जलवायुमैत्री कृ षि विस्तारका लागि
विकासका लागि कृ षि अनुसन्धान (AR4D) पद्धति
पृष्ठभूमि
कृषि र जलवायु एकापसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् जसका कारण दु ईमध्ये एकमा
आउने परिवर्तनले अर्को पक्षलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहे काे
हुन्छ । हाल विश्वको खाद्यान्न उत्पादनको ३२ दे खि ३९ प्रतिशत उतारचढावमा
जलवायुको भूमिका रहे को पाइन्छ (१), यसको अर्थ मकै,धान,गहँु ु र भटमासजस्ता
प्रमुख बालीहरूको २० लाखदे खि २ करोड २० लाख टन उत्पादनमा प्रभाव भन्ने
हुन्छ । (१)
कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा १९ दे खि २९ प्रतिशत भूमिका कृषिजन्य खाद्यान्न
प्रणालिको रहे को छ ।(२) संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य तथा कृषि सङगठन
(FAO) का अनुसार विश्वको बढ् दो जनसङ्ख ्या, परिवर्तित उपयोगको प्रवृत्ति
तथा प्रतिकूल जलवायुका आधारमा सन् २०५० सम्म हालको भन्दा ६० प्रतिशत
बढी खाद्यान्न उपलव्ध हुनुपर्ने हुन्छ । (३) अर्को एक अध्ययनका अनुसार प्रति
१ डिग्री तापक्रम वृध्दिसँगै े करिव ५ प्रतिशत खाद्यान्नको उत्पादकत्व घट् ने
अनुमान गरिएको छ ।(४)(५)
उल्लिखीत प्रवृत्तिहरूले साँ च्चिकै वृहत् चुनौती तर्फ इङ्गित गर्दछ जसको
सामना गर्न सरोकारवालाहरूको समन्वयात्मक कार्यको आवश्यकता पर्दछ ।
जलवायुमैत्री कृषिले जलवायु परिवर्तनको नयाँ यथार्थलाई स्वीकार गर्दै
कृषिप्रणालीलाई परिमार्जन (Transform) र दिशा परिवर्तन (Reorient)
गरी खाद्यसुरक्षामा सहयोग गर्ने गरी समाधानको उपाय अगाडि ल्याएको
छ । जलवायुमैत्री कृषिका तीन वटा उद्दे श्य अर्थात् स्तम्भहरू रहे का
छन् ः
१) आयआर्जनको समतामूलक वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र विकासका लागि दिगो
रूपमा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने;
२) कृषकको खेतदे खि राष्ट्रिय स्तरसम्म जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन र
उत्थानशीलताको निर्माण गर्ने ;
३) सम्भव भएसम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने वा हटाउने ।
जलवायुमैत्री कृषिमा महत्वपूर्ण वैश्विक कार्य र लगानीका बावजुद वैज्ञानिक पक्ष
अपरिपक्व रहे को छ । विविध अभ्यासहरू, प्रविधिहरू, सेवाहरू, प्रक्रियाहरू र

स्थानीय बाली परियाेजना

संस्थागत व्यवस्थाले जलवायुमैत्री कृषिका हरे क स्तम्भहरूमा कसरी योगदान
दिन्छन् साथै यी विभिन्न कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र (Agro-ecological range) र
सामाजिक सन्दर्भमा स्तम्भहरूको बीचको समन्वयको अवस्थामा निकै कम
प्रभाणहरू उपलब्ध छन् ।
कुन विकल्पले जलवायुमैत्री कृषिका प्रतिफलहरू निकाल्छ, कहाँ –कहाँ
विकल्पहरू लक्षित गरिनुपर्छ , त्यसको लगानीको पक्ष र अपेक्षित सामूहिक
फाइदा र बेफाइदाहरू, (समविकास र श्रमपक्ष समेटिने गरी) जस्ता बिषयमा
प्रमाणहरू न्यून मात्रामा रहे का छन् ।

