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डब्लडुब्लएुफ नेपाल 

परियोजनाका बािेमा गनुासोहरूको समाधान सम्बन्धध प्रक्रिया 
 

डब्लडुब्लएुफ नेपालद्वािा सञ्चाललत संिक्षण काययिमहरुबाट प्रभाक्रित हनु सक्ने सिोकाििालाहरूद्वािा उठाइएका 
गनुासोहरू प्राप्त गनय तथा लतनको समाधान गनयका लालग डब्लडुब्लएुफ नेपालले एक संयधरको स्थापना गिेको 
छ । उक्त संयधर डब्लडुब्लएुफ नेपालको सामान्जक नीलत तथा सिुक्षाहरूको एक आधािभतू क्रहस्सा हो ।  

गनुासाहरूलाई समयमा नै तथा प्रभािकािी रूपमा सम्बोधन गनायले सिालहरूलाई समाधान गनय मद्दत परु् याउनकुा 
साथै पािस्परिक समझदािीमा सधुाि ल्याउँदछ, जिाफदेक्रहतालाई सदुृढ पादयछ ि थप सहकाययका लालग आधाि 
तयाि गदयछ ।  

डब्लडुब्लएुफ नेटिकय को िाताििणीय तथा सामान्जक सिुक्षा तथा नीलतहरू 

 १) डब्लडुब्लएुफको आददिासी जनजालत तथा संिक्षण सम्बन्धध सैद्धान्धतक धािणा 

२) डब्लडुब्लएुफको गरिबी तथा संिक्षण सम्बन्धध नीलत 

३) संिक्षण तथा मानि अलधकािहरू सम्बन्धध संिचनात्मक ढाँचा  

४) डब्लडुब्लएुफको लैक्रिक नीलत 

५) डब्लडुब्लएुफको लनदेन्िका: आददिासी जनजालत, घमुधते तथा क्रफिधते समूह (Tribal) तथा 
स्थानीय समदुायहरूको अलधकािहरूमालथ लनयधरण तथा स्थानाधतिण ि पनुिायस सम्बन्धध 
िोकथाम (स्िीकृत हनु बाँकी) 

६) डब्लडुब्लएुफ िाताििणीय तथा सामान्जक सिुक्षा सम्बन्धध संिचनात्मक ढाँचा 

७) तजुयमा भई डब्लडुब्लएुफ नेटिकय लाई जानकािी गिाइएका अधय साधदलभयक डब्लडुब्लएुफ नीलत 
तथा सिुक्षाहरु 

डब्लडुब्लएुफका सामान्जक नीलत तथा सिुक्षाहरू यहाँ न्क्लक गिी प्राप्त गनय सक्रकधछ 
(http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/people_and_conservation/wwf_social_policies/) 

योग्यता: गनुासो कसले गनय सक्दछन ्? 

डब्लडुब्लएुफ नेपालद्वािा परियोजनाको तजुयमा अथिा कायायधियनका िममा सामान्जक नीलत तथा सिुक्षाहरूको 
पालना गनयबाट असफल हुँदा सोबाट नकािात्मक रूपमा प्रभाक्रित भएको कुन ैपलन समदुाय अथिा व्यन्क्त लाई 

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/people_and_conservation/wwf_social_policies/
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“प्रभाक्रित पक्ष” भनी ठालनधछ । कुन ैपलन प्रभाक्रित पक्षले गनुासो दताय गनय सक्दछ । प्रभाक्रित पक्षका तफय बाट 
गनुासो दताय गने प्रलतलनलधहरूले उनीहरूको प्रलतलनलधत्ि गने अन्ततयािीको ठोस प्रमाण उपलब्ध गिाउन ुपदयछ।   

