
 
 
 

आज म त २०७८ साल असार २५ गते सु वारका दन भू मसधुार तथा मालपोत कायालय लगनखेल, 
ल लतपरुबाट आ.ब. २०७८/०७९ को ला ग रिज ेशन पा रत हनुे लखतमा थैल  अंक कायम गन योजनको 
ला ग मालपोत नयमावल , २०३६ को नयम ५/ख बमोिजमको स म तका अ य  तथा िज ला शासन 
कायालयका मखु िज ला अ धकार  ी ढु डी साद नरौला यूको अ य तामा देहायका पदा धकार ह को 
उपि थ तमा बैठक ब स न नानसुारको नणय ग रयो। 

तप सल 
अ य  ी ढु डी साद नरौला  .िज.अ. िज ला शासन कायालय ल मी नवास, ल लतपरु।                                                                                        
सद य  ी  लाल भषुाल   िज.स.अ. िज ला सम वय स म तको कायालय, ल लतपरु। 
सद य  ी दामोदर वा ले     .ना.अ. नापी कायालय, लगनखेल, ल लपतरु 
सद य  ी नरन भ राई       .क.अ. आ त रक राज  कायालय  
सद य  ी विश  अ धकार     उप- नदशक  नेपाल रा  बक 
सद य ी मनोज बहादरु या ो अ य   नेपाल उ ोग बािण य संघ ल लतपरु 
सद य ी शा लकराम आचाय .मा.अ. भू मसधुार तथा मालपोत कायालय लगनखेल, ल लतपरु 

आमि त सद यः- 
स. .िज.अ. ी ल लत कुमार ब नेत  िज ला शासन कायालय ल लतपरु। 
.अ.    ी गणेश ब म शाह   िज ला शासन कायायल ल लतपरु। 
.अ.     ी द पक साद यौपाने  िज ला शासन कायालय ल लतपरु। 

मा.अ.  ी बदरु अ धकार      मालपोत कायालय लगनखेल, ल लतपरु। 
ना.स.ु   ी गु  साद भ     मालपोत कायालय ल लतपरु 
 

नणय नं. १. 
 
भू मसधुार तथा मालपोत कायालय, लगनखेल, ल लतपरुबाट आ.ब. २०७८/०७९ को ला ग रिज ेशन पा रत हनुे 
लखतमा थैल  अंक कायम गन योजनको ला ग भू मसधुार तथा मालपोत कायालय, लगनखेल, ल लतपरुबाट 
यूनतम मु य नधारण गन योजनको ला ग स म त गठन गर  लेखापढ  यबसायी, िज ला ि थत स ब  ब , 
जन त न धह  समेत संग सझुाब संकलन गर  पेश गरेको तबेदन समेतलाई आधार मानी न नानसुार यूनतम 
मू य नधारण गन नणय ग रयो। 

 
 
 
 
 
 



बागमती गाउँपा लका 

1. घसेुल (हाल बागमती गाउँपाल का 1) त रोपनी . 
 

कै फयत 

(क)  मोटरबाटो ३५००००।-  

(ख) गोरेटो बाटो  २१००००।-  

(ग) खेततफ ९००००।-  

(घ) पाखातफ ४००००।-  

 

2. मा टा (हाल बागमती गाउँपा लका 2) त रोपनी . 
 

कै फयत 
 

(क) मोटरबाटो ४५००००।-  

(ख) गोरेटो बाटो १४००००।-  

(ग) खेततफ ११००००।-  

(घ) पाखातफ ७००००।-  

 

3. भ ेडाडँा (हाल बागमती गाउँपा लका 3) त रोपनी . 
 

कै फयत 
 

(क) काि तलोकपथलाई छुने ज गा ८०००००।-  

(ख) अ य मोटरबाटो ३५००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो १९००००।-  

(घ) खेततफ  ७५०००।-  

(ङ) पाखातफ ४००००।-  

 

4. यूटार(हाल बागमती गाउँपा लका 4) तरोपनी . कै फयत 

(क) मोटर बाटो ४०००००।-  

(ख) गोरेटो बाटो १९००००।-  

(ग) खेततफ १०००००।-  

(घ) पाखातफ ६००००।-  

 

 

 



5. इकुडोल(हाल बागमती गाउँपा लका 5) त रोपनी . 
 