जलवायुमैत्री गाउँ   एआरफरडी पद्धति (The
Climate Smart Vilage AR4D Approach)
प्रमाणित र प्रभावकारी जलवायुमैत्री कृषिको विकल्पको आवश्यकतालाई
सम्बोधन गर्न CCAFS ले जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिको विकास गरे को छ ।
यो पद्धति जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र विकासको
माध्यमका रूपमा रहे को छ । यस पद्धतिले ज्ञानको खाडललाई परिपूर्ति
गर्ने र जलवायुमैत्री कृषिको विस्तारमा पहल गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
CSV पद्धति उपयुक्त र स्थानविशेषको सहयोगी अवस्था, वास्तविक
जीवनमा जलवायुमैत्री कृषिको प्रभावकारिता तथा ल्यान्डस्केप
(Landscape) तहदे खि राष्ट्रिय स्तरको विस्तारको संयन्त्रको सहविकासका
लागि सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धानका सिध्दान्तमा आधारित छ ।

एआरफरडि (AR4D) पद्धतिमा जलवायुमैत्री
गाउँ को परिकल्पना (Vision)  
१) बहुसरोकारवालाको सिकाइको मञ्च ।
२) जलवायुमैत्री कृषिको प्रभावकारिताको बृहत् प्रमाण जुटाउनका लागि
सहभागितामूलक परीक्षण र सशक्त कृषक समुदाय;
३) नीतिनिर्मातालाई स्थानीय तहदे खि विश्वस्तरमा विस्तारका लागि पाठ
सिकाइ जुटाउनका लागि आधार (Cornerstone)

जलवायुमैत्री कृषिलाई एक बृहत् तहमा विविध अभ्यास,
प्रविधि, सेवा र संस्थागत विकल्पहरूको रूपमा लिन
सकिन्छ । (चित्र १)
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(चित्र १) एआरफरडी पद्धतिमा जलवायुमैत्री गाउँ का खण्डहरू

जलवायुमैत्री गाउँ एआरफरडी  पद्धतिका प्रमुख
विशेषताहरू
प्रमाणित र प्रभावकारी जलवायुमैत्री कृषिको विकल्पको आवश्यकतालाई
सम्बोधन गर्न CCAFS ले जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिको विकास गरे को छ ।
यो पद्धति जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र विकासको
माध्यमका रूपमा रहे को छ । यस पद्धतिले ज्ञानको खाडललाई परिपूर्ति
गर्ने र जलवायुमैत्री कृषिको विस्तारमा पहल गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
CSV पद्धति उपयुक्त र स्थानविशेषको सहयोगी अवस्था, वास्तविक
जीवनमा जलवायुमैत्री कृषिको प्रभावकारिताका लागि
र भूपरिधि
(Landscape) तहदे खि राष्ट्रिय स्तरको विस्तारको संयन्त्रको सहविकासका
लागि हो ।
•

सहभागितामूलक विधि, प्रविधि र संस्थागत विकल्पको परीक्षणको स्थान

•

त्यस्तो स्थान जहाँ स्थानीय आवश्यकताका सन्दर्भमा जलवायु
परिवर्तनलाई बृहत रूपमा लिइन्छ, दिगो अनुकूलन, नकारात्मक
अनुकूलनलाई निरुत्साहित गर्ने, जलवायुजन्य जोखिमलाई व्यवस्थापन
गर्ने,कम भन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने कार्य गरिन्छ ।

•

जलवायु पविर्तन कार्यको पूर्णतामा आधारित दृष्टिकोण (Holistic
vision) लाई समाहित (Embodies) गर्ने; याे अाफैमा रामवाण
(Silver bullet) पद्धति भने होइन ।

•

सामाजिक समावेशीकरण र बहुसरोकारवालाको सहकार्यको मञ्चका
रूपमा लिइन्छ ।

•

जलवायुमैत्री कृषिको विस्तारको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

•

वैश्विक तथा स्थानीय ज्ञानलाई जोड् ने काम गर्छ ।

जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिले स्थानीय, निरन्तरतर रूपमा भइरहे को वृद्धि
अनुकूलन तथा परिवर्तनशील विकल्पलाई प्रवर्धन गर्छ र अन्वेषण, परीक्षण, तथा

