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इन्टरनेशनल चाइल्ड प्रोटे क्सन सर्टि फिकेट (आइसीपीसी)
आइसीपीसी के हो र फकन कार्ािन्वर्न गररर्ो ?
एउटा संयक्
ु त पहलमा, यक
ु े को राष्ट्रिय अपराध एजेन्सी (एनसीए) र एक्रो (एसीआरओ) अपराध रे कर्ड कायाडलयले आइसीपपसीको पिकास
गरे को छ। आइसीपीसीले युके बाहहर भएका केटाकेटीहरूलाई युकेका नागररकहरू जो युकेका ननिासी हुन ् र यात्रा गरे र कम्जोर
बालबाललकालाई हानन पुयाडउने उद्दे श्यले पहुुँच पाउनबाट बचाउने काम गदड छ। आइसीपीसीले बालबाललकालाई बचाउने गदड छ, जो व्यष्ट्क्तले
यौन दरू
ु पयोग, शारीररक असर, मानलसक असर, िा/र हे लाुँ गदड छ। अपराधीले केटाकेटीसंग लसधै सम्पकड गरे र जागगर हदने, स्ियम ् सेिा िा
च्याररटी गनड खोजेको हुन्छ। आइसीपीसीले त्यस्तो कायड रोक्नका लागग ननमाडण गररएको हो।
आइसीपीले पुललस र गोप्य संस्थाहरूको तथयांकहरूद्िारा अपरागधक रे कर्ड जांच गनड सक्छन ्। संस्थाहरूले युके नागररक (गैर युके नागररक
जो युकेमा बसेका गथए) जसले युके बाहहर बालबाललकासंग काम गनड खोजेका हुन्छन ्। आइसीपीसीले व्यष्ट्क्तगत रूपमा बालबाललकासंग
जागगरमा भैरहे काहरूको पनन प्रमाण पत्र हदन सक्छ।
अहहले मौजुदा भैरहे को बललयो सुरक्षा प्रक्रक्रया प्रयोग गरी यु.के बाहहरको स्कूल हरू , अरू

संस्था हरूमा काम गनेहरूलाई सुगचत गरे र

जोखखमता हे रेर ननणडय गरी उनीहरूलाई बालबाललकासंग काम गनड रोजगार हदएकालाई बालबाललकासंग काम गनड उपयुक्त छ क्रक छै न।
आइसीपीसीलाई तपाईंको कमडचारी छनौट प्रक्रक्रयामा संलग्न गराएमा, तपाईंले आफ्नो स्थापपत प्रक्रक्रयाहरूमा एउटा महत्िपूणड पाइला
बसाललसकेकोले ती व्यष्ट्क्तहरूबाट बालबाललकालाई दरू
ु पयोग र नतनीहरूबाट शोपित हुनबाट बचाउन मद्दत हुन्छ।

प्रमाण पत्रले के दे खाउँ छ ?
यो प्रमाण-पत्रमा यक
ु े मा रहदाुँ गरे को दोि र अपराधको तथयांक समािेश हुने र अरू दे शमा अपरागधक गनतपिगध भएको बारे पनन समािेश
गरे को जहाुँ त्यस्तो सूचनाहरू आदानप्रदान संयन्त्रमा युकेसंग अिष्ट्स्थत जानकारी खुलासा गरे को हुन्छ। साथै, आइसीपीसी प्रक्रक्रयाको भागमा,
एनसीएले प्राप्त गोप्य सूचना र जानकारी प्रमाण-पत्रमा खुलासा गदै बालबाललकाको सुरक्षामा सान्दलभडक कुनै पनन कुराहरू खुलासा गररएको
हुन्छ।
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प्रपनपत्रका दई
ु भाग हुन्छन :
पहहलो भाग - अप्पराधको खुलासा, आसन्न अलभयोग, होलशयारनामा, कानुनी बाधा, चेतािनी र हालको अनुसन्धानहरू जुन प्रहरीको तथयांकमा
एसीआरओको स्टे प र्ाउन मोर्ल अनुसार हुन्छ।
भाग २ -