कै फयत 
 

(क) पच सडक ३५००००।-  

(ख) कि च सडक २५००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो ९००००।-  

(घ) खेततफ  ७००००।-  

(घ) पाखातफ २५०००।-  

 

6. आ ाङ(हाल बागमती गाउँपा लका 6) त रोपनी . 
 

कै फयत 
 

(क) पच बाटो ३५००००।-  
(ख) क ची सडक  २५००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो ९००००।-  

(घ) खेततफ ७००००।-  

(ङ) पाखातफ २५०००।-  

को ोयोसोम गाउँपा लका 

7. न ल ु(वडा नं. 4 मा  ) 
(हाल को ोयोसोम गाउँपा लका) 

त रोपनी . 
 

कै फयत 
 

(क) पच मोटर बाटो ४०००००।-  

(ख)कि च मोटरबाटो  ३५००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो १९००००।-  

(गघ) खेततफ ९००००।-  

(घ) पाखातफ ५००००।-  
 

 

8. न ल ुअ य वडाह  

(हाल कोन ोयोसम गाउँपा लका) 
त रोपनी . कै फयत 

(क) पचसडक ५५००००।-  
(ख) क ची सडक ३०००००।-  
(ग) गोरेटो बाटो १७५०००।-  
(घ) खेततफ १०००००।-  
(ङ) पाखा तफ ६५०००।-  



9. भारदेउ (हाल  को ोयोसम गाउपा लका) त रोपनी . कै फयत 

(क) पच सडक ५५००००।-  
(ख) क ची सडक ३५००००।-  
(ग) गोरेटो बाटो २५००००।-  
(घ) खेत तफ १०००००।-  
(ङ) पाखातफ ७५०००।-  

 

10. चौघरे(हाल को ोयोसोम गाउँपा लका) त रोपनी . कै फयत 

(क) पचसडक ५०००००।-  

(ख) क ची सडक ३०००००।-  
(ग) गोरेटो बाटो १७५०००।-  
(घ) खेततफ ९००००।-  
(ङ) पाखातफ ६००००।-  

 

गोदावर  नगरपा लका 

11. गोदामचौर 

(हाल गोदावर  नगरपा लका 1) 

त आना . कै फयत 

 (क) मूल पचसडक ५५००००।-  

 (ख) सहायक पचसडक ४०००००।-  

 (ग) क ची सडक ३५००००।-  

 (घ) गोरेटो बाटो १७५०००।-  

 (ङ) बाटो नभएको ९००००।-  

 

12. ब छाप 

(हाल गोदावर   नगरपा लका 2) 

त आना . कै फयत 

(क) पचसडक ५०००००।-  

(ख) वडा नं. 7 र 8 को क ची सडक ३५००००।-  

(ग) अ य वडाको क ची सडक २५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो १६००००।-  

(ङ) बाटो नभएको  १०००००।-  



उप यका बा हर पन ज गाको त आना .  

(क) मोटर बाटो भएको ११००००।-  

(ख) गोरेटो बाटो ५५०००।-  

(ग) अ य ज गा ३५०००।-  

 

13. क टनी (हाल गोदावर  नगरपा लका 3) त आना . कै फयत 

(क) मूल पचसडक ८०००००।-  

(ख) सहायक पचसडक ४६००००।-  

(ग) क ची सडक ३५००००।-  

(घ) गोरेटो सडक  १७००००।-  

(ङ) बाटो नभएको  ९००००।-  

 

14. वडीखेल (हाल गोदावर  नगरपा लका 4) त आना . कै फयत 

(क) मूल पचसडक ५५००००।-  

(ख) सहायक पचसडक ४०००००।-  

(ग) कि च सडक ३३००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो  १४५०००।-  

(ङ) बाटो नभएको ७५०००।-  

 

15. लेले (हाल गोदावर  नगरपा लका 5 र 6) त आना . कै फयत 

(क) पचसडक  ४०००००।-  

(ख) क ची सडक २०००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो १२५०००।-  

(घ) बाटो नभएको ८५०००।-  

 

16. देवीचौर (सा वक छ पी 7 र 8 
घसेुलको 8 ,9 र डकुुछापको 9 समेत 
बाट टु े को) हाल गोदावर  
नगरपा लका 7 

त रोपनी कै फयत 

(क) पच मोटरबाटो १०५००००।-  

(ख) कि च मोटर बाटो ९६००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो ५०००००।-  



(घ) खेततफ ३२५०००।-  

(ङ) पाखातफ १५००००।-  

 

