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क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको

कामदारको प्रकार

थान

औसत दै निक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

1 तालिमप्राप्त डकर्मी

- /- /-

2 श्रमिक

प्रमुख सम्पर्क हरू
पालिका कार्यालय

पालिका कार्यालय

पालिका कार्यालय

पालिका कार्यालय

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

डि.एल.पि.आइ.यु-भवन

बिध्या सुन्दर शाक्य
मेयर
कृति ज्ञवाली
सम्पर्क ब्यक्ति
९८६४४५१४३७

हरि प्रभा खड् गी श्रेष्ठ
उप मेयर

हरि प्रसाद शर्मा
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ-प्रमुख
९८५५०६५६७२

श्रोतहरूः १. तथ्यांक २०११ २. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिबिएस ३. एनआरए फाईव डब्ल्यु ४. एनआरए\मोफाल्ड \एमओयुडि

केदार न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
चन्द्र काजी गुरुङ
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ-प्रमुख
९८४१५७६७८३

* नोटः "-" भन्नाले यस सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध छै न भन्ने बुझिन्छ

जग्गा सम्बन्धि मुद्दा भएका घरधूरी

जानकारी नभएको
प्राविधिक कर्मचारीको अवस्था
कर्मचारी

डकर्मी तालिम

उपलब्ध संख्या

थप आवेदनको संख्या

प्रविधिकहरू

८
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उप-प्राविधिकहरू

३

-

सहायक उप-प्राविधिकहरू

-

-

डकर्मीहरू

- (७ दिने)
- (५० दिने)

तालिमहरू (# कूल आवश्यक)
७ दिने तालिम

५० दिने सिपमुलक तालिम

९३५

३१३

- (७ दिने)
३१५ (५० दिने)
श्रोतः पालिकास्तरीय सर्वेक्षण

पुगेको

बाँकी
श्रोतःएच.आर.आर.पि.को विश्लेषण

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

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
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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

१. (जिल्ला संयोजक)

२. स्वेता सिजापती (जिल्ला प्राबिधिक अधिकृत)
९८६१७९६४६४

३. सचिन मलेगो (जिल्ला सुचना ब्यबस्थापक अधिकृत)
९८४९१६६७९३
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प्रश्न: निजी अवासीय पुनर्निर्माण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ ?

