खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना
(Food and Nutrition Security Enhancement Project)
वातावरण तथा सामाजजक प्रारुप (Environment and Social Management Framework - ESMF) को

साराांश
नेपाल सरकार कृषष, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आ. व. २०७५।७६ दे जख ५ वषध
अवधिको लाधि धसराहा, सप्तरी, िनुषा, महोत्तरी, दोलखा, धसन्त्िुपाल्चोक, िाददङ्ग तथा िोरखा लिायत ८
जजल्ला प्रत्यकबाट छाधनएका २।२ िाउँपाधलकामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना (Food
and Nutrition Security Enhancement Project) सां चालन िने धनणधय िरे को छ । षवश्व बैँकबाट
सुपररवेक्षण हुने यो आयोजनालाई षवश्व कृषष तथा खाद्य सुरक्षा कायधक्रम Global Agriculture and Food
Security Program - GAFSP)

बाट षवत्तीय सहयोि प्राप्त हुनेछ । यी माधथ उल्लेजखत ८ जजल्लाहरु

मध्ये प्रथम ४ जजल्लाहरु प्रदे श २ मा, पाचौँ, छै ठौँ र सातौँ जजल्ला प्रदे श ३ मा र अजन्त्तम आठौँ जजल्ला
प्रदे श ४ मा पदधछ । यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छाधनएको जजल्लाहरुका लजक्षत साना कृषक
समुदायहरुको कृषष उत्पादकत्व र पोषण तररकामा सुिार ल्याउनु हो ।
यो आयोजनाको ५ वटा सां भाि हरु छन् । षयनीहरु मध्ये पाचौँ सां भाि प्राकृधतक तथा मानषवय
ु म्प, लु, जस्ता आकजस्मक घटना भएमा तत्काल राहत पुर्याउनु
कारणबाट बाढी, पषहरो, जचसो हावा, भक
रहेको छ। यस बाहेक यस आयोजनाका बाँषक ४ मुख्य सां भािहरु धनम्न छन् ।
सां भाि कः प्रषवधि अनुकुलन, प्रसारण तथा उत्पादक समुहलाई सहयोि
सां भाि खः बजार पहुँच तथा जलवायु जोजखम व्यवस्थापनर्द्ारा आयआजधन तथा षवषवधिकरण
सां भाि िः पोषण सुरक्षामा सुिार
सां भाि घः आयोजना व्यवस्थापन, अनुिमन तथा मुल्याङ्कन एवां सां चार

यस

आयोजनाले

खाद्य

तथा

(Vulnerable Households)

पोषण

ु म्प
(भक

सुरक्षाको

दृषिकोणबाट

षपधित, अधत

खाद्य

सां कटग्रस्त

६५०००

पररवारहरु

असुरजक्षत, षवकासबाट पधछ पररएका

उजत्पधित,भूमीषहन, धसमाजन्त्तकृत तथा मषहला घरमुली) लाई लजक्षत िने भएकाले यो आयोजनाको
प्रभावकारी रुपमा कायाधन्त्वयन िनध वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप (Environment and
Social Management Framework - ESMF) तजुम
ध ा िरी त्यसले पषहचान िरे को सवालहरुलाई उपयुक्त
ढां िबाट सम्बोिन िरी न्त्युधनकरण िनुध पदधछ ।
यो आयोजनाले ठू ला, महँिा तथा जषटल पूवाधिारहरु धनमाधणमा लिानी निने भए पधन यसले कायाधन्त्वयन
िने कुनै पधन कृयाकलापबाट सां भाषवत वातावरण तथा सामाजजक क्षेरमा पनध सक्ने नकरात्मक
प्रभावहरुसँि सम्झौता िदै न ।
यस आयोजनाको कृयाकलापहरु मुख्यत भू-उवधरतामा सुिार ल्याउने, कृषष उत्पादक वृषर्द् िने,
बालबाधलका, दुि खुवाउने मषहलाहरु तथा िभधवतीहरुको पोषण जस्थधतमा सुिार तथा जलवायु
सां वेदनशील प्रषवधिहरु प्रवर्द्न िनेमा केजन्त्ित छ ।

यिषप यो आयोजना र यसको कृयाकलापहरु

तजुम
ध ा िदाध वातावरण तथा सामाजजक सुरक्षाका उपायहरु प्रधत सां वेदनशील मार नभइ धतनीहरुलाई
पुणध पालना िनध तथा आयोजनाका प्रत्यक्ष लाभग्राही र अन्त्य सरोकारवालाहरुको सचेतना तथा
कायाधन्त्वयन क्षमता वृषर्द् िरी धतनीहरुलाई पालना िनध िराउन समेत केजन्त्ित छ । साथै सुशासन तथा
नीधतित प्रारुप अन्त्तिधत तजुम
ध ा िररएको यो वातावरण तथा सामाजजक प्रारुपले वातावरण तथा
सामाजजक सुरक्षाका सबै उपायहरुलाई कायाधन्त्वयन सुधनजित िने प्रयास िरे को छ ।
यो वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप (ESMF) मा दोहोरो अथध नलाग्ने Unambiguous),
सम्पन्न

