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फरवरी २०२०मा, अ�तराि��य �यवहार िव�ेषण बोड� (इ�टरनेशनल िबहेिवयर एनालाइ�सस बोड�) को पेशेवर स�ाहकार बोड�
(�ोफेशनल एडभाइजरी बोड�)-लाई धेरवैटा अलग-अलग सिम�तह�मा स�िठत ग�रएको �थयो, जसमा ��येकलाई आई.बी.ए र
आई.बी.टी �माणप�-२०२१ आव�यकताह�को घटक तयार गन� काम सु��पएको �थयो। य�त ै एउटा सिम�त �थयो न�ैतक सिम�त
(ए�थ�स कमेटी), जसले िव�भ�ऱका स�ठनह�को एउटा िव�तृत �ृखंलाका िन��त तयार ग�रएका िव�भ� �यवसायह�बाट अनुस�धान,

चचा�, बहस,र न�ैतक माग�दश�क, िदशािनद�श र कोड पढ़नका लािग अथक �यास ग�यो। यस �ानलाई िव�भ�रका िव�भ� सं�कृ�तह�मा
साथ�क मह�वपूण� न�ैतक आव�यकताह�लाई समावेश गन�का िन��त उपयोग ग�रएको �थयो। यस मह�वपूण� सिम�तका सद�यह�
उनीह�का �यास, �यावसा�यकता र िववरणमा �यान के���त गन�का िन��त िवशेष मा�यताका हकदार छन्।

आईबीएओ न�ैतक िदशािनद�श सिम�त

आई.बी.ए.ओ. न�ैतक सिम�त (ए�थ�स कमेटी) सद�यह�

▪ जे��सका केली, एम.एस, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए-��वटजर�या�ड 

▪ �टेफ १ सु��ट, �ड�लोमा मनोिव�ान, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए- जम�नी,

▪ हीरा खान, एम.एड, आर.बी.टी, आई.बी.टी- इ�ज�ट/पािक�तान 

▪ फान यू �लन, पी.एच.डी, बी.सी.बी.ए-डी, आई.बी.ए.- चीन  

▪ जु�लयाने बेल, एम.ए�सी- यू.के, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए 

▪ एले�से��ड�या िवगा�ड, एम.एस, एम.बी.ए, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए-बहरीन

▪ आकां�ा छे�ी, एम.ए, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए-घाना

▪ मा�रजा �टो�सक,एम.ए, एस.एल.पी-स�बया 

▪ रचेल आन��ड, एम.एड– द��ण को�रया 

▪ भेरोिनका �सबु�, एम.ए– मालडोभा गणरा�य 

▪ रोज लेहनेर, एम.ए., आई.बी.ए – अ�ट� े�लया 

▪ हेन�रट �ा�ड�बग�, एम.ए�सी, मनोिव�ान, आई.बी.ए– डेनमाक�

▪ मोह�मद एम. अल- हे�मोरी, पी.एच.डी, आई.बी.ए, सी.एच.पी.ई, आर.एन– जोड�न

▪ ओरसोलया यजेु�यी -ए�स, एम.एस, बी.सी.बी.ए, आई.बी.ए– ह�ेरी

▪ माइकल एम. मुलर, पी.एच.डी., बी.सी.बी.ए-डी, आई.बी.ए– संय�ु रा�य अमे�रका
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अ�तरा��� ीय �यवहार िव�ेषक स�ठनका न�ैतक िदशािनद�शह�मा तीनवटा मह�वपूण� घटक समावेश छन्: िदशािनद�श, न�ैतक सम�या
समाधान मोडल, सम�या समाधान मोडल उपयोगको सां�कृ�तक र �े�ीय उदाहरणह�को एउटा प�र�श� र िदशािनद�श �वंयका िव�भ�
�या�याह�। थप िव�तार भइरहने हुनाले न�ैतकता सध� �प� हँुदनैन्, र सदवै उ�त ैत�रकाले हरके ��थ�तमा लागू हँुदनैन्। यो ��येक
आई.बी.ए. र आई.बी.टी-मा�थ आ�नो �यवसा�यक जीवनका सब ैप�को िदशािनद�शह�लाई बु�न र लागू गन�का िन��त िनभ�र छ।

०२आई.बी.ए.ओ न�ैतक िदशािनद�शह� 

न�ैतक 

िदशािनद�शह�
न�ैतक सम�या 
समाधान मोडल 

उदाहरणका प�र�श� 

र �या�याह�



अ�तराि��य �यवहार िव�ेषण बोड� (इ�टरनेशनल िबहे�भयर एनालाइ�सस अग�नाइजेशन, आई.बी.ए.ओ) ले अ�तराि��य �यवहार िव�ेषक 

(इ�टरनेशनल िबहे�भयर एना�ल��स, आई.बी.ए) र अतंरा��� ीय �यवहार �चिक�सक (इ�टरनेशनल िबहे�भयर थेरिेप�ट, आई.बी.टी) को 
अ�यासलाई माग�दश�न गन�का लािग िन�न�ल�खत न�ैतक �स�ा�तह�को �थापना गरकेो छ। आई.बी.ए.ओ-को मा�यम�ारा �मा�णत 

