनर असफल 

भएम  आफैल ई अननश सननक व  अन्र् क रव हीको ल नग आध र हुन सक्छ। 

3. टोल िी टेनलफोन नम्बर (866) 576-8042 सबैल ई उपलब्ध छ िसले केनह नीनत र प्रदक्रर् हरू 

सम्बन्धी सल्ल ह नलन सक्छ, व  क नून व  ल ग ूWNYIL Inc. नीनत र प्रदक्रर् हरूको व स्तनवक 

व  कनथत उल्लङ्घनको ररपोटर गनर च ह न्छन्। 

4. कन नै पनन व्यनके्त ररपोटर गनरको ल नग प्रनतदक्रर्को अधीनम  पिनै, र म्रो नवश्व सक  स थ, क र्रहरू 

िनन उनीहरूल े क नून व  स्थ नपत म पिण्िको उल्लांघन गरेको महसनस गछरन्। कन नै पनन र म्रो 

नवश्व स ररपोर्टिंगको ल नग कन नै प्रनतक रको क मम  सांलग्न िो कोही अननश सन र / व  निस्च िरको 

अधीनम  हुनेछ। 

5. सांगठन त्मक ररपोर्टिंग: CHRCO ले चनलरहकेो आध रम  कपोरेट अननप लन र्ोिन  CEO ल ई 

ररपोटर गन,े अननप लन र्ोिन को गनतनवनध कनम्तम  त्रैम नसक कपोरेट अननप लन सनमनतसमक्ष 

ररपोटर गन ेर क नूनी र नैनतकत  अननप लन ररपोटर गननर पन ेछ। 

6. कमरच री सहभ नगत  र ररपोर्टिंग: WNYIL Inc. क  प्रत्र्के कमरच रीको निम्मवे री हुन्छ दक 

ल गू क ननू र ननर्महरूको प लन  गननरहोस् र WNYIL Inc. को अननप लन प्रर् सल ई समथरन 

गननरहोस।् सब ैकमरच रीहरूल ई अननप लन र्ोिन  व  ल ग ूक नूनको कन नै उल्लङ्गघनको ब रेम  

उनीहरूको नवश्व सको ररपोटर गनर आवश्र्क छ। WNYIL Inc., कमरच रीको अननरोधम  WNYIL 

Inc. को फैसल म  पररनस्थनतम  सम्भव भएसम्म ररपोटर गने कमरच री (हरू) ल ई त्र्स्तो 

अज्ञ तत  प्रि न गिरछ, कमरच रीको नचन्त  छ ननबन गनर र आवश्र्क सनध र त्मक क र्रव ही गने 

ि नर्त्व अननरूप। । त्र्स्त  ररपोर्टिंगको पररण मक  रूपम  रोिग रीक  सतर र शतरहरूम  कन नै 

प्रनतक र हुन ेछैन। सब ैकमरच रीहरूल ई अननप लन र्ोिन  व  ल ग ूक नूनको कन नै उल्लङ्गघनको 

ब रेम  उनीहरूको नवश्व सको ररपोटर गनर आवश्र्क छ। 

क. मौनिक रूपम  व  नतनीहरूको ननिेशकल ई नलनित रूपम । 

ि. 1-866-576-8042. म  अननप लन हटल इन प्रर्ोग गरेर। र्दि तप ई ँप्रनत कल ब्लक 

गनर सक्षम हुननहुन्छ भने ह म्रो कलर ID म  आफ्नो नम्बर ब्लक गनरक  ल नग 1-866-

576-8042 ि र्ल गनर अनघ *67 ि र्ल गननरहोस् ।



 

 



 

 

ग. ह म्रो वेबपृष्ठ म फर त गनन सोहरू प्रनवष्ट गि:ै www.wnyil.org/corolvecom। 

घ. पनश्चमी न्र्नर्ोकर  इनन्िपेन्िेन्ट नलनभङ इांकम  WNYIL Inc को CHRCO ल ई नलनित 

व  मौनिक रूपम : 

 

टीन  ब्र उन, CHRCO  

WNYIL Inc. 

3108 मेन स्रीट 

Buffalo NY 14214 

फोन: (716) 836-0822 ext. 102 

tbrown@wnyil.org 
 
 

ङ. तत्त्व #5: र म्रो नवश्व स भ गीि रील ई प्रोत्स नहत गनर अननश सन नीनतहरू 
 

WNYIL Inc. को अननप लन प्रर् सम  भ ग नलन असफल भएकोम  कमरच रीहरू अननश सनको अधीनम  

हुन सक्िछन्,स मेल गररएको छ, तर सीनमत छैन: 

1. क र्रक्रम व  ल ग ूक ननन व  ननर्महरूको अननप लनसँग सम्बनन्धत कमरच रीक  ल नग आवश्र्क कन नै 

पनन ि नर्त्व प्रिशरन गनर एक कमरच रीको नवफलत  ; 

2. अननप लन र्ोिन  क ननन व  ल ग ूक ननन व  कन नै उपर्नक्त व्यनक्तको ननर्मको सनन्िग्ध उल्लङ्घनको 

ररपोटर गनर असफलत ; र 

3. क र्रक्रमक  सतरहरू व  ल ग ू क नननहरू र नवननमर्को अननप लनल ई सननननश्चत गनरक  ल नग नीनत 

तथ  प्रदक्रर् हरू ल ग ूगनर र र क र्म र ख्नक  ल नग एक पर्रवेक्षक व  प्रबन्धकीर् कमरच रीको तफर ब ट 

