
कृषि प्रषिधि तथा माैसमी षििरण सम्प्रेिण प्रणाली

१. परिचय

नेपालमा एक जना कृषि प्ाषिषिकले एक हजार तीन सय 

तेषतिस (१,३३३) घरिुरी कृिकहरूलाई कृषि प्सार सेिा षिनु 

पनने अिस्ा रहेको छ भने िेशको १५ प्षतशत क्ेत्रफलमा 

मात्र कृषि प्सार सेिा पुगेको कुरा एक अध्ययनले िेखाएको 

छ (Paudel et al., 2018) । भौगोषलक षिकटता र कृषि 

प्सारमा काम गनने कम्मचारीहरूको सङ्ख ्ा ्ोरै भएका 

कारणले नेपाल कृषि अनुसन्ान पररिि्ख  त्ा अन्य नीषज त्ा 

गैरसरकारी षनकायहरूबाट षिकास भएका कृषि प्षिषि, 

पद्दषत र तौरतररकाहरू कृिकहरूकोमा सहजै पुग्न 

सषकरहेको छैन । कृिकहरूका लाषग आिश्यक कृषि 

प्षिषिबारे जानकारीको पया्मप्त पहुँच नभएकाले कृषि उपज 

उत्ािन त्ा उत्ािकत्व िृद्धि हन सषकरहेको छैन । मौसम 

पररित्मनबारे पषन पूि्मजानकारी नहुँिा षकसानहरूले नोक्ानी 

व्यहोनु्म परररहेको छ । 

कृषक मैत्री प्रविधि सङ्गालो

उियपपुर षजल्ाको बेलका नगरपाषलकामा कृिकहरूलाई 

आिश्यक कृषि प्षिषिबारे जानकारी षिन र मौसम पररित्मन 

बारेको पूि्म सूचना षिन ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण 

सम्पेिण  प्णाली’ को षिकास गररएको छ । यो प्णाली 

अनुसार मूलतः  नगरपाषलकाको कृषि शाखामा काय्मरत 

कम्मचारीहरूको क्मता अषभिृद्धि गररनछ र षिषभन्न स्ोतबाट 

प्ाप्त कृषि प्षिषि र मौसम पररित्मनको अिस्ाबारेको 

सूचना, जानकारी र प्काशनहरू सङ्कलन गरर सहजरुपमा 

कृिकहरूकोमा पुर्ख  याउने प्षरिया षमलाइएको हनछ । यसमा 

स्ानीय सञ्ार माध्यम, कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण 

सूचना पाटी, गैरसरकारी संघसंस्ामा काय्मरत कम्मचारी, 

अगुिा कृिक र नगरपाषलकाको कृषि शाखामा काय्मरत 

कम्मचारीहरू एकजुट भएर काम गि्मछन्ख । यो प्षरियाको 

मु् उदे्दश्य कृिकहरूका लाषग आिश्यक कृषि प्षिषि र 

मौसम पररित्मनको अिस्ाबारेको सूचना त्ा जानकारी 

घुम्ने तरकारी उत्ादन महिला कृषक समूिका सदस्यिरू सूचनापाटीमा टाँससएका कृषष सम्बन्ी जानकारीमूलक सामग्ीिरू अध्ययन गददै । 
तस्विरः  कारतति कलाल चाैधरी, ली-बर्ड



कृवष प्रविधि तथगा मगाैसमरी वििरण सम्प्रेषण प्रणगालरी कृवष प्रविधि तथगा मगाैसमरी वििरण सम्प्रेषण प्रणगालरी2 3

