
पृष्ठरूडम

कृचि र जलवायु एकापसमा अन्तस्डम्बन्न्त छन् जसका कारण रु्ईमधे् एकमा 
आउने पररवत्डनले अकको पक्लाई प्रत्यक् वा अप्रत्यक् रूपमा प्रभाव पारररहेकाे 
हुनछ । हाल चवश्वको खाद्यान्न उत्ार्नको ३२ रे्न्ख ३९ प्रचतशत उतारििावमा 
जलवायुको भूचमका रहेको पाइनछ (१), यसको अ ््ड मकै,धान,गहुँ ुर भटमासजस्ा 
प्रमुख बालीहरूको २० लाखरे्न्ख २ करोर २० लाख टन उत्ार्नमा प्रभाव भने्न 
हुनछ । (१) 

कुल हररतगृह ग्यास उत्सज्डनमा १९ रे्न्ख २९ प्रचतशत भूचमका कृचिजन् खाद्यान्न 
प्रणाचलको रहेको छ ।(२) संयुक्त राट्रि सङ्ीय चवश्व खाद्य त्ा कृचि सङगठन 

(FAO) का अनुसार चवश्वको बि्र्ो जनसङ््ा, पररवचत्डत उपयोगको प्रवृचत्त 
त्ा प्रचतकूल जलवायुका आधारमा सन् २०५० सम्म हालको भन्ा ६० प्रचतशत 
बिी खाद्यान्न उपलवध हुनुपनने हुनछ । (३) अकको एक अध्यनका अनुसार प्रचत 
१ चरग्ी तापक्रम वृन््र्सँगै े कररव ५ प्रचतशत खाद्यान्नको उत्ार्कत्व घट्ने 
अनुमान गररएको छ ।(४)(५)

उन्ल्खीत प्रवृचत्तहरूले साँन्चिकै वृहत् िुनौती तफ्ड  इचगित गर््डछ जसको 
सामना गन्ड सरोकारवालाहरूको समन्वयात्मक काय्डको आवश्यकता पर््डछ ।  

जलवायुमैत्री कृचिले जलवायु पररवत्डनको नयाँ य्ा ््डलाई स्ीकार गर्दै  
कृचिप्रणालीलाई पररमाज्डन (Transform) र चर्शा पररवत्डन (Reorient) 
गरी खाद्यसुरक्ामा सहयोग गनने गरी समाधानको उपाय अगाचर ल्ाएको 
छ । जलवायुमैत्री कृचिका तीन वटा उदे्श्य अ्ा्डत् स्म्भहरू  रहेका  
छन् ः

१) आयआज्डनको समतामूलक वृन्द्ध, खाद्य सुरक्ा र  चवकासका लाचग चर्गो 
रूपमा कृचि उत्ार्कत्व बृन्द्ध गनने;  
२)  कृिकको खेतरे्न्ख राचट्रि य स्रसम्म जलवायु पररवत्डनका अनुकूलन र  
उत्ानशीलताको चनमा्डण गनने ;  
३) सम्भव भएसम्म हररतगृह ग्यास उत्सज्डन घटाउने वा हटाउने ।

जलवायुमैत्री कृचिमा महत्वपूण्ड वैचश्वक काय्ड र लगानीका बावजुर्  वैज्ाचनक पक् 
अपररपक्व रहेको छ । चवचवध अभ्ासहरू, प्रचवचधहरू, सेवाहरू, प्रचक्रयाहरू र 

संस्ागत व्यवस्ाले जलवायुमैत्री कृचिका हरेक स्म्भहरूमा कसरी योगर्ान 
चर्नछन् सा्ै यी चवचभन्न कृचि पया्डवरणीय के्त्र (Agro-ecological range) र 
सामाचजक सन्भ्डमा  स्म्भहरूको बीिको समन्वयको अवस्ामा चनकै कम 
प्रभाणहरू उपलब्ध छन् । 