तस्विरः महेश श्रेष्ठ
अनुकूलनको निरन्तरताका लागि स्थानीय क्षमता अभिवृध्दि गर्छ । यस पद्धतिले
कृषिमा आधारित समुदायमा सकारात्मक प्रभावको लक्ष्य राखेको छ । जहाँ
महिला, कृषक तथा अन्य सामाजिक समूहको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिन्छ ।
यथाशक्य लंैङ्गिक भिन्नताका पक्षहरू पत्ता लगाएर जलवायुमैत्री प्रविधि,
असल अभ्यास, सेवा प्रक्रिया तथा संस्थागत विकल्पहरूका प्राथमिकीकरण
र विकासको सुनिश्चितता गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलार्इ
सम्बोधन गरिन्छ ।
यो पद्धति मुख्य रूपमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय नीतिनिर्माताहरूलाई सिकाइको
स्थान तथा विस्तारमा सहयोग पुर्या उने दिशामा केन्द्रित रहे को छ । CCAFS
तथा यसका साझेदारहरू सामाजिक, लैङ्गिक तथा जैविक भौतिक वाधाहरू
तथा सहयोगी तत्त्वहरूको ज्ञान हासिल गरी ज्ञानको खाडललाई कमी गर्न
गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसन्धान पद्धतिहरू प्रयोग गरिरहे का छन् ।
संस्थागत अनुसन्धान जस्तै विभिन्न क्षेत्रगत तथा तहगत पहल (राष्ट्रिय तथा
स्थानीय अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम, रोजगारीको पहल, युवा रणनीति)
लाई एकीकृत गर्ने कुराको जानकारीको महत्व आदि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एक नमूना एआरफरडी पद्धतिको जलवायुमैत्री गाउँ ले कृषक तथा अन्य
सरोकारवालाहरूलाई पाँ च प्रकारका निर्णयमा सहयोग गर्दछ र उक्त प्रकारको
सहयोगको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कनको बारे मा अनुसन्धानको अनुमति
दिन्छ ।
१) वर्तमान र भविष्यको जलवायुजन्य जोखिम, माटो एवम् सामाजिक
वातवरणीय अवस्था तथा बजारलाई मध्यनजर राख्दै गाउँ तथा समुदायको
कृषि भूउपयोगको योजना एवं वैकल्पिक योजना बनाउन
२ ) भविष्यको जलवायु र बजारको परिप्रेक्ष्यमा नकारात्मक अनुकूलन नबन्ने
गरी मोडल प्रयोग गरे र पत्ता लगाइएका CSA पहलहरूको प्रवर्धन गर्न
३) स्थानीय कृषक समूहसँग सहभागीतामूलक तरिकाले खेतीको सिजनभन्दा
पहिले सिजनका अनुमानको आधारमा यथासम्भव उपयुक्त जलवायुमैत्री
कृषि प्रविधि, असल अभ्यास, सेवा, प्रक्रिया तथा संस्थागत विकल्पका बारे मा
रणनीतिक दिशानिर्दे श (Guidence) प्रदान गर्न, जसमा स्थानीय संस्थाहरू
जस्तै कृषक समूह, जल उपभोक्ता समूह, बजार, जलवायु तथा कृषि विकास
वित्तीय सहयोगलाई पनि पर्याप्त समावेश गरिन्छ ।
४) वास्तविक समयको मौसमी भविष्यवाणी र आईसिटीमा आधारित स्तरोन्नति
गरिएको कृषि सल्लाहमार्फ त पानी/पोषक तत्त्व/उर्जा उपयोगको प्रभावकारिता
बढाउन र बली र पशुधनको क्षति हुने अवस्थामा जोखिम हस्तान्तरण (Risk
Transfer) गर्ने लगायतका राम्रा गुणस्तरीय स्रोत साधन (इनपुट) र प्रविधिको
पहँु च पुर्या उन कृषकलाई दिशाानिर्दे श गर्ने
५) जलवायुमैत्री कृषिलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय विकासमा जोड् न नीतिगत बाधा
तथा नीतिगत विकल्पका बारे मा नीतिगत तहमा दिशानिर्दे श गर्ने । यसअन्तर्गत
विस्तारका लागि आर्थिक आवश्यकतालाइ मध्यनजर गर्ने कुरा पनि पर्दछ ।