नवफलत  । 

 

अननश सनले WNYIL Inc. को ह लको कमरच री अननश सन नीनत र प्रदक्रर् हरू अननसरण गिरछ। 

 
 

च. तत्त्व #6: अननप लन िोनिम क्षते्रहरूको रूरटन पनहच नक  ल नग एक प्रण ली 
 

लेि  परीक्ष  र पर्रवके्षण 

मनख्र् क र्रक री अनधक री र प्रमनि नवभ ग ननिेशकहरूको पर मशर र सहक र्रब ट CHRCO कपोरेट 

अननप लन र्ोिन  र नवत्त पोषण स्रोत आवश्र्कत हरूल ई र WNYIL Inc. को नैनतकत  र अननप लन 

नीनतहरू र प्रदक्रर् हरूको आवश्र्कत हरूको प लन र ि गरूकत  प्रम नणत गनर उपर्नक्त आन्तररक लेि  

परीक्षण र सवेक्षणहरूको समन्वर् गनेछ। 

 



 

 



 

 

WNYIL Inc. को कन नै पनन व्य वस नर्क गनतनवनध र निर्ग्ी अनिटको अनधक र स्थ नपत गररएको छ, 

सम्बि, स झेि री, सांर्नक्त उद्यम, ल इसेन्स, ठेकेि र, नवके्रत , नवतरक, तेस्रो पक्षहरू व  अन्र् सन्च लन 

आन्तररक लेि  परीक्ष  समीक्ष को अधीन छ । 

 

छ. तत्त्व#7: अननप लन िोनिमल ई प्रनतदक्रर्  दिनक  ल नग एक प्रण ली 

र्स नीनतको उद्देश्र् पनश्चमी न्र्नर्ोकर  इनन्िपेन्िेन्ट नलनभङ इांकद्व र  प्रर्ोग गररने प्रदक्रर् हरूल ई स्थ नपत 

गननर हो । (WNYIL Inc.) कमरच री व  अन्र्को ररपोटर म नथ प्रनतदक्रर् म  दिनक  ल नग क एक 

व्य वस नर्क एक इ व  व्यवस र् एक इ व  कन नै क र्रक्रमम  भ ग नलने उपभोक्त हरूद्व र  ननर्ोनित 

गनतनवनधम  सांलग्न छ िो कपोरेट अननप लन र्ोिन म  वणरन गररएको म पिण्िहरूको उल्लांघन गनर सक्छ 

र िनन नवपरीत हुन सक्छ र ल ग ूमेनिकेि क ननन व  ननर्म व  त्र्स्त  व्यनक्त व  व्य वस नर्क एक इहरू, 

िनन प्रक रले मेनिकेि क र्रक्रम आवश्र्कत हरूल ई पूर  गिनै सोही प्रक रले र्दि ल ग ूभए ि बीहरू प्रस्तनत 

गनर सक्िछ। 

 

1. छ ननबन 

क. छ ननबनको उद्देश्र्: 

छ ननबनको उद्देश्र् ननम्न हुनेछ 

1. ती पररनस्थनतहरूको पनहच न गननरहोस्, िसम  मेनिकेि क र्रक्रमको क ननन, ननर्म र 

म पिण्िहरू प लन  नगररएको हुन सक्छ । 

2. ि न ि नी व  अन्ि नम  ि बीहरू पेस गनर व  एक प्रक रले सांशोनधत गन ेक रण बन्न सके्न 

व्यनक्तहरूल ई पनहच न गनरक  ल नग, िसले मेनिकेि क ननन, ननर्म व  म पिण्िहरू 

उल्लङ्घन गरेको छ। 

3. मेनिकेि क ननन, ननर्म र म पिण्िको प लन  नभई कन नै पनन अभ्र् सहरूको सनध र गनर 

सहर्ोग पनर् ्र् उन । 

4. भनवष्र्को अननप लन सननननश्चत गनरक  ल नग आवश्र्क ती प्रदक्रर् हरूल ई क र् रन्वर्न गनर । 

5. न गररक व  आपर नधक प्रवतरन क र्रव हीको नस्थनतम  WNYIL Inc. को सनरक्ष  गनर । 

6. WNYIL Inc. को सम्पनत्त सांरक्षण र सनरक्ष  गनर । 

 

ि. अननसन्ध नको ननर्न्त्रण: 

एिेन्सीक  कमरच रीहरूद्व र  प्र प्त सबै ररपोटरहरूल ई WNYIL Inc. को CHRCO म  पठ इनेछ । 

WNYIL Inc. क  CHRCO व  उनीहरूको निि इन गनेले उपर्नक्त अन्वेषण त्मक किम च ल्ने कन नै 

पनन आन्तररक र ब ह्य सांस धनहरू िसल ई उनचत ठ ननन्छ नतनीहरूको उपर्नक्त उपर्ोग गनेछ । 

 

ग. अननसन्ध न त्मक प्रदक्रर् : 

कन नै पनन गनन सो व  अन्र् ि नक री (लेि  परीक्षण पररण मसनहत) को ररपोटर प्र प्त भएपनछ, िसले 

अननप लन नीनत व  ल ग ूक ननन व  ननर्मको उल्लङ्घनम  आचरणको ब न्कीको अनस्तत्वको सनझ व 



 

 



 

 

