
लेखाजोखा तथा मलू्याङ्कन 

रक्षा मन्त्रालयका नननतत निनककमको उत्तर नजल्लाको चङुथाङ महकुमाअन्त्तर्गत लाचङुमा (७३.९१६२ हकेटेयर), लाचेनमा 

(२५.२६७७ हकेटेयर) अनन चङुथाङ भ-ूखण्डमा (३.६०२ हकेटेयर) र्री अनिग्रहणका लानर् अनििनूचत र्ररएको १०२.७८५९ 

हकेटेयर जमीनको एिआईए शरुू र्ररिनकएको छ। यो जमीन निर्त तीन दशकदनेख िेनाको अनिकारनभर छ अनन यिलाई 

अनहले दईु िर्गमा निभाजन र्नग िनकन्त्छ, जिमध्ये ६२.७२९४ हकेटेयर जमीन िेनाद्वारा भाडामा रानखएको छ अनन ४०.०५६५ 

हकेटेयर जमीन िेनाद्वारा भाडाको शलु्क भकु्तान र्ररएनिन ै कब्जा र्ररएको छ। एिआईए-मा उल्लेख र्ररएका मखु्य मदु्दाहरू 

मध्येको एउटा प्रमखु कुरा यो हो नक भाडाको िही नमनतको औपचाररक दस्तािेजीकरणको कनम अनन जमीन मानलकहरूलाई 

उनीहरूको जमीनका िाथै एकपल्ट निद्यमान िंरचनाको ितिन्त्िमा भरु्तान र्ररएको शलु्कका कारण उत्पन्त्न अस्पष्टता। निशेष 

रूपमा मानमला िलु्झाउनमा भएको निलाइ जमीन मानलक तथा िमदुायमा लामो िमयदनेख दुुःखको कारण िनेको छ। 

यो उल्लेख र्नग आिश्यक छ नक टोलीले निपनत्तको िामना र्दागर्द ैपनन तोनकएको िमयमा प्रनतिेदन तयार पानग उल्लेखनीय अनन 

व्यापक काम र्रेको छ। प्रनतिेदनले प्रनियाको प्रानिनिकता र िरोकारिालाहरु र िमदुायको कथनलाई प्रिार र्ररनदिँदछ। यिलाई 

िामान्त्यतया पणूगरूपमा तयार एिआईएको पनहचान माननन्त्छ। 

एिआईए प्रनतिेदनलाई ननतनउल्लेनखत आठ अध्यायमा निभानजत र्ररएको छ: 

 अध्ययन १-ले पररयोजनाको शािनात्मक नििरण, यिको उद्दशे्य, स्थान, िैकनल्पक निचार, भनूम प्रयोर्को प्रणाली, 

िमाजानतगक प्रभाि तथा न्त्यनूीकरण उपाय प्रदान र्दगछ। 

 अध्ययन २-ले निस्ततृ रूपमा पररयोजनाको नििरण प्रस्तुत र्दगछ। यिले भनूम अनरुोि ननकाय, लार् ू नििान अनन 

नीनतहरूिनहत पररयोजनाको पषृ्ठभनूम र कायगक्षेर नदिँदछ। 

 अध्ययन ३-मा अध्ययन पद्धनत, िंकनलत डेटाको प्रकृनत, एिआईए टोलीको िंरचना अनन अध्ययनमा िीनमतता 

िमािेश छ। 

 अध्ययन ४-ले अध्ययन क्षेर, प्रभानित पररिार अनन नहतिारकहरूको िमाजानथगक प्रारूपको रूपरेखा उपलब्ि र्दगछ। 

यिले िमदुायद्वारा उठाइएका मदु्दाको पनन दखेरेख र्दगछ। मखु्य पे्रक्षण रेकडग राख्दछ। 

 अध्ययन ५-ले िामानजक प्रभाि तथा िचूीको नोकिानका िाथै भनूम पररयोजनाको आिश्यकता, भनूम अनिग्रहणको 

