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3. 

EIB उजुरी प्रविया 
 

EIB उजुरी  प्रक्रियाको उदे्दश्य सवासािारणलाई EIB समूहले केही गलि गरेको लागेमा जसै्त सवासािारणको एकजना 

सदस्यलाई यक्रद EIB ले कुव्यवस्थाको काया गरेको भने्न लागेमा क्रववादको वैकन्धिक र  प्रथम समािानको लाक्रग सािन 

प्रदान गनुा हो ।  । EIB क्रवरुर्द् उजुरी दिाा गने अक्रिकारको प्रयोग गदाा सवासािारणका कुनै पक्रन सदस्यलाई दुई िहको 

प्रकृयाहरू, एउटा आन्तररक - उजुरी  प्रक्रिया क्रवभाग (EIB-CM) - र अको बाह्य - युरोपेली लोकपाल (EO) मा पहँि छ । 
 

EIB-CM प्रकृयाको नक्रिजा वा EIB को समूहको  कायाक्रविीसँग सनु्तष्ट नहने उजुरीकिााहरूसँग EIB क्रवरुर्द् कुव्यवस्थाको 

उजुरी दिाा गने अक्रिकार छ । 
 

कुनै पक्रन ईयू (EU) नागररक वा इकाईले कुव्यवस्थाको आिारमा कुनै पक्रन ईयु संस्था वा क्रनकायको छानबीनको लाक्रग 

पुनरावेदन गनाको लाक्रग 1992 को  मान्धरि ि सन्धि द्वारा EOको "सृजना" गररएको क्रथयो । कुव्यवस्थाको अथा नराम्रो वा 

असिल व्यवस्था हो । EIB समूह यो लागू हने क्रविान र / वा स्थाक्रपि नीक्रि, स्तर र प्रकृयाहरू अनुरुप काया गना असिल 

भएमा, सुव्यवस्थाको क्रसर्द्ान्तको आदर गना असिल भएमा वा मानव अक्रिकारकोउलं्लघन गरेमा हन्छ । EO द्वारा उद्िृि 

गररएका केही उदाहरणहरूमा :प्रशासक्रनक अक्रनयक्रमििाहरू, पक्षपाि, भेदभाव, उजााको दुरुपयोग, जवाि क्रदन असिल, 

जानकारी क्रदन अन्धिकार गनुा, अनावश्यक क्रिलासुस्ती आक्रद हन् ।कु व्यवस्था EIB समूहले गरेको गक्रिक्रवक्रिहरूको वािावरण 

वा सामाक्रजक प्रभाव पाने, पररयोजनाििसँग सम्बन्धिि नीक्रिहरू िथा EIB का अन्य लागूयोग्य नीक्रिहरूसँग पक्रन सम्बन्धिि 

हन सक्छन् । 
 

EIB उजुरी प्रक्रिया यसको नीक्रि र प्रकृयाहरूसँग EIB द्वारा गैर-अनुपालनलाई मात्र सम्बोिन गने नभई, पररयोजनाहरूको 

कायाान्वयन सन्दभामा जसै्त उजुरीकिााहरूद्वारा उठान गररएको समस्या (हरू)कोसमािान गना पक्रन प्रयास गदाछ । 
 

EIBको उजुरी प्रक्रियाको सन्दभामा थप र क्रवसृ्ति जानकारीको लाक्रग, कृपया हाम्रो 

वेबसाइट:https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm मा जानुहोस् 
 

प्रारम्भिक मुल्ाांकन प्रवतिेदन 
 

EIB-CM को क्रसर्द्ान्तहरू, सन्दभा र कायाक्रवक्रिको क्रनयमले बनाएको खाका अनुसार, प्रारन्धिक मूल्ांकन सत्य-िथ्य खोजे्न 

ििा  उनु्मख छ र सािारणिया क्रनम्नक्रलखि ििा  लक्रक्षि रहेको छ : 
 

 उजुरीकिााहरूद्वारा उठान गररएका िासोहरू प्रष्ट पाना,उजुरीकिााहरूको आरोपहरू बुझ्न र पररयोजनाका अन्य 

सरोकारवालाहरूको क्रविार अझ राम्ररी बुझ्न िथा कायाके्षत्रको अवस्थामा एउटा न्धस्थक्रि स्थापना गना; 

 EIB द्वारा प्रायोक्रजि यी पररयोजनाहरूले क्रनम्त्त्याएको सामाक्रजक वा पयाावरणीय पररणाम र / वाव्यवस्थाले उठान 

गररएको गिीर िासोको वैििा बुझे्न; 

 पररयोजनाका सरोकारवालाहरू(जसै्त :उजुरीकिााहरू, बैंककासेवाहरू र पररयोजनाका प्रवर्द्ाक)ले  आरोपसँग 

सम्बन्धिि समािानहरू गछा न कस गदैनन् र कसरी गछा न् भनेर आंकलन गने;  

 उजुरीकिााहरू (जसै्त, पक्षहरू बीि छानक्रबन, अनुपालनको समीक्षा, सहजीकरण वा मध्यस्थिा, िर यसमा 

सीक्रमि छैन) ले उठान गरेका मुद्दाहरू  को समािान गना EIB-CMद्वारा थप काम आवश्यक भएको वा नभएको 

क्रनर्क्योल गने । 

  

https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm
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4. 

शब्दािली 
 

ACA अन्नपूणा संरक्षण के्षत्र 

CIA कुल प्रभाव मुल्ांकन 

CMPTR EIB उजुरी प्रक्रियाका क्रसर्द्ान्तहरू, सन्दभाका शिाहरू र प्रकृयाको क्रनयम 

EIA वािावरण प्रभाव मूल्ांकन 

EIB युरोपेली लगानी बैंक 

EIB-CM EIB उजुरी प्रक्रिया 

EMF क्रवद्युक्रिय र िुम्बकीय के्षत्र 

EMP वािावरणीय व्यवस्थापन कायािम 

EO युरोपेली लोकपाल 

EU युरोपेली संघ 

FPIC ििन्त्र, पूवा र सूक्रिि सहमक्रि 

GPS क्रवश्वव्यापी स्थान क्रनिाारण प्रणाली 

GRM गुनासो पुन:सम्बोिन प्रक्रिया 

IEE प्रारन्धिक वािावरणीय जाँि 

ILO अन्तरााक्रष्टि य श्रम संगठन 

km क्रकलोक्रमटर 

kV क्रकलोभोल्ट 

LAHURNIP नेपाली आक्रदवासी जनजाक्रिको मानवअक्रिकारको लाक्रग वकीलहरूको संघ 

NEA नेपाल क्रवद्युि प्राक्रिकरण 

NEFIN नेपाल आक्रदवासी जनजाक्रि संघ 

NGO गैर-सरकारी संस्था 

PAP पररयोजनाद्वारा प्रभाक्रवि व्यन्धि 

PSEP उजाा प्रणाली क्रवस्तार पररयोजना 

RIPP पुनवाास िथा आक्रदवासी योजना 

RoW बाटोको अक्रिकार 

SEA रणनीक्रिक वािावरणीय मुल्ांकन 

UNDRIP आक्रदवासी को अक्रिकार सम्बिी क्रवश्वव्यापी घोषणापत्र 

UTM क्रवश्वव्यापी व्यासयुि नक्ांकन 
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6. 

 

प्रारम्भिक  मुल्ाांकन  प्रवतिेदन  
 

 
 

उजुरीकताकहरू: ििन्त्र, पूवा र सूक्रिि सहमक्रि("FPIC")  िथा अक्रिकार मन्च 

प्राप्त वमवत: 8 अक्टोबर 2018 

उजुरीको मुख्य विषय: अपयााप्त परामशा र लागू हने ठाउँमा FPICको कमी; वािावरनीय र सामाक्रजक 

प्रभावको उक्रिि मूल्ांकनमा कमी; PAP हरूको लाक्रग अपयााप्त क्षक्रिपूक्रिा । 

1 उजुरी 
 

1.1 ििन्त्र, पूवा र सूक्रिि सहमक्रि ("FPIC") र अक्रिकार मन्च("उजुरीकिााहरू") ले 8 अक्टोबर 2018 मा EIB 

उजुरी प्रक्रिया (EIB-CM) मा EIB द्वारा प्रायोक्रजि 220 केभी (kV)मस्यााङ्दी कररर्डोर उच्च भोले्टजको 

प्रसारण लाइन िथा के्षत्रमा अन्य जल क्रवद्युि के्षत्र क्रवकासको भागको सन्दभामा मध्यस्थिाको लाक्रग अनुरोि 

गरर पत्र पठाएको क्रथयो । मध्यस्थिाको लाक्रग अनुरोि गररएका आरोपहरू िलको िाक्रलका 1 मा उले्लख 

गररएको छ । सहकाया समािान प्रकृया सिव नभएको अवस्थामा वा मुद्दाहरू समािान क्रबना अन्त्य भएमा, 

