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नेपालको दुई–तिहाइ जनसङ्ख ्ा कृति पेसामा संलग्न रहेको छ । कुल गाह्हस्थ उत्ादनको एक–तिहाइ तहस्ामा कृति के्त्रको प्रत्यक् योगदान रहेको  
पाइनछ । पतछल्ो समय, कृति उत्ादन वृद्धिका लातग वर्हसङ्कर बीउ एवम्ख अव्यवद्स्थि रासायतनक मल ि्था तविादीको प्रयोगले समग्र पाररद्स्थतिकीय 
प्ररालीमा नकारात्मक प्रभाव पारररहेको छ । एकल–बाली प्ररालीको अभ्ासले पतन कृति तवतवधिामा ह्ास आइरहेको छ । यसका सा्ैथ जलवायुमा भएको 
पररवि्हन (जसैैः अप्रत्यातिि विा्ह, अत्यातधक गममी वा जाडो, खडेरी, बाढी आतद काररहरू) ले कृति–के्त्र ्थप जोद्खममा परेको पाइनछ । यी समस्ाहरूसँग 
जुझ्नका लातग ‘पया्हवररीय कृति–प्रराली’ एउटा उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ ।  

कार्यक्रमको लक्र

जलवायु उत्ानिील कृति–पधिति ि्था 
अभ्ासहरूको प्रवधि्हनमार्ह ि्ख नेपालका साना 
तकसानहरूको तदगो जीतवकोपाज्हनमा टेवा 
पुया्हउनु यस काय्हक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

कार्यक्रमका उद्देशर तथा उद्देशर हासिलका 
लागि िरिनदे मखुर क्क्रराकलापहरू

उद्देश्य–१ः मतहला ि्था सामातजक रूपमा 
पछातड पाररएका घरधुरीहरूका खाद्य ि्था 
आम्ानीका स्ोिहरूमा तवतवधिा ल्ाउने । 

मुख्य क्रियाकलापहरः

• खाद्यान्नमा तवतवधीकरर गनने,

• पया्हवररीय कृति अभ्ासका तवतधहरू 
तवसारका लातग िातलम, अवलोकन 
भ्रमर ि्था प्रदि्हनीको आयोजना गनने,

• कृति उपजहरूको मूल्–शृङ्ख खला 
तवकास गनने, र

• स्ोि घरबगैचँा स्थापना गनने ।

 
उद्देश्य–२ः जलवायु पररवि्हन र तवपद्ख  
जोद्खम अनुकूलनका लातग समुदायको 
क्मिा अतभवृद्धि गनने ।

मुख्य क्रियाकलापहरः

• स्थानीय तवपद्ख  जोद्खम व्यवस्थापन 
योजना िजु्हमाका लातग स्थानीय 
सरकारसँग समन्वय गनने,

• स्थानीय तवपद्ख  जोद्खम व्यवस्थापन 
योजनाका प्रा्थतमक तक्रयाकलापहरू 
काया्हन्वयन गन्ह कृिक समूहरूको 
क्मिा अतभवृद्धि गनने,

• सामुदातयक बीउ बैङ्कमार्ह ि्ख स्थानीय 
बीउ प्ररालीलाई सुदृढ बनाउने, र

• पया्हवररीय कृति तवसारका लातग 
कृिक–पाठिालाहरू सञ्ालन गनने ।



तसनु्पालचाेककाे तलिङ्ख खु पाखर गाउँपातलका 
(जेठल, पेट्खकु र ठूलाे धातदङ), सुनकाेिी 
गाउँपातलका (पाङ्ख गे्रटार, सुनखानी, ्ुथम्ाखर र 
ठोकपा्ह), तत्रपुरासुन्दरी गाउँपातलका (टेकानपुर, 
धुसु्न) र कास्ीकाे अन्नपूर्ह गाउँपातलका (भदाैरे, 
मरामचे, रयाले) र पाेखरा महानगरपातलका 
(माझठाना)
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परिरादेजनाकादे कार्यक्देत्र

याे पररयाेजना तसनु्पालचाेकका िीनवटा गाउँपातलका ि्था 
कास्ीकाे एउटा गाउँपातलका र पाेखरा महानगरपातलकामा 
सञ्ातलि छ ।

कास्ी

तसनु्पालचाेक

आत्थ्हक सहयाेग बे्ड रर द वर््ह, जम्हनी

काय्ह के्त्र तसनु्पालचाेक र कास्ी

तवियवसु पया्हवररीय कृति  पधिति

अवतध ३ वि्ह (अक्ाेबर २०१८ देद्ख सेपे्म्बर २०२१)

बजेट ६२,५००,००० रूपैंयामधे् ५६,२००,०५० बे्ड रर द वर््ह, जम्हनी र  ६,२५०,००० ली–बड्हकाे सह–लगानी

उद्देश्य–३ः सरकारी नीति ि्था योजनाहरूमा 
जलवायु उत्ानिील कृति समावेि गन्हका लातग 
वािावरर तसज्हना गनने ।

मुख्य क्रियाकलापहरः

• पया्हवररीय कृति प्रराली प्रवधि्हनका लातग 
सरोकारवाला तनकायहरूसँग समन्वय गनने;

• नीति ि्था योजनाहरूमा पया्हवररीय कृति 
प्ररालीका असल अभ्ासहरू समावेि गन्ह 
प्रयास गनने ।

 
लक्क्त िमहू

तसनु्पालचोक तजल्ाका १,८०० र कास्ी 
तजल्ाका ३०० तसमान्तकृि घरधुरी (तविेिगरी 
मतहला ि्था युवाहरू) यस काय्हक्रमबाट प्रत्यक् 
रूपमा लाभाद्न्वि हुनेछन्ख । 

िचूकहरू

कुल १,८०० घरधुरी (मतहलाद्ारा सञ्ातलि 
९०० घरधुरी) ले पोिर सुधार र आम्ानी 
बढाउन पया्हवररीय कृति–अभ्ासको 
्थालनी गननेछन्ख । 

स्थानीय तवपद्ख  ि्था जलवायु उत्ानिील 
योजनाअनुसार कृतिका योजनाहरू तवकास 
र काया्हन्वयन गन्हका लातग आठवटा 
समुदायहरूको क्मिा अतभवृद्धि हुनेछ । 
यसका लातग तसनु्पालचोक तजल्ाका 
१,०५० घरधुरीले पया्हवररीय कृतिका 
अभ्ासहरू अपनाउने छन्ख ।

काय्हक्रमअन्तग्हि २५० जना नीति–
तनमा्हरकिा्हहरूलाई िातलम, अवलोकन, 
भ्रमर, नीतिगि छलरल (चारवटा सङ्ीय 
िह र २७ वटा प्रादेतिक ि्था स्थानीय िह)
मा सहभागी गराइने छ । 


