
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल तन� जलिवद्युत प�रयोजना 

उजुरी SG/E/2020/02 

 

 
उजुरी संय� - उजुरी संय� - उजुरी संय� - उजुरी संय� 

 

 

प्रार��क मु�ांकन प्रितवेदन 
16 अिप्रल 20201 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1 31 माच� 2020 स�को जानकारी सिहत 
 



EIB Complaints Mechanism 
 

2 

तयार पान� 

 

उजुरी संय� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
बा� िवतरण 
उजुरीकता� 
तन� हाइड� ोपावर िलिमटेड 

एिशयाई िवकास ब�क, िवशेष प�रयोजना सहयोगीको काया�लय 

 

 

 

आ��रक िवतरण 

EIB महासिचव 

महािनरी�क  

EIB सेवाह�संग स���त 

 

  



Nepal Tanahu Hydropower Project 

3 
 

 

EIB उजुरी संय� 
 

EIB उजुरी संय� जनतालाई EIB समूहले केही ग�ी गरेको ज�ो लागेको ख�मा िववादह�को वैक��क र पूव� सामियक 

समाधानको लािग स�म गन� उपकरण प्रदान गन� उ�े�ले तयार ग�रएको छ, अथा�त् यिद जनताको सद�ले EIB ले कुप्रशासनको 
काय� गरेको ठा�ो भने यो संय� को प्रयोग गन� स�ेछन् । EIB िब�� उजुरी गन� अिधकारको अ�ास गदा�, कुनै पिन सद�लाई दुई 

�रीय प्रिक्रया, एक आ��रक – उजुरी संय� प्रभाग (EIB-CM) – र एक बा� – युरोपेली लोकपाल (EO) मा प�ँच �न्छ ।  
 

EIB-CM भ�ा अिघको प्रिक्रयाको प�रणाम वा EIB समूहको प्रितिक्रयासँग स�ु� नभएका उजुरीकता�ह�लाई EO सँग EIB िव�� 

कुशासनको उजुरी गन� अिधकार छ।  
 

1992 को मा��िहत स��ले EO लाई िसिज�त ग�र EU को संस्था बनाएको िथयो जस सम� कुनै पिन EU नाग�रक वा इकाईले कुनै पिन 

EU संस्था वा िनकायको कुप्रशासनको आधारमा छानिबन गन� अपील गन� सक्छ । कुप्रशासन भनेको खराब वा असफल प्रशासन हो । 
यो तब �न्छ जब EIB समूह जारी कानून र/ वा स्थािपत नीित, मापद� र प्रिक्रयाह� बमोिजम काय� गन� असफल �न्छ, असल 

प्रशासनका िस�ा�ह�को स�ान गन� असफल �न्छ वा मानवअिधकार उ�ंघन गद�छ । EO �ारा उद्धृत केही उदाहरणह� 

प्रशासिनक अिनयिमतता, अ�ाय, भेदभाव, श��को दु�पयोग, जवाफ िदन असफल, जानकारी प्रदान गन� अ�ीकार , अनाव�क 

िढलाइ आिद �न् । कुप्रशासन EIB समूहले गरेको गितिविधह�को वातावरण वा सामािजक प्रभाव पान�, प�रयोजनाचक्रसँग स���त 

नीितह� तथा EIB का अ� लागूयो� नीितह�सँग पिन स���त �न सक्छन् । 
 

EIB उजुरी प्रिक्रया यसको नीित र प्रकृयाह�सँग EIB �ारा गैर-अनुपालनलाई मात्र स�ोधन गन� नभई, प�रयोजनाह�को काया��यन 

स�भ�मा ज�ै उजुरीकता�ह� �ारा उठान ग�रएका सम�ा (ह�) को समाधान गन� पिन प्रयास गद�छ । 
 

उजुरी प्रिक्रयाको स�भ�मा थप र िव�ृत जानकारीको लािग, कृपया हाम्रो वेबसाइट: 

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

प्रार��क मु�ांकन प्रितवेदन 

 

EIB-CM को िस�ा�ह�, स�भ� र काय�िविधको िनयमले बनाएको खाका अनुसार, प्रार��क मू�ांकन स�-त� खो�े तफ�  उ�ुख 

छ र साधारणतया िन�िलखि◌त तफ�  लि�त रहेको छ: 

 

• उजुरीकता�ह��ारा उठान ग�रएका चासोह� प्र� पान�, उजुरीकता�ह�को �स्थित बु� र प�रयोजनाका अ� 

सरोकारवालाह�को िवचार अझ राम्ररी बु�; 

• उठेको चासोह�को वैधता बु�; 

• प�रयोजना सरोकारवालाह�ले गुनासो अ�ग�त मु�ाह�को समाधान कसरी खोज्छन् र खो� सक्छन् वा स�ैनन् भनेर 
मू�ांकन गन� ; 

