नेपाल सरकार
उजार् मन्ऽालय
बुढीगण्डकी जल िवद्युत आयोजना िवकास सिमित

मुआब्जा िवतरण तथा पूनवार्स पुनःथा{पना इकाइको संयोजकको लागी
कायर् सूची

िडसेम्वर २०१६

१. भूिमका
१.१ आयोजनाको पिरचय
गोरखा र धािदङ िजल्लाको बीचबाट बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा िनमार्ण गिरने यो बुढीगण्डकी
जलिवद्युत आयोजना जलाशययुक्त पिरयोजना हो । आयोजनाको बाँध ःथलमा पुग्नको लािग
काठमाडौबाट पृथ्वी राजमागर्को ८० िकिमको दरु ीमा रहे को बेिनघाट हुदै िऽशुली नदी पार गरी मूल
सडकबाट २ िक.िम दरु ी पार गनुर् पदर् छ । यो आयोजनाको पिहचान शुरुमा अथार्त सन ् १९७८ मा
SMEC ले गरको र यसको जिडत क्षमता २००-३०० मे.वा. हुन सक्ने दे खाएको िथयो । त्यसपछी
िवद्युत िवभागले सन, १९८२-८४ मा र सन, २०१०-११ मा नेपाल िवद्युत ूािधकरणबाट समेत गरे को
अध्ययनले ६०० मेगावाट जिडत क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना हुनसक्ने दे खाएको िथयो ।
सन, १९९१ िडसेम्बर ६-१० तािरख सम्म नेपालका ूधानमन्ऽीको भारत ॅमण हुँदा यो आयोजना
ु रुपमा १९९२ मा
सन, १९९४ बाट िनमार्ण शुरु गनेर् गरी नेपाल-भारत िवशेषज्ञ टोलीबाट संयक्त
DPR तयार गनेर् सहमित भएको िथयो । यःका लािग Financial Modality को अध्ययन गनेर्
समेत सहमित भएको िथयो । त्यसपछी नीिज क्षेऽबाट िवकास गनेर् ूयासका वावजुद यःको
िवकास हुन नसकेको अवःथा हो ।

त्यसपछी सन २०१२ को िडसेम्बर २ तािरखमा नेपाल िवद्युत

ूािधकरण र परामशर्दातृ संःथा ृान्सको शाक्टवेल ईिन्जिनयिरङसंग िवःतृत इर् िन्जिनयिरङ
ूितवेदन तयार गनर् सम्झौता भएको िथयो । पिछ िमित २०६९/०८/१८ मा िवकास सिमित गठन
भई उक्त आयोजना बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमितमा २०७०/०७/१३ मा
हःतान्तरण भएको र ृान्सको शाक्टवेल ईिन्जिनयिरङ कम्पनी माफर्त आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन, िवःतृत ईिन्जिनयिरङ िडजाईन, टे ण्डर डकुमेन्ट तयार भएको र वातावरिणय अध्ययन
कायर् सम्पन्न भइर् सकेको, सोको ूितवेदन ःवीकृ तीको ूकृ यामा जनसंख्या तथा वातावरण
मन्ऽालयवाट ःवीकृ त भै सकेको छ ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलिवद्युत आयोजना वषार्दको वहावलाइर् भण्डारण गरी सुख्खा याममा
िबहान र वेलुकाको समयमा िवद्युत आपूितर् गनेर् गरी १२०० मेगावाट जिडत क्षमताको ूःतािवत
महत्वपूणर् आयोजना हो । यो आयोजनाको िवकास गरे पिछ पूणर् जलाशयको सतहमा ६३ वगर्
िक.िम. को जलाशय अथार्त पोखराको फेवाताल भन्दा किरव १४ गुणा फरािकलो जलाशय बन्ने
अध्ययन ूितवेदनले दे खाएको छ । दे शमा भईरहे को चरम लोडसेिडङको अन्त्य गनर्,िहउद र
वषार्याम बीच जलिवद्युत उत्पादनको िवद्यमान असन्तुलनलाई सम्बोधन गनर् र Peak Hour को
उच्च मागलाई थेग्न Seasonal Regulation को लािग यथािसय कायार्न्वयनमा लैजान सिकने यस
िकिसमको आयोजना बुढीगण्डकी माऽ रहे को छ । यसथर् बुढीगण्डकी जःतो जलाशययुक्त