दिन्छ, छ ननबन सनरू गररनेछ । पूणर अननसन्ध न सञ्च लन गररनेछ र आवश्र्कत अननस र सब ैब ह्य 

सांस्थ ल ई ररपोटर गनेसनहत सब ैउपर्नक्त अननगमन क र्रहरू गररनेछ। 

 

WNYIL Inc. प्रनतदक्रर्  

सम्भ नवत आपर नधक गनतनवनध: घटन म  WNYIL Inc. ल ई कन नै पनन कमरच री व  व्य वस नर्क 

एक इको पक्षम  आपर नधक गनतनवनध भएको पि रफ स भएको पत्तो ल ग,े र्सल ेननम्न किम च ल्नेछ: 

 

घटन म  त्र्ह  ँआपर नधक गनतनवनध चनलरहकेो छ भने NYS अटनी िनरलल ई सम्पकर  हुनेछ। 

 

र्दि र्स घटन म  मेनिकेि सांलग्न छ भने न्र्नर्ोकर  र ज्र् मेनिकेि मह ननरीक्षकको क र् रलर्ल ई सम्पकर  

गररनेछ। 

 

घटन म  नवक स अक्षमत  भएक  व्यनक्तहरूक  ल नग क र् रलर् सांलग्न हुन्छ उनीहरूसँग सम्पकर  र निनेछ । 

 

घटन म  न्र् र् केन्र सांलग्न छ, उनीहरूल ई सम्पकर  गररनेछ। 

 

घटन म  न्र्नर्ोकर  र ज्र् नशक्ष  नवभ ग सांलग्न छ ACCES-VR ल ई सम्पकर  गररनेछ । 

 

अन्र् सम्पकर हरूल ई उनचत म न्न सदकन्छ । 

 

WNYIL ले त्र्स्त  व्यनक्त व  व्यनक्तहरूनवरूि उनचत अननश सन त्मक क र्रव ही थ ल्नेछ िसको आचरण 

इच्छ ननरूप, ि नीि नी उि सीन व  मेनिकेि र अन्र् क र्रक्रम क ननन र ननर्महरूल ई ल परब ही 

बेव स्त को स थ गरेको नथर्ो । मेनिकेि र क र्रक्रम क ननन र ननर्महरूको इच्छ ननरूप, ि नीि नी 

उि सीन व  बेव स्त क  ल नग ननर्नक्त उपभोक्त हरूले WNYIL ब ट अबउसो सेव हरू प्र प्त गनर सक्षम 

हुिँनैन्। 

 

अन्र् गैर-अननप लन । र्स घटन को अननसन्ध नल ेनबनलङ व  अन्र् समस्र् हरू पत्तो ल ग्िछ िनन आचरणको 

पररण म िस्तो िखेिँिनै िनन ि नीबनझी, ि नीि नी उि सीन व  उपर्नक्त क र्रक्रमको क ननन र ननर्महरूक  

ल नग ल परव ह बेव स्त सँग गररएको छ, WNYIL Inc. ले र्द्यनप ननम्न किमहरू च ल्नेछ: 

क. अनननचत भनक्त नीहरू । घटन म  समस्र् को नस्थनतम  कोष स्रोतद्व र  नक्कल भनक्त नम  समस्र्  उत्पन्न 

हुिँछ व  सेव हरूक  ल नग भनक्त न गररएको छैन व  ि बीब हके प्रि न गररँिनै, र्ो हुन सक्छ: 

i. िोषपूणर अभ्र् स व  प्रदक्रर् म  तनरून्त सनध र गननरहोस,् 

ii. उनचत सरक री ननक र् नक्कल भनक्त न व  अनननचत भनक्त नक  ल नग भनक्त न व  अनधननर्म व  चनकको 

पररण मस्वरूप गणन  र भनक्त नी गननरहोस्। 

iii. त्र् र पररनस्थनतहरूल ई मध्र् निर गि ै उपर्नक्त भएम  त्र्स्तो अननश सन त्मक क र्र आरम्भ 

गननरहोस्। उपर्नक्त अननश सन त्मक क र्रव हीम  सम वेश हुन सक्छ, तर ह्क उने, ध्वांस, ननलम्बन र 

ननगरमन सीनमत छैन र 



 

 



 

 

iv. भनवष्र्म  र्स प्रक रको समस्र् हरूल ई रोक्नक  ल नग उपर्नक्त व्य वस नर्क एक इम  तनरुन्तै 

नशक्ष को क र्रक्रम थ ल्ननहोस ्। 

 

ि. कन नै अनननचत भनक्त नी छैन। र्दि घटन म  समस्र्  छ व  क र्रक्रमले अनधक भनक्त नीको पररण म 

दििँनै भने WNYIL Inc. ले गनेछ: 

i. िोषपूणर अभ्र् स व  प्रदक्रर् म  तनरून्त सनध र गननरहोस्। 

ii. त्र् र पररनस्थनतहरूल ई मध्र् निर गि ैउपर्नक्त भएम  त्र्स्तो अननश सन त्मक क र्र आरम्भ 

गननरहोस्। उपर्नक्त अननश सन त्मक क र्रव हीम  सम वेश हुन सक्छ, तर ह्क उने, ध्वांस, 

ननलम्बन र ननगरमनम  सीनमत छैन । 

iii. भनवष्र्म  र्स प्रक रको समस्र् हरूल ई रोक्नक  ल नग उपर्नक्त व्य वस नर्क एक इम  तनरुन्तै 