• उजुरीकता�ह�ले उठान गरेका मु�ाह� को समाधान गन� EIB-CM �ारा थप काम (अनुपालनको समी�ा, सहजीकरण वा 

म�स्थता) को आव�क भएको वा नभएको िन��ल गन� । 
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श�ावली 
 

ADB एिशयाली िवकास ब�क 

CEMSOJ सामुदाियक सश��करण र सामािजक �ाय नेटवक�  

CM उजुरी संय� 

EIA वातावरणीय प्रभाव मू�ांकन 

EIB यूरोपेली लगानी ब�क 

EMP पया�वरण �वस्थापन योजना 

EO यूरोपेली लोकपाल 

ESMSP पया�वरण र सामािजक �वस्थापन सेवा प्रदायक 

EU युरोपेली संघ 

EUR यूरो 

FPIC िनःशु�, पूव� र सूिचत सहमित 

IEE प्रार��क वातावरणीय परी�ण 

INWOLAG आिदवासी मिहला कानूनी जाग�कता समूह 

LCF स्थानीय परामश� फोरम 

m िमिलयन 

MW मेगावाट 

NEA नेपाल िवद्युत प्रािधकरण 

OSPF िवशेष प�रयोजना सहयोगी ADB को काया�लय 

PAP प�रयोजना प्रभािवत ��� 

RIPP पुनवा�स र आिदवासी जनजाित योजना 

sEIA पूरक वातावरणीय प्रभाव मू�ांकन 

SESAH प्रभािवत प�रवारको सामािजक -आिथ�क सव��ण 

THL तन� हाइड� ोपावर िलिमटेड 

UpRIPP अ�ाविधक पुनःस्थापना र आिदवासी जनजाित योजना 
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प्रार��क  मु�ांकन  प्रितवेदन  

 

 

उजुरीकता�: प्र�� �पमा डुबान प्रभािवत जनताको सामूिहक अिधकार संर�ण सिमित 

प्रा� िमित: 11 फेबु्रअरी 2020 

गोपनीयता अनुरोध ग�रएको:  छैन 

1 उजुरी 2 

 

1.1 11 फेबु्रअरी 2020 मा, प्र�� �पमा डुबान प्रभािवत जनताको सामूिहक अिधकार संर�ण सिमित (उजुरीकता�) ले प�रयोजना प्रभािवत 

प�रवारह�को एउटा समूहको प्रितिनिध� गद�  EIB उजुरी संय� (EIB-CM) लाई पत्र पठाई EIB �ारा अनुदािनत नेपाल तन�ँ जलिवद्युत 

प�रयोजना (प�रयोजना) संग स���त चासो तथा िच�ा समाधान गन� म�स्थताको लािग अनुरोध गरे । म�स्थताको लािग अनुरोध ग�रएका 

आरोपह� तलको तािलका 1 मा उ�ेख ग�रएको छ । उजुरीकता�ह�ले आफ्नो उजुरी एिसयाली िवकास ब�क (ADB) को िवशेष प�रयोजना 

सहयोगी (OSPF) को काया�लयमा पिन पठाए । उजुरीकता�ह�ले आिदवासी मिहला कानूनी जाग�कता समूह (INWOLAG) र सामुदाियक 

सश��करण र सामािजक �ाय नेटवक�  (CEMSOJ) लाई उनीह�को स�ाहकार र प्रितिनिधह�को �पमा काय� गन� अिधकार िदए । 

 तािलका 1 – आरोपह� 

2 पृ�भूिम जानकारी 
 

2.1 यस प�रयोजना2

3 अ�ग�त 140 मेगावाटको जलिवद्युत योजनाको िनमा�ण र स�ालन र यसको राि�� य िग्रडमा जोिडनु समावेश छन् । यो 

प�रयोजना सु�ा जाडो मिहनाह�मा नेपालमा उ�तम् िबजुलीको माग पूरा गन� म�त गन� र बष�को बाँकीसमयको लािग बेसलोड �ा�को 
�पमा स�ालन गन� िडजाइन ग�रएको हो । यस आयोजनाको उ�े� ��न उजा�को मा�मबाट महँगो जीवा� ई�नमा आधा�रत िबजुली 
उ�ादनको िवक� प्रदान गन� र नेपालको िबजुली आपूित� प्रणालीलाई �स्थर बनाउन र प्रसारण घाटा घटाउन सहयोग गनु� हो । उ�ादन 

ग�रएको िबजुली भरतपुर सब�ेशनमा 37 िकिम ओभरहेड ट� ा�िमशन लाइन माफ� त खाली ग�रनेछ । स���त लाइनह� र सब�ेशनह� 