उजुरीकिााहरूले अनुपालन समीक्षाको लाक्रग अनुरोि गदाछ । 

िाक्रलका 1 – आरोपहरूको सारांश 

1.2 उजुरीकिााहरूले EIB ले रकम उपलब्ध नगराएको 132 केभी भुलभुले मध्य-मस्यााङ्दी प्रसारणलाइनसँग  

सम्बन्धिि भ्रष्टािार अभ्यासहरू सम्बन्धि िासो पक्रन उठान गरे । उजुरी किााहरूद्वारा उठान गररएका यी 

मुद्दाहरू िाँसो भन्दा बाक्रहरका क्रथए जुन पररयोजना आिैमा दोहररन सके्न समान अभ्यासहरू क्रथए । 

भ्रष्टािारका अभ्यासहरू सम्बन्धि िाँसोहरूलाई EIB को जालसाजी छानक्रबन सेवामा पठाइयो । 

  

 उजुरीकिााहरूद्वारा उठान गररएको आरोपहरू क्रनम्न कुरासँग सम्बन्धिि छन्: 

1) पयााप्त परामशा, सहमक्रिको खोजी र पररयोजना िथा यसको प्रभावको बारेमा जानकारी साझेदारी / 

खुलासामा कमी; 

2) उक्रिि क्षक्रिपूक्रिा प्रकृया, योजना साझेदारी लाभ र उपयुि जनगणनाको कमी 

3) पररयोजनाबाट प्रभाक्रवि आक्रदवासी समुदायको क्रवषयमा पयााप्त FPIC प्रकृयामा कमी 

4) सम्पादन गररएका पयाावरण र सामाक्रजक अध्ययनको वसु्त र समयको माक्रमलामा अपयााप्तिा 

(अध्ययनमा कटौिी र समग्र प्रभाव मूल्ांकनको कमीको आरोप) 
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7. 

2 पृष्ठभूवम जानकारी 

2.1 उजुरीकिााहरूले EIB द्वारा प्रायोक्रजि उजाा प्रक्रिया क्रवस्तार पररयोजना ("PSEP" वा "पररयोजना") 

कोभागको रुपमा 220 केभी मस्यााङ्दी प्रसारण लाइन सक्रहि लमजुङ क्रजल्लामा िेरै  जलक्रवद्युि 

पररयोजनाहरू िथा प्रसारण लाइनहरूको सन्दभा क्रलएका छन् । EIB-CM ले उजुरीमा उले्लख भएका 

अन्य पररयोजनाहरू EIB द्वारा प्रायोक्रजि नभएको क्रटपोट गरेका छन् । 

2.2 पररयोजनामा सािवटा नयाँ उच्च-भोले्टजको प्रसारण लाइनको क्रनमााण, सम्बन्धिि सब-रेशनहरू र 

क्रवद्यमान िेरै सब-रेशनहरूको क्रवस्तार र स्तरोन्नक्रि सक्रहि राक्रष्टि य उजाा प्रसारण क्रग्रर्डको लगानीमा 

प्राथक्रमकिा लगानी समावेश छन् । पररयोजनाको एक प्रमुख घटकमा मनाङ,खुक्रद, उदीपुर, माक्रका िोक 

र भरिपुरमा पाँिवटा नयाँ सब-रेशनहरू सक्रहि  मस्यााङदी कररर्डोर भक्रनने मनाङ देन्धखभरिपुर 

सम्मको 220 केभी प्रसारण लाइन हो । पररयोजनाले राक्रष्टि य क्रग्रर्डमा नयाँ जल क्रवद्युि योजनाहरू जर्डान 

गरेर घरेलू माँग पुरा गने उदे्दश्य क्रलएको छ । 

2.3 युरोपेली लगानी बैंक (EIB) ले पररयोजनाको लाक्रग EUR 95m सम्मको लगानीको ऋण प्रदान गरररहेको छ 

। ऋणलाई EIB को क्रनदेशकको बोर्डाद्वारा 16 सेपे्टम्बर 2014 मा िीकृि भएको क्रथयो । ऋण क्रलने अथा 

मन्त्रालयद्वारा प्रक्रिक्रनक्रित्व गररएको संघीय लोकिान्धन्त्रक गणिन्त्र नेपाल हो र अन्धन्तम लाभान्धन्वि िथा 

पररयोजना-कायाान्वयन गने क्रनकाय नेपाल क्रवद्युि प्राक्रिकरण NEA हँदा (NEA वा प्रवर्द्ाक) हो । EIB ले 

पररयोजनाको दुईवटा अलग घटकहरू, क्रवशेष गरर मनाङ देन्धख भरिपुर सम्म (अनुमाक्रनि लम्बाइ 109.7 

क्रकमी) मनाङ, खुक्रद, उदीपुर, माक्रका िोक र भरिपुरमा पाँिवटा सम्बन्धिि सब-रेशनहरू सक्रहिको 220 

केभी प्रसारण लाइन िथा समुद्रटार देन्धख क्रत्रशुलीसम्म सम्बन्धिि समुद्रटारमा सब रेशन र क्रत्रशुली सब 

रेशनमा एउटा खण्ड सबरेशन र 132 केभी प्रसारण लाइनलाई रकम उपलब्ध गराइरहेको छ ।2 

2.4 उजुरीकिााहरूले अन्य जलक्रवद्युि उत्पादन पररयोजनाहरू िथा 132 केभी भुलभुले मध्य-मस्यााङ्दी 

प्रसारण लाइन जस्ता प्रसारण लाइनहरू EIB को वािावरणीय िथा सामाक्रजक हािे पुस्तक अनुरुप 

सुक्रविाहरूलाई मनन गना योग्य भएको िका  गरे । उजुरीकिााहरूले उले्लख गरेका अन्य पररयोजनाहरू 

EIB को गरेको वािावरण र सामाक्रजक क्रनदेक्रशका अनुरुप सम्बन्धिि सुक्रविाहरू भएको वा नभएको यस 

िरणमा क्रनिााररि गना सक्रकँदैन र पूणा अनुपालन समीक्षाको क्रवषय हनु पनेछ । 

2.5 बैंकले गरेको मूल्ांकन गदाा पररयोजनाका मुख्य जोन्धखमहरू मधे्य सामाक्रजक र पयाावरणीय जोन्धखमका 

साथै कायाान्वयन आंकलन गररएको क्रथयो । क्रनदेशकको बोर्डालाई  क्रदइएको प्रक्रिवेदनले, वािावरणीय 

व्यवस्थापन कायािम (EMP) मा सिाक्रवि नकारात्मक प्रभावहरूबाट जोक्रगने, नू्यनगने र हटाउने 

उपायहरू पक्रहिान गररएका क्रथए र यसले प्रारन्धिक वािावरणीय पररक्षण (IEE) र वािावरणीय प्रभाव 

मुल्ांकन (EIA) का क्रनष्कषा र क्रसिाररसहरूलाई ध्यानमा क्रलने कुरा उले्लख गरेको क्रथयो । कायाान्वयनको 

जोन्धखम कम गनाको लाक्रग, EMP को िथा पुनवाास र आक्रदवासी जनजाक्रिहरूको योजना (RIPP) को क्रवकास 

र कायाान्वयन गना NEA लाई पररयोजना ियारी सहयोग सेवाहरू मािा ि प्रवर्द्ाकको क्षमिा सुदृि गना 

आवश्य देन्धखएको क्रथयो । यस बाहेक, NEA लाई पररयोजना कायाान्वयन गना सहयोग गनाको लाक्रग 

पररयोजना सुपररवेक्षण सल्लाहकार क्रनयुि गना EIB सेवाहरूले सुझाव क्रदएको क्रथयो । 

  

                                                           
2 पररयोजनाका अन्य घटकहरूलाई अन्य कोषका स्रोिहरूले समेक्रटएको छ । 
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8. 

