
 

 

अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) सञ्चालनसम्बन्धी  काययविधध, २०७१ 

१ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया 
क. महहला तथा बालबाललका कायायलयले गननयपने काययहरू 

 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना सामग्रीहरु व्यवस्थापन गनन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परामर्न 
सेवा उपलब्ध गराउन महहला तथा बालबाललका कायानलयले सहयोगी कक्षको लागग ननश्चचत कक्ष वा 
स्थान ननिःरु्ल्करूपमा उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

 उि कक्ष सकेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुुँचमा सहज हुने प्रकृनतको हुनपुनेछ। 
 स्वीकृत ववननयोश्जत रकमको १०%  सञ्चार, ववB'त र खानेपानीको प्रयोजनाथन खचन गने र बाुँकी 

९०% रकम ननश्ित मापदण्ड पुगेका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने संस्थामार्न त सूचना कक्ष 
व्यवस्थापनका लागग खचन ननकासा हदनपुनेछ। 

 स्वीकृत ववननयोश्जत रकममध्ये उि कक्षको प्रगनत वववरणका आधारमा चौमालसकरूपमा रकम 
ववननयोजन गरी ननकार्ा गनुनपनेछ। 

 उि कक्षको ननयलमत अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवचयक सल्लाह र सुझाव हदनुपनेछ। 
 उि कक्षमा सूचना अBfवगधक गननका लागग अपाङ्गतासम्बन्धी आवचयक सूचना तथा सामग्रीहरू 

उपलब्ध गराउनुपनेछ। 
स्पष्टीकरण : अपाङ्गता सम्बन्धी सूचना सामग्रीहरु भन्नाले अपाङ्गता नीनत, एन, ननयम, सूचना 
एवं जानकारी, पोष्टर, पचान, पम्पलेट जस्ता जानकारीमूलक सूचना सामग्रीहरु   सम्झनपुछन । 

२ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) सञ्चालन गनय ससं्था छनौटसम्बन्धी 
मापदण्ड  

 प्रचललत काननू बमोश्जम श्जल्ला प्रर्ासन कायानलयमा दतान तथा नवीकरण भई समाजकल्याण 
पररषद् र राविय अपाङ्ग महासङ्घमा आवद्ध भएको हुनपुने। 

 सबै प्रकृनतका अपाङ्गता (र्ारीररक, मानलसक, दृवि, सुनाइ, श्रवण-दृविववहीन, स्वर बोलाइ, बौवद्धक, 
अहटज्म, बहुअपाङ्गता) को क्षेत्रमा काम गने संस्थालाई छनौटमा प्राथलमकता हदनपुने। 

 ननयलमतरूपमा लेखापरीक्षण र वावषनक प्रनतवेदन सम्बश्न्धत ्ननकायमा पेर् गने गरेको हुनपुने । 
 संस्थाको आगथनक कारोबार बङै्कमार्न त गरेको हुनुपनेछ। 
ख छनौट भएको संस्थाले गननयपने काययहरू 

 श्जल्लामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने सङ्घ ससं्था तथा अन्य सरोकारवाला ननकायहरूसमेतको 
समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्षको व्यवस्थापन गनुनपनेछ । 

 अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने अन्य संस्थाहरूबाट सूचना कक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति/संस्था 
तथा सोसम्बन्धी जानकारी ललन आउने अन्य व्यक्ति/संस्थालाई आवचयक सूचना तथा परामर्न सेवा 
ननयलमतरुपमा उपलब्ध गराउन स्वयम सेवक/सहयोगी कमनचारीको व्यवस्था गनुनपनेछ । यसरी 
व्यवस्था गररएका स्वयमसेवक/सहयोगी कमनचारीलाई पाल ैपालो लमलाई राख्न ेव्यवस्था गनन सक्नेछ 
। 

 सरकारी बबदाको हदनबाहेक बाुँकी हदन सूचना कक्ष खलु्ला राखु्नपनेछ। 
 सूचना प्रवाहका लागग सूचना कक्ष सञ्चालन गने संस्थाले सूचना कक्षले दैननकरूपमा हदइएको 