समयमा नै षिएर कृिकहरूमा जलिायु अनुकूल कृषि कम्म 

गन्म त्ा उपलवि कृषि प्षिषिको सिुपयोग गरी कृषि उपज 

उत्ािन त्ा उत्ािकत्व िृद्धि गनु्म रहेको छ । 

यो प्षरियाको ्ालनी ली-बर्म, राषट्रि य कृिक समूह महासङ्घ र 

केयर नेपालद्ारा बेलका नगरपाषलकासुँगको साझेिारीमा 

सञ्ाषलत सामर््म पररयोजनाले गरेको हो । यस प्षिषि 

सङ्ालाेमा नगरपाषलका तहमा ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी 

षििरण सम्पेिण प्णाली’ को षिकास कसरी गन्म सषकनछ भन्ने 

बारेको जानकारी समािेश गररएको छ भने बेलका 

नगरपषलकामा सञ्ालन गररएको प्णालीले कसरी काम 

गरररहेको छ र यसको प्ारद्भिक नषतजाबारे पषन चचा्म 

गररएको छ ।

२. कृषि प्रषिधि तथा मौसमी षिििण 
सम्प्रेिण प्रणालीको आिश्यकता

 � कृिकहरूका लाषग आिश्यक कृषि प्षिषि, मौसम 
पररित्मनबारेको सूचना र कृषि उपजको प्चषलत बजार 
भाउ बारेको जानकारी समयमा नै र सहजै उपलब्ध 
गराउने,

 � उपलब्ध कृषि प्षिषिहरूको प्योग त्ा मौसम 
पररित्मनको अिस्ा अनुसार कृषि कम्म गरी कृषि 
उत्ािन त्ा उत्ािकत्व िृद्धिमा टेिा पुर्ख  याउने,

 � नगरपाषलका षभत्र कृषि क्ेत्रमा काय्मरत सरकारी, 
गैरसरकारी त्ा नीषज क्ेत्रका कम्मचारीहरूको कृषि 

प्सार सेिा प्भािकारी रुपमा षिनसक्े क्मताको 
षिकास गनने,

 � कृिकहरूलाई आिश्यक कृषि प्ाषिषिक सेिा सहजै 
रुपमा प्िान गन्म सक्े स्ानीय स्ोत व्यद्तिहरूको 
षिकास गनने र

 � नगरपाषलका षभत्र कृषि क्ेत्रमा काय्मरत सरकारी, 
गैरसरकारी त्ा नीषज क्ेत्रका षनकायहरू बीच समन्वय 
त्ा सहकाय्म प्िि्मन गनने र कृषि षिकासको साझा 
उदे्दश्य अनुसार एकजुट भएर काम गनने िातािरणको 
षिकास गनने । 

 
३. कृषि प्रषिधि तथा मौसमी षिििण 
सम्प्रेिण प्रणालीको षिकास तथा 
षिस्ाि प्रक्रिया

३.१. अधिमुखरीकरण

‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ एउटा 

प्ाकेज हो । अतः  यो प्षरियामा सङ्ख लग्न हने र प्णाली षिकास 

प्षरियामा प्शासषनक त्ा व्यिस्ापकीय भूषमका षनिा्मह गनने 

व्यद्ति त्ा नगरपाषलकाका पिाषिकारीहरूको सहभाषगतामा 

‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ षिियमा 

एक षिने अषभमूखीकरण ताषलम सञ्ालन गररनछ । यो 

अषभमूखीकरण काय्मरिममा नगरपाषलका प्मुख, प्मुख 

प्शासकीय अषिकृत, पाषलकाको कृषि शाखाका कम्मचारीहरू 

तस्विरः  सागर िज.सी., ली-बर्ड
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र प्षिषिसुँग नषजक रहेका अगुिा कृिकहरूको ेसहभाषगता 

