प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश , पोखरा, नेपाल

जलवायुमैत्री गाउँ
जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारे को प्रभावसँग जुध्न योजनाबद्ध रूपमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि र अभ्यासहरू पहिचान, परीक्षण र बिस्तार गरी निश्चित
भौगोलिक क्षेत्रका समुदायको समानुकूलन क्षमता बढाउने पद्धति जलवायुमैत्री गाउँ हो ।

जलवायुमत्
ै री गाउँ का खण्डहरू

किसानहरूका ज्ञान प्रवर्द्धन
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राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहकाे
नीति र योजनामा समावेशिकरण

लगानीकाे अनुमान एवं
अार्थिक स्राेतकाे व्यवस्थापन

जलवायुमैत्री
गाउँ

स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा
सामुदायिक, सरकारी र निजी
संस्थाहरू बिच सहकार्य

जलवायु सम्बन्धी सूचनाको
उपलब्धता र प्रयाेग तथा कृषि
बिमाकाे बिस्तार

उपयुक्त जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि र अभ्यासहरूकाे छनाेट र प्रवर्द्धन

जलवायुमत्
ै री गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणहरू
स्थान छनाैट (Site Selection)
सरोकारवालाहरू (सरकारी, गैरसरकारी, निजी निकाय) बिच छलफलका आधारमा
जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभाव पारे को ठाउँ
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अाधाररेखा सर्वेक्षण (Baseline Study)
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छनौट भएको गाउँ को सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि उत्पादन
प्रणाली, जलवायु परिवर्तनले पारे को/पार्न सक्ने जोखिमको विश्लेषण

»

जलवायु मै�ी
कृ�ष ��व�धह�काे छनाैंट
– 
– कृषक पाेखरी
– साैय

कार्ययाेजना निर्माण (Action Planning)
»

आधाररे खा सर्वेक्षणबाट आएको जानकारी, जलवायु परिवर्तनले पारे को प्रभाव तथा
समुदायको प्राथमिकताको आधारमा सम्पुर्ण कृषक, सरोकारवालाहरूको
सहभागितामा कार्ययोजना निर्माण

कार्यान्वयन (Implementation)
»

विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वय तथा सहलगानीमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि
तथा अभ्यासहरूकाे परीक्षण तथा बिस्तार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि
किसानहरूकाे क्षमता अभिवृद्धि

»

स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवालाहरूकाे सहभागितामा
कार्यक्रमकाे नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

बिस्तार गर्ने (Scaling Up/Out)
»

जलवायुमैत्री गाउँ मा प्रवर्द्धन गरिएका प्रविधि तथा असल अभ्यासहरू अन्य
ठाउँ हरूमा पनि विस्तार गर्न पालिका तथा प्रदे श सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा
समावेश

थप जानकारीका लागि:

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड )
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चित्र तथा डिजाइन: ग्रोइनोभा (www.growinnova.com)

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (Monitoring and Evaluation)

