


 ‘’ तिरोत्तभा सडक िथा बवन भाऩदण्ड -२०७४’’ 
 ‘’बवन तनभााणको नभनुा भाऩदण्ड- २०७०’’  
 फस्ति बफकास, सहयी मोजना िथा बवन तनभााण 
सम्फस्धध आधायबिु तनभााण भाऩदण्ड – २०७२’ 

 फस्ति बफकास, सहयी मोजना िथा बवन तनभााण 
सम्फस्धध आधायबिु तनभााण भाऩदण्ड – २०७२ ’( ऩहहरो 
सॊसोधन  २०७३ ) 



नक्सा पास  उप- शाखा अन्तगगत बार्षगक 
तथा माससक र्ििरण तपससल बमोजजम 

रहेको छ  । 
 

 २०७५\३\३२ सम्भ न. ऩा. गठन बए ऩति दिाा बएको 
घय नक्सा = ११९४२ 

 २०७५\३\३२ सम्भ सम्ऩधन/तनममभि घय नक्सा = ६७५७ 

 



 
 २०७४\४\१ देखि २०७५\३\३२ सम्भ दिाा सॊख्मा= ५८३३ 
 

 २०७४\४\१ देखि २०७५\३\३२ सम्भ सम्ऩधन/तनममभि 
सॊख्मा = २५८७ 

 
 २०७४/४/ १ देखि २०७५/३/३२ सम्भ नमाॉ घयको दिाा 
सॊख्मा=१४२२  
 

 २०७४/४/ १ देखि २०७५/३/३२ सम्भ ऩुयानो घयको दिाा 
सॊख्मा=४४११  
 

 

 

 



 २०७४\४\१ देखि २०७५\३\३२ पऩमरधथ इजाजि प्राप्ि घय  
सॊख्मा= १३८९  

 याजतव शािा फाट प्राप्ि सचूना आनसुाय २०७४\४\१ 
देखि २०७५\३\३२ सम्भ घय नक्सा फाट जम्भा बएको 
यकभ = रू ३९६३९१२५ ।- 
 
 

 

 



सािगजननक जग्गा नाप जाांच सम्पन्न 
गररएको  

 
 नगयकामाऩामरकाको तनणाम आनसुाय २०७४/१२/७ फाट 
सावाजतनक िथा ऩतिा  जग्गा नाऩ जाच सॊचारन 
गरयएको । 
 







 वडा आनसुाय नऩ जाॊच गरयएको पववयण 
 

क्र. स  िडा न.  ऺेत्र  
१  ३  ४५-९-१०  
२  ४  ४५-१२-२  
३  ९  ९-८-९  
४  १३  ५१-१४-१६  
५  १४  ६२-२-९  



 
 
 

२०७५/२/४ को नगरकार्गपासलकाको ननणगर् आनसुार 
४२.८  कक. सम ररांग रोड नाप जाच कार्ग सम्पन्न 
गररएको । 
 
 

  
  



नक्सा ससर्िर सांचालन गररएको  
 

 हार सम्भ वडा न. १४,१३,१२,११ भा २०७५/४/२२ फाट  
नक्सा मसपवय सम्ऩधन बइ वडा न ८ भा सॊचारन 
बइयहेको । 
 

 हार सम्भ ७६५  वटा घयको तनरयऺण गरयएको साथै 
७०३ वटा सम्ऩधन सभेि बएको । 
 







            लक्ष्र् र चनुौती 
 भॊमसय भहहना सम्भ सम्ऩूणा ऩुयाना घयहरुको सम्ऩधन गने 
रक्ष्म यहेको । 

 नगयऩामरकारे आवाहन गये आनसुाय गि अथीक वषा 
२०७४/७५ भा ऩुयानो घय नक्सा आत्मधधक भात्राभा दिाा 
बएकोरे सभमभा कामा सम्ऩादन हुन नसकेको । 

 नाऩी नक्सा य फपल्डभा जग्गा नमभरेको कायण धेयै 
घयहरु राई सम्ऩधन हदन नसफकएको ।  



धधमफाद  