अषनिाय्म हनछ । यो अषभमूखीकरण काय्मरिममा ‘कृषि प्षिषि 

त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ भनेको के हो, यसका 

चरणहरू के के हन्ख, कृिकहरू यसबाट कसरी लाभाद्न्वत 

हनछन्ख र कुन कुन षनकाय बीच के कसरी साझेिारी गन्म 

सषकनछ भन्ने कुरा छलफल गररनछ । यो प्षिषिको षिकास त्ा 

षिस्ारमा मूलतः  नगरपाषलकाको षटमले अपनत्व षलनु पि्मछ । 

अषभमुखीकरण काय्मरिमको मु् उदे्दश्य यषह नै हो ।

३.२. कगार्यविधि विमगा्यण

अषभमूद्खकरण पश्ात ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण 

सम्पेिण प्णाली’ षिकास त्ा सञ्ालनका लाषग नगरपाषलकाले 

काय्मषिषि तयार गनु्म पि्मछ । यो काम काय्मषिषि षनमा्मण सषमषत 

बनाएर तयार गररनछ । काय्मषिषि षनमा्मण सषमषतमा 

नगरपाषलकाको कृषि सल्ाहकार, प्मुख प्शासषकय 

अषिकृत, कृषि शाखा प्मुख र कृिक प्षतषनषि अषनिाय्म 

रुपमा सहभागी हनुपि्मछ भने यस क्ेत्रमा काम गरररहेका 

गैरसरकारी संस्ाका कम्मचारीलाई पषन आिद्द गराउन 

सषकनछ । काय्मषिषिमा तपषसलका शीि्मकहरू अषनिाय्म 

समािेश गनु्म पि्मछ । बेलका नगरपाषलकाले तयार गरी 

सञ्ालनमा ल्ाएको ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण 

सम्पेिण प्णाली’ सञ्ालन काय्मषिषि यहाुँ उपलब्ध छ 

(https://belakamun.gov.np)  ।

३.३.१. ‘कृषि प्रविधि तथा मौसमी वििरण 
सम्प्रेिण प्रणाली’ सञ्ालन कार्यविधिमा 
अवनिार्य समाि्रेश गन््य पनने वििरहरू ः

 � काय्मषिषिको आिश्यकता र लक्ष्य सषहतको प्स्ािना

 � काय्मषिषिमा प्योग गररएका मु् शब्ािलीहरूको 
पररभािा

 � ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ 
सञ्ालनका उदे्दश्यहरू

 � ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ 
सञ्ालन षिषि

 » स्ानीय स्ोत व्यद्तिको छनोट 

 » कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सङ्कलन त्ा 
सम्पेिण

 » कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सूचना पाटी 
स्ापना

 » कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण प्सारण प्षरिया

 
३.३. स्गािरीर स्ोत व्यवति छिोट तथगा 
अधिमूखरीकरण

नगरपाषलकाले काय्मषिषि अनुसार िराको भूगोल हेरेर 

तराईको हकमा प्षत िरा एक जना  र पहारको हकमा प्षत 

िरा िुईिेद्ख तीन जना स्ानीय स्ोत व्यद्तिको छनोट गनु्म 

पि्मछ । ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ 

सञ्ालन हने समुिाय त्ा िराका व्यद्तिहरू मध्येबाट नै 

स्ानीय स्ोत व्यद्तिको रुपमा छनोट गनु्म पि्मछ । 

नगरपाषलकाले सूचना प्काशन गरेर स्ानीय स्ोत व्यद्तिको 

छनोट गनु्म पि्मछ भने स्ोत व्यद्ति छनोट गिा्म काय्मषिषिमा 

उल्ेद्खत प्ाििान बमोषजम आिेिकको षशक्ा, कृषि काय्ममा 

अनुभि र नयाुँ कृषि प्षिषि पषहचान, परीक्ण र षबस्ारमा 

रुषच आषि छनोटको आिार मान्न सषकनछ । स्ोत व्यद्तिहरू 

छनोट भएपषछ उनीहरूलाई तीन षिनको क्मता अषभिृद्धि 

ताषलम षिनु पि्मछ । स्ोत व्यद्तिहरूलाई उपलब्ध गराईने 

ताषलममा कृषि क्ेत्रमा सूचना त्ा सञ्ार माध्ययमको महत्व, 

कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सङ्कलन त्ा षिस्ार प्षरिया,  

सूचना पाटीको स्ापना त्ा प्योग, स्ोत व्यद्तिको षजम्ेिारी 

त्ा सेिा सुषििा जस्ा षिियहरू अषनिाय्म रुपमा समािेश 

गनु्मपि्मछ । स्ोत व्यद्तिको पाररश्रषमक काय्मषिषिमा तोषकए 

िमोषजम हनछ ।

तर ताषलम मात्रले पषन स्ोत व्यद्तिको क्मता षिकास नहन 

सकछ । यसको लाषग स्ोत व्यद्तिहरूले ताषलमको रिममा 

षसकाइएका षबषभन्न कृषि सम्बद्न् प्षिषि त्ा जानकारीका 

स्ोतहरूको उपयोग गन्म सक्दछन्ख । उिाहरणको लाषग नेपाल 

कृषि अनुसन्ान पररिि्ख  र  जल त्ा मौसम षबज्ान षबभागले 

संयुति पहलमा हरेक हप्ता www.namis.gov.np मा 

प्काशन गनने कृषि मौसम सल्ाह सेिा बुलेषटन क्मता षिकास 

गन्मको लाषग राम्ो स्ोत हन सक्दछ । 
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३.४. कृवष प्रविधि तथगा मौसमरी वििरण 
सङकलि तथगा सम्प्रेषण