कुन चवकल्पले  जलवायुमैत्री कृचिका प्रचतफलहरू चनकालछ, कहाँ–कहाँ 
चवकल्पहरू लचक्त गररनुपछ्ड , त्यसको लगानीको पक् र अपेचक्त सामूचहक 
फाइर्ा र बेफाइर्ाहरू, (समचवकास  र श्रमपक् समेचटने गरी) जस्ा चबियमा 
प्रमाणहरू  नू्न मात्रामा रहेका छन् ।   

जलिायुमैत्री	गाउँ		एआरफरिरी	पद्धडत	(The	
Climate	Smart	Vilage	AR4D	Approach)

प्रमाचणत र प्रभावकारी जलवायुमैत्री कृचिको चवकल्पको आवश्यकतालाई 
सम्बोधन गन्ड CCAFS ले जलवायुमैत्री गाउँ पद्धचतको चवकास गरेको छ । 
यो पद्धचत जलवायु पररवत्डनका सन्भ्डमा कृचि अनुसन्ान र चवकासको 
माध्मका रूपमा रहेको छ । यस पद्धचतले ज्ानको खारललाई पररपूचत्ड 
गनने र जलवायुमैत्री कृचिको चवस्ारमा पहल गनने अपेक्ा रान्खएको छ ।  
CSV पद्धचत उपयुक्त र स्ानचवशेिको सहयोगी अवस्ा, वास्चवक 
जीवनमा जलवायुमैत्री कृचिको प्रभावकाररता त्ा ल्ान्डसे्प  
(Landscape) तहरे्न्ख राचट्रि य स्रको  चवस्ारको संयन्त्रको सहचवकासका 
लाचग सहभाचगतामूलक काय्ड अनुसन्ानका चस्र्ान्तमा आधाररत छ ।  

एआरफरडि	(AR4D)	पद्धडतमा	जलिायुमैत्री	
गाउँको	पररकल्पना	(Vision)		

१) बहुसरोकारवालाको चसकाइको मञ् ।

२) जलवायुमैत्री कृचिको प्रभावकाररताको बृहत् प्रमाण जुटाउनका लाचग 
सहभाचगतामूलक परीक्ण र सशक्त कृिक समुर्ाय;

३) नीचतचनमा्डतालाई  स्ानीय तहरे्न्ख चवश्वस्रमा चवस्ारका लाचग पाठ 
चसकाइ जुटाउनका लाचग आधार (Cornerstone)

स्थानीय बथाली परियथेाजनथा  जलवायुमैत्री कृषि ववस्ारका लागि 
ववकासका लागि कृषि अनुसन्ान (AR4D) पद्धषि



सशक्त	
कृषक	
समुदाय

कृिककाे  
ज्ान

राचट्रि य त्ा स्ानीय 
नीचत र याेजना

जलवायुसम्बन्ी 
सूिना र बीमा

राचट्रि य त्ा  
स्ानीय साव्डजचनक र 

चनजी संस्ाहरू

जलवायु त्ा कृचि 
चवकास चवत्त

जलवायुमैत्री कृचिलाई एक बृहत् तहमा चवचवध अभ्ास, 
प्रचवचध, सेवा र संस्ागत चवकल्पहरूको रूपमा चलन 
सचकनछ । (चित्र १) 

अनुकूलनको चनरन्तरताका लाचग स्ानीय क्मता अचभवृन््र् गछ्ड  । यस पद्धचतले 
कृचिमा आधाररत समुर्ायमा सकारात्मक प्रभावको लक्ष्य राखेको छ । जहाँ 
मचहला, कृिक त्ा अन् सामाचजक समूहको सहभाचगताको सुचनचचितता गररनछ ।  
य्ाशक्य लैंचगिक चभन्नताका पक्हरू पत्ता लगाएर जलवायुमैत्री प्रचवचध, 
असल अभ्ास, सेवा प्रचक्रया त्ा संस्ागत चवकल्पहरूका प्रा्चमकीकरण 
र चवकासको सुचनचचितता गरी लैचगिक त्ा सामाचजक समावेशीकरणलाइ्ड 
सम्बोधन गररनछ । 