िीमा, निर्तमा भनूमको प्रयोर् अनन प्रभानित पररिारको िन्त्दभगमा प्रभािको ििैभन्त्दा महत्त्िपणूग आकलनलाई उजार्ार 

र्दगछ। 

 अध्ययन ६-मा िामानजक प्रभाि प्रिन्त्िन योजनाको निस्ततृ चचाग र्ररन्त्छ, जहािँ िैन्त्य-स्थानीय िमदुाय िंलग्नताको 

िदुृढीकरणमानथ निशेष ध्यान नदइएको छ। यि अध्ययनमा िामानजक मलू्यको न्त्यनूीकरणका लानर् अन्त्य िझुाउ तथा 

निफाररिहरू पनन र्ररएको छ। 

 अध्ययन ७-मा एिआईए प्रनतिेदन मस्यौदाको जनिनुिुाईको अनभलेख उपलब्ि हुन्त्छ, जहािँ उठाइएका मदु्दा तथा 

त्यिको न्त्यनूीकरणका लानर् र्ररएको कायगिायीमानथ प्रकाश पाररएको छ। 

 अध्ययन ८-लाई िैकनल्पक पहुिँच मार्ग (िडक/मार्ग)-को महत्त्िपणूग मदु्दालाई उजार्ार र्ने ननष्कषग तथा निफाररशका 

लानर् लनतित भाडा शलु्कको उनचत ननपटानका लानर् आरनक्षत र्ररएको छ। 

पययवेक्षण 

अनन्त्तम एिआईए प्रनतिेदनको आकलनपनछ निज्ञ िमहूले एिआईए-को अध्ययन िैज्ञाननक िङ्र्मा र्ररएको निशेषज्ञ िमहूले 

निश्वाि र्रेको छ अनन रानष्िय रक्षाका कारण तथा प्रभानित जनिंख्याको भािनाप्रनत कुनै पनन व्यनक्तपरक पिूागग्रह रनहत छ। 

एिआईए-को मलूतत्त्िको िंरक्षण र्नग टोलीले अनिग्रहणका लानर् प्रस्तानित जमीनको अनिकारपणूग र उनचत क्षनतपनूतगलाई 

न्त्यायिंर्त िनाउनका िाथै आिश्यक नििान अनन उपलब्ि उदाहरणको िंकेत नदएर भाडा शलु्क भरु्तान र्न ेप्रयाि र्रेको छ। 



अध्ययनमा प्रभानित पररिारको िामानजक-आनथगक रूपरेखाको पनहचान तथा दस्तािेजीकरण र्नगका िाथै िामानजक प्रभाि 

प्रिन्त्िन योजना (एिआईएमपी)-को माध्यमिाट िामदुानयक तथा पररयोजना दिैुको स्िास््यमा हुन े प्रनतकूल प्रभािको 

न्त्यनूीकरणका लानर् प्रभािकारी मदु्दा िनाएको छ। 

यििाहके, उनचत उपकरणको माध्यमिाट स्थानीय िैन्त्य िंलग्नतालाई िशक्त िनाउन एिआईएको निफाररिलाई निशेषज्ञ िमहूले 

िेरै िराहना र्रेको छ, नकनभने यो ननणगयले क्षनतपनूतग निलाइ भएपनछ तनाि फैलाउन िकछ। 

निशेषज्ञ िमहू एिआईए प्रनतिेदनमा प्रदान र्ररएको न्त्यनूीकरण उपायहरुनित मेल खानका िाथै ननतन अनतररक्त पयगिेक्षण तथा 

निफाररश र्ररएको छ। 

१. यो कुरा ध्यानमा रानखएको छ नक िेरै जिो जग्र्ा िारण ितिन्त्िी औपचाररक कार्जातको अभाि र भाडामा रहकेो 