यो काय्ममा नगरपाषलकाको कृषि शाखामा काय्मरत 

कम्मचारीहरूको महत्वपूण्म भूषमका रहनछ । यो नमुना अन्तग्मत 

पाषलकाको कम्मचारीहरुले षिषभन्न िेभसाइट, मोबाइल 

एद्लिकेसन, यु-ट्ुब, षिषभन्न प्काशनहरू, कृषि ज्ान केन्द्र, 

नेपाल कृषि अनुसन्ान पररिि्ख , स्ानीय कृषि बजार आषिबाट 

सूचना र जानकारी सङ्कलन गरर स्ोत व्यद्तिलाई उपलब्ध 

गराउुँिछन्ख । यो काय्म नगपाषलकाको कृषि शाखामा काय्मरत 

तोषकएका अषिकृत स्रका कमा्मचारीले हरेक हप्ताको 

शुरिबार सम्पन्न गरी सङ्कलन गररएका प्षिषि, सूचना र मौसमी 

षििरण स्ानीय स्ोत व्यद्तिहरूलाई हस्ान्तरण गररनछ । 

स्ोत व्यद्तिहरूले उनीहरूलाई प्ाप्त भएको जानकारी 

षकसानसम् पुर्ख  याउने, छलफल गराउने, प्ाषिषिक सल्ाह 

षिने, षकसानका समस्ा बुझ्े र हल गनने प्यास गि्मछन्ख। यो 

प्षरियाबाट समािान गन्म नसषकएका समस्ाहरू भने 

नगरपाषलकाको कृषि शाखामा पुया्मएर समस्ाको समािान 

गररनछ। यषि नगरपाषलकाबाट पषन षकसानको समस्ाको 

समािान हन नसकेको खण्डमा सम्बद्न्त षजल्ाको कृषि ज्ान 

केन्द्र त्ा नषजकको नेपाल कृषि अनुसन्ान पररिि्ख सुँग 

समन्वय गरी समािान गनु्म पि्मछ ।

ताषलका १ मा कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण प्ाप्त गन्म 

सषकने सभिाषित सूषच षिईएको छ । तर सूचना सङ्कलन कता्म 

यषतमा मात्र भर पनु्म भन्ा आफैं ले पषन षिषभन्न स्ोत पषहचान 

गरी जानकारी सङ्कलन गनु्म गि्मछ । नगरपाषलकाको कृषि 

शाखामा काय्मरत तोषकएको कम्मचारीले सूचनाहरू सङ्कलन 

गररसकेपषछ उति सूचनाहरू स्ोत व्यद्तिहरूलाई उपलब्ध 

गराउुँिछ भने स्ोत व्यद्तिहरूले आफूले षजम्ेिारी पाएको 

समूहहरूमा गइ ती सूचना आिान प्िान गनने काय्म गि्मछन्ख । 

उति छलफलको रिममा षकसानहरूको षजज्ासाहरु पषन 

स्ोत व्यद्तिहरूले समािान गनु्म पि्मछ भने आफूबाट सभिि 

नभएका समस्ाहरू नगरपाषलकासम् पुया्मइ समािान गनने 

प्यास गनु्म पि्मछ । 

तालिका १ः सूचना सङकिनको क्रममा सङकिकिे सामान्य रुपमा प्र्योग गनेने सूचनाका स्ोत, माध्य्यमहरू र अद्ावधिक हुने सम्य 

क्र.सं. सूचनाकाे माध्यम स्ाेत सूचना अाद्ावधिक हुने सम्य

१. वेबसार्इट www.dhm.gov.np हरेक दिन

www.namis.gov.np हरेक दिन

www.narc.gov.np हरेक दिन

www.molmac.gov.np हरेक दिन

www.libird.org अावश्यकता अनुसार

२. सरकारी का्या्इल्य कृदि ज्ान केन्द्र अावश्यकता अनुसार

नेपाल कृदि अनुसन््ान पररिद् 

अन्तर्इतका का्या्इलहरू 

आवश्यकता अनुसार

प्रिेशका कृदि मन्त्ाल्यहरू आवश्यकता अनुसार

३. नजिकको बिार कृदि उपिका होलसेल व्यापारीहरू हरेक हपता

४. माेबारल एपस नाक्इ  कृदि आवश्यकता अनुसार

कृदि रुरु आवश्यकता अनुसार

हाम्ो कृदि आवश्यकता अनुसार

बेलका कृदि आवश्यकता अनुसार

हाम्ो बीउ आवश्यकता अनुसार

नोट ः माथथ उपलब्ध गराइएका स्ोतहरू क्रे ही  उदाहरणमात्र हुन् । री र रस्ा सरौ स्ोतहरूबाट कृषि सम्बन्धि जानकारीहरू सङकलन गन्य 