3 EIB-CM द्वारा सम्पादन गररएको काम 
 

3.1 EIB-CM ले 19 अक्टोबर 2018 मा उजुरी प्रान्धप्त िीकार गयो र उजुरीकिााहरूलाई उनीहरूको यो 

माक्रमलाको लाक्रग एक समीक्षा पूरा गने जानकारी क्रदयो र क्रिनीहरूले एक औपिाररक जवाि आशा गने 

क्रमक्रि क्रिनीहरूलाई सूक्रिि गरे । 

3.2 EIB-CM ले पररयोजनासँग सम्बन्धिि थप जानकारी प्राप्त गना, आरोपहरू र स्थानीय समुदायको अवस्था 

जान्न  प्राप्त गना EIB सेवाहरू समावेश भएको पररयोजनासँग 7 नोभेम्बर 2018 मा पक्रहलो बैठक आयोजना 

गयो । यसै सन्दभामा, EIB-CM ले प्राप्त गरेको क्रवशेष गरर उजुरीकिााहरूलाई समथान गने गैससद्वारा 

गररएको पररयोजनाको प्रगक्रि र जानकारीको अनुरोिको प्रतु्यत्तरको ियारी भइरहेको क्रथयो । एउटै 

स्थानको लाक्रग  क्रवक्रभन्न नामहरू क्रदइएको र अक्षांश नाप्नको लाक्रग जीपीएस (GPS) प्रणालीमा 

िरकहरूसँग सम्बन्धिि जस्ता थुपै्र अन्य मुद्दाहरूमा पक्रन छलिल गररएको क्रथयो । EIB सेवाहरूले NEA 

लाई परामशार FPIC प्रकृयाको बारेमा स्पक्रष्टकरण पक्रन माँग गरेको कुरा EIB-CM लाई जानकारी क्रदए । 

3.3 EIB द्वारा प्रायोक्रजि घटकको एक क्रवसृ्ति व्याख्या प्राप्त गना र समग्र पररयोजनाको साथै प्रवर्द्ाकले 

सेवाहरू अनुसार सामना गनुा परेका िुनौिीहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नको लाक्रग 5 क्रर्डसेम्बर 2018 मा, 

EIB-CM ले क्रजमे्मवार इन्धन्जक्रनयरसँग भेट गयो । 

3.4 पररयोजनाबाट प्रभाक्रवि भएको समुदायहरू प्रवर्द्ाक र राक्रष्टि य अक्रिकृिहरूसँग भेट्न EIB-CM 14 र 20 

मािा 2019 को बीिमा, नेपाल क्रमसनमा गयो । 15 र 18 मािाको बीिमा, EIB-CM ले पाँिवटा गाउँमा 

समुदायहरूसँग भेटघाट गयो र लमजुङ क्रजल्ला र अनुमाक्रनि बाटोको अक्रिकारसँग जोर्डीएको वा िलको 

220 केभी टावर लाक्रग प्रस्ताक्रवि थुपै्र साइटहरू र बाटोको िल वा नक्रजकै RoW माक्रनएका साइटहरूको 

भ्रमण पक्रन गयो । लमजुङमा हँदा, EIB-CM ले उजुरीकिााहरूको सल्लाहकारहरूको उत्तरदाक्रयत्व 

परामशादािा3 प्रक्रिक्रनक्रिहरू र नेपाली आक्रदवासी जनजाक्रिहरूको मानवअक्रिकारको लाक्रग वकीलहरूको 

संघ (LAHURNIP)4 सँग पक्रन भेटघाट गयो । EIB-CM ले 19 र 20 मािामा, काठमार्डौमंा ऊजाा मन्त्रालय, 

वन िथा वािावरण मन्त्रालय, NEA, ईयू प्रक्रिक्रनक्रि मण्डल र आक्रदवासी जनजाक्रिहरूको राक्रष्टि य 

क्रवशेषज्ञसँग भेटघाट गयो । 

4 वनयामक खाका 
 

4.1 EIB को उजुरी  प्रविया अविकार पत्र 
 

4.1.1 EIB-CM को नीक्रि र सन्चालन प्रकृयाहरू EIB समूहको क्रवरुर्द् दिाा भएको कुव्यवस्थाको उजुरी (EIB 

उजुरी प्रक्रियाका क्रसर्द्ान्तहरूको िारा 4.1 शीषाक II "क्रसर्द्ान्तहरू", सन्दभाका शिाहरू र प्रकृयाहरूको 

क्रनयम- CMPTR)5 मा लागू हन्छ । उजुरीले EIB समूह र यसका कायाहरूर / वा भुलहरू (EIB CMPTR को 

"प्रकृयाको क्रनयम" को िारा4.1 शीषाक IV) मा कुनै कुव्यवस्थाको आरोपसँग सरोकार राख्न सके्नछ । 
 

4.1.2 शीषाक III कोिारा 4.2 बमोक्रजम, EIB-CMले उजुरीको क्रवषय अन्तरगि जानकारीहरू जम्मा गने र समीक्षा 

गने, EIB समूहको नीक्रि र प्रकृयाहरूको पालना भए-नभएको र क्रवशेष गरर असलव्यवस्था, प्रकटीकरण 

र पारदक्रशािाको सन्दभामा EIB-CM को समूहको नीक्रिहरूको अनुपालन भए-नभएको बारेमा उपयुि 

सोिपुछ गदाछ । CMPTR को "सन्दभाका शिाहरू" क्रशषाक III को िारा 2.1 अनुसार EIB समूह सबै 

                                                           

3 https://www.accountabilitycounsel.org/ । 

4 https://www.lahurnip.org/ ।  

5 उजुरी 8 अक्टोबर 2018 मा प्राप्त भएको हनाले, 31 अक्टोबर 2012 मा संशोिन गररएको EIB-CM का क्रसर्द्ान्तहरू, 

सन्दभाको शिाहरू र प्रकृयाको क्रनयमहरू लागू हन्छ । 



नेपाल क्रवद्युि प्रणाली क्रवस्तार पररयोजना 

 

9. 

आन्तररक र बाह्य सरोकारवालाहरूको िासोको सुरक्षा गदै उदे्दश्यमूलक उच्चिम स्तरमा प्रते्यक 

उजुरीलाई व्यवहार गदाछ । 

 

4.2 EIB  मानकहरू 

क्रवत्त ठेक्का र सहायक ऋण सम्त्झौिामा स्थाक्रपि करारको दाक्रयत्वमा आिाररि रहेर क्रनम्न पाठहरू लागू 

हन सके्नछ: 

 वािावरण र सामाक्रजक क्रसर्द्ान्त र मानककोको EIB क्रववरण6  

 EIB को वािावरण र सामाक्रजक क्रनदेक्रशका (2013 संस्करण)7 
 

4.3 अन्तररावरि य मानक 
 

नेपालले सिाक्रवि रुपमा विामान माक्रमलामा लागू हन सके्न क्रनम्न क्रलन्धखि अन्तरराक्रष्टि य मानकहरूलाई 

अनुमोदन वा  समथान गरेको छ  जुन : 

 आक्रथाक, सामाक्रजक र सांसृ्कक्रिक अक्रिकारको अन्तरााक्रष्टि य सम्त्झौिा 1976, नेपालद्वारा 1991 मा 

अनुमोदन गररएको । 

 नेपालद्वारा 2007 मा आक्रदवासी र जनजाक्रिहरूको आईएलओसमे्मलन 169, लाई 

अनुमोदन गररएको । 

 नेपालद्वारा 2007 मा आक्रदवासी हरूको अक्रिकारको क्रवश्वव्यापी घोषणापत्र (UNDRIP),  समथान 

गररएको छ ।  
 

4.4 रावरि य कानून र वनयमािली 
 

अरुहरू मधे्य क्रनम्न क्रलन्धखि राक्रष्टि य कानून विामान माक्रमलामा लागू हन सके्नछ: 

 नेपालको संक्रविान8 जसले िच्छ वािावरण, सूिनाको अक्रिकार, भाषा र संसृ्कक्रिको अक्रिकार, 

आक्रदवासी जनजाक्रिहरूको अक्रिकार, सम्पक्रत्तको अक्रिकार जस्ता आिारभूि अक्रिकार सुक्रनक्रिि 

गदाछ 

 आक्रदवासी  जनजाक्रि ऐन, 2058 (2002)को लाक्रग राक्रष्टि य  प्रक्रिष्ठान 

 वािावरण संरक्षण ऐन, 2053 (1997)9 

 वािावरण संरक्षण क्रनयम, 2054 (1997)10 

 सूिनामा अक्रिकार ऐन, 2064 (2007)11 

 भूक्रम अक्रिग्रहण ऐन, 2034 (1977)12 

 भूक्रम अक्रिग्रहण, पूवाािार क्रवकास पररयोजनाहरूका लाक्रग पुनवाास नीक्रि,2071 (2014)13 

 राक्रष्टि य वािावरण प्रभाव मुल्ांकन क्रनदेक्रशका, 2050 (1993)14 

 राक्रष्टि य क्रनकुन्ज र वन्य जनु्त संरक्षण ऐन, 2029 (1973)15 

 वन ऐन, 2049 (1993)16 

 स्थानीय िायत्त शासन ऐन, 2055 (1999)17 

                                                           
6http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf2009 
7http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf 
8 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/constitution/constitution-of-nepal 
9 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep52633.pdf 
10 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/environment-protection-
rules-2054-1997 
11 http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/10/right-to-information-act-2064-2007.pdf 
12 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/16301 
13 https://www.npc.gov.np/images/category/Land_Policy_Book_and_Cover_page2.pdf 
14 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf 
15 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/13512 
16 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/15933 
17 https://www.undp.org/content/dam/nepal/docs/reports/governance/UNDP_NP_Local%20SelfGovernance%20Act%201999,%20 
MoLJ,HMG.pdf. 

http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf
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10. 