17. डकुुछाप (हाल गोदावर  नगरपा लका 
8) 

त आना . कै फयत 

(क) पच मोटर बाटो ३०००००।-  

(ख) कि च मोटरबाटो २५००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो १७५०००।-  

(घ) खेत तफ  ९००००।-  

(ङ) पाखा तफ ६००००।-  

 

18.  छ पी (हाल गोदावर  नगरपा लका 9) त आना कै फयत 

(क) पचसडक ५५००००।-  

(ख) क ची सडक ३३००००।-  

(ग) गोरेटो बाटो १६००००।-  

(घ) बाटो नभएको ९५०००।-  

 

19. चापागाउँ 

हाल गोदावर  नगरपा लका 10 
र 11 

त आना वडा नं. 
1,2,3,4,5,6,7, 

त आना वडा नं 8 
र 9 

कै फयत 

(क) मूल पीच सडक १०५००००।- ९०००००।-  

(ख) सहायक पच सडक ८०००००।- ६५००००।-  

(ग) क ची सडक ५५००००।- ४५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो ३५००००।- २७५०००।-  

(ङ) बाटो नभएको १७५०००।- १३५०००।-  

 

20. ठेचो हाल गोदावर  
नगरपा लका 12 

त आना . वडा नं 
1,2,4,5,7,8,9 

त आना (वडा 
नं. 3 र 6) 

कै फयत 
 

(क) मूल पचसडक  १३०००००।- १०५००००।-  

(ख) सहायक पचसडक  ८०००००।- ६५००००।-  

(ग) क ची सडक ५५००००।- ५०००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो  ३५००००।- २५००००।-  

(ङ) बाटो नभएको १७५०००।- १४५०००।-  

 



21. झ वाराशी(हाल गोदावर  नगरपा लका 13) 
 

त आना . कै फयत 

(क) मलु पचसडक ७०००००।-  

(ख) सहायक पचसडक ४०००००।-  

(ग) क ची सडक ३५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो १७५०००।-  

(ङ) बाटो नभएको ९००००।-  

 

22. बाडेँगाउँ(हालगोदावर  नगरपा लका 14) त आना . कै फयत 

(क) मलु पच सडक ८५००००।-  

(ख) सहायक पचसडक ५५००००।-  

(ग) वडा नं. 1 को क ची सडक ४२००००।-  

(घ) अ य वडाको क ची सडक २७५०००।-  

(ङ) गोरेटो बोटो १९००००।-  

(च) बाटो नभएको १३००००।-  

 

23. ठैव(हाल गोदावर  नगरपा लका 14) त आना . 
(वडा नं.  
5,7,8,9) 

त आना . वडा 
नं.1,2,3,4,6 

 
कै फयत 

(क) गोदावर  जाने  मूल पच सडक ९०००००।- ८०००००।-  

(ख) अ य पचसडक ६५००००।- ५०००००।-  

(ग) क ची सडक ४५००००।- ४०००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो २४००००।- १७००००।-  

(ङ) बाटो नभएको १४००००।- १०००००।-  

महाल मी नगरपा लका 

24. इमाडोल (हाल महाल मी नगरपा लका 
1,2,3 र 4) 

त वग मटर  

वडा नं 
5,6,7,8,9 

तवग मटर  

वडा नं 1,2,3,4 

कै फयत 
 

(क) मूल पचसडक ६००००।- ४५०००।-  

(ख) सहायक सडक ४००००।- ३३०००।-  

(ग) क ची सडक ३००००।- २६०००।-  

(घ) गोरेटो बाटो १७५००।- १३०००।-  

(ङ) बाटो नभएको १२०००।- ९०००।-  



 

25. टकाथल  (हाल महाल मी नगरपा लका 5 र 7) त वग मटर 
.वडा 

नं.1,2,4,5,6  

त वग मटर 
वडा नं. 
8,9,3,7 

कै फयत 

(क) मलु पचसडक ३३०००।- २८०००  

(ख) सहायक पचसडक ३००००।- २३०००।  

(ग) क ची सडक २२५००।- २१५००।-  

(घ) गोरेटो बाटो   १०५००।- ८५००।-  

(ङ) बाटो नभएको ५५००।- ५०००।-  

 

