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कृतज्ञता  
प्रतुित ‘जलवायुमैत्री कृषि ताषलम–पुस्तिका’ जलवायु त्ा ज्ान षवकास सञ्ाल (सरी.ररी.के.एन) अन्तग्डत इक्री दषषिण एषसयाका सा्ै 
जलवायु पररवत्डन, कृषि त्ा खाद्य सुरषिा (सरीक्ाफ) को आष ््डक एवं प्राषवषधक सहयोगमा सञ्ाषलत ‘वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ 
सहयोग पररयोजना’ माफ्ड त तयार गररएको हो । 

यस पररयोजनालाई सफल रुपमा काया्डन्वयन गना्डका लाषग हामरीलाई सहयोग पुया्डउनुहुने भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा सहकाररी मन्तालय, 
गण्डकरी प्रदेश र कृषि व्यवसाय प्रवर््डन सहयोग त्ा ताषलम केन्द्र, पोखरालाई षवशेि धन्यवाद षदन्ौ ं।

यस पुस्तिका तयार गनने क्रममा हामरीलाई सहयोग पुया्डउनुहुने श्री सबनम षशवाकोटरी, श्री नारायण प्रसाद पाठक (भूषम व्यवस्ा, कृषि 
त्ा सहकाररी मन्तालय, गण्डकरी प्रदेश) त्ा श्री षवषु्प्रसाद षिषमरे (कृषि व्यवसाय प्रवर््डन सहयोग त्ा ताषलम केन्द्र, पोखरा) प्रषत 
हामरी कृतज् ्ौ ं। त्यसै गररी यस पुस्तिका तयार गनने क्रममा षनरन्तर रूपमा सहयोग पुया्डउनुहुने रा.बलराम ्ापा र श्री परीताम्बर शे्ष्ठ 
(लरी–बर्ड) प्रषत हामरी कृतज् ्ौं ै। 

यस पुस्तिकालाइ्ड  षरजाइन गररी प्रकाशनयाेग्य बनाउनुहुने ग्ाेइनोभाका श्री महेश शे्ष्ठ र नेपालरी भािासम्ादक श्री शोभाकान्त गौतमलाई 
हृदयतः  आभार प्रकट गद्ड्ौ ं। अन्तमा यस ताषलम–पुस्तिका तयार गनने क्रममा प्रत्यषि वा अप्रत्यषि रूपमा योगदान पुया्डउनुहुने सबैप्रषत 
हाषद्डक कृतज्ता प्रकट गद्ड्ौ ं।

–तयारकता्ड
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मन्तव्य 
जलवायु पररवत्डनका प्रषतकूल असरहरूको जोस्खम उच्च रहेका राष्ट्र हरूमधे् नेपाल पषन एक रहेको ् । नेपालले सन् १९९४ मा 
जलवायु पररवत्डनसम्बन्री संयुक्त राष्ट्र सङ्रीय संरचना महासस्न् (United Nations Framework Convention on Climate 
Change-UNFCCC) को पषि राष्ट्र  भएदेस्ख नै जलवायु पररवत्डन व्यवस्ापनसँग सम्बस्न्त काय्डहरू सषक्रयतापूव्डक सम्ादन गददै  
आएको ् । यसक्रममा षव.सं. २०६५ मा राषष्ट्र य अनुकूलन काय्डक्रम (National Adaptation Programme of Action-NAPA) 
तयार गररी उक्त काय्डक्रमले पषहचान गरेका जलवायु अनुकूलन पररयोजनाहरू सञ्ालन हँुदै आएका ्न् । जलवायु पररवत्डनलाई 
स्ानरीय षवकास योजनामा एकरीकृत गनने उदे्श्यले षव.सं. २०६७ मा स्ानरीय अनुकूलन काय्डयोजना (Local Adaptation Plan of 
Action-LAPA) तयार गररी काय्डक्रमहरू अगाषर बढाइएका ्न् । सा्ै नेपाल सरकारले राषष्ट्र य जलवायु पररवत्डन नरीषत, २०७६ लागू 
गरेको ् । त्यसै गररी राषष्ट्र य कृषि नरीषत,२०६१, कृषि षवकास रणनरीषत (ADS), पन्ाैं पञ्विषीय योजनाले पषन जलवायु पररवत्डनका 
मुद्ालाई नरीषतगत रूपमा सम्बोधन गरेको ् । 

जलवायु पररवत्डन र सोबाट सृषजत समस्ा त्ा चुनौतरीका कारण कृषि षेित् पषन अत्यषधक प्रभाषवत भएको ् । तस ््ड जलवायु 
पररवत्डनकाे असर नू्यनरीकरण गन्ड षवद्यमान कृषिप्रणालरीमा अनुकूलता ल्ाउनपनने मुख्य चुनौतरी रहेको ्  । यसका लाषग प्रषवषधहरूको 
षनरन्तर षवकास त्ा षवतिार, कृिकहरूको षिमता अषभवृस्र्, प्रषवषधहरू अनुसरण गन्ड प्राषवषधक सहयोगका सा्ै कृिकको 
जरीवनतिर सुधार गररी लषषित काय्डक्रमहरू सञ्ालन गन्ड आवश्यक देस्खन् । 

भौगोषलक रूपमा तराईदेस्ख षहमालसम्म फैषलएको गण्डकरी प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्ावना हुनाका सा्ै जलवायु पररवत्डनका 
असरको जोस्खम पषन उषतिकै ् । यस षवियलाई मध्नजर गददै  गण्डकरी प्रदेश सरकारले जलवायु पररवत्डनका असरलाई नू्यनरीकरण 
गददै  कृषि–उत्ादन त्ा उत्ादकत्व वृस्र् गररी खाद्यसुरषिालाई सुरषषित गनने उदे्श्यले षव.सं. २०७५ देस्ख मुख्यमन्तरी जलवायुमैत्री नमुना 
कृषि गाउँ काय्डक्रमको सुरुवात गररी यस आ.व.०७७।७८ सम्म आउँदा ८५ पाषलकाका ८७ गाउँमा काय्डक्रम काया्डन्वयन गररएकाे      
् । यरी षेित्हरूमा जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक असरलाई कम गररी अनुकूलनका उपायहरू अपनाउनाका लाषग जलवायुमैत्री 
कृषि प्रषवषध त्ा असल अभ्ासहरूको प्रवध्डन  गन्ड षवषभन्न षक्रयाकलाप संचाषलत ्न् । यसै सन्दभ्डमा भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा 
सहकाररी मन्तालय, गण्डकरी प्रदेश र जैषवक षवषवधता, अनुसन्ान त्ा षवकासका लाषग स्ानरीय पहल (लरी-बर्ड) बरीच जलावायुमैत्री 
कृषिसम्बन्री काय्डक्रम साझेदाररीमा सञ्ालनका लाषग समझदाररी भई तरीनवटा गाउंँमा  लरी–बर्डले प्रषवषध हतिान्तरणका सा्ै कृिकका 
लाषग संयुक्त रूपमा ताषलमहरू पषन सञ्ालन गददै  आएको ् । यस षकषसमका ताषलमसम्बन्री काय्डक्रमहरूलाई प्रभावकाररी रूपमा 
सञ्ालन गन्ड षवियवतुि त्ा ताषलम सञ्ालन षवषधसषहतको दतिावेजकाे आवश्यकता महसुस गररएकोले पांँच षदनको ताषलम 
सञ्ालन गन्ड भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा सहकाररी मन्तालय र लरी–बर्डको संयुक्त पहलमा ‘जलवायुमैत्री कृषि ताषलम–पुस्तिका’ प्रकाशन 
गररएको ् । यस प्रकाशनबाट षफल्डतिरमा काम गनने कृषि प्रसारकता्डलाई पाँच षदनको प्रभावकाररी ताषलम सञ्ालन गराउन मद्त 
पुगे्् । ताषलममाफ्ड त जलवायु पररवत्डन, यसको असर, कृषि त्ा पशुपन्रीपालनका लाषग उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रषवषध, अनुकूलन र 
नू्यनरीकरणका उपायलगायतका षवियमा राम्ो जानकाररी उपलब्ध भई कृिक तिरमा व्यावहाररक रूपमा लागू गन्ड यसले सहयोग 
पुया्डउने् भने्न आशा राखेको ्ु । यस प्रकाशनलाई आगामरी षदनमा ्प पररमाज्डन र पररषृ्त गन्ड यहाँहरूको अमूल् सुझाउको 
अपेषिा गरेको ्ु ।

अन्तमा यो पुस्तिक तयार गनने षसलषसलामा प्रत्यषि र अप्रत्यषि रूपमा संलग् सबै महानुभावहरू, लरी–बर्ड र मन्तालयको षटमप्रषत 
हाषद्डक कृतज्ता व्यक्ति गद्ड्ु । 

सबनम धशराकाेटरी            
प्रदेश सषचव 
भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा सहकाररी मन्तालय, गण्डकरी प्रदेश
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सम्मतत  
जलवायु पररवत्डनले धेरै नकारात्मक असर पारररहेको ् । यसले कृषि षेित्मा उत्ादन त्ा उत्ादकत्व िटाउँदै खाद्य असुरषिा 
षनम्त्याइरहेको ् ।  साना कृिकहरूको अनुकूलन षिमता पषन कम हुने भएकाले यतिा असरबाट उनरीहरू झनै प्रभाषवत ्न् । कृषि 
षेित्मा आबर् षवषभन्न सरोकारवालाहरूको जलवायुमैत्री कृषि र अभ्ासहरूसम्बन्री ज्ान त्ा अनुभवलाई एकषत्त गररी 
सराकोरवालाको षिमता अषभवृस्र्मा षवषभन्न तहमा ताषलम सञ्ालनका लाषग सन्दभ्डसामग्रीका रूपमा यो ताषलमपुस्तिका तयार 
पाररएको ् । 

जैषवक षवषवधता, अनुसन्ान त्ा षवकासका लाषग स्ानरीय पहल (लरी–बर्ड) ले ‘वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ सहयोग पररयोजना’ 
अन्तग्डत भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा सहकाररी मन्तालय, गण्डकरी प्रदेश र कृषि व्यवसाय प्रवर््डन सहयोग त्ा ताषलम केन्द्र, पोखराको 
सहकाय्डमा यो पुस्तिका तयार गरेको हो । यो काय्ड जलवायु पररवत्डन, कृषि त्ा खाद्यसुरषिा (सरीक्ाफ), जलवायु त्ा ज्ान षवकास 
सञ्ाल (सरी.ररी.केन) माफ्ड त इक्री, दषषिण एषसया को आष ््डक त्ा प्राषवषधक सहयोगमा तयार गररएको हो । यस ताषलम–पुस्तिकाले 
कृषि षवकासका षवषभन्न प्रयोगकता्ड, प्रसारकता्ड, अनुसन्ानकता्ड र षशषिाषवद्हरूका लाषग सन्दभ्डसामग्रीका रूपमा काम गनने् भने्न 
षवश्ास गररएको ् । 

प्रतुित पुस्तिका तयार गनने सन्दभ्डमा सहकाय्ड त्ा समन्वयका लाषग भूषम व्यवस्ा, कृषि त्ा सहकाररी मन्तालय, गण्डकरी प्रदेश र कृषि 
व्यवसाय प्रवर््डन सहयोग त्ा ताषलम केन्द्र, पोखराप्रषत षवशेि आभार व्यक्त गद्ड्ु । त्यसै गररी, यस पुस्तिकामा आफनो अमूल् 
सल्ाह त्ा सुझाउ षदनुहुने समरीषिकहरू त्ा अ्क पररश्मद्ारा यो पुस्तिका षनमा्डण गनु्डहुने लेखकहरू धेरै–धेरै बधाईका हकदार 
हुनुहुन् ।

षवषभन्न षेित्का व्यस्क्तत्वहरूलाई यो पुस्तिका उपयोगरी हुने कुरामा म षवश्ति ्ु । यस ताषलम–पुस्तिकालाई अगामरी षदनमा ्प सुधार 
गन्डका लाषग आवश्यक सुझाउको अपेषिा गद्ड्ु ।  

िा. बलराम थापा 
काय्डकाररी षनदनेशक, लरी–बर्ड
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तेस्ो सत्ः   जलवायु पररवत्डनको जोस्खम र यसले कृषि त्ा खाद्यसुरषिामा पारेको प्रभाव   ५

चौ्ो सत्ः  जलवायु पररवत्डनसँग सम्बन्रीत अनुकूलन त्ा नू्यनरीकरणको रणनरीषतहरू   ५

खण्ड दुइ्ड           ७

पषहलाे सत्ः  जलवायुमैत्री कृषिको पररचय       ८

दाेस्ाे सत्ः  जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधको वगषीकरण      ९

तेस्ाे सत्ः  जलवायुमैत्री कृषिको उत्ानशरीलतामा भूषमका      १२

चाै्ाे सत्ः  जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको अध्यन      १३

पाँचाै सत्ः  जलवायु जोस्खम आँकलन र जोस्खममा आधाररत योजना तजु्डमा    १४

खण्ड तरीन          १८

पषहलाे सत्ः  षहमाल, पहार र तराईका लाषग जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र अभ्ास    १९

दाेस्ाे सत्ः  षहमाल, पहार र तराईका लाषग बालरीमा आधाररत जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र अभ्ास  २० 

तेस्ाे सत्ः  नेपालका षहमाल, पहार र तराई षेित्का लाषग हाँस, कुखुरा र पशुपालनसँग सम्बस्न्त उपयुक्त     
 जलवायुमैत्री प्रषवषध र अभ्ासहरू        ३१

खण्ड चार           ४१

पषहलाे सत्ः  नेपालको कृषिप्रणालरीमा लैषगिकताको सम्बन् र महत्त्व     ४२

दाेस्ाे सत्ः  मषहलामैत्री प्रषवषध, अाैजार र अभ्ासकाे मूल्ाङ्कन     ४३

तेस्ाे सत्ः   लैषगिक उतिरदायरी जलवायुमैत्री कृषि योजना, काया्डन्वयन र अनुगमन    ४५

चाै्ाे सत्ः  मषहलाप्रषत उतिरदायरी बजेट र कोर       ४६

पाँचाै सत्ः  मषहलाप्रषत उतिरदायरी नरीषतहरू, रणनरीषत, संयन्त र यसको महत्त्व    ४७

खण्ड पाँच          ५०

पषहलाे सत्ः  षफल्ड अवलोकन त्ा योजनाषनमा्डण       ५०

दोस्ो सत् ः  सहभागरीको अनुभव त्ा सहजकता्डको पृष्ठपोिण–सङ्कलन     ५१

तेस्ो सत्ः  प्रमाणपत् षवतरण त्ा समापन       ५१ 



पविचय 
जलवायु पररवत्डनले कृषिमा नकारात्मक असर पारेको ् । षवकासशरील राष्ट्र हरूका हकमा, समू्ण्ड आष ््डक षिषतमधे् षवषभन्न मझौला 
र ठूला प्रकोप त्ा जोस्खमहरूबाट कृषि षेित्ले पारेको प्रभाव २२ प्रषतशत देस्खन् (FAO, 2018) । वातावरणरीय षवषवधताले भररपूण्ड 
कृषिप्रधान देश नेपालले हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा ०.०२७ प्रषतशत (MoPE, 2016)  मात् योगदान गरे तापषन जलवायु सङ्कटासन्नताका 
आधारमा १३ औ ँस्ानमा रहेको ् (The climate change risk atlas, 2012) । जलवायु पररवत्डनबाट षसषज्डत प्रकोपका कारण 
कृषि–उत्ादन, जैषवक षवषवधतामा षिषत र पया्डवरणरीय षेित्मा आएको षगरावटले देशको वाषि्डक कुल गाहृ्डस् उत्ादनमा १.५–२ 
प्रषतशतले षिषत भएको पाइएको ् (NDC, 2016) । तस ््ड, जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक असरलाई नू्यनरीकरण गन्डका लाषग 
अनुकूलन षिमतावृस्र् गनु्डबाहेक अकको षवकल्प ्ैन । 

बढ्दो कृषिपर्षत र प्राकृषतक स्ोतको चापसँग जुध्नका लाषग षदगो कृषि, पया्डवरणरीय कृषि र जरीषवकोपाज्डन उत्ानशरीलतालाई 
रणनरीषतकका रूपमा प्रयोग गरेर हररतगृह ग्यासको उत्सज्डनलाई कम गन्ड जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधलाई व्यापक रूपमा प्रव्डर्न 
गररएको ् ।

यस ताषलम–पुस्तिकाले जलवायुमैत्री कृषिको अवधारणा र षवषभन्न भौगोषलक षेित्का लाषग उपयुक्त हुने जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र 
अभ्ासहरूका बारेमा बुझ्न मद्त गद्ड् । यसका सा्ै कृषि र जलवायु सम्बन्री लैषगिक समानता, मषहलामैत्री प्रषवषध र जलवायुमैत्री 
कृषिनरीषत, काय्डक्रम र योजनाका महत्त्वका बारेमा पषन यसमा सङ्षषिप्त व्याख्या गररएको ् ।

तालिम–पुस्तिकाको उद्देश्य
यस ताषलम–पुस्तिकाले स्ानरीय सरकारमा रहेका कृषि प्रसारका कम्डचाररी र जलवायु त्ा जरीषवकोपाज्डनसम्बन्री काय्डक्रम र 
पररयोजना षनमा्डणमा संलग् सङ्, प्रदेश त्ा स्ानरीय तहका सम्बस्न्त कम्डचाररीहरूलाई फाइदा पुया्डउने् । यो ताषलम–पुस्तिका 
कृषिषवज्, अनुसन्ानकता्ड, षशषिाषवद्, अनुसन्ानकता्ड र षवद्या्षीहरूका लाषग पषन उषतिकै महत्त्वपूण्ड ् । यसले जलवायुमैत्री कृषि र 
यससगँ सम्बस्न्त ज्ान त्ा सरीप षवकास गरेर जलवायु उत्ानशरील कृषिप्रणालरीको षवकास गररी समुदायको षवकासमा सहयोग  
गनने् । 

यस ताषलम–पुस्तिकाले षवशेि गररी सहभागरीहरूलाई षनम्ानुसार सहयोग गनने्: 

• जलवायुमैत्री कृषि र यसका षवषभन्न अवधारणाका बारेमा बुझाउन; 

• नेपालका षवषभन्न भौगोषलक षेित्का लाषग उपयुक्त जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध, अभ्ास र समाधानहरूसँग पररषचत हुन;

• नेपालका सन्दभ्डमा जलवायुमैत्री कृषिको षनमा्डण, काया्डन्वयन त्ा अनुगमनमा लैषगिक समानता, समावेशरीकरण र यसको 
महत्त्वबारे जानकाररी गराउन ।  

ªजलरायुमैत्ररी कृधष िाधलम–पुस्स्तका
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तालिमको ढाँचा
जलवायुमैत्री कृषि ताषलम जम्मा पाँच षदनको हुने् । यसले  जलवायुमैत्री कृषिसम्बन्री षवषभन्न षविय जतैि,  जलवायु, जलवायु पररवत्डन 
र कृषि षेित्मा यसले पारेका प्रभावहरूका बारेमा जानकाररी षदने् । यस पुस्तिकाले लैषगिक समानता र सामाषजक समावेशरीकरणसँग 
सम्बस्न्त जानकाररीहरू पषन उपलब्ध गराउने् । यस  पुस्तिकामा पाँचवटा खण्डहरू ्न् । षयनको जानकाररी ्ोटकररीमा तल 
षदइएको ्ः

समय
पधहलाे धदन दाेस्ाे धदन िेस्ाे धदन िाैथाे धदन पाँिाै धदन

खण्ड एक खण्ड दुइवा खण्ड िरीन खण्ड िार खण्ड पाँि

८ः ३० देस्ख  
१०ः ०० 

पधहलो सत्र   
सहभागरीहरूको 

पररचय, ताषलमको 
उदे्श्य त्ा  

अपेषिासङ्कलन

पधहलो सत्र  
जलवायुमैत्री कृषिको 

पररचय 

पधहलो सत्र 
नेपालमा अपनाइएका 
षवषभन्न जलवायुमैत्री 

कृषि प्रषवषध र अभ्ास

पधहलो सत्र    
नेपालको कृषि 

प्रणालरीमा लैंङषगिकताको 
सम्बन् र महत्त्व

पधहलो सत्र    
षफल्ड अवलोकन 
त्ा योजनाषनमा्डण

१०ः ०० 
देस्ख 
११ः ३०

दोस्ो सत्र        
जलवायु पररवत्डनका 
बारेमा पररचय त्ा 

मुख्य शब्ावलरी

दोस्ो सत्र  
जलवायुमैत्री कृषि 

प्रषवषधको वगषीकरण 

दोस्ो सत्र         
षहमाल, पहार र 

तराईका लाषग बालरीमा 
आधाररत जलवायुमैत्री 
कृषि प्रषवषध र अभ्ास

दोस्ो सत्र   
मषहलामैत्री प्रषवषध, 

अाैजार र अभ्ासकाे 
मूल्ाङ्कन

माष्को सत्काे 
षनरन्तरता

११ः ३० 
देस्ख १ः ००

िेस्ो सत्र         
जलवायु पररवत्डनको 
जोस्खम र यसले कृषि 

त्ा खाद्यसुरषिामा 
पारेको प्रभाव

िेस्ो सत्र 
जलवायुमैत्री कृषिको 

उत्ानशरीलतामा 
भूषमका

माष्को सत्काे 
षनरन्तरता

िेस्ो सत्र         
लैषगिक उतिरदायरी 
जलवायुमैत्री कृषि 

योजना, काया्डन्वयन र 
अनुगमन

माष्को सत्काे 
षनरन्तरता

२ः ०० देस्ख 
३ः ३०

िौथो सत्र        
जलवायु पररवत्डनसँग 
सम्बस्न्त अनुकूलन 
त्ा नू्यनरीकरणको 

रणनरीषतहरू

िौथो सत्र   
जलवायुमैत्री 

कृषि प्रषवषध त्ा 
अभ्ासहरूको 

अध्यन 

िेस्ो सत्र        
नेपालका षहमाल, 

पहार र तराई षेित्का 
लाषग कुखुरा र 

पशुपालनका लाषग 
उपयुक्त जलवायुमैत्री 
प्रषवषध र अभ्ासहरू

िौथो सत्र   
मषहलाप्रषत उतिरदायरी 

बजेट र कोर 

दोस्ो सत्र 
सहभागरीको अनुभव 
त्ा सहजकता्डको 
पृष्ठपोिण–सङ्कलन

३ः ३० देस्ख 
५ः ००

     माष्को सत्काे 
षनरन्तरता

पाँिाै ंसत्र        
जलवायु जोस्खम 

आँकलन र जोस्खममा 
आधाररत योजना 

तजु्डमा

माष्को सत्काे 
षनरन्तरता

पाँिाै ंसत्र    
मषहलाप्रषत उतिरदायरी 
नरीषतहरू, रणनरीषत, 

संयन्त र यसको महत्त्व

िेस्ो सत्र   
प्रमाणपत् षवतरण 

त्ा समापन 
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माैसम, जििायु ि जििायु पविित्तन
समय एक षदन

अारश्यक सामग्री माक्ड र, मास्किङ टेप, मेटाकार्ड

           
पृष्ठभूमि
यस खण्डमा जलवायु पररवत्डनसँग सम्बस्न्त षवषभन्न शब्ावलरीमा प्रकाश पाना्डका सा्ै जलवायु त्ा मौसमसगँ सम्बन्रीत जानकाररीहरू 
रहने्न् । यस खण्डको मुख्य उदे्श्य भनेको सहभागरीहरूलाई जलवायु पररवत्डन, यसका मुख्य कारण र असरहरूका बारेमा 
जानकाररी षदने हो । यस खण्डले जलवायु पररवत्डनको कृषि त्ा कृषिपया्डवरणमा कसररी असर गद्ड् भने्न षवियमा पषन जानकाररी 
षदन् र खाद्य पोिणमा त्ा आय सुरषिामा कसररी असर गरेको ् भने्न कुरामा पषन प्रकाश पाद्ड् । 

उद्देश्यहरु 
यस खण्डका अन्त्यमा सहभागरीहरू षनम् काय्ड गन्ड सषिम हुने्न् :  

• जलवायु सम्बन्रीत शब्ावलरीसँग पररषचत भएर मौसम र जलवायुबरीचको षभन्नतामा प्रस्ट हुन;

• षवश् उष्रीकरण र हररतगृह असरमा आधाररत भएर जलवायु पररवत्डनको व्याख्या गन्ड;  

• जलवायु पररवत्डनका मुख्य कारक तत्वहरूको ेपषहचान गन्ड;

• कृषि (बालरी र पशु), कृषि पया्डवरण, खाद्य र पोिण त्ा आष ््डक सुरषिामा समग् जलवायु पररवत्डनको असरबारे उदाहरण सषहत 
पररषचत हुन । 

खण्ड एक
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पषहलाे सत् : सहभागरीकाे पररचय त्ा ताषलमकाे उदे्श्यमा प्रकाश 

सहभागरीहरूको पररिय  

पररचयात्मक काय्डक्रम दुई जनाको जोररीमा गररने् । जोररीहरूले एक अापसमा आफनो नाम, ठेगाना र व्यस्क्तगत रुषचका बारेमा 
्लफल गनने्न् र तत्  पश्ात जोररीले पालै–पालो एकले अका्डको पररचय अन्य सहभागरीहरू माझ गराउने्न् ।

िाधलमको उदे्श्य

सहजकता्डले ताषलमको समग् उदे्श्यका बारेमा प्रकाश पानने्न् ।  

अपेक्ासङ्कलन 

हरेक सहभागरीलाई मेटाकार्ड र माक्ड र उपलब्ध गराई ताषलमकाे अस्न्तममा के कुराहरूको अपेषिा ् त्यसमा टाढाबाट नै प्रस्ट बुषझने 
गररी एउटा मेटाकार्डमा एउटामात् अपेषिा लेख्न लगाइने् । ताषलम सहजकता्डबाट तरी मेटाकार्डहरूको सङ्कलन गरेर षवियगत षवभाजन 
गररी सबै सहभागरीले समू्ण्ड अपेषिाहरू सषजलै पढ्न सके् गररी पाटरीमा टाँषसने् । 

िाधलममा सहभागरीको मूल्ाङ्कन   

ताषलमको प्रभावकाररता र मूल्ाङ्कनका लाषग ताषलमपूव्ड र पश्ात् केहरी प्रश्ावलरीमा सहभगरीहरूलाई सामेल गराइने् ।

दाेस्ाे सत् : जलवायु पररवत्डनका बारेमा पररचय त्ा मुख्य शब्ावलरी
जलवायु परिवर्तन कदे  हो ि कसिी हुन्छ ?
जलवायु पररवत्डन भनेको जलवायुका मापकहरू जतैि तापक्रम, विा्ड, सापेषषिक आर््डता, र समयसँगै वायुमा आउने पररवत्डन हो । 
वायुमण्डलमा हररतगृह ग्यास जतैि, काब्डन राइअक्ाइर, षम्ेन, नाइटट्र स अक्ाइरको बढ्दो मात्ाले प्राकृषतक रूपमा नै जलवायुमा 
पररवत्डन भइरहेको ् । यसमा माषनसहरूका   षक्रयाकलापले झनै बढावा षदइरहेका ्न् । वायुमण्डलमा हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा 
मानव गषतषवषध  मुख्य कारक रहेको ् र यसको नषतजा भनेको पृथ्रीको सतहको तापक्रम बढदै गएर जलवायु पररवत्डन हुनु हो ।  
जरीवाश्म त्ा इन्नको जलन, वनजगिलको षवनाश त्ा रढेलो, भू–उपयोगमा पररवत्डन, कृषिमा बढ्दो रासायाषनक पदा ््डको प्रयोग, 
यातायत, बतिरी र अव्यवस्स्त शहररीकरण र फोहोर  काब्डन उत्सज्डनका मुख्य कारण हुन् । नेपालमा हररतगृह ग्यास उत्सज्डनको मुख्य 
स्ोत कृषि हो र यसले देशमा हररतगृह ग्यास उत्सज्डनको ५०.१ प्रषतशत षहस्ा ओगटद् भने त्यसपष् ऊजा्ड, भू–उपयोग र वनजगिल, 
औद्योषगक षेित् र फोहोरकाे योगदान क्रमशः  रहेको ् (USAID, 2019) ।
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षचत् १ः  जलवायु पररवत्डन प्रषक्रया

प्राकृषतक वा मानवषसषज्डत कारणले समयसँगै जलवायुमा अाउने पररवत्डनलाइ्ड   जलवायु पररवत्डन भषनन् ।

माष्का अनुचे्दमा ्लफल गररएका जलवायु पररवत्डनका कारणहरू तलका हरफहरूमा षवतिार गररएको ्ः

जरीराश्म इन्धनको जलनः  जरीवाश्म इन्न जतैि, कोइला, ग्यास त्ा तेलको जलनले काब्डनराइअक्ाइर र नाईटट्र स अक्ाइरजतिा 
ग्यासहरूको उत्ादन हुन् र यतिा ग्यासहरू वायुमण्डलमा पाइने मुख्य हररतगृह ग्यासहरू हुन् ।

कृधष अभ्ासः  बालरी-उत्ादनका समयमा ज्ाभावरी रासायषनक मलको प्रयोगले षवषभन्न हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा सहयोग  
पुया्डउँद् । लामो समयसम्म धानखेतमा पानरी जमाइराखदा माटामा षम्ेन ग्यासको उत्ादन हुन जान् ।

आिुधनक पशुपालनः जनावरहरू जतैि, गाई त्ा भेरँाहरूले पाचनप्रषक्रयाका क्रमामा अत्यषधक षम्ेन ग्यास उत्ादन गद्ड्न् । यरी 
जनावरहरूको मल पषन हररतगृह ग्यासहरू जतैि षम्ेन र नाइटट्र स अक्ाइरको स्ोत भएकाले यसको व्यवस्ापन गनु्ड महत्त्वपूण्ड  
हुन् ।

रन धरनाशः  रूखहरूले वायुमण्डलमा रहेको काब्डन राइअक्ाइर षलने गद्ड्न् । वन जब माषसँदै जान्, तब रूखहरूले सषञ्त 
गरेर राखेको काब्डन वायुमण्डलमा पुग्द्  र हररतगृह ग्यास उत्सज्डन बढेर जान् ।

