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तयारकताताहरू: अास्ा भुसाल,  लक्ष्मण खत्री, सन्ाेष न्ाैपाने र परी्ाम्बर श्ेष्ठ,  लरी–्बर्ड

जलिायु पररित्डनले कृवि के्त्रमा पारेको प्रभािसँि जुध्न योजनाबद्ध रूपमा जलिायुमैत्री कृवि प्रविवध र अभ्ासहरू पवहचान, परीक्ण र वबस्ार िरी वनवचित 
भौिोवलक के्त्रका समुदायको समानुकूलन क्मता बढाउने पद्धवत जलिायुमैत्री िाउँ हो ।

 » छनौट भएको िाउँको सामावजक तथा आवथ्डक सिवेक्ण, कृवि उत्ादन 
प्रणाली, जलिायु पररित्डनले पारेको/पान्ड सके् जोखखमको विशे्िण 

 » विवभन्न सरोकारिालाहरूको समन्वय तथा सहलिानीमा जलिायुमैत्री कृवि प्रविवध 
तथा अभ्ासहरूकाे परीक्ण तथा वबस्ार िरी काय्डक्रम काया्डन्वयनका लावि 
वकसानहरूकाे क्मता अवभिृखद्ध 

 » सथानीय तथा रावट्रि य स्रका सरोकारिालाहरूकाे सहभावितामा 
काय्डक्रमकाे वनयवमत अनुिमन तथा मूल्ाङ्कन

 » जलिायुमैत्री िाउँमा प्रिद्ध्डन िररएका प्रविवध तथा असल अभ्ासहरू अन्य 
ठाउँहरूमा पवन विस्ार िन्ड पावलका तथा प्रदेश सरकारको िावि्डक काय्डक्रममा 
समािेश

 » सरोकारिालाहरू (सरकारी, िैरसरकारी, वनजी वनकाय) वबच छलफलका आधारमा 
जलिायु पररित्डनले बढी प्रभाि पारेको ठाउँ

सथान छनाैट (Site Selection)

अाधाररेखा सरेताक्षण (Baseline Study) 

 » आधाररेखा सिवेक्णबाट आएको जानकारी, जलिायु पररित्डनले पारेको प्रभाि तथा 
समुदायको प्राथवमकताको आधारमा समु्ण्ड कृिक, सरोकारिालाहरूको 
सहभावितामा काय्डयोजना वनमा्डण 

कायतायाेजना डनराताण (Action Planning)

कायातानरयन (Implementation)

अनुगरन तथा रूलयाङकन (Monitoring and Evaluation)

बिसतार गनेता (Scaling Up/Out)
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डकसानहरूका ज्ान प्ररर्तान

उपयुक्त जलरायुरैत्ररी कृडि प्रबरचध र अभयासहरूकाे छनाेट र प्ररर्तान

 सथानरीय तथा राष्ट्रिय तहरा 
सारुदाबयक, सरकाररी र डनजरी 

संसथाहरू बिि सहकायता

लगानरीकाे अनुरान एरं 
अाबथताक स्ाेतकाे वयरसथापन

राष्ट्रिय तथा सथानरीय तहकाे  
नरीडत र योजनारा सरारेशिकरण

जलरायु समिनधरी सूिनाको 
उपलबधता र प्रयाेग तथा कृडि 
बिराकाे बिसतार

जलवायमुतै्री गाउँ काय्यक्रम काययान्वयनका चरणहरू

जलवायमुतै्री गाउँका खण्डहरू

              
     

            

जलवायु मै�ी 
कृ�ष ��व�धह�काे छनाैंट

–  
– �ृ�ष पखरी
– सैय स

जलवायुमैैत्री  
गाउँ
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