आयोजनालाई अगाडी बढाउन अपिरहायर् दे िखन्छ । जलाशयको पूणर् जल सतह ५४० िम (masl)
रहे को यस आयोजनाको बाँध २६३ िमटरअग्लो हुने छ ।
यसैगरी यो आयोजनावाट वािषर्क रुपमा ३,३८३ िगगावाट आवर र िहउदमा १,४०८ िगगावाट
आवर उजार् उत्पादन हुने र धेरै िवद्युत खपत हुने काठमाडौ, पोखरा, नारायणघाट जःता महत्वपूणर्
शहरहरुको िवचमा अविःथत आयोजना भएको र दे शको िवद्युत माग पिरपूतीर् गनर् अत्यन्त
महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गनर् सक्ने र यसको िवकास भएपिछ िवद्युत उत्पादनको अितिरक्त
जलयातायात, िसचाइर् , खानेपानी, मत्ःयपालन, पयर्टन लगायत बहुउदे ँयीय आयोजनाको रुपमा
पिन यसको िवकास गनर् सिकने सम्भावना बोकेको छ । आयोजनाको लािग जग्गा िलदा जग्गा र
घर दव
ु ै अिधमहणमा परे र किरब ३,५६० घरधुरी िवःथािपत हुनेछन ् भने आिथर्क रुपमा ४,५५७
घरधुरी ूभािवत भइर् कुल ८,११७ घरधुरी ूभािवत हुने दे िखन्छ । भौितक रुपमा िवःथािपत हुने
जनसंख्या २०,२६० र आिथर्क रुपमा ूभािवत हुने जनसंख्या २५,३५१ समेत गरी जम्मा ४५,६११
जना ूभािवत हुनेछन ् । जग्गा अिधमहणको लािग ूकािशत सूचना अनुसार गोरखा िजल्ला तफर्
३०,०७८ रोपनी र धािदङ िजल्ला तफर् २८,०७५ रोपनी गरी जम्मा ५८,१५३ रोपनी िनजी जग्गाको
मुआब्जाको दर िनधार्रण गरी मुआब्जा िवतरण गनुप
र् नेर्छ । आयोजनाको अनुमािनत लागत किरव
रु. २.६० खवर् रहे को छ ।
१.२ बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमितको उदे ँयहरु
यस जलाशययुक्त आयोजनाबाट १२०० मे.वा. को जिडत क्षमताबाट ३३८३ िगगावाट आवर
िवद्युितय शिक्त बािषर्क उत्पादन गरी मुलक
ु को आिथर्क सामािजक रुपान्तरणका लािग आवँयक
िवद्युितय ऊजार् उत्पादन गनेर् उद्दे ँय रहे को छ ।
१.३ बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार
बुढीगण्डकी जल िवद्युत आयोजना िवकास सिमित (गठन) आदे श, २०६९ अनुसार सिमितको काम,
कतर्व्य र अिधकार िनम्न अनुसार रहे का छन ् ।
क. आयोजनाको सभेर्क्षण, अध्ययन, अन्वेषण, मूल्यांकन र अनुगमन गनेर् वा गराउने,
ख. आयोजना आिथर्क तथा ूािविधक रुपमा उपयुक्त दे िखए आयोजनाको िनमार्ण तथा िवकास
कायर् गनेर् वा गराउने,
ग. आयोजनाको िवकास तथा िनमार्णका लािग आयोजनाको िवकास ूकृ यामा ःथानीय
जनताको सिबय सहभािगता कायम गराउने तफर् आवँयक नीित, योजना तथा कायर्बम
तयार गनेर्,

घ. आयोजनाको िनमार्णका लािग आवँयकता अनुसार ठे क्का कायर्को व्यवःथापन गनेर्,
ङ. आयोजनाको िनमार्ण सुपिरवेक्षण, अनुगमन तथा व्यवःथापनका लािग आवँयकता अनुसार
परामशर् सेवा िलने,
च. आयोजनाको शीय कायार्न्वयनका लािग आवँयक कायर् गनेर् वा गराउने,
छ. िवद्युत आयोजनाको लािग लगत िःटमेट ःवीकृ त गनेर्,
ज. िवद्युत आयोजना कायार्न्वयनका लािग रािष्टर्य तथा अन्तरार्िष्टर्य ूितंपधार्का आधारमा
बोलपऽ आव्हान गनेर् ूयाजनको

