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प्रश्न: How can households access socio-technical assistance from the government and / or Partner Organisations (POs)?
उत्तर: Technical assistance should be available from Partner Organisations (POs) working in your area. Where POs are not present, technical assistance can be
requested through Rural / Urban Municipality offices by submitting the form found in annex 5 of the inspection manual. The Rural / Urban Municipality should
inform households in advance about the arrival date of the Technical Assistance team.
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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 ७ दिने तालिम; डकर्मीका लागि ५० दिने तालिम; वा पुनर्निर्माण समितिको स्थापना

@HRRP_Nepal

/photos/hrrp

@HRRP

टि ए क्रियाकलापहरूको नक्शांकन

उत्तर: As per the decision of the 14th Steering Committee meeting of the National Reconstruction Authority dated 17th January, the following decisions have been
regarding the timeline for receiving private housing reconstruction grant:

थप जानकारीका लागि

1. Badri Pyakurel (District Coordinator)
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2. (District Technical Officer)

3. Budhha Singh Thakuri (District Information Management Officer)
9841961829

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

प्रश्न: What are the deadlines for receiving tranches of the private housing reconstruction grant?