िुख्य शब्ावलीहरु
अनुकूलन क्मिाः  समुदाय त्ा पर्षतको जलवायुबाट षसषज्डत षवपतको समु्मखताका बेलामा  जुध्न सके् षिमताको मापकलाई 
अनुकूलन षिमता भषनन् ।

उत्ानशरीलिाः  कुनै पषन जलवायु पररवत्डनको नकारात्ामक असरले गदा्ड प्रभाषवत भएको प्रणालरीलाई पुनः  पुरानै अवस्ामा पुया्डउने  
षिमतालाई उत्ानशरीलता भषनन् । कृषि समुदायमा उत्ानशरीलतासम्म पुग्का लाषग प्रभावकाररी अनुकूलनका लाषग उतृ्ष् रणनरीषतक 
योजनाको आवश्यकता पद्ड् । उदाहरणका लाषग वृषिारोपण गना्डले कृषि गनने समुदायमा बढरी र अनावश्यक रूपमा पानरी बगेर  हुने 
बाढरीपषहरोका समस्ाबाट उत्ानशरीलतातफ्ड  जान सषकन् ।

कृधष पयावाररणः कृषि पया्डवरण भन्नाले कुनै पया्डवरणको कृषि षेित्षभत् रहेका जरीव र वातावरण भने्न बुषझन् । कृषि पया्डवरण 
कृषिप्रणालरीको (बालरी, फाम्ड र समू्ण्ड अ ््डव्यवस्ा) वैचाररक नमुना हो । यसले यसका लाषग आवश्यक सामग्री र उत्ादनसँग सम्बन् 
राखद् ।
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खाद्यसुरक्ाः  वतुिको उपलब्धता, सदुपयोग र पँहुचलाई खाद्य-सुरषिा भषनन् । अ्ा्डत् पोिणयुक्त खाना पया्डप्त रूपमा भरपदको र 
सहज पहुचँमा पाइएको अवस्ालाई खाद्य-सुरषिा भषनन् । 

• खाद्य–उपलब्धताः  खाद्य–उपलब्धता भन्नाले गुणतिररीय खाद्यन्नको उपयुक्त र आवश्यकतानुसार पया्डप्त आपूषत्ड भने्न  बुषझन् ।

• खाद्य–पहँुचः  व्यस्क्तलाई कसररी गुणतिररीय खाना उपलब्ध हुन् भनेर जोषरन आउने सामाषजक र आष ््डक पषिलाई खाद्य–पहँुच   
भषनन् । यसले व्यस्क्तको आय र खाद्यान्नको लागत र उपलब्धतामा असर गद्ड् ।

• खाद्य–उपयोषगताः  व्यस्क्तको उपलब्ध खाद्यन्नलाई उपभोग गनने षिमतालाई खाद्य–उपयोषगता भषनन् ।

जलरायुः  लामो समय (३० वि्डभन्दा बढरी) मा हुने वायुमण्डलको तापक्रम, विा्ड, त्ा हावाको गषतको अवस्ालाई जलवायु (हावापानरी) 
भषनन् । अ्ा्डत् यो लामो समयको मौसमको औसत हो ।

जलरायु परररिवान अनुकूलनः  जलवायुको पररवषत्डत अवस्ाअनुसार तालमेल हुने गररी आफना षक्रयाकलापहरूलाई पररवत्डन गनु्डलाई 
नै जलवायु पररवत्डन अनुकूलन भषनन् । जतैिः   गमषी बढ्दा शरीतलमा बसु्, बाढरी आउँ् भनेर िरको जग अग्ो बनाउनु, खरेररीबाट 
बच्न आकाशे पानरी सङ्कलन गनु्ड, नदरीकटान त्ा बाढरी आउन सके् ठाउँमा तटबन्न षनमा्डण गनु्ड आषद । 

जलरायु परररिवान नू्नरीकरणः  वायुमण्डलमा रहेका हररतगृह ग्यासहरूको शोिण गरेर षयनको ेमात्ा िटाउन गररने प्रयास नू्यनरीकरण 
हो । जलवायु पररवत्डन नू्यनरीकरणका लाषग षवषभन्न उपायहरू अवलम्बन गन्ड सषकन् जतैि, खालरी जषमनमा वृषिारोपण, ज्ाभावरी 
वनषवनाश र आगलागरीमा षनयन्तण आषद ।

जोस्खमः  कुनै पषन प्रकोप िटनाको सम्ाव्यता र त्यसका नकारात्मक पररणामहरूको समग् अवस्ा नै जोस्खम हो ।

मौसमः  एक षनषश्त ठाउँमा समयअनुसार वा षदन–षदनको हावा र पानरीको अवस्ालाई मौसम भषनन् । अ्ा्डत् ्ोटो समय (एक षदन, 
एक हप्ता त्ा तरीन मषहना) मा हुने वायुमण्डलको तापक्रम, विा्ड, त्ा हावाको गषतको अवस्ालाई मौसम भषनन् ।

धरश्वउष्रीकरणः  हररतगृह ग्यासहरूको उत्सज्डनमा वृस्र् भएका कारणले गदा्ड पृथ्रीको वायुमण्डलरीय तापक्रममा वृस्र् भएर जानुलाई 
षवश्उष्रीकरण भषनन् । 

सङ्कटासन्निा मूल्ाङ्कनः  सङ्कटासन्नता भन्नाले कुनै पषन पर्षत जलवायु पररवत्डनको असरबाट प्रभाषवत हुनका लाषग कषत नषजक ् 
र यसका नकरात्मक असरहरूसँग जुध्न सकै्न भने्न बुषझन् । यो प्रकोपप्रभाषवत षेित्बाट आधारभूत सूचना सङ्कलन गन्ड प्रभावकाररी 
रहन् । कुनै पषन स्ानको सङ्कटासन्नता पतिा लगाउनका लाषग षवषभन्न प्रषक्रया र उपकरणहरूको प्रयोग गनु्डपद्ड् । कुनै पषन कृषि 
समुदायको सङ्कटासन्नता उनरीहरूको संवेदनशरीलता र अनुकूलन षिमताका आधारमा गन्ड सषकन् ।

समु्खिाः  समु्मखता भन्नाले प्रकोप षेित्मा अवस्स्त वतुि वा अन्य तत्त्वहरू र प्रकोपबरीचको अवस्ाका सा्ै प्रकोपको प्रभाव र 
सम्ाषवत षिषत बेहोनु्डपनने अवस्ा जनाउँद् ।

संरेदनशरीलिाः  संवेदनशरीलता भन्नाले कसररी एउटा पर्षत र समुदायले जलवायुका कारणले  षसषज्डत षवपतसँग प्रषतषक्रया षदन 
सक्् भने्न बुषझन् ।

सङ्कटासन्निाः  सङ्कटासन्नता भन्नाले जलवायु पररवत्डनबाट षसषज्डत संवेदनशरीलतासँग समुदाय त्ा प्रणालरी कषत समु्मख ् भने्न कुरा 
बुषझन् ।

हररिगृह ग्ासः  वायुमण्डलमा अषत नै नू्यन मात्ामा रहेकाे सौय्ड तापलाई सोस् सके् षिमता भएका ग्यासहरूलाई हररतगृह ग्यास 
भषनन् । पृथ्रीको वायुमण्डलमा पाइने हररतगृह ग्यासहरूमा   काब्डनराइ अक्ाइर, षम्ेन, नाइटट्र स अक्ाइर, ओजोन, क्ोरोफ्ोरो 
काब्डन पद्ड्न् । 

हररिगृह प्रभारः  हररतगृह प्रभाव एउटा प्रषक्रया हो ।  यस प्रषक्रयामा सूय्डका षकरणहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गरेर पृथ्रीको सतहको 
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तापक्रममा वृस्र् गद्ड्न । हररतगृह ग्यासहरूका कारण पृथ्रीमा हररतगृह प्रभाव बढरी पन्ड जान् जसले षवश्उष्रीकरणलाई 
षनम्त्याउँद् ।

तेस्ाे सत्ः  जलवायु पररवत्डनको जोस्खम र यसले कृषि त्ा खाद्यसुरषिामा पारेको 
प्रभाव 
नेपालको कृषि आकाशे पानरीमा भर प ््ड  । नेपालका षवषभन्न भौगोषलक षेित्मा बसोबास गनने षकसानहरू धेरैजसो साना षकसान ्न् र 
उनरीहरू नै जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक असर र जोस्खमको चपेटामा परेका ्न् ।  बढ्दो बाढरी, खरेररी, पषहरोजतिा षवषभन्न 
प्राकृषतक षवपषतिले माषनसको धनजनको षिषत भएको ्  । फलस्वरूप यसले बालरीनालरीको उत्ादन र उत्ादकत्वमा कमरी ल्ाइरहेकाे 
् । बढ्दो तापक्रम, लामो समयसम्म सुक्ा रषहरहनु र अषनयस्न्तत  विा्डका कारण नेपालको कृषि षेित्मा ठूलो असर परेको ् । 
नेपालको खेतरीयोग्य जषमनको लगभग ६४ प्रषतशत भू–भाग मनसुनमा षनभ्डर ् । तथ्ाङ्कलाई हेदा्ड खेतरीयोग्य जषमन सबैभन्दा बढरी 
सुक्ाले ३८.८५ प्रषतशत र त्यसपष् क्रमशः  बाढरीले २३.२५ प्रषतशत, अषसनाले १३.८६ प्रषतशत, विा्डले ६.४७ प्रषतशत, हावाले २.४७ 
प्रषतशत र षचसाले २.५७ प्रषतशत नाश गरेको ् । मध्पहाररी र उच्च पहाररी षेित्मा बारम्बार सुक्ा पनने समस्ा सामान्य ् भने  
धेरैजसो तराईका स्ानमा बाढरीले असर गरेको पाइन् । जरीषवकोपाज्डनका लाषग कृषि पेशामा आबर् रहेका षकसान जलवायुजन्य 
खरेररी, बाढरी, पषहरोजतिा जोस्खम भोषगरहेका ्न् भने यसको नषतजा भनेको बालरीको नू्यन–उत्ादन र उत्ादकत्वमा ह्ास त्ा खाद्य 
असुरषिा हो । नेपालको कृषिप्रणालरीमा जलवायु पररवत्डनका प्रभावहरू रहेका ्न् । यतिा केहरी प्रभावहरू तल सूचरीकृत गररएका   
्न् :

• जषमनको माष्ल्ो भागको माटो बगेर जाँदा माटाको उत्ादकत्वमा ह्ास आउनु;

• बाढरीपषहरो त्ा बगेर आएको बालुवा ्ुषप्रषदनाले खेतरीयोग्य जषमनको षिषत हुनु;

• बालरीमा बारम्बार नयाँ रोग त्ा करीराहरूको सङ्क्रमण बढ्नु;

• स्ानरीय षेित्मा रहेका जैषवक षवषवधताको षिषत हुनु;

• आक्रमक वनस्पषत त्ा झारपात अत्यषधक बढ्नाले स्ानरीय षवषवधतामा ह्ास आउनु;

• लामो समयसम्म र बारम्बार सुक्ाको समस्ा र ्ोटो बसा्डतकाे समयका कारणले आवश्यक समयमा षबरुवामा पानरीको 
अभाव हुनु;

• षवषभन्न वनस्पषत त्ा पन्रीहरू लोप हुँदै जानु;

• मौसम त्ा बसा्डतका समयमा पररवत्डन आउनु;

• लामो समयसम्मको तापक्रमको  वृस्र्ले बालरीषवकास र उत्ादनमा कमरी आउनु;

• पानरीको उपलब्धता िटेर खाने पानरी त्ा षसँचाइका लाषग पानरीको अभाव हुनु;

• तापक्रमको वृस्र्ले उत्ादन षेित्मा पररवत्डन भएर माष् सददै  जानाका कारणले षहमरेखा पषन माष् सददै  जानु । 

तस ््ड जलवायु अनुकूलन प्रषवषध र अभ्ासहरूको प्रवध्डन गरेर जलवायु पररवत्डनका नकरात्मक असरहरूको नू्यनरीकरण  गनु्ड षनकै 
महत्त्वपूण्ड ् ।

चाै्ाे सत् : जलवायु पररवत्डनसँग सम्बस्न्त अनुकूलन त्ा नू्यनरीकरणका 
रणनरीषतहरू 
अनुकूलनअन्तग्डत कुनै पषन प्राकृषतक त्ा मानवरीय प्रणालरीलाई्ड सहज बनाएर जोस्खम र सङ्कटासन्नतालाई नू्यनरीकरण गररने काय्ड 
पद्ड् । यो ठाउँअनुसार उक्त ठाउँमा जलवायुबाट षसषज्डत सङ्कटासन्नताअनुसार फरक–फरक हुन सक्् । अनुकूलनले भनेको कुनै 
पषन व्यस्क्तले जलवायु पररवत्डनको नकारात्मक असरसँग जुध्नका लाषग बनाउने रणनरीषत हो । अनुकूलनले षवशेितः  जोस्खम र 
सङ्कटासन्नतालाई कम गररी जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक असरसँग आफूलाई बचाउने गद्ड् । जुन समुदाय जलवायु जोस्खमका 
षहसाबले अगाषर ्, त्यस समुदायमा अनुकूलनका उपायहरू अपनाउनुपद्ड् । यतिा अनुकूलन र नू्यनरीकरणका केहरी प्रषवषध र 
अभ्ासहरू षनम्ानुसार ्न्ः
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िाधलका १ः  अनुकूलन िथा नू्नरीकरणका धरधभन्न रणनरीधिहरु

अनुकूलनका रणनरीधि नू्नरीकरणका रणनरीधि

•	 खेतीप्रणालीमा	बाली	विविधीकरण;
•	 बालीप्रणालीमा	सुधार,	र	बालीचक्रमा	पररित्तन;
•	 जलिायमुैत्ी	प्रविधध	तथा	अभ्ासहरूको	प्रिर््तन;
•	 पानी	मैत्ी	प्रविधधको	प्रिर््तन;
•	 धसचँाइको	सुविधा	तथा	व्यिस्ापन;	
•	स्ानीय	स्तरमा	स्ानीय	अनुकूलन;	
•	 जलिायमुैत्ी	प्रविधध	अथा्तत	्बाढी	तथा	खडेरी	सहन	सके्,	रोग–कीरा	सहन	सके्	
जातको	प्रिर््तन;

•	 जलिाय	ुपररित्तनको	नकारात्मक	असरबारे	शिक्ा	र	सूचनाका	माध्ययमबाट	
जनचेतना	फैलाउने;

•	 समुदायको	संस्ागत	क्मताविकास	गनने;
•	स्ानीय	ज्ान	र	अभ्ासहरूको	प्रिध्तन	गनने;
•	 समुदायलाई	आर्थक	रूपमा	सिक्तिकरण	गनने	।

•	 रासायवनक	विषादीको	प्रयागे	कम	गरी	अगा्तवनक	र	पया्तिरणीय	कृवषको	
प्रिर््तन	गनने;

•	 िनफँडानी	रोके्	तथा	िकृ्ारोपण	गनने;
•	 बालीप्रणालीका	ेपररित्तनका	साथ	ैधसचाइँको	प्रयोग	गनने	र	विदु्तीय	
प्रणालीलाई	प्रिर््तन	गनने	।

 

अभ्ासः कृमििा जलवायु जोखिि रथा तरनको अनुकूलनका उपायहरु 
• सहभागरीहरूलाई चार जनाको समूह बनाई षवषभन्न भागमा बाँर्ने;

• सहभागरीहरूलाई आफनो गाउँठाउँमा आउने जलवायुजन्य प्रकाेपका बारेमा षटप्न लगाउने र षतनले पुया्डएका असरका बारेमा 
लेख्न लगाउने;

• अस्न्तममा समूहगत रूपमा ्लफल गररी प्रतुिषत गन्ड लगाउने;

• प्रतुिषतमा सहजकता्डले सल्ाह–सुझाउ षदने ।
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जििायुमैत्ी कृतष ि यसका प्रवरियाहरु
समय एक षदन

अारश्यक सामग्री प्राजेक्टर, माक्ड र, पाटरी, ब्ाउन पेपर

पृष्ठभूमि
यस खण्डमा जलवायुमैत्री कृषि र त्यसका अवधारणा, षवशेिता र उदाहरणहरूका बारेमा जानकाररी षदइन्  । यस सत्बाट 
सहभागरीहरूलाई जलवायुमैत्री कृषिका तरीनवटा तिम्हरू (अनुकूलन, नू्यनरीकरण र खाद्यसुरषिा) लाई व्याख्या गररी यसका 
मोरेलहरूका बारेमा जानकाररी गराइन् । त्यसै गररी सहभागरीले आफनो ठाउँमा भएका जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूका 
बारेमा पषन जानकाररी गराई आफनो ेषेित्का लाषग उपयुक्त हुने अरू ्प प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको खोजरी गन्ड सक््न् । 

उद्देश्यहरु
यस खण्डका अन्त्यमा सहभागरीहरू षनम् कुरामा सषिम हुने्न्ः

• जलवायुमैत्री कृषिको अवधारणा र यसका अभ्ासहरूबारे ज्ान प्राप्त गन्ड ;

• जलवायुमैत्री कृषिका प्रषवषधहरू त्ा मैत्रीका आधारमा षवषभन्न प्रषवषधलाई ्ुट्ाउन;

• भौगोषलक षेित्का आधारमा उपयुक्त प्रषवषध र अभ्ासहरूको पषहचान गररी षहमाल, पहार र तराई षेित्का लाषग षवषभन्न 
उपयुक्त प्रषवषधबारे बताउन । 

�वना खनजोत 
लसनु उउादन  ट
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पषहलाे सत्ः  जलवायुमैत्री कृषिको पररचय 
जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध भनेको यतिो कृषिप्रणालरी हो जसले जलवायु पररवत्डनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन भई, हररतगृह ग्यासको 
उत्सज्डनलाई कम (अ्वा कम्रीमा पषन नबढाई) कृषि–उत्ादनमा वृस्र् गररी कृिक त्ा समाजको खाद्यसुरषिा सुषनषश्त गन्ड मद्त 
गद्ड् । 

जलवायुमैत्री कृषिको शुरुवात खाद्य त्ा कृषि सगिठनको सन् २०१० मा नेदरल्ाण्डमा भएको खाद्यसुरषिा त्ा जलवायु पररवत्डनकाे 
समे्मलनबाट भएको हो । त्यस लगतैि सन् २०१३ मा जलवायुमैत्री कृषिको अवधारणाका खाका,त्यससँग सम्बस्न्त नरीषत त्ा पर्षत 
एवम् जलवायुमैत्री कृषिका षवषभन्न षक्रयाकलापहरू काया्डन्वयन भए । जलवायुमैत्री कृषिका तरीन उदे्श्यहरू ्न् :   
१) कृषिमा उत्ादन त्ा आम्ानरी बढाउने र खाद्य सुरषषित समाज र राष्ट्र को षनमा्डण गनने;   
२) हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा कमरी ल्ाउने र  
३) जलवायु पररवत्डनका अनुकूलन योजना षनमा्डण गनने ।

नेपालका सन्दभ्डमा षवषभन्न सरकाररी त्ा गैरसरकाररी संस्ाहरूले जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरू काया्डन्वयन गरररहेका 
्न् । जसमधे् , कृषि मन्तालय, इषसमोर, लरी–बर्ड, षसपे्ररआषद रहेका ्न् । जलवायुमैत्री कृषिमा षवषभन्न काय्ड गररएता पषन 
जलवायुमैत्री कृषिमा अनुसन्ान त्ा षवकासका लाषग पया्डप्त षिमता षवकास नभएकोले यसको षवतिारमा समस्ा देखा परेको             
् । 

जलवायुिैत्ी कृमिका रीन िम्ाहरु  
जलवायुमैत्री कृषिका तरीन खम्बाहरूलाई तल व्याख्या गररएको ्ः
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षचत् २ः  जलवायुमैत्री कृषिका खम्बाहरू

अनुकूलनः अनुकूलन भनेको वातावरणसँग षमल्ो जरीवनशैलरी (काम गनने ) अ्वा पररवषत्डत जलवायुको प्रभावलाई बुझेर सोहरी अनुरूप 
आफूलाई ढालने भने्न हो । यसलाई जलवायु पररवत्डनको असरबाट पन्ड आउने षवपतको सङ्कटासन्नता िटाउनका लाषग संवेदनशरीलतालाई 
कम गरेर अनुकूलन षितामा वृस्र् गनने भनेर पषन बुझ्न सषकन् । 

उदाहरण 

• यषद कुनै ठाउँमा खरेररीको समस्ा ् भने त्यस ठाउँमा खरेररी सहन सके् बालरी वा जात (जतैि सुक्ा २, सुक्ा ५, सुक्ा ६ 
आषद) लगाई अनुकूलनका उपाय लगाउन सषकन् भने अकको उपायका रूपमा षवषभन्न पानरीमैत्री प्रषवषध जतैि, सौय्ड षसँचाइको 
प्रयोग गन्ड सषकन् ।  
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• त्यसै गररी पानरी जमे् समस्ा भएका ठाउँमा कृिकहरूले उठेको ब्ारको षनमा्डण गरेर षबरुवाहरूलाई बचाउन सक््न् भने 
रासायाषनक मल र रासायाषनक षविादरीका षवकल्पमा जैषवक मल र जैषवक षविादरीको प्रयोग गन्ड सक््न् ।  

नू्नरीकरणः  नू्यनूरीकरण भन्नाले हररतगृह ग्यासको उत्सज्डनलाई कम गनने र लामो समयसम्म काब्डन सषञ्तरीकृत गनने भने्न बुषझन् । 

उदाहरण 

• शून्य खनजोत वा नू्यनतम खनजोत गररी हररतगृह ग्यासको उत्सज्डन कम गन्ड सषकन् ।

• एकरीकृत खाद्यतत्त्व व्यवस्ापनले रासायषनक मलको अत्यषधक प्रयोगमा कमरी ल्ाएर हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा कमरी ल्ाइ्ड  
यसबाट हुने षिषतबाट बचाउन सषकन् र नाइटट्र ोजन प्रयोगको उषचत व्यवस्ापन गन्ड मद्त गद्ड् ।

• षलफ कलर चाट्डको प्रयोगले षबरुवामा नाइटट्र ोजन कषत प्रयोग गनने भने्न जानकाररी हुन् र यसले गदा्ड रासायषनक मलको लाषग 
चाषहने खच्ड र स्ोतको खपत हुन् । 

• ्ापाेबालरी र बालरीका अवशेिको प्रयोगले बालरीको अभ्ासमा गररने लगानरीलाई कम गन्ड मद्त गना्डका सा्ै माटामा 
खाद्यतत्त्वको व्यवस्ापन गन्ड मद्त पुग्द् । 

• सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइ काय्डक्रमबाट षरजेल पम्लाई हटाउन मद्त पुग्द् र हररतगृह ग्यासको उत्सज्डनमा कमरी 
ल्ाउँद् ।

 
खाद्यसुरक्ाः  खाद्यसुरषिा भन्नाले कृषि षेित्मा बालरीको उत्ादन त्ा आम्ानरी बढाउँदै हरेक व्यस्क्तलाई अावश्यक पनने पोिणयुक्त 
खाना सहज रूपमा उपलब्ध हुने प्रषक्रया बुषझन् । 

दाेस्ाे सत् : जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधको मैत्रीअनुसार वगषीकरण 
जलवायु पररवत्डन, कृषि त्ा खाद्यसुरषिा (सरीक्ाफ)ले जलवायुमैत्री प्रषवषधको ढाँचा (जतैि, पानरीमैत्री, खाद्यतत्त्वमैत्री, काब्डनमैत्री, बरीउ/
जातमैत्री आषद) बनाएको ् र षवषभन्न जलवायुमैत्री प्रषवषधहरू यरी मैत्री ढाँचा षभत् पद्ड्न । त्यसमा एउटा प्रषवषधले दुईवटा एकभन्दा 
बढरी मैत्री ढाँचाहरूलाई पषन सम्बोधन गन्ड सक््न । जतैि, सुक्ा सहन सके् जातलाई पानरीमैत्रीमा रास्खन्  र यो मौसममैत्री प्रषवषध 
पषन हो । त्यसै गररी सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइलाई पानरीमैत्री भन्न सषकन् जुन काब्डनमैत्री प्रषवषध पषन हो जसले हररतगृह ग्यासको 
उत्सज्डन नू्यनरीकरणमा टेवा पुया्डउँद् । जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूका ठाउँ षनषश्त हुन्न् । जति,ै पहाररी षेित्को लाषग 
उपयुक्त केहरी प्रषवषधहरू त्ा अभ्ासहरू तराईका लाषग उपयुक्त नहुन सक््न् । त्यसकारणले स्ानरीय तिरमा उपयुक्त हुने 
खालका त्यतिा प्रषवषधलाई ्नोट गन्ड अषत आवश्यक हुन् यहरी नै जलवायुमैत्री कृषिको उदे्श्य हो ।

जलरायुमैत्ररी प्रधरधि िथा अभ्ासहरूका प्रकार

माैसम त्ा ज्ानमैत्री पानरीमैत्री बरीउ/जातमैत्री काब्डन/खाद्यतत्त्वमैत्री बजार/संस्ामैत्री

समू्ण्ड जलवायुमैत्री षवकल्पहरूरूले जलवायुमैत्री कृषिका तरीनवटै तिम्हरूमा षचत्मा देखाइए जसररी योगदान पुया्डउँद्न् ।

ffI/'; Bfv gn's'gc f0/sLg"oG
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कुनै पषन कृषि जलवायुमैत्री हुनका लाषग, जलवायु पररवत्डनसँग अनुकूल भइ्ड त्यसकाे नकरात्मक असरलाइ्ड नू्यनरीकरण गररी 
खाद्यसुरषिाको प्रत्याभुषत गराउने हुनुपद्ड् । जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूलाई षवियगत रूपमा जतैि, मौसममैत्री, 
पानरीमैत्री, खाद्यतत्व/काब्डनमैत्री, बरीउ/जातमैत्री, संस्ा/बजारमैत्री आषद (CCAFS, 2018) मैत्रीमा षवभाजन गररी षवषभन्न भौगोषलक 
षेित्को उपयुक्तताका आधारमा प्रयोग गन्ड सषकन् । 

माष् उस्ल्स्खत पाँच मैत्रीका आधारमा जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधहरूको वगषीकरण षनम्ानुसार गररएकाे ्ः

पानरीमैत्ररीः जलवायु पररवत्डनका असरहरू मधे्को एक असर भनेको पानरी पनने समयमा तलमाष् भइराखन हो जसले सुक्ा र 
खरेररीजतिा समस्ाहरू षनम्त्याउँद् । अनावृषष् र खण्डवृषष्ले कृषिउत्ादन त्ा उत्ादकत्वमा ह्ास ल्ाउँ् । त्यसकारणले पानरीको 
सदुपयोग त्ा उषचत प्रयोग गन्ड मद्त गनने पानरीमैत्री प्रषवषध त्ा अभ्ासहरू नै समस्ासमाधानका षवकल्पका रूपमा रहन         
सक््न् । यरी प्रषवषधहरूले लामो समयसम्म हुने खरेररीसँग जुध्न मद्त गररी उत्ादन वृस्र्मा टेवा पुया्डउँद् ।  
उदाहरण ः  विा्डको पानरी सङ्कलन गनने, ्ोपा षसँचाइ, सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइ, पानरी सङ्कलन ट्ाङ्करी, माटो षसमेन्ट पोखररी, 
पानरीसङ्कलन पोखररी, आकासे पानरी सङ्कलन, ढल व्यवस्ापन, ्ापो बालरी, मषचलङ, खरेररी सहन सके् बालरी/जात, बाढरी सहन सके् 
जात, ्रुवा बालरी, फोहोरा षसँचाइ इत्याषद ।

  ्ाेपा षसचाँइ प्रषवषध      एसअारअाइ्डकाे प्रयाेग गररी धान राेषपँदै 

मौसम िथा ज्ानमैत्ररीः  मौसम पररवत्डनशरील ् र यो फरक पददै  
जान् । त्यसकारणले बदषलंदो मौसममा हामरीले अनुकूलन गनने 
उपायहरूको खोजरी गन्ड षसकु्पद्ड् । जलवायु पररवत्डनले गदा्ड 
विा्डको पानरीमा िटबढ भइरहेको ् र यसले कृषिउत्ादनमा 
नराम्ो असर गरररहेकाे ्  । त्यसकारणले मौसमसम्बन्री जानकाररी 
धेरै नै महत्त्वपूण्ड हुन् । 

पानरी पनने समय र मात्ामा पररवत्डन भएका कारणले गदा्ड बसा्डतको 
पानरीमा षनभ्डर रहने कृषि षेित्को उत्ादन  िट्न पुगेको ् । 
मौसममा आइरहने पररवत्डनले गदा्ड कृषि षेित् र यसबाट हुने 
नाफामा जोस्खम षनम्त्याइरहेको ् र कृषि षेित्मा ्प चुनाैतरीहरू 
देस्खन ्ालेका ्न् । 

षकसानहरूमा मौसम र जलवायुसम्बन्री पूवा्डनुमानका सूचनाहरू समे्पिण गन्ड सकेमा कृषिकम्डहरूका योजना बनाउन कृिकहरूलाई 
सहयोग पुग्द् । । यसका सा्सा्ै रोग त्ा करीरासँग सम्बस्न्त सूचनाहरू पषन कृिकहरूमाझ पुया्डउन सकेमा समयमा नै यसको 
व्यवस्ापन गररी यसबाट हुने षिषतको नू्यनरीकरण गन्ड सषकन् । षवषभन्न मौसममैत्री प्रषवषध र मोबाइल, टेषलषभजन, एफ. एम., रेषरयोबाट 
समे्पिण हुने कृषि सल्ाह सेवाले बालरीलाई षिषतबाट बचाउन योगदान गरररहेका ्न् । हरेक व्यस्क्तले मोबाइलमा आधाररत षवषभन्न 
एस्लिकेशनहरू (जतैिः  हाम्ो कृषि, हाम्ो बरीउ, नाक्ड  कृषि आषद) राउनलोर गरेर प्रयोग गन्ड सक््न् । 