नशक्ष को क र्रक्रम थ ल्ननहोस् 

 

ि. तत्त्व#8: गैर-नवीकरण र गैर-एकीकरणको नीनत 

WNYIL ल ई आफ्नो ननिेशकहरू, अनधक रीहरू, कमरच रीहरू र स्वर्ांसेवकहरू (प्रत्र्ेक "सांरनक्षत व्यनक्त") 

एिेन्सीको तफर ब ट आफ्नो कतरव्यहरूको प्रिशरनम  व्यवस र् र व्यनक्तगत नैनतकत को उच्च म नकहरूको 

अवलोकन गनर आवश्र्क छ। एिेन्सीक  कमरच री र प्रनतनननधहरूको रूपम , सांरनक्षत व्यनक्तहरूले आफ्नो 

निम्मेव री पूर  गनर इम न्ि री र सत्र्ननष्ठको प लन  गन ेअपेक्ष  गररन्छ र सबै ल ग ूक ननन र ननर्महरूको 

प लन  गनर आवश्र्क छ। 

 

र्स नहहस्लोब्लोअर नीनतको उद्देश्र्हरू प्रनतशोधको िरनबन  सांरनक्षत अनैनतक र/व  अवैध आचरण व  

प्रथ हरूब रे नचन्त ल ई बढ उनक  ल नग कन नै गोपनीर् र र्दि व नछछत छ भने अज्ञ त आध रम  

प्रोत्स नहत र सक्षम गनरक  ल नग हो त दक एिेन्सीले अननपर्नक्त आचरण र क र्रहरूल ई सम्बोधन र सनध र 

गनर सकोस्। 

 

ररपोटर गने निम्मिे री 

व स्तनवक व  सनन्िग्ध गनतनवनधहरू सम्बन्धी िननसनकै नचन्त  कन नै अवैध व  एिेन्सीको नीनत उल्लांघन हुन 

सके्न सम्बन्धी कन नै सीम , धोि धिी, चोरी, अपहरण, लेि  व  लेि  परीक्ष को नवषर्म  अवगत गर उनन 

सब ै निम्मेव र व्यनक्तको ि नर्त्व हो । अननर्नमतत , घनसिोरी, ल त्ती-घननस्स र एिेन्सीको सम्पनत्तको 

िनरुपर्ोग स थ स थै कन नै पनन उल्लांघन व  उच्च व्यवस र् र व्यनक्तगत नैनतक म पिण्िको सनन्िग्ध उल्लांघन, 

िस्त  र्ी म पिण्िहरू र्स नहहस्लोब्लोअर नीनतअननस र एिेन्सी (प्रत्र्ेक, "नचन्त ")सँग सम्बनन्धत छन् । 

 

कन नै प्रनतशोध छैन 

कन नै पनन सनरनक्षत व्यनक्त िसले र म्रो नवश्व सको ररपोटर गिरछ त्र्स्त  ररपोटरको क रण नचन्त , उत्पीिन, 

प्रनतशोध, भेिभ व व  प्रनतकूल रोिग रीको पररण म भोग्नन पनेछ । र्सम  सम वेश भएको कन नै पनन कन र  

क नननद्व र  प्रि न गररएको व्यनक्त ब हके कन नै थप अनधक र व  क र्रको क रणहरूसनहत कन नै सनरनक्षत 

व्यनक्तल ई प्रि न गन ेउद्देश्र्ले होईन । 



 

 

 



 

 

नचन्त हरू ररपोटर गि ै

एिेन्सीको अननप लन सनमनत ("CHRCO") को अध्र्क्षल ई व्यवह ररक हुन सके्न कन नै पनन नचन्त को िबर 

प उने नबनत्तकै ररपोटर गननर पनेछ । र्स नहहस्लोब्लोअर नीनतको के्षत्र, व्य ख्र्  व  सन्च लनको सम्बन्धम  

कन नै प्रश्न पनन CHCCO ल ई ननिनेशत गननर पनेछ । 

 

अननप लन अनधक री 

CHRCO ररपोटर भएक  सब ै नचन्त हरूको छ ननबन र सम ध नक  ल नग निम्मेव र छ र सब ै ररपोटर 

गररएको नचन्त को प लन  सनमनतल ई सल्ल ह दिनेछ । CHRCO व  उनक  निि इनरहरूले अननप लन 

गनतनवनधब रे ननर्नमत रूपम  ननध रररत बोिर बैठकम  पूणर ननिेशक सनमनतसँग ररपोटर गननरपनेछ । 

 

छ ननबनहरू 

CHRCO द्व र  चर्न गररएको व्यनक्तसनहत एिेन्सीक  एक व  बढी कमरच रीहरू व  अन्र् व्यनक्तल ई लेि  

नचन्त  व  अन्र्थ , एक ररपोटर गररएको नचन्त को ि ँच गनरक  ल नग CHRCO ले निम्मेव री तोक्न सके्नछ; 

र्द्यनप CHRCO ले त्र्स्तो निम्मेव री एक कमरच री व  अन्र् व्यनक्तल ई सनम्पन सक्िैन िनन ररपोटर 

गररएको नचन्त को नवषर् हो व  र्स्तो तररक ल ेदक िसले नचन्त ल ई गो्र् रूपम  व  उिनरीको गो्र्त  