(हाल अव�स्थत भरतपुर सब�ेशन बाहेक) प�रयोजनाको भाग �न् । यस प�रयोजनामा स्थानीय गाउँह�मा िबजुली पुर्याउन ग्रामीण 

िवद्युतीकरणको काय�क्रम पिन समावेश  छ । �सैले यस प�रयोजनालाई तीन मु� घटकमा बाँड्न सिकन्छ: बाँध र जलाशय सिहत 

जलिवद्युत घटक, प्रसारण लाइन घटक, र ग्रामीण िवद्युतीकरण घटक । 

                                                           
2 उजुरीको साव�जिनक सं�रण EIB-CM को वेबसाइटमा प्रकािशत ग�रएको छ: 
https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/cases/nepal-tenahu-hydropower-project-sg-e-2020-02. 
3 प�रयोजना को साव�जिनक जानकारी उपल� छ: https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20120278. 

उजुरीकता�ह� �ारा उठाईएका आरोपह� िन�िल�खत मु�ाह�को समूहह� संग स���त छन्: 

1) पया�� जानकारीको साझेदारी, अथ�पूण� परामश� र सहभािगताको अभाव; 

2) जिमनको अपूण� सव��ण र अपया�� र भेदभावयु� �ितपूित� प्रक्रीया र रकम; 

3) प्राकृितक स्रोत र जीिवकोपाज�न का साथै पैतृक ज�ामा उनीह�को प�ँच, सां�ृितक स�दाह�, र पर�रागत 

अ�ासह� (मगर आिदवासीह�को) मा नकरा�क प्रभाव — ती सबैलाई पया�� �ानमा रा�खएको िथएन । 

 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20120278
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2.2 यस ऋण को ऋणी संघीय लोकता��क गणरा� नेपाल हो, जसको प्रितिनिध� अथ� म�ालयले गरेको छ जबिक अ��म लाभाथ� 

तन� हाइड� ोपावर िलिमटेड (THL)4 हो । THL नेपाल िवद्युत प्रािधकरणको 100% �ािम�मा 2012 मा स्थापना भएको हो । 

                                                           
4http://thl.com.np. 
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2.3 यूरोपीयन लगानी ब�क (EIB) ले प�रयोजनाको लािग यूरो 62.3 िमिलयन स�को लगानी ऋण प्रदान गद�छ । यो स�ालनलाई माच� 2013 

मा EIB बोड�का िनद�शकह�ले अनुमोदन गरेको िथयो ।4

5 यो स�ालनलाई एिशयाई िवकास ब�क (ADB) �ारा सह-िव�पोिषत ग�रएको छ 

। ADB सँगै, EIB ले बाँध र ��लवे िनमा�ण काय� लगायत पानी इनटेक सिहतको िनमा�ण स्थल 1 लाई फाइने� गद�छ । 

2.4 THL लाई प�रयोजना काया��यन र संचालन को शु�वाती बष�ह�मा एक प�रयोजना समथ�न परामश�दाता (लेमेहर इ�रनेशनल) ले 

समथ�न गरेको छ । मे 2019 दे�ख, THL लाई GEOCE परामश�दाता िलिमटेडको सहकाय�मा ELC इले�� ोक�� नामको एक वातावरणीय 

र सामािजक �वस्थापन सेवा प्रदायक (ESMSP) �ारा थप सहयोग ग�रएको छ ।5

6 वातावरणीय र सामािजक सुर�ाको उपायह�को बारेमा 

प्रमोटरलाई माग�दश�न प्रदान गन� िडसे�र 2018 मा िव�ह�को एक �ानेल िनयु� ग�रयो । यसबाहेक, नोभे�र 2017 दे�ख, एक स्थानीय 

गैरसरकारी संस्थाले ज�ा अिधग्रहण र पुनस्था�पना प्रिक्रयाको �वस्थापनमा सरकार र THL लाई सहयोग गद�छ । EIB �ारा मू�ांकनको 

समयमा, यस प�रयोजनामा समुदायको जीिवकोपाज�न र सामािजक िवकास अिभवृ�� गन�का लािग िवशेष गरी मिहला र आिदवासी 

मािनसह� सिहत कमजोर जो�खममा पन� समुदायका लािग सामुदाियक िवकास काय�क्रम समावेश गन� प�रक�ना ग�रएको िथयो । 

3 EIB-CM �ारा ग�रएका काय�ह� 

 

3.1 21 फेबु्रअरी 2020 मा EIB-CM ले गुनासो प्रा� गरेको �ीकार गय� र गुनासो �ीकाय�ताको पुि� गय� । उजुरीको �ीकृित पिछ, EIB-

CM ले प�रयोजना, आरोपह� र स्थानीय समुदायको अवस्था स��ी थप जानकारी प्रा� गन� प�रयोजनामा संल� EIB सेवाह�सँग पिहलो 