26. सानागाउँ(हाल महाल मी नगरपा लका 6) त आना . 
वडा नं. 
1,2,7,8,9 

त आना . 
वडानं.3,4,5,6 

कै फयत 
 

(क) लभु ुजाने मूल पचसडक ८५००००।- ७२५०००।-  

(ख) अ य पचसडक ६६००००।- ६०००००।-  

(ग) क ची सडक ५५००००।- ४६००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो ३५००००।- २३००००।-  

(ङ) बाटो नभएको  १७५०००।- १२५०००।-  

 

27. लभु ु(हाल महाल मी नगरपा लका 8) त आना . कै फयत 

(क) लभु ुनगर वकास आयोजनाका वक सत घडेर  ९३००००।-  

(ख) मूल पचसडक ७२५०००।-  

(ग) सहायक पचसडक ५२५०००।-  

(घ) क ची सडक ३३००००।-  

(ङ) गोरेटो बाटो २०००००।-  

(च) बाटो नभएको १३००००।-  

 

28. लामाटार(हाल महाल मी नगरपा लका 9 र 10) त आना . कै फयत 

(क) मूल पचसडक ६६००००।-  

(ख) सहायक पचसडक ४६००००।-  

(ग) क ची सडक २७५०००।-  

(घ) गोरेटो बाटो १४००००।-  

(ङ) बाटो नभएको ९००००।-  

 



29. लामाटार(लाकुर  भ याङ बा हर पन 

हाल महाल मी नगरपा लका) 

त आना . कै फयत 

(क) क ची सडक ११००००।-  

(ख) गोरेटो बाटो ३५०००।-  

(ग) बाटो नभएको २५०००।-  

ललतपरु महानगरपा लका 

30. बुगँमती(हाल ल लतपरु महानगरपा लका) त आना . कै फयत 

(क) मूल पच सडक ७२५०००।-  

(ख) अ य पच सडक ४६००००।-  

(ग) कि च सडक ३५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो  २०००००।-  

(ङ) वडा नं. ३ बाहेक बाटो नभएको १०००००।-  

(च) वडा नं. ३ को बाटो नभएको ७५०००।-  

 

3१. खोकना (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) त आना . कै फयत 
 (क) मूल पच सडक ७०००००।-  

(ख) सहायक पच सडक ४५००००।-  

(ग) कि च सडक ३२५०००।-  

(घ) गोरेटो बाटो  १६००००।-  

(ङ) बाटो नभएको ९००००।-  

 

3२. सैब ु(भैसेपाट ) (हाल ललतपरु 
महानगरपा लका) 

त आना . 
(वडा नं. 
२,३,४,५,६,८) 

तआना  

(वडा नं. १,७,९) 

 
कै फयत 

(क) सैब ुआवास े  भ का  
बक सत घडेर ह  

२१०००००।- २००००००।-  

(ख) मूल पच सडक १३२००००।- १२५००००।-  

(ग) सहायक पच सडक ९७५०००।- ९०००००।-  

(घ) कि च सडक  ६६००००।- ६०००००।-  

(ङ) गोरेटो बाटो ४०००००।- ३२५०००।-  

(च) बाटो नभएको २७५०००।- २०००००।-  

 



3३. ह रिश  (हाल ल लतपरु 
महानगरपा लका) 

त आना . 
(वडा नं. 
१,२,५,६,७,८,९) 

तआना  

(वडा नं. 
३,४) 

कै फयत 
 

(क) मूल पच सडक ११०००००।- ९३००००।-  

(ख) सहायक पच सडक ९३००००।- ७७५०००।-  

(ग) कि च सडक ७२५०००।- ६०००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो ४०००००।- ३२५०००।-  

(च) बाटो नभएको १५००००।- १२००००।-  

 

3४. धापाखेल (हाल ललतपरु 
महानगरपा लका) 

त आना . 
(वडा नं. 
१,२,८, ९) 

तआना  

(वडा नं.३,४, 
५,६,७) 

 
कै फयत 
 

(क) मूल पच सडक ११०००००।- ९२५०००।-  

(ख) सहायक पच सडक ८७५०००।- ८२५०००।-  

(ग) कि च सडक ६०००००।- ५५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो ३२५०००।- २५००००।-  

(च) बाटो नभएको १६००००।- १३००००।-  

 

3५. सनुाकोठ  (हाल ल लतपरु 
महानगरपा लका) 

त आना . 
(वडा नं. १,२,८,९) 

तआना  

(वडा नं.३,४,५,६,७) 

