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क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको
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प्राविधिक सहायताको गणनाले निम्न मध्ये कुनै एक कुरालाई समेटेको छः नमूना निर्माण;घरदै लो प्राविधिक सहायता;समुदाय/ घरमुली पुनर्निर्माण अभिमुखीकरण; सहायता डेस्क\प्राविधिक सहायता केन्द्र; डकर्मीका लागि छोटो तालिम; डकर्मीका लागि सिपमुलक तालिम; वा पुनर्निर्माण समितिको स्थापना
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टि.ए. क्रियाकलापहरूको नक्शांकन

उत्तर: पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, सक्कल लालपूर्जा र नागरिकता सहित प्रतिलिपी १- १ प्रति । गाउँ पालिका / नगरपालिकाका अधिकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्नेछन्
। घरधनीले गाउँ पालिका / नगरपालिकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दछ?
उत्तर: पर्दैन । तपाईले निरीक्षण गर्न वा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आएका इन्जिनियर वा अन्य कर्मचारीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि कुनै कर्मचारीले निरक्षिण वा प्राविधिक सहायता
प्रदान गरे वापत तपाईसँग शुल्क माग्छ भने तुरून्तै गाउँ पालिका वा नगरपालिकामा सूचना दिनुपर्दछ ।
थप जानकारीका लागि
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३. (सुचना ब्यबस्थापक अधिकृत)

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

प्रश्न: निजी अवासीय पुनर्निर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