सक्दछन् ।
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४. कृषि प्रषिधि तथा मौसमी षिििण 
सूचना पाटीको व्यिस्ा

नगरपषलकाको कृषि शाखाद्ारा सङ्कषलत कृषि प्षिि, मौसमी 

षििरण त्ा बजार भाउ सम्बन्ी जानकारीहरू स्ोत व्यद्तिले 

कृिक समूहहरूमा छलफल गराउनुको अषतररति सूचना 

पाटी माफ्म त्ख सूचाना टाुँस्े व्यिस्ा षमलाउनु गि्मछ । यसो गिा्म 

छलफलमा उपद्स्त हन नसकेका कृिकहरूले पषन पषछ 

अध्यन गरी फाइिा षलन सक्दछन्ख । अत: षचत्रमा िेखाए जसरी  

३ षफट लम्बाई त्ा ३ षफट चौराईको सूचना पाटीलाई ९ षफट 

लम्बाई भएको फलामको फे्म बनाएर कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी  षििरण सूचना पाटी षनमा्मण गनु्मपि्मछ । यसमा 

टाुँषसएका सूचना त्ा जानकारीलाई घाम त्ा ििा्मतको 

पानीबाट  बचाउन छानोको पषन व्यिस्ा गनु्म पि्मछ । यसरी 

तयार गररएको सूचना पाटीमा प्त्ेक हप्ता नगरपाषलकाको 

कृषि शाखाबाट उपलब्ध कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण 

स्ानीय स्ोत व्यद्तिले समूहमा छलफल गररसकेपषछ  सूचना 

पाटीमा टाुँस्ु पि्मछ । सूचना पाटी समुिायका िेरै 

माषनसहरूलाई  पायक पनने स्ान छनोट गरेर राख्न पि्मछ भने 

त्सको अध्ययन गरी फाइिा षलने काम कृिकले गनु्म पि्मछ । 

४.१. स्गािरीर सञ्गार मगाध्यरमबगाट कृवष 
प्रविधि तथगा मौसमरी वििरण प्रसगारण

नगरपाषलकाका कम्मचारीहरूबाट साप्ताषहक रुपमा सङ्कलन 

गररने कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण स्ानीय एफ.एम. 

रेषरयोबाट पषन प्सारण गरी िेरै षकसानहरूकोमा पुर्ख  याउन 

सषकनछ । यसरी प्सारण गिा्म समूहमा आिधि भएका त्ा 

नभएका सम्पूण्म षकसानहरू यसबाट लाभाद्न्वत हनछन्ख । 

षिशेि गरेर पढ्खन नसक्े कृिकहरूका लाषग यसरी प्सारण 

गररएका कृषि प्षिषि त्ा मौसम सम्बद्न् सूचनाहरू उपयोगी 

हनछन्ख ।

५. कृषि प्रषिधि तथा मौसमी षिििण 
सङकलन तथा सम्प्रेिण प्रणालीः 
एक जलिायुमैत्ी कृषि अभ्ास 