 
कै फयत 

(क) चापागाउँ जाने मलु 
पचसडक 

१३०००००।- १२०००००।-  

(ख) अ य पच सडक ८०००००।- ७०००००।-  

(ग) कि च सडक ६०००००।- ५५००००।-  

(घ) गोरेटो बाटो ३२५०००।- २७५०००।-  

(च) बाटो नभएको १६५०००।- १२००००।-  

 

3६. ललतपरु न.पा. १ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) त आना . कै फयत 

(क) कुप डोल, लगनखेल, सातदोवाटो मलु पच सडकसंग 
जो डएको ज गा 

३७५००००।-  

(ख) ईनार देिख पाटन ढोका स मको पचसडक संग 
जो डएको ज गाको 

१९०००००।-  



(ग) कुप डोल सानेपा हुँदै परुानो शा त भबन स म पच 
सडकसंग जो डएको ज गा 

१५५००००।-  

(घ) बागमती फाँट ज गा ए ककरण आयोजनाको घडेर को 
ज गाह  

१३०००००।-  

(ङ) अ य पच सडकसंग जोडीएको ज गा १२०००००।-  

(च) कि च सडकसंग जोडीएको ज गा ७७५०००।-  

(छ) गोरेटो बाटोसंग जोडीएको ज गा ४७५०००।-  

(ज) बाटो नभएको अ य ज गा ३०००००।-  

 

3७. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. २ च पथ भ -बा हर 

त आना . 
 

कै फयत 

(क) कुप डोल, परुानो शा तभवन सानेपा पलुचोक 
झि सखेल मूल सडकसगँ जो डहएको दायां बायाँका ज गा 

१५५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएको ज गा १३०००००।-  

(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ८०००००।-  

(घ) गोरेटो बाटोसंग जो डएको ज गा ४२५०००।-  

(ङ) च पथ भ  बा हर तारबारसँग जो डएको ज गा २२०००००।-  

(च) बाटो नभएको ज गा ३०००००।-  

 

3८. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. ३ च पथ भ  

त आना . 
 

कै फयत 
 

(क) कुप डोल, लगनखेल, सातदोवाटो मूल पच सडकसँग 
जो डएका दायाँ बायाँको  ज गा 

३७५००००।-  

(ख) कुप डोल जावलाखेल मूल पच सडकसगँ जो डएको 
बाहेक अ य पच सडकसगँ जोडीएको ज गा  

१३०००००।-  

(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ८२५०००।-  
(घ) च पथ भ  बा हर तारबारसँग जो डएको ज गा २२०००००।-  
(च) गोरेटो बाटोसँग जो डएको ज गा ४२५०००।-  
(छ) बाटो नभएको च पथ भ को ज गा ३२००००।-  
(ज) बाटो नभएको च पथ बा हरको ज गा २२००००।-  

 

 



3९. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. ३ च पथ बा हर 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) पचबाटो सगँ जो डएको ज गाह  १३०००००।-  

(ख) कि च बाटोसगँ जो डएको ज गाह   ८२००००।-  
(ग) च पथ भ  बा हर तारबारसँग जो डएको 
ज गा 

२४०००००।-  

(घ) गोरेटो बाटोसँग जो डएको ज गा ३७५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  २०००००।-  

 

४०. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. ४ च पथ  भ  

त आना . 
 

 
कै फयत 

 (क) कुप डोल, लगनखेल, सातदोवाटो, मलु पच 
सडकसंग जो डएका दायाँबायाँका ज गाह  

३७५००००।-  

(ख) कुप डोल जावलाखेल मूल पच सडकसगँ 
जो डएका ज गा बाहेक अ य पच सडक संग 
जोडीएको ज गाह   

१३०००००।-  

(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ८२००००।-  
(घ) च पथ भ  बा हर तारबारसँग जो डएको ज गा २२०००००।-  
(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गा ४२५०००।-  
(च) बाटो नभएको ज गा २१५०००।-  

 

४१. ललतपरु न.पा. ४ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. ४/प बाहेक च पथ  बा हर 

त आना . 
 

कै फयत 
 

(क) न खतुफजाने मलु पच सडकसंग जो डएका 
दायाँबायाँका ज गाह  

१२०००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएको ज गा  १००००००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ७०००००।-  
(घ) च पथ तारबारसगँ जो डएको ज गा २४०००००।-  
(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गा ३७५०००।-  
(च) बाटो नभएको ज गा १९००००।-  

 

 

 



४२. 
 