यो पद्धचत मु् रूपमा स्ानीय त्ा राचट्रि य नीचतचनमा्डताहरूलाई चसकाइको 
स्ान त्ा चवस्ारमा सहयोग पुया्डउने चर्शामा केन््रित रहेको छ । CCAFS 
त्ा यसका साझेर्ारहरू सामाचजक, लैचगिक त्ा जैचवक भौचतक वाधाहरू 
त्ा सहयोगी तत्त्वहरूको ज्ान हाचसल गरी ज्ानको खारललाई कमी गन्ड 
गुणात्मक त्ा मात्रात्मक अनुसन्ान पद्धचतहरू प्रयोग गरररहेका छन् । 
संस्ागत अनुसन्ान जसै् चवचभन्न के्त्रगत त्ा तहगत पहल (राचट्रि य त्ा 
स्ानीय अनुकूलन त्ा नू्नीकरण काय्डक्रम, रोजगारीको पहल, युवा रणनीचत) 
लाई एकीकृत गनने कुराको जानकारीको महत्व आचर् चनकै महत्वपूण्ड हुनछ ।

एक नमूना एआरफररी पद्धचतको  जलवायुमैत्री गाउँले कृिक त्ा अन् 
सरोकारवालाहरूलाई पाँि प्रकारका चनण्डयमा सहयोग गर््डछ र उक्त प्रकारको 
सहयोगको प्रभावकाररताको मूल्ाङ्कनको बारेमा अनुसन्ानको अनुमचत  
चर्नछ ।  

१) वत्डमान र भचवष्यको जलवायुजन् जोन्खम, माटो एवम् सामाचजक 
वातवरणीय अवस्ा त्ा बजारलाई मध्नजर राखरै् गाउँ त्ा समुर्ायको  
कृचि भूउपयोगको योजना एवं वैकन्ल्पक योजना  बनाउन 

२ ) भचवष्यको जलवायु र बजारको पररपे्रक्ष्यमा नकारात्मक अनुकूलन नबने्न 
गरी मोरल प्रयोग गरेर पत्ता लगाइएका CSA पहलहरूको प्रवध्डन गन्ड

३) स्ानीय कृिक समूहसँग सहभागीतामूलक तररकाले खेतीको चसजनभन्ा 
पचहले  चसजनका अनुमानको आधारमा य्ासम्भव उपयुक्त जलवायुमैत्री 
कृचि प्रचवचध, असल अभ्ास, सेवा, प्रचक्रया त्ा संस्ागत चवकल्पका बारेमा 
रणनीचतक चर्शाचनर्नेश (Guidence) प्रर्ान गन्ड, जसमा स्ानीय संस्ाहरू 
जसै् कृिक समूह, जल उपभोक्ता समूह, बजार, जलवायु त्ा कृचि चवकास 
चवत्तीय सहयोगलाई पचन पया्डप् समावेश गररनछ ।  

४) वास्चवक समयको मौसमी भचवष्यवाणी र आईचसटीमा आधाररत स्रोन्नचत 
गररएको कृचि सल्ाहमाफ्ड त पानी/पोिक तत्त्व/उजा्ड उपयोगको प्रभावकाररता 
बिाउन र बली र पशुधनको क्चत हुने अवस्ामा जोन्खम हस्ान्तरण (Risk 
Transfer) गनने  लगायतका राम्ा गुणस्रीय स्ोत साधन (इनपुट) र प्रचवचधको 
पहुँि पुया्डउन  कृिकलाई चर्शााचनर्नेश गनने 

 ५)  जलवायुमैत्री कृचिलाई स्ानीय त्ा राचट्रि य चवकासमा जोर्न नीचतगत बाधा 
त्ा नीचतगत चवकल्पका बारेमा नीचतगत तहमा चर्शाचनर्नेश गनने । यसअन्तग्डत 
चवस्ारका लाचग आच ््डक आवश्यकतालाइ मध्नजर गनने कुरा पचन पर््डछ ।   

