सामुदायिक वन उपभोक्ता महासं घ नेपाल
रायिि महासं घको सचिवालि
ु ाई संिन्त्र
गुनासो सुनव
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासं घ नेपालको यवधान २०५२ र सांगठननक ननिमावली २०५५ का आधारमा

महासं घले आफ्ना यवनभन्न काियहरु गदै आएको छ । महासं घको यवधान र यवशेषता अनुसार नै िो महासं घ
आफ्ना सदस्िको रुपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहप्रनत जवाफदे ही हुन ु पने हुन्त्छ । त्िसै ले िस

महासं घले सञ्चालन गने कुनै पनन काियक्रम वा यक्रिाकलापका बारे मा सदस्ि समूह र सांगठननक सं रिनामा
रहेका सदस्ि तथा प्रनतनननधहरुले आफ्ना सुाावहरु िदन पाउने तथा पष्ठपपोष

गनय पाउने हुन्त्छ । िसका साथै

महासं घले सञ्चालन गने काियक्रमहरुका बारे मा कुनै उपभोक्ता समूह, सदस्ि तथा प्रनतनननध वा कुनै पनन

सरोकारवालाहरुले गुनासो दताय गनय पाउने यवषिमा महासं घको यवधान र सांगठननक ननिमावलीमा स्पष्ट
व्िवस्थाहरु गररएको छ । महासं घमा कुनै पनन माध्िमबाट दताय भएका वा जानकारीमा आएका गुनासाहरुलाई

सम्बोधन गनयका लानग यवनध तथा प्रयक्रिाहरु पनन ति गररएको छ । िस दस्तावेजमा महासं घको यवधान र
ु ाई सं िन्त्रका बारे मा गररएका व्िवस्थाहरुलाई िहााँ एकतषत गरी राचिएको
सांगठननक ननिमावलीमा गुनासो सुनव
छ ।

ु ाई सिन्त्रको दािरा
१. महासंघमा गुनासो सुनव
(१) यवद्यमान व्िवस्थाको उपिोगः महासं घका यक्रिाकलाप तथा महासं घले सञ्चालन गने काियक्रमहरुका

बारे मा प्राप्त गुनासा तथा उजुरीहरुको महासं घको यवधान २०५२ को दफा २६, २७ र २८ बमोचजम
ु ाई गनेछ । िसका साथै महासं घले
गिठत न्त्िायिक सनमनत र ले िा तथा अनुगमन सनमनतले सुनव

सञ्चालन गने काियक्रमसम्बन्त्धी कािययवनधगत प्रकषनतका गुनासा सजस्तै ः सूिना र सहभानगताको अवशर
नपाएको, अवशर तथा लाभको बााँडफााँड न्त्िािोचित नभएको, सुशासन कािम नभएको आिद) को बारे मा
ु ाई गनेछ ।
महासं घको यवधान २०५२ बमोचजम गिठत स्थािी सनमनतको पू य बैठकले सुनव

(२) गोप्ि तथा बेनामी उजुरीः महासं घका यक्रिाकलाप तथा काियक्रमहरुका बारे मा कुनै पनन सदस्ि तथा

सरोकारवालाले महासं घमा गोप्ि रुपमा र बेनामी उजुरी गनय सक्नेछ । गोप्ि वा बेनामी उजुरी तथा

ु ाई
गुनासाहरुलाई सावयजननक नगरी सांगठननक ननिमावली र अनुसाशन ननिमावली अनुसार सुनव
गररनेछ ।

(३) भ्रष्टािार, पदको दुरुपिोग र गचम्भर प्रकषनतका अननिनमतताः भ्रष्टािार, पदको दुरुपिोग र गचम्भर
ु ाई महासं घबाट गररने छै न । िस्ता
प्रकषनतका अननिनमततासम्बन्त्धी उजुरी तथा गुनासाहरुको सुनव
यवषिका उजुरीहरुबारे सम्बचन्त्धत सरकारी ननकाि तथा सं बैधाननक अङ्गमा जानकारी गराइनेछ ।
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(४) स÷साना गुनासाहरुः साना प्रकषनतका गुनासाहरु महासं घको चजल्ला तथा स्थानीि सं रिनामा नै छलफल
ु ाई गरी सम्बोधन गररनेछ र जयटल यकनसमका गुनासाहरुलाई मार रायिि महासं घमा रहने
तथा सुनव
ु ाई गरी सम्बोधन गनेछ ।
सम्बचन्त्धत सनमनतले सुनव
ु ाई सम्बन्त्धी मूल्ि मान्त्िता
२. महासंघमा गुनासो सुनव

