आज िमित २०७३/०८/११ गतेका िदन जग्गा पर्ा ी ए]न, २०३४ को दफा ३ बमोिजमको पर्योजनाथर् -बुढीगण्डकी
जलिव ुत आयोजनाको मुआब्जा िनधार्रण_ सोही ए]नको दफा १३ बमोिजम गिठत सिमितका अध्यक्ष तथा गोरखा
िजल्लाका पर्मुख िजल्ला अिधकारी शर्ी नारायणपर्साद भ ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा िन ानुसार उपिस्थित
रहेको छ ।
उपिस्थित
१. पर्मुख िजल्ला अिधकारी

शर्ी नारायणपर्साद भ

िजल्ला पर्शासन कायार्लय, गोरखा

२. कायर्कारी िनदशक

शर्ी गोपाल ब ेत

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

३. स्थािनय िवकास अिधकारी

शर्ी नारायणपर्साद आचायर्

िजिवसको कायार्लय. गोरखा

४. पर्मुख मालपोत अिधकृ त

शर्ी पुरन िगरी

मालपोत कायार्लय, गोरखा

१. अध्यक्ष

डा.ल मी पर्साद देवकोटा

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

२. स.पर्.िज.अ.

शर्ी नेतर्पर्साद पौडेल

िजल्ला पर्शासन कायार्लय, गोरखा

३. उपसिचव लेखा

शर्ी िहरा िगरी

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

४. िस.िड.इर् .

शर्ी माधवपर्साद अिधकारी

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

५. शा.अ. (पर्ारिम्भक अिधकृ त)

शर्ी रामपर्साद शमार् कडेल

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

६. नापी अिधकृ त

शर्ी माधवपर्साद ढकाल

नापी कायार्लय, गोरखा

७. इर्िन्जिनयर

शर्ी आनन्द पौडेल

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

८. इर्िन्जिनयर

शर्ी सुमन िवकर्म पन्त

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

९. क.अ.

शर्ी टेकबहादुर कोइराला

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

शर्ी जीवन रावत

बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िव.स.

आमिन्तर्त :

१०. क.अ.

उपरोक्त बमोिजमको उपिस्थती रहेको आजको यस बैठकवाट देहाय बमोिजमका िवषयमा गिम्भर छलफल प ात
िन ानुसार िनणर्य गिरयो ।
िनणर्य नं १
आयोजनाको पृ भूिम तफर् िवचार गदार् बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलिव ुत आयोजना वषार्दको वहावलाइर्
भण्डारण गरी सुख्खा याममा िबहान र वेलुकाको समयमा िव ुत आपूित गन गरी १२०० मेगावाट जिडत क्षमताको
पर्स्तािवत महत्वपूणर् आयोजना हो । यो आयोजनाको िवकास गरे पिछ पूणर् जलाशयको सतहमा ६३ वगर् िक.िम. को
जलाशय ब े अध्ययन पर्ितवेदनले देखाएको छ । देशमा भईरहेको चरम लोडसेिडङको अन्त्य गनर्, िहउद र वषार्याम
बीच जलिव ुत उत्पादनको िव मान असन्तुलनलाई सम्बोधन गनर् र Peak Hour को उच्च मागलाई थेग्न
Seasonal Regulation को लािग यथािसघर् कायार्न्वयनमा लैजान सिकने यस िकिसमको आयोजना बुढीगण्डकी
मातर् रहेको छ । यसथर् बुढीगण्डकी जस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडी बढाउन अपिरहायर् देिखन्छ ।
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जलाशयको पूणर् जल सतह ५४० िम (amsl) रहेको यस आयोजनाको बाँध २६३ िमटर अग्लो हुने