(चित्र १) एआरफररी पद्धचतमा जलवायुमैत्री गाउँका खण्डहरू

जलिायुमैत्री	 गाउँ	 एआरफरिरी	 पद्धडतका	 प्रमुख	
डिशेषताहरू	

प्रमाचणत र प्रभावकारी जलवायुमैत्री कृचिको चवकल्पको आवश्यकतालाई 
सम्बोधन गन्ड CCAFS ले जलवायुमैत्री गाउँ पद्धचतको चवकास गरेको छ । 
यो पद्धचत जलवायु पररवत्डनका सन्भ्डमा कृचि अनुसन्ान र चवकासको 
माध्मका रूपमा रहेको छ । यस पद्धचतले ज्ानको खारललाई पररपूचत्ड 
गनने र जलवायुमैत्री कृचिको चवस्ारमा पहल गनने अपेक्ा रान्खएको छ ।  
CSV पद्धचत  उपयुक्त र स्ानचवशेिको सहयोगी अवस्ा, वास्चवक 
जीवनमा जलवायुमैत्री कृचिको प्रभावकाररताका लाचग  र भूपररचध  
(Landscape) तहरे्न्ख राचट्रि य स्रको  चवस्ारको संयन्त्रको सहचवकासका 
लाचग  हो ।

• सहभाचगतामूलक चवचध, प्रचवचध र संस्ागत चवकल्पको परीक्णको स्ान
• त्यस्ो स्ान जहाँ  स्ानीय आवश्यकताका सन्भ्डमा जलवायु 

पररवत्डनलाई बृहत रूपमा चलइनछ, चर्गो अनुकूलन, नकारात्मक 
अनुकूलनलाई चनरुत्साचहत गनने, जलवायुजन् जोन्खमलाई व्यवस्ापन 
गनने,कम भन्ा कम हररतगृह ग्यास उत्सज्डन गनने काय्ड गररनछ ।

• जलवायु पचवत्डन काय्डको  पूण्डतामा आधाररत दृचट्कोण (Holistic  
vision) लाई समाचहत (Embodies) गनने; याे अाफैमा रामवाण  
(Silver bullet) पद्धचत भने होइन ।  

• सामाचजक समावेशीकरण र बहुसरोकारवालाको सहकाय्डको मञ्का 
रूपमा चलइनछ ।   

• जलवायुमैत्री कृचिको चवस्ारको चसद्धान्तमा आधाररत  हुनछ । 
• वैचश्वक त्ा स्ानीय ज्ानलाई जोर्ने काम गछ्ड  ।  
 
जलवायुमैत्री गाउँ पद्धचतले स्ानीय, चनरन्तरतर रूपमा भइरहेको वृन्द्ध 
अनुकूलन त्ा पररवत्डनशील चवकल्पलाई प्रवध्डन गछ्ड  र अने्विण, परीक्ण, त्ा 

जलवायुमैत्री कृचिका 
अभ्ास त्ा  
प्रचवचधहरू

तस्विरः महशे शे्ष्ठ



जलिायुमैत्री	अभ्ासहरू		(Climate	Smart	
Interventions)

जलवायु पररवत्डन त्ा चवचवधतासँग सम्बन्न्त चसएसभी एजेन्डाको भागका 
रूपमा परीक्ण गररएका अभ्ासहरू यसप्रकार छन्ः    

जलवायुमैत्री कृचि अभ्ासहरूको कुनै चनचचित परीक्ण गनने प्ाकेज छैन ।  
अभ्ासहरू चवचभन्न के्त्रमा फरक–फरक हुनछन्, यो कृचि पया्डवरणका 
चवशेिताहरू, चवकासको  स्र, क्मता त्ा कृिकहरूको रूचि र स्ानीय 
सरकारको क्मता र रूचिका आधारमा छनोट गररएको हुनछ । 

