
  طريؑقۂ کار کا ازالے کے شکاياتکا انڈيا ايف ڈبليوڈبليو

 دينے جوابات کے ان اور کرنے حاصل کو خدشات گئے اٹهائے سےجانب  کی 1)زکميونٹي( کميونٹی نے انڈيا ايف ڈبليوڈبليو
 سماجی کی انڈيا ايف ڈبليوڈبليو ۔ہيں سکتے ہو متاثر سے سرگرميوں اتیتحفظ ان کی جو ہے کياتيار ميکانزم ايسا ايک لئے کے

 کی عمل حفاظتی ہمارے ساته ساته کے بنانے مضبوط کو نفاذ کے) کريں مالحظہ نيچے( خطوط رہنما اور اصول ، پاليسياں
 اخالقی کے احتساب اور شفافيت ، سالميت کی انڈيا ايف ڈبليوڈبليو ميکانزم يہ ۔ہے گيا کياايسا  لئے کے بنانے بہتر کو تاثير

 طريقے موثر اور بروقت ۔ہے مبنی پر معاہدے باہمی اور تعاون ، چيت بات حل کا شکايت ۔ہے حصہ اہم ايک بهی کا وعدوں
 کو احتساب ،بنائيں بہتر کو تفہيم و افہام باہمی ، ہے کرتا مدد ميں کرنے حل کو تنازعات کرنا ازالہ کا شکايات /شکوے سے

 ۔ہے کرتا فراہم بنياد کی تعاون باہمی اور ہے ديتا تقويت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٹيمپليٹ لئے کے کروانے جمع شکايت/  شکوه
 

  ۔:يےچاہ ہونی شامل معلومات ذيل درج ميں شکايت/  شکوه
 اس ، تو گئی ہو کی نہيں شکايت راست براه ذريعہ کے کننده شکايت اگر( معلومات کی رابطہ اور نام کا کننده شکايت 

 )ہے اختيار کا کرنے ايسا کو والوں کرنے نمائندگی کی فريق متاثره کہ ديں ثبوت کا بات
 جگہ مخصوص کی شکايت/  شکوه اور پروگرام کا تشويش يا پروجيکٹ 
 تاريخ کی ہونے واقع کے شکايت/  شکوه مخصوص اور تفصيالت 
 پڑا کرنا سامنا کا اثرات منفی 
 دستاويزات يا معلومات متعلقہ دوسری کوئی 
 اس/  انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو ميں جن کوششيں بهی کوئی کی کرنے حل/  اٹهانے کو مسئلے سے طرف کی کننده شکايت 

 ہے کرتا رابطہ سے داروں شراکت والے کرنے درآمد عمل کے
 بتانا وجوہات( ہو گئی کی درخواست کی رازداری اگر( 

 

 ۔ہے جاسکتی کی درج ميں زبان مقامی بهی کسی يا ہندی ، انگريزی شکايت/  شکوه

 معيار لئے کے شکايت/  شکوه
 سے طرف کی ساتهی والے کرنے درآمد عمل کے اس يا سے جانب کی انڈيا ايف ڈبليوڈبليو مراد سے شکايت/  شکوه کسی
 ، نمائندگی ، مساوات، خطوط رہنما اور اصولوں ، پاليسيوں سماجی متعلق سے صنف ، حقوق انسانی ، حقوق) قبائلی( ديسی

  ۔ سکتا ہے پڑ اثر منفی کا قسم کسی پر کميونٹی کسی سے وجہ کی ہونے ناکام ميں کرنے احترام بہبود کا اور
 

  نظام وصول کرنے کا شکايت

:ميل ای بذريعہ کو انڈيا ايف ڈبليوڈبليو شکايات/ شکوے  grievances@wwfindia.net گريوينس ريڈريسل، بذريعہ ڈاک  يا، 
۔ہيں جاسکتی بهيجیپر  110003 دہلی نئی ،روڈ لودهی بی 172 ،کيرآف ايچ آر، ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا  

  

  انڈيا ايف ڈبليو ہے اور جو کہ ڈبليو ہوتا سے ممبر بهی کسی کے اس يا گروپ کميونٹی مقامی ديگر يا قبائلی مطلب کا )کميونٹياں( کميونٹی .1
 ہے کرتا کام انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو ساته کے جن اور ہے واقع ميںارضی منظر 

 
 

 ہے فريق متاثره کون اور ہے کرسکتا کون شکايات
 پاليسيوں سماجی اپنی ميں ڈيزائن سے جانب کی انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو کہ ہے مانتا يہ جو اداره برادری کايا) کئی لوگ يا دو کم از کم( گروپ کميونٹی بهی کوئی
 پر طور منفی سے سرگرمی بهی کسی والی جانے الئی ميں عمل ذريعہ کے انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو سے وجہ کی ناکامی ميں ہونے پيرا عمل پر اقدامات حفاظتی اور

 ۔ہے جاتا سمجها "پارٹی متاثره" ايک کو نفاذ کے سرگرمی کی پروجيکٹ انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو بهی کسی يا۔ ہے متاثر ہوسکتا يا ہے متاثر
 

/  شکوه کسی کو انڈيا ايف ڈبليو ڈبليو ذريعہ کے پارٹی متاثره سے) نمائندوں( تنظيم يا فرد بهی کسی۔ ہے سکتی کر درج شکايت/  شکوه پارٹی متاثره بهی کوئی
 ۔ہے جاسکتی کی درخواست کی کرنے بات سے طرف کی ان ميں سلسلے کے شکايت

 
 ۔ہوگا کرنا فراہم ثبوت پختہ کا اتهارٹی يےل کے نمائندگی کی ان کو نمائندوں والے کرنے درج شکايت/  شکوه سے جانب کی فريق متاثره
 يا قومی ، مقامی ايک اتهارٹی؛ روايتی۔  گاؤں کا مکهيہ جيسےشخصيت  کی اتهارٹی ايک سے طرف کی برادری: ہيں ہوسکتی يہ مثاليں کچه کی نمائندے کسی
 ۔ہے دکهاسکتی ثبوت ٹهوس کے درخواست ذريعہ کے فريق متاثره وه،  تنظيم سرکاری غير االقوامی بين کہ تک يہاں
 کيے ہوں۔ دستخط نے ممبروں کے گاؤں 10 کم از کم پر خط ايک کے پنچايت۔ ہيں ہوسکتی قرارداد کی سبها گرام شواہد پختہ

 
  ۔ہيں کرسکتے درخواست کی رازداری درج کرانے والے شکايت اگرچہ گا جائے کيا نہيں غور پر شکايات گمنام جبکہ