ललतपरु न.पा. ४ (हाल ल लतपरु 
महानगरपा लका)वडा नं. ४/प च पथ  बा हर 

त आना . 
 

कै फयत 

(क) अ य पच सडकसँग जो डएको दायाँ बायाँका 
ज गाह  

७०००००।-  

(ख) कि च सडकसँग जो डएका दायाँबायाँका 
ज गाह  

४५००००।-  

(ग) गोरेटोबाटो सँग जो डएको दायाँबायाँका  
ज गाह  

२७५०००।-  

(घ) बाटो नभएको ज गा १६००००।-  
 

४३. ललतपरु न.पा. ५ (हाल ल लतपरु 
महानगरपा लका)च पथ  भ का ज गाह  

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) कुप डोल, लगनखेल सातदोबाटो जाने मूल 
सडकसँग जो डएका दायँाबायाँका ज गाह  

३७५००००।-  

(ख) कुप डोल जावलाखेल मूल पच सडकसगँ 
जो डएको बाहेक अ य भ ी सडकसँग जो डएका 
ज गाह  

१५५००००।-  

(ग) कि च सडकसँग जो डएको ज गा ९०००००।-  
(घ) च पथ तारबार संग जो डएका ज गाह  २२५००००।-  
(ङ) गोरेटो बाटोसँग जो डएका ज गाह  ४२५०००।-  
(च) बाटो नभएको ज गा ३२५०००।-  

 

४४. ललतपरु न.पा. ५ (हाल ल लतपरु 
महानगरपा लका)च पथ  बा हरवडा नं. ५/य, ५/र, 
५/ह, ५/ल, ५/  र ५/  

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) पच सडकसगँ जो डएको ज गा  ७७५०००।-  
(ख) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ५२५०००।-  
(ग) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गा ३२५०००।-  
(घ) बाटो नभएको ज गा २७५०००।-  
(ङ) गोदावार  जाने मूल सडकले छोएको ज गाह  १५५००००।-  

 

 



४५. ललतपरु न.पा. ५ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
 च पथ  बा हर वडा नं. ५/य, ५/र, ५/ह, ५/ल, 
५/  र ५/  बाहेकका अ य ज गाह को 

त आना . 
 

कै फयत 

(क) चापागाउँ तफ र गोदावार  तफ जाने मलु पच 
सडकसँग जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  

१५५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएको ज गाह  ९७५०००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गाह  ८२५०००।-  
(घ) च पथ तारबार सँग जो डएको ज गाह  २४२५०००।-  
(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ३७५०००।-  
(च) बाटो नभएको ज गाह  ३२५०००।-  

४६. ललतपरु न.पा. ६ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
 च पथ  भ का ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) लगनखेलबाट यागपोखर  हुँदै वाक  स मको 
मूल पच सडकसँग जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  

१६५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  ११७५०००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ८५००००।-  
(घ) च पथ तारबार सँग जो डएको ज गा २२५००००।-  
(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ३७५०००।-  
(च) बाटो नभएको ज गाह  २७५०००।-  

 

 

 

४७. ललतपरु न.पा. ६ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
 च पथ  बा हरका ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) पच सडकसगँ जो डएका ज गाह  ११०००००।-  
(ख) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ७०००००।-  
(ग) च पथ तारबार सँग जो डएको ज गा २४२५०००।-  
(घ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४५००००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  २७५०००।-  

 

 

 



४८. ललतपरु न.पा.  ७ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 

 च पथ  भ  र बा हरका ज गाह को 
त आना . 

 
 
कै फयत 

 (क) यागपोखर बाट  वाक  हुँदै कमनासा खोला पलु 
स मको पच सडकसँग जो डएको ज गाह  

१८०००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  १२७५०००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ७७५०००।-  
(घ) च पथ तारबार सँग जो डएको ज गा २४२५०००।-  

(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४५००००।-  
(च) बाटो नभएको ज गाह  २७५०००।-  

 

४९. ललतपरु न.पा. ८ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
 च पथ  भ  र बा हरका ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) भोलाढोकाबाट बालकुमार  मि दर हुँदै कमनासा पलु 
स मको मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका 
ज गाह  

१८०००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  १२२५०००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ७७५०००।-  
(घ) च पथ तारबार सँग जो डएको ज गा २४२५०००।-  
(ङ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४५००००।-  
(च) बाटो नभएको ज गाह  २७५०००।-  