५.१. जोखखम न्ूिरीकरण 

जििायु पररित्मनको प्भाि कृषि क्ेत्रमा परररहेको छ । पषहला 

पानी पनने समयमा अषहले पानी नपनने, लामो  समयसम् खरेरी 

पनने, पानी पिा्मको अिस्ामा लामो समयसम् परररहने िा 

छोटो अििीमा िेरै पानी पनने भइरहेको छ । यसले बाढी त्ा 

पषहरोको अषतररति कृषि क्ेत्रमा षिषभन्न समस्ाहरू 

ल्ाईरहेको छ । यस पररिेशमा ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी 

षििरण सम्पेिण प्णाली’ अिलम्वन गिा्म कृिकहरूले 

जलिायुमैत्री कृषि प्षिषिबारे जानकारी पाउने त्ा त्सै 

अनुसार अनुसरण गन्मसक्े  भएकाले यसले सभिाषित जोद्खम 

कम गन्म मद्दत पुग्दछ । त्सैगरी सभिाषित मौसम पररित्मनका 

बारेमा पषन कृिकहरूले अषरिम जानकारी पाउने भएकाले 

त्सै अनुसार योजना बनाइ कृषि कम्म गन्म सक्दछन्ख । 

आिश्यक पूि्म तयारी गन्म पषन सक्दछन्ख  र बालीमा हन सक्े 

सभिाषित क्षत कम गन्म सक्दछन्ख । त्सैले ‘कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ एक जलिायुमैत्री कृषि 

अभ्ास हो । 

s[lif df};d ;Nnfx ;]jf ;"rgf kf6L
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कृषष प्ररिसध तथा माैसमी िििरण प्रकाशनका लारग तयार 
गररएकाने सूचना पाटीकाने खाँका । अािश्यकता अनुसार सूचना 

पाटीकाने साइजमा भिन्नता हुन सक्छ ।  सचत्ः ग्ानेइनानेिा
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५.२. जगािकगाररी तथगा सूचिगामगा आिगाररत 
विण्यर 

कृषि अनुसन्ान गनने षनकायहरूले जलिायु अनुकूल हने 

बालीका जात, प्षिषि र अभ्ासहरू षिकास गरररहेका छन्ख । 

तर यस्ा जात, प्षिषि र अभ्ासहरूबारेको जानकारी आम 

कृिकहरूका लाषग सहजै उपलब्ध छैन । उिाहरणका लाषग 

सुख्ा सहने त्ा बढी पानीमा खेती गन्म सषकने िानका 

जातहरू षिकास भएका छन्ख, षरजलको सट्ा सौय्म उजा्मबाट 

पानी तान्न सषकने प्षिषि यत्रतत्र उपलब्ध छ, हाम्ा िेरै रै्ाने 

जातहरू जलिायु अनुकूल छन्ख । बजारमा आयाषततभन्ा 

रै्ाने उत्ािनलाई प्ा्षमकता षिन ्ाषलएको छ। माषनसको 

कषिन श्रम लगाएर गनने काम सहजै रुपमा सम्पन्न गन्म सषकने 

साना मेषसन त्ा औजारहरू आएका छन्ख । ‘कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ लागु गररएमा कृिकहरूलाई 

यी र यस्ा ्ुप्ै जानकारी सहजरुपमा उपलब्ध हने भएकाले 

उनीहरूले यी जानकारीका आिारमा आफनो खेतीपातीमा के 

सुिार ल्ाउने भन्ने कुराको षनणय्म गन्म सषजलो हनछ । यसबाट 

कृिकहरूमा ्प षजज्ासा उत्न्न हने भएकाले उनीहरूमा 

नयाुँ प्षिषि र अभ्ासहरू खोजी खोजी प्योग गनने बानीको 

षिकास पषन हनछ । 

६. ब्रेलका नगिपाललका, उदयपुिको 
अनुभि ि अन्य लजल्ामा यसको 
षिस्ाि

उियपुर षजल्ाको बेलका नगरपाषलकामा ‘कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ को ्ालनी षि.सं. २०७६ मा 

गररएको हो । केयर नेपालको आष््मक सहयोगमा सञ्ालनमा 

रहेको सामर््म पररयोजनाको साझेिार संस्ा ली-बर्म र राषट्रि य 

कृिक समूह महासङ्घको अगुिाईमा बेलका नगरपाषलकामा 

यो अभ्ास ्ालनी गररएको हो । माष् उल्ेख गररए झैं 

नगरपाषलका प्मुख, कृषि सल्ाहकार, प्मुख प्शासकीय 

अषिकृत, कृषि अषिकृत र अन्य कृषि शाखाका कम्मचारीहरू                                                                                                                 

लाई १ षिने अषभमुखीकरण गरेर यसको सुरुिात गररएको 

ष्यो ।  त्स पश्ात्ख पाषलकाद्ारा ९ िराका लाषग १८ जना 

स्ानीयस्ोत व्यद्तिको छनोट गररयो  । राषट्रि य कृिक समूह 

महासङ्घको सहजीकरण र ली-बर्मको प्षिषिक सहयोगमा 

कृषि शाखाका कम्मचारी र छनोट भएका स्ोत व्यद्तिहरूलाई 

सूचना सङ्कलन क्मता अषभिृद्धि ताषलमको सञ्ालन गररयो । 

ताषलम पश्ात बेलका नगरपाषलकामा सूचना सङ्कलन गनने 

काम  पाषलकाले तोकेको कृषि शाखाको अषिकृतस्र 

कम्मचारीबाट षबषभन्न िेबसाइट (मु् गरेर www.namis.