�यवसा�यकह��सत अपे�ा ग�र�छ िक उनीह� आ�नो �यवहार, पेशेवर स�ब�धह� र जनता�सत बातचीतमा उ�तम न�ैतक 

मानकह�लाई बनाई राखनु तािक कमजोरह�को र�ा गन� सिकयोस र सबभै�दा मानवीय �काशमा �ायोिगक �यवहार िव�ेषण (ए�लाइड 

िबहेिवयर एनालाइ�सस (ए.बी.ए) को �े�लाई ��तिन�ध�व गन�सिकयोस। आई.बी.ए.ओ-को मा�यम�ारा �मा�णत मािनसह�लाई आ�नो 
पेशागत अ�यासको �ममा ��येक समय िन�न�ल�खत न�ैतक िदशािनद�शह� पालन गन� आव�यक छ। 
िन�न�ल�खत न�ैतक िदशािनद�शह�को �काशन ती मापदडंह�को �माण हो जसलाई आई.बी.ए.ओ-को मा�यम �ारा �मा�णतह� �ारा 
पूरा ग�रनुपछ� । हा�ा आकां�ी �स�ा�तह�ले जन जाग�कता आचरणका अपे�ाह�लाई िनधा��रत गद�छन् िक ��श�ण र पय�वे�णको 
�ायोिगकता बनाइ रा�न सहमत भएस�म ��येक आई.बी.ए र आई.बी.टी. यसलाई पालन गन�का लािग सहमत हु�छन्। 
 

आई.बी.ए.ओ. न�ैतक िदशािनद�शह� �यव�था र ��थ�तह�मा �योग ग�रनुपन� िनद�शह� हुन्। 

यी िदशािनद�शह� उपभो�ाह�लाई �थम �थानमा सुर��त गन� तथा ए.बी.ए, आई.बी.ए/आई.बी.टी, अिन सब ै स�भािवत 

िहतधारकह�को र�ाका िन��त �योग ग�रयोस। आई.बी.ए.ओ-ले  रोसेनबग� र �वा�ज� (२०१८) को कामको आधारमा एउटा न�ैतक 

सम�या समाधान मोडेल अपनाएको छ। सब ैसमय र प�र��थ�तह�मा न�ैतक िनयमह� पूण��पमा र कड़ाईका साथ पालन गनु�को स�ा, 
िव�भ� ��थ�तह�मा माग�दश�कह� िवरोधाभासी देखा परमेा के गनु�पछ�  भ�े िवषयमा आई.बी.ए/आई.बी.टी-ले एउटा सामा�य �ान मोडल          

(उ� �यि�गत/न�ैतक मापद�डसँग)ै लागू गनु�पछ� । सम� �पमा यी न�ैतक िदशािनद�शह�लाई हर समय पालन गनु�पछ� । तथािप, 

�तनीह�को पालन कसरी ग�र�छ, यो स�दभ� र ��थ�त�सत ैबद�लन स�छ। सम�या समाधान मोडल र यसलाई कसरी लागू ग�रनुपन� 
यसको एउटा उदाहरण न�ैतक िदशािनद�शह�को अ�तमा िदइएको छ। आई.बी.ए.ओ-ले न�ैतकता स�ाहकारह��ारा गिठत एउटा 
न�ैतकता सिम�त बनाएर रा�नेछ, जसलाई समाधान खोजी िनका�नमा सहयोगका िन��त स�पक�  गन� सिकनेछ जुन सब ै सामेल 

मािनसह�को सव��म िहतमा होस। 

रोसेनबग� , एन.ई., �वाट�ज, आई.एस. िदशािनद�श वा अनुपालनः एक न�ैतकता �यवहार िव�ेषक के ले बनाउँछ? �यवहार िव�ेषण 

अ�यास १२, ४७३–४८२ (२०१८) 

आईबीएओ न�ैतक िदशािनद�शह�

��तावना

०३

न�ैतकता अ�यास

जनमानसलाई बचाऔं आई.बी.ए /
आई.बी.टी-लाई 
बचाउनुहोस

�े�लाई 
बचाउनुहोस



१.१. �माणकता�ह�ले �ाहकह�लाई स�मान िदनुपछ�  र �ाहकह�को ग�रमालाई सध� कायम रा�नुपछ� । 
स�भव भएस�म �ाहकह�को �ाथिमकताह�लाई समावेश ग�रनुपछ� । सब ैसेवाह�लाई क�णा राखेर �दान ग�रनुपछ� । 
 

१.२. �ाहक सुर�ालाई हानी नपु�याउनुहोस। �ाहकह�लाई नो�सानीदे�ख जोगाउन सब ैअ�तरि�या र सेवाह�लाई सावधानी�सत 

��तुत ग�रनुपछ� । �माणकता�ह� यस �कारले सेवाह� �दान गन�का लािग उ�रदायी हु�छन् जुन �ाहक र उनीह�को पया�वरणको लािग 

सकारा�मक प�रवत�न होस र उनीह�को अ�धकभ�दा अ�धक भावना�मक क�याण हुनसकोस्। 

१.३. उपचारको िनण�य �लने �ममा, सबभै�दा �भावी ह�त�ेप हुनुपछ�  तर साथमैा �यूनतम हानीकारक हुनुपछ� ।
 