व  पररण मस्वरूप अननसन्ध न ररपोटर गन े कमरच रीको पनहच नम  सम्झौत  गछर । कमरच री र 

उपभोक्त हरूले छ ननबन प्रर् सम  सहर्ोग गननरपछर । 

 

र म्रो नवश्व सम  अनभनर् गि ै

िो सनकैले पनन नचन्त को ररपोटर गनेसँग र म्रो नवश्व सस थ क र्र गननरपिरछ र नवश्व स गननरको ल नग उनचत 

आध रहरू हुननपछर दक िनल स  गररएको ि नक रीले क ननन र / व  नैनतक म पिण्िहरूको उल्लङ्घनल ई 

सांकेत गिरछ । कन नै पनन आरोप िनन िनभ रग्र्पनणर व  ि न ि नी गलत हो भनेर प्रम नणत गररएको छ 

त्र्सल ई गम्भीर अननश सन त्मक अपर धको रूपम  नलइन्छ । 

 

गो्र्त  

एिेन्सीले र्स नहहस्लोब्लोअर नीनत ल ग ू गनर आफ्नो निम्मेव रील ई गम्भीरत क  स थ नलन्छ र 

त्र्सक रण कन नै पनन पररण म छ ननबन गनर सनिलो होस ्भनेर कन नै पनन व्यनक्तल ई उसको पनहच न गनर 

नचन्त  ररपोटर गनर प्रोत्स हन गिरछ। पूवरग मी ब बिनि पनन, नचन्त  ररपोटर गन े क्रमम , एक सनरनक्षत 

व्यनक्तले र्स्तो ररपोटरल ई गो्र् ढङ्गले व्यवह र गन े अननरोध गनर सक्िछ (एिेन्सील े ररपोर्टरङ गन े

व्यनक्तको पनहच न बेन मी रहोस ्भने्न कन र  सननननश्चत गनर व्य वह ररक किम च ल्िछ)। च सो पनन अज्ञ त 

आध रम  ररपोटर गनर सदकन्छ । पर् रप्त अननसन्ध न गन े आवश्र्कत अननरूप नचन्त को ररपोटरहरू सम्भव 

हिसम्म गो्र् र निनेछ । 

 

ररपोटर गररएक  नचन्त हरू सम्ह ल्ि ै

CHRCO ले प ँच व्यवस र् दिननभत्र प्रत्र्ेक ररपोटर गररएको नचन्त को प्र नप्तको पननष्ट गनेछ, तर केवल त्र्स 

हिसम्म ररपोटर गररएको व्यनक्तको पनहच न िनल स  गररन्छ व  दफत रको ठेग न  प्रि न गररनेछ। सबै 



 

 



 

 

ररपोटरहरू तनरून्त अननसन्ध न हुनेछ; र्स्त  कन नै पनन अननसन्ध नको सीम  अननप लन सनमनतको पूणर 

नववेक नधक रको क्षेत्रनभत्र छ, हुन ेकन नै पनन अननसन्ध नको ि र्र  र र्दि अननसन्ध नद्व र  प्रम नणत भएम  

उनचत सनध र त्मक क रब ही गररनेछ। 

 

रेकिरहरू 

अननप लन सनमनतल े कम्तीम  स त वषरको अवनधक  ल नग (व  अन्र्थ  एिेन्सीको रेकिर ध रण  

नीनतअन्तगरत आवश्र्कत अननस र) कन नै पनन ररपोटर गररएको नचन्त सँग सम्बनन्धत रेकिर र र्सक  छ ननबन 

र सम ध नक  ल नग कि इक  स थ गोपनीर्त  आध र क र्म र ख्नेछ । त्र्स्त  सब ै रेकिरहरू एिेन्सीक  

ल नग गो्र् छन् र त्र्स्त  रेकिरहरू नवशेष नधक र प्र प्त र गोपनीर् म नननेछ 

 

नननश्चत सांघीर् र र ज्र्क  क नननहरू 
 

I. छल कपट र िनव्यरवह रसम्बन्धी क नननहरू  

अ. सांघीर् क नननहरू 
 

झटूो ि बीहरूको ऐन (31 USC §§3729-3733) 

झूटो ि बी क ननन ऐन ("FCA") प्र सनङ्गक अांश प्रि न गिरछ, दक: 

कन नै पनन व्यनक्त िसले (1) ि नीि नी सांर्नक्त र ज्र् सरक रको अदफसर व  कमरच रील ई प्रस्तनत गिरछ व  

प्रस्तनत गन ेक रण बन्छ ... भनक्त नी व  अननमोिनक  ल नग गलत व  ठगी ि बी; (2) ि नीि नी बन उँिछ 

व  प्रर्ोग गिरछ व  क रण बन्छ, एक गलत रेकिर व  बर् न गलत व  धोि धिी ि बी गनर व  सरक र द्व र  

अननमोदित प्र प्त गनर; (3) सरक रल ेभनक्त न गरेको व  अननमोिन गरेको झूट व  कपटपूणर ि वी प्र प्त गरेर 

सरक रल ई ठग्ने षिर्न्त्र गिरछ ... व  (7) ि न ि नी बन उँछ, प्रर्ोग गिरछ व  प्रर्ोग हुने क रण बन्छ, 

एक झूटो रेकिर व  बर् न लनक उन, बेव स्त  व  सरक रल ई पैस  व  सम्पनत्त भनक्त न व  हस्त न्तरण गने 

ि नर्त्व घट उने सांर्नक्त र ज्र् सरक रल ई $10,781.40 बीचको न गररक िण्िक  ल नग निम्मेव र छ र 