माैसम पूवा्डनुमान सेवा
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षसषजआइएआरअन्तग्डत जलवायु पररवत्डन, कृषि र खाद्यसुरषिा (षसषस.ए.एफ.एस)को आष ््डक त्ा प्राषवषधक सहयोगमा लरी–बर्डले 
जलवायुमैत्री गाउँको पाइलषटङ र षबतिारकाय्ड सञ्ालन गरररहेको ् । यस काय्डक्रमअन्तग्डत नवलपरासरी र दाङ षजल्ाका 
कृिकहरूलाई एस.एम.एस. माफ्ड त हरेक तरीन षदनको मौसमसम्बन्री जानकाररी गराइएको ्  । यसबाट कृिकहरूले समयमा धानको 
उत्ादन षलन सकेका ्न, बालरीमा उषचत मात्ामा रासायषनक मलको प्रयोग भएको ् र यसको ज्ाभावरी प्रयोगमा षनयन्तण भएको 
् । त्यसै गररी केयर नेपालको आष ््डक सहयोगमा सञ्ालनमा रहेको सामथ््ड पररयोजनाअन्तग्डत कृषि सल्ाह सेवा नामक मोरलको 
षवकास गररी मौसम त्ा कृषिसम्बन्री सूचनाहरू षसराहा, उदयपुर र बाँके षजल्ाका षकसानसम्म पुया्डइरहेका ्न् । 

त्यसै गररी कृषि व्यवस्ापन सूचनाप्रणालरीले पषन कृषि षवभाग, नाक्ड  र जल त्ा मौसम षवभागसँगको सहकाय्डमा  
www.namis.gov.np षवकास गरेर कृषि र मौसम सम्बन्री सूचनाहरू उपलब्ध गराइरहेको ् ।  यस वेबबाट कृषि, मौसम, रोगकरीरा 
व्यवस्ापन, पशुपषिरी त्ा मा्ा, बालरीबरीमासम्बन्री जानकाररी षलन सषकन् । 

काबवानमैत्ररी/ खाद्यित्वमैत्ररीः  जरीवाश्म इन्नलाइ्ड जलाउने, 
रासायषनक मलको प्रयोग र कृषिमा अषनयस्न्तत  
आधुषनकरीकरणले गदा्ड हररतगृह ग्यासको उत्सज्डन भएर 
षवश्उष्रीकरणका समस्ाबाट हामरी प्रभाषवत भइरहेका ्ौ ँ। 
यसले जलवायु पररवत्डनमा योगदान गरररहेको ् । हररतगृह 
ग्यास उत्सज्डनमा कमरी ल्ाएर काब्डन सषञ्तरीकरणमा सहयोग 
गररी माटाको उव्डराशस्क्त र स्वस् वातावरणको व्यवस्ापन 
गनने तरी प्रषवषध र अभ्ासहरूको अवलम्बन गन्ड जरुररी ् । 
माटाको उव्डराशस्क्तमा कमरी आउनाले षवश्खाद्य उत्ादनमा 
आगामरी २५ वि्डमा १२ % कमरी आउन सके् अनुमान गररएको 
् जसको कारण खाद्यन्नको भाउ ३० % ले वृस्र् हुने देस्खन् ।

नेपालमा माटाको उव्डराशस्क्तमा कमरी आउनाको कारण 
भनेको भूषिषत, माटामा प्रागिाररक पदा ््डको कमरी र अव्यवस्स्त 
रासायषनक मलको प्रयोग हो । षकसानहरू उत्ादनवृस्र् गनने 
सोचमा ज्ाभावरी रासायषनक मल र षविादरी प्रयोग गद्ड्न् । रासायषनक मलको धेरै र अवैज्ाषनक प्रयोगले माटाको गुणतिर िटाउँद् 
। यसको नषतजा भनेको िट्दो बालरीउत्ादन र बढ्दो हररतगृह ग्यासको उत्सज्डन  हो । यसका सा्ै तराईका षेित्मा जरीवाश्म ईन्न र 
बालरी अवशेिको जलन, आगाको लाषग गँुइठाको प्रयोग त्ा कम उत्ादन षदने पशुहरूको पालन र षतनरीहरूको कमजोर व्यवस्ापनले 
पषन हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा योगदान गरररहेको ् ।

षवषभन्न खाद्यतत्त्वमैत्री प्रषवषधको प्रयोग गरेर हररतगृह ग्यास उत्सज्डन कम गनु्ड जरुररी ् । प्रागिाररक पदा ््डको प्रयोग,  कोसे बालरीको 
प्रयोग, ठाँउषवशेि खाद्यतत्त्व व्यवस्ापन, लरीफ कलर चाट्डको प्रयोग, गोबरमलको व्यवस्ापन र प्रयोग, शून्य खनजोत प्रषवषधजतिा 
प्रषवषधहरूको प्रयोग गरेर माटामा खाद्यतत्त्वको व्यवस्ापन गनु्ड खाद्यतत्त्वमैत्री प्रषवषधका उदाहरणहरू हुन् ।

बरीउ/जािमैत्ररीः  स्ानरीय तिरमा अनुकूल गुणतिररीय बरीउ वा 
उन्नत जातका वतुिहरूको प्रयोग कृषिउत्ादनमा अषत 
आवश्यक र अपररहाय्ड हुन् । जलवायु पररवत्डनका असरले 
प्रभाव पारेको जतैि बाढरी र खरेररी भएका ठाउँमा षवषभन्न 
षकषसमका बाढरी सहन सके् जात वा खरेररी सहन सके् 
जातलाई प्रयोग गररी अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन 
सषकन् । त्यसै गररी षवषभन्न रोगकरीरा लागे् षेित्मा रोगकरीरा 
प्रषतरोधरी जातहरू लगाउन सषकन् जसले गदा्ड सोचेको जतिो 
उत्ादन षलन सषकन्  र खाद्यसुरषिामा टेवा पुग् । त्यसै गररी 
वतुिमा पषन उन्नत जातका  वतुिहरूका प्रयोग गन्ड सषकयो 

धानमा हासँ पालन 

रुबान सहन सके् जात (सेहरागि सब १)
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भने उत्ादन बढाउन सषकन् । नेपालमा प्रयोगमा रहेका बरीउ/जातमैत्री प्रषवषधहरूमा सामुदाषयक बरीउ बैकँ, सुक्ा, रुबान त्ा 
रोगकरीरा प्रषतरोधात्मक षिमता भएका बालरी त्ा उन्नत  पशु जातको प्रयोग हुन् । तापक्रममा वृस्र् र मौसमको पररवत्डनले गदा्ड 
रोगकरीराको सङ्क्रमण बषढरहेका बेला बालरी/जातहरूको 
प्रयोग गरेर सम्ाषवत षिषत कम गन्ड आवश्यक ् । यसका 
सा्ै कम मल आवश्यक पनने जातका बालरी लगाउँदा माटोमा 
रासायाषनक मलको अत्यषधक प्रयोग कम गन्ड सषकन् ।

संसथा/बजारमैत्ररी  कृषि र त्यसको समग् षवकासका लाषग 
कृिक र संस्ागत रूपमा काय्ड गन्ड आवश्यक हुन् । षवषभन्न 
षेित्को समन्वय पषन उषतिकै महत्त्वपूण्ड हुन् । कृिकले कृषि 
उपजकाे उत्ादनसँगै े त्यसको बजार व्यवस्ापन गनु्ड एक 
अषभन्न अगि हो । षवषभन्न अन्तरषेित्रीय सम्बन्, षवतिरीय सेवाहरू, 
बजार व्यवस्ापन आषद षवषभन्न अभ्ासहरू यसअन्तग्डत 
पद्ड्न् । यरी अभ्ासहरूले कृिकहरूलाई स्ोत, सूचना र 
बजारसम्म पहँुच पुया्डउन सहयोग गद्ड्न् भने लैषगिक षवभेद 
अन्त्य गन्ड पषन मद्त गद्ड्न् ।  

तेस्ाे सत् : जलवायुमैत्री कृषिको उत्ानशरीलतामा भूषमका 
नेपालको कृषि षनवा्डहभुखरी  ् र यसमा संलगन षकसानहरू पषन धेरै साना षकसानहरू रहेका ्न् । ्ोरै मात् षकसानहरूले उच्च 
उत्ादन र सम्ाषवत षेित्मा नयाँ प्रषवषधको अवलम्बन गरेको पाइन् । नू्यनतम सामग्री र स्ोतको प्रयोग गरेर  कुल कृषि–उत्ादन 
वृस्र् गन्डका लाषग जलवायुमैत्री कृषि एउटा राम्ो षवकल्प हुन सक्् ।  जलवायुमैत्री कृषिले उत्ादनलागत कम गनने हुनाले यो साना 
षकसानहरूका लाषग उपयुक्त हुन् । जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधले स्ानरीय तिरमा भइरहेका प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूलाई प्रा्षमकतामा 
राखद् । यस प्रषवषधले दरीि्डकालरीन कृषिलाई टेवा पुया्डइ प्राकृषतक स्ोत जतैि पानरी, जषमन त्ा अन्य स्ोतहरूको न्यायोषचत  प्रयोग 
गररी खाद्यप्रणालरीबाट धेरै भन्दा धेरे फाइदा प्रदान गद्ड् । 

िाधलका २ः  हालको कृधष अभ्ास र जलरायुमैत्ररी कृधषमा धभन्निा

हालकाे कृधष अभ्ास जलरायुमैत्ररी कृधष

जषमन वनजगिलको षवनाश गररी कृषि षेित्को षवतिार र 
िाँँसे मैदानलाई खेतरीयोग्य जषमन बनाउने । 

खेर गएको बाँझो अषसषञ्त  जषमनलाई खेतरीयोग्य 
जषमनका रुपमा प्रयोग (उदाहरण, सौय्ड ऊजा्डमा 
आधाररत षसँचाइको प्रयोगबाट) र धेरै खनजोतका 
कारण हुन आउने माटाको गुणतिरमा षगरावटको 
षनयन्तण (शून्य खनजोतको प्रयोग गरेर) ।

प्राकृषतक स्ोत दरीि्डकालरीन सोच नराखरी प्राकृषतक स्ोत जतैि, 
जषमन, पानरी, वनजगिल, माटो आषदको लामो 
समयसम्म दोहन । 

प्राकृषतक स्ोतको षदगो संरषिण गररी न्यायोषचत 
उपभोग गनने ।

बरीउ/जात धेरै उत्ादन षदने बरीउ र वतुिमा षनभ्डर हुने । धेरै 
उत्ादनका आशमा हाईषब्र जातका बालरीको 
खेतरी र पशुपालन ।

स्ानरीय तिरमा अनुकूलन हुन सके् परम्रागत र 
आधुषनक बालरी त्ा वतुिका जात राखरी उत्ादन 
बढाउने र जलवायु पररवत्डनमा स्ाषयत्व कायम राखे्न । 

कृषि उत्ादन सङ्कलन केन्द्र
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हालकाे कृधष अभ्ास जलरायुमैत्ररी कृधष

स्ोत रासायषनक षविादरी, करीटनाशक षविादरी र 
झारनाशक षविादरीको अत्यषधक प्रयोग । 

 » कृषिसँग सम्बस्न्त षविादरीको उषचत प्रयोग । 

 » एकरीकृत व्यस्ापनपर्षत अपनाएर रोगकरीरा र 
झारपातको षनयन्तण गनने । 

 » गोठे र हररयो मललाई प्रा्षमकतामा राखे्न ।

 » बालरीनालरीलाई कोसेबालरी सगँ लगाउँदा नाइटट्र ोजन 
स्स्ररीकरण भई, रासायषनक षविादरीको प्रयोग कम  
हुने ।

शस्क्त जरीवाश्म इन्नमा षनभ्डर कृषि औजारको प्रयोग । 
जतैि, टट्र याक्टर, षरजेल पम् आषद । 

शस्क्तको उषचत प्रयोग हुने खालका प्रषवषधको प्रयोग 
गनने जतैि, सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइ, बायो ग्यास 
आषद । 

उत्ादन त्ा 
बजाररीकरण 

उत्ादन त्ा बजाररीकरण मात् केस्न्द्रत भई दषिता 
बढाउने । 

उत्ादनलाई षवषवधरीकरण गनने र बजारलाई  स्ाषयत्त्व 
गररी जोस्खम कम गनने । 

 (Source: FAO, 2013a)

चाै्ाे सत् : जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको अध्यन 
जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूका बारेमा अध्यन गन्ड अत्यावश्यक पद्ड् । षवषभन्न भौगोषलक षेित्मा उपयुक्त हुने 
प्रषवषधलाई चारवटा मापदण्डका आधारमा मूल्ाङ्कन गन्ड सषकन् । पषहलो– स्ानरीय पररवेशमा प्राषवषधक षहसाब सुहाउँदो , दोस्ो –
आष ््डक रूपमा फाइदा षदने, तेस्ो– षकसानको स्वरीकृषत, चो्ौ–जलवायु संवेदनशरीलता र षवतिारयोग्य (Bikash et al., 2017) । यतिा 
प्रषवषधहरूका बारेमा अध्यनसामग्रीलाई पढरी, सरोकारवालाहरूसगँ ्लफल गरेर, षवज्सँग परामश्ड षलई, षफल्डमा प्रयोग गरेर 
सबैभन्दा उपयुक्त पषहचान गररी यरी सबै कुराका आधारमा अस्न्तम ्नोट गन्ड सषकन् ।

त्यसै गररी यरी प्रषवषधहरूलाई तरीनवटा खम्बाका सूचकका आधारमा अध्यन पषन गन्ड सषकन् अषन तरी सूचकहरूलाई पषन चार वटा 
समूहमा वगषीकरण गन्ड सषकन्ः  १ः  खेतरीपातरीका अभ्ासहरूमा फरक , २ः  ऊजा्ड त्ा पानरीको उषचत प्रयोग, ३ः  खेतरीपातरीका क्रममा 
सूचना त्ा सञ्ार सेवामा जानकाररीको षवतिार, ४ः  षवषभन्न प्रषक्रयाबाट जोस्खम कम गन्ड अ्वा सान्ड षमलने गररी खेतरीपातरीप्रणालरी      
गनने । त्यसै गररी हररतगृह ग्यासको उत्सज्डनमा कमरी र स्वच् ऊजा्डलाई पषन सूचकका रूपमा राख्न सषकन् । यसै गररी जलवायुमैत्री 
कृषिसँग अन्तरसम्बन् राखे्न लैषगिक सहभाषगता र सामाषजक समावेशरीकरणलाई पषन  समयको बचत, काममा लागे् षमषहनेत, नेतृत्व 
र सरीप षवकासजतिा सूचकका आधारमा अध्यन गन्ड सषकन् । तयार पाररएका सूचकहरूका आधारमा जलवायुमैत्री प्रषवषध र 
अभ्ासहरूको प्रगषत मापन गन्ड र जलवायुमैत्री प्रषवषध र अभ्ासहरूको षवषभन्न भौगोषलक षेित्मा उपयुक्तता अाकँलन गररी प्रयोग गन्ड 
सषकन् । 

अभ्ासः जलवायुिैत्ी कृमि प्रववधि रथा अभ्ासहरुलाई िैत्ीका आिाििा छनोट 
• सहभागरीलाई एक समूहमा चार देस्ख पाँच जनासम्म रहने गररी समूहमा षवभाजन गनने ; 

• सहभागरीलाई जलवायुमैत्री कृषि अभ्ासहरूको षववरण षदने  ;

• सहभागरीलाई मैत्रीका आधारमा जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूलाई ्ुट्ाउन लगाउने । 

              
समूहगत काय्डबाट आएको प्रषतफललाइ्ड पुनः  सामूषहक ्लफल गररी षनष्ि्ड षनकालने ।



14 जलवायुमैत्री कृषि ताषलम–पुस्तिका

पाँचाै ंसत् : जलवायु जोस्खम आँकलन र जोस्खममा आधाररत योजना तजु्डमा
कृषि षेित्मा जलवायुजन्य त्ा अन्य षवषभन्न जोस्खमहरू हुन्न् । जोस्खमलाई कम गररी फाइदा बढाउनका लाषग, हामरीले जोस्खमका 
बारेमा बुझ्न आवश्यक हुन् । त्यसैले यसका लाषग कुनै पषन षनषश्त ठाउँ त्ा बालरीका षवषभन्न चरणमा योजनागत रूपमा काय्डहरूको 
पषहचान गररी त्यसमा लागे् खच्डको अनुमान गनु्ड अषत आवश्यक हुन् । यस खण्डमा जलवायु जोस्खमका बारेमा बुझरी कृषिमा हुने 
जलवायु जोस्खमको अध्यन गररन् । 

जलवायुजन्य जोस्खममा योजना बनाउने क्रममा षवषभन्न जोस्खमको पषहचान गननेङदेस्ख षलएर काया्डन्वयन गननेसम्म षवषभन्न अभ्ासहरू 
अपनाउनुप ््ड  त्ा अन्तमा त्यसलाई वत्डमान अवस्ा सगँ दाँजेर मूल्ाङ्कन गनु्डपद्ड् ।। यद्यषप जलवायु जोस्खमलाई बुझ्नभन्दा पषहले 
षवषभन्न शब्का बारेमा जानकाररी षलनु आवश्यक हुन् । 

जलवायु प्रकोप  रथा जोखििको बुझाइ ि त्यसको नक्ाङकन

१.१ ऐजतहाजसक समयरेखा 

यस षवषधमा षवगत (२० देस्ख ३० वि्डको समय) मा जलवायु पररवत्डन त्ा यसबाट उत्न्न प्रकोपहरू र यसले पुया्डएको षिषतका बारेमा 
अध्यन गररन् । यस षवषधलाई प्रयोग गरेर जलवायु पररवत्डनबाट उत्न्न प्रकोपहरू त्ा षबपतका िटनाहरूले षवगतमा कृषि षेित्को 
उत्ादन त्ा कृिक समुदायमा पारेका प्रभावहरूलाई वि्डअनुसार षटपे्न गररन् । 

प्रधरिया 

• वृर्देस्ख युवासम्मका समू्ण्ड सहभागरीलाई समेटेर सामूषहक ्लफल गनने ताषक अषहलेको समय देस्ख षवगत लामो 
समयसम्मको अवस्ाबारे उनरीहरूको अनुभवको आधारमा जानकाररी षलन सषकयोस् ।

• अवस्ा हेरेर पाँच वि्डको फरकमा िटेका िटनाहरूको सूचना सङ्कलन गन्ड सषकन् । 

िाधलका ३. ऐधिहाधसक समयरेखाको नमुना

जलरायुसँग 
सम्बन्धरीि मुख्य 
प्रकाेप/जाेस्खम

समयकाे अन्तराल िथा त्यसकाे क्धिकाे असर

धर.सं. 
२०४५–२०५०

धर.सं  
२०५०–२०५५

धर.सं  
२०५५–२०६०

धर.सं  
२०६०–२०६५

धर.सं  
२०६५–२०७०

धर.सं  
२०७०–२०७५

बाढरी

षव.सं २०४६ 
सालमा बाढरीले 
५० धरधुररी र १० 
हेक्टर  जषमन 
बगाएको 

खरेररी 

खरेररीले धान 
उत्ादनमा 
षगरावट 
ल्ाएको

रोगकरीरा

रढुवा रोगले २०५९ 
सालमा ५ हेक्टर 
आलु–उत्ादनमा 
असर गरेको 

पषहरो 
पषहराेले ५ हेक्टर 
धानखेत बगाएको 
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१.२  प्रकोप तथा विपतको प्राथविकीकरण 

यस प्रषक्रयामा माष् ऐषतहाषसक समयरेखामा आएका प्रकोपलाई  षनषश्त षेित्अनुसार वगषीकरण गररन् र षनषश्त स्ान र समुदायमा 
उक्त प्रकोपले षवषभन्न समयमा पारेको प्रभावका आधारमा प्रकोपको प्रा्षमकरीकरण गररन् ।

प्रधरिया 

• कुनै षनषश्त षेित्मा हुने प्रकोपहरूको षटपोट गनने ; 

• जलवायुजन्य प्रकोपहरूलाई ताषलकाको पङस्क्त (row) र तिम्मा (column) सूषचकृत गनने । पङस्क्त र तिम्मा भएका 
प्रकोपहरूमधे् त्यसले गनने षिषतका आधारमा ्नौट गनने ;

यसररी आएका प्रकोपहरूलाई नम्बर षदने  र अस्न्तममा  कुनै षनषश्त प्रकोप कषत पटक दोहोररन् जम्मा लेखे्न ।

िाधलका ४ः  प्रकाेप िथा धरपिकाे प्राथधमकरीरणकाे नमूना

 पधहराे खिेररी बाढरी अधसना करीरा अागलागरी राेग जम्ा

पषहराे  पषहराे बाढरी पषहराे पषहराे पषहराे पषहराे ५

खरेररी   बाढरी अषसना करीरा अागलागरी राेग 0

बाढरी    बाढरी बाढरी बाढरी बाढरी ६

अषसना     करीरा अषसना राेग २

रोग      करीरा राेग ३

अागलागरी राेग १

राेग ४

१.३ मौसमरी रात्ो तयाररी 

मौसमरी पात्ो सामुदायकको जोस्खमलाई मूल्ाङ्कन गनने अकको उपकरण हो । यसमा समुदायले भोषगरहेको जलवायुजन्य जोस्खमलाई 
समयको अन्तराल, भूत र वत्डमानको पररपे्रक्ष्यमा षटपोट गररन् । 

प्रधरिया 

• ब्ाउन पेपर अ्वा चाट्ड पेपरमा मौसमरी पात्को ढाँचा तयार गनने;

• हरेक पङ्स्क्तको (row) पषहलो सतम्मा (column) जलवायुजन्य प्रकोपहरू सूषचकृत गनने;

तत्श्ात् हरेक तिम्मा भएका प्रकोपहरू षबगतको समयमा र अषहलेको समयमा कुन-कुन मषहनामा देखा पद्ड्न् ्लफल गरेर 
मौसमरी पात्ो भनने । 
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िाधलका ५ः  मौसमरी पात्रो ियाररी नमूना 

  रैशाख जेठ असार साउन भदाै असाेज काधतिक मङ्धसर पुस माघ फागुन िैि

खरेररी 
पषहले                         
अषहले                         

बाढरी
पषहले                         
अषहले                         

फाैजरी करीरा
पषहले                         
अषहले                         

पात खने्न 
करीरा

पषहले                         
अषहले                         

अषसना 
पषहले                         
अषहले                         

 
१.४ बालरीरात्ाे-जवश्ेषण

बालरीपात्ो-षवशे्िण षवषधको प्रयोग गनने तररका मौसमरी पात्ोको जतैि हो । यस षवषधमा समुदायले कृषि त्ा पशुपालनसँग सम्बस्न् 
गददै  आएका षवषभन्न षवियवतुिहरूमा ्लफल गररन् ।  तस ््ड उक्त समुदायले कुन बालरीलाई के-कतिो समयमा लगाउने, गोरमेल 
गनने, षसँचाइ षदने, बालरी काट्ने, बालरी षभत्राउने र भण्डारण गनने काम ग ््ड न् त्यसका बारेमा जानकाररी षलइन् । त्यसैगररी पशुहरूसँग 
सम्बस्न्त जानकाररी जतैि रोग, चरन र िासँको उपलब्धताको अवस्ा र मषहनाहरूका बारेमा पषन जानकाररी षलने गररन् । 

िाधलका ६ः  बालरीपात्रो-धरशे्षणकाे नमूना 
 

  रैशाख जेठ असार साउन भदाै असाेज काधतिक मङ्धसर पुस माघ फागुन िैि

धान पषहले                         
अषहले                         

गहँु
पषहले                         
अषहले                         

मकै
पषहले                         
अषहले                         

• प्रतुित षवषधमा काय्ड गररसकेपष् समुदायमा जलवायु पररवत्डनका कारणले ल्ाएको असर बारेमा ्लफल गनु्डपद्ड् । 
समुदायले बालरी लगाउने, गारमेल गनने, षसँचाइ गनने त्ा बालरी षभत्राउने समयमा केहरी पररवत्डन आएको ् षक ्ैन भनेर 
षवशे्िण गनु्ड आवश्यक हुन् । 

• यषद ्लफलबाट त्यतिा गषतषवषधमा पररवत्डन गरेको पाइयो भने समूहगत ्लफल गराई उनरीहरूले के-कतिा उपायहरू 
अपनाइरहेका ्न् त्यसबारेमा पषन ्लफल गनु्डपद्ड् । 

योजना-वनिमाण 
 
जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधका अभ्ासहरूको ् नोट समुदायसषहत षवषभन्न सरोकारवालाहरूसँगको उपस्स्षतमा गन्ड सषकन् । त्यसमा 
समुदाय पषन पद्ड् । षवगत लामो समयदेस्ख प्रषवषधहरू अवलम्बन गरेका कृिकहरूले जलवायु जोस्खमको व्यवस्ापनमा सहयोग 
पुया्डउँद्न् र योजना षनमा्डणमा अमूल् सहयोग गन्ड सक््न् । यद्यषप नयाँ प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूका लाषग भने अनुसन्ानको 
आवश्यकता पद्ड् ताषक षवषभन्न तथ्हरूसषहत त्यसलाई प्रमाणरीकरण गन्ड सषकन् । त्यसका लाषग समुदायमा आधाररत समूह 
्लफलमा स्ानरीय समुदायको र षवषभन्न अन्य सरोकारवालाहरूको, प्रषवषधलाई प्रा्षमकरीरण गररी त्यसलाई ्नोट गन्डमा अमूल् 
भूषमका हुन् । त्यसमा सरोकारवालाको ्लफल सबैभन्दा महत्त्वपूण्ड हुन् । 
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षवषभन्न सरोकावालाहरूको उपस्स्षत त्ा गोष्ठरीमाफ्ड त प्रषवषधहरूको पषहचान एवम् प्रा्षमकरीरण गन्ड सषकन् । त्यसै गररी षवषभन्न 
प्रषवषधको महत्त्वका बारेमा षवज्संँगको ्लफल गोष्ठरीबाट पषन षलन सषकन् र सम्बस्न्त स्ानका लाषग उपयुक्त प्रषवषध त्ा 
अभ्ासहरूको पषहचान षवज्हरूमाफ्ड त गन्ड सषकन् । 

काययान्वयन 
पषहचान भएका प्रषवषधलाई षवषभन्न भौगोषलक षेित्का आधारमा काया्डन्वयन गनु्ड आवश्यक हुन् । यद्यषप षनषश्त प्रषवषधलाई प्रमाणरीकरण 
चाषहने् भने त्यतिा प्रषवषध त्ा अभ्ासलाई अनुसन्ानका आधारमा केहरी आवश्यक सूचना सङ्कलन गनु्डपद्ड् जसले उक्त प्रषवषध 
षनषश्त स्ानको जोस्खमलाई नू्यनरीकरण गन्ड सुहाउँदो ् भने्न जानकाररी प्राप्त हुन् र यसबाट जोस्खम कम गन्ड सषकन् । 

अनुगिन 
जलवायुमैत्री प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूले षनषश्त षेित्मा समुदायको उत्ानका लाषग काम गरररहेका ्न् षक ्ैनन् भने्न हेनु्ड अषत 
आवश्यक हुन् । त्यसका लाषग आधारभूत सवनेषिण गदा्ड सूचना-सङ्कलनका क्रममा षवषभन्न षकषसमका सूचकहरू राखनुपद्ड् । त्यसै 
गररी संयुक्त त्ा षवषभन्न अन्तरालमा जलवायुमैत्रीसँग सम्बस्न्त सरोकारवालाहरू (सरकाररी, गैरसरकाररी त्ा षनजरी)को उपस्स्षतमा 
अनुगमन गनु्डपद्ड् । 
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जििायुमैत्ी कृतष प्रविधि, अभ्ास ि नदेपािका िागि उपयादेिी 
उपायहरु 

समय एक षदन

िाधहने सामग्री ब्ाउन पेपर, प्रोजेक्टर, बोर्ड माक्ड र, कलम, मास्किङ टेप

धरधि प्रतुिषत, ्लफल, समूह अभ्ास

पृष्ठभूमि 
यस खण्डले नेपालका षवषभन्न भौगोषलक षेित्का लाषग उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रषवषध त्ा अभ्ासहरू र जलवायुमैत्री कृषिका तरीन 
आधार-तिम्हरूमा यरी प्रषवषध र अभ्सहरूको योगदानलाई समेटद्् । जलवायु पररवत्डनका कारण कृषिमा षवषभन्न प्रभावहरू परे 
पषन यरी प्रभाव सँग जुध्नका लाषग धेरै सम्ावना पषन रहेका ्न् । अनुसन्ान अनुसार यतिा जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरू 
धेरै ्न् । यरी नेपालका लाषग उपयुक्त ्न् ।  

उद्देश्यहरू
यस खण्डका अन्त्यमा सहभागरीहरू षनम् कुरामा सषिम हुने्न्ः

• नेपालकाे षवषभन्न ठाउँका लाषग उपयुक्त जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूका बारेमा जानकाररी प्राप्त गन्ड ; 

• षनषश्त भाैगाेषलक षेित् जतैि, षहमाल, पहार त्ा तराइ्डका लाषग उपयुक्त प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूकाे वगषीकरण गन्ड । 

खण्ड िरीन 
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पषहलाे सत् : नेपालमा अपनाइएका षवषभन्न जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा 
अभ्ासहरू
नेपाल भौगोषलक षवषवधता भएको राष्ट्र  हाे । यसलाइ्ड षहमाल, पहार (उच्च पहार, मध्पहार, पहार) र तराई (षसबाषलक र मधेश) गरेर 
तरीन पया्डवरणरीय षेित्मा षवभाजन गररएको ् । यरी षतनै षेित्ले देशको कुल षेित्फलको क्रमानुसार १५%, ६८% र १७% षहस्ा 
ओगट्द्न् । यहाँ एकै षेित्मा पषन षवषभन्न अषद्तरीय र अलग मौसम रहेका कृषि पया्डवरणरीय षेित्हरू भेट्न सषकन् । तस ््ड कुनै एक 
षेित्का लाषग उपयुक्त प्रषवषध त्ा अभ्ास अकको षेित्को लाषग उपयुक्त नहुन सक्् भने कुनै प्रषवषध र अभ्ास सबै षेित्का लाषग उषतिकै 
महत्त्व राखे्न हुन सक्् । यस सत्अन्तग्डत षवषभन्न कृषि पया्डवरणरीय षेित्का लाषग उपयुक्त जलवायु समानुकूलन प्रषवषध र अभ्ासहरूको 
चचा्ड गररी उक्त प्रषवषध र अभ्ासहरूलाई षयनबाट प्राप्त हुने फाइदाका आधारमा वगषीकरण गररने् ।

िाधलका ७ः  उच्च पहाि, मध्यपहाि र िराईका लाधग जलरायुमैत्ररी कृधष प्रधरधि िथा अभ्ासहरू धनम्न छन्ः