जलवायुमैत्री अभ्यासहरू  (Climate Smart
Interventions)
जलवायु परिवर्तन तथा विविधतासँग सम्बन्धित सिएसभी एजेन्डाको भागका
रूपमा परीक्षण गरिएका अभ्यासहरू यसप्रकार छन्ः
जलवायुमैत्री कृषि अभ्यासहरूको कुनै निश्चित परीक्षण गर्ने प्याकेज छै न ।
अभ्यासहरू विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक हुन्छन्, यो कृषि पर्यावरणका
विशेषताहरू, विकासको स्तर, क्षमता तथा कृषकहरूको रूचि र स्थानीय
सरकारको क्षमता र रूचिका आधारमा छनोट गरिएको हुन्छ ।

जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिका चरणहरू  
CSV AR4D साइट स्थापना गर्न, पहिलो चरणमा विविध सरोकारवालाहरूका
बीच विश्वास र साझेदारी निर्माण गरिन्छ र एउटै पद्धतिमा सहमति गर्नेे गरिन्छ
एक पटक सिएसभी साइटको स्थापना गर्ने सहमति भएपछि निम्न प्रमुख
चरणहरूमा अगाडि बढिन्छ ।
१) जलवायु जोखिम विश्लेषण सहित आधारभूत मूल्याङ्कन र लैङ्गिक तथा
सामाजिक समावेशीकरण विश्लेषण

माैसममैत्री अभ्यासहरू
(Weather Smart)

•

मौसम पूर्वा नूमान,जलवायु
सूचित कृषि परामर्शहरू,
मौसम बीमा, अग्रिम
योजनाको लागि
औजारका रूपमा
जलवायु एनालगहरू,
नकारात्मक
अनुकूलनलाई
निरुत्साहित गर्ने
रणनीतिहरू

पानीमैत्री अभ्यासहरू
(Water Smart)

•

भूमिगत पानीको
स्रोतको रिचार्ज
(Aquifer recharge),
वर्षाको पानी संकलन,
पानीको सामुदायिक
व्ययवस्थापन, लेजरका
सहायताले जमिन
सम्याउने प्रविधि (Laser
land leveling),
सूक्ष्म सिँचाइ
(Micro Irrigation),
उँ चो व्याडमा बिरुवा
रोपण (Raised bed
planting), साै र्य उर्जामा
अाधारित पम्प

तस्विरः ली–बर्ड फाेटाे बैंक
२) जलवायुमैत्री गाउँ डिजाइनः जलवायुमैत्री अभ्यासहरू, प्रविधिहरू,
सेवाहरू, जैविक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक नीतिको र संस्थागत
सन्दर्भ तथा प्रत्येक गतिविधिको समायोजन तथा एकीकृत प्रभावलार्इ पनि
मध्यनजर राख्दै पहिचान र प्राथमिकीकरण
३) प्रमाणहरू सिर्जनाः जलवायुमैत्री हस्तक्षेपहरूको मूल्याङ्कन र विकास
४) विस्तार गर्ने नीति तथा संस्थागत तवरबाट ठाडो तहमा विस्तार
(Scaling up/Vertical) गरिन्छ र तेर्सो तहमा (Scaling out/
Horizontal) खेतदे खि खेत पद्धति र आईसीटीको (सूचना र सञ्चारको प्रविधि)
बाट विस्तार गरिन्छ ।

बीउ/जातमैत्री
कार्वन/पाेषक तत्त्वमैत्री
अभ्यासहरू
अभ्यासहरू
(Seed/Breed Smart) (Carbon/Nutrient
Smart)

•

अनुकूलित बाली र
पशुपक्षीका जातहरू
र, समुदायमा आधारित
गतिविधिहरू सहितका
बीउ बैंकहरू

•

कृषि वन, न्यूनतम
खनजोत, भूउपयोग
प्रणाली, पशु–व्यवस्थापन,
एकीकृत पोषक तत्त्व
व्यवस्थापन जैविक
इन्धन

