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जग्गा सम्ब�� मुद्दा भएका घरधूरी

जानकारी नभएको

प्रा�व�धक कम�चारीको अवस्था

श्रोतः पा�लकास्तरीय सव�क्षण

कम�चारी उपलब्ध संख्या थप आवेदनको संख्या
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- (५० �दने)
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- (५० �दने)

डकम�  ता�लम

श्रोतःएच.आर.आर.�प.को �वश्लेषण

ता�लमहरू (# कूल आवश्यक)

७ �दने ता�लम 

२५

५० �दने �सपमुलक ता�लम 

७

पुगेको बाँकी

�ट.ए. ��याकलापहरूको नक्शांकन

प्रा�व�धक सहायताको गणनाले �नम्न मध्ये कुनै एक कुरालाई समेटेको छः नमूना �नमा�ण;घरदैलो प्रा�व�धक सहायता;समुदाय/ घरमुली  पुन�न�मा�ण अ�भमुखीकरण; सहायता डेस्क\प्रा�व�धक सहायता केन्द्र; डकम�का ला�ग छोटो ता�लम; डकम�का ला�ग  �सपमुलक ता�लम; वा पुन�न�मा�ण स�म�तको स्थापना

बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू

थप जानकारीका ला�ग १.  (संयोजक)
     

२.  (प्रा�ब�धक संयोजक)
     

३. ईश्वर न्यौपाने  (सुचना ब्यबस्थापक अ�धकृत)
     ९८०१३१८२६५

प्रश्न: �नजी अवासीय पुन�न�मा�ण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गनु�पद�छ ?
उत्तर: पासपोट� साइजको फोटो २ प्र�त, सक्कल लालपूजा� र नाग�रकता स�हत प्र�त�लपी १- १ प्र�त । गाउँपा�लका / नगरपा�लकाका अ�धकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गन�छन् 
। घरधनीले गाउँपा�लका / नगरपा�लकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गन� सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले �नरीक्षण गन� वा प्रा�व�धक सहायता प्रदान गन� आएका सरकारी इ�न्ज�नयरहरूलाई सेवा शुल्क �तनु�पद�छ?
उत्तर: पद�न । तपाईले �नरीक्षण गन� वा प्रा�व�धक सहायता प्रदान गन� आएका इ�न्ज�नयर वा अन्य कम�चारीलाई कुनै शुल्क �तनु�पद�न । य�द कुनै कम�चारीले �नर�क्षण वा प्रा�व�धक सहायता 
प्रदान गरे वापत तपाईसँग शुल्क माग्छ भने तुरून्तै गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा सूचना �दनुपद�छ  । हा
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