जलरायुमैत्ररी कृधष धरकल्प
उच्च पहाि/ 

धहमाल
मध्य 
पहाि

िराइवा मैत्ररीत्वका अािारमा रगगीकरण 

जलवायु उत्ानशरील बालरी जात ü ü ü बरीउ/जातमैत्री

जलवायु उत्ानशरील िरबगैचँा ü ü ü मौसममैत्री त्ा ज्ानमैत्री

षमषश्त खेतरी (कोसे बालरी) ü ü ü खाद्यतत्त्वमैत्री

सामुदाषयक बरीउ बैकँ ü ü ü बरीउ/जातमैत्री

साना हाते औजार, यन्त ü ü ü मषहला मैत्री त्ा श्म/उजा्ड मैत्री

कृषि त्ा पशुपन्री बरीमा ü ü मौसममैत्री

सूचना त्ा सञ्ार प्रषवषधमा आधाररत कृषि 
सल्ाह सेवा

ü ü ü मौसममैत्री त्ा ज्ानमैत्री

गोठ त्ा भकारो सुधार ü ü खाद्यतत्त्व त्ा काब्डनमैत्री

लिास्स्टकपोखररी, लिास्स्टकिर, ्ोपा षसँचाइ र 
गोठ त्ा भकारो सुधार प्ाकेज

ü ü मौसममैत्री

कृषि वन ü ü काब्डनमैत्री

लिास्स्टकिर ü ü मौसममैत्री त्ा ऊजा्ड मैत्री

लिास्स्टकपोखररी ü पानरीमैत्री

पानरी जम्मा गनने पोखररी त्ा पानरीको स्ोत 
संरषिण र बहुप्रयोग

ü पानरीमैत्री

्ोपा षसँचाइ ü ü ü पानरीमैत्री

सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइ ü पानरीमैत्री त्ा ऊजा्ड मैत्री
संरषषित कृषि (कम जोताइ अ्वा नजोतरी 
गररने कृषिबालरीका अवशेिहरूलाई खेत 
बाररीमै कुषहन षदने)

ü पानरीमैत्री, काब्डनमैत्री, खाद्यतत्त्व मैत्री

सिन धानखेतरी (एस.आर.आई.) ü पानरीमैत्री, काब्डनमैत्री

जम्ा ११ १३ १०
 
नाटेः	Adapted	from	Paudel	et	al.	(2017)	with	modification	
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दाेस्ाे सत् : षहमाल, पहार र तराईका लाषग बालरीमा आधाररत जलवायुमैत्री कृषि 
प्रषवषध र अभ्ास
क. िौसि रथा ज्ानिैत्ी प्रववधि ि अभ्ासहरू

१) कृमि िौसि सल्ाह सदेवा
सथानः  तराई, पहार र षहमाल

तापक्रम र बसा्डतमा पररवत्डनसँगै सुक्ा, बाढरी र रोग त्ा करीराहरूको सङ्क्रमण वृस्र् जलवायु पररवत्डनका मुख्य असर हुन् । मौसम 
सम्बन्री सूचना र कृषिमा जलवायु पररवत्डनका नकरात्मक असरका बारेमा ज्ान नहुनाले षकसानहरूले षवषभन्न चुनौतरीहरू झेलनु 
परररहेको ् । कृषि मौसम सल्ाह सेवा एउटा महत्त्वपूण्ड अभ्ास हो जसले षकसानहरूलाई मौसमको अवस्ा, बालरी अभ्ास, 
सम्ाषवत रोग त्ा करीराहरूको सङ्क्रमणलगायत कृषिसँग सम्बस्न्त षवषभन्न समस्ाहरूको समाधानमा सहयोग पुया्डउँ् । सँगसँगै 
यस सेवाले षकसानहरूमा बजारको सूचना मुख्यत तरकाररीसम्बन्री सूचना पषन समे्पिण गद्ड् जसे् षकसानहरूलाई उत्ादन षलने 
समयको योजना बनाउन पषन मद्त गद्ड् । षकसानहरूमा मौसम त्ा कृषिसम्बन्री सूचना समे्पिण गन्ड सूचना त्ा सञ्ार प्रषवषधका 
अन्य माध्महरू जतैि नाक्ड द्ारा प्रकाषशत कृषि मौसम बुलेषटनलाई षकसानहरूमा षवतरण गरेर, रेषरयो, एफ. एम., टेषलषभजनबाट 
समे्पिण गरेर र मोबाइल फोनबाट एस.एम.एस पठाएर पषन प्रयोग गन्ड सषकन् । यो कृषि मौसम सल्ाह सेवा देशभरका समू्ण्ड 
षेित्मा लागू गन्ड सषकन् । 

ली–बर्डद्वारवा सवामर््ड पररयोजनवा अन्तर्डत प्रवर्डन रररएको कृषि–मौसम सल्वाह सेववा
साना	ककसानहरूमा	कृवषसम्बन्ी	सूचनाहरू	सम्पषेण	गना्तका	लागग	ली–बड्तले	सामर््त	पररयोजनाअन्तग्तत	जलिाय	ुउत्ानिील	मोडलको	रूपमा	
कृवष–मयौसम	सल्ाह	सेिा	सञ्ालन	गरेको	छ	।	यस	मोडलमा	कृवष	ज्ान	केन्द्रलगायतका	अन्	सरोकारिालाहरूको	सहभागगता	रहनछ	र	यसको	
नेततृ्व	स्ानीय	सरकारले	गनने	गरेको	छ	भने	ली–बड्तले	मोडल	विकासको	प्रारम्भिक	समयमा	प्राविधधक	सहयोग	गद्तछ	।	यस	मोडलअन्तग्तत	नेपाल	
कृवष	अनुसन्ान	पररषद	्(नाक्त )	ले	तयार	पारेको	कृवष	मयौसम	बलेुकटनलाई	www.namis.gov.np		िेभसाइटबाट	डाउनलोड	गरेर	काटछाटँ	गरी	
आिश्यक	सूचनाहरू	समािेि	गरेर	लाभग्ाहीहरूको	माझमा	पुया्तइनछ	।	यसमा	विशभन्न	सञ्ार	तथा	सूचना		प्रविधधबाट	सङ्कलन	गररएका	कृवषका	
समाचारहरू	पवन	समािेि	गररनछन	्जसबाट	कृषकहरूले	धरैेभन्ा	धरैे	कृवषसम्बन्ी	ज्ान	प्राप्त	गन्त	सक्दछन	्।	यसको	सञ्ालनका	लागग		पाललका,	
कृवष	विभागका	कमा्तचारी	र	स्ानीय	कृवष	स्ोत	व्यक्तिहरूलाई	बलेुकटनबाट	सूचना	सङ्कलन	गन्त	र	 विशभन्न	कृवषसम्बन्ी	जानकारी	 कदने	मोबाइल	
एप्लिकेसनहरू	चलाउने	ताललम	प्रदान	गररनछ	।	स्ानीय	कृवष	स्ोत	व्यक्तिहरूले	हरेक	हप्ता	समूहहरूमा	पुगेर	सङ्कलन	गरेका	कृवषका	सूचना	र	
समाचार	कृषकहरूसम्म	पुया्तउँदछन	्।	छलफलका	क्रममा	कुनै	नया	ँकृषकका	समस्यहरू	आएमा	समाधानका	लागग	तरुुन्त	ैपाललका,	कृवष	िाखा	र	
ज्ान	केन्द्र	र	ली	–बड्तका	प्राविधधकसम्म	पुया्तइनछ	।	यससँगै	गाउँमा	रहकेा	सब	ैव्यक्तिहरूलाई	पायक	पनने	गरी	कृवष–मयौसम	सल्ाह	सूचनापाटी	पवन	
जडान	गररनछ	र	त्यसमा	बलेुकटन	र	अन्	सूचानहरू	टासँ्	ेकाम	गररनछ	।	यसअन्तग्तत	कृषकका	सुझाउहरू	सङ्कलन	गनने	व्यिस्ा	पवन	रहकेो	छ	।	
सङ्कलन	गररएका	सुझाउहरूलाई	पाललकामा	पुया्तएर	मोडलमा	आिश्यक	सुधार	पवन	गददै	लैजान	सककनछ	।
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माेबाइल फाेनमाफ्ड त माैसम त्ा 
बजारसम्बन्री जानकाररी

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• षकसानहरूले समयमा नै 

मौसमसम्बन्री सूचना प्राप्त 
गन्ड सक््न् । यसबाट 
उनरीहरूले आइपन्ड सके् 
प्रकोपको पूव्ड तयाररी गन्ड 
सक््न् ।

• षकसानहरूले यसबाट 
उतृ्ष् कृषि अभ्ासबारे 
जानकाररी पाउँ्न् । 
यसबाट उनरीहरूले आफनो 
ठाउँ षेित्ानुसार जलवायु 
पररवत्डनसँग जुध्न उपयुक्त 
अभ्ास अवलम्बन गन्ड 
सक््न् ।

• सल्ाह 
सेवाको सुझाउ 
अनुसारका 
प्रषवषध र 
अभ्ासहरूको 
प्रयोग गरेर 
हररतगृह ग्यास 
उत्सज्डनमा 
कमरी ल्ाउन 
सषकन् ।

• समयमै मौसमसम्बन्री 
जानकाररी प्राप्त गरेपष् 
खराब मौसमबाट 
हुने षिषतबाट आफनो 
बालरीनालरीलाई जोगाउन 
सक््न् ।

• बुलेषटनमा सुझाएअनुसार 
बालरीका जात र प्रषवषधहरू 
अपनाएर षकसानहरूले 
उत्ादनमा वृस्र् गन्ड 
सक््न् ।

२) बाली रथा पशुिन बीिा
सथानः  तराई, पहार र षहमाल

कृषिमा जलवायु पररवत्डनका षवषभन्न नकारात्मक असरहरू रहेका ्न् । मौसममा भएको चरम पररवत्डनसँगै पन्ड आउने लामो सुक्ा 
त्ा बाढरी ेसमस्ाका कारण समू्ण्ड बालरीको षिषत भएको हुन आउँद् भने नयाँ–नयाँ रोग त्ा करीराहरूको सङ्क्रमणले बालरी षिषत 
हुने सम्ावना पषन हुन् । कृषिमा मात् नभएर जलवायु पररवत्डनका कारण पशुधनमा पषन षिषत पुग् सक्् । जलवायु पररवत्डनका 
कारण भोगु्पनने यतिा बालरी त्ा पशुधनका षवषभन्न समस्ाहरूको समाधानका लाषग बालरी त्ा पशुधन बरीमा एउटा माध्म हो । नेपाल 
सरकारले पषन बरीमा ऐन २०४९ षभत् रहेर बालरी त्ा पशुपन्री नरीषत २०६९ लागू गररी सञ्ालनमा ल्ाएको ् । नेपालमा बालरी त्ा 
पशुधन बरीमाका लाषग दता्ड गररएका षवषभन्न बरीमा कम्नरीहरू ्न् जसले षकसान त्ा कृषि उद्यमरीहरूलाई सेवा पुया्डइरहेका ्न् 
(ताषलका ८) । 

नेपवालमवा बवाली तथवा पशुपन्छी बीमवाकवा योजनवा तथवा प्रवावरवानहरू
	» अकहलेको		बीमा-नीवत	अनुसार	बीमाको	कुल	रकमको	५	%	रकम	(पिुधन)	र	६	%	रकम	(पोल्ट्ी)		 वप्रगमयमकम	रूपमा	भुतिानी	गनु्तपनने		
हुनछ	।

	» नेपाल	सरकारले	 बाली	 तथा	 पिुपनछछी	 बीमामा	अनुदानको	व्यिस्ा	गरेको	छ	 ।	 नेपाल	सरकारले	 १०,००,०००/–	सम्मको	बीमा	 रकमको	
वप्रगमयममा	७५	%	अनुदान	उपलब्ध	गराउँदछ	भने	बाकँी	२५%	कृषकले	भुतिानी	गनु्तपद्तछ	।

	» बीमाको	प्रािधानअनुसार	बीमा	कम्पनीले	पिुधनको	मृतु्य	भएको	अिस्ामा	बीगमत	रकमको	९०	%	रकम	क्वतपूर्तका	रूपमा	भुतिानी	गद्तछ	
भने	घाइत	ेतथा	अपाङ्ग	भएको	अिस्ामा	५०	%	रकम	क्वतपूर्तको	रूपमा	भुतिानी	गद्तछ	।

	» उति	बालीको	बीउ	तथा	मल	खररद,	बालीको	उत्ादन	 शभत्राउँदासम्मको	कामदार	ज्ालालगायतको	समू्पण्त	उत्ादन	लागतखच्त	बराबरको		
हुनछ	।	

	» यकद	बीगमत	बाली,	पिु	तथा	पनछछीको	जीिन	अिधध	एक	िष्तभन्ा	कम	छ	भने	त्यसको	उत्ादन	चक्रका	आधारमा	वप्रगमयमको	रकम	वनधा्तरण	
गररनछ	।

	» क्वत	भएको	३०	कदनशभत्मा	बीमा	रकम	दाबी	प्रकक्रया	पूरा	गररसकु्पद्तछ	।
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िाधलका ८ः  नेपालमा बालरी िथा पशुपनछरी बरीमा कम्नरीहरूकाे नामारलरी 

रि.सं. बरीमा कम्नरीका नामहरू रि.सं. बरीमा कम्नरीका नामहरू

१. अजोर इनसु्रेन्स कम्नरी षल. ११. ओररन्टल इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
२. एभरेस्ट इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १२. प्रभु इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
३. जेनेरल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १३. षप्रषमयर इनसु्रेन्स कम्नरी (नेपाल) षल.
४. आई एम. ई जेनेरल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १४. पु्ररस्न्सयल इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
५. षहमालयन जेनेरल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १५. राषष्ट्र य बरीमा कम्नरी षल.
६. लुस्म्बनरी जेनरल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १६. सगरमा्ा इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
७. नेस्ल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १७. साषनमा जेनेरल इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
८. नेको इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १८. षशखर इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
९. नेपाल इनसु्रेन्स कम्नरी षल. १९. षसर्ा ््ड इनसु्रेन्स कम्नरी षल.
१०. एन एल जरी इनसु्रेन्स कम्नरी षल. २०. युनाइटेर इनसु्रेन्स कम्नरी (नेपाल) षल.

स्ाते:	http://nib.gov.np/non-life-insurance/

बालरी त्ा पशुधन बरीमाले जलवायुमैत्री कृषिमा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्य सुरक्ा

बालरी त्ा पशुधन बरीमाको व्यवस्ा भएपष् 
षकसानहरूले बालरी लगाउने र पशुधन 
पालनमा जोस्खम उठाउन सक््न् । 

खराब मौसम त्ा अन्य कारण बालरी त्ा पशुधनमा 
षिषत भएमा षकसानहरूले षवमा कम्नरीहरूबाट 
षिषतपुतषी प्राप्त गद्ड्न् ।

३) प्ास्टिकघर

सथानः  पहार र षहमाल

विा्डको मात्ा र समयमा पररवत्डन हुनु जलवायु पररवत्डनको मुख्य 
असर हो जसले लामो समयसम्म खरेररी, बाढरी त्ा रुबानको 
समस्ा षनम्त्याएर बालरीको उत्ादनमा समेत असर गद्ड् । 
अनावश्यक समयमा अत्यषधक विा्ड हुनाले उच्च मूल् षदने बालरी 
उत्ादनमा कषठनाइ हुन् । यतिो समस्ाको सामधानका लाषग 
षवशेि गरेर मध्पहार र पहाररी षेित्का लाषग लिास्स्टकिर उपयुक्त 
प्रषवषध हुन सक्् । लिास्स्टकिर ग्रीन हाउस जतैि संरचना हो । 
जसमा उच्च मूल् षदने बालरीहरूलाई अध्डषनयस्न्तत अवस्ामा 
उपयुक्त वातावरणको षसज्डना गरेर उत्ादन गररन् । लिास्स्टकिरले  
षबरुवालाई  तुसारो र षचसोबाट बचाउने भएकाले नेपालको मध् पहार र उच्च पहाररी षेित्का लाषग यो प्रषवषध पररषचत र षिमतावान्  
माषनन् । बाषहर खुलामा उत्ादन गररएको भन्दा लिास्स्टकिरमा उत्ादन गररएका षबरुवाहरूमा रोगकरीराको सङ्क्रमण कम 
हुनेभएकाले उत्ादनमा वृस्र् हुनाका सा्ै गुणतिरमा समेत वृस्र् भएको पाइएको ् । लिास्स्टकिरमा ्ोपा षसँचाइ पषन जरान गदा्ड 
यो सुक्ा ठाउँमा समेत बालरी लगाउनका लाषग प्रभावकाररी हुन सक्् । सामान्यतया उच्च मूल् षदने बालरीहरू र बेमौसमरी तरकाररीहरू 
जतैिः  टमाटर, र काउलरी जातका बालरीहरू, लहरे बालरीहरू लिास्स्टकिरमा उत्ादन गररन्न् । यसमा वि्डभरर नै बालरी लगाउन 
सषकने हँुदा षकसानहरूले यस प्रषवषधको अवलम्बन गररी फाइदा षलएका ्न् ।

लिास्स्टकिर
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्ोपा षसँचाइसषहतको लिास्स्टकिरले जलवायुमैत्री कृषिका आधारतिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद् ।

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्य सुरक्ा

• कृिकहरूले विदैभरर बालरी लगाउन सके्;

• ्ोपा षसँचाइ पानरीमैत्री प्रषवषध हो जसले पानरीको 
उपलब्धता बढाउन मद्त  
गद्ड् ।

• परम्रागत खेतरीभन्दा फरक लिास्स्टकिरमा 
खेतरी गदा्ड उत्ादन बढरी हुने, र विैभरर  उच्च 
मूल् षदने बालरी लगाउन सषकने हुन् ।

४) िलवायु उत्ानशरील घरबगैचँा

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

िरबगैचँा एकरीकृत खेतरी तररका हो । यसअन्तग्डत िरनषजकैको 
सानो जग्ामा िरपररवारको दैषनक आवश्यकता पररपुषत्ड 
गन्डका लाषग तरकाररी, फलफूल, िाँसे बालरी, औिधरीय गुण 
भएका बोटषबरुवा र अन्य बालरीहरू लगाइन्न् । बालरी मात् 
नभएर यसमा पशुपालन पषन समावेश गररन् । लरी–बर्ड 
नेपालमा िरबगैचँाको अनुसन्ान र षवकास गनने एक संस्ा   
हो । यसलाई नेपाल सरकारले पषन आफनो काय्डक्रममा 
समावेश गरेको ् । िरबगैचँामा हुने बालरी षवषवधता, गहन 
ज्ानको आवश्यकता र षवषभन्न जलवायुमैत्री प्रषवषध र अभ्ासहरूको प्रयोग हुने भएकाले यसलाई जलवायु उत्ानशरील अभ्ासका 
रूपमा पषन षलइन् । यसलाई िरपररवारका सदस्हरूबाटै व्यवस्ापन गररने भएकाले  यसमा मषहलाहरूको प्रमुख सहभाषगता पषन 
रहन् । यसबाट दैषनक रूपमा प्रयोग गन्डका लाषग  स्वस् त्ा ताजा तरकाररी उपलब्ध हुनाका सा्ै िरधुररीहरूले िरमा आवश्यक 
पनने भन्दा बढरी उत्ादन गररी केहरी आम्ानरी पषन षलन सक््न् । िरबगैचँा षहमाल, पहार र तराई गररी तरीनवटै कृषि पय्डवरणरीय षेित्मा 
स्ापना गन्ड उपयुक्त हुन् तर षेित्ानुसार बालरी ्नोटमा ध्ान पुया्डउनुपद्ड् । िरबगैचँाको षेित्फल जग्ाको उपलब्धताका आधारमा 
फरक पद्ड् । 

जलवायु उत्ानशरील िरबगैचँाले जलवायुमैत्री कृषिमा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्य सुरक्ा

• ठाउँ, समय, षवषवधता, ज्ान पर्षत र 
मषहलामैत्री जलवायुमैत्री  कृषि प्रषवषध र 
अभ्ासहरूको उच्चतम प्रयोग;

• िरबगैचँाका बालरी षवषवधताले गदा्ड 
षवषभन्न जलवायुजन्य षवपतको अवस्ामा 
पषन उत्ादनको सुषनषश्तता ।

• िरबगैचँामा प्रायः 
प्रागिाररक मल र 
प्रागिाररक षविादरी 
नै प्रयोग गररने हँुदा 
यसले हररतगृह 
ग्यास उत्सज्डनमा 
नू्यनरीकरण गद्ड् ।

• कृिकहरूले िरबगैचँामा षवषभन्न ्ररीका 
तरकाररी उत्ादन गनने हँुदा यसले खाद्य त्ा 
कुपोिण सुरषिा सुषनषश्त गद्ड् ।

• कृिकले पाररवाररक खच्ड बचाउनाका सा्ै 
बढरी भएको उत्ादन षबक्ररी गरेर आम्ानरी गन्ड 
सक््न् ।

ली–बर्डद्वारवा सञ्वाललत घरबरैचँवा कवाय्डक्रमकवेा उपलब्ी
• प्रारस्म्क तथ्ाङ्कभन्दा बढरी ६ प्रकारका खानेकुराहरू (तरकाररी, फलफूल र पशुजन्य खाद्य उत्ादनहरू) काे वाषि्डक 

प्रयाेगमा वृस्र्;

• अाष ््डक बचत (बाषहबाट तरकाररी नल्ाउँदा भएकाे बचत) अाैसत बचत/िरधुररी/वि्ड ५,०७७ रूपैयाँ;

• बढरी भएका उत्ादनहरू षबक्ररीबाट भएकाे अाैसत अाम्ानरी/िरधुररी/वि्ड ९,२१८ रूपैयाँ ।  

एकरीकृत िरबगैचँा
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ि. पानीिैत्ी प्रववधि रथा अभ्ासहरु

१. सौयपा ऊिापामा आधाररत जसँचाइप्रणालरी

सथानः  पहार र तराइ्ड

सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइप्रणालरी एक महत्त्वपूण्ड जलवायुमैत्री 
कृषि प्रषवषध हो । यसले कृिक समुदायमा सुक्ा मौसमका समयमा 
पषन बालरी षसँचाइमा सहयोग पुया्डउँद् । यो तराईका षजल्ाहरूमा 
जषमनमुषनको पानरी तानेर षसँचाइ गन्डका लाषग उपयुक्त प्रषवषध  
हो । यो प्रषवषध पहारका खोलाहरूबाट पानरी तानेर षसँचाइ गन्ड वा 
अन्य प्रयोजनका लाषग पषन प्रयोग गन्ड सषकन् । लरी–बर्डले षवषभन्न 
पररयोजनाअन्तग्डत यसलाई तराईका षवषभन्न षजल्ाहरूमा प्रवध्डन 
गरररहेको ् ।

सौय्ड ऊजवा्डमवा आरवाररत ससचँवाइमवा ली–बर्डको अनभुव
• षवषभन्न पररयोजनाहरूमाफ्ड त लरी–बर्डले तराईका सात  षजल्ाहरू (उदयपुर, षसराहा, नवलपरासरी, बषद्डया, कैलालरी, दाङ 

र महाेतिररी) मा २८ भन्दा बढरी सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइको प्रवध्डन गरेको ् । यस प्रणालरीबाट कररब १२० हेक्टर 
जषमनको षसँचाइमा सहयोग पुगेको ् भने ७०० साना षकसानहरू लाभास्न्वत भएका ्न् ।

• सौय्ड ऊजा्डको प्रयोगबाट बालरीको उत्ादन षलने सङ्ख्यामा २०० प्रषतशतले वृस्र् भएको ् (पषहले दुइ्ड  बालरीको तुलनामा 
अषहले चार बालरी) भने  बालरी–उत्ादनमा २–३ गुणा र आम्ानरीमा २२२ % ले  वृस्र् भएको ् (प्रारस्म्क तथ्ाङ्क १४,४८५  
रूपैंया हालको आम्ानरी ३२,२९२ रूपैयाँ )

• सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत पानरीको प्रयोग गनने समूहका मषहलाको षिमतावृस्र् भएको ् र यो प्रषवषध षभषत्दा षसँचाइको 
समस्ा समाधान भई उनरीहरूको काय्डबोझ पषन िटेको ् ।

यस षसँचाइप्रणालरीले अनुकूलन, नू्यनरीकरण र खाद्यसुरषिामा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद् :

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• वि्डभरर पानरीको व्यवस्ाले 

कृिकहरू सषजलै धान त्ा 
तरकाररीबालरीहरू उत्ादन गन्ड 
सक््न् ।

• यसबाट हररतगृह ग्यास उत्सज्डन 
नहुनाका सा्ै यो षसँचाइप्रणालरी 
षरजेल पम्को वैकस्ल्पक उपाय 
बनेर यसबाट हुने उत्सज्डनमा समेत 
कमरी ल्ाउँद् ।

• खाद्यन्न बालरी त्ा  तरकाररीबालरीको 
उत्ादनमा वृस्र् गद्ड् ।

• बालरीचक्रमा पररवत्डन ल्ाएर प्रषतवि्ड 
एकल बालरीचक्रबाट कृिकहरू बहुबालरी 
उत्ादन गन्ड सषिम हुन्न् ।

 
२) अाकासे रानरी सङ्कलन

सथानः  मध्पहार र उच्च पहार 

अाकासे पानरी सङ्कलन मध्पहारका षजल्ाहरूका लाषग 
उपयुक्त अभ्ास हो जहाँ समुदायकै व्यवस्ापनमा ठूला–ठूला 
पोखररीहरूमा अ्वा व्यस्क्तगत रूपमा साना–साना 
पोखररीहरूमा आकासे पानरी सङ्कलन गररन् । समुदायको 
व्यवस्ापनमा पोखररीहरूमा पानरी सङ्कलन गदा्ड जषमनको 

सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत षसँचाइप्रणालरी 

अाकासे पानरी सङ्कलन
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सतहको माटो बगाएर लगे् समस्ा कम हुन् भने जम्मा गरेको पानरी सुक्ा परेको समयमा षसँचाइका लाषग प्रयोग गन्ड सषकन् । यस 
सँगसँगै बसा्डतका समयमा ्ानाको पानरी सङ्कलन गरेर ट्ाङ्करीमा जम्मा गररी पष् आवश्यक परेका समयमा प्रयोग गनु्ड नेपालको उच्च 
पहार र मध्पहारका लाषग उपयुक्त र पषहलेदेस्ख गररँदै आएको असल अभ्ास हो । 

आकासे पानरी सङ्कलन प्रषवषधले अनुकूलन, नू्यनरीकरण र उत्ादनमा (खाद्यसुरषिा) षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा

• पानरीको उपलब्धतासँगै 
षकसानहरू बढरी प्रषतफल 
प्राप्त हुने तरकाररीहरू 
उत्ादन गन्ड सक््न् ।

• यसले भूषिमा कमरी ल्ाउँ् ।

• सुक्ा समयमा षसँचाइका 
लाषग पानरीको सुषनषश्तता 
गद्ड् ।

• विदैभरर बालरी लगाउनाले काब्डन 
सषञ्तरीकरणमा भूषमका षनवा्डह गद्ड् ।

• पानरी सङ्कलन गनने ठूला पोखररीको 
षनमा्डणबाट जलवायु पररवत्डनका कारण पन्ड 
आउने सामाषजक र सांकृिषतक असर जतैि 
बसाइँसराइ, सांकृिषतक दूररी आषदमा कमरी 
ल्ाउँद् ।

• तरकाररी बालरीको उत्ादनमा वृस्र् 
गद्ड् ।

• कृिकहरूको आष ््डक तिरमा वृस्र् 
भई उनरीहरूले आफनो खाद्य सुरषिा 
कायम गन्ड सक््न् ।

३) ्ाेरा जसँचाइ

सथानः  मध्पहार र उच्च पहार 

्ोपा षसँचाइ पानरीको समुषचत प्रयोगका लाषग उपयुक्त प्रषवषध हो । 
यसले जलवायु पररवत्डन समानुकूलनका लाषग महत्त्वपूण्ड भूषमका 
षनवा्डह गद्ड् । यो प्रषवषध षवशेि गरेर गण्डकरी प्रदेश र मध्पहारका 
षजल्ाका लाषग षसफाररस गररएको ् तर यस प्रषवषधलाई उच्च 
पहार र तराईमा समेत उषतिकै प्रयोगमा ल्ाउन सषकन् । यो 
प्रषवषध उच्च मूल्का बालरी–उत्ादनमा प्रयोग गन्ड सषकन् र 
यसलाई लिास्स्टकिरमा प्रयोगमा ल्ाउँदा षनकै लाभदायक हुन् । 
्ोपा षसँचाइमाफ्ड त बालरीषबरुवालाई समान रूपमा पानरीसषहत मल 
पषन उपलब्ध गराउन सषकन् । यसबाट षसधै षबरुवाका जरामा 
पानरी पुगे् हुनाले अन्य ठाउँमा पानरीको अभाव हँुदा बालरीमा अनावश्यक झारहरू आउने समस्ा कम हुन् । यसबाट सम्न्न गनु्डपनने 
बालरी अभ्ासहरूमा कमरी आउँ् । षसँचाइ गरेको बाहेक अन्य ठाउँमा सुक्ा रहने हँुदा रोगको सङ्क्रमण पषन कम हुन् । यस 
प्रषवषधलाई तराई, मध्पहार र उच्च पहारमा उच्च मूल् षदने तरकाररी र फलफूल उत्ादनको लाषग षग्न हाउस अ्वा लिास्स्टकिरषभत् 
जरान गदा्ड राम्ो नषतजा प्राप्त गन्ड सषकन् । 

यस प्रषवषधले जलवायुमैत्री कृषिका आधारतिम्मा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः
अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा

• यस प्रषवषधबाट ्ोरै पानरीबाट 
धेरै षेित्फलमा षसँचाइ गन्ड 
सषकन् ।

• बाररीमा अनावश्यक झारपातमा 
कमरी आउँ् ।

• बाररीमा झारपातको कमरी हुँदा झारपातको 
षनयन्तणमा प्रयोग हुने षविादरीको 
प्रयोगमा कमरी आउँ् जसले हररतगृह 
ग्यास उत्सज्डनमा कमरी ल्ाउँ् ।