बैठक आयोजना गय� । 

3.2 EIB-CM ले उजुरी र यसको पृ�भूिममा छलफल गन� र उजुरी स�ोधन प्रिक्रयाको लािग सहकाय� र सम�यका स�ािवत 

त�रकाह�बारे छलफल गन� ADB को िवशेष प�रयोजना सहयोगी (OSPF) को काया�लयसँग पिन स�क�  गय� । यी सम�य प्रयासह�को 

एक िह�ाको �पमा, OSPF ले EIB-CM लाई उसको समी�ा र मू�ांकन अिभयानको िह�ाको �पमा नेपालमा आयोिजत प्रार��क 

सरोकारवाला परामश� काय�क्रमको बारेमा सूिचत गर्यो, जुन फेबु्रअरी 2020 को अ� र माच� 2020 को सु�वातमा भएको िथयो । 

यसबाहेक, EIB-CM ले मु� प�रयोजना कागजातह�को समी�ा गन� शु� गर्यो र सहयोगा�क �पमा सम�ा समाधानको लािग 

अवसरह�को मू�ांकन गर्यो । COVID-19 को कारणले चिलरहेको िव��ापी �ा� संकटका कारण, EIB-CM ले अझै नेपाल भ्रमण 

गन� सकेन । 

4 िनयामक ढांचा 

4.1 EIB-CM नीित6

7 र प्रिक्रयाह�7

8 EIB समूह( EIB-CM नीित को धारा 1.1) िव�� दायर ग�रएको कुप्रशासनको गुनासोमा लागू �न्छ । 

EIB-CM नीितको धारा 5.3.2 अनुसार EIB-CM ले उपयु� आ��रक र बा� सरोकारवालाह�सँग सहकाय� गरेर सहमित प्रिक्रयाबाट 

उजुरीकता�ह� �ारा उठेका सम�ाह�को समाधान गन� प्रयास गद�छ । EIB-CM नीितको धारा 5.1.4 अनुसार EIB-CM, EIB समूहका सबै 

आ��रक र बा� सरोकारवालाह�को िहतको र�ा गद�  प्र�ेक उजूरीलाई िन��ताको उ�तम मापद� अनुसारको �वहार सुिनि�त 

गन�का लािग स�ालन गितिविधह�बाट �त� छ । 

4.2 EIB-CM नीित को धारा 6.2.4 ले तोकेको छ िक “स�व भएस�, र उजुरीको प्रकारलाई �ान िदएर, EIB-CM ले एक सहका�रता�क 

समाधान प्रिक्रयाको स्थापना गद�छ जुन िववादको समाधानका लािग िन� प्रयासह� गन�छ (i) अझ राम्रो र साझा समझदा�रता प्रा� गरेर; (ii) 

दलह�बीच िव�ासको �र सुधार गरेर र (iii) आम सहमितको समाधानको पिहचान गन� खो�ै।” EIB-CM को म�स्थता काय� EIB-CM िभत्र 

�त� र िन�� काय� को �प मा य�ो सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रया को िडजाईन र संचालन को िज�ेवार छ । 

                                                           
5यो अपरेशनलाई सु�मा EUR 53.8 िमिलयन रकम अनुमोिदत ग�रएको िथयो। 2014 मा, ऋण रकम EUR 62.3 िमिलयन स� बढाइयो 
। 
6 से�े�र 2019 मा, ESMSP ले प्रार��क �रपोट� जारी गर्यो । 
7 https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy मा उपल� छ। 
8 https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-procedures मा उपल� छ। 

https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy
https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-procedures
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 4.3 यो प�रयोजना उपयु� EIB वातावरणीय र सामािजक मापद�को आधारमा काया��यन ग�रनेछ । यी लागू मानक मा EIB को पया�वरण 

र सामािजक िस�ा�ह� को िववरण (बयान)9 र EIB को पया�वरण र सामािजक अ�ासह�को पु��का 24 फेबु्रअरी 2010 को सं�रण 

(पु��का) समावेश छन् । पिछ�ोले बयानमा उ�े�खत वातावरणीय र सामािजक िस�ा�ह�लाई EIB का सेवाह�ले अनुसरण गन� ग�र 

प�रचालन अ�ासमा �पा�रण गद�छ । हाते पु��काले पाँच सामािजक मू�ांकन माग�दश�न नोटह� समावेश गद�छ जसमा अनै��क 

पुनस्था�पनास��ी माग�दश�न नोट 1, कमजोर समूहह�को अिधकार र िहतको बारेमा माग�दश�न नोट 2, र साव�जिनक परामश� र 

सहभािगतामा माग�दश�न नोट 5 समावेश छन् । 

                                                           
9 https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf मा उपल� छ। 

https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf
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5 प्रार��क मु�ांकन 