$21,562.80 भन्ि  बढी 3 गनण  क्षनतहरूको रकम िसको सरक रल ेत्र्स व्यनक्तको क र्रको क रण ननव रह 

गछर। 

 

र्स िण्िको उद्देश्र्क  ल नग, सतरहरू "ि न्नन" र "ि नीि नी" को अथर हो एक व्यनक्त, सूचन को सम्बन्धम  

(1) ि नक रीको व स्तनवक ज्ञ न हो, (2) ि नक रीको सत्र्त  व  नम्र् पनल ई ि न ि नी बेव स्त  गने 

क र्र गिरछ; व  (3) सत्र्को अवहलेन  व  ि नक रीको झनटो बेव स्त  गन ेक र्र गिरछ र अवहलेन क  ल नग 

कन नै ि स अनभप्र र्को प्रम ण आवश्र्क पिनै (31 U.S.C. §3729) 

 

झूटो ि वी ऐनले सांघीर् सरक रक  ल नग ि बी पेस गन ेकन नै पनन व्यनक्तम नथ ि नर्त्व ल उँछ िनन उसल ई 

थ ह  छ (व  थ ह  हुननपिरछ) गलत छ। झूटो ि वी ऐनल ेसरक रब ट भनक्त नी प्र प्त गनर ि नीि नी गलत 

रेकिर प्रस्तनत गन ेव्यनक्तम नथ पनन ि नर्त्व थोपिरछ । ि नर्त्वको तेस्रो क्षेत्रम  ती उि हरणहरू सम वेश छन् 

िसम  कसैले सांघीर् सरक रब ट पैस  प्र प्त गनर सक्िछ िसक  ल नग उनी हकि र हुिँनैन् र नतनीहरूले 



 

 



 

 

पैस  िोग उन झूटो बर् न व  रेकिरहरूको प्रर्ोग गिरछन्। ननिी प टीहरू सांर्नक्त र ज्र्को तफर ब ट मनद्द  

ल्र् उन सकोस् भने्न कन र  FCA ले प्रि न गिरछ। र्स्तो व्यनक्त, िसल ई "दि ट नर ररलेटरहरू" भनेर 

नचननन्छ, उसल ेFCA क र्र व  सेटलमेन्टब ट प्र प्त गरेको प्रनतशतको नहस्स  स झ  गनर सक्िछ। 

 

झूट  ि बीहरूक  ल नग प्रश सननक उपच र (31 USC अध्र् र् 38. §§3801-3812)  

र्ो नवध नले सांघीर् एिेन्सीहरूद्व र  प्रश सननक पनन: प्र नप्तक  ल नग अननमनत दिन्छ । र्दि कोही व्यनक्तले 

त्र्ो व्यनक्त गलत छ व  गलत ि नक री सम वेश गिरछ भने्न ि बी पेस गिरछ व  भौनतक ि नक री छोड्छ 

भने ि बी प्र प्त गन े एिेन्सीले प्रत्र्ेक ि बीक  ल नग $5,000 सम्मको िररम न  लग उन सक्छ स थै 

ि बीको र शीको िनई गनण  बर बर रकमको ि बी गनर सक्छ । 

 

आ  न्र्नर्ोकर क  र ज्र् क नननहरू 

न्र्नर्ोकर क  झटू  ि बीहरूको ऐन (र ज्र् नवत्त क ननन, §§187-194) 

न्र्नर्ोकर  र ज्र्क  झूट  ि बीहरूको ऐन र सांघीर् ि बीहरूको ऐन एक सम न हुन्छ । र्सले व्यनक्त र 

ननक र्हरूम नथ िररम न  लग उँिछ िसले मेनिकेि िस्त  स्व स््र् सेव  क र्रक्रमसनहत कन नै पनन र ज्र् व  

स्थ नीर् सरक रब ट भनक्त नक  ल नग गलत व  झनटो ि बी पेस गिरछ।  गलत ि बी ित र गनेको नननम्त प्रनत 

ि बी िररम न  $ 10,781.40 र $ 21,562.80 बीच हो र पनन: प्र नप्त गनर र्ोग्र् क्षनतको रकमको मूल्र्को 

िनईिनेि तीन गनण  बीचम  हो, िो गलत तररक ले प्र प्त गररएको हुन्छ । र्स अनतररक्त, गलत ि बी फ इल 

गन े प टीले सरक रल ई क नननी शनल्क नतननर पनेछ।  ननिी व्यनक्तहरूले र ज्र् व  स्थ नीर् सरक री 

प टीहरूको तफर ब ट र ज्र् अि लतम  मनद्द  ित र गनर सक्छन्।  र्दि मनद्द को पररण मस्वरूप, झूट  ि बी गने 

प टीले सरक रल ई भनक्त नी गनर आवश्र्क छ भने, मनद्द  सनरु गन ेव्यनक्तल ेसरक रले मनद्द म  भ ग ननलएको 

िण्िम  व  25-30% सरक रले भ ग नलएको छ भने  15-25% को रकम दफत र नलन सक्छ। 

स म निक सवे  क ननन §145-b झूट  बर् नहरू 

झूट  कथन, ि न ि नी लनक उने व  अन्र् कपटपूणर र्ोिन  व  उपकरणको प्रर्ोग गरी मेनिकलसनहत कन नै 