होरा महसुस

भयो ।
यसैगरी यो आयोजनावाट वािषक रुपमा ३,३८३ िगगावाट आवर र िहउदमा १,४०८ िगगावाट आवर उजार्
उत्पादन हुने र धेरै िव ुत खपत हुने काठमाडौ, पोखरा, नारायणघाट जस्ता महत्वपूणर् शहरहरुको िवचमा अविस्थत
आयोजना भएको र देशको िव ुत माग पिरपूत गनर् अत्यन्त महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गनर् सक्ने र भिवष्यमा िव ुत
उत्पादनको अितिरक्त जलयातायात, िसचाइर्, खानेपानी, मत्स्यपालन लगायत बहुउदेश्यीय आयोजनाको रुपमा पिन
यसको िवकास गनर् सिकने सम्भावना बोके को छ । यो आयोजना िवकास गनर्का लािग वाँधस्थल, पावरहाउस तथा
जलाशय क्षेतर्मा पन िनजी जग्गा अिधगर्हणको सूचना पर्कािशत भै उक्त जग्गाहरुको िकनवेच तथा नामसारी समेत
रोक्का भै सके को र मुआब्जा िनधार्रण गन चरणमा पर्वेश गरी सके को अवस्था छ ।
आयोजनाको लािग जग्गा िलदा जग्गा र घर दुवै अिधगर्हणमा परे र किरब ३,५६० घरधुरी िवस्थािपत
हुनेछन् भने आिथक रुपमा ४,५५७ घरधुरी पर्भािवत भइर् कु ल ८,११७ घरधुरी पर्भािवत हुने देिखन्छ । भौितक
रुपमा िवस्थािपत हुने जनसंख्या २०,२६० र आिथक रुपमा पर्भािवत हुने जनसंख्या २५,३५१ समेत गरी जम्मा
४५,६११ जना पर्भािवत हुनेछन् । जग्गा अिधगर्हणको लािग पर्कािशत सूचना अनुसार गोरखा िजल्ला तफर्
३०,०७८ रोपनी र धािदङ िजल्ला तफर् २८,०७५ रोपनी गरी जम्मा ५८,१५३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दर
िनधार्रण गरी मुआब्जा िवतरण गनुर्पनछ । आयोजनाको अनुमािनत लागत किरव रु. २.६० खवर् रहेको छ ।
िनणर्य नं २
अिधगर्हण भएका जग्गाको िविभ

समयमा गिरएको स्थलगत िनरीक्षण – अवलोकन, यस सिमितवाट गिठत

उपसिमितवाट पर्ा पर्ितवेदन, मालपोत कायार्लयको जग्गाको रिज श
े न पर्योजनका लािग कायम गिरएको न्यूनतम
मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको मूल्य, स्थानीय सरोकारवालाहरुवाट पर्ा सुझाव तथा राय, जग्गा उपभोगको वतर्मान
अवस्था तथा भौगोिलक अवस्थीती, जग्गाधनी दतार् शर्ेस्तावाट देिखने िववरण तथा जग्गा पर्ा ी ए]न, २०३४ को
दफा १६-१_ मा उल्लेिखत िवषयमा

ापक छलफल भयो । देशका िविभ

कालखण्डमा िविभ

आयोजनाहरुमा

अिधगर्हण गिरएका जग्गाको मुआब्जा िनधार्रण सम्वन्धी आधार र अभ्यास बारे मा छलफल हुँदा िन
आयोजनाहरुमा िन ानुसारका आधारहरु िलइर् मुआब्जा िनधार्रण गरे को पाइयो ।
क. मस्या{ङ्दी – काठमाडौ २२० के .भी. टर्ान्सिमशन लाइन अन्तगर्त िनमार्ण गिरने Sub-Station िनमार्ण
गनर्का लािग तनँहु िजल्लाको आवुखैरेनी गा.िव.स. माक चोक वडा नं ३ मा अिधगर्हण भएको जग्गाको
मुआब्जा िनधार्रण सम्वन्धी अध्ययन गदार् िकिसम िनधार्रण भएको नदेिखएको तर फरक फरक दर रे ट िदने
गरी िनणर्य गरे को देिखन्छ ।
ख. मस्या{ङ्दी – काठमाडौ तथा ितर्शुली ३ ए जलिव ुत आयोजना अन्तगर्त माताितथर् सवस्टेशन िवस्तार तथा
पर्शारण लाइन िनमार्णको लािग जग्गा अिधगर्हण तथा मूल्य िनधार्रण सम्वन्धी अध्ययन गदार् मुल िपच
वाटो, गर्ाभेल वाटो, कच्ची मोटर वाटो, राजकु लो, गोरटो वाटो र वाटो नभएको िकिसम छु