5.1 उनीह�को गुनासोमा, गुनासोकता�ह� �� �पमा िन� प�रणामह� भन्छन् जुन उनीह�ले एक सुिवधा प्रिक्रयाको मा�मबाट प्रा� 

गन� खोजेका छन्:  

- उजुरीकता�ह� आिदवासी जनजाितह�को �त�, पूव� र सूिचत स�ित (FPIC) लाई स�ान गन� अनुरोध गद�छन् । उनीह�का 

प्रितिनिधह�लाई एफपीआईसी को प्रिक्रयामा स��िलत ग�रनेछ र िव�मान आिदवासीह�को संगठनह�लाई प�रयोजनासंग 

स���त परामश�मा स��िलत ग�रनेछ । 
- उजुरीकता�ह�को थप अनुरोध छ िक प�रयोजनाको सबै सूचनाह� प्रभािवत समुदायले बु�े भाषामा प्रदान गनु�पन�छ, ज�ो मगर 

भाषा । 
- उजूरीकता�ह�को समुदायमा प�रयोजनाको असर को अ�यन लाई समावेश गन� EIA लाई प�रमाज�न ग�रनु पन�छ�  । िवशेष गरी, 

उजुरीकता�ह�का अनुसार EIA ले चरन ज�ामा पन� असर र चारा, दाउरा, जिडबुटी र वन तरकारीह�मा पन� प्रभावलाई 

समािहत गनु� पन� छ । उजुरीकता�ह�को अनुरोध छ िक य�ो संशोिधत EIA उनीह�को समुदायको सहभािगतामा ड� ा� होस् 

। ��ै, उजुरीकता�ह�ले अनुरोध गद�छन् िक सां�ृितक र सा�दाियक स�दाह�मा पन� प्रभावह� ज�ै दाहसं�ार स्थल, 

िवश्राम गृहह�, म��रह�, र जल स्रोतह�, समुदायको सहभािगतामा अ�यन ग�रयोस् । सव��णमा संशोधन गरी प�रव�तन 

भएको ज�ासमेत समावेश ग�रनेछ । 
- EIA र सव��णको पुनरावलोकनमा संल�ता बाहेक उजुरी कता�ह�ले उनीह�को समुदायलाई स्थानीय परामश� फोरम (LCFs) 

मा प्रितिनिध� गराउन अनुरोध गद�छ । 
- उजुरीकता�ह�ले प्रभािवत प�रवारका लािग िनःशु� िबजुली िवतरण र िनःशु� THL सेयरका साथै प�रयोजना प्रभािवत 

���ह� (PAPs) का लािग प�रयोजनाले प्रदान गरेको रोजगारका लािग समेत थप अनुरोध गद�छन् ।  

- अ�मा, उजुरीकता�ह�ले प्रभािवत भूिममा रहेको प�रवारका लािग ‘ज�ाका लािग ज�ा’ र ‘घरको लािग घर’ को �पमा 

�ितपूित�को माग �� गद�छन् । 

5.2 ठूला �रका पूवा�धार योजनाह�को लािग प्रथागत �पमा र आयोजनाका िविभ� ऋणदाताह�को वातावरणीय र सामािजक सुर�ाको 

अनुपालन सुिनि�त गन�को लािग, यस प�रयोजनाको लािग धेरै िव�ृत अ�यनह� तयार ग�रएको िथयो । जलिवद्युत् आयोजनाको EIA, 

EIB सेवाह�ले आयोजनाको मू�ांकन गनु� अिघ अग� 200910 मा स�� भएको िथयो । EIA को एक प�रिश� 2012 मा तयार ग�रएको 

िथयो र 2017 मा पूरक EIA (sEIA) तैयार ग�रएको िथयो । EIA र यसका दुई संशोधनह�को आधारमा, THL ले जुलाई 2018 मा जलिवद्युत् 

घटकको लािग एक एकीकृत वातावरणीय �वस्थापन योजना (EMP) तयार गय� ।10

11 जलिवद्युत् आयोजनाको EIA बाहेक दुई प्रार��क 

वातावरणीय परी�णह� (IEE) - प�रयोजनाको प्रसारण लाइन घटक (June 2010)12 र ग्रामीण िवद्युतीकरण घटक (August 2012)13 मा 

स�� भए । 

5.3 संयु� पुनवा�स र आिदवासी जन योजना (RIPP) को िडसे�र 2012 मा THL �ारा म�ौदा तयार ग�रएको िथयो । नोभे�र 201814 मा 

हाइड� ोपावर घटकको लािग (अ�ाविधक पुनःस्थापना र आिदवासी जनजाित योजना – UpRIPP) कागजात अपडेट ग�रएको िथयो र प्रसारण 

लाइन घटक र ग्रामीण िवद्युतीकरण घटकका RIPP ह�को लािग छु�ै अ�ाविधकह� तयारी भइरहेको छन् । UpRIPP ले प्रभािवत प�रवार 