ाँ ः सम्बचन्त्धत सरोकारवालाहरुले महासं घको इमेल, फोन, पोष्टवक्स, सुााव पेयटका, गुनासो दताय
(१) पहुि
यकतावमा गुनासो दताय गनय वा यटपाउन सक्नेछन् । िसरी प्राप्त गुनासाहरुलाई गुनासोकतायले बुझ्ने
भाषामा अनभलेचित गररनेछ ।

(२) समिसीमाः गुनासो समाधान गनय लाग्ने समि सीमाको बारे मा गुनासोकतायलाई स्पष्ट पाररनेछ र गुनासो
सम्बोधनको समि बारे मा पूवायनूमान गनय सघाइने छ ।

ु ाईको प्रयक्रिमा सबैको उचित पहुाँि सुननचित गररनेछ र गुनासोहरुलाई
(३) ननष्पक्षतताः गुनासो सुनव
सम्मानजनक, ननष्पक्षत र न्त्िािसं गत रूपमा सम्बोधन गररनेछ ।

ु ाईको प्रगनतको बारे मा सूचित हुन पाउने र स्वतन्त्र रूपमा
(४) पारदशी: उजुरीकतायहरूलाई गुनासो सुनव
ु ाई हुनेछ भन्ने कुराको सुननचितता गरी स्वतन्त्र काियसम्पादनको बारे मा पिायप्त जानकारी प्रदान
सुनव
गररनेछ ।

ु ाई गदाय आधारभूत मौनलक हकहरुको सम्मान हुनेछ ।
(५) मौनलक हकहरुको सम्मानः गुनासो सुनव

ु ाई प्रयक्रिामा सुधारः प्राप्त गुनासोहरूको आवषचि, ढााँिा र कार हरूको ननिनमत यवश्लेष
(६) सुनव

गने र

ु ाई सं िन्त्रलाई सुधार गनय र भयवष्िमा हुने गुनासोहरूलाई सकेसम्म रोक्नको लानग
गुनासो सुनव
सान्त्दनभयक उपािहरू पयहिान गररनेछ ।

(७) सं वादमा प्राथनमकताः प्रभायवत सरोकारवालाहरू तथा गुनसोकतायहरुसाँग समेत परामशय र सम्बाद गरी
गुनासो सम्बोधन गनय प्राथनमकता िदईनेछ ।

ु ाई प्रयक्रिा
३. महासंघमा गुनासो सुनव
ु ाई सं िन्त्र र प्रयक्रिाका बारे मा महासं घका
(१) जानकारी प्रवाहः महासं घको यवधानमा भएको गुनासो सुनव

यवनभन्न तहमा रहेका सांगठननक सं रिनाहरुका माध्िमबाट सदस्ि र सरोकारवालाहरु समक्षत जानकारी

प्रवाह गररएको हुनछ
े । त्िसै गरी महासं घद्धारा सञ्चानलत पररिोजना क्षतेरमा पररिोजनाका लाभग्राही तथा
सरोकारवालाहरुलाई पनन पररिोजनाका बारे मा गुनासो पेश गने प्रकषिा र सं िन्त्रका बारे मा जानकारी
गराइएको हुनेछ ।
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(२) गुनासो प्रानप्त र दतायः यवनभन्न माध्िमबाट प्राप्त भएका गुनासोहरू महासं घको प्रशासन शािामा दताय

हुनेछन्। िसका लानग महासं घको रायिि सचिवलािमा रहेको गुनासो दताय यकताव प्रिोग गररनेछ र
महासं घको सचिवालिमा रहेको काियकारी प्रमुिले गुनासो दताय भएको बारे मा महासं घको अध्िक्षत र

न्त्िायिक सनमनतको सं िोजकलाई जानकारी गराउने छन्।सदताय र जानकारी िदनका लानग समि सीमा
- २ िदन)

(३) दताय जानकारीः गुनासो पेश गनेलाई उक्त गुनासो दताय भए नभएको बारे मा जानकारी िदइनेछ ।

ु ाई प्रयक्रिा र
त्िसै गरी िसरी दताय भएको गुनासो सान्त्दनभयक रहे नरहेको र उक्त गुनासो उपरको सुनव

नन ि
य का लानग लाग्न सक्ने समिका सम्बन्त्धमा पानन जानकारी प्रवाह गररनेछ । ससमि सीमा - ५
िदन)
(४) प्रमा

संकलन, अनुसन्त्धान र यवश्लेष ः प्राप्त गुनासोको प्रकषनतका आधारमा गुनासोलाई ननम्न तीन