पनन स म निक सेव  क र्रक्रमअन्तगरत सनसनित वस्तनहरू व  सेव हरूक  ल नग भनक्त नी प्र प्त गननर व  प्र प्त 

गन ेप्रर् स गननर र्ो क नननको उल्लङ्घन हो। र ज्र्, स्थ नीर् स म निक सेव  निल्ल , र स्व स््र् नवभ गले 

गलत तररक ले गररएको भनक्त नीको रकम दफत र गनर सक्छ र िररम न  र शनल्क लग उन सक्छ। 

स म निक सवे  क ननन §145-c प्रनतबन्ध 

क नूनले एक व्यनक्त िसले ि न ि नी गलत व  भ्र मक बर् न दिएर मेनिकेिसनहत स वरिननक सह र्त  

प्र प्त गनर आवेिन गछर त्र्सम नथ प्रनतबन्ध लग उने प्र वध न गिरछ। 

स म निक सवे  क ननन §145-c िण्िहरू 

मेनिकेिसनहत स वरिननक सह र्त  प्र प्त गनरक  ल नग गलत बर् नहरूल ई पेस गन ेव  ि न ि नी भौनतक 

ि नक री लनक उने कन नै पनन व्यनक्त िनष्कमरक  ल नग िोषी हो। 

ि लस िी व्यवह रहरूक  ल नग स म निक सेव  क ननन §366--b िण्ि 

कन नै पनन व्यनक्त िसले आफ्न  ल नग व  अरूल ई प्र प्त गन े व  प्र प्त गनर क  ल गी प्रर् स गिरछ, झूटो 

बर् नको म ध्र्मब ट नचदकत्स  सह र्त , भौनतक त्र्हरू लनक उने, नक्कल गने व  अन्र् ि लस िीको अथर 

अपर धक  ल नग िोषी हो। 



 

 



 

 

कन नै पनन व्यनक्त, िो ठग्ने उद्देश्र्ल,े ि ली सेव हरूक  ल नग कन नै पनन गलत व  कपटपूणर ि वी भनक्त नीको 

ल नग प्रस्तनत गिरछ, अनधक मेनिकेि क्षनतपूर्तर प्र प्त गनर ि नीि नी गलत ि नक री पेस गिरछ व  वस्तनहरू 

व  सेव हरू प्रि न गनर प्र नधकरण प्र प्त गनरक  ल नग गलत ि नक री पेस गिरछ भने िनष्कमरक  ल नग िोषी 

ठहररन्छ। 

पने ल क ननन ध र  155, ल सनेी 

ल सेनीको अपर ध एक र्स्तो व्यनक्तद्व र  गररन्छ िसले आफ्नो सम्पनत्तब ट अरूल ई वनञ्चत गने 

अनभप्र र्ल,े छल, अपहरण, झूट  व च , झूट  आश्व सन, धोि  दिने र्ोिन सनहत,व  अन्र् सम न 

व्यवह रद्व र  सम्पनत्त नलन्छ व  रोक्छ।  केही मेनिकेि धोक धिीको म नमल म  ल सेनील ई पररवतरन 

गररएको छ। 

पने ल क ननन ध र  175,गलत नलनित बर् न 

र्ो क नूनले व्यवस र् रेकिरहरू झूट  स नबत गनर र सरक री एिेन्सील ई झूट  उपकरणहरू प्रस्त व गनरक  

ल नग आपर नधक िण्िहरू स्थ पन  गिरछ । 

पने ल क ननन ध र  176,ठगी बीम  

र्स क नननले बीम  धोक धिीक  ल नग मेनिकेि र अन्र् स्व स््र् बीम कत रहरूल ई झूट  ि बीसनहत 

आपर नधक िण्िहरू स्थ पन  गिरछ। 

पने ल क ननन 177, स्व स््र् हरेच ह धोि धिी 

र्स क नननले स्व स््र् बीम  भनक्त नीको ल नग मेनिकेिसनहत ि लस िी ि बीहरूक  ल नग आपर नधक 

िण्िहरू स्थ पन  गिरछ । 

 

II. WHISTLEBLOWER सांरक्षण क ननन 

सांघीर् झटूो ि बीको ऐन (31 U.S.C. §3730(h) 

FCA अन्तगरत क रब हीको आफ्नो सतरहरूको पररण मस्वरूप उनीहरूको रोिग रीक  सतर र ननर्महरूम  

भेिभ व गररए निस्च िर, निमोट गररएको, ननलनम्बत, धम्की, उत्पीिन व  अन्र् कन नै तररक ले भेिभ व 

गनेहरूल ई FCA ले दि टम ररलेटरहरूल ई सनरक्ष  प्रि न गिरछ। उपच रम  तनलन त्मक वररष्ठत सनहत 

पननःस्थ पन  दि टम ररलेटरको रूपम  सम वेश छ तर भेिभ वको ल नग, मनद्द  ित र गररएको िचर र उनचत 

वदकलको शनल्कसनहत कन नै पनन दफत र भनक्त नीको िनई गनण  रकम, कन नै पनन दफत र भनक्त नीम  ब्र् ि र कन नै 

नवशेष क्षनतहरूक  ल नग क्षनतपूर्तर भेिभ वको पररण मस्वरूप ननरन्तर र निएको छ। 

न्र्नर्ोकर क  झटू  ि बीहरूको ऐन (र ज्र् नवत्त क ननन, §§191) 