 क्रवद्िुि क्रनयमावली, 2050 (1993)18 

 नेपाल सन्धि ऐन, 2047 (1990)19 

 

4.5  साथै, स्थानीय बैंकहरूको राक्रष्टि य क्रनयमन खाका अनुसार RoW भूक्रमको प्रयोग क्रििोको रूपमा प्रयोग 

गना प्रासंक्रगक हन सक्छ । 

 

 

5 प्रारम्भिक मुल्ाांकन 

 

5.1 प्रारन्धिक मूल्ांकनको िममा, EIB-CM ले पररयोजना दस्तावेज र उपलब्ध उक्रिि सञ्चार,उजुरीकिााहरू, 

अन्य सरोकारवालाहरू र सान्दक्रभाक क्रनयमन रूपरेखाबाट प्राप्त कागजाि र सम्त्झौिाहरूको समीक्षा  

गररयो । 

5.2 EIB-CM ले उजुरीकिााहरूले पेश गरेका र लगाएका आरोपका माक्रमलाहरूलाई क्रनम्न क्रलन्धखि िार मुख्य 

समूहहरूमा वगीकरण गना सक्रकने कुरा मनन् गरेको छ र जसलाई िल िमश: सम्बोिन गररनेछ: 

i. पयााप्त परामशा, सहमक्रिको खोजी र पररयोजना, यसको प्रभावको बारेमा जानकारी साझेदारी / 

खुलासामा कमीको आरोप र कसरी प्रते्यक प्रभावबाट बिाउन, कम गना वा क्षक्रिपूक्रिा क्रिना सक्रकन्छ; 

ii. उक्रिि क्षक्रिपूक्रिा प्रकृया, योजना साझेदारी लाभ र उपयुि  गणनाको कमीको आरोप 

iii. पररयोजनाबाट प्रभाक्रवि आक्रदवासी जनजाक्रि समुदायको क्रवषयमा पयााप्त FPIC प्रकृयामा कमीको 

आरोप 

iv. सम्पादन गररएका पयाावरण र सामाक्रजक अध्ययनको वसु्त र समयको माक्रमलामा अपयााप्तिाको 

आरोप । 

5.3 पयाकप्त परामशक, सहमवतको खोजी र पररयोजना तथा यसको प्रभािको बारेमा जानकारी 

साझेदारी / खुलासामा कमीको आरोप र कसरी प्रते्यक प्रभािबाट बचाउन, कम गनक िा 

क्षवतपूवतक वतनक सवकन्छ 

5.3.1 उजुरीकिााहरूले अक्रिकांश वािावरण र सामाक्रजक अध्ययन जारी गररएका  छैन भने्न  सोिेका छन्, 

उदाहरणका लाक्रग, टावर स्थापनाको क्रनणाय गरेपक्रछ मात्र RIPP उपलब्ध हनेछ र त्यसैले प्रभाक्रवि 

माक्रनसहरूसँग गररएको कुनै पक्रन परामशा आक्रिकाररक हँदैन भने्न ठानेका छन् । नेपाली 

अक्रिकृिहरूद्वारा सन्चालन गररएको, प्रसारण लाइनको नीक्रिको मस्यौदाको लाक्रग कुनै उक्रिि परामशा 

नगररएको पक्रन आरोप लगाएका क्रथए । उजुरीकिााहरूले प्रवर्द्ाकको प्रबि क्रनदेशकसँग व्यन्धिगि रुपमा 

भेटघाट गरेर उनीहरूको  िासो उठाएको, िर कुनै िाइदा नभएको पक्रन व्याख्या गरे । िसथा 

उजुरीकिााहरूले EIB-CM लाई समुदाय, प्रवर्द्ाक राक्रष्टि य प्राक्रिकरण, EIB को सेवाहरू र, आवश्यक 

भएमा, के्षत्रको जलक्रवद्युि के्षत्रका क्रवकासकिााहरूलाई संलग्न गरर मध्यस्थिा प्रकृयाको लाक्रग अनुरोि 

गरे जसले समुदायलाई प्रसारण लाईनको मागाको बारेमा र टावरहरू राखे्न स्थानको बारेमा थप प्रभावकारी 

रुपमा सञ्चार गना अनुमक्रि क्रदन्छ । 

5.3.2 उजुरीकिााहरूले प्राक्रवक्रिक कागजािहरू अंगे्रजीमा मात्र उपलब्ध भएको र खस नेपाली बाहेक स्थानीय 

भाषामा परामशा नगररएको दाबी गछा न् । 

                                                           
18 http://www.doed.gov.np/policy/Electricity_Regulation_2050-english.pdf. 
19 http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/10/treaty-act-2047-1990.pdf. 
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5.3.3 उनीहरूले प्रभाक्रवि व्यन्धिहरूसँग पक्रहिान र परामशाको सन्दभामा प्रवर्द्ाकले अनुपालन नगरेको जसमा 

स्थानीय मानक स्तरमा भूक्रमहीन, वृर्द् माक्रनस, मक्रहला, केटाकेटी, दक्रलि, आक्रदवासी जनजाक्रिहरू र भू-

िाक्रमत्व नभएका व्यन्धिहरूसँग क्रनरन्तर परामशा आवश्यक भएको दावी गरे । EIB-CM को क्रमशनको 

बेलामा, कक्रथि रूपमा 220 kV प्रसारण लाइनबाट प्रभाक्रवि भएको भक्रनएका क्रवक्रभन्न समुदायका 

सदस्यहरुले उनीहरूको खेिमा रािो क्रिन्ह नदेख्दासम्म उनीहरूलाई पररयोजनाको बारेमा थाहा 

नभएको व्याख्या गरे । यसबाहेक, EIB-CM ले आफ्नो क्रमशनको बेलामा थाहा पायो क्रक केही जोन्धखममा 

रहेका समूहहरू (जसै्त: दक्रलि मक्रहलाहरू) ले ठूला सामुदाक्रयक सेक्रटङहरुमा आफ्नो िाँसोहरू व्यि 

गना सहज महशुस गरेनन् । 

5.3.4 उजुरीकिााहरूले स्थानीय माक्रनसहरूलाई स्थानीय अक्रिकृिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा िम्त्र्क्याएको 

वा िसााएको दाबी गरे । त्यसैगरर, उनीहरूले उजुरीकिााहरूको नेिृत्वलाई िम्त्की क्रदएको र समुदायलाई 

उिालेको आरोप लगाएको दाबी गरे ।  

5.3.5 EIB-CMले क्रटपोट गरेको छ क्रक, उत्तरदाक्रयत्व पररषद र LAHURNIP को क्रमक्रि 5 क्रर्डसेम्बर 2018 को एउटा 

पत्रमा, EIB सेवाहरूले उले्लख गरेको छ क्रक NEA ले टावर प्यार्डका सबै प्रभाक्रवि जग्गािनीहरूलाई 

भूक्रमको सिाक्रवि अक्रिग्रहणको बारेमा सूक्रिि गररएको क्रथयो र िलिरुप उनीहरूसंग परामशा गररएको 

छ । यसबाहेक, पत्रले प्रस्ताक्रवि प्रसारण लाइन अन्तगाि घर जग्गा भएका उपलब्ध सबै व्यन्धिहरूका 

साथै प्रसारण टावरबाट प्रभाक्रवि जग्गाका व्यन्धिहरूलाई सावाजक्रनक परामशा बैठकहरूमा आमन्धन्त्रि 

गररएको क्रथयो भनेर उले्लख गररएको छ । पत्रअनुसार, NEA ले आक्रदवासी जनजाक्रि, दक्रलि, र पुरुष र 

मक्रहलाको पक्रहिान गरेको प्रमाण उपलब्ध गराएको क्रथयो ।20 EIB सेवाहरूले EIB-CM लाई थप सूक्रिि गरे 

क्रक आक्रदवासी जनजाक्रि राक्रष्टि यिा नेपालको संघ(NEFIN) सँग क्रटप्पणीको लाक्रग EIA साझा गररएको क्रथयो । 

 

5.3.6 यस बाहेक EIB सेवाहरूले NEA लाई थप आग्रह गरेको क्रथयो i) RoW मा पने घरजग्गा भएका व्यन्धिहरूको 

स्पष्ट रुपमा क्रनक्रदाष्ट गना; ii) परामशाका बैठकहरूमा उपन्धस्थि प्रक्रिक्रनक्रिहरू िथा ठोस पररणाम र गररएका 

सम्त्झौिाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गना; iii) RoW को असर परेका माक्रनसहरूसँग उनीहरूलाई 

उपयुि समयमा र सहज िररकाले पुन: परामशा गना मनन् गना; र iv) FPIC प्रकृया अयोग्य ठाक्रनएको 