१.४. �माणकता�ह�ले सेवाका जो�खम अिन लाभह�मा�थ चचा� गनु�पछ�  र सेवाह�, �यवहार मू�या�न, �यवहार स�ब�धी ह�त�ेप, 

गोपनीय सूचनाह�को आदान-�दान, सेवा प�रवत�न, अ�डयो- �भ�डयो रके�डङ अिन डेटा साझेदारीका िन��त �ल�खत सू�चत सहम�त 

�ा� गनु�पछ� । 
 

१.५. �माणकता�ह�ले �ाहकको गोपनीयताको स�मान र सुर�ा गछ�न्। गोपनीयताको उ��न केवल तबमा� हुनुपछ�  जब संिद�ध 

द�ुय�वहार/उपे�ा, �चिक�सा आव�यकता (उदाहरणको िन��त, एउटा �चिक�सा आपात ��थ�तको बेला िनवारणबार ेबताउनु) हु�छ, जब 

�ाहकले िनकट खतराको सामना गनु�पछ� , या जब कानूनी �पदे�ख बा�य हु�छ। यिद �माणकता�लाई कानूनको गोपिनयता भ� गन� 
आव�यकता पछ�  भने उसले केवल �ासंिगक जानकारी जारी गन�स�छ। 

१.६. यिद �थानीय अ�धिनयम ७ वष�दे�ख  अ�धक िनधा��रत ग�र�छ भने, �माणकता�ह�ले क��तमा ७ वष� र �यसभ�दा अ�धक 

समयस�म रकेड� पिहचानको जानकारीलाई सुर��त रा�छन्। यी रकेड�ह�ले आकलन, ��य� उपभो�ा स�वाद ज�त ैअवलोकन 

स�ब�धी िटपोट, स�प�छको सारांश, देखभालकता�को सा�ा�कार आिद�सत ैस�ठना�मक, िव�ीय अिन करार द�तावेज समावेश 

गन�स�छन्। �ाहकह��सत आ�नो रकेड� हेन� अ�धकार छ र उनीह�को रकेड�लाई ते�ो प� (ज�त,ै संल� पेशेवरह�) �सत साझा गन� 
उनीह�को सहम�त आव�यक हु�छ। 

आई.बी.ए.ओ न�ैतकता िदशािनद�शह� 

१. �ाहकको अ�धकार र ग�रमालाई बढ़ाउनुहोस 

०४ 



२.१ कुनपैिन �यि�को िवकलांगता, जा�त, रा�� ीयता, �ल�, यौन अ�भिव�यास, धा�मक िव�ास, उमेर, वा सामा�जक-आ�थक ��थ�तलाई 

भेदभाव िबना सेवा �ावधान�सत स�ब��धत िनण�य �लनका लािग, �माणकता�ह�ले मानव समानता र समानतालाई �ो�सािहत गछ�न्। 
�माणकता�ह�ले �ाहकह��सत समान �यवहार गछ�न् अिन उ� �यि�को िव�श� आव�यकताह�लाई स�बोधन गन� ��येक �ाहक�सत 

एक �यि�को �पमा स�पक�  गछ�न्। 
 

२.२ �माणकता�ह�ले ती सां�कृ�तक अ�यासह�लाई स�मान गछ�न् जुन उनीह� �वयकंो अ�यासदे�ख �भ� हु�छन्। 
�माणकता�ह�भ�दा अलग िव�ास, मू�य र सां�कृ�तक मानद�ड भएका उपभो�ाह� अिन अ�य पेशेवरह��सत काम गदा�, यो सुिन��त 

गन� �यास ग�र�छ िक सेवाह� ती �भ�ताह�लाई बु�न, सहनशीलता र स�मानसिहत �दान ग�र�छ। �माणकता�ह�ले व�तुिन� सेवा 
�ावधानमा ह�त�ेप गन�स�ने �यि�गत पूवा��हह�को जाँच गन� र �तनलाई िनराकरण गन� आ�नो �ज�मेवारी बु�छन्। 
 

२.३ उपभो�ा र �माणकता� बीचको अ�तरका बावजूद �माणकता�ह�ले सदवै उ�े�यपूण� हुने �यास गनु�पछ�  र पूण� पेशेवर ढ�मा उ� 

गुणव�ाको हेरचाह �दान गनु�पछ� । यिद कुन ैकारणले िवषय िन�ता वा िनण�य कमजोर भएमा, �माणकता�ह�ले उनीह�को सेवाको 
�ावधानमा�थ पुन�वचार गनु�पछ� । 

आई.बी.ए.ओ न�ैतकता िदशािनद�शह�

२. िविवधताको स�मान गनु�होस

०५

३.१. �माणकता�ह� ईमानदार हु�छन्  र सेवा िवतरण, पेशेवर स�ब�ध, �यवसाय र पेशेवर �यासह�मा यस गुणव�ालाई �ो�सािहत 

गद�छन्। 
 

३.२. उपचार स�ब�धी िनण�यह�बार ेसू�चत गन�का िन��त �माणकता�ह� य�तो जानकारी र सेवाह� �दान गररे स�यिन�ता �द�शत 

गछ�न् जुन सहकम� समी�ा अनुस�धान प�रणामह�को त�या� र �यवहार �स�ा�तमा�थ िनभ�र रह�छ।   
 

३.३. सुर�ा �ाथिमकता हो। �ाहकह�लाई सुर�ा िदन सेवाह� सुर��त �पले �दान ग�रनुपछ� । यिद �ाहकको सुर�ा खतरामा छ भने, 

