कार्यकारी साराांश
व्यावसाययक यिक्षा तथा तायिम अयिवृयि परियोजना दोश्रो (सन २०१७–२०२२)िे आन्तरिक ि बाह्य श्रम बजािमा
उत्पादन अयिवृयि गने, आय ि िोजगािीका साथै गरिबी यनवािण गने नेपाि सिकािको िक्ष्यमा सहयोग पर्ु याउँदछ ।
यो परियोजना पयहिो चिणमा सचं ायित व्यावसाययक यिक्षा तथा तायिम अयिवृयि परियोजना (इिेन्ट परियोजना सन
२०११ देयि २०१६) को सफिता तथा अनिु वमा आधारित छ । यस परियोजनाको मख्ु य उद्देश्य नेपािमा प्रायवयधक
यिक्षा तथा व्यावसाययक तायिम प्रणािीको सदृु ढीकिण गनुका साथै गणु स्तियक्त
ु तायिममा पहचँ अयिवृयि गिी
यसपयक्त
ु ि िोजगािका िायग उपयक्त
ु जनियक्तको आपयू तु बढाउने िहेको छ । यस परियोजनािे यविेषत सयु वधा यवहीन
यवु ाहरुिाई प्रायवयधक यिक्षा तथा व्यावसाययक तायिममा समावेिी प्रयियाबाट पहच अयिवृयिमा बढवा यदनेछ ।
परियोजनाका सम्पणू ु गयतयवधीहरुिे नेपाि सिकािको वाताविण, सामायजक नीयत, यनयमाविीहरु ि यनदेयिकािाई
पािना गनु पदुछ । साथै यसिे यवश्व बैकिािा अबिम्बन गरिएको वाताविणीय ि सामायजक सिु क्षणको
आवश्यकतािाई समेत पािना गनु पदुछ ।
वातावरणीर् मूलर्ाांकन
इिेन्ट परियोजना (दोश्रो) िे प्रायवयधक ि व्यावसाययक यिक्षा ि तायिम सम्बन्धी कायुिमिाई जोड यदएको छ । यस
परियोजना अन्तगुत गरिने कायुका गयतयवधीहरु साना तथा एकै ठाउँमा के न्रीत/यसमीत (site specific) हनेछन ।
वाताविणीय नकािात्मक असिका पक्षहरु एकदमै न्यनू हने अपेक्षा गरिएको छ । यनमाणु कायु, यवस्ताि, यवद्यमान
संिचनाको स्तिोन्नयत, कक्षाकोठा ि प्रयोगिािा ि कायुिािाको यनमाुण कायु जस्ता गयतयवयधहरुबाट हने सभ्िायवत
वाताविणीय प्रिावहरु एकै ठाउँमा यसमीत हने अनमु ान गरिएको छ । सभ्िायवत वाताविणीय चनु ौयत ि सवािहरु
एकदमै न्यनू िएता पयन ियक्षत सस्ं थाहरु ि परियोजना कायाुन्वयन गने सस्ं थाहरुिे कुनैपयन कायु प्रािम्ि गनु पवू ु
वाताविणीय छनौट पिीक्षण (Environmental screening) गनु पनेछ । नेपाि सिकाििे वाताविणीय मलू यांकनको
िायग अनुमोदन गिे को मापदण्ड िन्दा मायथ नगए सम्म इिेन्ट परियोजना (दोश्रो) अन्तगुतका गयतयवयधहरुिे
वाताविणीय मलू याकन आवश्यक पदैन ।
जोखिम समुदार् खवकास प्रारुप/लैख ांक खवकास प्रारुप
यस परियोजनािे जोयिम समदु ायका यवु ाहरु, गरिव, दयित, मयहिा, मधेिी ि सयु वधायवहीन जनजायतिाई
परियोजनाको मख्ु य िािायन्वत समदु ायका रुपमा ियक्षत गिे को छ । परियोजनािाई सफि ढंगबाट कायाुन्वयन गनुका
िायग जोयिम समदु ाय यवकास कायुिम ि िैङ्यगक यवकास प्रारुप तयाि पारिएको छ । जसिे गदाु परियोजना
अन्तगुतका गयतयवयधहरुमा यवपन्न, यसमान्तकृ त ि मयहिाहरुको समावेिी सहिायगता सयु नयितता गनुका िायग