gov.np), मोबाइल एप्स, र आिश्यकताअनुसार कृषिसुँग 

सम्बद्न्त काया्मलयहरूसुँग समन्वय गरेर हरेक हप्ता सङ्कलन 

भइरहेको छ ।  सङ्कलन गररएको कृषि प्षिषि र मौसमी 

षििरणमा आिाररत सूचनामा आउने हप्ताको मौसम 

पूिा्मनुमान, आगामी हप्तामा लगाउन सषकने बालीहरूको  

बीउ त्ा कृषि अभ्ासका बारेमा जानकारी, रोग षकराबाट 

बाली संरक्ण सम्बन्ी जानकारी  र पशु त्ा माछा सम्बन्ी 

जानकारी रहेको हनछ । यसरी सङ्कलन गरेको सूचना स्ोत 

व्यद्तिहरूलाई उपलब्ध गराइनछ र उति सूचनाहरू स्ोत 

व्यद्तिहरूले हप्ता हप्ता षिनमा समूहमा लगेर छलफल 

गराउुँिछन्ख । यसको सा्ै पररयोजनाको तफ्म बाट ली-बर्म र 

महासङ्घले पषन सूचनाहरू सङ्कलन गरेर समूहहरूमा छलफल 

गराउने भइरहेको छ । कृषि प्षिषि त्ा अन्य सूचना त्ा 

जानकारीहरू िेरै कृिकहरू समक् पुर्ख  याउन सप्तकोशी एफ. 

एम.बाट छ मषहनासम् प्त्ेक शषनबार साुँझ ७ः ३० बजे  

प्शारण पषन गररएको ष्यो । यो षसकाईलाई आिार मानेर 

बेलका नगरपाषलकामा मौसम त्ा कृषि प्षिषि जानकारी 

षिस्ार काय्मषिषि, २०७७  षनमा्मण गरर लागु गरेको छ । यो 

नमुना पषहलो पटक बेलकामा सञ्ालनमा ल्ाईएको भएर 

षसकाइको आिारमा काय्मषिषि षनमा्मण गन्म केही षढला भए 

पषन नयाुँ िाउुँमा यसलाई षिस्ार गिा्म काय्मषिषि षनमा्मण गरेर 

लागु गरर नमुना सञ्ालन गनु्म पि्मछ ।   

बेलका नगरपाषलकामा पषहलो पटक अभ्ास गररएको ‘कृषि 

प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ सफल िेद्खए 

पषछ हाल यो अभ्ास  उियपुर षजल्ाको कटारी नगरपाषलका, 

षसराहा षजल्ाको भगिानपुर गाउुँपाषलका, सखुिानन्ारकषट् 

गाउुँपाषलका र िनगढीमाई नगरपाषलकामा षिस्ार गररएको  

छ । त्सैगरी बाुँके षजल्ाको रुरुिा गाउुँपाषलका र राप्ती 
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सोनारी गाउुँपाषलकामा पषन लागु गररएको छ । ‘कृषि प्षिषि 

त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ बाट लाभाद्न्वत भएका 

कृिकहरूका अनुसार उनीहरूले षिषभन्न बाली संरक्णका 

प्षिषि त्ा उपायहरू अिलम्बन गनु्मका सा्ै कृषि कम्म 

व्यिहार पररित्मन गिदै लगेको बताएका छन्ख । यो अभ्ासको 

प्ारद्भिक प्भाि अध्ययनले पषन यो कुरा पुषट् गि्मछ । 

उनीहरूका अनुसार यो प्णालीले स्ानीय स्ोत व्यद्तिहरूको 

षिकास भएको हुँुिा खेतीपातीका सानाषतना समस्ाहरूको 

समािानका लाषग टाढाको कृषि शाखा जान नपनने भएको 

बताउुँछन्ख । यसरी बचत भएको समय कृषि कम्ममा 

लगाईरहेका छन्ख । 

‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ लागु 

गररएका उियपुरको बेलका नगरपाषलका र बाुँके षजल्ाको 

रुरुिा गाउुँपाषलकाका ४३ जना कृिकमा  गररएको एक 

अध्ययन अनुसार २३ प्षतशत षकसानहरूले ‘कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ कृषि प्षिषि त्ा मौसम 