ाइर् फरक फरक

दर रे ट िदने गरी िनणर्य गरे को देिखन्छ ।

2

ग. नेपाल िव ुत पर्ािधकरणको लािग रामेछाप गरज्याङ िखम्ती १३२ के .भी. पर्शारण लाइनको लािग जग्गा
अिधगर्हण तथा मुआब्जा िनधार्रण सम्वन्धी अध्ययन गदार् क र ख वगर्मा वग करण गरी फरक फरक दर रे ट
िदने गरी िनणर्य गरे को देिखन्छ ।
घ. मािथल्लो ितर्शुली ३ ए जलिव ुत आयोजनाको लािग नुवाकोट िजल्ला सािवक काक मनकामना गा.िव.स.
हाल मनकामना गा.िव.स. अन्तगर्त पन पुल एिरया र पावरहाउस एिरयाको लािग अिधगर्हण गिरएको
जग्गाको मुआब्जा सम्वन्धी अध्ययन गदार् पुल एिरया, पावर हाउस एिरया र क्याम्प एिरया भनी छु

ाइर्

फरक फरक दर रे ट िदने गरी िनणर्य गरे को देिखन्छ ।
ङ. काठमाडौ तराइर् मधेश दर्ुतमागर्को लािग अिधगर्हण गरे को जग्गाको मुआब्जा िनधार्रणमा िलइर्एका
आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गदार् िजल्ला पर्शासन कायार्लय काठमाडौले िवगतमा गरे को
दररे ट िनधार्रण, मालपोत कायार्लयले तोके को िजल्ला दररे ट र उप सिमितले पर्स्ताव गरे को दररे टलाइर्
समेत आधार िलइर् िनणर्य गरे को देिखन्छ ।
च. मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमितले पानी पर्शोधन के न्दर् समेतको लािग अिधगर्हण गरे को जग्गाको मुआब्जा
िनधार्रणमा िलइएका आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गदार् बाटोले छोएको, कु लोले छोएको
जग्गाहरुको नापी कायार्लयवाट जानकारी माग गरी फरक फरक दर रे ट िदने गरी िनणर्य गरे को देिखन्छ ।
छ. नलिसङगाड जलिव ुत आयोजनाको लािग अिधगर्हण गिरएको जग्गाको मुआब्जा िनधार्रणमा िलइएका
आधारहरु एवं अभ्यासहरु सम्वन्धी अध्ययन गदार् एकमु दररे ट िनधार्रण गरे को देिखन्छ ।
ज. अरुण-३ जलिव ुत आयोजना, संखुवासभाको जग्गा अिधगर्हण गदार् जग्गालाइर् पाखो, बारी, अलैची वारी,
खेत र घडेरीमा वग करण गरी मूल्य िनधार्रण गरे को देिखन्छ ।
झ. यसैगरी बुढीगण्डकी जलिव ुत आयोजनाको पर्स्तािवत क्याम्प साइट गोरखा िजल्ला घ्यालचोक गा.िव.स.
िसउरे नीटारमा २०७१ सालमा अिधगर्हण गिरएको जग्गाको मूल्य िनधार्रण सम्वन्धी अध्ययन गदार् एकमु
दररे ट िनधार्रण गरे को पाइयो ।
िनणर्य नं ३
उपरोक्त बमोिजमका

वहािरक तथा कानूनी आधार एवं हामर्ै सम्वन्धमा पर्योगमा आएका अभ्यासहरु,

पर्भािवत स्थानीय जग्गाधनीहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरु, िविभ