• उच्च मूल्का बालरी (तरकाररी) 
उत्ादनमा सहयोग पुगे् हँुदा 
आम्ानरीमा सुधार हुन् र खाद्यसुरषिा 
कायम गन्ड सषकन् ।

 
 

्ाेपा षसँचाइप्रणालरी
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४) ढल व्यवस्ारन

सथानः  तराई र मध्य रहार

समयमा पानरी नपनु्ड र परेको बेला ठूलो पानरी पनु्ड, लामो समयसम्म पानरी पनु्ड र त्यसबाट बाढरी त्ा लामो समयसम्म सुक्ा पननेजतिा 
समस्ाहरू आउन सके् भएकाले ढल व्यवस्ापन एउटा असल अभ्ास हो । यसले बसा्डतका समयमा हुने बालरीको षिषत र बालरी षलने 
क्रममा हुन आउने षिषत कम गद्ड् । यो अभ्ास मुख्यतया तराई षेित् र मध्पहाररी षेित्का लाषग उपयुक्त ् । ढलको राम्ो व्यवस्ा 
गन्ड सकेमा बाररीमा लगाइराखेका बालरीहरूको संरषिण गन्ड सषकनाका सा्ै जषमनको माष्ल्ो सतहको माटालाई बग्बाट बचाउन 
सषकन् भने यसबाट ज्ाभावरी पषहरो रोक् मद्त पुग्द् । ढलको पानरीलाई व्यवस्स्त गरेर सङ्कलन गररी सुक्ाका समयमा 
बोटषबरुवामा षसँचाइ गन्ड सषकन् । 

यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका आधार तिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद् :

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• बाढरीबाट हुने बालरीको षिषतमा 

कम गन्ड सषकन् ।

• बसा्डतको समयमा पषन उच्च 
मूल् षदने बालरी उत्ादन गन्ड 
सषकन् ।

•  बालरीको उत्ादन वृस्र् गराउँद् ।

४) सघन धानखेतरी प्रणालरी (एस.अार.अाइपा)

सथानः  तराई र मध् पहार 

सिन धानखेतरी प्रणालरी  (एस आर आई) प्रषवषध एक असल 
अभ्ास हाे । यसले धान उत्ादनमा वृस्र् गद्ड् । यो प्रषवषध 
प्रयोग गदा्ड ्ोरै पानरीको प्रयोगबाट नै धान उत्ादन गन्ड 
सषकन् । यस अन्तग्डत ्ोरै षदनका धानका षबरुवाहरू ( ८ 
देस्ख १२ षदन सम्म) प्रयोग गररन्न् ।  एस. आर. आई 
प्रषवषधबाट धान रोपदा एउटा षबरुवालाई २५*२५ अ्वा 
३०*३० सेस्न्टषमटरको दुररीमा लगाइन् । यसररी धान रोपदा 
खेतमा झारको गोरमेल गन्ड सषजलो हुन् र गोरमेलका लाषग 
औजारको प्रयोग गन्ड पषन सषजलो हुन् । यो प्रषवषध धानउत्ादनका लाषग महत्त्वपूण्ड अनुकूलन अभ्ास हो । यसमा पानरीको 
आवश्यकता कम हुन् । यो प्रषवषध नेपालको तराई षेित्का लाषग उपयुक्त माषनन् ।

यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका आधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा

• एस.आर.आई प्रषवषधबाट धान 
रोपदा साधारण तररकाले धान 
रोपे भन्दा ३० – ४० % कम पानरी 
लाग्द् । 

• लामा जरासषहत स्वस् र बषलयो 
षबरुवा प्राप्त गन्ड  
सषकन् ।

• षबरुवाको बायोमास बढ्ने भएकाले 
काब्डन भण्डारणमा वृस्र् हुन् ।

• रासायषनक मलको प्रयोगमा कमरी 
ल्ाउँद् ।

• पानरी जमे् अवस्ा नहुने हँदा २२ 
– ६४ % सम्म षम्ेन ग्यासको 
उत्सज्डनमा कमरी  ल्ाउँ् ।

• बालरीको उत्ादकत्वमा वृस्र् गराउँद् ।

• षसँचाइको कम आवश्यकता हुने र 
उत्ादनसामग्री खच्ड कम लागे् हँुदा 
उत्ादन लागत कम पन्ड आउँ् । 

सिन धानखेतरी प्रणालरी 
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ग. काब्तन/िाद्यिैत्ी

१) शून्य खनिोत र न्यूनतम खनिोत

सथान : तराई

शून्य खनजोत अ्वा नू्यनतम खनजोत एउटा कृषि 
अभ्ास हाे । यहाँ उत्ादन प्रषक्रयामा माटालाई 
कमभन्दा कम हलचल पुया्डएर काम गररन् । यो 
अभ्ास तराईका षेित्हरूका लाषग षवशेि गरेर गहँु त्ा 
अन्य खाद्यन्न बालरी उत्ादनका लाषग उपयुक्त माषनन् 
। यसबाट कामदारको ज्ालाखच्ड, बरीउ त्ा मलखच्ड 
कम हुने त्ा माटोमा षचस्ान लामो समयसम्म रहने 
हुनाले षसँचाइ खच्ड कम गन्ड सषकन् ।  यस अभ्ासमा 
मेषशनका सहायताबाट बरीउलाई लाइनमा लगाउन सषकन्  र सँगसँगै मल पषन एकैपटकमा षदन सषकन् । यसमा माटालाई सकेसम्म 
कम चलाइने हँुदा माटामा धेरैभन्दा धेरै मात्ामा काब्डन भण्डारण हुन् र काब्डन राइअक्ाइर उत्सज्डनमा कमरी आउँ् । 

यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद् :

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• उपयुक्त समयमा बालरी लगाउन 

सषकन् जसबाट बालरीमा जलवायु 
पररवत्डनको असर कम हुन् ।

• लामो समयसम्म माटामा षचस्ान 
कायम रषहरहन् ।

• माटामा काब्डन भण्डारणको वृस्र् 
हुनाका सा्ै र माटोमा प्रागिाररक 
पदा ््डको वृस्र् गराउँद् ।

• खनजाेतप्रषक्रयामा लागे् इन्नको 
प्रयोगमा कमरी आउँद् ।

• बरीउ, मल र कामदारको सङ्ख्या कम 
लागे् हँुदा उत्ादन लागत कम हुन 
आउँद् ।

• नाफा र लागतको अनुपात बढरी हुन् ।

२) छारो

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

्ापो षदनु भन्नाले माटाका सतहलाई पराल, कम्ोष्, 
पातपषतगिर अ्वा ्ापो षदने लिास्स्टकले ्ोपु्न हो । 
्ापो षदनाले माटामा वाष्रीकरण कम भएर पानरीको 
मात्ा रषहरहन् भने पषहरोलगायतबाट हुने षिषतमा 
नू्यनरीकरण गद्ड् ।  यसबाट माटामा प्रागिाररक पदा ््ड 
बढ्नाका सा्ै बालरी लगाएका ठाउँमा आउने 
अनावश्यक झारहरू पषन रोक्् । यस अभ्ासबाट 
माटाबाट उत्सज्डन हुने काब्डनराइअक्ाइरका मात्ामा 
पषन नू्यनरीकरण गद्ड् । मध्पहारका षजल्ाहरूमा यो 
अभ्ास बढरी भएको पाइन् भने तराईका षेित्मा पषन 
यो अभ्ास उपयुक्त हुने देस्खन् । ् ापो षदनका लाषग षवकास भएको लिास्स्टकको ् ापो नयाँ प्रषवषध हो । यसले माटामा पानरीको मात्ा 
जोगाइराखे्न, माटाको सौय्ड षनम्डलरीकरण गराउने र अनावश्यक झारपात षनयन्तण गनने काम पषन गद्ड् । लिास्स्टकको ्ापो 
लिास्स्टकिरमा तरकाररी उत्ादनका लाषग प्रचषलत ् । 

शून्य खनजाेतमाफ्ड त गहँुखेतरी गररँदै
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• माटामा प्रागिाररक पदा ््डको 

वृस्र् गराउँद् ।

• माटामा पानरीको मात्ा कायम 
राखे्न हुनाले पटकपटक षसँचाइ 
गररराखनपददैन  ।

• काब्डन उत्सज्डनमा कमरी ल्ाउँद् ।

• झारनाशक षविादरीको प्रयोगमा कमरी  
ल्ाउँद् ।

• बालरी–उत्ादनमा वृस्र्  
पुया्डउँद् ।

३) कृजष वन

सथानः मध्पहार र उच्च पहार 

कृषि वन एक जलवायुमैत्री कृषि अभ्ास हो । यसमा कृषि 
त्ा वनसँग सम्बस्न्त काय्डहरूलाई एकै ठाउँमा समावेश 
गरेर जग्ाको समुषचत प्रयोगका सा्ै धेरै बालरी-उत्ादन 
गन्ड सषकन् । यो समुदायको जलवायु पररवत्डनमा 
उत्ानशरीलता षवकास गन्ड समुदायमा आधाररत अनुकूलन 
अभ्ास हो । यसले हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा पषन कमरी 
गराउँद् । सा्ै यस अभ्ासले षभराला जग्ाहरूमा पषहरो 
रोक्ाममा पषन सकारात्मक भुषमका षनवा्डह गद्ड्, यसमा 
प्रयोग हुने षबरुवाका जराहरू माटाका फरक–फरक गषहराइमा रहने हुनाले माटामा रहेको खाद्यतत्त्वको समुषचत प्रयोग हुन्, माटामा 
प्रगिाररक पदा ््डको वृस्र् हुन् र बाढरीबाट हुने षिषत नू्यनरीकरण गरेर पानरीको उपलब्धता वृस्र् गद्ड् (Nuryati et al., 2019) । यो 
अभ्ास मध्पहार र उच्च पहारका लाषग उपयुक्त भए पषन तराईमा पषन यो अभ्ास गन्ड सषकन् षवशेि गरेर तराईमा नगदे बालरी 
जतैि, कपास, उखु, षचया, कफरी आषदको प्रवध्डन गन्ड सषकन् । 

यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका आधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः 

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• जग्ा त्ा माटामा भएको 

खाद्यतत्त्वको उषचत प्रयोग हुन् ।

• माटोमा प्रागिररक पदा ््डको वृस्र् 
गरेर पषहरो कम गन्ड मद्त  
गद्ड् ।

•  कृषि वनबाट षदगो भूषम व्यवस्ापन 
हुने हँुदा माटामा काब्डनको मात्ा 
बढनाका सा्ै हावामा भएको काब्डन 
राईअक्ाइर पषन माटामा भण्डारण 
हुन् ।

• एकै स्ानमा फरक–फरक प्रकारका 
बालरी लगाउँदा धेरै बालरीहरू उत्ादन 
षलन सषकन् ।

नेपवालमवा कृषि वन अभ्वासकवा उदवाहरणहरू 
कृधषबालरी र रूखः  षशररीि+षचया; उषतिस+अलैचँरी; षससौ+ंकफरी; पाखुररी+मररच आषद

रन र पशुिनः  पशु+िाँसे बालरी

कृधष, रन र पशुिनः  बकाइनो/इषपलइषपल+मकै+कोदो+बाख्ापालन; षपंरालु/अदुवा/बेसार+राले िाँस+पशु

कृषि वनप्रणालरी
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४) जलफ कलर चारपा (एल.सरी.सरी.)

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

षलफ कलर चाट्ड (एल.सरी.सरी.) एउटा जलवायुमैत्री कृषि हो । 
यसले खाद्यान्न बालरी जतैि, धान, गहँु र मकै आषदमा 
नाइटट्र ोजनको मात्ा कषत आवश्यक ् भने्न कुरा षबरुवाको 
पातको हररयोपनका आधारमा षनधा्डरण गद्ड् । यसको 
प्रयोग गरेर षबरुवाको आवश्यकताका आधारमा षबरुवालाई 
नाइटट्र ोजन उपलब्ध गराउन सषकन् । षलफ कलर चाट्ड 
पातमा नाइटट्र ोजनको उपलब्धताका आधारमा पहेंलाे–हररयो 
हँुदै गाढा हररयो गरेर ् वटा षवषभन्न रगिहरू हुन्न् । यो 
प्रषवषध देशका समू्ण्ड षेित् (तराई, पहार र षहमाल) जहाँ खाद्यन्न बालरी उत्ादन गररएको ् त्यहाँका लाषग उपयुक्त ् । यसलाई 
मषहलामैत्री प्रषवषधको रूपमा षलइन् र मषहलाहरूले यसलाई सधारण सुझाउका आधारमा प्रयोग गन्ड सक््न् । 

यस प्रषवषधले जलवायुमैत्री कृषिका आधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारले योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• नाइटट्र ोजनकाे प्रयोगमा कमरी 

आउँदा रोग त्ा करीराहरूको 
सङ्क्रमण कम हुन् । 

• नाइटट्र ोजनको प्रयोगमा कमरी 
गरेर नाइटट्र स अक्ाइर ग्यासको 
उत्सज्डनमा कमरी ल्ाउँद् ।    

• उत्ादनलागत कम गद्ड् ।

• नाइटट्र ोजनको प्रयोगमा कमरी ल्ाएर 
बालरी ढलने समस्ा कम गररी बालरीको 
उत्ादकत्वमा वृस्र् गद्ड् ।

घ. बीउ/जारिैत्ी प्रववधि ि अभ्ासहरु

१) िलवायु उत्ानशरील बालरी र िातहरू

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

जलवायु उत्ानशरील बालरी त्ा जातहरूबाट मौसमको प्रषतकूल असर हँुदाहँुदै पषन सामान्य अवस्ामा जषत नै उत्ादन षलन सषकने 
हुनाले जलवायु पररवत्डन अनुकूलनमा यसको महत्त्वपूण्ड भूषमका रहन् । सुक्ा त्ा खरेररी पनु्ड जलवायु पररवत्डनको एउटा प्रमुख 
असर हो । विा्डका समयमा तलमाष् हुनाले गमषीको मौसममा लामो समयसम्म खरेररी र बसा्डतका समयमा बाढरीको समस्ा हुने  
गद्ड् । तस ््ड सुक्ा त्ा रुबान सहन सके् जातहरू यतिो समयका लाषग महत्त्वपूण्ड हुन्न् । नेपालमा पषन अषहले षवषभन्न सुक्ा 
त्ा रुबान सहन सके् जातहरूका बरीउहरू उपलब्ध ्न् ।  यतिा बालरीका जातहरू सुक्ा त्ा रुबान हुने स्ानमा लगाउँदा 
जलवायुका कारणले गदा्ड हुन सके् बालरीको षिषत कम गन्ड सहयोग पुग्द् । हालसालै नेपालमा षसफाररस  गररएका मकै र गहँुका 
जातहरू जलवायु उत्ानशरील ्न् । यरीबाहेक मुख्य अन्नबालरीहरू, अन्य स्ानरीय बालरीहरू, जतैि लटे्, षचनो, कोदो, फापर, कागुनो, 
दुधे षचनो पषन जलवायु उत्ानशरील बालरीहरू हुन् । यरी बालरीहरू सुक्ा ठाउँहरूमा लगाउँदा पषन राम्ो उत्ादन षलन  
सषकन् । जलवायु उत्ानशरील बालरी त्ा जातको प्रयोग गनु्ड जलवायु पररवत्डनको असर नू्यनरीकरणको एउटा व्यावहाररक रणनरीषत 
हो र यो नेपालका तरीनवटै कृषि पय्डवरणरीय षेित्का लाषग उपयुक्त ् । 

षलफ कलर चाट्डकाे प्रयाेग गररँदै
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका आधार-तिम्हरूमा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• जलवायु उत्ानशरील बालरी जातहरू 

सुक्ा त्ा बाढरीको समयका लाषग 
अनुकुल हुन्न् ।

• करीरा त्ा रोग सहन सके् षिमता 
भएका जातहरू जलवायु पररवत्डनका 
कारण हुन सके् राेगकरीराकाे सङ्क्रमण 
सहन सके् हुन्न् । 

• सुक्ा समयमा बालरी लगाउनाले  
काब्डन सषञ्तरीकरणमा योगदान 
पुया्डउँद् ।

• राेगकरीरा सहन सके् जातका बालरी 
लगाउँदा त्यसमा प्रयोग गनु्डपनने 
षविादरीकाे मात्ा िटाउँद् ।

• वातावरणरीय तनावका समय समेत 
जलवायु उत्ानशरील बालरीहरूले 
सामान्य अावश्यकता जतैि, समान 
उत्ादन षदन सके् हुनाले खाद्य त्ा 
पोिण सुरषिामा योगदान  
पुया्डउँद् ।

नेपवालमवा उपलब् जलववायु उत्वानशील केही बवाली तथवा षतनकवा जवातहरू 
१) िान : सुक्ा सहन सके् जातहरूः   सुक्ा – १,२,३,४,५ र ६ 
  रुबान सहन सके् जातहरू ः  बहुगुणरी – १ र २

२) मकै : तापक्रम सहन सके् ः  रामपुर हाईषब्र– ८ र रामपुर हाईषब्र– १०;  
  अन्य मकैका जातहरूः  गणेश– १ र २, गुल्री – २, मनकामना – १,३,४,५ र ६ आषद

३) गहँ : अन्नपूण्ड – १,२,३ र ४; धौलाषगररी आषद

४) अन् बालरीहरू : कोदो, फापर

२) सामुदाजयक बरीउ बैंक

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

सामुदाषयक बरीउ बैंक आनुवंषशक स्ोतहरूको संरषिण, कृिक 
समुदायहरूमा स्ानरीय जातको पहँुच र समुदायतिरमा गुणतिररीय 
बरीउको उत्ादन र षवतरणका लाषग एउटा असल प्रयास हो । 
सामुदाषयक बरीउ बैंक गुणतिररीय बरीउको उत्ादन र 
बजाररीकरणबाट समुदायका लाषग जैषवक षवषवधतामा आधाररत 
आम्ानरीको स्ोत बन्न सक्् । सामुदाषयक बरीउ बैंकले खाद्यसुरषिा 
र जलवायु पररवत्डनको असरहरूको जोस्खममा रहेका साना 
षकसानहरूको जरीषवकोपाज्डनमा सुधार ल्ाउनाका लाषग  स्ानरीय 
त्ा कृिकहरूले मन पराएका उन्नत जातहरूको संरषिण गद्ड् ।  
आजकल सामुदाषयक बरीउ बैंक उत्ादन भएका बरीउहरू सङ्कलन गनने, भण्डारण गनने र बरीउ कम्नरीहरू र अन्य कृिकहरूलाई षवक्ररी 
षवतरण गनने षकसानहरूको संस्ा बनेको ्  । सामुदाषयक बरीउ बैंकको जलवायु पररवत्डनका असरलाई कम गनने पररपे्रक्ष्यमा महत्त्वपूण्ड  
भूषमका रहेको ् । खरेररी, बाढरी र रोगकरीराको प्रकोपले गदा्ड षिषत भएका समयमा आवश्यक बरीउ उपलब्ध गराउनका लाषग स्ानरीय 
त्ा उन्नत जातका बरीउहरूको संरषिण र प्रवध्डन अपररहाय्ड ्  । सामुदाषयक बरीउ बैंकले सुक्ा सहन सके् र बाढरी सहन सके् (सुक्ा 
समूह र बहुगुणरी) जातका धानका उन्नत बरीउहरू उत्ादन गरेर षवतरण गरररहेका ्न् जसले जलवायु पररवत्डनका असरसँग 
अनुकूलनमा सहयाेग पुया्डउँद् । सामुदाषयक बरीउ बैंक नेपालका तरीनवटै कृषि पया्डवरणरीय षेित्मा स्ापना गन्ड सषकन् ।

सामुदाषयक बरीउ बैंक
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका आधार तिम्हरूमा षनम्ानुसारको योगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• सामुदाषयक बरीउ बैंकले जलावायु 

पररवत्डनका कारणले षसषज्डत कषठन 
अवस्ामा पषन बरीउ-उपलब्ध गराउँद् ।

• सामुदाषयक बरीउ बैंकले स्ानरीय र जलवायु 
उत्ानशरील बरीउ-उत्ादनमा षवषवधता 
ल्ाएर षवतरण गद्ड् । 

• सामुदाषयक बरीउ बैंकबाट उपलब्ध 
गराइएको उन्नत बरीउले उत्ादनवृस्र् 
गद्ड् ।

• सामुदाषयक बरीउ बैंकबाट अभावका 
समयमा उपलब्ध गराइएको स्ानरीय 
तिरमा अनुकुल बरीउले  बालरीमा हुन 
सके् षिषत नू्यनरीकरण गररी खाद्यसुरषिामा 
योगदान पुया्डउन सक्् ।

अभ्ासः ववभभन्न कृमि पययाविणीय क्देत्का लावग उपयुक्त जलवायुिैत्ी कृमि प्रववधि ि 
अभ्ासहरुको सूची बनाउनुहोस् ।
• सहभागरीहरूलाई भौगोषलक षेित्का आधारमा समूहमा षवभाजन गररी एकजना टोलरीनेताको ्नोट गनने;

• उनरीहरूलाई आफनो षेित्मा उपयुक्त हुने जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र अभ्ासहरूको सूचरी बनाउन लगाउने;

• उनरीहरूलाई आफनो भौगोषलक षेित्का आधारमा प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको सूचरीलाई वगषीकरण गन्ड लगाउने;

• टोलरीनेताबाट समूहको कामको प्रतुितरीकरण गनने र सहजकता्डबाट ्प सुझाउहरू षदने । 

	

तेस्ाे सत्ः  नेपालका षहमाल, पहार र तराई षेित्का लाषग कुखुरा र पशुपालनका 
लाषग उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रषवषध र अभ्ासहरू
नेपाल कृषिप्रधान देश हाे । यहाँ देशको कुल गाह्डस् उत्ादनको ३१.७ प्रषतशत योगदान कृषि षेित्को रहेको ् । यसमा समू्ण्ड कृषि 
षेित्को योगदानको २७ प्रषतशत योगदान पशुपालनबाट भएको ् । पशुपालन अन्तग्डतको गाह्डस् उत्ादनको ६३ % षहस्ा दूध र 
दूधजन्य पदा ््ड, ३२ % षहस्ा मासु र ५ % षहस्ा अण्डाले अाेगटेको ् (MoALD, 2017) । बढदै गइरहेको जलवायु पररवत्डनका 
असरहरू षवषभन्न षेित्मा देखापरररहेका ्न् । यरी असरहरूबाट हाँसकुखुरा त्ा पशुपालन षेित् पषन अ्ुतो रहन सकेको ्ैन । 
जलवायु पररवत्डनका असरले पानरीको उपलब्धता, िाँस–उत्ादन, चरन र कृषिजतिा षेित्हरूमा नकारात्मक असर पुया्डएर पशुहरूमा 
कुपोिण र स्वास्थ्यसम्बन्री षवषभन्न समस्ाहरू षनम्त्याइरहेको ् । जसका कारण पशुपालनमा ्प संकट षसज्डना हुने षनक्ौल्ड गन्ड 
सषकन् भने पशुपषिरीपालनमा  ् प असर गनने षवषभन्न आधारहरू जतैि, बढ्दो जनसंख्या र आष ््डक वृस्र्, खाद्यतत्त्वहरूको बढदो माग, 
सरीषमत स्ोतहरूको प्रयोगमा मतषभन्नता षसज्डनाजतिा नकारात्मक असरहरूलाई ्प सबलरीकरण गन्ड टेवा पुग्द् । जलवायु 
पररवत्डनका षवषभन्न असरहरू हँुदै गदा्ड हाम्ा कषतपय षक्रयाकलापहरूले पषन षयनलाई अझ बढरी मद्त पुषगरहेको ् । हाँस त्ा 
कुखुरापालनबाट पषन हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा योगदान पुषगरहेको ् । एउटा ब्ोइलर कुखुरा एकषदने चल्ादेस्ख मासुका लाषग 
प्रयोग गनने अवस्ासम्म पुग्दा पाचँ के जरी हररतगृह ग्यास उत्सज्डन गन्ड सक्् (Reay, 2019) भने हामरीले यस व्यवसायबाट जलवायु 
पररवत्डनमा कषत योगदान पुया्डइरहेका ् ौ ँभने्न आँकलन आफै गन्ड सषकन् । यरी षवषभन्न समस्ाहरूको नू्यनरीकरण गन्डका लाषग नेपाल 
कृषि अनुसनधान पररिद्(नाक्ड ) द्ारा जलवायुमैत्री पशुपषिरीसम्बन्री प्रषवषध र अभ्ासहरू षसफाररस गररएको ् । कुखुरा त्ा 
हाँसपालनका लाषग खोर षनमा्डण देस्ख, उक्त खोरमा प्रयोग हुने षवषभन्न सामग्री र त्यस खोरमा हुक्ड ने हाँसकुखुरालाई कसररी व्यवस्ापन 
गदा्ड जलवायु पररवत्डनमा यसबाट पुगे् योगदानलाई कम गन्ड सषकन् र अषहलेको अवस्ामा हाँस त्ा कुखुरालाई हामरीले भोगु्परेका 
जलवायु पररवत्डनका असरहरूबाट कसररी बचाउन सषकन् भने्नबारे कृिकलाई जानकाररी गराउनु यस सत्काे उदे्श्य रहेको ् । यस 
सत्को समापनसम्ममा सहभागरीहरू आफनो षेित्का लाषग उपयुक्त पशु र कुखुरापालनका जलवायुमैत्री प्रषवषधहरूबारे जानकार 
हुनाका सा्ै वगषीकरण गन्ड सके् हुने्न् । 
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नदेपालिा अभ्ासिर कुिुिा सम्न्ी जलवायुिैत्ी प्रववधि

क) िलवायुसम्बन्री सूचना र कृजष मौसम सल्ाहका लाजग सूचना त्ा सञ्ार प्रजवजध

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

कुखुरापालन जलवायु संवेदनशरील व्यवसाय हो । यसबाट कुखुराको उच्च षिमतानुसारको लाभ षलनका लाषग षवषशष् जलवायु अवस्ा 
आवश्यक रहन् भने जलवायु पररवत्डनका कारण वातावरणको आवस्ामा आउने पररवत्डनले यो व्यवसायलाई सङ्कटासन्नताषतर 
उनु्ख गराउँद् । जलवायुका अवस्ाले कुखुराको तौल, अण्डा–उत्ादन, दानासेवन र षवषभन्न रोगहरूबाट संक्रषमत हुने सम्ावनामा 
प्रभाव पारेको हुन् । दाना रुचाउने नरुचाउने, प्रजनन षिमता, स्वास्थ्य सुरषिा, खोर व्यवस्ापन र बजारले कुखुरापालन व्यवसायमा 
मुख्य भूषमका षनवा्डह गद्ड्न् । यरी षवषभन्न पषिहरूको व्यवस्ापनमा जलवायु त्ा कृषि मौसम सूचनाले महत्त्वपूण्ड योगदान पुया्डउन 
सके् हुनाले षकसानहरू समषि यरी सूचनाहरू कुखुरापालक षकसानहरू समषि पुया्डउन जरुररी ् । जलवायु त्ा कृषि मौसमका 
महत्त्वपूण्ड सूचनाहरू कृिकहरूमा पुया्डउन सकेमा उनरीहरूले सोहरीअनुसार उत्ादनपर्षतको व्यवस्ापन गन्ड सक््न् । कुखुराका 
षवषभन्न प्रजाषतहरू मधे् पषन ब्ोइलर कुखुराहरू षचसो वातावरण र सापेषषिक अार्तासँग षनकै संवेदनशरील हुन्न् भने स्ानरीय 
कुखुराका जातहरू प्रषतकूल जलवायु अवस्ामा अनुकूल भएर सषजलै बाँच्न सक््न् । पोल्ट्र री षेित्मा जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक 
असरहरूको नू्यनरीकरणका लाषग उपयुक्त माध्यम (षप्रन्ट, अषरयो र दृश्य) बाट जलवायु त्ा कृषिसम्बन्री सूचनाको समे्पिण गनु्ड 
षनकै नै आवश्यक ् । अषहलेका अवस्ामा षकसान कल सेन्टर र कृषि सल्ाह बुलेषटनले यरी सूचनाहरू षकसान समषि पुया्डइरहेका 
्न् । कृषि सल्ाह सेवा बुलेषटनमा हरेक हप्ताको मौसमको जानकाररी रहेको हुन् जसबाट कुखुरा र हाँसपालक कृिकले एक 
हप्ताको मौसमको जानकाररी षलएर त्यसै अनुसार आफू तयार रहन सक््न् जतैि, षचसोको समयमा दाना धेरै खाने समस्ा कम गन्ड 
खोरषभत्को तापक्रम बढाउने र गमषीको समयमा दाना कम खाने हँुदा कुखुराको संख्या िटाउन सक््न् । यस बुलेषटनले कृिकलाई 
आवश्यक सरसामान जोर्न समय पषन उपलब्ध गराउँद् । 

ख) िलवायुमैत्री खोर 

सथानः तराई, पहार र षहमाल

्ोटो समयमा नै पररवत्डन भइरहने तातो वा षचसो मौसमसँग 
जुध्नका लाषग व्यावसाषयक कुखरापालनका लाषग बनाइएको खोरमा 
पानरी त्ा दाना खानका लाषग षवशेि सुषवधाको व्यवस्ा गररी 
जलवायुमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन् । जलवायुमैत्री खोरले जलवायु 
पररवत्डनका प्रषतकूल असरहरूको नू्यनरीकरण गना्डका सा्ै 
आवश्यक कामदारको संख्या पषन िटाउँद् । कुखुराको खोरको 
स्ापना गदा्ड यसलाई कुन षदशातफ्ड  फका्डएर बनाउने भने्न कुरामा 
ध्ान षदनु जरुररी ् । पूव्डपषश्म लम्बाइ र उतिरदषषिण चौराइ 
भएको खोर राम्ो माषनन् । यसो गदा्ड कुखुरालाई षसधा िामबाट जोगाउन सषकन् । खोरको लम्बाइ आवश्यकताअनुसार बनाउन 
सषकन् भने गमषी ठाउँमा चौराइ २२ देस्ख २५ षफटभन्दा बढरी गराउनुहँुदैन । चौराइ बढरी हुँदा खोरको बरीचषतर राम्ोसँग हावा खुलन 
पाउँदैन । यषद २५ षफटभन्दा बढरी चौराइ राखन परेमा खोरको ्तको बरीच भागबाट पषन हावा ष्नने व्यवस्ा षमलाउनुपद्ड् । खोरको 
भुइँदेस्ख ्तसम्म जोषरने ्ेउषतरको उचाइ ६ देस्ख ७ षफट सम्मको हुनुपद्ड् भने बरीचको उचाइ १० देस्ख १२ षफट अग्ो               
हुनुपद्ड् । सा्ै बलेनरी ३.५ षफट हुनुपद्ड् जसले गदा्ड कुखुरालाई विा्डको पानरीले षभज्नबाट जोगाउन सषकन् । कुखुरापालनका लाषग 
ढलान गररएकाे भँुइमा सुक्ा काठको धूलो, पराल वा धानको भुसलाई षब्यौनाका रूपमा प्रयोग गनु्डपद्ड् । यसले कुखुरालाई जारो 
मौसम र षचस्ानबाट जोगाउन मद्त गद्ड् । कुखुराको खोरको ् तका रूपमा यू.परी.भरी.सरी प्रयोग गनु्ड उपयुक्त हुन्, यसले कुखुरालाई 