सहयोग पग्ु नेछ ि ियक्षत समदु ायिे परियोजनाबाट िािायन्वत हन सक्नेछन ।
वातावरणीर् र सामाखजक व्र्वस्थापन प्रारुप
वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपिे जोयिम समदु ाय यवकास प्रारुप ि िैङ्यगक यवकास प्रारुपिाई समेत
समेटदछ । यस प्रारुपिाई परियोजना गयतयवयधहरुको तयािीदेयि, कायाुन्वयन ि मलु याङ्कन गने व्यवहारिक औजािका
रुपमा यिइएको छ । यसिे इिेन्ट परियोजनाको दोश्रो चिणका गयतयवयधहरुको योजना ि यवकासिाई सििीकृ त
चिणहरुमा व्याख्या गनुका साथै आवश्यक प्रयिया ि मागुदिुन तथा आवश्यक मापदण्डका बािे मा उलिेि गिे को छ ।

यसिे सम्िायवत प्रयतकूि असि ि वाताविणीय प्रिावका साथै जोयिमयक्त
ु समदु ायको परियोजनामा सहिायगता
सयु नयितता गने आधािहरु समेत तय गिे को छ । वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपिे समग्रतामा यनम्न
कुिाहरुिाई समेटेको छ ।
• कायुिमसँग सम्बयन्धत सचू नामा सहज पहचँ सयु नयिताका िायग यवयिन्न िाषा ि यवयिन्न माध्यमहरु माफु त
संचाि ि पहचँ मा अयिवृयि गनु आवश्यक छ ।
• सामान्यतया इिेन्ट परियोजना (दोश्रो) मा उलिेयित गयतयवयधहरुका िायग औपचारिक वाताविणीय प्रिाव
मलु याङ्कन (Environmental Impact Assessment [EIA]) प्राियम्िक वाताविणीय पिीक्षण (Initial
Environmental Assessment [IEA]) आवश्यक छै न । तिपयन यस चिणमा उलिेयित प्रत्येक िौयतक
पवू ाुधाि ि तायिम सम्बन्धी यियाकिापहरुका िायग वाताविणीय ि सामायजक छनौट पिीक्षण
(Environmental and social screening) गनु सम्बयन्धत सबै सिोकािवािाहरु वाध्यकािी हने छन् ।
वाताविणीय ि सामायजक छनौट पिीक्षणको आधािमा वाताविणीय व्यवस्थापन योजना (Enviironmental
Managment Plan) आवश्यक िएको िण्डमा उक्त वाताविणीय व्यवस्थापन योजना प्रयतबेदन तयाि
गरिनेछ ि यो प्रयतबेदन सेवा प्रादयक यनकायहरु ि कायाुन्वयन गने साझेदाि संस्थाहरुका िायग अयन्तम
प्रयतबेदनको रुपमा िहनेछ । वाताविणीय प्रिाव न्यनू ीकिणका िायग बजेट आवश्यक पने िएमा परियोजना
प्रस्तावना (Project Proposal) मा उलिेि गनु सयकनेछ ।
• वाताविणीय ि सामायजक छनौट पिीक्षण (Environmental and social screening) बाट प्राप्त सझु ाव ि
वाताविणीय व्यवस्थापन योजनािाई योजना, यनमाणु कायु ि सम्झौता पत्रमा समावेि गरिनेछ ।
• समयामा नै सचू नाहरुको सम्प्रेषण गनु, पािदयिुता सयु नयित गनु ि सम्िायवत यववाद ि जोयिमहरुको
न्यनू ीकिण ि जोयिमयक्त
ु समदु ायका प्राथयमकता ि आवश्यकताहरुको यथोयचत समाधानका िायग
सावुजयनक रुपमा छिफि गरिनेछ ।
