
 
 

 
 

 

 

 

 

घोटला (स्क्याम) को बारेमा ग्राहकहरुका लागि महत्वपूर्ण जानकारी।  
 

आदरणीय ग्राहकज्य,ु 

 

विश्िास र सुरक्षा हाम्रो लागि प्राथमिकता हो। 
 

सिय-सियिा, हािी यस्ता अिस्थाहरू देख्दछौं जहााँ ग्राहकलाई धम्की ददएर, 
जबरजस्ती िरेर िा कोही तेस्रो पक्षद्िारा नियन्त्रण िा प्रभावित पारेर आगथिक 

लेिदेि ििि लिाईएको हुन्त्छ। कदहलेकााँही अपराधीहरू ग्राहकसाँिै शाखािा 
जान्त्छि ्िा वित्तीय लेिदेि परूा भएको सुनिश्श्ित ििि फोि िाफि त निदेशिहरू 

प्रदाि िदिछि।्  
 

यी घोटला (स््याि) हरू धेरै प्रकारका हुन्त्छि ्र अत्यागधक जदटल हुि स्छि।्  
ग्राहकहरु सतकि  र सिते हुिपुदिछ, र कुि ैपनि शकास्पद िनतविगधको उजरुी ििुि 
पछि।  

 

चतेावनी र खतराका संकेतहरू। 
घोटला ििेहरुले अ्सर जरुरीपिको भाििा मसजििा ििि कोमसस िदिछि।्  
उिीहरूले छोटो म्याद ददएर, ि्कली आपतकामलि अिस्था देखाएर, काििुी 
कारबाहीको धम्की िा प्रहरी बलको, बैंक िा सरकारी विभािको प्रनतनिगधको 
रूपिा प्रस्ततु भएर ग्राहकहरूलाई दिाब ददिे िछिि।्  

 

घोटलाका प्रकारहरु।  
सामान्य घोटलाहरू ननम्न प्रकारका हुन्छन  ्ः 

• सूििा प्रविगध र दरू पहुाँि (तपाईंको कम््यटुर, िोबाइल िा अन्त्य 

विद्यनुतय उपकरणिा)  
• लिािी 
• पे्रिी पे्रमिकाको भेट र िायावप्रती 
• अप्रत्यामशत पसैा िा जीत 

• ि्कली परोपकार 

• खरीद िा बबक्री  
• पेशा र रोजिारी  
• धम्की र जबरजस्ती िन्त्दा 
• तपाईंको व्यश््तित जािकारी प्रा्त ििि अन्त्य प्रयासहरू 

 

हािी तपाईंसाँि तपाईंको वपि, पासिर्ि िा िेटबयाक एस.एि.एस कोर् टेमलफोि 

िा ईिेल िाफि त कदहले पनि सोध्दैिौं।  यदद तपाईंलाई किबैंक (CommBank) 

बाट सम्पकि  िरेको हो भनि दािी िदै कसलेै यो जािकारी िाग्यो भिे िा त्यो सही 
व्यश््त हो भन्त्िेिा तपाईं निश्श्ित हुिहुुन्त्ि भिे, अिाडर् िबढ्िहुोस ्र कुि ैपनि 

कदि िाल्ि ुअनघ प्रिाणणत िििलाई हािीलाई फोि सम्पकि  ििुिहोस।्  

 
 

थप जानकारी कहााँ पाइन्छ। 
हालसालका घोटला/घोटलाकारीहरूकाबारे थप मशक्षा र जािकारी भएका थपु्र ै

अिलाइि स्रोत साधिहरू छि,् जस्त ैwww.commbank.com.au/scams 

र www.scamwatch.gov.au 

 

तपाईंले CommBank को िेबसाइटिा 'Safe & Savvy' पनि खोज्ि 

स्िहुुन्त्छ जसिा निदेमशका छ जिु हाम्रा पाको ग्राहकहरुलाई बदृ्ध दबुयििहार, 
घोटला र जालसाजी बारे बझु्ि र त्यसबाट जोगिि सघाउिलाई तयार पाररएको 
हो ।  यदद तपाईंलाई िागथका कुि ैपनि ससाधिहरूिा पहुाँि पाउि सहयोि 

िादहएिा, कृपया कुि ैपनि CommBank को शाखािा जािहुोस।्  
 

हामी यहााँ सहयोि िनण हाजजर छौं।  
यदद तपाईंले आफ्िो खाताहरुिा अिगधकृत लेिदेि भएको िा असािान्त्य 

िनतबबगध भएको थाहा पाउाँि ुभयो भिे, िा CommBank बाट िरेको 
सम्पकि लाई पशु्टट ििि आिश्यक ठान्त्ि ुभयो भिे तपाईंले हािीलाई कुि ैपनि 

सियिा 13 2221 (ववदेशबाट +61 2 9999 3283) मा फोन िनण स्नहुुन्छ, 

िा तपाईंको स्कथानीय शाखामा जान स्नहुुन्छ।  
 

तपाईंले बैंकको घोटला सिुहलाई पनि 1800 023 919 िा फोि ििि स्िहुुिेछ।  
विकल्प २ छान्त्ि ुहोला, त्यसपनछ विकल्प १ (सोिबार देणख शुक्रिार बबहाि 
८ बजे देखी सााँझ ७ बजे सम्ि, शनिबार र आइतबार बबहाि ८ बजे देखी 
बेलुका ४.०० बजे सम्ि, मसर्िी सिय)।  

 

यदद तपाईंलाई भाििात्िक र ििोिजै्ञानिक सहयोिको आिश्य्ता पछि 
भिे कृपया हाम्रो ग्राहक सहयोि सेिालाई 1300 360 793 िा फोि िरेर 
भेट्िे सिय मिलाउिहुोस।्  
यो ग्राहक सहयोि सेिा छोटो अिगधको लागि, िो्य टेमलफोि परािशि सेिा 
हो जिु अटरेमलयािा रहेका Commonwealth बैंक र बैंकिेस्ट 