जलवायुमैत्री कुखुराकाे खाेर
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अषत नै तातो र षचसो वातावरणमा जोगाउँद् । स्वचाषलत षचस्ान र तापक्रम व्यवस्ापन गनने यन्तको जरान गनु्ड पषन आवश्यक  
हुन् । खोरमा झ्ाल त्ा पंखाका सहयताबाट षनरन्तर रूपमा ताजा हावाको प्रवाह गराई कुखुरामा रोग त्ा परजरीवरीको  संक्रमण 
नू्यनरीकरण गन्ड सषकन् । 

ग) रशुबरीमा (कुखुरा त्ा हास)

सथानः तराई, पहार र षहमाल

कुखुरापालन व्यवसाय मौसमको उतार चढावसँग सम्बस्न्त रोगहरू जतैि, कोषसषरयोषसस (Coccidiodsis), सरी.आर.ररी. (Chronic 
Respiratory Disease- CRD), कोलरी बेषसलोषसस (Colibacillosiss), साल्ोनेलोषसस (Salmonellosis), एसाइषटस (Ascites) सँग 
षनकै नै संवेदनशरील हुन् । यसले ले कुखुराको मृतु्यदरमा वृस्र् गराउँद् । जलवायु पररवत्डनका षवषभन्न असरसँगै कुखरापालनमा पन्ड 
आउने समस्हरूसँग जुध्नका लाषग पशुपन्री बरीमाको भूषमका महत्वपूण्ड हुन् ।  यसलाई सम्बोधन गन्ड नेपाल सरकारको शासकरीय 
त्ा आष ््डक सुधारको तत्ालरीन काय्डयोजना, २०६९ को कृषि षेित् षवकाससम्बन्री बँुदा नं. ११ मा मा्ा, पशुपन्री र कृषि उपजको 
व्यावसाषयक उत्ादनमा जोस्खम बरीमा गररषदने र सो बरीमाका लाषग नेपाल सरकारले तोषकषदएको अनुदानसमेत प्रदान गनने व्यवस्ा 
रहेको ् । बालरी त्ा पशुपन्रीहरूको बरीमा गराउँदा लागे् बरीमाशुल्क हरेक बालरी त्ा पशुपन्री बरीमालेखमा तोषकएअनुसार हुन् । 
अन्य पशुपषिरीकाे हकमा ५ % बरीमा शुल्क बुझाउनुपद्ड् भने ब्ोईलर कुखुराका हकमा प्रत्यक ब्ाचको १.२५ % बरीमा शुल्क 
बुझाउनुपद्ड् र बरीमाशुल्कका रूपमा बुझाउनुपनने रकमको ७५ % रकम नेपाल सरकारले अनुदानका रूपमा सहयोग गद्ड् । बरीमा 
गररएको पशुपन्री पूण्ड षिषत भएमा बरीमाङ्क रकमको ९० प्रषतशत र आंषशक षिषत भएमा षिषतको प्राषवषधक मूल्ाङ्कन त्ा बरीमालेखमा 
उले्ख भएअनुसारको रकम प्राप्त हुन् । हालसम्म १७ वटा  बरीमा कम्नरीहरू बरीमा सषमषतमा दता्ड भएर काय्ड सञ्ालन गरररहेका 
्न् । कृिकहरूको सहजताका लाषग बरीमा सषमषतले हरेक बरीमा कम्नरीलाई ३ देस्ख ५ वटा षजल्ाहरू काय्डषेित्को रूपमा 
तोषकषदएको ् । पषिरीका षवियमा बरीमाका लाषग बरीमा कम्नरीहरू त्यषत इचु्क देस्खदैनन् र यषद भएमा पषन षकसानहरूले बरीमा 
बापतको रकम प्राप्त गन्डका लाषग झनझषटलो प्रषक्रयाहरू पूरा गनु्डपद्ड् । यस सन्दभ्डमा पन्रीसम्बन्री बरीमाका बारेमा राषष्ट्र य तिरमै 
व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गररनु आवश्यक ् र षकसानहरूले बरीमाअनुसारको रकम प्राप्त गनने प्रषक्रयालाई सहज बनाउनु जरुररी    
् । 

घ) स्ानरीय र उन्नत िातको प्रयोगमा िोर

सथानः तराई, पहार र षहमाल

जलवायु पररवत्डनका असरले वातावरणमा पररवत्डन आइरहेको ् । जलवायु पररवत्डन सँगै पशुपन्री व्यवसायमा हुने षिषत नू्यनरीकरण 
गन्डका लाषग षवषभन्न जातका कुखुरा त्ा हाँसको षवकास हुनु जरुररी ् । वातावरणमा आइरहने पररवत्डनका कारण कुखुरा त्ा 
हाँसहरूमा तापक्रममा आउने उतारचढाव सहन सके् र कुनै एक ठाउँमा रहन सके् षिमतामा ह्ास आउँदै गइरहेको ् । 
हाँसकुखुराबाट ्ोटो समयमा नै उत्ादन षलन सषकने भए पषन मौसमको प्रषतकूलताका कारण यसबाट असफलता प्राप्त हुने जोस्खम 
हुन् । त्यसैले तनाव सहन सके् जातको षवकास र वातावरणमा सषजलै िुलषमल हुन सके् स्ानरीय तिरमा उपलब्ध जातहरूमा सुधार 
ल्ाउनु नै नेपालमा हाँसकुखुरा उत्ादनको षवकासको षवकल्प हो । ब्ोइलर कुखुरामा कब–४०० र कब–५००, लेयस्डमा हाइलाइन 
ब्ाउन र लो–म्ान ब्ाउन जातहरू षसफाररस गररएका ्न् । यरी मुख्यतया नेपालको तराईका षेित्हरूमा पाषलने गररएका ्न् ।  
तापषन यरी जातहरू उच्च पहार र षहमालका लाषग उपयुक्त ्ैनन् तस ््ड हामरी सगँ धेरै षचसोमा समेत बाँच्न सके् जातहरूको षवकास 
गनु्ड आवश्यक ् र यसलाई अवसरको रूपमा पषन पररणत गन्ड सषकन् । स्ानरीय वातावरणमा सषजलै िुलषमल हुन सके्, साषकनरी, 
िाँटरीखुइले, पाँखउले् जतिा स्ानरीय जातहरू हामरीसँग भए पषन षतनरीहरूको उत्ादन र उत्ादकत्व अषल बढरी नै कम रहेको ् 
तस ््ड यरी जातहरूको अनुसन्ानमा ध्ान षदइ्ड इने्टनषसभ सेलेक्न र क्रस षब्षरगिका माध्मबाट उत्ादकत्व बढाउनमा जोर गनु्ड 
पद्ड् (Pokhrel, et al., 2012) । स्ानरीय जातहरू यहाँको वातावरणमा सषजलै िुलषमल हुन सके् हुन्न् , तुलनात्मक रूपमा स्ानरीय 
जातका कुखुराहरूलाई रोग त्ा परजरीवरीले सषजलै ् ु न सकै्न र चल्ा कोरलन सके् षिमता राम्ो हुन् । वि्डमा तरीन पटकसम्म चल्ा 
कोरलन सके् यरी कुखुराहरू पररपक्व हुन पाँच देस्ख अाठ मषहना लाग् भने तौल २ देस्ख २. ५ के.जरी. सम्म हुन् । स्ानरीय जातहरूसँगै 
नेपालमा षगररराज, व्ल्ाक अष्ोलोप्ड त्ा नू्य हेम्ायर जातका कुखुरा प्रचलनमा रहेका ्न् । षयनरीहरू उन्नत जातका कुखुराहरू  
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हुन् । उन्नत जातका कुखुराहरूमा अण्डा षदने षिमता बढरी हुनाका सा्ै कुखुराको तौल पषन स्ानरीयका तुलनामा बढरी  
हुन् । जलवायुमैत्री उत्ादनका लाषग, गण्डकरी प्रदेशले पषन मुख्यमन्तरी वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाँउ काय्डक्रमअन्तग्डत कृिक 
समुदायमा स्ानरीय जातका कुखुरापालनमा प्रवध्डन गरेको ् ।

ङ) रोल्ट् रीको दाना

सथानः  तराई, पहार र षहमाल

व्यावसाषयक पोल्ट्र री सञ्ालन मुख्यतया दानामा षनभ्डर रहन् र यसमा उत्ादन लागतको ६० देस्ख ७० प्रषतशत षहस्ा खच्ड हुन्  
(Uprety, 2013) । दानाको भाउ षनरन्तर रूपमा बषढरहनाले पोल्ट्र री व्यवसाय महगिो हँुदै गइरहेको ् । यस समयमा अनुसन्ानमा 
आधाररत रहेर दानाको फमु्डलेसन गनु्ड आवश्यक ् ताषक उक्त दानामा पोल्ट्र रीका लाषग आवश्यक पनने समू्ण्ड पोिक तत्त्व, एषमनो 
एषसर र प्रोबायोषटकहरू उपलब्ध हुन्न् । यसले जलवायु पररवत्डनको षवषभन्न असरहरूका कारण कुखुरामा देस्खएका प्रभावहरूको 
नू्यनरीकरण गददै  पाचनप्रषक्रयामा सुधार गरोस् । मासु र अण्डा उत्ादनमा वृस्र् गना्डका सा्ै प्रषतकूल वातावरणबाट कुखुरा र हाँसलाई 
बचाउनका लाषग कुन समयमा दाना खुवाउने र कषत खुवाउने भने्न कुराले पषन महत्त्व राखद् । यसका लाषग जाराका समयमा धेरै 
दाना खुवाउने र गमषीका समयमा ्ोरै दाना खुवाउने गनु्डपद्ड् । कुखुराले दाना खाने क्रममा षतनरीहरूको शररीरमा तापक्रम बढ्न  
जान्, जसले हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा टेवा पुया्डउँद् । यसको व्यवस्ापनमा दाना तयार गनने क्रममा उच्च गुणतिररीय पेलेट दाना 
तयार गरेर प्रयोगमा ल्ाउनुपद्ड् । अण्डा षदने कुखुराका दानामा १६% र मासुका लाषग प्रयोग हुने कुखुराका दानामा २० % प्रोषटन 
हुनुपद्ड् । दानामा अत्यषधक प्रोषटनको मात्ा कम र एषमनो एषसरको उषचत मात्ा मात् प्रयोग गना्डले उत्सज्डन हुने एमोषनया ग्यासमा 
कमरी ल्ाउन सषकन् जसबाट कुखुरामा हुने तनाव व्यवस्ापन गन्ड सषकन् । दाना सँगसँगै कुखुरा हाँसका दानामा ्ोरै फाइबर हुने 
पातसषहतका िाँसहरू र करीराका लाभा्डहरू पषन समाषहत गनु्डपद्ड् (Uprety, 2013) । ब्ोइलर र लेयस्डका लाषग आवश्यक पनने 
समू्ण्ड आहार दानाबाट प्राप्त हुन् तर स्ानरीय जातका कुखुराहरूका लाषग भने ५० % आहार दाना र बाँकरी ५० % आहार चरन 
षेित्बाट उपलब्ध गराई पालने चलन रहेको ् (Uprety, 2013) । उन्नत जातका कुखुरा त्ा हाँसहरूले आहारमा २० % हररयो िाँस र 
करीराको लाभा्ड ्प गदा्ड धेरै मासु त्ा अण्डा उत्ादन गरको पाइएको ् । गमषी मौसममा भन्दा षचसो मौसम भएको समयमा 
पोल्ट्र रीलाई बढरी प्रोषटन भएको दाना आवश्यक हुन् ।

पशुपालनसम्न्ी जलवायुिैत्ी प्रववधि रथा अभ्ासहरु
पशुहरूको उत्ादकत्व वृस्र्, पररवषत्डत जलवायुसँग पशुपालन पर्षतको अनुकूलन र हररतगृह ग्यासहरूको उत्सज्डनमा नू्यनरीकरण 
गररी जलवायु पररवत्डनका असरहरूलाई कमरी गन्ड पशुपन्रीपालन व्यवसायमा जलवायुमैत्री प्रषवषधहरूको प्रयोग गनु्ड आजको 
आवश्यकता हो । जलवायुमैत्री प्रषवषधहरूको प्रयोगले जलवायु पररवत्डनका नकारात्मक असरहरूबाट पशुपन्रीहरूको उत्ादकत्वलाई 
पुनरोत्ान गनने र प्रभाव नू्यनरीकरणका उपायहरूले पशुपालन व्यवसायबाट वातावरणमा पुगे् षिषतलाई कम गनने काम ग ््ड  ।

पशुपालनसम्बन्री जलावायुमैत्री केहरी प्रषवषधहरूलाई तल ्ोटकररीमा व्याख्या गररएको ्ः

१) नश्लसुिाि
षवशेि गररी हाम्ा स्ानरीय प्रजाषतका कम उत्ादनशरील उग्ाउने पशुहरूमा आहाराको धेरै षहस्ा शाररीररक सनु्तलन बनाइ्ड  राखनका 
सा्ै षम्ेनजतिो हररतगृह ग्यासको उत्सज्डनमा प्रयोग भएको हुन् । यसले गदा्ड उत्ादनका तुलनामा वातावरणमा धेरै षिषत पुग् । तर 
उत्ादनषिमता बढरी भएका पशुहरू भने यरी कुरा अपवादका रूपमा रहन्न् । तस ््ड हाम्ा रै्ाने पशुहरूलाई बढरी उत्ादकत्व भएका 
आयातरीत पशुहरूसँग क्रस गराई जातरीय सुधार गन्ड सकेमा स्ानरीय वातावरण सुहाउँदो र बढरी उत्ादन षदने त्ा वातावरणलाई पषन 
कम षिषत पुया्डउने वण्डसङ्कर जातहरूको षवकास गन्ड सषकन् । 

नेपाल सरकारले सम्व भएका षेित्हरूमा वण्डसङ्कर जातहरू षवकासका लाषग जमेको वरीय्ड प्रयोग गररी कृषत्म गभा्डधान गनने व्यवस्ा 
गना्डको सा्ै सम्व नभएका षेित्हरूमा षवकासे जातका भाले षवतरण गररी प्राकृषतक गभा्डधानका काय्डक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरेको 
् । उदाहारणका लाषग होषलसे्टन र जसषी वण्डसङ्कर गाई, मुरा्ड वण्डसङ्कर भैंसरी, जमुनापाररी र बाेयर बाख्ाका वण्डसङ्कर जातहरूलाई 
षलन सषकन् ।
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधारतिभमा षनम्ानुसार याेगदान पुया्डउदँ्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• वातावरण सुहाउँदो वण्डसङ्कर जातको 

षवकास हुन् । 
• आहाराको पाचन राम्ो 

भई हररतगृह ग्यासको 
उत्ादनमा कमरी आउँ् ।

• दूध त्ा मासुको उत्ादनमा वृस्र् हुन् ।

२) पशुको आहािा व्यवस्ापन 
पशुहरूको आहारालाई व्यवस्स्त गनने उपायहरू अवलम्बन गन्ड सकेमा पशुको पाचनप्रषक्रयामा सुधार भई हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा 
कमरी हुन् । जतैि, िाँस खुवाउनअषि टुक्रयाउन सके िाँसको पाचनमा सुधार भई पोिणमा वृस्र् हुन् जसले गदा्ड पशुको उत्ादकत्व 
बढ्ने र हररतगृह ग्यासको उत्ादन समेत कम हुने हुन् । पशुको आहारालाई व्यवस्स्त गनने केहरी उपायहरू षनम्ानुसार ्न्ः

क) युररया जमनरल मोलासेस ब्लक बनाउने 

युररया षमनरल मोलासेस ब्लकमा भएको ऊजा्ड, प्रोषटन र खषनजले आहाराको पचे्न षिमता बढाउँ् । १० भाग युररया, ३२ भाग मोलासेस 
(खुदाे), ३६ भाग चोकर, ६ भाग खषनजको षमश्ण, ५ भाग नून, ६ भाग षसमेन्ट र ५ भाग राईक्ालषसयम फोसे्ट षमलाएर बनाइएको 
षढक्ालाई युररया षमनरल मोलासेस ब्लक भषनन् । यतिो षढक्ा गाईभैंसरीलाई दैषनक ५०० देस्ख ८०० ग्ाम र भेराबाख्ालाई ६० देस्ख 
१२५ ग्ाम षदन सषकन् ।

ख) कृजष उरिको उरचार 

हररया िाँसहरूको उपलब्धता नू्यन हुने षहउँदे मौसममा षवशेि गररी पोिण र पाचन गुणमा कमरी भएका कृषि उपजहरूलाई पशुहरूको 
मुख्य आहाराका रूपमा प्रयोग गररन् । यतिा कृषि उपजहरूमा चार प्रषतशत युररयाको झोल ्षक्ड एर प्रयोग गन्ड सकेमा प्रोषटनको 
उपलब्धता बढ्न गई षम्ेनको उत्सज्डनमा ४४ प्रषतशत सम्म कमरी आउने कुरा षवषभन्न अध्यनहरूले देखाएका ्न् । टुक्रयाइएकाे 
कृषि उपजमा ४५ प्रषतशत युररयाको िोल ्षक्ड एर ्ायाँ पनने स्ानमा ्ोपेर राखरी तरीन  हप्तापष् जनावरलाई खुवाउन सषकन् ।

ग) साइलेिको प्रयोग 

हररयो िाँसको उपलब्धता कम हुने समयलाई लषषित गररी िाँस बढरी भएका समयमा िाँसलाई टुक्रयाएर षसन्रीझै खाँदरी तयार गररएको 
आहारालाई साइलेज भषनन् । मकै, जुनेलो, मकैचररी, उखुका टुप्ाजतिा गुषलया गोला राँठ भएका िाँसहरूलाई ५० प्रषतशत जषत 
फूल फुलेपष् काटरी ओइलाई टुक्रयाएर साइलो षपटमा खादरी साइलेज तयार गररन् । यसररी रेढदुई मषहनामा तयार गररएको 
साइलेजलाई पशुलाई बानरी पान्ड सुरुवातमा पाचँ के.जरी प्रषतजनावर प्रषतषदनका षहसाबले र बानरी पररसकेपष् हररयो िाँसको षवकल्पको 
रूपमा समेत प्रयोग गन्ड सषकन् ।

घ) शाररीररक अवस्ा अनुसारको खुराक 

जरीवनका षवषभन्न शाररीररक अवस्ा जतैि, बाच्ा र बाच्री अवस्ा, कोरेलरी अवस्ा, गभा्डवस्ा र दुहुनो अवस्ा आषदमा पशुहरूलाई 
फरक–फरक षकषसमको आहाराको आवश्यकता हुन् । यसररी शाररीररक अवस्ाअनुसार पोिण अनुकूलन गररएको खुराकलाई 
पशु–आहाराका रूपमा प्रयोग गन्ड सकु्पद्ड् । यसररी उत्ादन भए बराबरको प्रषतएकाइ हररतगृह ग्यासमा कमरी आउँद् ।

ङ) दुई जतहाइ र एक जतहाइ सन्ुजलत आहाराको जसद्ान् 

सनु्तषलत आहाराले जनावरको पाचनप्रणालरीमा सुधार भई षम्ेन ग्यास उत्ादनमा कमरी ल्ाउँ् । हाम्ा गाउँिरमा पशुलाई सनु्तषलत 
आहारा उपलब्ध गराउन दुई षतहाइ र एक षतहाइको षसर्ान्त प्रयोग गररन् जसअनुसार पशुले खाने समू्ण्ड आहारामधे् दुई षतहाइ 
भाग पराल (रफेज) र एक षतहाइ भाग हररयो िाँस हुन् । हररयो िाँसमधे् बषस्डम, बोररी, लुस्डनजतिा कोसे िाँसको मात्ा एक षतहाइ 
र मकै, नेषपयर, जै, मकैचररीजतिा अकोसे िाँसको मात्ा दुई षतहाइ रहन् ।
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३) चिन व्यवस्ापन 
पशुहरूलाई चरनबाटै सनु्तषलत आहार उपलब्ध गराउनका लाषग 
चरनलाई सोहरीअनुसारको व्यवस्ापन गन्ड सषकन् । कोसे र 
अकोसे षहउँदे, विने र बहुविषीय िाँसहरूलाई षमलाएर ्ररी 
चरनलाई व्यवस्ापन गन्ड सषकन् । यसका सा्ै चरनमा चनने 
जनावरको िनत्वमा कमरी ल्ाउन िुम्री चरनप्रणालरी अपनाउन 
सषकन् । उत्ादकत्व र पोिणको मात्ा बढरी भएका िाँसहरू ्नने, 
षमषश्त खेतरी गनने, खालरी रहेका खेतबाररीका षरलकानला आषदका 
सा्ै, वन जगिलका उपयुक्त खालरी स्ानहरूमा िाँस लगाउनेजतिा 
काय्डहरू गदा्ड चरनबाट पशुले पाउने आहाराको गुणतिरमा वृस्र् 
भई माटाकाे पानरी सोसे् र जग्डना गनने षिमता बढ्ने, जैषवक षवषवधताको संरषिण हुने र भूषियमा समेत कमरी आउने देस्खन् ।

िाधलका ९ः  धरधभन्न बालरीमा बाहै् मधहना गनवा सधकने धमधरिि खेिरीकाे धरररण 

रि. सं. घाँसकाे नाम भाैगाेधलक के्त्र बरीउ छनने समय
बरीउकाे मात्रा (के.

जरी./हे.)
घाँस काट्न 

सधकने अरधि

हररयाे घाँस 
उत्ादन  

(मे. टन/हे.)
१ धहउँदे घाँस

क. जै
तराई/मध्पहार काषतिक-मङ्षसर १००–१२० पुस-चैत २५–५०

उच्च पहार चैत-वैशाख १००–१२० असाेज-असार २५–४५

ख. बषस्डम
तराई काषतिक-मङ्षसर १००–१२० पुस-चैत ७०–८०

मध्पहार काषतिक-मङ्षसर २०–२५ पुस-वैशाख ७०–८०

ग. भेच तराई/मध्पहार असोज-मङ्षसर ३५–४० पुस-चैत ६०–७०

ि. बाेररी तराई/मध्पहार असोज-मङ्षसर २०–२५ पुस-चैत ८–१०

२ रषने घाँस

क. षटयोसेन्टरी तराई/मध्पहार फागुन-असार ३५–४० असार-असाेज ६०–८०

ख. जुनेलो तराई/मध्पहार चैत-असार २५–३० असार-असाेज २५–५०

ग. सुरान तराई/मध्पहार चैत-असार १०–१५ असार-असाेज ५०–८०

ि. बाजरा तराई/मध्पहार चैत-असार १०–१२ असार-असाेज ५०–६०

ङ. मकै तराई/मध्पहार फागुन -असार ४०–५० वैशाख-भदाै ५०–८०

च. षदनाना् तराई/मध्पहार वैशाख-असार १०–१२ असार-असाेज ८०–१००

३ बहरषगीय घाँस

क. नेषपयर तराई/मध् पहार फागुन-चैत, जेठ-
असार, असाेज-
काषतिक

१०००० सेट्स जेठ–मङ्षसर १२०–१५०

ख. पारा ग्ास तराई/बेशँरी असार–साउन १०–१५ वैशाख-मङ्षसर ३०–६०

ग. सेटेररया तराई/मध् पहार वैशाख-असार ८–१० जेठ-काषतिक ३०–८०

ि.  क्ोभर मध्पहार/ 
उच्च पहार

जेठ -असोज ३–५ वैशाख-काषतिक १२–१५

ङ. राइग्ास मध्पहार/ 
उच्च पहार

जेठ -असोज १०–१२ वैशाख-काषतिक १०–१४

च. स्टाइलो तराई/मध्पहार जेठ -असार ४–५ भदाै-पुस २५–३०
स्ोतः	घासेँ	बाली	पुस्स्तका,	२०७५

चरन व्यवस्ापन
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४) बायोग्ास स्ापना 
पशुको गोबरबाट हुने ग्यास उत्सज्डन र अन्य तत्त्वहरूको चुहावट 
एवं गन्ले वातावरणमा नकारात्मक असर पन्ड जान् । बायोग्यासको 
स्ापनाले गोबरको उपयुक्त उपचार भई दाउरा र मषट्तेलको 
प्रयोगमा कमरी ल्ाउनाका सा्ै खेतबाररीको उत्ादन बढाई 
रासायषनक मलको प्रयोगमा कमरी ल्ाई वातावरणरीय प्रदुिणको 
सा्ै हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा समेत कमरी गन्ड मद्त पुया्डउ् । 
नेपालमा िरेलु तिरमा २, ४, ६ वा ८ िनषमटरका गोबरग्यासहरू 
षनमा्डण गनने गररएको ्न् ।

५) जलवायु परिवर्तनसँगै वृद्धि हुनदे िोगहरुको 
तनयन्त्रण 
जलवायु पररवत्डनसँगै पशुहरूमा षझंगा, षकना्ड, लामखुटे् र भुसुनाजतिा 
करीराहरूको े टोकाइबाट सनने मलेररया र रेंगुजतिा रोगहरूको 
प्रकोपमा वृस्र् हुन जान् । यतिा कषतपय रोगहरू जनावरबाट 
माषनसमा सोहरी माध्मबाट सन्ड सक््न् जसलाई जुनोषटक रोग  
भषनन् । हाल माषनसमा देस्खएका कररब ७५५ नयाँ रोगको स्ोत 
पशुहरू हुन् भने  संसारमा भएका कररब ६१५ रोगहरू जुनोषटक ् न् 
भने्न षवश् स्वास्थ्य सगिठनको मान्यता रहेको ् । यतिा रोगहरूको 
फैलावटलाई षनयन्तण गन्ड गोठमा पया्डप्त भेस्न्टलेसनको प्रबन् 
षमलाउने, सरसफाइमा ध्ान षदने र जैषवक सुरषिाका उपायहरू 
कराइका सा् पालना गननेजतिा देखदा साना तर महत्त्वपूण्ड उपायहरू 
प्रभावकाररी हुन सक््न् ।

यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधारतिभमा षनम्ानुसार याेगदान पुया्डउदँ् :

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• वातानुकुषलत र सुरषषित गोठहरूको 

षनमा्डण हुन् । 
• रोग सानने माध्म र रोगमा 

कमरी आउँ् ।
• उत्ादन र उत्ादकत्वमा वृस्र् हुन् ।

६) पशुलाई आहाल बसाउनदे
भैसँरी र बङ्गुरजतिा जनावरका शररीरमा ्ोरै मात् पषसनाका 
ग्स्थिहरू हुन्न् तस ््ड षयनरीहरूलाई उच्च तापक्रमले ष्टो असर 
गररी शाररीररक वृस्र्, दूध, सन्तान र मासु उत्ादनजतिा कुराहरूमा 
ह्ास ल्ाउँ् । तापक्रम बढरी भएका समयमा भैसँरी त्ा बङ्गुरलाई 
आहाल बस् लगाउने, गाईलाई नुहाइषदनेजतिा गषतषवषधले जलवायु 
पररवत्डनले भएको तापक्रमवृस्र्लाई झेलन सहज बनाउँ् र षवषभन्न 
रोगहरूको प्रकोपमा समेत कमरी ल्ाउँ् ।

बायाेग्यास जषरत िर

भैंसरीलाइ्ड  खाेप षदँदै पशु षचषकत्सक

पशु अाहाल
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधारतिभमा षनम्ानुसार याेगदान पुया्डउँद्ः       
अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा

• बढरी तापक्रम झेलन सहज बनाउँ् ।

• पशुकाे कल्ाण सुषनषश्त हुन् । 

• रोगको प्रकोपमा कमरी 
ल्ाउँ् ।

• उत्ादनमा वृस्र् आउँ् ।

७) भकािोसुिाि रथा िलिाद व्यवस्ापन 
हाम्ा गाउँिरमा धेरै जसो पररवारले प्राचरीन तररकाले नै गोठहरूको षनमा्डण गररी पशुहरूको मलमूत् व्यवस्ापन गनने गरेका ्न् । तर 
प्रषवषधको अनुसरण गददै  सानो पररवत्डन गररी भकारोसुधार गररी मलखादलाई व्यवस्ापन गन्ड सके एकाषतर जनावरको स्वास्थ्य राम्ो 
हुन् भने अका्डतफ्ड  मलमूत्बाट षनष्ासन हुने हररतगृह ग्यासको उत्ादनमा समेत कमरी आउँ् । खोर गोठको भुइँ षनयषमतसफा गररी 
मलमूत्लाई ्ोपेर राखे्न व्यवस्ा गरेमा षम्ेन र नाइटट्र स अक्ाइर ग्यासको उत्सज्डनमा क्रमशः  ५५ र ४१ प्रषतशतले कमरी आउने 
तथ्ाङ्क ् । नेपालका मध् त्ा उच्च पहारहरूमा नेपाल सरकार त्ा षवषभन्न संस्ाहरूले यस प्रषवषधलाई सफलताका सा् प्रचार 
त्ा षवतिार गनने गरेका ्न् । गोठलाई सुधार गनने क्रममा सानो गोठमा आकासे पानरी सङ्कलन गनने ट्ाङ् करी षनमा्डण एवं ठूलो 
गोठहरूमा पानरी ररसाइकल गनने प्रषवषध जरान गरेर पानरीको अभावलाई केहरी हदसम्म टान्ड सषकन् ।

क) गोठे मलको प्रयोग

गाईभैंसरीको मल बालरी लगाउनुभन्दा ७ देस्ख १० षदन अगाषर पषहलो खनजोत गनने बेलामा माटोमा षमसाउनु राम्ो हुन् । 
साधारणतया गोठे मल बढरी भएर बालरीनालरीलाई नोक्ान हँुदैन । तर धान, मकै, गहँु जतिा बालरीमा ज्ादै नै धेरै गोठे मल भएको 
खण्डमा अषलक हौषसने, ढलने र षढलो पाके् हुन सक्् । (गोठ त्ा भकारो सुधार, जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध सँगालो, २०२०)