 

५०. ललतपरु न.पा. -९ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका ) 
च पथ  भ  र बा हरका ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) यासलबाट बालकुमार  मि दर हुँदै च पथ बा हर 
कमनासाखोला पलु स मको मूल पच सडकसँग जो डएको 
दायाँ बायाँका ज गाह  

१८०००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  १३०००००।-  
(ग) कृ णमि दरबाट  शंखमूलजाने पच मोटरबाटोसँग 
जो डएका दायाँ बायाँका ज गाह को 

१०७५०००।-  

(घ) कि च सडकसँग जो डएको ज गाह को ७०००००।-  
(ङ) च पथ तारबारसँग जो डएका ज गाह को २४२५०००।-  
(च) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४५००००।-  
(छ) बाटो नभएको ज गाह  २७५०००।-  



 

५१. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. १२  का ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  ३७५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  १६५००००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ७७५०००।-  
(घ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४७५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  ३२५०००।-  

 

५२. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. १३ का ज गाह को 

त आना . 
 

 
कै फयत 

(क) मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  ३७५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएका ज गाह  १६५००००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ८२५०००।-  
(घ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४७५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  ३५००००।-  

 

५३. ललतपरु न.पा. (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 
वडा नं. १५ का ज गाह को 

त आना . 
 

कै फयत 

(क) मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  १८०००००।-  

(ख) बागमती फाँट ज गा ए ककरण आयोजना भ का 
घडेर ह  

१४०००००।-  

(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ९७५०००।-  

(घ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ५२५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  २२५०००।-  

 

५४. ललतपरु न.पा. १९ (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 

का ज गाह को 
त आना . 

 
 
कै फयत 

(क) मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  ३७५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जोडीएका ज गाह  १६५००००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गा ९७५०००।-  



(घ) गोरेटोबाटो सँग जोडीएको ज गाह  ४२५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  ३७५०००।-  

 

५५. ललतपरु न.पा. २० (हाल ल लतपरु महानगरपा लका) 

का ज गाह को 
त आना . 

 
कै फयत  

(क) मूल पच सडकसगँ जो डएको दायाँ बायाँका ज गाह  ३७५००००।-  

(ख) अ य पच सडकसँग जो डएको ज गाह  १६५००००।-  
(ग) कि च सडकसंग जो डएको ज गाह  ९७५०००।-  
(घ) गोरेटोबाटो सँग जो डएको ज गाह  ४७५०००।-  
(ङ) बाटो नभएको ज गाह  ३७५०००।-  

 

५६. वडा नं. ६,७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, 
१९, २०, २१, २२ को २०२३ सालमा नापँ न सा भएको 
ज गा पूनः  २०३८ सालमा नाप न सा भई बग कायम 
भएका ज गाह को  

त आना . 
(ख डे) 

कै फयत 

क बग २३०००००।-  

ख बग १९०००००।-  
ग बग १७०००००।-  
घ बग १२५००००।-  

 ङ बग ८५००००।-  
च बग ५३००००।-  

 

यः- 

१.  थानीय तहले घर बाटोको सफा रस गदा यसै यूनतम मु या नको पिु तकामा उ लेिखत बुदँाह को 

यहोरा बमोिजमको घर बाटोको कार प  हनुेगर  सफा रस गन ुपन छ। 

२.  नधा रत थै लअंक भ दा कम गराई लखत पा रत गराएको भ े कुराको जानकार  प छ कुनै 

यहोराले जानकार  हनु आएमा य तो लखत पा रत गराउने यि , संघ सं था, हाउिज  क पनी 

लगायत जो सकैु भएताप न उ  लखतबाट पा रत हनु गएको घर ज गा भू मसधुार तथा मालपोत 

कायालयबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख बमोिजम रो ा रािख छुट भएको राज  अशलु 