घटनामा पुन: FPIC क्रसर्द्ान्तहरू लागू गना । 

5.3.7 NEA ले EIB-CM सँगको बैठकमा IEE द्वारा समेक्रटएको लाइनको भागको रुपमा पयााप्त परामशा गररएको 

र अन्धन्तम कागजािमा परामशालाई व्याख्या गररएको र लागू योग्य सामाक्रजक र पयाावरणीय स्तर अनुरुप 

नै गररएको िका  गरे । उले्लखनीय रुपमा, के्षत्रमा काम गने NEA का स्थानीय अक्रिकृिहरू, स्थानीय 

क्रशक्षकहरू र केही नागररक समाज संस्थाहरू द्वारा परामशा बैठकसँग सम्बन्धिि जानकारी सावाजक्रनक 

गररएको क्रथयो र जानकारी अगाक्रर्ड बिाइएको कुरा सुक्रनन्धस्िि गररएको क्रथयो । NEA ले थप भन्यो क्रक EIB-

CM सँगको बैठकमा समुदायहरूसँग नेपालीमा आयोजना गररएको क्रथयो िर त्यहाँ आवश्यक रूपमा 

स्थानीय भाषामा अनुवाद गना स्थानीय अक्रिकृिहरू क्रथए । NEA का अनुसार, प्रदान गररने छ पररयोजनामा 

लाभको प्रकारको जानकारीको क्रववरण (योग्यिाको म्याक्रटि क्स)21  परामशा बैठकहरू समयमा प्रदान 

गररएको क्रथयो । NEA ले परामशा पक्रछ यो समुदाय परामशा भएको पक्रछ आफ्नो क्रटपोट पक्रन गने प्रदान 

स्थानीय नगरपाक्रलका र अन्य स्थानीय अक्रिकृिहरूसँग भएको क्रथयो । NEA को अनुसार, प्राप्त केही 

क्रटपोटहरू अन्धन्तम प्रक्रिवेदनमा समावेश गररएका क्रथए । 

5.3.8 NEA ले िका  गरे अनुसार ACA मािा ि पाररि लाइनको भाग लाक्रग EIA को लाक्रग, 30 वटा भन्दा बिी 

सभाहरूमा क्रवक्रभन्न स्थानहरूमा आयोक्रजि गररएको  िका  गरेको क्रथयो ।22 NEA का अनुसार सबै स्थानीय 

                                                           
20 EIB-CM ले घरिुरी सवेक्षण प्राप्त गरेको छैन । EIB-CM को दृक्रष्टकोणमा, यसको खुलासा एक सहकायाात्मक समािान प्रक्रियाको अवक्रिमा आंकलन 

गररनुपछा  जसलाई खण्ड 6 मा छलिल गररएको छ । 

21 EIB-CM ले योग्यिा म्याक्रटि क्स वा समान कागजाि प्राप्त गरेको छैन । साझेदारी समािान प्रक्रियाको भागको रूपमा उजुरीकिााहरूसँग साझेदारी गनाको 

लाक्रग यसले सुझाव क्रदन्छ । 

22 EIB-CM ले उदीपुर र भरिपुर खण्डमा समान जानकारी प्राप्त गरेको छैन । 
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सक्रमक्रिहरू, संस्थाहरू र एनजीओसँग परामशा गररएको क्रथयो । NEA ले पक्रहलै् घोषणा गरर घर-घरमा 

गई परामशा गरेको पक्रन उले्लख गरेको क्रथयो । मस्यौदाको प्रक्रिवेदन प्रकाक्रशि गरर वन िथा  वािावरण 

मन्त्रालयमा पेश गररएको क्रथयो जसले सूिना प्रकाक्रशि गरर हरेक स्थानीय ग्रामीण नगरपाक्रलकामा 

साझेदारी गररएको क्रथयो  (मस्यौदा प्रक्रिवेदनको सारांश नेपालीमा प्रदान गररएको क्रथयो) ।  NEA का 

अनुसार, 30 क्रदनको सावाजक्रनक सूिना पक्रछ, अनुमोदनको लाक्रग मस्यौदाको बारेमा छलिल गनाको लाक्रग 

EIA पुनरावलोकन बैठक आयोजना गररएको क्रथयो । EIA िीकृि भएपक्रछ यो एक सावाजक्रनक दस्तावेज 

हनेछ । 

5.3.9 मे 2019 मा उजुरीकिााहरूले जवािदेहीिा पररषद र LAHURNIP को सहयोगमा जुलाई देन्धख सेपे्टम्बर 

2018 सम्म संिालन गररएको बारेमा EIB सेवाहरू र EIB-CM सँग उजुरीकिााहरूले एक सामुदाक्रयक 

सवेक्षण साझेदारी गरे ।23 यस सवेक्षण अनुसार, पररयोजना24 द्वारा प्रभाक्रवि भएका भक्रन प्रक्रदवेदन 

गररएका 123 सवेक्षण उत्तरकिााहरू मधे्य, 30% (कन्धिमा पक्रन) ले मात्र सरकारी क्रनकायहरू जसै्त: 

पररयोजना क्रनकायहरू वा स्थानीय सरकारी अक्रिकारीहरूबाट पररयोजनाको बारेमा थाहा पाएका क्रथए । 

 

5.4 अपयाकप्त क्षवतपूवतक र उवचत क्षवतपूवतक प्रकृया, योजना साझेदारी लाभ र उपयुक्त गणनाको 

कमीको आरोप 

5.4.1 उजुरीकिााहरूले कुनै उक्रिि गणना नगरर प्रसारण लाइनहरूबाट प्रभाक्रवि सम्पक्रत्त र माक्रलकहरूको 

पक्रहिान नगररएको आरोप लगाए । उनीहरूले त्यहाँ प्रसारण लाइनहरू नक्रजकै र िल जग्गा पने सम्बन्धिि 

मान्छेको पक्रहिान गने जानकारीको अभाव भएको दाबी गछा न् । क्रवगिको अनुभवको आिारमा, 

क्रिनीहरूले िी सम्पक्रत्तहरूको मूल् पररयोजनाको क्रनमााण र सञ्चालन समयमा िल गएको र हाल प्रभाक्रवि 

भूक्रमको लाक्रग एक बंिक सुरक्रक्षि गना गाह्रो हने क्रवश्वास गछा न् । जग्गाको अवमूल्न र बंिक प्राप्त गना 

कक्रठनाई प्रभाक्रवि भएका समुदायहरूका मुख्य िाँसो भएको कुरा माक्रथ उजुरीकिााहरूले गरेको 

उन्धल्लन्धखि सवेक्षणले देखाएको EIB-CM ले क्रटपोट गरेको छ । क्रिनीहरूले पक्रन प्रसारणलाइन सिाक्रवि 

नकारात्मक के्षत्रमा पयाटन राजिमा असर गने छ भने्न क्रवश्वास गछा न् । उजुरीकिााहरूले प्रभाक्रवि 

माक्रनसहरूलाई RoW मा मुक्रन पने जग्गामा रूखहरू रोप्न वा घर बनाउन प्रक्रिबि गररएको बारेमा िासो 

राखेको कुरा उजुरीकिााहरूले थप व्याख्या गरे । उजुरीकिााहरूका अनुसार, माक्रथका कुनै पक्रन कुराहरू 

क्षक्रिपूक्रिाको प्रस्ताव गररएको क्रथएन । क्रवशेष गरर, उजुरीकिााहरूले यो िका  गरे क्रक RoW मा पने जग्गाको 

लाक्रग 10% क्षक्रिपूक्रिा अपयााप्त छ र समुदायहरूलाई किीमा 100% क्षक्रिपूक्रिाको अनुरोि गरे । 

5.4.2 उजुरीकिााहरूका अनुसार, िक्रलरहेको लाभको साझेदारी, पयााप्त लाभ साझेदारी गनामा कमी भएको, 

कुशल पदहरूमा क्रनयुन्धि र िाक्रलमको सिावनाहरू र  अन्य क्रजक्रवकोपाजान पहलहरू सक्रहि 

समुदायहरूको लाक्रग पयााप्तलाभ साझेदारी गना कमी रहेको छ । NEA को अनुसार, स्थानीय कामदार र 

जीवनयापन पुनस्थाापनाको लाक्रग  क्रनयुन्धि र प्रक्रशक्षणको लाक्रग EIA मा प्राविानहरु रान्धखएका छन् । NEA 

ले कृक्रष िाक्रलम र सहयोग (पशुपालन, अक्रमलो र स्याउ) को साथै लघुक्रवत्तीय िाक्रलम लाई उदाहरणको 

रुपमा उले्लख गरेको छ । यसबाहेक, NEA ले समुदायमा आिाररि कायािमहरू जसै्त क्रवद्यालय 

पुनक्रनामााण, सावाजक्रनक बैठक स्थलहरूको क्रनमााण र खेल मैदानहरूको पुनक्रनामााण उले्लख गयो । 