ख) गहँतको प्रयोग

१५ षदन जषत लिाषष्कका भाँरामा जम्मा गररी िाममा रास्खएको मूत् वा गहँुत प्रयोग गनु्ड राम्ो हुन् । बालरीको जात र बोटषबरुवाको 
उमेरअनुसार गहँुत र पानरीको अनुपात िटबढ गनु्डपद्ड् । साधारणतया १ भाग गहँुतमा कम्रीमा ४ देस्ख ८ भागसम्म पानरी षमसाएर 
मात् बोटषबरुवामा प्रयोग गनु्डपद्ड् । जतैि, साना षबरुवाका लाषग १ भाग गहँुतमा ८ भाग पानरी षमसाएर प्रयोग गन्ड सषकन् भने 
ष्स्प्एका बोट वा करा खालका बोटषबरुवाको लाषग भने १ भाग गहँुतमा ४ भाग पानरी षमसाएर प्रयोग गन्ड सषकन् । तर बोट त्ा 
षबरूवामा ्क्ड ँदा राँठ त्ा पात षभजे्न गररी र फेदमा राखदा एक कप षचया जषत मात् राखनुपद्ड् । गहँुतको मात्ा बढरी भएमा षबरुवा 
वा पात रढ््न् त्यसैले सहरी मात्ामा राखनु जरुररी ् । (गोठ त्ा भकारो सुधार, जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध सँगालो, २०२०) 

सुधाररएकाे गाेठ मलखाद व्यवस्ापन
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यस अभ्ासले जलवायुमैत्री कृषिका अाधारतिभमा षनम्ानुसार याेगदान पुया्डउँद्ः

अनुकूलन नू्नरीकरण खाद्यसुरक्ा
• पशु–स्वस्थ्यमा सुधार ल्ाउँद् ।

• षबरुवामा प्रागिाररक मलको प्रयोगले 
रासायषनक मलको प्रयोगमा कमरी हुन् ।

• माटामा सूक्ष्मजरीवहरूको सङ्ख्या 
बढाउँद् र माटाको स्वास्थ्यमा सुधार 
ल्ाउँद् । 

• प्रागिाररक मलको प्रयोगले 
रासायषनक मलको प्रयोगमा 
नू्यनरीकरण गररी हररतगृह 
ग्यास उत्सज्डन कम गद्ड् ।

• गोठको राम्ो व्यवस्ापन 
गना्डले षम्ेन ग्यासको 
उत्सज्डन कम हुन् । 

• पशुले षदने उत्ादनमा वृस्र् हुन् । 

• बालरी उत्ादनमा सुधार ल्ाउँद् ।

• कृषिमा लागतखच्ड कम गद्ड् । 

सफलतवाकवेा कथवा
लमजङु	जजल्ा,	मस्या्तङ्दी	गाउँपाललका,	िडा	नं	७,	उस्ताबेसँीका	कृषक	श्ी	हुमबहादरु	गुरुङले	गाउँिँेसी	पयौरखी	कृवष	सहकारी	संस्ा	लल.	माफ्त त	
आ.ि.	२०७५	र	७६	को	मुख्यमन्ती	जलिायमुैत्ी	नमूना	कृवष	गाउँ	काय्तक्रमसँग	आबर्	भए	पश्ात	उनका	बाख्ापालन	व्यिसायलाई	विस्तार	गरी	
अाठ	िटा	बाख्ाबाट	हाल	११०	िटा	पुया्तएका	छन	्।	कृवष	प्राविधधक	सरोजकुमार	िाहको	अनुसार	हाल	उनका	खोरमा	५०	प्रवतित	र	७५	प्रवतित	
बोयर	जातका	बाख्ाहरू	रहकेा	छन	्।	काय्तक्रमको	अनुदान	रकमबाट	उनले	नया	ँघासेँ	बाली	विस्तार,	पुरानो	खोरमम्तत	तथा	नया	ँखोर	वनमा्तण	गरी	
खोरबाट	वनष्ाशित	मलमूत्को	असल	व्यिस्ापन	गरेका	छन	्।		िार्षक	८०	देखख	९०	िटा	पाठापाठी	विक्री	गनने	गुरुङले	खोरबाट	िार्षक	उत्ादन	
हुने	४००	देखख	५००	बोरा	मल	मध्य	े३००	बोरा	मल	विक्री	गरी	िार्षक	रु	११	लाखसम्म	आम्ानी	गरेका	छन	्।	मुख्यमन्ती	िातािरणमैत्ी	नमूना	
कृकष	गाउँ	काय्तक्रमबाट	अनुदान	सहयोग	पाएपश्ात	्आफनै	व्यिम्स्त	खोरबाट	उत्ाकदत	मलमूत्ले	विषादीमुति	घासँखेती	तथा	अगा्तवनक	तरकारी	
उत्ादन	गरी	स्वस्	तरकारी	तथा	मासु	खान	तथा	विक्री	गन्त	पाएको	उनका	ेभनाइ	रहकेो	छ	।	व्यिसायको	सुरुिातमा	प्राविधधक	ज्ानको	कमीले	गदा्त	
पाठापाठी	 तथा	 माउहरू	 मनने	 समस्या	 रहकेो	 खोरमा	 काय्तक्रमसँग	आबर्	भई	जलिायमुैत्री	 प्रविधध	अगँालेसँगै	 सो	 समस्यामा	 समेत	कमी	आई	
व्यिसायमा	पवन	वनरन्तर	सफलता	हाधँसल	हँदैु	गइरहेको	अनुभि	गुरुङसँग	रहेको	छ	।	

८) पशुपन्छी बीिा
जलावायु पररवत्डनका कारणले पशुधनमा हुने षिषतबाट हुने नोक्ानरीलाई कम गददै  कृिकलाई राहत प्रदान गनने काय्डमा पशुपन्री बरीमा 
एक राम्ो व्यवस्ा हो । बरीमा ऐन, २०४९ को दफा (८ि) ले षदएको अषधकार प्रयोग गररी बरीमा सषमषतले तत्ालरीन कृषि षवकास 
मन्तालयको सहयोग र समन्वयमा बालरी त्ा पशुपन्री बरीमा षनदनेशन, २०६९ जाररी गररी नेपालमा औपचाररक र कानूनरी रूपमा कृषि 
बरीमाको सुरुवात गररएको हो । कानूनले षनिेध गरेका बाहेक कृिकले लगाएका कृषिजन्य बालरी त्ा पालेका पशुपन्रीहरू बरीमाको 
दायरामा प ््ड न् । बालरी त्ा पशुहरूको बरीमा गराउँदा लागे् बरीमा-शुल्क को ७५ प्रषतशत अनुदान नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने 
व्यवस्ा ् । आ.व. २०७७ र ७८ बाट गण्डकरी प्रदेश सरकारले बाँकरी रहेको २५ प्रषतशत बरीमा-शुल्क पषन अनुदान उपलब्ध गराउने 
व्यवस्ा गरेसँगै गण्डकरी प्रदेशका कृिकहरूले आफनो बालरी त्ा पशुको षनः शुल्क बरीमा गराउन पाउने भएका ्न् । 

बालरी त्ा पशुपन्री बरीमा, बरीमा सषमषतमा दता्ड भएका २० वटा षनजषीवन बरीमा कम्नरीहरूले नेपालका सबै षजल्ाहरूमा गराउन सके् 
भए तापषन बरीमा सषमषतद्ारा बरीमाकाय्डमा सहजताका लाषग तरी कम्नरीहरूलाई तरीनदेस्ख चार वटा षजल्ा षवभाजन गररी काय्डषेित् 
तोषकएको ् । तोषकएका षजल्ाहरूमा तरी कम्नरीहरूको उपस्स्षत अषनवाय्ड रहेको ् ।

क) बालरी त्ा रशुरनछरी बरीमा गनने प्रजरिया

अ) कृिकद्ारा सव्डप्र्म आफना बालरी त्ा पशुपन्री केको बरीमा गराउने हो ? सोको बरीमा कम्नरीद्ारा उपलब्ध गराइएको प्रतिाव 
फारम भररी सोषधएको प्रश्हरूको सहरी उतिर षदई सो फाराम सम्बस्न्त बरीमा कम्नरी वा सो कम्नरीको बरीमा अषभकता्डलाई 
बुझाउनुप ््ड  ।
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आ)  कृिकद्ारा पेश गररएको प्रतिाव उपर मूल्ाङ्कन गन्ड सम्बस्न्त कृषि वा पशु प्राषवषधकलाई सो प्रतिाव फाराम बरीमा कम्नरीले 
उपलब्ध गराई बरीमाङ्कन रकम कायम गराउनुप ््ड  ।

इ) कृिकद्ारा पेश गरेर सम्बस्न्त प्राषवषधकद्ारा सो प्रतिावउपर मूल्ाङ्कन गररी षदइएको प्राषवषधक प्रषतवेदनअनुसार कायम 
भइआएको बरीमाङ्कन रकमको बरीमालेखमा व्यवस्ा भएबमोषजमको बरीमा शुल्कको २५ प्रषतशत बरीमा शुल्क कृिकले बरीमा 
कम्नरीलाई बुझाएपश्ात बरीमालेख जाररी हुन् । (कृषि त्ा पशुपन्री रायररी, २०७७)

अभ्ासः ववभभन्न कृमि पययाविणीय क्देत्का लावग उपयुक्त जलवायुिैत्ी कृमि प्रववधि ि 
अभ्ासहरुका सूची बनाउनुहोस् ।
• सहभागरीहरूलाई भौगोषलक षेित्का आधारमा समूहमा षवभाजन गररी एकजना टोलरीनेताको ्नोट गनने;

• उनरीहरूलाई आफनो षेित्मा उपयुक्त हुने जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र अभ्ासहरूको सूचरी बनाउन लगाउने;

• उनरीहरूलाई आफनो भौगोषलक षेित्का आधारमा प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको सूचरीलाई वगषीकरण गन्ड लगाउने;

• टोलरीनेताबाट समूहको कामको प्रतुितरीकरण गनने र सहजकता्डबाट ्प सुझाउहरू षदने ।
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जििायुमैत्ी कृतषको योजना तजु्तमा, काया्तन्वयन ि अनुिमनमा 
िैवगिकताको समािदेशीकिण

समय १ षदन

िाधहने सामग्री ब्ाउन पेपर, प्रोजेक्टर, बोर्ड माक्ड र

 

पषृ्ठभवूि 
षवश्भररमा कृषि र ग्ामरीण अ ््डतन्तमा मषहलाहरूकाे याेगदान महत्त्वपूण्ड रहेको ् । षवश्को खाद्यान्न उत्ादनमा मषहलाले उले्ख्य 
भूषमका षनवा्डह गरेको कुरा षवषभन्न प्रषतवेदनले पुषष् गरेका ्न् । षवकासोनु्ख राष्ट्र हरूमा कृषिश्म षेित्मा ४३ प्रषतशत मषहला रहेका 
्न् र देशषभत्का षवषभन्न षेित्मा भने षवषवधता रहेको ् (षवश् खाद्य त्ा कृषि सगिठन, २०११) । षवकासोनु्ख राष्ट्र का मषहलाहरूले 
कृषिमा उले्ख्य योगदान गरे तापषन सूचना, स्ोत, सेवा, जषमन, कजा्ड र प्रषवषधमा पुरुिका दाँजामा कम पहँुच ् । षवश् खाद्य त्ा 
कृषि सगिठनको प्रषतवेदनअनुसार यषद मषहलाले पुरुिले जतैि स्ोतमा पहँुच प्राप्त गरेका खण्डमा कृषि-उत्ादकत्वमा ३० प्रषतशतले 
वृस्र् आई गररबको सङ्ख्यामा उले्ख्य कमरी आउने् । तर कृषिका नरीषत, काय्डक्रम र सहयोग संयन्तहरू साना मषहला षकसानका 
पषिमा ्ैनन् । सा्ै षवकासोनु्ख राष्ट्र हरूमा मषहलाको पारम्ररक भूषमकाका कारणले यस षेित्मा उले्ख्य पररवत्डन ल्ाउन सम्व 
देस्खँदैन । 

नेपालमा पुरुिहरूको बाह्य बसाइँसराइले गदा्ड पषन मषहलाहरूलाई कृषिजन्य गषतषवषधलगायत सबै षेित्मा सहभाषगता जनाउनुपनने 
बाध्ता ् र उनरीहरूको पारस्म्रक भूषमकामा पषन पररवत्डन आएको ् । सा्ै जलवायु पररवत्डनले गदा्ड कृषिकम्डले धेरै समय षलने 
तर जलवायु पररवत्डनले सृजना गनने जोस्खम र षवपतका कारण कम नाफामूलक हुन ्ालेको ् । रोग त्ा करीरा षनयन्तणसमेत 
चुनौतरीपूण्ड बनेको सन्दभ्डमा कृिकहरूले कृषिका लाषग ्प षसँचाइ, गोरमेल, मल एवं करीटनाशक सामग्रीको आवश्यकता महसुस 
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गरेका ्न् । तस ््ड, मषहलाहरूलाई जलवायु पररवत्डन अनुकूलनको लाषग तयार गन्ड जलवायुमैत्री कृषिमा समावेश गनदैपद्ड् । 

यस खण्डले सहभागरीहरूलाइ्ड जलवायु पररवत्डनले मषहलाहरूलाई कसररी असर पारेको ्  भने्नबारे प्रस्ट पाददै  मषहला, जलवायु पररवत्डन 
र कृषिको अन्तस्डम्वन्बारे बुझाउने् । सा्ै, यस सत्मा कृषि, जलवायु पररवत्डन त्ा लैषगिक उतिरदायरी योजना त्ा बजेटसम्बन्री 
नेपालका प्रमुख नरीषतहरूबारे सहभागरीलाई पररषचत गराउँदैै जलवायु पररवत्डन, कृषि षेित्को काय्डबोझ िटाउनका लाषग प्रयोग हुने 
मषहलामैत्री औजारहरू बारे पररषचत गराउने् ।

उद्देश्यहरु
यस खण्डका अन्त्यमा सहभागरीहरूले षनम्ानुसारका काय्ड गन्ड सषिम हुने्न् ः

• मषहला, कृषि र जलवायु पररवत्डनको अन्तस्डम्बन् बारे व्याख्या गन्ड;

• जलवायुमैत्री कृषिमा मषहलासम्बन्री षवियहरू समाषहत गन्ड षकन आवश्यक ् भनरी बुझ्न;

• मषहलामैत्री एवं जलवायुमैत्री कृषिअभ्ासहरूका बारे बताउन;

• कृषि त्ा जलावायु पररवत्डन सम्बन्मा मषहलाका लाषग गररएका नरीषतगतका बारेमा बुझ्न ।   

पषहलाे सत्ः  नेपालको कृषिप्रणालरीमा लैषगिकताको सम्बन् र महत्व 
मजहला, कृजष र िलवायु रररवतपानको अन्सपाम्बन्

नेपालका षवषभन्न षेित्मा जलवायु पररवत्डनले पारेको असर फरक ्  । यद्यषप, प्रकृषतसँग प्रत्यषि सम्बन् राखे्न र मौसममा धेरै षनभ्डर रहने 
भएकाले नेपालको कृषि षेित् जलवायु पररवत्डनको चपेटामा परेको ्  । यसका अलावा जलवायु पररवत्डनको असर मषहलाहरूको लाषग 
अझै महत्त्वपूण्ड ् षकनभने रोजगाररीका षसलषसलामा पुरुि सदस् बाषहर जाने भएकाले सामाषजक, आष ््डक त्ा जनसाङ्स्ख्यक 
पररवत्डनका कारणले मषहलालाई ्प काय्ड त्ा भूषमका प्राप्त भएको ् । केन्द्ररीय तथ्ाङ्क षवभागको २०६८ को तथ्ाङ्क अनुसार 
कृषिमा ७६.७ प्रषतशत सहभाषगता मषहलाको ् भने पुरुिको सहभाषगता ५४.६ प्रषतशत रहेको ् । यसमा पुरुिको बाषहर वा षवदेश 
जाने कारण प्रमुख रहेको ् । तथ्ाङ्कले देखाएअनुसार कृषिमा मषहलाको मुख्य भूषमका रहे तापषन मषहलाहरूलाई स्ोतमा पहँुच र 
षनयन्तणका सन्दभ्डमा ठूलो खारल रहेको ् ।  यसले गदा्ड मषहला कृिकहरूलाई कमजोर बनाउनका सा्ै समग् कृषि उत्ादकत्वमा 
समेत नकारात्मक असर पारेको ् । 

यसका अलावा नेपालरी समाजमा मषहलाका लाषग षवशेि गररी िरायसरी रूपमा असमान काय्डबोझ र भूषमका ्ोपररएकाले पषन 
मषहलाहरू जोस्खम समूहका रूपमा रहन्न् र जलवायु पररवत्डनका असरषवरुर् जुधे्न षिमतामा समेत कमरी आउँ् । षवद्यमान लैषगिक 
संरचना, मषहलाका फरक आवश्यकता, उनरीहरूलाई जलवायु पररवत्डनले पानने प्रभाव, र प्रा्षमकताबारे ्प षवशे्िण गरेर नरीषत त्ा 
काय्डक्रममा समाषहत नगरे कृषि त्ा अन्य षेित्मा जलवायु पररवत्डनको अनुकूलन कम प्रभावकाररी बन् । तस ््ड, खाद्य त्ा 
पोिणसुरषिाको अषभवृस्र्, उत्ादकत्वलाई षदगो बनाउन, जरीषवकोपाज्डनमा अषभवृस्र् गन्ड र समग् षवकासमा प्रभाव पान्डका लाषग 
लैषगिक असमानता, जलवायु पररवत्डन र जलवायु पररवत्डनको 
अन्तस्डम्बन् बुझरी मषहलाका माग सम्बोधन गनने जलवायुमैत्री 
कृषिप्रणालरीको आवश्यकता रहेको ् ।

िलवायु रररवतपान र मजहलाको कायपाभार 

जलवायु पररव्डतनका जोस्खमले मषहलाहरू प्रत्यषि प्रकृषतको 
सम्क्ड मा हुने भएकोले मात् नभई ग्ामरीण षेित्मा पुरुिको 
बसाइँसराइबाट िरायसरी संरचनामा आएको पररवत्डनका सा्ै 
कृषि षेित् मषहलामा षनभ्डर हुनुपनने बाध्ता षसज्डना गरेको ् । सा्ै 
दैषनक कृषिका काय्डमा समेत मषहला नै संलग् रहने भएकाले पषन 

ग्ामरीण भेगका मषहलाहरूमा कामकाे बाेझ ् ।
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जलवायु पररवत्डनको जोस्खम मषहलाहरूमा बढरी ् । जलवायु पररवत्डनको असरस्वरूप लामो समयको खरेररीले  झारको समस्ा 
बढेको र झार गोरमेल गनने षजमे्मवाररी प्रमुखतः  मषहलाको भएकाले पषन जलवायु पररवत्डनका कारण मषहलाको काय्डबोझ बढेको ् । 
(भट्, २०१५) 

जलवायु पररवत्डनले मषहलाहरूलाई पानने नकारात्मक असर पानरीको तरीव्रता र षनरन्तरतासँग (समयमा आवश्यकतानुसार पानरी पनु्ड वा 
नपनु्ड) पषन जोषरएको ् । पानरीको स्ोत सुकु्, अस्वभाषवक धेरै विा्ड हुनु, खरेररी पनु्ड, रोगकरीरा, झार बढ्नाले समेत मषहलाको 
अनुकूलन षिमतामा षवषभन्न षकषसमले नकारात्मक असर पारेको ् । समय, गररबरी, षशषिा, आम्ानरी र सरीपको कमरीले गदा्ड 
मषहलाहरूलाई सूचनाको पहँुचमा सरीषमतता ् जसले गदा्ड कृषि त्ा कृषि षेित्बाषहर मषहलाले आफनो जरीषवकोपाज्डन अषभवृस्र्का 
लाषग षवषभन्न उपायहरूका बारे बुझ्न र  जान्न पाउँदैनन् । लरी–बर्डले नवलपरासरी र बषद्डया षजल्ाका मषहला कृिकहरूसँग जलवायु 
पररवत्डनले मषहलाहरूलाई पारेको असरका बारेमा सामूषहक ्लफल (Focus Group Discussion) सञ्ालन गरेको  
ष्यो ।

पहहलो केसः जलिाय	ुपररित्तनका	कारणले	हाल	कृवष	पेिामा	संलग्न	हँुदा	समय	र	लगानी	दबु	ैबढ्दो	छ	।		रोग	र	कीराले	धरैे	सताउने	भएकाले	
खेतबारीको		वनरन्तर	रेखदेख	गना्तका	साथ	ैरोगकीरा	वनयन्तणका	उपाय	अपनाउनुपद्तछ	।	मकहलाहरूका	लागग	धसचँाइ	र	पानीको	व्यिस्ा	र	वनरन्तर	
झारहरू	गोडमेल	गन्त	वनकै	ककठन	हुनछ	।	विगतमा	धसचँाइको	व्यिस्ा	र	झारको	वनयन्तणलाई	पुरुषले	गनने	काय्तका	रूपमा	ललइए	तापवन	पुरुषहरूका	
रोजगारीका	कारण	यो	काय्तसमेत	मकहलाको	जजम्मामा	आएको	छ	।	मकहलामा	पकहलेदेखख	नै	धरैे	काय्तबोझ	रहकेा	यस	काय्तले	थप	बोझ	थपेको	छ	।	
परम्परागत	रूपमा	 मकहलाका	आफना	भवनएका	कामबाहके	 हाल	 कृवषमा	 धसचँाई,	खनजोत,	 रोग	 तथा	कीरा	 वनयन्तणसमेत	 मकहलाको	काय्तको	
कहस्ाका	रूपमा	आएकाले	मकहलाहरूलाई	समय	व्यिस्ापन	गन्त	वनकै	चुनयौतीपूण्त	रहकेो	छ	।	

“पकहले	मकै	छदा्त,	धानको	ब्ाड	राखदा,	धान	पसाउँदासमेत	पानी	पद्तर्ो	।	यस	समयमा	पानी	पनु्त	अत्यािश्यक	छ	ककनकक	यी	बालीहरूका	लागग	
पानी	अपररहाय्त	छ	।	तर	आजकल	पकहलेजस्तो	पानी	पददैन	।”कुलेनी	रजहर	समूह,	निलपरासीकी	एक	मकहला	कृषकका	ेभनाइ्त	रहकेा	ेछ	।	

दोस्ो केसः ग्ामीण	क्ते्मा	घरायसी	प्रयोजनका	लागग	पानी	जटुाउने	प्रमुख	जजम्मिेारी	मकहलाको	हुनछ	।	पानीको	मूल	सुकु्	िा	लामो	समय	खडेरी	
पना्तले	मकहलाहरूलाई	घरायसी	प्रयोजनको	लागग	पानी	सङ्कलन	गन्त	लामो	दूरीका	ेयात्ा	गनने	बाध्यता	धसज्तना	हँुदा	उनीहरूको	काय्तभार	थवपनछ	।	
मेलमची	जलाधार	क्ते्मा	अध्ययन	गदा्त	८५	प्रवतित	पानी	ओसानने	काम	मकहलाले	गद्तछन	्।	जबकक	बाह्ैमास	पानी	आउने	४४	प्रवतित	स्ोतको	पानी	
पचास	प्रवतितले	घटेको	छ	।	पानीको	उपलब्धता	असहज	हँुदा	मकहलाहरू	पानी	ल्ाउनका	लागग	समय	खर्चन	बाध्य	हुनछन	्।	यसबाट	उनीहरू	अन्	
उत्ादनिील	र	धसज्तनात्मक	काय्तमा	सहभागगता	जनाउन	सकै्दनन	्।	

स्ोतः		Shrestha	et	al.,	2019	(retrieved	on	25	Feb	2020f\	(https;|/journals.sagepub.com/doif|fllu/10f\.1177/2158244018823078#)

दाेस्ाे सत्ः  मषहलामैत्री प्रषवषध, अाैजार र अभ्ासकाे मूल्ाङ्कन
कृषि षेित्मा मषहलाको षजमे्मवाररी ्षपनाका प्रमुख कारण पुरुिहरू श्मका लाषग षवदेश जानु हो । तस ््ड, मषहलाको काय्डबोझ िटाउने 
वा समयको बचत गराउने जतिासुकै औजार र प्रषवषधले पषन मषहलाहरूलाई कृषिमा संलग् हुन र कृषि उत्ादकत्व वृसृ्र् गन्ड पे्रररत 
गद्ड्न् । कम लागत लागे् अने्विणहरू धेरै ्न् जसले मषहलाको काय्डबोझ िटाउनाका सा्ै जलवायु पररवत्डनको अनुकूलनमा 
सहयोग गददै  कृषि उत्ादकत्व बढाउन भूषमका षनवा्डह गद्ड्न् । सबै जलवायुमैत्री प्रषवषध मषहलामैत्री नहुन पषन सक््न् । सा्ै 
अनुसन्ानबाट प्राप्त अने्विणात्मक प्रषवषधलाई षकसानले स्वरीकार नगन्ड पषन सक््न् । तस ््ड, उपयुक्त प्रषवषध र औजारको ्नोट र 
स्वरीकाय्डताको अध्यन, षवशे्िण पषन जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषधको अवलम्वनका लाषग एक प्रमुख चरण हो । जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध 
त्ा अभ्ासको ्नोटका सन्दभ्डमा मषहला त्ा सरीमान्तकृत समुदायको अवस्ा सुधान्डमा योगदान गनने र हाषन नगनने मापदण्डलाई 
प्रमुख आधार बनाइएको ष्यो । 

जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासको ्नोट गदा्ड यरी प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूले मषहलाको अवस्ा र भूषमकामा सुधार ल्ाउन 
योगदान गनने र हाषन नगनने आधारहरूलाइ्ड षलइएको ् (ताषलका १०) । सा्ै यरी मापदण्डका अलावा स्ान र सन्दभ्ड षवशेि मषहलामैत्री 
जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासलाई प्रवध्डन गनने मापदण्ड षवकास गररएको ् ।
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िाधलका १०ः  जलरायुमैत्ररी कृधष प्रधरधि िथा अभ्ासको छनोटमा मधहल ाको अरसथा र भूधमकामा सुिार ल्ाउन योगदान गनने र  
हाधन नगनने आिारहरू

मापदण्ड १ः  मधहलाकाे अरसथा मापदण्ड २ः  मधहलाकाे अरसथा
• समयको बचत र सहजता 

• सूचना त्ा ज्ानमा पहँुच

• आम्ानरी

• पोिण

• स्वास्थ्य 

• नेतृत्व षिमता र भूषमका

• षनण्डय तहमा पहँुच

• पषहचान

मषहलाको काय्डबोझ िटाउन सहयोग गनने र समय बचत गराउने मषहलामैत्री प्रषवषधका केहरी उदाहरण यहँा षदइएको ् । 

ज्ाब प्ान्टर : ज्ाब लिान्टरलाई मकै त्ा चनाकाे बरीउ रोप्नका लाषग प्रयोग गररन् । यसको प्रयोगले 
बरीउ रोप्नका लाषग जषमन तयार पादा्ड माषनस त्ा वतुिको कम प्रयोग हुन् । यो मेषसन हल्का हुने भएकाले 
सषजलै सञ्ालन गन्ड सषकन् र लाइनमा बरीउ रोप्न सषकन् ।

कनवाशेलर (मकै छोिाउने हािे यन्त्र) : मकै ् ोराउने मेषसन सामान्य औजार हो यसका सहायताले मकैलाई 
िोगाबाट सहजै षनकालन सषकन् । यो हल्का, सतिो, जता लग् पषन सहज, सव्डसुलभ हुनाका सा्ै प्रयोग गन्ड 
पषन षनकै सहज ् र यसको प्रयोग गदा्ड समय र श्मको बचत हुन् । यसकाे प्रयाेगले धेरै मकै ्ोराउँदा 
हातमा फोका आउने, हात दुखे्न समस्ाबाट समेत ्ुटकारा षमल् ।

कोदो िुट्ने  मेधसन : परम्रागत रूपमा कोदो चुट्दा धेरै श्म  र समय लाग् । कोदो चुट्ने मेषसनको प्रयोग 
गदा्ड समय बचत हुनाका सा्ै बरीउमा कम षिषत पुगे् भएकाले फाइदा हुन् । 

फामवा रेक (दाँिे) ः  भकारो सफा गनने, झारपात काट्न, हटाउन, सफा गनने षजमे्मवाररी सामान्यतया मषहलाहरूले 
षनवा्डह गद्ड्न् । रेकले झाररी सफा गन्ड सिाउँ् । सा्ै हात फोहोर नपाररी, धेरै बल नलगाई भकारो सफा 
गन्ड टौवाबाट गाईवतुिका लाषग पराल षनकालन समेत यो औजार षनकै उपयोगरी हुन् ।  

बोरामा िरुलखेिरी : तरुलखेतरी गदा्ड षनकै गषहरो खनु्नपनने हँुदा सामान्यतया पुरुिले खन्द्न् । षभतिाको 
्ेउमा बोरामा तरुल खेतरी गदा्ड कम श्म खच्ड हुन् र काय्डभार कम हुन् । यसले मषहलाको पोिणमा वृस्र् 
गन्ड र पुरुि सदस्को अनुपस्स्षतमा समेत आम्ानरी गन्ड मद्त गद्ड् ।

अभ्ासः कन्तशदेलिको प्रभावकारिराको िापन । 
• सहभागरीहरूलाई चार देस्ख ् जनाको समूह हुने गररी षवभाजन गनने ;

• एउटा समूहलाई पाचँ वटा मकै र एउटा कन्डशेलर षदने;

• सहभागरीलाई मकै ्ोराउन भने्न र समय रेकर्ड गनने;

• एक समूहलाई मकै हातले ्ोराउन लगाएर समये रेकर्ड गनने;

• दुई समूहले मकै ्ोराउँदा लगाएको समयको फरकलाई कन्डशेलरको प्रभावकाररताको रुपमा षलन सषकन् ।  