ग रनेछ। 



३.  पा रत गदाका बखत घर नभएको भ े जनाई लखत पा रत हनु गएको छ भ े कायालयलाई कुनै 

कारले जानकार  ा  भएमा सो पा रत भएको ज गामा के क तो घर रहेको हो ए कन गर  घरको 

मु या न कायम गर  छुट राज  अशलु ग रनेछ।घर उ लेख नग र लखत पा रत गर  प छ उ  

ज गामा घर समेत रहेको भनी घर कायम ग रपाउँन नबेदन पेश गरेमा पा रत गन समयको घरको 

तनपुन छुट राज  र नयमानसुार ला ने सेवाशु क अशलु गर  घर कायमग रनेछ। य तो अब थामा 

सा बक ज गाधनीको मंजरु  समेत आब यक पनछ। 

४.  थानीय तहबाट हनुे घर बाटोको सफा रसको यहोरा गलत भएको भनी लखत पा रत हनु ुअगाबै 

कायालयमा उजरु  ा  हनु आएमा कायालयबाट पा रत हनु पेश भएको ज गामा के क तो बाटो 

रहेको हो भ े बषयमा फ ड न र ण गर  ा  फ ड तबेदन अनु प थैल  अंक लखतमा 

कायम गराई लखत पा रत ग रनेछ।  

५.  थानीय तहबाट ा  घर बाटोको सफा रस भई आउँदा एकभ दा बढ  क ा एक आपसमा 

जो डएको नजो डएको ए कन गर  य तो ज गामा उ लेख भएको बाटो म ये जनु क ाको थैल  

अंक वढ  रह छ सोह लाई आधार मा न यूनतम मू य कायम गर  लखत पा रत ग रनेछ। 

६.  सा बक तथा मूल क ाबाट क ाकाट भई पा रत हनु/े भएका क ा ज गामा े फलको 

अनपुातमा मूल तथा सा बक क ा अनसुारसमान यूनतम मू या न कायम ग रनेछ।  

७.  थानीय तहबाट मा थ उ लेिखत घर बाटो बमोिजमको यहोरा नखलुाई ढलान बाटो, ढंु ा छापेको 

बाटो भ े यहोरा उ लेख गर  सफा रस भई आएमा य तोमा अ य पच सडक सरहको 

मू या नलाई यूनतम मू य कायम ग रनेछ  तर ४ फट भ दा कम चौडाई  भएको भ े ज नई 

सफा रस भई आएमा कि च बाटोको यूनतम मू या न कायम गर  लखत पा रत ग रनेछ। 

८.  थानीय तहबाट मा थ उ लेिखत घर बाटो बमोिजमको यहोरा नखलुाई राजकुलो, निजबाटो, प त 

ज गासँग जो डएको, सरकार  ज गासंग जो डएको, साबज नक ज गासँग जो डएको भ े यहोरा 

जनाई सफा रस भई आएमा य तो ज गा कि च मोटरबाटो सरह मानी यूनतम मू या न कायम 

ग रने साथै कुलो बाटो, खो सो, कुलो गोरेटो,आ लको बाटो भएको भ े यहोरा जनाई सफा रस भई 

आएमा य तो ज गा गोरेटो बाटो सरह मा न यूनतम मू या न कायम गर  लखत पा रत ग रनेछ। 

९.  नी तगत यव था बमोिजम राज  छुट पाउने संघ सं थाह ले छुट पाउने यहोराको स बि धत 

नकायको सफा रस पेश गन ु पनछ साथै अपा ता भएका यि , द लत, जे  नाग रक, एकल 



म हला, प त प ी आ दले आ धका रक नकायबाट आ-आ नो प रचय खु ने यहोराको कागजात 

पेश गन ुपनछ। 

१०. थानीय तहबाट बाटो नभएको ब े यहोरा खलुाई सफा रस ा  भएकोमा  उ  क ा ज गा 

पा रत गन ममा नापीकायालयमा भडाउन पठाई सो कायालयबाट ा  ेश न सामा जनु कारको 

बाटो देिख छ सोह  बमोिजमको यूनतम मू य लखतमा कायम ग र ज गा पा रत ग रनेछ। 

११. पनुः नापी भै हालसा बक लाग ुभएका बग अनसुार यूनतम मू य कायम  ग रएको म.न.पा., न.पा. 

तथा गा.पा. ह को ज गाको बग नखलेुको देिखएमा नापी कायालयबाट उ  ज गा कुन बगमा पछ 

खलुाउन लगाई ा  बग बमोिजमको यूनतम मू य रा  लगाई लखत पा रत ग रनेछ। 

१२. लखत पा रत गन योजनको ला ग  था नय तहबाट ा  घर बाटोको सफा रस जनु यि को 

नाममा ा  भएको छ सोह  यि को नामको ला ग मा  मा य हनुछे।  

१३. जनु क ा नं. पा रत गन ुपन हो सोह  क ा नं. भडेको सफा रस लखतसाथ संल न हनु ुपनछ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