•

सौर्यउर्जामा आधारित
पम्प

संस्थागत/बजारमैत्री
अभ्यासहरू
(Institutional/
Market Smart)

•

अन्तरक्षेत्रीय सम्बन्ध
(Inter sectorial
linkage) सिकाइका
मञ्च लगायतका स्थानीय
संस्थाहरू वा कृषक,
कृषक सिकाइ तथा
क्षमता अभिृवृद्धि,
आकस्मिक योजना,
वित्तीय सेवाहरू,
बजार सूचना, लैङ्गिक
समतामूलक पद्धतिहरू
र गैर उत्पादन जोखिम
व्यवस्थापन रणनीतिहरू

अाधारभूत
मूल्याङ्कन

सीएसभी
डिजाइन

प्रमाणहरूकाे
सिर्जना

जलवायुमैत्री
कृषक समुदाय

विस्तार गर्ने

( चित्र २) जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिको कार्यान्वयनका चरणहरू

जलवायुमैत्री गाउँ परियाेजना
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साथै नवलपरासीका १७ जना
कृषकहरूले मौसम र बजारसम्बन्धी जानकारी अर्ध
साप्ताहिक रूपमा एसएमएसमार्फ त लिइरहे का छन् । तरकारी लगायत
तुलनात्मक रूपमा बढि फाइदा हुने बालीहरू लगाउने प्रवृति बढे को छ ।
परियोजनाले ७ लाख ५० हजार रूपैंया बराबरको स्रोत स्थानीय निकायबाट
परिचालन गर्न सफल भएको छ । यस परियोजनाले सूर्याे दय उर्जा र IFA
लगागतका निजि क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्दै आइरहे को छ । सामुदायिक स्तर
जिल्ला स्तर र राष्ट्रिय स्तरको विस्तार (स्केलिङ अप) का प्रयासहरू समेत गर्दै
आएको यस परियोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको रूपमा राष्ट्रिय जलवायुमैत्री
गाउँ रणनीतिकाे मस्याैदा तयार गर्ने रहे को छ ।
/fd]5fk

wgi' ff

CCAFS, CGIAR को जलवायु पविर्तन, कृषि र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धान
कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका
लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड ) ले नेपालका २१ गाउँ हरूमा जलवायुमैत्री
गाउँ परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहे को छ । बर्दियाकाे नवलपुर र महोत्तरी
जिल्लाका ८ गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाका २१ गाउँ वा समुदायका
५९८ कृषकहरू यस परियाे जनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् ।
जसमध्ये ६४ प्रतिशत महिलाहरू, ७ प्रतिशत दलित र २७ प्रतिशत जनजाती
परिवारहरू यस परियाे जनाका लाभान्वित समूहमा पर्दछन् । जहाँ ८ वटा सौर्य
उर्जामा आधारित र १३ वटा गैर सौर्य उर्जामा आधारित जलवायुमैत्री प्रविधि
तथा अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएका छन् । यी स्थानका कृषकहरू जलवायु
परिवर्तन न्यूनिकरण, अनुकूलन तथा खाद्य सुरक्षा जस्ता जलवायुमैत्री कृषिका
अभ्यासहरू अवलम्बन गगरी क्रियाशिल समुदाय निर्माण गर्नतर्फ उन्मूख छन्
।
परियाे जना सञ्चालित स्थानहरूमा समूचित पानी र पोषक तत्त्व व्यवस्थापन,
खनजोत र बाली व्यवस्थापनसँग सम्बन्धीत जलवायुमैत्री प्रविधिहरू
सहभागितामूलक तवरमा अनुसन्धान गरिँ दै आएको छ । यसरी अनुसन्धान
गरिएका प्रविधिहरूमा सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाइ, शून्य खनजोत, न्यूनतम
खनजोत, लिफ कलर चार्ट, ग्रिन सिकर, एसआरआर्इ, छरुवा धान खेती प्रविधि
आदि रहे का छन् । सोलार पम्पबाट ३१.२९ हे क्टर खेती योग्य जमिन सिञ्चित
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