िनध सषकने

व्यवहाररक

तथा

उपयुक्त

तहषककात।जाँचका

वातावरण

तथा

सामाजजक

अनुसन्त्िानको आिारहरु (Screening Criteria) समावेश छन् तर यहाँ ध्यान ददनुपने मुख्य कुरा के छ
भने यस आयोजनाले समपन्न िने मुख्य कृयाकलापहरु माटो तथा उवधरता सुिार, कृषष उत्पादकत्व
वृषर्द् िने, बालबाधलका, दुि खुवाइरहे का मषहलाहरु तथा िभधवतीहरुको पोेेषण अवस्थामा सुिार तथा
जलवायु सां वेदनशील प्रषवधि (Climate Smart Technology) हरुको प्रवर्द्धनमा केजन्त्ित छ ।
यो वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप तजुम
ध ा िदाध नेपालको सां षविान २०७२ लिायत
सान्त्दधभधक ऐन, धनयम योजना तथा नीधतहरुको सघन अध्ययन (Intensive Study) िररएको छ ।

वातावरण सां रक्षण तथा स्थानीय सरकार सां चालन ऐन २०७४ ऐनहरुसँि एकरुपता कायम िररएको छ
।
यस

आयोजनाको

वातावरण

तथा

सामाजजक

व्यवस्थापन

प्रारुपको

मुख्य

उद्देश्य

आयोजनाको

कृयाकलापहरुबाट वातावरण तथा सामाजमा पनध सक्ने सां भाषवत वातावरणीय तथा सामाजजक सवाल।
जोजखमहरु पषहचान िरी धतनीहरुको न्त्युधनकरण िनुध हो । यो प्रारुपको षवजशि उद्देश्यहरु धनम्न छन्
।
क) आयोजनाको षवत्तीय सहयोि अन्त्तिधतका सां भािहरु सम्बजन्त्ित कृयाकलापहरुको वातावरणीय तथा
सामाजजक सुरक्षाका उपायहरुको छनौट, सधमक्षा तथा व्यवस्थापनको लाधि स्पि तररका तथा
धनयमहरु तजुम
ध ा िने ।
ख) वातावरण तथा सामाजजक मूल्याङ्कन (Environment and Social Assessment) को लाधि आवश्यक
तत्वहरु सम्बजन्त्िमा पथ प्रदशधन सषहत वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन योजना (ESMP),,
पुनवाधस योजना Resettlement Action Plan -RAP), सां कटग्रस्त समुदाय षवकास योजना
(Vulnerable Community Development Plan -VCDP) धनमाधणमा सहयोि िने ।
ि) आयोजनामा लािु हुने नेपाल सरकारका सबै सान्त्दधभधक नीधत धनयमको साथै षवश्व बैँकको
वातावरण

तथा

सामाजजक

सुरक्षा

अविारणाहरु

सम्बन्त्िमा

अध्यावधिक

रषह

धतनीहरुको

कायान्त्वयन सहजजकरण िने ।

यस प्रारुपको प्राथधमकतामा िररब, षवस्थाषपत, भूधमषहन, प्रौढ, मषहला, बालबाधलका, आददवासी जनसां ख्या
तथा अल्पसां ख्यक जनजाधतहरु पदधछन् । यस प्रारुपले आयोजना पूव ध हुने लिानी तथा अध्ययनहरुमा
वातावरणीय तथा सामाजजक मुल्याङ्कन तथा यस सम्बजन्त्ि योजना तजुम
ध ा िनध धनदे जशत िरे को छ ।
साथै उपआयोजना चक्र (Sub Project Cycle) का प्रत्येक चरणहरु (Steps) मा प्रयाप्त वातावरण तथा
सामाजजक सुरक्षाका िधतषवधिहरु सां वेदनशील हुन

र धतनीहरुलाई एषककृत िनध समेत सघाउ पु¥याउँछ

। यस प्रारुपले वातावरण तथा सामाजजक सुरक्षा सम्बजन्त्ि धसर्द्ान्त्त उद्देश्य तथा रणनीधत वणधन िरी
वातावरणमा नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्त्युधनकरण िनध सबैलाई सचेत िराएको छ।

आयोजना पूवक
ध ो वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (Ex-ante Environment Impact Assessment)

बाट यो

ु ो साथै षयनीहरुको कायधन्त्वयनबाट
आयोजनाले प्रस्ताषवत िरे को कृयाकलापहरु वातावरणमैरी हुनक
वातावरणमा न्त्युन नकारात्मक प्रभाव पने दे जखए तापधन प्रस्ताषवत प्रारुपले यस आयोजनाको सहयोि र
सां चाधलत प्रत्येक साना अनुदान सम्बजन्त्ि कृयाकलाप वा उपआयोजनाहरुको वातावरणीय तथा सामाजजक
जाँच (Environmental and Social Screening) िरी धतनीहरुको वातावरणीय तथा सामाजजक प्रभाव पत्ता
लिाई उपयुक्त समािानका उपायहरु