�माणकता�ले त�कालीन सेवा ब�द गन�छ र सेवाह�लाई जारी रा�नभ�दा अ�घ असुर��त ��थ�तलाई हटाउन सब ैआव�यक कदम 

उठाउनेछ। �माणकता�ह� �यवहा�रक ह�त�ेपह�को स�भािवत सीमाह�बार ेजा�दछन्। 
 

३.४ �माणकता�ह�ले �मता/िवशेष�ताको सीमा�भ� काम गद�छन्। उनीह�ले केवल य�ता सेवा �दान गद�छन् जुन उनीह�को श�ै�क, 

पय�वे��त ��श�ण र अनुभवा�मक इ�तहास�सत जोिड़एका हु�छन्। कसकैो ��श�ण इ�तहासदे�ख अलग अ�यास गन�का लािग अ�त�र� 

��श�ण र पय�वे�ण आव�यक हु�छ।

३. यो�यता र उ�कृ�ता
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३.५. �मतामा सुधार गनु�होस्/उ�कृ�ताको ल�य रा�नुहोस्। �माणकता�ह�ले �ानको आधारमा �यवहार िव�ेषण र सेवाह�को न�ैतक 

काया��वयनमा िनर�तर सुधार गनु�पछ� । �माणकता�ह�ले अनुमोिदत सतत �श�ा (सीई) काय��मह�को मा�यम�ारा �यवसा�यक िवषयह� 

अ�ययन र स�ालन गन�छन्। काय� र न�ैतकतामा �च�लत रहनलाई �माणकता�ह�ले आव�यक सी.ई. काय��मह�बाहेक सुधारका अ�य 

मा�यमलाई अ�घ बढ़ाउनेछन्। 
 

३.६. व�ैािनक अ�यास। �यवहा�रक आकलन, �यवहार प�रवत�न �ि�याह� र अ�य सब ै�यवहार िव�ेषणा�मक ग�तिव�धह�मा 
�माणकता�ह�ले त�या� -आधा�रत िनण�य �ल�छन्। सब ैमू�याङकन, ह�त�ेप र अ�य �यवहा�रक �ि�याह� �यवहार िव�ेषण 

�स�ा�त वा �का�शत �यवहार िव�ेषण सािह�यबाट �लनुपछ� । �माणकता�ह�ले अनुस�धान र अ�यासमा एकल-मािमला �योगा�मक 

�ा�पको उपयोगमा�थ भरोसा गनु�पछ�  तािक िनण�य �लनका िन��त �ासंिगक आयामसँग ैडेटाको िव�ेषण गन�सिकयोस्। 

३. यो�यता र उ�कृ�ता (�मशः) 

४.१. �माणकता�ह�ले �मा�णत अिन गरै-�मा�णत �दाता दवुलैाई, िन�प�ता�सत स�मान, देख-रखे गद� पय�वे�कको भूिमका िनवा�ह 

गछ�न्। उ�मीदवारह� �वयलंाई �ानी, स�म अिन न�ैतक �माणकता�ह�मा प�रणत ग�रदँछै भ�े सुिन��त गररे �माणकता�ह�ले ए.बी.ए. 

�े�लाई बढुवा गनु�पछ� ।  
 

४.२. एबीए �े�को िवकासलाई िव��यािप�पमा बढुवा गन� �माणकता�ह�लाई सुलभ परामश� र पेशेवर सहयोग �दान गन� �ो�सािहत 

ग�र�छ। हालमैा �मा�णकृत आई.बी.ए र आई.बी.टी-ह�को �े� अिन आयका िवषयह�लाई �यानमा रा�द ैलागतलाई एक अ��थर �तर( 
�लाइ�डग �केल) मा तय ग�रनुपछ� । 
 

४.३. उ�मे�ारह�लाई आई.बी.ए.ओ-को मानक अनु�प अपे��त पय�वे�ण समयको आव�यकताह�लाई पूरा गन� ��श�ण �दान ग�र�छ। 
 

४.४. पय�वे�ण �दान गन� �माणकता�ह�ले �ाहक र अ�य िहतधारकह�लाई पय�वे�ी स�ब�ध�सत अवगत गराउँछन्।  
 

४.५ जब ल�यह� स�तोषजनक त�रकाले पूरा हु�छन् तब �माणकता�ह�ले उ�चत ढ�मा पय�वे�ण आव�यकताह�को द�तावेजीकरण 

गछ�न् अिन उ�मीदवारको द�तावेजमा ह�ता�र गछ�न्। 
 

४.६ �माणकता�ह�ले केवल आ�नो �मताको प�र�धमा अ�को अ�यासको िनगरानी गछ�न्। 
 

४.७ यिद कुन ैपिन समय �माणकता�ले आ�नो उ�मे�ारलाई जानी बु�झकन होस् वा अ�यथा अन�ैतक �यवहार वा अ�यासमा �ल� पाउँछ 

भने उ �यस��त �प��पमा उ�मे�ारको �यान आक�षत गराउन बा�य ब�छ। एउटा समाधान खो�नुपछ�  वा पेशेवर स�ब�ध समा� 