5.4.3 पररयोजनाबाट प्रभाक्रवि प्रायजसो व्यन्धि (PAPs) हरूले  क्षक्रिपूक्रिा िीकार गरेका छन्, िर भूक्रमको मूल् 

अक्रिक िासोको क्रवषय हो भनेर सहमि छन् भने्न कुरा NEA को  िका   छ । NEA ले पररयोजनाको लाक्रग 

RoW मा पने जग्गाको लाक्रग 20% सम्म क्षक्रिपूक्रिा क्रदन सके्न बिाएको छ । NEA ले पक्रन एक पटक यो 

                                                           
23 EIB-CM को क्रमसनको बेलामा एउटा मस्यौदा सवेक्षण EIB-CM सँग पक्रहलै् साझेदारी गररसक्रकएको छ । 

24 जम्मा 175 जना सवेक्षणका उत्तरदािाहरू मधे्य (एकजनालाई समावेश नगररएको) 
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RoW अन्तरगि परेकोले  बैंकहरूले जमानिको रूपमा जग्गा िीकार नगने बिाए । NEA ले सरकार यो 

अभ्यास पररविान गना कानून पाररि गनुापछा  भनेर क्रवश्वास गदाछन् । NEA ले मात्र एक कायाान्वयन क्रनकाय 

हनुको यस्तो नीक्रि मुद्दाहरू सरकारसँग उठाएको गना आवश्यक भएको र NEA ले पक्रन क्षक्रिपूक्रिाको 

भुिानीको मोरे्डल संशोक्रिि हनुपछा  भनेर सहमि छ । लाभ साझेदारीको आरोक्रपि कमीको प्रक्रिकृयामा, 

NEA ले राजिको साझेदारी केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको क्रवक्रभन्न िहमा बीि व्यवस्थाद्वारा 

स्थाक्रपि हन्छ भनेर भन्यो । 

5.5 पररयोजनाबाट प्रभावित आवदिासी जनजाक्रि समुदायको विषयमा पयाकप्त FPIC प्रकृयामा कमी 

5.5.1 आक्रदवासीहरूले उपन्धस्थक्रिमा क्रदइएको उजुरीकिााहरूले एक जबजास्त FPIC प्रकृया गररएको हनसक्छ 

भने्न आरोप लगाए । यस्तो FPIC प्रकृया भागको रूपमा उजुरीकिााहरू अनुसार आक्रदवासी जनजाक्रि 

समुदायहरूलाई राम्रो क्रवश्वासमा पारेर परामशा गरेकाछन् वा  गनुापछा  वा गररएको र क्रिनीहरूलाई खुलेर 

प्रदान गना वा उनीहरूको सहमक्रिको लाक्रग यसै िममा पयााप्त जानकारी प्रदान गररयो । 

उजुरीकिााहरूको  अपयााप्त जानकारी खुलासा र परामशा गने पररयोजना र यसको प्रभाव पाने बारेमा 

प्रदान गररएको क्रथयो । उजुरीकिााहरूले पररयोजनाको क्रनणाय प्रकृयामा स्थानीय माक्रनसहरू संलग्न क्रथएन  

भने्न दाबी गछा न् । 

5.5.2 उजुरीकिााहरूले थप उले्लख गरे क्रक समुदायका माक्रनसहरू बनहरू र क्रवद्यालय र मन्धन्दर साथै पक्रवत्र 

स्थानहरूमा प्रभाव पाने र आफ्नो मुलुकमा र प्राकृक्रिक गना आक्रदवासी जनजाक्रि हरूले 'आध्यान्धत्मक 

सम्बि जसै्त समुदाय पूवाािाररूपमा समुदाक्रयक स्रोिहरूमा पररयोजनाको प्रभाव पानेबारेमा िासो राखे 

। उजुरीकिााहरूले यी  िासो FPIC प्रकृयामा राम्रोसँग सम्बोिन गना अनुरोि गरे । 5.4.2 अन्तगाि उले्लख 

गररए झैं, NEA ले क्रवद्यालयहरूमा सहयोग, क्रवद्यालय भवनहरूको पुनरुत्थान, सामुदाक्रयक बन कायाालय 

र अन्य सामुदाक्रयक भवनहरूलाई मनन् गररएको छ । 

5.5.3 प्रसारण लाइनहरू आक्रदवासी जनजाक्रि व्यन्धिहरूको सहमक्रि एक मुद्दा भएको, क्रकनभने कसैले पक्रन 

प्रसारण लाइन आफ्नो सम्पक्रत्त माक्रथबाट जान सहमि नहने कुरामा NEA  सहमि छ । व्यन्धिगि सहमक्रि 

असिव रहेकोले आिूले, स्थानीय नेिाहरूबाट सहमक्रि क्रलएको NEA ले EIB-CM लाई बिायो ।  

5.6 सम्पादन गररएका पयाकिरण र सामावजक अध्ययनको िसु्त र समयको मावमलामा 

अपयाकप्तता("कटौती गररएको" अध्ययन र समग्र प्रभाि मूल्ाांकनको कमीको आरोप) 

5.6.1 उजुरीकिााहरूले अलग वािावरण र सामाक्रजक मुल्ांकन पररयोजनाको क्रवक्रभन्न भागहरू लाक्रग सञ्चालन 

गररएको र प्रवर्द्ाक सट्टा पररयोजनाको सबैभागहरू लाक्रग EIA मानक प्रयोग भएको लाइनको खण्ड लाक्रग 

कम बक्रलयो IEE मानक प्रयोग गरेको दावी गरे । उदीपुर-भरिपुर25 खण्डको लाक्रग त्यहाँ एउटा IEE छ र 

मनाङ-उदीपुर खण्डको लाक्रग लाक्रग छुटै्ट EIA छ भनेर EIB-CM ले भनेर क्रटपोट गदाछ । 

5.6.2 यस बाहेक, उदीपुर-भरिपुर खण्ड लाक्रग IEE क्रर्डजाइन, योजना र पररयोजना कायाान्वयनको प्रश्नमा स्मरण 

गने महत्वपूणा तु्रक्रटहरू भएको छ भनेर उजुरीकिााहरू दाबी गछा न् । आरोक्रपि तु्रक्रटहरू क्रनम्न क्रलन्धखि 

लगायिका छन् : 

- प्रसारणलाइनको स्थानको लाक्रग गलि भौगोक्रलक क्रनदेशांक; 

- प्रसारण िार िलका मान्छेसँग परामशा गना क्रविलिा; 

- मागा ियनको लाक्रग क्रवशे्लषण ठीक गरेको छ भने्न देन्धखँदैन; 

- सावाजक्रनक सुरक्षा प्रभावलाई राम्ररी सम्बोिन गररएको क्रथएन; 

- के्षत्रमा भएका वनस्पक्रि र जीवको अपयााप्त मूल्ांकन; 

- वनमा पने प्रभाव बारे क्रवश्वसनीय रूपले नू्यन गररएको देन्धखएको छैन; 

                                                           

25 EIB वेबसाइटमा उपलब्ध: https://www.eib.org/en/registers/all/80938653 । 

https://www.eib.org/en/registers/all/80938653
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- पूणा पररयोजनाको लाक्रग समग्र रुपमा भन्दा, अलग पररयोजनाको सानो भागहरू लाक्रग मूल्ांकन 

गररएको क्रथयो; 

- लमजुङमा सबै पररयोजनाहरूबाट समग्र प्रभाव पाने कुरा हेनामा क्रविलिा; र 

- IEE भन्दा पक्रहले रणनीक्रिक वािावरण मुल्ांकन (SEA)को सञ्चालन गना क्रविलिा । 

5.6.3 उजुरीकिााहरूले 32 केभी भुलभुले लाइन यसलाई नेपाल PSEP मा क्रसिै जोर््डने र पररयोजनाको सिल 

कायाका लाक्रग आवश्यक भएको, पररयोजनाको एउटा सम्बन्धिि सुक्रविा छलिल गनुापने दाबी गछा न् ।26 

उजुरीकिााहरूले कुनै पक्रन थप काम 220 केभी मस्यााङ्दी कररर्डोरमा आयोक्रजि गनुा अक्रघ 132 केभी 

भुलभुले लाइनमा उठेका मुद्दाहरूको समािान गना अनुरोि गरे । 

5.6.4 आरोक्रपि रुपमा, पररयोजनाले पयााप्त क्रहमाली मौसमको अवस्था र प्रभाक्रवि समुदायको अन्य वािावरण 