समयमा माननीय उजार् मन्तर्ीज्यूको

आितथ्यतामा गोरखा र धािदङ िजल्लाका मा. सांसदहरु, सिचवज्यू उजार् मन्तर्ालय र दुवै िजल्लाका पर्मुख
िजल्ला अिधकारीहरु समेतको उपिस्थतीमा िविभ छलफलहरु सम्प भइर् सुझावहरु पर्ा भएका िथए । सोही
सन्दभर्मा िमित २०७३ काितक ३० र मागर् १ गते माननीय उजार् मन्तर्ी शर्ी जनादर्न शमार्ज्यूको कायर्कक्षमा
गोरखा र धािदङ िजल्लाका मा. सांसदज्यूहरु, सिचवज्यू उजार् मन्तर्ालय, पर्मुख िजल्ला अिधकारीहरु,
बुढीगण्डकी जलिव ुत आयोजना िवकास सिमितका अध्यक्ष र कायर्कारी िनदशक लगायतका पदािधकारीहरु
सिहतको संयुक्त वैठकमा आयोजनाको िवकास, मुआब्जा िनधार्रण र िवशेष

वस्थाको सम्वन्धमा छलफल गरी

उक्त छलफलवाट पर्ा राय सल्लाह र सुझावका आधारहरु लगायत जग्गा अिधगर्हण भएपिछ आफ्नो जन्मथलो,
हुिकएको पूख ली थलो सदाका लािग छाड्न पन अवस्था र तत्प ातको िजिवकोपाजर्नको अवस्था, थातथलो
छोड्न पदार्को मनोवैज्ञािनक असर, जग्गाहरुको तत्कािलन ितवर् बजारीकरण र उत्पादकत्वको अवस्था समेतलाई
दृि गत गरी देहाय बमोिजमका जग्गाहरुको िकिसम अनुसार गोरखा िजल्लाका घ्यालचोक, भूिम्लचोक, दवुर्ङ,
फु जेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोलार्ङ, अशर्ाङ, धावा, आरुपोखरी, आरुआवार्ङ, आरुचनौटे, थुमी, र तान्दर्ाङ गरी १४
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गा=िव=स= (आरुघाट र आरखेत बजार क्षेतर् बाहेक) मा पन जग्गाको िन ानुसारको दररे ट कायम हुने गरी
मुआब्जा िनधार्रण गन िनणर्य गिरयो ।
िस.न.
१
२
३

िकिसम

रकम रु. (पर्ित रोपनी दर)

बाक्लोबस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोिडएका दायाँ ८,३५,०००/- (आठ लाख पैितस हजार मातर्)
बायाँका जग्गाहरु
मूल मोटरबाटोसँग जोिडएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु
८,०४,०००/- (आठ लाख चार हजार मातर्)

४

अन्य घरबस्ती क्षेतर् र सहायक मोटर बाटोमा पन ७,७३,०००/- (सात लाख ितर्ह र हजार मातर्)
जग्गाहरु
खेत अब्बल
७,४२,०००/- (सात लाख बयािलस हजार मातर्)

५

खेत दोयम

७,११,०००/- (सात लाख एघार हजार मातर्)

६

खेत िसम

६,८०,०००/- (छ लाख असी हजार मातर्)

७

खेत चाहार

६,४९,०००/- (छ लाख उनान्चास हजार मातर्)

८

बारी अब्बल

६,१८,०००/- (छ लाख अठार हजार मातर्)

९

बारी दोयम

५,८७,०००/- (पाँच लाख सतासी हजार मातर्)

१०

बारी िसम

५,५६,०००/- (पाँच लाख छप हजार मातर्)

११

बारी चाहार

५,२५,०००/- (पाँच लाख पिच्चस हजार मातर्)