सम्बद्न् जानकारीका लाषग सूचनाको स्ोतको रुपमा प्योग 

गरेको पाइएको छ । कषतपय कृिकहरूले कृषि षिज् त्ा 

कृषि प्ाषिषिकहरूबाट त केही षकसानहरूले रेषरयो, 

टेषलषभजन र सामाषजक सञ्ालको पषन कृषि प्षिषि र मौसमी 

षििरण प्ाप्त गनने माध्यम रहेको पाइयो । त्सैगरी कषतपय 

कृिकहरूले िुई र कषतपयले तीन िटै स्ोतबाट जानकारी 

षलने गरेको पाइएको छ ।

यस अध्ययनको अकको पाटो कृिकहरूले के उदे्दश्यका लाषग 

‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ को प्योग 

गरररहेका छन्ख भन्ने कुरा जान्नु ष्यो । अध्ययन अनुसार ६१ 

प्षतशत कृिकहरूले मौसम पूिा्मनुमानको जानकारी सबैभन्ा 

बढी उपयोगी भएको बताए भने १७ प्षतशतले बाली, रोग 

षकरा व्यिस्ापनका लाषग र ११ प्षतशतले बीउ त्ा मलको 

प्योग गनु्म पनने मात्रा सम्बद्न् जानकारी उपयोगी भएको 

बताएका ष्ए । अध्ययन अनुसार ९७ प्षतशत कृिकहरूले 

‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ ले षकसान 

र पाषलकाको बीच समन्वय बढाउन सहयोग पुगेको बताए ।

त्सै गरी ‘कृषि प्षिषि त्ा मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली’ 

बाट प्ाप्त जानकारीको आिारमा कृिकहरूले माटोको 

उि्मरापन र बाली रोग त्ा षकरा व्यिस्ापनमा पषन सुिार गिदै 

लगेको बताएका छन्ख । बेलका नगरपाषलकाको िरा नं एक र 

िुईका २५ घरिुरीमा षि. सं. २०७८ असार मषहनामा गररएको 

सिनेक्ण अनुसार पषहले यसरी सल्ाह सेिा प्ाप्त गनु्म पूि्म 

खेतबारीमा गोबर मल र रासायषनक मल छुट्ाछुटै् प्योग 

गननेहरूको सङ्ख ्ा िेरै रहेकोमा षकसानहरूले अषहले 

रासायषनक मल र गोबरमल षमसाएर प्योग गन्म ्ालेका छन्ख । 

षकसानहरू घरेलु षििािीको पषन प्योग गन्म ्ालेका छन्ख भने 

गोबर मल, घरेलु षििािी र पासोहरूको प्योग गनने कुरामा 

उल्ेखनीय िृद्धि भएर आएको छ (कृषि सल्ाह सेिा प्ाप्त 

गनु्म पूि्म घरेलु षििािी र पासो प्योगमा नै नरहेको) ।

यसै सिनेक्णका रिममा कृषि मौसम सल्ाह सेिाले 

षकसानहरूमा बाली षिषिषिकरणमा पषन सहयोग पुर्ख  याएको 

पाइयो । पषहले िुई खेती गनने षकसानहरूले आजकल तीन 

खेती गरर उत्ािन षलन सफल भएका छन्ख । कृषि प्षिषि त्ा 

मौसमी षििरण सम्पेिण प्णाली अन्तग्मत बाली पात्रोको बारेमा 

छलफल भएपषछ षकसानहरूको मौसमी बालीप्षत जानकारी 

बढेको र पररयोजनाको षबषभन्न मौसमी बीउहरूको सहयोगले 

यो सभिि भएको हो । यसरी बाली षिषिषिकरण हुँिा 

षकसानहरूको उत्ािन बढेर गएको छ भने उनीहरूले 

उपभोग गनने तरकारीहरू र अन्नमा षिषििता ्षपएको छ ।

तस्विरः  सागर िज.सी., ली-बर्ड
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