कायाधन्त्वयन िनुध पने प्राविान प्रस्ताषवत िरे को छ । प्रत्येक

प्रस्ताव।उपआयोजनाको वातावरणीय मुल्याङ्कनको स्थलित भ्रमण तथा मुल्याङ्कन िरी धतनीहरुलाई ४
विधहरु (१,२,३,४) के मा पछध छु ट्याई त्यस अन्त्तिधत उपयुक्त न्त्यधनकरण िनुध पने व्यवस्था िरे को
छ । विध १ मा पने उपआयोजनाहरुलाई यस आयोजनाले लिानी िने छै न । यस्तै विध २ मा
परे का वातावरण सां रक्षण ऐन अन्त्तिधत वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (Environment Impact Assessment EIA) िनुध पने उपआयोजनाहरुलाई पधन यस आयोजनाले लिानी िने छै न । तर विध २ मा परी
प्रारजम्भक वातावरण पररक्षण (Initial Environment Examination - IEE) िनुध पने उपआयोजनाहरुको
हकमा वातावरण व्यवस्थापन योजना (Environment Management Plan -EMP)

सषहत प्रस्ताव पेश

हुन आएमा आयोजनाले लिानी िनध सक्नेछ । वातावरण आचार सां षहता (Environment Code of
Practice -ECOP) सम्लग्न िरी वातावरण सां रक्षण उपायहरु कायधन्त्वयन िने प्रधतवर्द्ता तथा तररका
पेश भएको विध ३ मा पने उपआयोजनाहरुलाई यस आयोजनाले लिानी िनध सक्नेछ । विध ४ मा
परे का उपआयोजनाहरुको लाधि वातावरण आचार सां षहता पने छै न ।
यस वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुपले वातावरण तथा सामाजजक सुरक्षा षवश्लेषण यस
प्रारुपकै अधभन्न अांिको रुपमा िनुध पने व्यवस्था िरे को छ। यसको २ मुख्य उद्देश्यहरु छन् ।
पषहलो उद्देश्य आयोजनाको कृयाकलाप (Project intervention) सहजजकरण िनध सामाजजक पक्षहरु
मुल्याङ्कन िनुध हो । दोश्रो उद्देश्य सबै तहका जनसांख्या खासिरी जोजखममा परे का समुहहरु आददवासी
अल्पसां ख्यक जनजाधत, दधलत तथा भधु मषहनलाई सां लग्न िनध सां भाषवत कदठनाईहरु मुल्याङ्कन िनुध हो ।
यो वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप प्रारुपले वातावरण तथा सामाजजक सुरक्षाका लाधि
उपआयोजना छनौट, कायाधन्त्वयन, अनुिमन तथा मुल्याङ्कनमा आयोजनामा सां लग्न आयोजना व्यवस्थापन
समूह

(PMU),

क्लस्टर

अषिस

(Cluster Office-CO) तथा

िाउँपाधलकाहरुको

उत्तरदाषयत्वहरुलाई प्रस्ट पादे आवश्यक धतनीहरुलाई पथ प्रदशधन समेत िरे को छ।

भूधमका

तथा

वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप योजना (ESMP) तजुम
ध ा िदाध आयोजनाले यसको पूणत
ध ा
(Completeness) पयाधप्तता (Adequacy)

तथा स्पिता (Clarity) को लाधि समेत मुल्याङ्कन िनेछ ।

आयोजनाले प्रस्ताषवत सामाजजक योजना कायधनीधत कायाधन्त्वयन िनध उपलब्ि श्रोत तथा सािनको उत्तम
प्रयोि िनेछ र साथै सां भाषवत सामाजजक सवालहरु समयमै उपयुक्त तररकाबाट सम्बोिन िरी
नकरात्मक प्रभाव न्त्युधनकरण िनध प्रयत्न िनेछ । अतः शुरुको अवस्थाबाटै उपआयोजना तजुम
ध ा, योजना
धनमाधण र वातावरण तथा सामाजजक जाँच। छनौट तिध आयोजनाले उपयुक्त तथा ठोस षवधिहरु
अपनाउनेछ ।
यस प्रारुपमा लैं धिक षवकास योजना समेत समावेश छ । यस अन्त्तिधत आयोजनाको नधतजा प्रारुपमा
समावेश सुचकहरुको कायाधन्त्वयन जस्थधत मुल्याङ्कन िदै धतनीहरुको कायध प्रिधत सधमक्षा िनुध पने
व्यवस्था धमलाइएको छ ।
यो वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन प्रारुप प्रारुपले आयोजनाको मध्यावधिमा स्वतन्त्र ते श्रो
पक्षबाट वातावरण तथा सामाजजक सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन जस्थधत मुल्याङ्कन िरी उपयुक्त
वातावरणीय तथा सामाजजक सुरक्षाका उपायहरुको कायाधन्त्वयन सुधनजित िने प्राविान समेत राखेको छ
। अन्त्त्यमा यस प्रारुपले िुनासो व्यवस्थापन कायधलाई समेत उच्च प्राथधमकतामा ददँदै िाउँपाधलका,
क्लस्टर तथा आयोजना कायाधन्त्वयन इकाई (PMU) प्रत्येक तहमा उपयुक्त सधमधत व्यवस्था िनध समेत
प्रस्ताषवत िरे को छ ।