को संशोिधत सामािजक-आिथ�क सव��ण (SESAH) समावेश गद�छ । सव��णका अनुसार तजभचभ 547 प्रभािवत घरप�रवार छन् जसम�े 

475 प्रभािवत प�रवारको मे 2017 र जनवरी 2018 का बीचमा सव��ण ग�रएको िथयो । सव��ण ग�रएको 475 प्रभािवत घरप�रवार म�े 396 

(83%) लाई कमजोर मािनन्छ र 346 (73%) आिदवासी घरप�रवार �न् । EIB-CM को बुझाइमा, उजुरीकता�ह� र उनीह�को ज�ा 

                                                           
10 EIB को प्रोजे� साइटमा कागजात उपल� छ, फुटनोट 3 मा िलंक हेनु�होस् 
11 http://thl.com.np/images/supportive_docs/Consolidated-EMP--(Draft).pdf मा उपल� छ। 
12 EIB को प्रोजे� साइटमा कागजात उपल� छ, फुटनोट 3 मा िलंक हेनु�होस् । प्रसारण लाइनको लािग IEE २०१०, हाइड� ोपावर 
क�ोने�को लािग अ�ाविधक ग�रएको EIA 2012  सँग अ�ाविधक ग�रएको िथयो। 
13 EIB को प्रोजे� साइटमा कागजात उपल� छ, फुटनोट 3 मा िलंक हेनु�होस् । 
14 https://www.adb.org/projects/documents/nep-43281-013-remdp मा उपल� छ।  

http://thl.com.np/images/supportive_docs/Consolidated-EMP--(Draft).pdf
https://www.adb.org/projects/documents/nep-43281-013-remdp
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प�रयोजनाको जलिवद्युत घटकबाट प्रभािवत �नेछन् । प्रार��क मू�ांकनको क्रममा, EIB-CM ले उजूरीकता�ह�को समुदाय14

15 2017/2018 

को UpRIPP मा आधा�रत सव��ण को िह�ा �न वा होइनन् भ�े स्थिपत गन� सकेन । 

5.4 उजुरीकता�ह�ले आफूलाई आिदवासी मगरको �पमा पिहचान गद�छन् । आिदवासी जनजाितह�को िवकासको लािग राि�� य 

फाउ�ेसनले मगरलाई िवप� आिदवासी जनजाित समूहको �पमा वग�कृत गरेको छ । UpRIPP का अनुसार, मगर समुदायले प्रभािवत 

आिदवासी प�रवारह�को सबैभ�ा ठूलो समूह प्रितिनिध� गद�छ । UpRIPP अगािड भन्छ “SESAH ले पुि� गरेको छ िक यस प�रयोजनाको 

प�रणाम��प प्रभािवत भूिममा पर�रागत भूिम वा कुनै पिन जनजाित समुदायको पैतृक डोमेन स��िलत छैन । SESAH16ले यो पिन पुि� 

गय� िक प�रयोजना को प्रभाव कोरेडोर मा, जनजाितह�16

17 �ारा पर�रागत �पमा पिवत्र मािनने कुनै पिन धािम�क स्थल, म��र वा अ� 

धािम�क संरचना वा स्थानह�, प�रयोजना को प�रणाम ��प प्रभािवत �ने छैनन्। थप, कुनै िवशेष जंगली भूिम वा जलश्रोतह� मगरह�को 

अनु�ान, पुखा�ह� वा ितनीह�का आ�ा��क �ेत्रह�सँग जोिडएको छैन।” उही समयमा, EMP ले िनमा�ण चरणको अविधमा दाहसं�ार 

स्थलह�को अवरोध र धािम�क, ऐितहािसक र पुराता��क स�दाह�मा पन� प्रभाव उ�ेख गद�छ । OSPF ले गरेको सरोकारवालाह� 

िसतको प्रार��क परामश�का क्रममा उजुरीकता� र ितनका प्रितिनिधह�ले पूजा� नभएको पर�रागत भूिम, पैतृक स�ि�को र धािम�क स्थलमा 

पन� प्रभाव स��ी मु�ाह�को मा�ता निदएको बारे आवाज उठाएका िथए । 

5.5 उ�े�खत अ�यनह� EIB िव�ीय सम्झौताको आव�कताको आधारमा सबै अंगे्रजीमा तयार ग�रएका छन् । UpRIPP ले उ�ेख 

गरेको छ िक 2012 बाट यो�ता �ािट�� र म�ौदा RIPP नेपालीमा उपल� छन् र UpRIPP पिन नेपालीमा उपल� गराइनेछ । 

िवशेष�ह�को �ानलको पिहलो प्रितवेदनबाट, EIB-CM ले थाहा पायो िक साव�जिनक जानकारी पु��का जसले प�रयोजनाको सारांश 