ग�रिदनुपछ� । �माणकता�ले यो सुिन��त गछ�  िक ��श�णले उ�मे�ारह�को उ�े�य वा �माणीकरण आव�यकताह�लाई पूरा गछ� ।

४. �ब�धन, पय�वे�ण र ��श�ण 
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५.१ �माणकता�ह�ले िव�ापनमा सहठीक कथनह�को उपयोग गछ�न् र केवल स�भािवत प�रणामह�को ��तिन�ध�व गछ�न् जुन 

ईमानदार र स�भािवत प�रणाम अनु�प हु�छन्। 
 

 ५.२. जब �माणकता�ह�ले िव�ापनको अशंको �पमा �ाहक वा साव�जिनक समी�ाह�को उपयोग गछ�न्, ती समी�ाह�लाई संशो�धत 

ग�र�दनै अिन एक� ग�रएका सब ैसमी�ा प�रणामको ��तिन�ध�व गछ�न्। 
 

५.३. यिद �माणकता�ह�ले िव�ापनमा साव�जिनक बयानलाई उपयोग गछ�न् भने, उनीह�ले �यान िदनुपछ�  िक सेवा �ावधान�सत 

स�ब��धत उनीह�को िन�प�तामा स�झौता नभएको सुिन��त ग�रएको होस्।
 

५.४ यिद नाबा�लगह�को फोटो वा �भ�डयो िव�ापनमा �योग ग�र�छ भने, अनलाइन पो�ट ग�रएका ती फोटो र �भ�डयोको �ाहक 

अ�धकार र भावना�मक �भावलाई वत�मान अिन भिव�यको ��थ�तह�मा  फोटो वा �भ�डयोको िवषयलाई बचाउन गन�लाई िवचार 
ग�रनुपछ� ।
 

५.५ �माणकता�ह�ले उनीह�ले अ�जत गरकेो �या�तलाई सटीक �पमा दशा�उँछन् र �द�शत गछ�न् र केवल असल ��थ�तमा अ�जत 

�या�तलाई उपयोग गछ�न्। 
 

५.६. �माणकता�ह�ले न�ैतक �यवहार �दश�न गररे न�ैतक सं�कृ�तलाई बढ़ुवा िदउन र जब उ�चत हु�छ, अ�लाई सहयोग पु�याउँदा 
अ�धक न�ैतक त�रकाह�को पिहचान गन�मा सहयोग पु�छ। 
 

५.७. �माणकता�ह�ले यो सुिन��त गछ�न् िक सोशल मी�डया पो�टले कुनपैिन न�ैतक िदशा-िनद�शह�को उ�ंघन गद�नन्, तर यी �ाहक 

िनजता अिन गोपनीयताको अ�धकारस�म सीिमत छैनन्। 
 

५.८. �माणकता�ह�ले उपभो�ाह�लाई उनीह�को �चता �य� गन�लाई उपय�ु �णालीह�बार ेबताउँछन्।  
 

५.९. यिद उपभो�ाह�ले �च�ता वा आलोचना �य� गरमेा, �माणकता�ह�ले यसलाई पेशेवर ढ�मा �वीकार गछ�न् र �ाहकको सव��म 

िहतमा ��थ�तलाई सुधान� काम गद�छन्। 
 

५.१०. �माणकता�ह�ले अनुम�त �लएर तथा �थानीय कानून अनुसार केवल आई.बी.ए.ओ- र अ�य स�ठनह�को बौ��क स�पदाको 
उपयोग गछ�न्। आई.बी.ए.ओ-को बौ��क स�पदाको उपयोग बारमेा info@theibao.com मा ��ह� िनद��शत गनु�पछ� ।

५. सामा�जक दा�य�व
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६.१. सेवा �दान गन�अ�घ �माणकता�ह�ले “�ाहक” को पिहचान गछ�न् र �ाहकलाई सब ैप��सत प�रचय गराउँछन्। �माणकता�ले "�ाहक" लाई 

सेवाह� भु�ानी गन� �यि�को �पमा नभएर सेवाह�को अ��तम �ा�कता�को �पमा प�रभािषत गद�छन्।
 

६.२. स�ठनह� आई.बी.ए- सेवाह�को �ाहक हुनस�छन्। जब स�ठन �वय ं�ाहक हु�छ,कुन ैस�ठनलाई �दान ग�रइने सेवाह�को 
उदाहरणह�मा काया�लय उ�पादकतामा वृ��, सु�ढ़ीकरण काय��म र �यवहा�रक सुर�ा ��श�णस�म सीिमत हँुदनैन्। 

६.३. �माणकता�ह�ले आ�ना �ाहकको सव��म िहतमा काम गछ�न्। �माणप�ह� केवल गरै-शोषणकारी स�ब�धह�मा संल� हु�छन्। 
 

६.४. �माणकता�ह�लाई थाहा हुनुपछ�  िक क�तपय दोहोरो स�ब�धह� सेवा �ावधानमा सम�या��त हुन स�छन् र िन�प�तालाई सीिमत 

गन�स�छन्। यिद यस �कारका दोहरो स�ब�ध रह�छ भने, �माणकता�ह�ले समावेश सब ैप�ह�लाई िहत र �भावको ��द स�भावनाबार े
अवगत गराउँछन्। यिद व�तु िन�ता कमजोर भएको छ भने, �यावसा�यक स�ब�धह�मा�थ पुन�वचार गन� आव�यक हु�छ। 
 