लािग बोलपऽको कागजात तयार गनेर्,

झ. ूचिलत कानूनको अधीनमा रही बोलपऽ ःवीकृ त गनेर्,
ञ. आयोजनाको िनरीक्षण गनेर् र िनरीक्षण गदार् दे िखएका समःया समाधानका लािग आवँयक
िनदेर् शन िदने,
ट. सिमितको वािषर्क बजेट तथा कायर्बम ःवीकृ त गनेर् र यसको कायार्न्वयन गनेर् वा गराउने,
ठ. आयोजनाको कायार्न्वयन तथा संञ्चालनसंग सम्बद्ध तोिकए बमोिजमका अन्य कायर्हरु
गनेर् ।
१.४ बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमितको गठन
बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमित (गठन) आदे श, २०६९ बमोिजम यस
सिमितको गठन भएको ।
१.५ पुनवार्स / पुनःथा{पना इकाइको आवँयकता, काम, कतर्व्य र अिधकार
नेपाल सरकारवाट िमित २०७३/०७/११ ःवीकृ त कायर्िविध अनुसार पुनवार्स / पुनःथा{पना इकाइर् को
काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम रहे को छ ।
क. बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजनावाट ूभािवत पिरवारहरुको जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा
र् ा साथै सो कायर् योजनालाइर् अिन्तम रुप
पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRAP) तयार गनुक
िदइर् मुआब्जा िवतरण कायर् ूारम्भ गनेर्,
ख. आयोजनाको लािग आवँयक पनेर् जग्गा ूाप्ती गनुक
र् ा साथै क्षितपूितर्, पुनवार्स तथा
पुनःथा{पना सम्वन्धी रे कडर् (Data Base) तयार गनेर्,

ग. जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRAP) बमोिजम संचालन हुने
योजना कायार्न्वयन गनर् तथा कायार्न्वयन गनर् तथा कायार्न्वयनका लािग सम्विन्धत
मन्ऽालय तथा िनकायहरुसँग समन्वय तथा सहयोग िलने,
घ. आयोजना ूभािवत व्यिक्त, समुदाय, ःथानीय संघ संःथाहरुसँग िनयिमतरुपमा परामशर्
तथा सम्वाद कायम गनुक
र् ा साथै आयोजनाको िवकास ूकृ यामा ःथानीय जनतालाइर्
सिबय सहभािगता गराउने ।
ङ. आयोजनाको जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना सम्वन्धीकायर् गनेर् बममा कुनै
कमर्चारी, अन्य व्यिक्त वा संःथावाट अनुिचतरुपमा आयोजनावाट फाइदा -जःतै मुआब्जा,
ठे क्कापट्टा आिद_ िलने मनसाय दे िखएमा सो को बारे मा ःवतन्ऽ छानिवन टोली गठन
गरी सोही आधारमा सम्बिन्धत िनकायसँग समन्वय गरी आवँयक कारवाही गनर्
िसफािरस गनेर्,
च. वातावरण, जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRAP) कायार्न्वयन
गनर् आवँयकता अनुसार िवशेषज्ञ तथा परामशर् सेवा िलने,
छ. ूचिलत कानूनको अिधनमा रही पुनवार्स, पुनःथा{पना तथा वातावरणीय एवम ् सामािजक
कायर्हरुसँग सम्विन्धत बोलपऽ तयार पानेर्, ःवीकृ त गनेर्, कायार्न्वयन गनेर् / गराउने ।
ज. वातावरण, जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRP) कायार्न्वयन गनर्
वािषर्क बजेट तथा कायर्बम तयार गनेर् । ःवीकृ त कायर्बमको कायार्न्वयन गनेर् वा गराउने
।
झ. आयोजनाको मुआब्जा िवतरण, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना, वातावरणीय एवम ् सामािजक
कायर्हरुको योजना तजुम
र् ा गनुक
र् ा साथै सो को कायार्न्वयन, अनुगमन तथा िनिरक्षण गनेर्
र िनिरक्षण गदार् दे िखएका समःया समाधानका लािग आवँयक पहल गनेर् ।
ञ. आयोजनासँग सम्विन्धत गुनासो (Grievances) तथा िसकायतहरुको उिचत रे कडर् राखी
मन्ऽालयबाट िनधार्रण भए बमोिजम गुनासो िनवारण सिमित (Grievance Redress
Committee) गठन गरी सो को सुनव
ु ाइर् / व्यवःथापन गनेर् ।
ट. आयोजनाको पुनवार्स तथा पुनःथा{पना एवम ् वातावरणीय तथा समािजक (Resettlement &
Rehabilitation and Environmental & Social Safeguard) कायर्हरुसँग सम्विन्धत अन्य
कायर्हरु गनेर् वा गराउने ।