• यवयिन्न तहमा हने गनु ासोहरुिाई प्रिावकािी व्यवस्थापन गनुका िायग गनु ासो अयििेिीकिण प्रणािी
स्थापना गरिनेछ । यवयिन्न तह ि माध्यमबाट प्राप्त गनु ासोहरुको प्रकाि ि समाधानका िायग गरिएका
प्रयासहरुको सम्बन्धमा प्रयतवेदन तयाि गिी परियोजनाको वेवसाइटमा सावुजयनकीकिण गरिनेछ ।
• परियोजनाको यनययमत अनगु मन प्रणािीिे यवयिन्न सचू कहरु ि वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन
प्रारुपमा उलिेि िए बमोयजमका अनगु मन संयन्त्रिाई समेटनेछ ।
क्षमता अखिवखृ ि

वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपको प्रिावकािी कायुन्वयनका िायग यवयिन्न तहमा क्षमता अयिवृयि गनु
अपरिहायु छ । परियोजनािे कयम्तमा एक जना कमुचािीिाई सिु क्षण (safeguard Focal Point) समन्वयकािी
ियू मकामा यनयक्त
ु गनेछ । परियोजनािे सिु क्षण यविेषज्ञ (safeguard specialist) पिामिुदाता यनयक्त
ु गनेछ ।
यबिेषज्ञ पिामिुदातािे वाताविणीय ि सामायजक आवश्यकताहरुको सन्दिुमा परियोजनामा आबि कमुचािीहरुिाई
सचेतना ि अयिमि
ु ीकिण तायिम तथा परियोजना अन्तगुतका यवयिन्न गयतयवयधहरुसँग सम्बि सम्पणू ु साझेदाि
सस्ं थाका प्रयतयनयधहरुिाई ियक्षत गिी वाताविणीय ि सामायजक योजना तथा व्यवस्थापनका सन्दिुमा सचेतना,
अयिमि
ु ीकिण ि तायिम िगायतका गयतयवयधहरु संचािन गनेछ ।
समन्वयकािी व्ययक्त सिु क्षण यविेषज्ञको सहयोगमा,वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपको कायाुन्वयन ि
यसमा उलिेि गरिएका प्रावधानहरुको सयु नयितताका साथै सचू ना सम्प्रेषण, अयिमि
ु ीकिण, क्षमता अयिवृयि, ि
परियोजना गयतयवयधहरुको आधािितू मापदण्ड अनुगमन ि प्रयतवेदनका िायग यजम्मेवाि हनेछ । कायाुन्वयनको
अवस्था ि मापदण्डहरु परिपयू तुको अवस्थािाई प्रत्येक त्रैमायसक प्रयतवेदनमा उलिेि गरिनेछ । वाताविणीय ि
सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपको प्रिावकािी कायाुन्वयनका िायग आवश्यकता पिे मा थप जनियक्तको व्यवस्था समेत
गरिनेछ ।
वातावरणीर् र सामाखजक व्र्वस्थापन प्रारुप प्रचार-प्रसार तथा सावयजखनकीकरण
यस परियोजनािे वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुपिाई परियोजनको वेवसाइटमा सावुजयनकीकिण गनेछ ।
यस वाताविणीय ि सामायजक व्यवस्थापन प्रारुप ि प्रारुपको सािांि परियोजनाको वेवसाइटमा िायिनेछ । साथै उक्त
सचू ना परियोजनाका सम्िव िए सम्म अन्य पक्षहरुमा समेत उपिब्ध गिाइनेछ । प्रत्येक परियोजना गयतयवयधहरुसँग
सम्बयन्धत साझेदाि सस्थाहरुिाई कायुकािी सािांि ि वाताविणीय तथा सामायजक छनौट पिीक्षण
(Environmental and social screening checklist) यवतिण गरिनेछ ।