अिनस्थत िंरचनाहरूले िेरै भ्रम ननतत्याउएको कारण िेरै िषगको लानर् अनिग्रहण र क्षनतपनूतग प्रनियामा अिरोि आएको छ। 

त्यिकारण, एिआईए प्रनतिेदनद्वारा प्रस्तानित ननिेश िल्लाहकार िेिािनहत निशेषज्ञ िमहूले प्रस्तानित क्षेरमा जमीन तथा अन्त्य 

ितपनत्त उपलब्ि हुनपुने ितिन्त्िमा दस्तािेजीकरणको निस्तारका लानर् कायगशाला तथा निशेष अनभयानको निफाररश र्ररएको 

छ। यि प्रकारको जार्रूकता फैलाउनाले नार्ररकहरूलाई लाभ पगु्नमार नभएर राज्यलाई भ-ूदस्तािेजको उनचत भण्डारणको 

निकािमा पनन िहयोर् नमल्नेछ। यो पहलमानथ िफलता प्राप्त भएको खण्डमा माननिहरूलाई नद्गकानलन आिारमा अनतिमणले 

ननतत्याएको िमस्यािाट िािँच्नका नननतत लाभकारी हुनछे। 

२. एिआईए प्रनतिेदनको ५.१८ िमोनजम, जहािँितम पहुिँचको मदु्दमेानथ कुरा र्ररएको छ, त्यहािँको िडक तथा रानष्िय 

राजमार्गितम माननिहरूको िहज पहुिँच िनाइराख्नका लानर् जहािँ पनन आिश्यक पदगछ, िैकनल्पक िडक अनन फुटपाथ ननमागणको 

आिश्यकता उत्पन्त्न भएको छ। यी पहुिँच निन्त्दहुरूको अिरोिले िमदुायमा प्रनतकूल प्रभाि पाछग, नकननक पयगटन र र्ाई पालन यि 

क्षेरको जीनिकोपाजगनका नननतत प्राथनमक स्रोत हो। पहुिँचनित ितिनन्त्ित मदु्दाका लानर् कर्पिग आिन्त्टन र्ररएको कारण निशेषज्ञ 

िमहूले ननमागणको नहस्िेदारी रक्षा मन्त्रालय तथा तीनिटा राजस्ि खण्डमाझ िमान अनपुातमा िाझा र्ररनपुन ेिझुाउ राखेको छ। 

यि िमान अििरिाट जािँच र िन्त्तुलन प्रणालीको प्रिन्त्िमा िहयोर् पगु्नका िाथै दिैु पक्षको िनुििाअनिुार लक्ष्यितम पगु्नमा 

िहयोर् नमल्नछे। 

३. यद्यनप, दस्तािेजीकरण प्रनियामा भएको निनभन्त्नताका कारण अनिकांश जमीनदाताहरूले भाडामा नदनअन्को 

िमयमा निद्यमान पिूागिारको क्षनतपनूतगलाई उनचत ठहर र्नग िकेनन।् 

४. िेनाद्वारा अनतिमण र्ररएको मदु्दा प्रस्तानित अनन छेिैको जमीनमा ििगव्यापी छ। निशेषज्ञ िमहूका िदस्य पनन 

रहकेा यि क्षेरका प्रनतनननिहरूनित निचार-निमशग र्ररएपनछ, यो जानकारी पाइएको छ नक प्रस्तानित जमीनमा नननमगत िंरचना 

िाहके िेनाको िनस्तनित ितिनन्त्ित पाइपलाइन छ, जनु ननजकैको जमीनितम निस्ताररत छ। िेना तथा स्थानीय िमदुायिीचको 

अनािश्यक तनाि मटेाउन निशेषज्ञ िमहूद्वारा िेनाले ती पाइपलाइनहरू अन्त्यर िानग अथिा स्थानीय शािकीय ननकायको 