प्र�ुत गद�छ, ज�ा अिधग्रहण र अनै��क पुनवा�स प्रभावह� र UpRIPP का प्रावधानह� नेपालीमा उपल� छन् । प्रार��क मू�ांकनको 

क्रममा EIB-CM ले कुन कागजातह� मगर भाषामा प्रकािशत छन् वा गन� बारे पिहचान गन� सकेन। उजुरीकता�ह� आफ� ले भनेअनुसार 

उनीह�ले 2 अिप्रल 2019 मा मगर भाषामा RIPP18 को एक प्रित प्रा� गरे, तर सो सही िलिपमा भने ले�खएको िथएन ।18

19 

5.6 EIB-CM बुझ्दछ िक उजुरीकता�ह� �ारा उ�ेख ग�रएको LCFs (स्थानीय परामश� फोरम) प�रयोजना-�र को गुनासो समाधान संय� 

को �प मा काय� गद�छ । UpRIPP का अनुसार चारवटा LCF स्थापना ग�रएका छन् र प्र�ेक LCF मा प्रभािवत प�रवारका दुई ��� छन् 

। LCFs को साथसाथै UpRIPP ले प�रयोजना प्रभािवत ���ह�को प्रितिनिध� गन� दुई सिमितको पिन उ�ेख गरेको छ, जसको नाम 

“जलिवद्युत् प्र�� प्रभािवत �ेत्र स���त सिमित” र “प्र�� स���त जलाशय �ेत्र संर�ण सिमित” �न् । EIB-CM ले UpRIPP बाट थप 

जानकारी पाए िक दुबै सिमितले िवगतमा ज�ाको �ितपूित� दरको बारेमा िच�ा �� गरेका िथए । UpRIPP का अनुसार दुबै किमटीसँग 

सम्झौता भएको िथयो । उजूरीकता� समुदायको दुई म�े कुनै एक सिमित र/ वा LCFs मा प्रितिनिध� भएको EIB-CM ले स्थापना गन� सकेन 

। 

5.7 �ितपूित�को स�भ�मा, UpRIPP दावी गद�छ िक �ितपूित� दर �ितपूित� िनधा�रण सिमित (CDC) �ारा िनधा�रण ग�रन्छ, जुन प्रमुख िज�ा 

अिधकारीको अ��तामा �न्छ । टीएचएलले तयार पारेको जुलाई-िडसे�र 2019 को वातावरणीय सेफगाड्�स मोिनट�रंग �रपोट�का अनुसार 

प्रभािवत प�रवारका 90 प्रितशतले उनीह�को �ितपूित� रकम पाइसकेका छन् । OSPF ले गरेको सरोकारवालाको प्रार��क परामश�मा 

उजुरीकता� र ितनका प्रितिनिधह�ले �ितपूित� स��ी िविभ� िच�ाको िवषय दोहोया�ए: �ितपूित� दर िनधा�रणको प्रिक्रया र िविध अनुिचत 

िथयो; प्र�ाव ग�रएको �ितपूित� रकम नयाँ ज�ा खरीद गन� पया�� िथएन; केही अवस्थाह�मा, सव��ण र �ितपूित� प्रिक्रयामा प्रभािवत 

भूिम या त समावेश ग�रएको िथएन वा आंिशक �पमा मात्र समावेश ग�रएको िथयो । 

5.8 2015 मा नेपालमा आएको भूक� र िसिभल काय�को लािग खटाइएको पिहलो ठेकेदारको ठे�ा र� ग�रएकाले यो प�रयोजनामा 

उ�ेखनीय िढलाइ भएको  कुरा प्रार��क मू�ांकनको क्रममा EIB-CM ले थाहा पायो । प�रयोजनाको समा�� िमित - शु�मा 2020 

                                                           
15 OSPF का अनुसार उजुरीकता�को समुदायमा 32 प्रभािवत प�रवारह� छन्। 
16 प्रभािवत प�रवारह�को सामािजक-आिथ�क सव��ण। 
17 नेपालमा आिदवासी जनताह� आिदवासी जनजाित भनेर िचिनन्छन्। 
18EIB-CM ले यो UpRIPP भएको मा�छ। 
19 EIB-CM ले मगरका तीन मु� भाषाह� छन् भनेर बुझ्दछ। EIB-CM र OSPF ले प्रिक्रयाको बखत यस िवषयलाई अझ प्र� पान�छ। 
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अ�मा अनुमािनत - हाल िडसे�र 2024 �ने आशा ग�रएको छ । मह�पूण� िढलाइको प�रणाम ��प, जुन स���त सरोकारवालाह�को 

िनय�ण बािहरको दे�खन्छ, अ�यनह� किहलेकाँही संशोिधत गनु�पर्यो र थुपै्र पटक अ�ाविधक गनु�पर्यो जसले गदा� िविभ� कागजातह� 