िनणर्य नं ४
जग्गा पर्ा ी ए]न, २०३४ को दफा १३(३) बमोिजम बुढीगण्डकी आयोजनाको लािग जग्गा अिधगर्हण गदार् सम्पूणर्
घर र जग्गा अिधगर्हणमा परी िवस्थािपत हुने र अन्यतर् किह कतै घर जग्गा नभएका िवस्थािपतहरुले सोको पर्माण
पेश गरे मा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने र ५ देिख १० रोपनी सम्म मातर् जग्गा हुने पिरवारहरुको हकमा उक्त
पिरवारले पाउने जग्गाको मुआब्जा रकम मािथ उल्लेिखत आधार मूल्यको कर्मश १५% र १०% थप गरी मुआब्जा
िवतरण गन तथा बुढीगण्डकी ज.िव.आ.िवकास सिमित गठन भएको िमित प ात खिरद गरे को जग्गाको हकमा
(सम्विन्धत गा.िव.स. का वािसन्दाले सम्विन्धत गा.िव.स. अन्तगर्त नै खिरद गरे को जग्गा बाहेक) भने मािथ ३.१
देिख ३.११ सम्म कायम गिरएको आधार मूल्यमा ३०% मूल्य कम गरी मुआब्जा िवतरण गन िनणर्य गिरयो ।
िनणर्य नं ५
घर, गोठ, उ ोग, कलकारखाना तथा वोटिवरुवा लगायतका अन्य वैयिक्तक भौितक सम्प ीहरुको लगत िलन अलग्गै
टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा िदने ।
िनणर्य नं ६
आरुघाट र आरखेत बजार क्षेतर्को मुआब्जा िनधार्रणको लागी िवशेष टोली खटाइर् सोको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा
िनधार्रण गन ।
िनणर्य नं ७
सडकसँग जोिडएको िक ाहरुको हकमा िनयमानुसार लगत क ा गरी सडकको के न्दर् भागवाट ५० िमटर सम्मको
लािग सडक आसपास मानेर मुआब्जा िवतरण गन । साथै सोही िक ाको वाँकी रहेको जग्गाको हकमा उक्त जग्गाको
अन्य पर्कृ ती (शर्ेस्ता) जे छ सोही बमोिजमको वग करणको आधारमा िनधार्रण भएको दर रे ट अनुसार मुआब्जा
िवतरण गन ।
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िनणर्य नं ८
मुआब्जा रकम िनधार्रण भइसके पिछ पिन उक्त स्थानको कु नै जग्गा छु ट दावी (Trial check), बाटोघाटो, िक ा नं
तथा क्षेतर्फल लगायतका िवषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा फरक परे को भनी िनवेदन पर्ा

हुन आएमा सोको लगत

संकलन गरी मुआब्जा िनधार्रण सिमितमा पेश गन र ठहरे बमोिजम हुनेगरी उल्लेख भएको रकम उपलब्ध गराउने ।
साथै जग्गाको िकिसम पिरवतर्न (बारीको खेत, खेतको वारी) भइर् आएमा सोही अनुरुपको मुआब्जाको दररे ट कायम
हुने ।
िनणर्य नं ९
पिहलो चरणमा घ्यालचोक, भुिम्लचोक र दवुर्ङ गरी ३ गा.िव.स.का जग्गाहरुका सम्बिन्धत जग्गा धनीहरुलाई
मुआब्जा रकम बुझ्न िजल्ला पर्शासन कायार्लय गोरखामा सम्पकर् राख्नको लािग गोरखापतर् दैिनकमा सूचना पर्कािशत
गन र अन्य गा.िव.स.हरुका हकमा कर्मश पून: सूचना पर्कािशत गद मुआब्जा िवतरण गन िनणर्य गिरयो ।
िनणर्य नं १०
जग्गा पर्ा ी ए]न, २०३४ को दफा १६ -१_ ख बमोिजम देहाय अनुसार हुनेगरी आवश्यक

वस्था हुन नेपाल

सरकार समक्ष िसफािरस गरी पठाउने िनणर्य गिरयो ।
क. एिककृ त शहरी िवकासको अवधारणा अनुसार पुनर्वासबारे योजना सावर्जिनक गनर् र पूवार्धार िनमार्णका
सबै कायर्हरु गनर्,
ख. सम्पूणर् घर जग्गा डु बानमा परी अन्यतर् जग्गा जिमन र घरवासको

वस्था नभएका, न्यून जग्गा जिमन

भएका, गिरबीको रे खामुनी भएका पिरवारहरुलाइर् िवशेष पर्ाथिमकता िदइर् सम्बोधन गनर्,
ग.

एल
] ानी, गुठी जग्गामा बसोवास गद आएकाहरुको र ए]लानी जग्गामा कृ िष

वसाय सन्चालन गनहरुको

हकमा पिन िवशेष िनणर्य िलन,
घ. सुकुम्वासीहरुको हकमा िवशेष िनणर्य िलन,
ङ.