जलिायुमैत्री	गाउँ	पद्धडतका	चरणहरू		

CSV AR4D साइट स्ापना गन्ड, पचहलो िरणमा चवचवध  सरोकारवालाहरूका 
बीि चवश्वास र साझेर्ारी चनमा्डण गररनछ र एउटै पद्धचतमा सहमचत गननेे गररनछ 
एक पटक चसएसभी साइटको स्ापना गनने सहमचत भएपचछ  चनम्न प्रमुख 
िरणहरूमा अगाचर बचिनछ । 

१) जलवायु जोन्खम चवशे्िण सचहत आधारभूत मूल्ाङ्कन र लैचगिक त्ा 
सामाचजक समावेशीकरण चवशे्िण 

२)	 जलिायुमैत्री	 गाउँ	 डिजाइनः जलवायुमैत्री अभ्ासहरू, प्रचवचधहरू, 
सेवाहरू, जैचवक, भौचतक, आच ््डक, सामाचजक, लैचगिक नीचतको र संस्ागत 
सन्भ्ड त्ा प्रते्यक गचतचवचधको समायोजन त्ा एकीकृत प्रभावलाइ्ड  पचन 
मध्नजर राखरै् पचहिान र प्रा्चमकीकरण 

३)	प्रमाणहरू	डसज्भनाः  जलवायुमैत्री हस्के्पहरूको मूल्ाङ्कन र चवकास 

४) चवस्ार गनने नीचत त्ा संस्ागत तवरबाट ठारो तहमा चवस्ार  
(Scaling up/Vertical) गररनछ र तेसको तहमा (Scaling out/ 
Horizontal) खेतरे्न्ख खेत पद्धचत र आईसीटीको (सूिना र  सञ्ारको प्रचवचध) 
बाट चवस्ार गररनछ ।

तस्विरः ली–बर्ड फाटेा ेबैंक

माैसममैत्री	अभ्ासहरू
(Weather	Smart)

पानरीमैत्री	अभ्ासहरू
(Water	Smart)

बरीउ/जातमैत्री	
अभ्ासहरू

(Seed/Breed	Smart)

काि्भन/पाेषक	तत्त्वमैत्री	
अभ्ासहरू

(Carbon/Nutrient	
Smart)

संस्ागत/बजारमैत्री	
अभ्ासहरू

(Institutional/	
Market	Smart)

• मौसम पूवा्डनूमान,जलवायु 
सूचित कृचि परामश्डहरू, 
मौसम बीमा, अचग्म 
योजनाको लाचग 
औजारका रूपमा 
जलवायु एनालगहरू, 
नकारात्मक 
अनुकूलनलाई 
चनरुत्साचहत गनने 
रणनीचतहरू

• भूचमगत पानीको 
स्ोतको ररिाज्ड 
(Aquifer recharge), 
विा्डको पानी संकलन, 
पानीको सामुर्ाचयक 
व्ययवस्ापन, लेजरका 
सहायताले जचमन 
सम्ाउने प्रचवचध (Laser 
land leveling),  
सूक्ष्म चसँिाइ  
(Micro Irrigation), 
उँिो व्यारमा चबरुवा 
रोपण (Raised bed 
planting), साैय्ड उजा्डमा 
अाधाररत पम्प  

• अनुकूचलत बाली र 
पशुपक्ीका जातहरू 
र, समुर्ायमा आधाररत 
गचतचवचधहरू सचहतका 
बीउ बैंकहरू  

• कृचि वन, नू्नतम 
खनजोत, भूउपयोग 
प्रणाली, पशु–व्यवस्ापन, 
एकीकृत पोिक तत्त्व 
व्यवस्ापन  जैचवक 
इन्न

• सौय्डउजा्डमा आधाररत 
पम्प   

• अन्तरके्त्रीय सम्बन् 
(Inter sectorial 
linkage) चसकाइका 
मञ् लगायतका स्ानीय 
संस्ाहरू वा कृिक, 
कृिक चसकाइ त्ा 
क्मता अचभृवृन्द्ध, 
आकन्मिक योजना, 
चवत्तीय सेवाहरू, 
बजार सूिना, लैचगिक 
समतामूलक पद्धचतहरू 
र  गैर उत्ार्न जोन्खम  
व्यवस्ापन रणनीचतहरू