परियोजनाका बािेमा गनुासाहरूको समाधान सम्बन्धध यो प्रक्रिया सम्पूणय पक्षहरूका बीचमा प्रत्यक्ष संिाद तथा 
संलग्नताका ददिातफय  उधमखु छ भने्न कुिालाई ध्यानमा िाखी नामिक्रहत गनुासाहरूलाई स्थान ददइने छैन, यद्यक्रप 
गनुासो गनेहरूले गोपनीयताका लालग अनिुोध गनय भन े सक्नछेन ् । गोपनीयताले गनुासोको समाधान गने 
प्रयासहरूलाई सीलमत पानय सक्दछ, ि यदद गोपनीयताले सो प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गरििहेको खण्डमा त्यसका 
बािेमा गनुासो गने व्यन्क्तलाई जानकािी ददइनेछ ।  

गनुासो दताय गने प्रक्रिया 

डब्लडुब्लएुफ नेपालका बािेमा गनुासाहरूको समाधान सम्बन्धध प्रक्रियाको लनगिानी डब्लडुब्लएुफ नेपालको 
काठमाडौँन्स्थत कायायलयमा िहेको एउटा सलमलतद्वािा गरिधछ । गनुासाहरू तल उल्लेन्खत कुन ैपलन माध्यमद्वािा 
पठाउनपुदयछः 

ईमेल: projectcomplaint@wwfnepal.org 

िेबसाइटः https://wwfus.ethicspoint.com 

हलुाक: परियोजनाका बािेमा गनुासो, पोस्ट बक्स नं ७६६०, बालिुाटाि, काठमाडौँ, नेपाल । 

गनुासोमा तल लेन्खए बमोन्जमको जानकािी समािेि गरिएको हनुपुदयछः 

• गनुासो गने व्यन्क्तको नाम ि सम्पकय का बािेमा जानकािी 
• यदद गनुासो गने व्यन्क्तद्वािा सोझै दताय गरिएको छैन भन ेप्रभाक्रित व्यन्क्तहरूको प्रलतलनलधत्ि गने मालनससँग 

यसो गनयका लालग अन्ततयािी छ भने्न कुिाको प्रमाण 

• सिोकाि भएको परियोजना अथिा काययिम, स्थानसक्रहत 

• यसको परिणामस्िरूप हनु गएको अथिा सम्भाक्रित हानीनोक्सानी 
• साधदलभयक हनुे डब्लडुब्लएुफको सामान्जक नीलत अथिा प्रािधान (थाहा भएको खण्डमा) 

• साधदलभयक हनुे अधय कुनै जानकािी अथिा अलभलेखहरू (उदाहिणका लालग, घटना भएको लमलत) 
• डब्लडुब्लएुफसँग भएको सम्पकय लगायत समस्या समाधान गनयका लालग हालसम्म चाललएका कुनै पलन 

कदम  

• प्रस्ताक्रित समाधान 

• गोपनीयताका लालग अनिुोध गरिएको छ क्रक छैन (कािणहरू उल्लेख गदै)  

गनुासो अंग्रजेी, नेपाली िा कुनै पलन स्थानीय भाषामा दताय गनय सक्रकधछ । 
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गनुासाहरूको समीक्षा गने प्रक्रिया 

पक्रहलो चिण: —डब्लडुब्लएुफ नेपालको परियोजनाका बािेमा गनुासो सम्बन्धध सलमलतद्वािा गनुासो छानलबन गनय 
योग्य छ क्रक छैन भने्न बािेमा लेखाजोखा गरिनछे ि योग्य भएको अथिा नभएको बािेमा जिाफ ददइनेछ (गनुासो 
प्राप्त भएपलछ कायायलय सञ्चालन हनुे समयको १० ददनलभर) । 

दोस्रो चिण: —यदद गनुासो छानलबन गनय योग्य छ भने सोको छानलबन गनयका लालग योजना तथा सोको प्रक्रियाका 
सलमलतद्वािा लालग समयसीमा तयाि गरिनछे । त्यसपलछ, सलमलतले प्रभाक्रित पक्षलाई सोको जानकािी ददनेछ 
(पक्रहलो चिण समाप्त भएपलछ कायायलय सञ्चालन हनु ेसमयको १० ददनलभर) । 