६.५. �माणकता�ह�ले  आ�नो �यवसा�यक �थलह�मा अिन सेवा �ावधान�सत स�ब��धत आ�ना िनयो�ाह��सत अनुब�ध स�ब��धत 

दा�य�व, कानूनी दा�य�व र कप�रटे दा�य�वह�को स�मान र इ�त गछ�न्। 
 

६.६. �ाहकह�को सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदँद,ै अ�य िवषय र उपचार दलह�ले पेशेवरह��सत सहयोगी स�ब�धह�मा भागीदार ब�छन्। 

६.७. जब �माणकता�ह�ले �ाहक वा अ�य प�ह��सत अनुब��धत (संिवदा�मक) स�ब�ध बनाउँछन् तब सेवा �ावधानभ�दा पूव� अनुब�ध, 

िव�ीय �यव�था र अ�य �ासंिगक िव�ीय प�ह��सत स�ब��धत लागतह�मा�थ चचा� ग�र�छ। 

६.८. जब पिन स�भव हु�छ, �माणकता�ह�ले �यि� र स�ठनह�को कदाचार र अनाचारलाई चुनौती िद�छन्। चुनौतीह� मौ�खक, �ल�खत, वा 
�रपोट��ारा हुनस�छ। �माणकता�ह� ए.बी.ए- �े�को पिव�ता कायम रा�ने चुनौतीह�मा संल� भएकाले यसलाई सव�साधारणको नजरमा 
सव��म �ि�मा रा�ख�छ। 
 

६.९. �माणकता�ह�ले िव�भ� त�रकाले उपय�ु �यवसा�यक सीमाह� बनाइरा�छन्। 
◦ क) यिद �ाहक ��य��पमा �माणकता�को सेवाह�बाट लाभा��वत भइरहेको �यि� हो भने, सेवा समा� भएप�छ क��तमा दईु वष�का 
लािग उ� �यि��सत एउटा स�ैा��तक स�ब�ध बनाई रा�सन।  

◦ ख) �ाहक�सत �यवसा�यक स�ब�ध समा� नभएस�म �ाहकको देखरखे गन�ह� र अ�य िहतधारकह��सत स�ैा��तक स�ब�ध बनाइ 

रा�नुहोस्। 
◦ ग) यिद �ाहक एउटा स�ठन हो भने, जबस�म �यवसा�यक स�ब�ध समा� हँुदनै तबस�म स�ठनमा ती मािनसह��सत स�ैा��तक 

स�ब�ध बनाइरा�नुहोस्।

६. पेशेवर स�ब�ध
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७.१ यी िदशा-िनद�शह�लाई �यानमा रा�दा, �माणकता� �वयकंो िहत जन साधारण, �ाहक, सब ैस�भािवत िहतधारकह� र ए.बी.ए- 

�े�प�छ आउँछन्। मह�वको यस �मलाई िनण�य �लँदा ��तिब��बत ग�रनुपछ� । योगदान �यासको �ममा �काशन �ेयमा लेखकह�लाई 

सही�पमा ��तिब��बत गनु�पछ� ।

७.२ जब य�ता उदाहरण अ�घ आउँछन् जहाँ �माणकता� सेवा �ावधान वा �यवसा�यक स�ब�धह�मा व�तुिन� हुनस�दनै, तब यी 
शत�ह�को पिहचान गन� र एउटा समाधान खो�ने �माणकता�को दा�य�व हु�छ जसले �ाहक र सब ैिहतधारकह�को ग�रमालाई 

बनाइरा�न�सत ै�े�को सुर�ा पिन गछ� । 
 

७.३. �माणकता�ह�ले ती ��थ�तह�को समाधान गछ�न् जसमा सेवाह�लाई अ�थायी वा �थायी �पमा कुन ैअ�य �दातालाई 

ह�ता�त�रत गररे, वकै��पक �दाताह�को �सफा�रस गररे, िव�श� मु�ाह�को सामना गन�मा अ�धक अनुभवी �यवहार िव�ेषकह��सत 

परामश� गररे वा उ� मु�ाको मा�यम�ारा पय�वे�ण हा�सल गररे िन�प�ता�सत स�झौता ग�रएको छ जुन िन�प�ताको कमीको कारण 

बिनरहेको छ। 

७. �माणकता�को �व-उ�रदा�य�व

८.१. अनुस�धान ग�तिव�धह�मा सामेल हुनअ�घ सब ै��तभागीह�बाट सू�चत �ल�खत सहम�त हा�सल ग�रनुपछ� । सब ैशोध 

��तभागीह�को गोपनीयता बनाइरा�नु पछ� । 
 

८.२. ��तभागीह�लाई उनीह�को भागेदारीको �प�ीकरण िदनुपछ�  र कुन ैपिन समय अिन कुनपैिन कारणबाट उनीह�को भागेदारीलाई 

समा� गन� त�रका बताउनुपछ� । 
 

८.३. अनुस�धानप�छ �ड�ी�फग हुनुपछ�  जहाँ शोध प�रणामह�को �या�या ग�र�छ र कुनपैिन छलको उपयोग ग�रएको थाहा ला�छ। 
 