समूहमा थप छलफल गनवापननेः  मषहला, गररीब, सरीमान्तकृत समुदाय र प्ाषर पाररएका समूहको उत्ानशरीलता अषभवृस्र् गन्डका 
लाषग सहयोग गनने जलवायुमैत्री कृषि औजारहरू के-के हुन सक््न् ? (उदाहरणका लाषग माष्को ताषलका हेनु्डहोला) 
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तेस्ाे सत् : लैषगिक उतिरदायरी जलवायुमैत्री कृषि योजना, काया्डन्वयन र अनुगमन
अध्यनहरूले देखाएअनुसार पोखररी, पानरीको स्ोत, मुहान सुकु्, धेरै पानरी पनु्ड, कम पानरी पनु्ड, खरेररी बाढरीजतिा जलवायु पररवत्डनका 
कारण षसषज्डत अवस्ाले मषहलाको काय्डभार र अपठ्ारोपना झनै बढाएका ्न् । मषहलाको काय्डभार ्षपँदा मषहलाहरूमा धेरै असर 
परेको ् जतैि, मषहलाको स्वास्थ्य, आम्ानरी, सुरषिा, पोिण, मषहला षवरुर् षहंसाका सा्ै मषहलाको सामाषजक, आष ््डक र राजनरीषतक 
सशस्क्तकरण । जलवायु पषवत्डनले पषहलेदेस्ख नै सरीमान्तकृत मषहलालाई अनुकूलन, प्रषवषध, जलवायुसम्बन्री कोि त्ा पूवा्डधारसम्बन्री 
ज्ानको पहँुचसम्म पुग् रोकेको ् । जलवायुमैत्री कृषिको उदे्श्य कृषि उत्ादकत्वलाई षदगो तवरले वृस्र् गनने र कृिकहरूको 
उत्ानशरीलतामा वृस्र् गररी उनरीहरूको जलवायु अनुकूलन षिमता अषभवृस्र् गनने रहेकाले जलवायुमैत्री कृषिमा मषहलाहरूको 
मूलप्रवाहरीकरण अत्यावश्यक ्  । जलवायुमैत्री कृषिमा मषहलाका सवाललाई सम्बोधन गन्डका लाषग षवशेि पररयोजना षेित् र समुदायमा 
रहेको लैषगिक असमानताका बारेमा जानकाररी षलई्ड सोहरीअनुसार पररयोजनाका गषतषवषधहरूको योजना तजु्डमा, काया्डन्वयन र 
अनुगमन गन्ड आवश्यक रहेको ् । 

जलवायुमैत्री कृषिसम्बन्री योजना तयार गदा्ड ध्ान षदनुपनने कुराहरूः 

• लैधगिक धरशे्षण र भूधमकाको अध्ययन : कृषिमा मषहला र पुरुिको सहभाषगता, भूषमकाका सा्ै स्ानरीय सन्दभ्डमा जलवायु 
पररवत्डनले मषहला त्ा पुरुिलाई कसररी फरक–फरक ढगिले असर पुया्डउँ् सोको य्ोषचत षवशे्िण गनु्ड जरुररी  ् । यतिो 
षवशे्िणले मषहलाहरूको जोस्खमको अवस्ाको षचत्ण गररी के–कतिा जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध उपयुक्त हुन सक््न् भने्न बारे 
जानकाररी षदन् । 

• मधहलाको अरसथा सुिार गनने र मधहलाको सशस्तिकरणमा थप भूधमका धनरावाह गनने खालका जलरायुमैत्ररी प्रधरधि र 
अभ्ासको पधहिानः  स्ानरीय सन्दभ्डका मषहलामैत्री प्रषवषध र अभ्ासहरूको पषहचान गनने जसले मषहलाको अवस्ा सुधार गन्ड 
र मषहलाको सशस्क्तकरणमा भूषमका षनवा्डह गन्ड सक््न् ।  

• मषहलाको षिमता अषभवृस्र् र ताषलमको लाषग षवशेि उपयोगरी हुने सञ्ार सामग्री षवकास गनने । 

जलवायुमैत्री कृषि योजना लागू गदा्ड ध्ान षदनुपनने कुराहरूः 

• सूचनालाई बुझे्न सम्बन्मा मषहला र पुरुिको फरक षिमता हुन् । मषहलाहरूसँग पुग्का लाषग सामान्य तर प्रभावकाररी सञ्ार 
साधनको षवकास गनु्डप ््ड   । सूचना पढ्ने र बुझे्न सम्बन्मा सबै मषहलाको षिमता समेत समान ्ैन । तस ््ड ज्ानका सामग्री 
षवकास गदा्ड नेपालका षवषभन्न भू-भागमा बसे् मषहलाहरूलाई लषषित गददै  षवशेि ध्ान षदनुपद्ड् । 

• पषहचान गररएका गषतषवषधले मषहला र पुरुिलाई कसररी समान फाइदा पुग्द् भनेर हेनने सा्ै यरी गषतषवषधले मषहलालाई हाषन 
गद्ड्न् षक गददैनन् भनेर समेत हेनु्डपद्ड् ।

• मषहला र पुरुिले सूचना प्राप्त गनने स्ान र तररकासमेत फरक हुन्न् । तस ््ड, मषहला त्ा पुरुि दुवैका लाषग समान रूपमा 
उपयुक्त हुने गररी स्ान, समय र स्ोत व्यस्क्त ्ाषननुपद्ड् । 

• जलवायुमैत्री कृषिका षक्रयाकलाप गदा्ड मषहला र पुरुिका बरीच षवद्यमान षवभेद हटाउने । जलवायुमैत्री कृषि काय्डक्रमको 
योजना, पररीषिण र काया्डन्वयनमा मषहलाको समान सहभाषगता सुषनषश्त गनु्डपद्ड् ।  

जलवायुमैत्री कृषिको अनुगमन त्ा मूल्ाङ्कनमा ध्ान षदनुपनने कुराहरूः

• जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र औजारहरू मषहलाका लाषग कषत प्रभाकाररी भए सोको मूल्ाङ्कन र अनुगमनः  जलवायुमैत्री कृषि 
प्रषवषध र औजारको ्नोट र प्रव्डर्न भए पश्ात् तरी प्रषवषध, औजार र अभ्ासको प्रभावकारता अध्यन गरेर मात् व्पायक प्रसार 
गनु्डपद्ड् । 

• जलवायुमैत्री कृषि औजार, प्रषवषध र अभ्ासहरू लैषगिक उतिरदायरी ्न् भने्न सुषनषश्त गन्डका लाषग जलवायुमैत्री कृषिको 
अनुगमन त्ा मूल्ाङ्कन ढाँचामा षनम्ानुसार मापदण्ड ्प्न जरुररी हुन् ।  
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िाधलका ११ ः  जलरायुमैत्ररी कृधष अनुगमन िथा मूल्ाङ्कन ढाँिामा

मापदण्ड सूिकाङ्क सकारात्मक िटसथ नकरात्मक

मषहलाको अवस्ा समयको बचत र काय्ड 
सहजता 

ज्ानमा पहँुच

आम्ानरी

सम्षति

पोिण

स्वास्थ्य

षनण्डय तहमा मषहला नेतृत्व षिमता र भूषमका

षनण्डय तहमा फरक 
पान्ड सके्

पषहचान

चाै्ाे सत् : मषहलाप्रषत उतिरदायरी बजेट र कोर 
नरीषतलाई व्यवहारमा उतान्डका लाषग बजेट र योजना अत्यावश्यक हुन् । नेपाल सरकारले २०१३–१४ देस्ख जलवायु पररवत्डनको कोर 
प्रयोग गररी जलवायु पररवत्डन षवरुर् जुधे्न सन्दभ्डमा आफनो लगानरीलाई मापन गनने प्रयास ्ालेको हो । नेपाल सरकारले जलवायु 
पररवत्डनका अलावा लैषगिक उतिरदायरी बजेटको समेत प्रयोग गदनेै  आएको ्  । बजेटको वगषीकरण गदा्ड मषहलालाई लाभ षदने सम्बन्मा 
प्रत्यषि उतिरदायरी, परोषि उतिरदायरी र तटस्को रूपमा वगषीकरण गद्ड् ।

प्रत्यक् उतिरदायरी : ५० प्रषतशत देस्ख माष् बजेटले प्रत्यषि मषहलालाई लाभ षदने

परोक् उतिरदायरी : २० देस्ख ५० प्रषतशत बजेटले प्रत्यषि मषहलालाई लाभ षदने

िटसथ : २० प्रषतशतभन्दा कम बजेट मात् मषहलालाई लाभ षदने

प्रधिशि धनिावारणका सूिकहरू 

सूिकाङ्क अङ्क

काय्डक्रम षवकास र काया्डन्वयनमा मषहला सहभाषगता २०

मषहलाको षिमता अषभवृस्र् २०

लाभमा मषहलाको सहभाषगता ३०

मषहलाको आयवृस्र् त्ा रोजगाररीको सृजनामा सहयोग २०

मषहलाको काय्डबोझ हटाउन वा कम गन्डमा गुणात्मक सुधार १०

स्ाते:	Ministry	of	Finance,	Gender	Responsive	Budget	Guideline
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पाँचाै ंसत्ः  मषहलाप्रषत उतिरदायरी नरीषतहरू, रणनरीषत, संयन्त र यसको महत्त्व
मषहलाप्रषत उतिरदायरी जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध र औजारको उपलब्धता मातै् जलवायुमैत्री कृषिमा मषहलाको सवाल समाषहत गन्ड 
पया्डप्त ्ैनन् । जलवायुमैत्री कृषिबाट मषहलाले लाभ षलनका लाषग सहयोगरी नरीषत एवं प्रावधानहरू समेत आवश्यक ्न् । सा्ै 
कृषिमा मषहलाको भूषमकालाई्ड सशक्त पान्डका लाषग र जलवायुमैत्री कृषिका लाषग षवषभन्न नरीषतहरूबरीच तादम् आवश्यक ् । 

नेपालमा मषहला, कृषि र जलवायु पररवत्डनसम्बन्री षवषभन्न नरीषत त्ा रणनरीषतहरू रहेका ्न् । यहाँ कृषि त्ा जलवायुमैत्री कृषिमा 
मषहलाको सहभाषगताका सम्बन्मा यरी नरीषत त्ा रणनरीषतमा रहेका षवशेि प्रावधनहरू बारे सङ्षषिप्त समरीषिा गररएको ् ।

राष्ट्रिय कृष्ि नीवत (अा. ि. २०६१)

राषष्ट्र य कृषि नरीषत २०६१ ले षवद्यमान षनवा्डहनु्ख कृषिप्रणालरीलाई व्यावसाषयक र प्रषतस्पधषी कृषिप्रणालरीमा रूपान्तरण गनने लक्ष्य 
राखेको ् । यस नरीषतले कृषि उत्ादकत्व वृस्र्का लाषग मषहलाको भूषमका उले्ख्य रहने स्वरीकारेको ् र मषहलाको सहभाषगताको 
आवश्यकता औलँ्ाएको ्  । सा्ै यस नरीषतले मषहला कृिकका षवषशष् आवश्यकता हुने कुरालाई स्वरीकाददै  सशस्क्तकरणका सन्दभ्डमा 
मषहलाहरूलाई षवशेि सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्ट पारेको ् ।

िात्रिय कृमि नीतरिा िहहलाको ववियिा िहदेको िुख्य प्राविानहरू 
	» कृवष	क्ते्	सम्वन्ी	सब	ैउत्ादन,	काय्त,	तथा	संस्ामा	मकहलाहरूको	न्ूनतम	५०	प्रवतित	सहभागगता	सुवनजश्त	गनने;	

	» मकहलाहरूको	क्मता	अशभिगृर्का	लागग	उनीहरूलाई	पायक	पनने	स्ानमा	ताललम	संचालन	गनने;

	» लैकङ्गकताका	दृवट्कोणले	व्याख्या	एिं	विशे्षण	गन्त	गमलने	गरी	तर्ाङ्क	तथा	सूचना	राख्े	र	पहँुच	बढाउने	।

 

मकहलाहरूलाई	मूल	प्रिाहीकरण	रणनीवत	२००६	ले	प्रस्ताि	गरेका	रणनीवत	र	मध्यस्ता	(interventions)	हरू	वनम्ानुसार	रहेका	छन	्ः

	» उच्च	मूल्	हुने	उत्ादन	र	कृवषजन्	उद्ममा	मकहलाको	सहभागगता	बढाउनका	लागग	कृवषजन्	जानकारी	र	सेिामा	मकहलाको	पहँुचमा	िगृर्	गनने;	

	» मकहलाहरूलाई	पानीको	बचत	गनने	धसचँाइ	प्रविधधसम्बन्ी	प्राविधधक	ज्ान	प्रदान	गनने	र	सो	अिलम्बन	गन्त	प्ररेरत	गनने;

	» मकहलाहरूलाई	पायक	पनने	ठाउँमा	उत्ादन,	प्रिोधन	र	उद्मिीलतासम्बन्ी	ताललम	प्रदान	गरी	क्मता	अशभिगृर्	गनने;

	» मकहला	कृषकहरूसँग	प्रत्यक्	र	प्रभािकारी	काय्त	गन्त	सहजताका	लागग	मकहला	प्राविधधकहरूको	विकास	गनने;

	» मकहला	कृषक	समूहको	गठन	र	पररचालन	गरी	कृवष	इन्टुर	र	सेिा	प्रदान	गनने;

	» लैकङ्गकताका	दृवट्कोणले	व्याख्या	एिं	विशे्षण	गन्त	गमलने	गरी	तर्ाङ्क	तथा	अशभलेख	राखी	त्यसका	ेअनुगमन	गनने;

	» मकहला	कृषकका	गुनासा	सुन्न	ेर	व्यिस्ापन	गनने	संयन्तको	विकास	गनने;

	» काय्तक्रमको	योजना,	अनुगमन	र	क्मता	अशभिगृर्मा	लैकङ्कक	फोकल	डेस्कको	संलग्नता	गराउने;

	» मकहला	वििेष	मागमलामा	काय्त	गनने	सरोकारिालासँग	परामि्त	एिं	समन्वय	गनने;

	» मकहलाहरूको	अगुिाइमा	कृवष	उद्म	सञ्ालन	गनने	(उच्च	मूल्का	बाली);

	» मकहला	वििेष	सूचना	संयन्त	र	सञ्ारलाई	प्रि्तर्न	गनने;

	» कम्तचारीको	मूल्ाङ्कन	गदा्त	लैकङ्कक	उत्तरदाययत्वलाई	समेत	ध्यान	कदने	।

 

मजहलाहरूलाई मूलप्रवाहरीकरण रणनरीजत (सन् २००६)

नेपाल सरकारले कृषि षेित्मा लैषगिक असमानता हटाउन र प्रणालरीगत बेफाइदाका कारण मषहलालाई कृषिमा हुने बाधालाई हल 
गन्डका लाषग मषहलाहरूको मूलप्रवाहरीकरण रणनरीषत २०६३को षवकास गरेको हो । यस रणनरीषतको मुख्य उदे्श्य नेपाल कृषि नरीषतले 
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कृषि षेित्मा मषहलाका सम्बन्मा गरेका प्रषतबर्तामा जोर षदँदै षतनलाई काया्डन्वयन गनने र लैषगिकताको दृषष्कोणले व्याख्या एवं 
षवशे्िण गन्ड षमलने गररी तथ्ाङ्क राखरी कृषिमा कम्रीमा ५० प्रषतशत मषहला सहभाषगता सुषनषश्त गररी उनरीहरूलाई पायक पनने गररी 
मोबाइल ताषलम सञ्ालन गरेर उनरीहरूको षिमता अषभवृस्र् गनने रहेको ् । 

यस रणनरीषतले मषहला कृिकको पहँुच, लाभ र सशस्क्तकरणका सम्बन्मा षनषद्डष् इन्टरभेन्सन षदएको भएता पषन यो रणनरीषत 
मषहलाहरूलाई जलवायु पररवतन्डले पानने असर र यस सन्दभ्डमा  मषहलाका षवशेि आवश्यकताका सम्बन्मा भने मौन रहेको ् । 
तस ््ड, लैषङ्कक मूल प्रवाहरीकरण नरीषतलाई जलवायु पररवत्डनका सन्दभ्डमा मषहला कृिकहरूको  आवश्यकता र प्रा्षमकतालाई 
सम्बोधन गनने षकषसमले पररमाज्डन गन्ड आवश्यक ् । अका्डषतर यरी रणनरीषतक मध्स्ता षनदने ङषशका, योजनाहरूसँग जोषरएर 
काया्डन्वयनका लाषग पया्डप्त स्ोत प्रदान गररएको ् भने्न सम्बन्मा प्रमाणहरू नगण्य ्न् । तस ््ड, रणनरीषतको काया्डन्वयनका लाषग 
अन्य षेित्गत योजना र बजेटसँग रणनरीषतको तालमेल हुनु आवश्यक ् ।

नेराल कृजष प्रसार रणनरीजत (सन् २००७) 

नेपाल सरकारले सन् २००७ मा कृषि प्रषवषधको षवतिार सबै कृिकहरूको सव्डसुलभ पहँुचका लाषग नेपाल कृषि प्रसार रणनरीषत षवकास 
गरेको हो । यस रणनरीषतले कृषिजन्य सामग्री उत्ादकहरूलाई चुति र प्रभावकाररी सेवा प्रदान गन्डका लाषग प्रसार सेवाको 
षवकेन्द्ररीकरणमा षवशेि जोर षदएको ् । मषहलाहरू कृषि षेित्को प्रमुख षहस्ा रहे तापषन यस रणनरीषतले मषहला कृिक सदस्को 
पहँुच र लाभका माषमलामा व्यवस्ाहरू गरेको ्ैन । 

बरीउ जबिनकाे दरीघपाकालरीन राजट्ट् य साेच (सन् २०१३ देजख २०२५)

जलवायुमैत्री कृषिका लाषग जलवायु उत्ानशरील जातको षवकास, संरषिण र प्रव्डर्न पषन प्रमुख रणनरीषतहरू मधे् एक हो । बरीउको 
प्रमुख प्रयोगकता्डहरू मषहला हुन् । षयनरीहरूले उत्ादन, संरषिण, प्रशोधन, भण्डारण, र कृिक समुदायमा बरीउ उपलब्ध गराउनमा 
समेत नेतृत्वदायरी भूषमका षनवा्डह गद्ड्न् । सा्ै, हालैका षदनमा बरीउको बजाररीकरणमा समेत मषहलाहरूको सहभाषगतामा उले्खनरीय 
रूपले वृस्र् भएको ् । तस ््ड मषहला कृिकहरूका लाषग बरीउ षबजनकाे दरीि्डकालरीन राषष्ट्र य साेच २०१३ देस्ख २०२५ को षवशेि महत्त्व 
् । 

बरीउ षबजनकाे दरीि्डकालरीन राषष्ट्र य साेचले जलवायु पररवत्डनले बरीउका षेित्मा नकारात्मक असर पारेको महसुस गददै  अनुकुलनका लाषग 
जलवायु उत्ानशरील जातहरू (बाढरी, खरेररी र रोगकरीरा सहने) षवकास गन्ड आवश्यक रहेको स्वरीकारेको ् । यसले कृषिमा षवशेि 
गररी बरीउको संरषिण र प्रयोगमा मषहलाको षवशेि भूषमका रहने कुरालाई स्वरीकारेको ् । मषहला त्ा सरीमान्तकृत समुदायको 
पहँुचवृस्र्का लाषग षवशेि काय्डक्रमहरू सञ्ालन गनु्डपनने, सूचना, सरीप, सेवा र बरीउप्रयोगको षिमता अषभवृस्र् गन्डका लाषग प्रतिाव 
राखेको ् । सा्ै यस बरीउ षबजनकाे दरीि्डकालरीन राषष्ट्र य साेचले बरीउ उत्ादन र मूल्शृङ्खलामाफ्ड त षसषज्डत ्प रोजगाररीमधे् ५० 
प्रषतशत ग्ामरीण मषहला र सरीमान्तकृत समुदायलाई हुनुपनने प्रावधान आवश्यक भएको र सोका लाषग षनम्ानुसार काय्ड गन्ड सषकने 
जनाएको ्ः

• मषहला र प्ाषर पाररएका समुदायहरूको उत्ादक समूह, श्म सगिठनहरूमा सहभाषगताका लाषग प्रोत्साषहत गनने; 

• मषहला र प्ाषर पाररएका समुदायहरूलाई बरीउको मूल्शृङ्खलामा षहस्ा जनाउँदा आउने व्यवधानहरूलाई कम गन्ड 
सिाउने; 

• मषहला र प्ाषर पाररएका समुदायका आम्ानरीमा बरीउको मूल् शृङ्खलामाफ्ड त वृस्र् गराउने ।  

कृजष िैजवक जवजवधता नरीजत (सन् २०१४ मा संशोजधत ) 

सन् २००६ मा षवकषसत भई सन् २०१४ मा संसाेषधत  कृषि जैषवक षवषवधता नरीषतले समग्मा कृषि जैषवक षवषवधताको पषहचान, 
प्रब्डर्न, सम्बर््डन, षवकास र षदगो प्रयोग प्रावधानहरू समेटेको ् । जैषवक षवषवधताका प्रा्षमक प्रयोगकता्डहरू मषहला भएकाले 
जैषवक षवषवधतामा ह्ास आउँदा मषहलाहरूलाई प्रत्यषि असर पद्ड् । जैषवक षवषवधताको पषहलो प्रयोगकता्ड मषहला भएकाले जैषवक 
षवषवधता संरषिण, प्रव्डर्न र षदगो प्रयोगका माषमलामा मषहलाहरूसँग महत्त्वपूण्ड ज्ान त्ा षिमता समेत रहेको हुन् ।  राषष्ट्र य तिरको 
से्टररयङ सषमषतमा एक मषहला कृिकलाई प्रषतषनषधको रूपमा राखे्न अलावा यो जैषवक षवषवधता संरषिण र व्यवस्ापनमा मषहलाको 
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भूषमकाको सवालमा मौन ् । सा्ै याे नरीषत मषहलाहरूसम्म कसररी पुया्डउने, उनरीहरूलाई जैषवक षवषवधताको पषहचान, संरषिण, 
सम्वर््धन, प्रव्डर्न र षदगो प्रयोगको समग् प्रषक्रयामा लाभ षदइ्ड , सशस्क्तकरण गनने सवालमा समेत मौन ् । जैषवक षवषवधता संरषिण 
र प्रव्डर्नमा मषहला कृिकको सहभाषगता र सशस्क्तकरणका सम्बन्मा यस नरीषतमा षवशेि प्रावधानहरू उले्ख गररएका ्ैनन् । 

कृजष जवकास रणनरीजत (सन् २०१५–२०३०)

नेपाल सरकारले पष्ल्ो समयमा षवकास गरेको नरीषतमधे् यो नरीषत आगामरी दुई दशकका लाषग नेपालको कृषि षेित्को षदशाषनदनेश 
गनने भएकाले षनकै महत्त्वपूण्ड ् । मषहलाका सवालमा कृषि षवकास रणनरीषतमा केहरी षवशेि प्रावधानहरू ्न् जसले मषहलाको पहँुच, 
लाभ र सशस्क्तकरणका सन्दभ्डमा सहयोग गनने्न् । यसको एउटा मुख्य उदे्श्य षनम्ानुसार रहेको ् : 

कृषि षवकास रणनरीषतमाफ्ड त स्ानरीय र केन्द्ररीय तहमा रहेका सम्बस्न्त संस्ाहरूको षिमता अषभवृस्र् गररी लैषगिक समता, सामाषजक 
र भौगोषलक समावेशरीकरणलाई सुषनषश्त गन्ड नरीषत, योजना तजु्डमा र काया्डन्वयन तहमा समग् संयन्त षनमा्डण गनने । (कृषि षवकास 
रणनरीषत, पृष्ठ ६३) 

कृषि षवकास रणनरीषतमा मषहला कृिकका पषिमा षनम्ानुसारका षवशेि व्यवस्ा रहेका ्न्ः 

• मषहलाहरूलाई भूषमको अषधकार, कृषिउत्ादनमा यसको महत्त्वका बारेमा चेतना अषभवृस्र् गनने; 

• एकल वा संयुक्त रूपमा सन् २०१० मा भूषममा मषहलाको एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रषतशत स्वाषमत्वलाई सन् २०३५ सम्ममा 
५० प्रषतशत पुया्डउने ;

• मषहलाको षेित्मा काम गनने संस्ाहरू र सहकाररीलाई प्रषवषध षवतिार, बजाररीकरण, षवतिलगायतलाई प्रव्डर्नको लाषग षवशेि  
व्यवस्ा गनने; 

• कृषिजन्य उद्यमशरीलताको षवकासका लाषग कृषिजन्य उद्यम काय्डक्रम र अने्विण काय्डक्रमहरूको प्रव्डर्न गनने;

• मूल् शृङ्खला माफ्ड त मषहलाहरूका लाषग रोजगार सृजना गनने;

• कृिक, सहकाररी, कृषि उद्यमरी, ग्ामरीण युवा र कृषि उद्यमरीहरूलाई ताषलम प्रदान गनने, कृषिजन्य उद्यममा सहज ऋणको अवस्ा 
सृजना गनने । 

सन्दभ्तसािग्ीहरु 

Please	refer	:	(Image)	https://www.youtube.com/watch?v=yMFx4AJ7DcA
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Travelling	Seminars	in	Climate-Smart	Villages	of	Nepal
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Sherpa,	L.	and	Thapa,	B.	2019.	Travelling	Seminar:	action	for	strengthening	elected	women’s	leadership	in	Local	
Government	for	Scaling	up	Climate	Smart	Village	Approach	in	Nepal

LI-BIRD.	2020.	Women	responsive	agricultural	systems:	Approaches	and	Practices	appropriate	for	smallholder	
farmers	in	Nepal:	A	study	report	retrieved	from	file:///C:/Users/User/Downloads/Documentation%20on%20	
Women%20Responsive%20Agriculture-Assessment%20Report.pdf
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विल्डको लसकाइ तथा योजनाननमा्तण ि समापन 
समय १ षदन

िाधहने सामग्री मेटाकार्ड, माक्ड र, चाट्ड पेपर, ब्ाउन पेपर 

पृष्ठभूमि
यस खण्डमा सहभागरीहरू जलवायुमैत्री कृषिका षसकाइ षेित्काे अवलाेकन गररी  त्यहाँका षवियवतुि समेटेर प्रतुिषत गनने्न् । त्यसपश्ात् 
अाफना अनुभव त्ा काय्डत्मकाे पृष्ठपाेिण षदइन् र प्रमाणपत् षवतरण गररी समापन गररन्  । 

उद्देश्यहरू
यस खण्डकाे अन्त्यमा सहभागरीहरूले षनम्ानुसारका काय्ड गन्ड सषिम हुने्न् :

• षनषश्त षेित्का लाषग जलवायुमैत्री कृषिकाे याेजना षनमा्डण गन्ड । 

पषहलाे सत्ः  षफल्ड अवलाेकन त्ा याेजनाषनमा्डण 
यस सैर्ास्न्तक सत्मा सहभागरीहरूलाई दुई भागमा षवभाजन गररी कृिक समुदायका खेतमा जानका लाषग पया्डप्त अषभमुखरीकरण 
गररन् । षफल्डमा पुगेपष् प्रते्यक समूहले तरी समुदायसंँग ्लफल गनने्न् र आफूलाई लागेका षजज्ासाहरू राखे्न्न् । 
त्यसक्रममा षवषभन्न सल्ाहसुझाउ पषन षदइन् । षफल्डभ्रमण सषकएपष्, हरेक सहभागरीलाई जलवायु जोस्खमको पषहचान गन्ड 
लगाएर त्यसलाई कम गन्ड जलवायुमैत्री कृषिका सहरी प्रषवषध त्ा अभ्ासका बारेमा सोषधन् ।

खण्ड पाँि
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अभ्ास  
• सहभागरीहरूलाई दुईवटा समूहमा षवभाजन गररी पाचँ देस्ख ् समूह बनाउने र त्यस समूहको टोलरी नेता ्ाने्न;

• त्यसपष् समूहलाइ्ड  भ्रमणमा जाने स्ान त्ा समुदाय र त्यहाँ गएर गररने कामका बारेमा जानकाररी गराउने;

• प्रते्यक समूहलाई जलवायु जोस्खम पतिा लगाएर त्यसको जलवायुमैत्री कृषि योजना बनाउन भने्न;

• त्यसमा सभभाषवत जलवायुमैत्री कृषि प्रषवषध त्ा अभ्ासहरूको पषहचान गररी त्यसमा आबर् हुने षवषभन्न सरोकारवालाहरूको 
भूषमका बारे लेख्न लगाउने;

• सहजकता्डले प्रते्यक समूहलाई चाषहने सहयोग प्रदान गनने;

• प्रते्यक टोलरीनेतालाई प्रतुिषत गन्ड लगाउने र पृष्ठपोिण त्ा सुधार गन्डका लाषग सुझाउ षदने ।

दाेस्ाे सत्ः  सहभागरीको अनुभव त्ा सहजकता्डको पृष्ठपोिण–सङ्कलन 
यस सत्मा सहजकता्डले अायोजकलाई मूल्ाङ्कन त्ा समापनका लाषग हतिान्तरण गनने । त्यसपष् आयोजकले सहभागरीहरूलाई 
काय्डक्रमको षवियमा, त्यसका सत्को सहजरीकरण, स्ान त्ा षवषभन्न पाटालाई मध्नजर गररी पृष्ठपोिण षलने ताषक आगामरी षदनमा 
सुधार गन्ड सषकयोस् । त्यसै गररी सहजकता्डलगायत अन्य सहभागरी त्ा आयोजकलाई अा–अाफना सुझाउ राख्न अनुरोध गनने । 

सहभावगरािूलक िूल्ाङकन 
काय्डक्रमको मूल्ाङ्कन सहभागरीले ताषलमबाट षलएका प्राषवषधक जानकाररी त्ा सूचना र बुझाइलाई आधार मानरी गन्ड सषकन् । 
यसका लाषग आयोजकले सहजकता्डको सहयोगले प्रश्ोतिर षनमा्डण गररी ताषलम शुरु हुनुअगाषर त्ा ताषलम सपन्न भएपष् सहभागरीलाई 
षदन सषकन् ।

तेस्ाे सत् : प्रमाणपत् षवतरण त्ा समापन
यस अस्न्तम सत्मा काय्डक्रमका सहभागरीलाई प्रमाणपत् षवतरण गररन् । त्यसपश्ात् आयोजकले सहभागरी सबैलाई धन्यवाद षददैं  
काय्डक्रमको समापन गररन् ।
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