ठ. नेपाल सरकार, उजार् मन्ऽालयले आयोजना िवकास सिमितलाइर् िदएको िनदेर् शन कायार्न्वयन
गनेर् वा गराउने ।
१.६ पुनवार्स / पुनःथा{पना संयोजकको िजम्मेवारी, काम, कतर्व्य र अिधकार
नेपाल सरकारवाट ःवीकृ त कायर्िविध अनुसार संयोजकको काम कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम
रहे का छन ् ।
क. बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजनावाट ूभािवतको जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना
कायर् योजना (LARRAP) तयार गनुक
र् ा साथै सो कायर् योजनालाइर् अिन्तमरुप िदइर्
मुआब्जा िवतरण कायर् ूारम्भ गनेर् वा गराउने,
ख. आयोजनाको लािग आवँयक पनेर् जग्गा ूाप्ती गनुक
र् ा साथै क्षितपूितर्, पुनवार्स तथा
पुनःथा{पना सम्वन्धी रे कडर् (Data Base) तयार गनेर् वा गराउने,
ग. जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRAP) बमोिजम संचालन हुने
योजना कायार्न्वयन गनर्का लािग सम्विन्धत मन्ऽालय तथा िनकायहरुसँग समन्वय तथा
सहयोग िलने,
घ. आयोजना ूभािवत व्यिक्त, समुदाय, ःथानीय संघ संःथाहरुसँग िनयिमतरुपमा परामशर्
तथा सम्वाद कायम गनुक
र् ा साथै आयोजनाको िवकास ूकृ यामा ःथानीय जनतालाइर्
सिबय सहभािगता गराउने ।
ङ. आयोजनाको जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना सम्वन्धीकायर् गनेर् बममा कुनै
कमर्चारी, अन्य व्यिक्त वा संःथावाट अनुिचतरुपमा आयोजनावाट फाइदा -जःतै मुआब्जा,
ठे क्कापट्टा आिद_ िलने मनसाय दे िखएमा सो को बारे मा ःवतन्ऽ छानिवन टोली गठन
गरी सो को आधारमा कारवाही गनर् िसफािरस गनेर्,
च. जग्गा ूाप्ती, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना कायर् योजना (LARRAP) कायार्न्वयनको िसलिसलामा
आवँयकता अनुसार कायर्कारी अिधकृ तको संयोजनमा रही कायर् गनेर्,
छ. ूचिलत कानूनको अिधनमा रही पुनवार्स, पुनःथा{पना तथा वातावरणीय एवम ् सामािजक
कायर्हरुसँग सम्विन्धत बोलपऽ तयार पानेर्, ःवीकृ त गनेर्,
ज. यस कायार्लयसँग सम्बिन्धत वािषर्क बजेट तथा कायर्बम तयार गरी आयोजना िवकास
सिमितसँग समन्वय गनेर् र सम्विन्धत मन्ऽालयबाट ःवीकृ त गराइर् यसको कायार्न्वयन
गनेर् वा गराउने,

झ. आफ्नो मातहतका कमर्चारीहरुको िवदा ःवीकृ त गनेर्, कमर्चारीहरुको सुपिरवेक्षण, िनदेर् शन,
िनिरक्षण एवम ् कायर् सम्पादन मूल्याङ्कन गनेर्,
ञ. आयोजनाको मुआब्जा िवतरण, पुनवार्स तथा पुनःथा{पना, वातावरणीय एवम ् सामािजक
कायर्हरुको योजना तजुम
र् ा गनुक
र् ा साथै सो को कायार्न्वयन, अनुगमन तथा िनिरक्षण गनेर्
र िनिरक्षण गदार् दे िखएका समःया समाधानका लािग आवँयक पहल गनेर् ।
ट. आयोजनासँग सम्विन्धत गुनासो (Grievances) तथा िसकायतहरुको उिचत रे कडर् राखी
मन्ऽालयबाट िनधार्रण भए बमोिजम गुनासो िनवारण सिमित (Grievance Redress
Committee) गठन गरी सो को सुनव
ु ाइर् एवम ् व्यवःथापन गनेर् ।
ठ. आयोजनाको पुनवार्स तथा पुनःथा{पना एवम ् वातावरणीय तथा समािजक कायर्हरुसँग
सम्विन्धत कायर्हरुको ूगती सम्बन्धमा आयोजना िवकास सिमितलाइर् Reporting गनेर् ।
ड.