मुख्य बजार क्षेतर्हरु जस्तै आरुघाट र आरखेत लगायत अन्य बस्तीहरु समेतको हकमा उपयुक्त ठाँउमा
पुनवार्स÷पुनस्था{पना गनर्,

च. सामािजक, धािमक एवं सांस्कृ ितक पिहचानको समेत सम्बोधन र सावर्जिनक संरचनाहरु समेतलाइर्
एिककृ त शहरी िवकासको योजनामा समेट्न,
छ. आयोजना िवकास हुने क्षेतर्मा पयर्टन, अन्य उ ोगधन्दा जस्ता आिथक िकर्याकलापहरुको िवकास, जलाधार
संरक्षण र पूवार्धार िवकास जस्ता बहुआयािमक तवरले िवकास गनर् उपयुक्त हुने गरी बुढीगण्डकी किरडोर
क्षेतर्को समगर् िवकास गनर्,
ज. आयोजना पर्भािवत जनताहरुको पुनवार्स तथा पुनस्था{पना कायर्लाई यथाशक्य चाडो अगाडी बढाउनका
साथै पर्त्यक्ष पर्भाब पन पिरवारहरु, एकल मिहला, अशक्त पिरवार, लोपोन्मुख जाती, आिदवासी जनजाती,
सुकुम्वासी लगायतका जनताहरुको िवशेष

वस्था गनर्,

झ. डु बान क्षेतर्का घर पिरवार िवस्थािपत भइर् सुकुम्वासी हुने अवस्था िसजर्ना हुन निदन एवं घरवार िविहन
हुनुपन अवस्थावाट रोक्न तपिशल बमोिजमको वस्थाका लािग आवश्यक िनणर्य िलन,

5

-

डु बान क्षेतर्मा परी सम्पूणर् घर जग्गा अिधगर्हणमा परे का र अन्यतर् घर जग्गा नभएका घरधुरीलाइर् पुनवार्स
वस्थापनका लागी एिकन भएका स्थानहरुमा पर्ित घरधुरी १ रोपनी जग्गा र रु. १० लाख सम्मको
पुनवार्स अनुदान समायोिजत मूल्यमा िदन,

ञ. डु बानमा परे का पर्भािवत घरधुरीलाइर् (आयोजना पर्ित अपनत्व बोध महसुस हुने गरी) अिधकतम रु. १०
लाख सम्मको समायोिजत मूल्यमा शेयरको पर्त्याभूित गरी त्यसको ५०% सम्मको रकम अनुदान िदन,
ट. आयोजना पर्भािवतलाइर् िनि त मापदण्ड एवं आधार तजुर्मा गरी रोजगारीको अवसर पर्ा
पर्त्याभुतीको लागी आरक्षण सम्मको

हुने िवषय

वस्था गनर्,

ठ. डु बान क्षेतर्का गुठी तथा ए]लानी जग्गाको समेत रै करको सरह

वस्था गनर्,

ड. डु बान क्षेतर्, पर्भािवत गा.िव.स., पर्भािवत िजल्ला र अन्यको लागी अलग अलग शेयर िवतरण मापदण्ड
तयार गरी शेयर िदने

वस्था गनर्,

ढ. डु बान क्षेतर्का पर्भािवतहरुका लािग अन्य सेवा र सुिवधाको हकमा वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदन (EIA)
का आधारमा गनर्,
ण. पर्भािवत जनताले आयोजनावाट पर्ा गन सुिवधा एवं मुआब्जामा कु नै िकिसमको कर नलाग्ने

वस्था गनर्,

त. डु बान क्षेतर्मा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यतर् किह कतै के िह घर जग्गा नभइर् १ रोपनी भन्दा कम जिमन
भएका स्थानीयवासीका हकमा समगर् जीिवकोपाजर्नको िवशेष योजना बनाइर् कायार्न्वयन गनर्,
थ. मुआब्जा रकमवाट खिरद हुने जग्गाको रिज श
े न शुल्क िमनाहा हुने सम्बन्धमा आवश्यक
द. डु बान क्षेतर् पर्भािवतलाइर् िव ुत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोिचत

वस्था हुन,

वस्था गनर्,
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