झूट  ि बीहरूको ऐनअन्तगरत क रब हीको आफ्नो सतरहरूको पररण मस्वरूप उनीहरूको रोिग रीक  सतर र 

ननर्महरूम  भेिभ व गररए निस्च िर, निमोट गररएको, ननलनम्बत, धम्की, उत्पीिन व  अन्र् कन नै तररक ले 

भेिभ व गनेहरूल ई उक्त ऐनल े दि टम ररलेटरहरूल ई सनरक्ष  प्रि न गिरछ। उपच रम  तनलन त्मक 

वररष्ठत सनहत पननःस्थ पन  दि टम ररलेटरको रूपम  सम वेश छ तर भेिभ वको ल नग, मनद्द  ित र गररएको 

िचर र उनचत वदकलको शनल्कसनहत कन नै पनन दफत र भनक्त नीको िनई गनण  रकम, कन नै पनन दफत र भनक्त नीम  

ब्र् ि र कन नै नवशेष क्षनतहरूक  ल नग क्षनतपूर्तर भेिभ वको पररण मस्वरूप ननरन्तर र निएको छ। 



 

 



 

 

 

न्र्नर्ोकर को श्रम क ननन § 740 

र्दि कमरच रीले कमरच री नीनतहरू, अभ्र् स व  गनतनवनधहरूब रेम  कन नै ननर् मक, क ननन प्रवतरन व  अन्र् 

सम न एिेन्सी व  स वरिननक अनधक रील ई ि नक री प्रकट गरेम  रोिग रि त ले कमरच रीनवरूि कन नै 

प्रनतदक्रर् त्मक क रब ही गनर सके्न छैन।  सांरनक्षत प्रकटीकरणहरू ती हुन ्िसले रोिग रि त ले क नननको 

उल्लङ्घनम  गरररहकेो ि बी गछरन्  िसले स वरिननक स्व स््र् र सनरक्ष क  ल नग पर् रप्त र नवनशष्ट िोनिम 

उत्पन्न गिरछ व  िसले पेन ल क ननन §177 अन्तगरत स्व स््र् हरेच ह धोक धिीको गठन गिरछ (ि नीि नी 

ित र गरररहकेो , ि वील ई ठग्ने उद्देश्र्ले ि बी भनक्त नीक  ल नग िनन ि नीि नी गलत ि नक री व  

बेव स्त  गररएको छ)। कमरच रीको प्रकटीकरणल ई कमरच रील ेपनहले कन र  पर्रवेक्षकको अग नि ल्र् ए र 

रोिग रि त ल ई कनथत उल्लङ्घन सनध र गनर उनचत अवसर दिए म त्र सनरनक्षत गररन्छ। र्दि कन नै 

रोिग रि त ले कमरच रीनवरूि िव बी क र्रव ही गिरछन् भने कमरच रील े र ज्र् अि लतम  उही व  

बर बर नस्थनत, कन नै हर एको पछ निको प ररश्रनमक र सननवध हरू र वदकलको शनल्क दफत र गनर मनद्द  ह ल्न 

सक्छन्। र्दि ननर्ोक्त  एक स्व स््र् प्रि त  हो र अि लतल े रोिग रि त को प्रनतशोध त्मक क रब ही 

िर ब नवश्व सम  रहकेो प एम , र्सल ेरोिग रि त ल ई $10,000 िररम न  लग उन सक्छ। 

न्र्नर्ोकर को श्रम क ननन §741 

र्दि स्व स््र् हरेच ह रोिग रि त को नीनतहरू, अभ्र् स व  गनतनवनधहरूब रेम  कन नै ननर् मक, क ननन 

प्रवतरन व  अन्र् सम न एिेन्सी व  स वरिननक अनधक रील ई नननश्चत ि नक री प्रकट गरेम  

रोिग रि त ले कमरच रीनवरूि कन नै प्रनतदक्रर् त्मक क रब ही गनर सके्न छैन।  सांरनक्षत प्रकटीकरण ती हुन् 

िसले ि बी गछरन् दक नवश्व सको स थम , कमरच री नवश्व स गिरछन् नबर मी हरेच हको अनननचत गनण हो । 

रोिग रि त को प्रकटीकरण तब म त्र सनरनक्षत हुन्छ िब कमरच रील े पनहल  एक पर्रवेक्षकको अग नि 

म नमल  उठ उँछन् र रोिग रि त ल ई कनथत उल्लङ्घन सनध र गनर उनचत अवसर दिन्छन् िबसम्म दक 

ितर  िनत  व  नबर मीको ननिक छ र कमरच रीले र म्रो नवश्व सम  नवश्व स गिरछ भने ररपोटर गनरक  

ल नग एक पर्रवेक्षक सनध र त्मक क र्रम  पररण म हुनेछैन । र्दि कन नै रोिग रि त ले कमरच रीनवरूि 

िव बी क र्रव ही गिरछन् भने कमरच रीले र ज्र् अि लतम  उही व  बर बर नस्थनत, कन नै हर एको 

पछ निको प ररश्रनमक र सननवध हरू र वदकलहरूको शनल्क दफत र गनर मनद्द  ह ल्न सक्छन्।  र्दि ननर्ोक्त  

एक स्व स््र् प्रि त  हो र अि लतल ेरोिग रि त को प्रनतशोध त्मक क रब ही िर ब नवश्व सम  रहकेो 

प एम , र्सल ेकमरच रील ई $10,000 अमेररकी िलर िररम न  लग उन सक्छ। 

 



 

 

 