८.४. सं�थागत वा �थानीय आ�त�रक समी�ा सिम�तह�लाई ��तभागी िनयिु�अ�घ कुनपैिन शोध प�रयोजनालाई अनुमोदन गनु�पछ� । 
 

८.५. योगदान �यासको �ममा �काशन �ेयमा लेखकह�लाई सहठीक �पमा ��तिब��बत गनु�पछ� । 

८.६. �यवहारमा सब ै��थ�तह�मा र शोध िन�कष�ह�लाई ��तुत गदा� डेटाको सटीक �पमा ��तिन�ध�व ग�रनुपछ� । 
 

८.७. �माणकता�ह�ले केवल उनीह�को मूल काय�लाई आ�नो मानेर ��तुत गछ�न्।  ए.बी.ए. मा अ�को कामले वत�मान �े� मानकह�को 
उ�चत ��ा�त पालन गनु�पछ�  र रा�� ीय मनोव�ैािनक समाजको �काशन िदशािनद�शह�को नवीनतम सं�करण अनुसार उ� देशलाई 

िनय���त गनु�पछ�  जसमा�थ शोध वा लेखन भइरहेको छ।

८. अनुस�धान अिन �काशन 
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ए.बी.ए-मा सेवाह� �दान गन� �ि�यामा, केही य�ता ��थ�तह� उ�प� हुनस�छन् जसमा पर�पर िवरोधी न�ैतक िदशािनद�शह�को प�रणाम�व�प 

कसरी अ�घ बढ़नु �यसमा �माणकता� अिन��त हु�छ। रोसेनबग� र �वाटज� (२०१८) �ारा व�णत मोडलको आधारमा �माणकता�ह� न�ैतक सम�या 

समाधान मोडलको उपयोग गररे दिुवधाह�को समाधान गछ�न्। यस मोडलमा दिुवधा र न�जकका िवषयह�को पिहचान गनु�, स�भािवत समाधानह� 

�लएर आउनु, ती समाधानह�को मू�या�न गनु� र चयिनत समाधानलाई ि�या�वयन गनु� सामेल छन्।  

ती ��थ�तह�मा जसमा �माणकता� िववािदत अनुभव गछ� , �माणकता�ले िन�न काय� गनु�पछ� :

 १)  �यान रा�नुहोस िक �यहाँ एउटा ��द छ। बु�नुहोस िक कुन िदशािनद�शह� पर�पर 
िवरोधी हुनस�छन्।
 

 २)  यिद आव�यक भएमा, सहकम�ह�, �ाहक, वा देखरखे गन�ह��सत स�वाद गन� �यास 

गनु�होस। 
      

      ३)  स�भािवत समाधानह�को सूची तयार गनु�होस्। 
 

       ४) यिद आव�यक भएमा सहकम�, �ाहक वा देखरखे गन�ह��सत समाधानह�बार ेचचा� वा 
मू�या�न गनु�होस् र कुन ैसमाधानमा आउनुहोस्।  
 

     ५) चयिनत समाधानको ि�या�वयन गनु�होस्। 
     

     ६) तपाईकंो िनण�य र प�रणामको मू�या�न गनु�होस् र �तनीह��सत साझा गनु�होस जो�सत 

सम�या समाधान �ि�यामा परामश� ग�रएको छ। 
 

 रोसेनबग�, एन.ई.., �वाटज�, आई.एस. माग�दश�न वा अनुपालन: के ले एउटा न�ैतक �यवहार िव�ेषक बनाउँछ? अ�यासमा �यवहार िव�ेषक १२, 

४७३–४८२ (२०१८)।

सम�या समाधान मोडलको उपयोग गररे न�ैतक िवषयह�को समाधान गनु� 
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उदाहरणको लािग, एउटा आई.बी.ए-ले काय� माँगह�दे�ख ब�नको िन��त �बल आ�ामकतालाई कम गन� एक आधारभूत �यवहार �ब�धन
काय��म लागू ग�ररहेको �थयो। अनुपालन सुिन��त गन� र यसबाट ब�नका लािग ३-चरणको स�ेत �ि�यालाई लागू गदा�, ज�त-ैनानी
जोड़ले �न था�यो, यो एउटा य�तो �यवहार हो जुन नानीले �दश�न गरकेो इ�तहासको अशं �थएन।

आई.बी.ए-ले ��द हुनस�ने महसूस गद� "�यान रहोस िक यहाँ एउटा ��द छ। बु�नुहोस िक कुन िदशािनद�श पर�पर िवरोधी छ” भनेर
चरण-१दे�ख शु� हुने सम�या समाधान मोडल उपयोग गन� िनण�य ग�यो।आई.बी.ए-ले न�ैतक िदशािनद�श बीच िवरोधाभास महसूस ग�यो
जसले "नो�सानी नगनु�" अिन न�ैतक िदशािनद�श "व�ैािनक अ�यास" उपयोग गन� सुझाउ िद�छ र ग�भीर �यवहारलाई �ब�धन गन�लाई यस
�कारको सु�ढीकरण-आधा�रत ह�त�ेपह�लाई समथ�न गद�छ। यी दवु ैन�ैतक िदशािनद�श �यायसंगत अिन िन�प� छन् र फे�र पिन य�तो
प�र��थ�तमा, �तनीह� कुन ै�कार पर�पर िवरोधी �तीत हु�छन्।