मार्गदशगनमा जमीन मानलकिाट अनापनत्त पर ल्याउन पनुुः ननदशेन नदने िझुाि नदइएको छ। 

 ५. प्रत्येक जमीन मानलकिाट अनिग्रनहत जमीनको मारा िरैे अनिक भएको कारण, लाचङुमा १.८१ ऐकर, लाचनेमा 

०.९३ ऐकर तथा चङुथाङमा ०.८९ ऐकर औित जमीन अनिग्रहण छ। प्रत्येक जमीन मानलकलाई नदइने क्षनतपनूतगको रानश पनन 

यिका लानर् प्रनतनिनतित हुनेछ। क्षनतपनूतग नितरण प्रनियामा पारदनशगता र िरलता ल्याउन जमीन मानलकको निशेष अनरुोि छ 

नक यस्तो काडग िारकले पाउन े रकमको स्पष्ट उल्लेखिनहत नजल्लापाल ननकायिाट उनीहरूलाई पररचय पर जारी र्ररनपुछग। 

२०१३ ऐनको िारा २६-३० अनन पररिंख्या आई-को निशेष फमुगलाको प्रयोर् र्द ैक्षनतपनूतग रानशको नहिािपनछ यि पहलको 

नशकायत ननिारण प्रकोष्ठद्वारा र्नग िनकनेछ। 

६. निशेषज्ञ िमहूले एिआईए प्रनतिेदनको ६.५ अनन ६.८-मानथ जोड नदन चाहकेो छ, जहािँ प्रमखु अनिकारी, स्थानीय 

िामदुानयक िंलग्नताको पदको िंस्थार्तकरण र तीन ितिनन्त्ित राजस्ि खण्डका प्रनतनननिहरूनित लर्ातार परामशगको िझुाि 



नदइएको छ। क्षरेमा कुनै पनन र्नतनिनिनित ितिनन्त्ित मानमलामानथ चचाग र्नग दिैु ननकायले िाररषक रूपमा भटे र्नुगपनेछ। 

स्थानीय िमदुायमा िेनाद्वारा प्रयोर् र्ररन े जमीन तथा अन्त्य र्नतनिनिनित ितिनन्त्ित मानमलामा मानथ उल्लेनखत अनिकारीले 

अनापनत्त पर (एनओिी) प्राप्त र्न ेऔपचाररक प्रथा स्थापना र्नग िकनेछन।् यो उपायले िेनाले के र्नग िकदछ र के र्नग िकदनै भन्त्न े

कुराको अस्पष्टतालाई भङ्र् र्न े प्रयाि र्दगछ, जिले स्थानीय र िेनािीच शानन्त्त र िद्भाि खलिल्याउन िकन े ितभािना हुन 

िकछ। 

७. िामानजक लार्तको दी्गकानलक न्त्यनूीकरणका लानर् अनन जीनिकोपाजगनमा िदलािको भरपाईका लानर् निशेषज्ञ 

िमहूको निचार छ नक जीनिकोपाजगन उत्पादक र्नतनिनिको िमथगनको िारेमा एिआईए प्रनतिेदनको ४.५६-मा नदइएको उपाय, 

निशेष रूपमा ितिनन्त्ित रोजर्ारका अििरलाई दृढताका िाथ लार् ूर्ररनपुनेछ। यिले िेना र स्थानीयहरूिीच िहजीिी ितिन्त्ि 

जर्ाउनछे। 

एिआईए प्रनतिेदनमानथ प्रकाश पाद ै निशेषज्ञ िमहूको ननष्कषगअनिुार रक्षा मन्त्रालयको जनिेिा उद्दशे्यका लानर् प्रस्तानित 

अनिग्रहण अनन ितभानित लाभ िामानजक लार्त र प्रनतकूल िामानजक प्रभािभन्त्दा अनिक छ। यििाहके, जमीन अ्ाि ै

िेनाको ननयन्त्रणमा रहकेो हुिँदा मानथ उल्लेनखत पयगिेक्षण र निफाररिलाई िमािेश र्रेपनछ प्रनिया अन् िढाउन िनकनछे। 