परामर्न सेवाका कायनलाई अलभलेखबद्ध गरी चौमालसक प्रगनत प्रनतवेदन महहला तथा बालबाललका 
कायानलयलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।    



 

 

३ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) को लाधग छनौट भएको संस्थाले उपलब्ध 
गराउननपने परामर्य सेिाहरु  

३.१  अपाङ्गता भएका व्यक्ति/संस्था तथा अन्य व्यश्क्त/संस्थालाई नेपाल सरकार तथा अन्य   
      गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सेवा सुववधाबारे जानकारी गराउने जस्तैिः 

 ननिःरु्ल्क लर्क्षा प्राप्त गने सम्बन्धमा प्राप्त हुने छात्रववृि। 
 ननिःरु्ल्क स्वास् य सुववधा प्राप्त हुने स्थान  । 
 ननिःरु्ल्क उपलब्ध हुने सहायक सामग्रीहरू,  प्राप्त गने स्थान। 
 अपाङ्गता पररचय पत्रको प्राप्त गने तररका र त्यसको उपयोगबारे जानकारी। 
 सवारी साधनमा भाडा छुटको व्यवस्था। 
 अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गने अन्य सेवा सुववधाका ववषयहरू 

३.२ अपाङ्गतासम्बन्धी ववषयका सूचनाहरूलाई ननरन्तररूपमा अBfवगधक गरी सो कक्षलाई व्यवश्स्थत 
बनाउनुपनेछ । 

३.३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अलभभावकहरूलाई आवचयक परामर्न प्रदान गनुनपनेछ । 
३.४ अपाङ्गतासम्बन्धी पत्रपबत्रका, पसु्तक, पम्पलेट, पोिर, अध्ययन प्रनतवेदनलगायतका सूचना एव ं

सामग्रीहरु अद्यावगधक गरर अलभलेख राखु्न पनेछ । 
४ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) मा अBfिधधक गननयपने सामग्रीहरु  

      कश्म्तमा देहायका सामग्री/सूचनाहरु सहयोगी कक्षले अBfवगधक गरी राखु्नपने :- 

 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ए]न, २०३९ र सो को ननयमावली 
  अपाङ्गतासम्बन्धी स्रोत पुश्स्तका,. 
 समुदायमा आधाररत कायनक्रम सञ्चालन ननदेलर्का, २०६८ 

 अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरण ननदेलर्का,२०६५ 

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुसूगचत गने पत्रपबत्रका, पसु्तक, पम्पलेट, पोिर, अध्ययन प्रनतवेदन आहद। 
 ववलभन्न ननकायबाट जारी भएका आवचयक सूचनाहरू । 
 महहला तथा बालबाललका कायानलयले तोकेका अन्य ववषयहरू । 

५ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडसे्क) सञ्चालनसम्बन्धमा अन्य व्यिस्था 
 सी.वी आर श्जल्ला समन्वय सलमनतले सूचना केन्र व्यवस्थापनसम्बन्धमा आवचयक परेमा आवचयक 

सहयोग गनुनपनेछ । 
 सूचना तथा सहयोगी कक्ष सञ्चालन गने संस्थाले श्जल्लामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने संस्था र 

अन्य गैरसरकारी संस्थालगायतका ससं्थाहरूसुँग समन्वय गरी सूचना केन्रलाई प्रभावकारीरूपमा 
व्यवस्थापन गनुनपनेछ । 

 महहला तथा बालबाललका कायानलय र छनौट भएको संस्थाले आवचयक छलर्ल र समन्वय गरी 
प्रभावकारीरूपमा परामर्न सेवा प्रदान गने तथा उि कक्षमा आवचयक सूचना सामग्री ननरन्तररूपमा 
अBfवगधक गनुनपनेछ । 

 महहला तथा बालबाललका कायानलयले समय समयमा हदएको ननदेर्न सो सहयोगी कक्ष सञ्चालन गने 
संस्थाले पालन गनुनपनेछ ।  

 महहला तथा बालबाललका कायानलयले हदएको ननदेर्न पालना नगरेमा बाुँकी अवधीको बजेट रकम सो 
कायानलयले ननकासा रोक्का गनन सक्नेछ ।  


