
नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,संखुवासभा 

जवदु्यत उत्पादन कम्पनी जलजिटेड द्वारा प्रस्ताजवत जकिाथांका अरुण िल जवदु्यत आर्ोिनाको  लाजि आवश्र्क किाचारी आवासिृह तथा कार्ाालर् भवन जनिााणको 

प्रर्ोिनाथा संखुवासभा जिल्लाको साजवक चेपुवा िाजवस वडा नं. १ (हालको भोटखोला िाउँपाजलका वडा नं. २) अजिग्रहण िररएका  िग्िाहरुको  

िुआब्िा पाउने िग्िािनीहरुको नािावली  

नेपाल सरकारको स्वाममत्व भएको मवद्यतु उत्पादन कम्पनी मलममटेडद्वारा प्रस्तामवत मकमाथाांका अरुण जलमवद्यतु आयोजनाको लामग आवश्यक कममचारी आवासगहृ तथा कायामलय 

भवन मनमामणाथम यस मजल्लाको सामवक चेपवुा गामवस वडा नां. १ (हालको भोटखोला गाउँपामलका वडा नां. २) मलांगम र च्याम्ताङ बीचको पङ्ुगमछुींमा अवमस्थत तपशील बमोमजमका 

मकत्ता नांबर भएका जग्गाहरु, स्थायी रूपले अमिग्रहण गररएकोले जग्गा प्रमि  ऐन २०३४ को दफा ९ बमोमजम मममत २०७५/१२/१७ गते गोरखापर रामरिय दमैनकमा प्रकामशत 

सावमजमनक सचुना अनसुारका मआुब्जा पाउने ठहर भएका व्यक्तीहरुको नामावली तयार पारी जग्गा प्रामि ऐन २०३४ दफा १८ को २, ३ र ४ को प्रयोजनाथम सम्बमन्त्ित सरोकारवाला 

व्यक्तीहरुको जानकारीको लामग यो सचुना प्रकाशन गररएको छ । साथै जग्गाको मआुब्जा मनिामरण भसैकेको ह दँा सम्बमन्त्ित जग्गािनीहरुले  आफैं  वा अमततयारप्राि वारेस माफम त 

मआुब्जा बझु्नको लामग आफ्नो मनस्सा प्रमाण (जग्गािनी  प्रमाण पजूाम, मतरो मतरेको रमसद, नागररकताको प्रमतमलमप ) समहत रु. १० को मटकट टाँस गरर मजल्ला प्रशासन कायमलय, 

खाँदबारी, सांखवुासभामा मनवेदन मदनहु न समते सम्बमन्त्ित सबैको जानकारीको लामग यो सुचना प्रकामशत गररएको छ । 

तपशील 

क्र.स. िग्िा िनीको नाि पजत/बाबुको नाि बािे /ससरुा 

साजबक िाजवस 

तथा वडा नं जकत्ता नं 

से्रस्ता अनुसारको 

के्षत्रफल ब.जि. 

अजिग्रहण िनुापने 

के्षत्रफल ब.जि. 

स्वीकृत िररएको 

दररेट  

िुआब्िा 

पाउने रकि 

प्रजत रोपनी ने.रु. ने.रु. 
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