र सामाक्रजक िासोलाई पयााप्त ध्यान नक्रदएको देन्धखएको छ, उले्लखनीय रुपमा: 

o रूखहरू काट्ने र िरा र जनावरहरूलाई करेन्ट लागे्न 

o दृश्यमा प्रभाव पाने र ध्वनीमा प्रभाव पाने 

o केटाकेटी, वृर्द्व्यन्धि, मक्रहला, पशुिन र बालीको िास्थ्यमा क्रवद्युिीय िुम्बकीय क्रवक्रकरणको प्रभाव 

o क्रनमााण िरणको समयमा प्रभाव पाने 

o लैंक्रगक प्रभावसँग सम्बन्धिि प्रभाव 

o सावाजक्रनक सुरक्षाको लाक्रग िौर्डा RoW 

o अन्य सुरक्षाका मुद्दाहरू (टावर िल्ने, करेन्ट लागे्न, आक्रद) । 

5.6.5 यस सन्दभामा,उजुरीकिाा प्रभाक्रवि समुदायहरूले िेरैजसो मुद्दाहरू उदाहरणका लाक्रग क्रलंगको मुद्दाहरू 

कसरी ह्यान्डल गने, रूखहरू कसरी कायम राखे्न आक्रदलाई प्रभाव पानेबारे बोल्न पाउनु पने क्रवश्वास 

गदाछन् । 

5.6.6 उजुरीकिााहरूले कुल प्रभाव मुल्ांकन (CIA) पक्रन स्थानीय समुदायसँग नक्रजकबाट परामशा गरेर सबै 

पररयोजनाहरूको के्षत्रमा गना अनुरोि गरे । यसै सन्दभामा सामुदाक्रयक सवेक्षण अनुसार, माक्रथको अनुचे्छद 

5.3.9 मा उले्लन्धखि, सवेक्षणमा पररयोजनाले क्रपक्रर्डि भएको प्रक्रिवेदन गररएका 76% भन्दा बिी 

उत्तरकिााहरूले उनीहरू जलक्रवद्युि उत्पादन पररयोजनाहरू वा अन्य प्रसारण लाइनहरूबाट पक्रन 

प्रभाक्रवि भएको घोषणा गरेको कुरा उजुरीकिााहरूले िका  राखे । उजुरीकिााहरूले यस के्षत्रको 

जलक्रवद्युि के्षत्रको लाक्रग रणनीक्रिक पयाावरणीय मूल्ांकनको पक्रन थप अनुरोि गरेका छन् । 

5.6.7 उजुरीकिााहरूले यस बाहेक पक्रन EIB ले NEA द्वारा अन्धन्तम क्रर्डजाइन गररए पक्रछ RIPP प्रक्रियालाई अन्धन्तम 

प्रारूप क्रदन अनुरोि गरेको आलोिना गरे । उजुरीकिााहरूले यो अक्रनन्धच्छि पुनवाास वा आक्रदवासी 

जनजाक्रिहरूमा प्रभाव पाने कुरा सम्त्झौिामा समावेश नभएको र RIPP को अन्धन्तम संस्करणसम्म 

सम्माक्रनि गररनुपछा  र GRM प्रदान गररएको छ क्रक भने्न EIB को अक्रघल्लो प्रक्रिबर्द्िा क्रवरुर्द् जान्छ भनेर 

भने । 

5.6.8 EIB-CM ले 5 क्रर्डसेम्बर 2018 को पत्रमा, EIB सेवाहरू NEA ले मागाको ियन र राख्दै लाक्रग प्रयोग मापदण्ड 

सूिीसँग उजुरीकिााहरू प्रदान, क्रटपोट गदाछ । पत्रमा, EIB सेवाहरूले थप वनस्पक्रि र जीव सवेक्षण पयााप्त 

खािा मौसमी पररविानहरूमा एक अवक्रिमा योग्य सलाहकारद्वारा आयोक्रजि भएको उले्लख गरे । वनमा 

प्रभाव पाने सन्दभामा पत्रले प्रसारण लाइनको प्रस्ताक्रवि मागा वन के्षत्रमा क्षक्रि कम गना खोज्छ भनी उले्लख 

गरेको छ । सेवाहरूले पक्रन EIB ले थप यी उपायहरूमा क्रवसृ्ति रुपमा NEA ले काम गने र क्रिनीहरूले 

व्यवस्थापन कायाहरू समावेशछ नु्सक्रनक्रिि गनेछ । 

                                                           

26 "सम्बन्धिि सुक्रविा" रूपमा वगीकरण 2.1.4 बँुदा पक्रन माक्रथ हेनुाहोस् । 
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5.6.9 उठाएको गुनासोहरूमा, EIB सेवाहरूले NEA को क्रविारलाई सन्दभा गरेको छ, क्रक गुनासो लाइन राखे्न 

सन्दभामा हालसम्म प्राप्त र टावर ठीक भएको सम्बोिन गने उले्लख गरेको छ । गलि भौगोक्रलक 

क्रनदेशांकसँग सम्बन्धिि आरोपमा, EIB सेवाले नेपाली पररमाक्रजाि UTM अक्षांश प्रणालीमा आिाररि 

भएको र IEE मा क्रनदेशांक, क्रठक छ भनेर लेखेको छ । 

5.6.10 कक्रथि "किौिी"को सवालमा, EIB सेवाहरू क्रिनीहरूले उले्लख भएको IEE प्रक्रिवेदन सामग्री र िाँिा 

EIB वािावरण र सामाक्रजक क्रववरण 2009 र वािावरण र सामाक्रजक मानक 2013 अनुरूप छन् क्रक भनेर 

िका  गरे । उनीहरूले ईयू बाक्रहर, एक प्रवर्द्ाक समुद्रको क्रसर्द्ान्तहरू लागू गना प्रोत्साहन गररएको छ, 

िर नेपाल SEA गना लागू गने कुनै पक्रन क्रवक्रशष्ट कानून छैन । हनि 2014 मा NEA ले समू्पणा 

पररयोजनाको लाक्रग सञ्चालन गररएको एक क्रलंक पाइएको छ जसलाई एक वािावरण प्रभाव मुल्ांकन 

लाक्रग प्रदान गररएको छ । 

5.6.11 उठाएको िास्थ्य िासो सन्दभामा EIB सेवाहरू राज्य लाइन उजाा प्रसारण लाइनहरू र उपकरण देन्धख 

क्रवक्रशष्ट क्रबजुली िुम्बकीय के्षत्र (EMF) स्तर जोन्धखम कम गना स्तर अनुसार क्रनमााण भइरहेको छ । 

क्रिनीहरूले थप क्रनवारण उपाय NEA ले यस सन्दभामा लागू हने छ उले्लख गरेका छन् । 

5.6.12 NEA का अनुसार EIB लाई छुटै्ट अर्डान- एकै्ल सक्रञ्चक्रिको प्रभाव मूल्ांकन कागजाि आवश्यक क्रथएन । 

िथाक्रप, NEA ले क्रनजी जग्गाहरू र जंगलहरू दुवैमा प्रभाव पाने नू्यन बनाउन खोजेको गना क्रवश्वास गदाछन् 

। यसै सन्दभामा, NEA ले उले्लख गरेको छ क्रक यसले एउटा रुखको क्षक्रिको लाक्रग 25 वटा रूख रोपे्नछ 

र बन के्षत्रको स्थायी रुपमा अक्रिकरणको लाक्रग जग्गाको क्षक्रिपूक्रिा क्रदइनेछ । NEA EIB द्वारा क्रवत्तीय 

सहयोग नगरेको 132 केभी लाइनलाई उक्रिि व्यवस्थापन नगररएको र समुदाय अक्रहले आशंक्रकि भएको 

महशुस गरेको  छ । 

5.6.13 NEA का अनुसार क्रिनीहरूले हाल 220 केभी प्रसारण लाइनको लाक्रग एक गुनासो समािान सक्रमक्रि र  

बनाउ लाक्रग रहेका छन्  र प्रभाक्रवि माक्रनसहरूलाई यो सक्रमक्रिमा आफ्नो मुद्दा उठाउनु वा क्रिनीहरूले 

िाहे  भने, अदालि जाने अवसर पाउने छन् । 

5.6.14 लैंक्रगक समस्याहरुको बारेमा, NEA ले उले्लख गरेको छ क्रक EIA ले लैंक्रगक भेदभावको रोकथाम, 

सामुदायमा मक्रहलाहरुलाई शीप िाक्रलममा प्राथक्रमकिा र GRM मा मक्रहला प्रक्रिक्रनक्रिहरूलाई समावेश 

गने लगायिका पयााप्त प्राविानहरु देखेको छ । 

 

5.7 अन्य सरोकारिालाहरूसँग बैठक 

5.7.1 EIB-CM ले वन िथा वािावरण मन्त्रालयसँग पक्रन भेटघाट गयो र EIA को अनुमोदनको लाक्रग FPIC प्रकृया 

समावेश भएको आफ्नै क्रनयक्रमि प्रकृया व्याख्या गरे । प्रकृयामा सबै सरोकारवालाहरूद्वारा क्रटपोट लाक्रग 

पक्रहलो राक्रष्टि य समािारपत्रमा प्रकाशन समावेश छ  ।यो प्रकाशन साइट पररयोजना सावाजक्रनक सुनुवाइ 