चरण २ को अशंको �पमा, "यिद आव�यक भएमा सहकम�ह�, �ाहक, वा देखरखे गन� सब�ैसत बातचीतको �यास गनु�होस," आई.बी.ए-ले
एक अ�येता �यवहार िव�ेषक�सत परामश� ग�यो, ��थ�त र स�भािवत संघष�को उसको भावनाह�को वण�न ग�यो। आ�नो सहयोगी�सत उ�
स�वादको मा�यम�ारा, उनले चरण ३ "संभािवत समाधानह�को एउटा सूची बनाउनुहोस", लाई जारी रा�खन। उनले स�भािवत
समाधानह�को एउटा सूची बनाइन जसमा: उपचार ब�द गनु�होस र एउटा �भ� �यास गनु�होस, सबकैो एकैसाथ उपचार ब�द गनु�होस् र
छा�लाई फरमाइसह�दे�ख अलग ब�न िदनुहोस्, वा मूल उपचारलाई जारी रा�नुहोस, आिद समावेश छन्।

चरण ४ का िन��त, "यिद आव�यक भएमा सहकम�ह�, �ाहक वा देखरखे गन�ह��सत समाधानह�बार े चचा� वा मू�या�न गनु�होस् र
समाधानमा सहमत हुनुहोस्,"उनले एक-एक गररे स�भािवत समाधानह�को मू�याङकन ग�रन। एउटा नयाँ ह�त�ेपको को�शश गन� पिहलो
िवक�पका िन��त, उनले समान प�रणाम हुनस�ने एउटा नयाँ ह�त�ेप तयार गन�, सहम�त हा�सल गन� र कम�चारीह�लाई ��श��त गन�मा
ला�े समयको आकलन ग�रन। यसले कुनपैिन न�ैतक िदशा-िनद�शलाई अ�वीकार गन�छ भनेर उनले सोचेक� �थइनन् र उनलाई लागेको �थयो
िक आव�यक ह�त�ेपमा िढ�याई गद� भएपिन उनी �यही प�र��थ�तमा फ�क आउने�छन्। �यसप�छ उनले पूर ै उपचार रो�ने दो�ो
िवक�पमा�थ िवचार ग�रन्। उनले िनण�य ग�रन िक य�िप यसमा �ने स�भावना सबभै�दा क��त हुनेछ, तर यसले अ���तको
आ�ामकतालाई कम गन� छैन, र यो धेर ैअ�य न�ैतक िदशािनद�शह�को उ�ंघन गन� स�भावना छ जसको पालन गन�का लािग उनीह�लाई
��श��त ग�रएको छ। अ�तमा, उनले मूल उपचार जारी रा�द ैते�ो िवक�पमा�थ िवचार ग�रन। उनले िवगतको अनुभव र अ�य आई.बी.ए-

ह�सँग परामश�बाट थाहा पाइन िक सकरा�मक सु�िढ़करण�सत लागू ग�रदँा िवलु� हुनदे�ख ब�ने नकारा�मक भावना�मक ��ति�या
असामा�य र अ�पका�लक �थएनन् ज�तो िक उनको ह�त�ेप योजनामा रहेको �थयो। उनले आ�नो असल िनण�यको उपयोग यो तय गन�का
लािग पिन ग�रन िक "कुन ैनो�सानी नगनु�" को �या�या "किहले पिन असुिवधा नगनु�होस्" को �पमा ग�रनु हँुदनै। यो नानीको िन��त आ�ामक
बिनरहन अिन प�रणाम�व�प �श�ा अनुभवका अवसर गुमाउनु अ�धक हािनकारक हुनेछ।

चरण५ का िन��त, "चयिनत समाधानलाई लागू गनु�होस्," उनले तयार गरके� मूल उपचार योजनालाई जारी रा�ने आई.बी.ए-ले िनण�य �लयो,
र उनले यसलाई िन�ा�सत लागू ग�रन्।

सम�या समाधान मोडललाई उपयोग गररे न�ैतक िवषयह�को समाधान 
गनु�



आई.बी.ए.ओ न�ैतक सम�या समाधान मोडल १२

चरण ६. को अशंको �पमा, "तपाईकंो िनण�य र प�रणामह�को मू�या�न गनु�होस् र ती मािनसह��सत साझा गनु�होस् जो�सत सम�या 
समाधान �ि�यामा परामश� ग�रएको छ," केही िदनको िन��त ह�त�ेपप�छ, उनले आफूले गरकेो िनण�य सही �थयो वा �थएन �यसमा�थ 
िवचार ग�रन। काया��वयनको प�रणाम�व�प आ�ामकतामा धेर ैकमी आयो, �ाहक केवल काया��वयनको �थम केही घ�टाको िन��त 
रोएको �थयो, र प�रणाम�व�प श�ै�क ल�यलाई पूरा ग�रदँ ै �थयो। उनले िनधा��रत ग�रन िक यो एउटा उपय�ु िवक�प �थयो र दवु ै
सरल सम�या समाधान मोडललाई बुझेकोमा र पालन गरकेोमा उनी खशुी �थइन।

सम�या समाधान मोडल उपयोग गररे न�ैतक मु�ाह�को समाधान गनु�


