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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डााँछी‚ काठमाडौं  

प्रथम पटक प्रकालित लमतत २०७४।४।२२  

अत्र्न्त जरुरी सचूना 
 

यस नगरपालिका कायााियका ननम्नानुसारका कायाहरु अगाडि बढाइएको हुुँदा सम्बन्धित सरोकारवािाहरुको 
जानकारीको िागग यो सूचना प्रकालित गररएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

 

१. यस नगरपालिकालित्र आ.व. २०७४/०७५ सािमा परेका योजनाहरुको िगत ईन्टिमेि २०७४ िाद्र १ बाि िुरु 
गरी चैत्र मसाधत सम्ममा सझंौता गरी जेटठ समाधत सम्म ननमााण काया सम्पधन गने िक्ष्य अनुरुप 
सम्पूणा उपिोक्ता सलमनतका सदस्यहरुिाई योजना कायााधवयन गना नगरपालिका अथवा विा कायााियमा 
सम्पका  राख्न हुन साथै गत आ.व. को न्जम्मेवारी सरी यस आ.व.मा सम्पधन गनुा पने योजना िाद्र १ गत े
देखि सम्झौता गरी कानताक मसाधतसम्म सम्पधन गना जानकारी गररधछ । 

२. सावाजननक जग्गामा कोही कसैको घर िहरा ननमााण िइरहेको अवस्था िएमा यो सूचना प्रकालित िएको 
लमनतिे नतन महहनालित्र हिाउनु होिा र त्यस्तो सावाजननक सम्पत्ति अनतक्रमण गरी अवैि रुपमा बनेको 
घर/िहराको जानकारी नगरपालिकामा गराइहदनसमेत सबै नगरबासीिाई अनुरोि गररधछ । 

३. घर नक्साको ड्रोङ्ग‚ डिजाईन‚ नक्सा ननमााण काया गना NEA मा सदस्य िएका इन्धजननयरहरुबाि मात्र 
गनुापनेछ । साथै िूकम्प प्रनतरोगि घर ननमााणको तालिम लिएका िकमी िगाई घर ननमााण गनुाहुन अनुरोि 
गररधछ । 

४. आगथाक वर्ा २०७३।०७४ सम्म कर बुझाउन बाुँकी रहेकाहरुको हकमा २०७४ असोज मसाधतसम्म यस 
नगरपालिकामा कर बुझाएमा जररवाना निाग्ने र सो समयपनछ बुझाउन आएमा १०% जररवाना िाग्नेछ ।  
कोही कसैिे कर छलि गरेको र छल्ने प्रयास गरेको पाइएमा कानून बमोन्जम कारवाही अगाडि बढाइने 
व्यहोरा समेत जानकारी गराइधछ । 

५. नगरपालिका क्षेत्रलित्र कुनै घर‚ िहरा‚ पिााि आहद िौनतक संरचना ननमााण गदाा अननवाया रुपमा 
नगरपालिकाबाि स्वीकृनत लिएर मात्र गनुाहुन जानकारी गराइधछ । 

६. जग्गा सम्याउने काया गदाा अननवाया रुपमा यस नगरपालिकाको लसफाररस र स्वीकृनत लिनुपनेछ । यहद 
लसफाररस तथा स्वीकृनत नलिई त्यस्तो काया गरेको पाइएमा आवश्यक कानूनी कारवाही अगाडि बढाइने तथा 
जग्गा बबक्री रोक्का समेत गररने र त्यस्तो जग्गाको घर नक्सा पास गना नगरपालिका बाध्य हुने छैन ।  

७. व्यापार व्यवसाय गने सम्बन्धित सबैिे अननवाया रुपमा PAN अथवा VAT दताा िई नगरपालिकाबाि 
अननवाया रुपमा व्यवसाय प्रमाण-पत्र लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चािन गनुाहुन जानकारी गराइधछ । यस 
नगरपालिकाबाि व्यवसाय प्रमाण-पत्र लिएकाहरुको हकमा यही २०७४ असोज मसाधतलित्र ननवकरण गनुाहुन 
समेत अनुरोि छ ।  

८. यस नगरपालिकाबाि त्तवलिधन ककलसमको सामान Supply गना‚ परामिा सेवा प्रदान गना‚ ममात सुिार काया 
गना र नक्सा डिजाइननङ्ग आहद गनाका िागग यस नगरपालिकामा सूगचकृत िएकाहरुसंग मात्र काया गररने 
िएकोिे त्यस्ता प्रकृनतका काया गना इच्छुक संघ‚ संस्था‚ कम्पनन‚ फमा आहद सबैिाई समयमै यस 
नगरपालिकामा सूगचकृत गनुाहुन जानकारी गराइधछ ।  

९. नगरपालिका कायाािय प्रनत केही गुनासा अथवा सुझाव िए प्रत्यक्ष वा िोि कि नं. १६६००१२७७७७ मा फोन 
गरी ध्यानाकर्ाण गराई नगर त्तवकासका िागग सामुहहक योगदान गरौं । 

 

थप जानकारीका िागग यस नगरपालिकाको फोन नं. ०१-४४-५१२४२ र वेिसाइि ww.kageshworimanoharamun.gov.np 
मा समेत Log in गरी हेना सककने छ । 

 