लाक्रग सूिना छ । सावाजक्रनक सुनुवाइ िेरै मन्त्रालयहरू र सम्बन्धिि पररयोजना प्रवर्द्ाक प्रक्रिक्रनक्रिहरूको 

उपन्धस्थक्रि हन्छ र स्थानीय भाषामा प्रसु्ति हन्छ यो स्कोक्रपंग कागजािमा आिाररि छ । उठाएको मुद्दालाई 

सुनुवाईको समयमा समायोक्रजि गना सक्रकन्छ । 

5.7.2 ऊजाा मन्त्रालयसँग बैठकको समयमा मन्त्रालयको IEE को अनुमोदनको लाक्रग क्रजमे्मवार छ भनेर व्याख्या 

गररएको क्रथयो र पक्रन आवश्यक कायाहरूमा क्रवक्रभन्न मन्त्रालयहरूले क्रसिाररसहरू प्रदान गदाछ । ऊजाा 

मन्त्रालय भूक्रम अक्रिग्रहण वा क्षक्रिपूक्रिा सम्बिी मुद्दासँग संलग्न छैन । मन्त्रालयले यो 220 केभी प्रसारण 

लाइन (उदीपुर- नयाँ भरिपुर)को िासो खण्डको लाक्रग IEE िीकृि गरेको छ भनेर पुक्रष्ट गरेको क्रथयो । 

5.7.3 उजुरीकिााहरूको सुझाव र संदभाहरूलाई मनन् गदाा EIB-CM ले पक्रन यी समुदाय प्रभाक्रवि क्रववादहरूको 

सन्दभामा नेपाली आक्रदवासी जनजािीहरूको राम्रो ज्ञान भएको क्रवशेषज्ञसँग भेट गयो । यो क्रवशेषज्ञ नेपाल 

सरकार जसै्त आक्रदवासी जनजाक्रिहरूको अक्रिकारमा ILO महासन्धि 169 रूपमा क्रवक्रभन्न अन्तरराक्रष्टि य 

सािन अनुमोदन गरेको िर यी सािनको प्रविान अनुमक्रि नभएको र यसैले, आफ्नो क्रविारमा, सािन ठीक 
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रहेको छैन भनेर नेपाल कायाान्वयन गना कानून पाररि भएको छैन भनेर भने । उहाँले पक्रन जलक्रवद्युि  

पररयोजनाहरू संवेदनशील छन् क्रिनीहरू अत्यक्रिक भएको समुदायको ज्यानमा पयााप्त असर गने क्रविार 

व्यि गरे । यो समुदायको कारण उक्रिि परामशा र सही जानकारी पहँि सम्बन्धिि कमीको कमी गना 

क्रिन्धन्ति छन् । 

 

 

6 प्रस्तावित अगाविको बाटो 

 

6.1 यस क्षणमा उपलब्ध जानकारीबाट, यो मुद्दाको सबै भन्दा उजुरीकिााहरू रूपमा अपयााप्त वा अनुपयुि 

सञ्चार र परामशा बुझे्न देन्धखन्छ । िेरै जसो उठान गररएका बुदाहरू समािान प्रकृया EIB-CM द्वारा 

सहजीकरण गररने उजुरीकिााहरू र प्रवर्द्ाक बीि लाक्रग राम्रो उपयुि देन्धखन्छ । प्रकृक्रिमा एक सहयोगी 

समािान प्रकृया अगाक्रर्ड-खोजेको छ र उठाएको क्रववादहरूको प्रक्रिक्रियाको लाक्रग परस्पर िीकार र 

क्रदगो समािान आउन प्रयास गररने छ । 

6.2 यस्तो सहयोगी समािान प्रकृया क्रवक्रभन्न प्रकारका हन सक्छ न्र सही प्रकृया र स्कोप यस्तो सहयोगी 

समािान प्रकृयामा संलग्न दुवै उजुरीकिााहरू र प्रवर्द्ाकद्वारा क्रसर्द्ान्तमा सम्त्झौिा क्रनम्न सबै 

सरोकारवालाहरू नक्रजक िासोहरू थप गने EIB-CM द्वारा क्रनिााररि हनेछ । यक्रद दुबै पक्ष साझेदार 

समािान प्रक्रियामा भाग क्रलन सहमि भएमा, थप सरोकारवालाहरूको सहभाक्रगिा ियारी िरणको 

समयमा छलिल गररनेछ र राक्रष्टि य क्रनकायहरु र / वा EIB सेवाहरू जस्ता सरोकारवालाहरूबाट सम्त्झौिा 

खोक्रजनेछ । आजको क्रदनमा, EIB-CM समस्या-सुलझाउने  दृक्रष्टकोणले क्रवशेष रूप परामशा प्रकृया बक्रलयो 

बनाउन ध्यान सुझाव गररएको छ । यस्तो दृक्रष्टकोण समावेश गनुापछा : 

- प्रवर्द्ाक र उजुरीकिााहरूको, परस्पर आपसी बीि सञ्चार बिाउने,  

o जीवनयापन पुन:बहाली र वािावरणीय प्रभावहरूको सम्बि सक्रहि, एक रिनात्मक र 

अन्तरकृयात्मक िररका र उपयुि भाषामा उजुरीकिााहरू सबै सान्दक्रभाक कागजाि सञ्चार 

प्रस्याउने 

o माक्रथ सञ्चारको िररकाको सरोकारवालाहरू बीि घोषणा र सावाजक्रनक सभाहरू पूरागना 

सञ्चार र बाटो लाक्रग प्रयोग भाषाहरूमा सम्त्झौिाका माध्यम स्थापना गने 

o ित्वको जानकारी साझेदारी गनेउजुरीकिााहरू गना स्पष्ट पाने 

o FPIC को आवश्यकिाहरू प्रस्याउने र पक्षहरूलाई सुहाउने पररसृ्कि FPIC प्रकृयाको 

सेक्रटङअप समथान गने 

o प्रभावकारी स्थानीय क्रशकायि पुन:सम्बोिन प्रक्रिया स्थापना (पक्रहले देन्धख नै भएका संरिना 

यक्रद सिव छ भनेमा क्रनमााण) मा मदि गने 

 

- पररयोजनास्तर, परस्पर एक क्रनरन्तर परामशा संरिना बिाउने,  

o सञ्चार च्यानलहरू सबै स्तरमा क्रनमााण क्रवमशा गना सक्रकन्छ 

o आवश्यक मानव, प्राक्रवक्रिक र क्रवत्तीय स्रोिहरू मुल्ांकन 

o यस्तो बाटो, FPIC क्रनदेशन साथ आक्रदवासी जनजाक्रिहरूसँगको परामशाको बाटोमा जग्गा र 

सम्पक्रत्तसँग मान्छेको RoW अन्तगाि परामशाको रूपमा प्रमुख व्यावहाररक समस्याहरू केही 

सम्बोिन गने जनगणना प्रमाणीकरण र अने्वषण एक CIA प्रकृया संिालन लाक्रग क्रवकि 

6.3 EIB-CM यस्तो सहयोगी समािान प्रकृया क्रवक्रभन्न सरोकारवालाहरू बीिको सम्बि बक्रलयो बनाउन 

महत्त्वपूणा अवसर गठन सक्छ र भक्रवष्य पररयोजनाका लाक्रग एक प्रकृया क्रसके्न रूपमा प्रयोग गना सके्न 

ठानु्न हन्छ । समुदाय अन्तर कृया लाक्रग स्थानमा भइरहेको मजबूि प्रकृयाहरू सबै क्रिन्धन्ति लाक्रग एउटा 

महत्त्वपूणा उपकरण हो र भक्रवष्य स्रोिहरू (क्रवत्त सक्रहि) पररिालन गना र सामाक्रजक सुिार गना क्षमिा 

अक्रभ वृन्धर्द् गना, क्रनकायको प्रक्रिष्ठा बक्रलयो बनाउन एक उपकरण अन्य प्रवर्द्ाकहरूद्वारा सामान्यिया 

सम्बि र सामाक्रजक शान्धन्त गने देखेको छ । 
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6.4 यस प्रक्रिवेदन पेस भएसँगै, उजुरीकिााहरू र प्रवर्द्ाकलाई सैर्द्ान्धन्तक रूपमा एक सहयोगी समािान 

प्रकृयामा संलग्न हनको लाक्रग आफ्नो इचु्छकिा पुक्रष्ट गना अनुरोि गररयो । 

6.5 उजुरीकिााहरू र प्रवर्द्ाकको कुरा सुनेपक्रछ, EIB-CM ले त्यहाँ एक सहयोगी समािान प्रकृयामा सहमक्रि 

भयो क्रक भएन अथवा यस्तो सहमक्रिको अनुपन्धथथक्रिमा मुद्दा बनाइएको अनुपालनामा लगाइएका  

आरोपमा अनुपालन समीक्षालाई जारी राखे्न भने्नबारे क्रनणाय गने छ । 
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