ले अलग अलग समयका डाटाह�को संग्रह ब� पु�ो ।  

5.9 प्रार��क मू�ांकनबाट, EIB-CM ले THL र NEA �ारा वण�न ग�रएका उपाय र अ�यन बीच स�ािवत असंगित देखेको छ । उदाहरण 

को लािग UpRIPP मा र उजुरीकता�ह�को आरोपमा, ज�ै: परामश� र सहभािगताको स��मा । 

5.10 1.1 अ�ग�त उ�ेख ग�रए अनुसार ADB को OSPF ले 12 फेबु्रअरी 2020 मा उही उजूरी प्रा� गय� । गुनासो 18 फेबु्रअरी 2020 मा 

�ीकार गरी दता� गरीएको िथयो र 20 फेबु्रअरी 2020 मा यो� पाइएको िथयो ।19

20 OSPF ले EIB-CM लाई जानकारी िदयो िक OSPF ले 

गरेको सरोकारवालाको प्रार��क परामश�का क्रममा THL ले सहजता प्रिक्रयामा संल� �न खुला रहेको जनाएको छ। 

  

                                                           
20सोही सिमितले अग� 2018 मा OSPF लाई य�ै उजुरी पेश गरेको िथयो । 2018 मा OSPF ले OSPF मा उजूरी पेश गनु� अिघ दलह�ले 

िमलेर सम�ा सुल्झाउने प्रयास गरेका िथएनन् भ�े त� प्रा� गरेपिछ उ� उजूरी लाई अयो� घोिषत गर्यो । 2020 मा पेश ग�रएको 

उजूरीमा, उजुरीकता�ह�ले उनीह�ले उजूरी सुल्झाउनको लािग िवगतमा गरेका प्रयासह� बारे िव�ृत वण�न गरेका छन्।  
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6 प्र�ािवत अगािडको बाटो 

6.1 यस समयमा उपल� जानकारीह�बाट य�ो दे�खन्छ िक उठाइएका बँुदाह� उजूरीकता� र प्रोमोटर बीच सहयोगा�क समाधान 

प्रिक्रयाको लािग उपयु� छन् जुन EIB-CM र OSPF �ारा सहजीकरण ग�रनेछ। सहयोगाता�क समाधान प्रिक्रया उठेका मु�ाह�को 

प्रितिक्रयामा पार��रक�पमा �ीकृत र िदगो समाधानह� खो�े क्रममा अग्रगामी प्रकृितको �न्छ । 

6.2 ��ा सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रयाले िविभ� �पह� िलन स�छ र सही प्रिक्रया र काय��ेत्र EIB-CM को म�स्थता काय��ारा 

थप िनधा��रत ग�रनेछ । यो काय� सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रयामा संल� �ने उजूरीकता� र प्रोमोटर दुबैको सै�ा��क सहमित अनुसार 
सबै सरोकारवालाह� संगको एकाग्रतामा �नेछ । 

6.3 कुनै पिन EIB प�रयोजना जसमा अ� अ�रा�ि�� य लगानीकता� संस्थानह� संल� छन् जसको �त� जवाफदेही संय� छ, य�ा 

प�रयोजना मा उजुरी आइपरेमा EIB-CM ले EIB-CM नीितको धारा 7.1 बमोिजम �ो संय�सँग सहकाय� गन� प्रयास गद�छ । OSPF, ADB 

को जवाफदेही संय�को एक िह�ा हो । EIB-CM को �ि�कोणमा, दुई संय�ह� बीचको घिन� सहयोग फाइदाजनक छ िकनिक यसले 

सम�य सृजना गद�छ र यसमा संल� सबै सरोकारवालाह�का दोहोरा आव�कताह� र प्रिक्रयाह� हटाउँछ। संल� पाट�ह� �ारा 
सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रयामा सै�ा��क सहमित प�ात, EIB-CM ले OSPF सँग सहकाय�का सटीक सत�ह� र अगािड बढ्ने बाटोमा 

सहमित जनाउनेछ । 

6.4 यो प्रितवेदन पेश गरेपिछ, उजुरीकता� र प्रोमोटरलाई सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रयामा संल� �ने आफ्नो इ�ुकता सै�ा��क �पमा 

पुि� गन� अनुरोध ग�रएको छ । उजुरीकता� र प्रोमोटरबाट सुनेपिछ, EIB-CM ले सहयोगीता�क समाधान प्रिक्रया शु� गन� सहमित छ िक 

छैन, वा ��ो सम्झौताको अभावमा, उजूरी मु�ाका आरोपह�को अनुपालन समी�ा जारी रा�े िक नरा�े भ�े कुराको िन�ष� िनकाल्नेछ 

। 
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