तेस्रो चिण: —त्यसपलछ सलमलतले आिश्यकता बमोन्जम क्रफल्ड कायायलयहरू लगायतसँग थप प्राक्रिलधक सहयोग 
ललई गनुासोका बािेमा छानलबन गनेछ । छानलबनको नलतजाका आधािमा सलमलतले त्यसपलछ पक्रहचान गरिएका 
कुनै पलन सिालहरूको समाधान गनयका लालग कायययोजना तथा आिश्यक चिणहरूको समयसीमाको तजुयमा तथा 
कायायधियन गनयका लालग सम्बन्धधत पक्षहरूसँग लमलेि काम गनेछ । 

चौथो चिण: —व्यक्त गरिएका गनुासोहरू, चाललएका कदमहरू, लनकाललएका लनश्कषयहरू, अनसुिण योजना ि 
समयसीमाको अलभलेख िान्खनेछ ि सम्बन्धधत पक्षहरूका बीचमा सहमलत कायम गरिए बमोन्जम जानकािी 
ददइनेछ । डब्लडुब्लएुफ नेपालले यदद उपयकु्त भएको खण्डमा बाह्य क्रििेषज्ञहरूको समते सल्लाह ललई 
उठाइएका सिालहरूलाई आिश्यकता भएबमोन्जम थप स्पष्ट पानय, लेखाजोखा गनय ि समाधान गनयका लालग 
सहजीकिण गनेछ । 

अनगुमन 

मधजिु गरिएका कायययोजनाहरूमा गनुासाको समाधानका प्रक्रियाको लनयलमत अनगुमनका लालग समयसीमा 
लनधायरित गरिनेछ । सलमलतले आिलधक रूपमा जाँच गने व्यिस्था लमलाई अनगुमनको समधिय गनेछ - 
कायययोजना पूिा नहधुजलेसम्म सम्बन्धधत पक्षहरू तथा साधदलभयक प्राक्रिलधक सल्लाहकािहरूलाई बैठकका लालग 
तथा कायययोजनाको अिस्थाका बािेमा अधय जानकािी उपलब्ध गिाउनका लालग एकै ठाउँमा भेला गिाइनेछ । 
डब्लडुब्लएुफ नेपालले गनुासाहरूको समाधान सम्बन्धध यस प्रक्रियाको प्रभािकारिताका बािे सलमलतले िाक्रषयक 
रूपमा लेखाजोखा गनेछ ि सधुािका लालग आिश्यकताहरूको पक्रहचान गनेछ ।  

प्रलतिोध नललन े 

डब्लडुब्लएुफ नेपाल असल मनसायका साथ गनुासो गने व्यन्क्तहरूका क्रिरुद्ध कुनै पलन प्रकािको प्रलतिोधलाई 
सिक्त रूपमा अस्िीकाि गदयछ, ि त्यस्तो प्रलतिोधलाई सहन गनेछैन । यस प्रकािको प्रलतिोधमा संलग्न हनु े
डब्लडुब्लएुफ नेपालको कुनै पलन कमयचािीमालथ सेिाबाट लनस्कािनसम्म ि लनस्कािनलगायत थप कािबाही हनु 
सक्नेछ । डब्लडुब्लएुफ नपेालले प्रलतिोधका क्रिरुद्ध गनुासो गने व्यन्क्तहरूलाई संिक्षण प्रदान गनयका लालग 
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यथासम्भिसम्पूणय कदम चाल्नेछ । डब्लडुब्लएुफ नेपालको कमयचािीको िङ्कास्पद आचिणका बािेमा रिपोटय 
गनायले लनजका क्रिरुद्ध कुनै पलन प्रकािको प्रलतिोध ललइएको छ भनी क्रिश्वास गने व्यन्क्तले यहाँ उल्लेख गरिएजस्तै 
तरिकाहरूबाट तत्काल रिपोटय गनुयपदयछ ।  

डब्लडुब्लएुफ नेपालको परियोजनाका बािेमा गनुासो सम्बन्धध सलमलतः 

१. संिक्षण काययिम लनदेिक,      

२. िन तथा भपूरिलध काययिम प्रमखु,   

३. मानि संसाधन प्रमखु,     

४. संचाि तथा न्िक्षा प्रमखु,    

५. िाताििण तथा सामान्जक सिुक्षा क्रििषेज्ञ  

 

*** 