संलग्न एनसीएले खुलासा गरे को कुनै पनन जानकारी मूलयांकन गरी सान्दलभडक र समानुपानतक भएको कारणले ननिेदकको

जोखखमताले बालबाललका िा युिाहरू कनत भोग्न सक्छन ् भनेर थाहा हुन्छ।
महत्िपूणड : आइसीपीसीले यो ननणडय गदै न क्रक ननिेदकले बालबाललकासंग काम गनड उपयक्
ु त हुन्छ। बरू, यसलाई थप साधन बनाइ
रोजगारदाताले ननणडयहरू सुगचत भैसके अनुसार आफ्नो संस्थाको सदै ि सुरक्षक्षत मान्यता राख्नपछड ।
कसरी स्कूलहरू र अरू संस्थाहरूले आइसीपीसी बस्नु पदै न।

आइसीपीसीको प्रणालीमा पहुुँच पाउन संस्थाले ननम्न शतडहरू परु ा गनप
ुड छड :
१. बालबललकासंग काम गरे को हुनुपछड ।
२. यक
ु े बाट कमडचारी िा भोलनहटयर रोजगारमा हुनपने र पहहले यक
ु े मा बसेका समेत;
३. युकेसंग कुनै औपचाररक सम्बन्ध नभएको, युके हदस्क्लोजर एण्र् बाररंग सपिडसको पहुुँच नभएको।
रोजगार प्राप्त गनेले रोजगार खोज्न आइसीपीसीलाई £६० भुक्तान गनुप
ड छड । प्रमाणपत्र ननिेदकको अनुरोधमा उपलब्ध गराइन्छ, रोजगारदाताले
उनीहरूको मार्डत गनड पाउनेछैन। रोजगार पाउनुअनि संस्थाहरूले कमडचारीलाई हौसला हदएर
लसर्ाररस गरे को छ। अिष्ट्स्थत कमडचारीले समय-समयमा आइसीपीसीमा

पप्र -एम्प्लोयमें ट चेकका ननष्ट्म्त आइसीपीसीले

चलती छानपिन प्रक्रक्रया अन्तगडत अनुरोध गनड भननएको छ।

यहद रोजगार दाताले व्यष्ट्क्तगत आइसीपीसी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पयो भन्नु परे मा उनलाई एसीआरओ िेबसाइट
(www.acro.police.uk/icpc ) मा जान भन्नुहोस ्। त्यहाुँ ननिेदन र्ारम भनुड

भन्नुहोला, प्रक्रक्रयाको बारे मा िेबसाइटमा उपलब्ध छ
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आइसीपीसीले पितरण समयमा प्राप्त पुललस र गोप्य तथयांकका आधारमा के रे कर्ड गररएको मात्र झलकाउने छ; त्यसकारण त्यो समयपनछ
गरे को कुनै आरोप त्यसमा संग्लग्न हुनेछैन। रोजगार दाताले आफ्नो कमडचारीले कनत-कनत समयमा आइसीपीसी निीकरण गराउने भन्ने
ननणडय गनड सक्छन ्।
संगठनले आफ़्नो कमडचारीको तर्डबाट ननिेदन गनड सक्नु हुनेछ तर र्ारम ननिेदकले भनप
ुड छड र सहह गनप
ुड छड । आइसीपीसी लसधै ननिेदकलाई
पठाइन्छ, यसलाई संगठनमा पठाउन सक्रकदैंन।
युकेभन्दा बाहहरको संगठनहरू जसले र्ी.बब.एसमा पहुुँच पाउछन ् उनीहरूले कमडचारीले, िा ररक्रुटहरूले िा कमडचारीले आइसीपीसी पाउन सललाह
हदन सक्ने छै नन ्। यस्तो अिस्थामा ननिेदन प्रथा भने र्ीबबएसद्िारा ननिेदन हदन मात्र सक्रकन्छ।
अरू आइसीपीसी थप जानकारी का ननष्ट्म्त कृपया हाम्रो िेबसाइट छ: www.acro.police.uk/icpc