ाँ को छलफलका
प्रकारमध्िे कुन प्रकारमा पछय भनी पयहिान गररनेछ । िसका आधारमा गुनासोकतायसग
आधारमा सरल रुपमा सम्बोधान गनय सयकने हो वा उक्त गुनासोका बारे मा थप अध्ििन गरी महासं घको

स्थािीसनमनत वा मानथल्लो तहबाट अध्ििन र सम्बोधन हुन ु पने हो भन्ने बारे मा ियकन गररनेछः ससमि
सीमा - १५ िदन)

(क) महासं घको स्थािी सनमनतका पदानधकारीले प्रत्िक्षत रुपमा गुनासोकतायसाँग छलफल गरी समाधान
गनय सयकने यकनसमको गुनासो ।

(ि) थप अध्ििन गरी महासं घको न्त्िायिक सनमनतले नन ि
य गनुप
य ने यकनसमको गुनासो ।

(ग) महासं घको सं रिना वा पदानधकारी वा कुनै पनन सनमनतले हेन य नपाउने र सरकारी ननकािमा पठाउनु
पने प्रकषनतको गुनासो ।

(घ) महासं घ वा महासं घले सञ्चालन गरे को काियक्रमसाँग सम्बचन्त्धत नरहेको गुनासो ।
ु ाईका क्रममा थप जानकारी अवश्िक परे मा ननचित समि िदई सबढीमा
(५) थप जानकारी मागः गुनासो सुनव
७ िदन) गुनासोका सम्बन्त्धमा न्त्िायिक सनमनतले थप जानकारी पेश गनय लगाउन सक्नेछ । उक्त

समयिभर थप जानकारी पेश नगररएमा एक पटकका लानग थप समि सबढीमा ५ िदन) िदन सयकनेछ
ु ाईका लानग थप जानकारी तथा प्रमा
। उक्त समिनभर पनन गुनासोकतायले सुनव

पेश नगरे मा न्त्िायिक

सनमनतले गुनासोकताय सम्बचन्त्धत व्िाचक्त र रायिि महासं घको सचिवालिलाई जानकारी िदई उक्त गुनासो
िारे ज गने नन ि
य गनय सक्नेछ ।

(६) अचन्त्तम नन ि
य ः उपलब्ध जानकारी र थप माग गररएका जानकारीहरुका आधारमा महासं घको यवधानमा
क्षतेरानधकार ननधायर

गररए अनुसार स्थािी सनमनत वा न्त्िायिक सनमनतले गुनासोको बारे मा नन ि
य गनेछ

र सोको जानकारी गुनासोकतायलाई िदनेछ । ससमि सीमा – सबै जानकारी सं कलन र समीक्षता गरे को
नमनतले १५ िदननभर)
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ु ाई पिात् गरे को नन ि
(७) जानकारी प्रवाहः महासं घको स्थािी सनमनत वा न्त्िायिक सनमनतले गुनासो सुनव
य का

बारे मा गुनासोकतायलाई ननजले बुझ्ने र सरल भाषामा नन ि
य भएको नमनतले ५ िदनभरमा जानकारी
गराइनेछ । िसरी नन ि
य बारे जानकारी िदाँदा नन ि
य को आधार र कार

समेत िुलाइने छ ससमि सीमा

– ७ िदननभर) । महासं घबाट भएको नन ि
य उपर चिि नबुझ्ने गुनासोकतायले सम्बचन्त्धत न्त्िायिक
ननकािमा ननवेदन िदन सक्नेछ ।

(८) क्षतनतपूतीः महासं घद्धारा सञ्चानलत काियक्रमका कार

कसैलाई कुनै क्षतनत पुग्न गएको भएमा उक्त क्षतनतको

मूल्िांकन गरी क्षतनतपूनतय िदइने छ ससमि सीमा – ३० िदननभर)।

(९) नन ि
य हरुको अनभलेि र समीक्षताः महासं घको सम्बचन्त्धत सनमनतले गरे का सबै नन ि
य हरुको नलचित

अनभलेि राचिनेछ र िस्ता नन ि
य हरुबाट परे को प्रभावका बारे मा समि समिमा समीक्षता गरी आफ्नो
ु ाई प्रयक्रिा र सं िन्त्रका बारे मा पूनरावलोकन गररनेछ ससमि सीमा – ननिनमत)।
गुनासो सुनव

ु ाई प्रयक्रिा र सं िन्त्रको प्रभावयकरताका बारे मा
(१०) अनुगमन तथा मूल्िांकनः महासं घको गुनासो सुनव
महासं घको अनुगमन सनमनतले समि समिमा अनुगन तथा मूल्िांकन गरी आवश्िकता अनुसार सुधार
गनयका लानग स्थािी सनमनत र रायिि काियसनमनतलाई सुााव िदनेछ ।
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