(Bankwest) का ग्राहकहरूका लागि उपलबध छ।  
 

धन्त्यिाद किबैंक 

 
 
 

 

प्रायः हुिे िरेका घोटलाका ककमसिको साराशका लागि कृपया पटृठ २ हेिुिहोस।्  
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सूचना प्रववगि र दरू पहुाँच घोटलाहरू  
तपाईंलाई :  

 कुि ैवित्तीय सस्थाि, दरूसिार कम्पिी िा आई.टी. (सुििा प्रविगध) को ग्राहक 

सेिाबाट सम्पकि  िरेको दािी िदै कसैबाट विज्ञापिको फोि आउाँि स्छ।  
उिीहरुसाँि तपाईंंको वििरण पदहले ि ैहुिस्छ । 

 

 कुि ैएउट कम्पटुर प्रोग्राि स्थापिा ििि िा विशेष कोर् पढेर सुिाउि लिाइन्त्छ।  यो 
तररका अ्सर दरू पहुाँि प्रदाि ििि प्रयोि िररन्त्छ ताकक छलकपकटिालाले 

तपाईंको उपकरण देख्ि र नियन्त्रण ििि स्दछ।  
 

 अपराधीहरु पक्रि सहयोि िागिन्त्छ।   

 

 
 

लिानी र जागिरबारे छलकपटहरु  

तपाईंलाई: 

 गधतो िा कक्र्टोकुरेन्त्सी (विद्यनुतय/अदृस्य िुद्रा) जस्ता लिािीका क्षेरहरु 

प्रस्ताि िछिि जिुबाट तपाईंको लिािीको प्रनतफल दर एकदि राम्रो हुिे 

सुनिश्श्ित िराउाँदछि।्  
 

 जागिरको अिसर प्रस्ताि िररन्त्छ जिु पत्याउि ैिस्िे िरर राम्रो सुनिन्त्छ।  कुि ै

व्यिसाय िा उिीहरुका "ग्राहकहरु" बाट रकि प्रा्त ििे र त्यसपनछ त्यो पसैा अरु 

कतै सािे काि िररि स्छ।  
 

 काििा िा लिािीिा अरु िान्त्छे भती ििि लिाउि स्छि ।  

 

 

सम्बन्िको छलकपट  

तपाईंलाई: 

 अिलाइि िा सािाश्जक मिडर्या िाफि त जो पे्रमि/पे्रमिकासाँि तपाईंको भेटघाट 

भएको गथयो त्यसलाई अदहले पसैाको तुरुन्त्त आिश्यकता पयो भिेर िाग्छि।्  
 

 अन्त्तरािश्टरय रकि प्रिाह ( International Money Transfers) (आई.एि.टी.) िा 
खाता दताि ििि लिाएर कसरी विदेशिा पसैा पठाउिे भिेर निदेशि ददइिेछ। 
आई.एि.टी.को वििरण प्रा्तकतािको वििरणसाँि िेल िखाि स्छ।   

 

 

अप्रत्याशशत पसैाको घोटलाहरू  

तपाईंलाई: 

 गिट्ठा परेको, लाभ प्रा्त भएको िा त्यस्त ैबारेिा ईिेल, फोि सम्पकि  िा 
तपाईंको कम््यटुरिा फुत्त निश्स्किे सन्त्देश आउाँि स्छ।  

 

 तपाईं पसैाको हकदार हुिभुयो भनििेछ तर त्यो पसैा निकासा ििि तपाईंले 

पदहले पसैा नतिुि पिे हुन्त्छ जस्तै काििूी शुल्क।   

 

 

िम्की तथा जररवाना सम्वन्िी घोटला  
तपाईंलाई: 

 बैंकको जालसाजी हेिे किििारी हुाँ, प्रहरी किििारी, अध्यािििको किििारी, 
िा ए.दटओ. (ATO) को किििारी हुाँ भनि दािी िदै तपाईंलाई कसैले सम्पकि  
ििि स्छि।्  

 

 नतरोभारो ििि बााँकी छ/जररिािा िा कर नतिे म्याद कदटसकेको छ भिेर भन्त्िेछि।्  
 

 यदद तपाईंले भु्तािी ििरेिा जेल हाल्िे िा नििािमशत ििे जस्ता सजायको 
धम्की ददिेछि।्  

 

 

जाली रशशद/ जाली ईमेलबाट हुने घोटलाहरू  

तपाईंलाई/तपाईंले: 

 ियााँ खाता िाफि त स्थापिा िररएको आपनूतिकतािलाई भु्ताि ििुि भन्त्िे 

सूििा िा रमसद पाउिहुुन्त्छ।  
 

 तपाईंको आपनूतिकतािबाट सूििा पाउाँिहुुन्त्छ कक उिीहरूले तपाईंबाट भु्तािी 
पाएकै छैिि भन्त्िे।  

 

 
 

ककन/बेच  

तपाईंले: 

 अन्त्लाईिबाट ककिेको सािािको  पसैा नतरी सके पछी पनि त्यो सािि पाउाँि ु

हुन्त्ि।  
 

 अन्त्लाईिबाट घर पालुिा जििार ककिेको पसैा नतरी सके पछी पनि त्यो घर 
पालुिा जििार पाउाँिहुुन्त्ि।  

 

 

जाली परोपकारीहरु  

तपाईंलाई: 

 परोपकार सस्थाबाट सम्पकि  िरेको भन्त्िे दािी िदै बच्िा बबरािी परेको भिेर 
पसैाको सहयोि िाग्ि स्छि।्  
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