आयोजनाको

पुनवार्स,

पुनःथा{पना

एवम ् वातावरणीय

तथा

सामािजक

कायर्हरुसँग

सम्विन्धत अन्य कायर्हरु गनेर् वा गराउने ।
१.७ संयोजकले सिमित समक्ष पेश गनुप
र् नेर् ूितवेदनहरु
¾ मािसक ूगित ूितवेदन
¾ चौमािसक ूगित ूितवेदन
¾ अधर् वािषर्क ूगित ूितवेदन
¾ वािषर्क ूगित ूितवेदन
¾ आवँयकता अनुसार समय समयमा ूगित ूितवेदन पेश गनुप
र् नेर् छ ।
१.८ कायर्गत सम्वन्धमा
संयोजकले बुढीगण्डकी जलिवद्युत आयोजना िवकास सिमितको मातहतमा रही कामकाज गनुप
र् नेर् छ
।
१.९ िनयुिक्तको अविध
संयोजकको कायर् अविध २ वषर्को हुनेछ ।
१.१० पािरौिमक र अन्य सुिवधाहरु
संयोजकको पािरौिमक र अन्य सुिवधाहरु िनम्न अनुसार हुनेछन ् ।
¾ मािसक पािरौिमक रु १२५,०००/¾ कायर् सम्पादनःतर ८०% भन्दा मािथ भए मािसक पािरौिमकको १००%
¾ दै िनक ॅमण भत्ता नेपाल सरकार सहसिचवःतर सरह

¾ िवदा : िनजामती कमर्चारी सरह भैपरी आउने तथा पवर् िवदा, ूसुती (ःयाहार) िवदा,
िकिरया िवदा ूाप्त गनेर्छ तर संिचत िवदा वापत कुनै पिन िकिसमको रकम उपलब्ध
गराइने छै न ।
¾ सवारी साधन : सवारी साधन र नेपाल सरकार सहसिचवःतरको इन्धन सुिवधा ।
१.११ शैिक्षक योग्यता
इिन्जिनयिरङ वा व्यवःथापन वा समाजशास्तर् वा जनूशासन वा वातावरण वा कानून
िवषयमा कम्तीमा ःनातकोत्तर शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को ।
१.१२ अनुभव
जग्गा ूािप्त वा वातावरण वा पुनवार्स वा पुनःथा{पना वा सामािजक व्यवःथापनका क्षेऽमा
कम्तीमा ७ वषर्को कायर् अनुभव ूाप्त व्यिक्त यस पदमा िनयुक्त हुन योग्य हुनेछ ।
१.१३ उमेरको हद
३५ वषर् पूरा भइर् ६५ वषर् ननाघेको ।
१.१४ अन्य आवँयकताहरु
(क)

व्यावसाियक कायर्योजना

(ख)

अनुभव खुल्ने ूमाणपऽ

(ग)

आवेदन गनर् पूवर् ःवीकृ ित

(घ)

आवेदन

१.१५ छनौटको िकिसम
संयोजकको छनौट खुल्ला ूितःपधार्वाट गिरनेछ । मूल्याङ्कनका आधार दे हाय बमोिजम
हुनेछ:
(क)

व्यावसाियक कायर्योजना

(ख)

कायर्योजनाको ूःतुतीकरण

(ग)

अन्तवार्तार्

१.१६ वैयिक्तक िववरण (Curriculum vitae)
कायर् अनुभव र शैिक्षक योग्यता ःपष्ट दे िखने गिर वैयिक्तक िववरण पेश गनुर् पनेर्छ ।
१.१७ थप जानकारी
उजार् मन्ऽालयवाट ूाप्त गनर् सिकने छ ।