तस्विर	 		ली–बर्ड फाेटाे बैंक, नाम उले्ख नभएका जती
डिजाइन		 		ग्ाेइनाेभा (www.growinnova.com)

( चित्र २) जलवायुमैत्री गाउँ पद्धचतको काया्डन्वयनका िरणहरू   
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अाधाररूत	
मूल्ाङ्कन

सरीएसररी	
डिजाइन

प्रमाणहरूकाे	
डसज्भना

डिस्ार	गनने जलिायुमैत्री	
कृषक	समुदाय

जलिायुमैत्री	गाउँ	पररयाेजना

CCAFS, CGIAR को जलवायु पचवत्डन, कृचि र खाद्य सुरक्ामा अनुसन्ान 
काय्डक्रमको आच ््डक सहयोगमा  जैचवक चवचवधता, अनुसन्ान त्ा चवकासका 
लाचग स्ानीय पहल (ली–बर्ड) ले नेपालका २१ गाउँहरूमा जलवायुमैत्री 
गाउँ पररयोजना सञ्ालन गर्दै  आइरहेको छ । बचर््डयाकाे नवलपुर र महोत्तरी 
चजल्ाका ८ गाउँपाचलका त्ा नगरपाचलकाका २१ गाउँ वा समुर्ायका  
५९८ कृिकहरू यस पररयाेजनाबाट प्रत्यक् रूपमा लाभान्न्वत छन् । 
जसमधे् ६४ प्रचतशत मचहलाहरू, ७ प्रचतशत र्चलत  र २७ प्रचतशत जनजाती 
पररवारहरू यस पररयाेजनाका लाभान्न्वत समूहमा पर््डछन् । जहाँ ८ वटा सौय्ड 
उजा्डमा आधाररत र १३ वटा गैर सौय्ड उजा्डमा आधाररत जलवायुमैत्री प्रचवचध 
त्ा अभ्ासहरू अवलम्बन गररएका छन् । यी स्ानका कृिकहरू जलवायु 
पररवत्डन नू्चनकरण, अनुकूलन त्ा खाद्य सुरक्ा जस्ा जलवायुमैत्री कृचिका 
अभ्ासहरू अवलम्बन गगरी चक्रयाचशल समुर्ाय चनमा्डण गन्डतफ्ड  उनू्ख छन् 
।  
पररयाेजना सञ्ाचलत स्ानहरूमा समूचित पानी र पोिक तत्त्व व्यवस्ापन, 
खनजोत र बाली व्यवस्ापनसँग सम्बन्ीत जलवायुमैत्री प्रचवचधहरू 
सहभाचगतामूलक तवरमा अनुसन्ान गररँरै् आएको  छ । यसरी अनुसन्ान 
गररएका प्रचवचधहरूमा सौय्ड उजा्डमा आधाररत चसँिाइ, शून् खनजोत, नू्नतम 
खनजोत, चलफ कलर िाट्ड, चग्न चसकर, एसआरआइ्ड, छरुवा धान खेती प्रचवचध 
आचर् रहेका छन् । सोलार पम्पबाट ३१.२९ हेक्टर खेती योग्य जचमन चसचञ्त 

भएका 
छन् । यसका 
सा्ै नवलपरासीका १७ जना 
कृिकहरूले मौसम र बजारसम्बन्ी जानकारी अध्ड 
साप्ाचहक रूपमा एसएमएसमाफ्ड त चलइरहेका छन् । तरकारी लगायत 
तुलनात्मक रूपमा बचि फाइर्ा हुने बालीहरू लगाउने प्रवृचत बिेको छ । 
पररयोजनाले ७ लाख ५० हजार रूपैंया बराबरको स्ोत स्ानीय चनकायबाट 
पररिालन गन्ड सफल भएको छ । यस पररयोजनाले सूया्डेर्य उजा्ड र IFA 
लगागतका  चनचज के्त्रहरूसँग सहकाय्ड गर्दै  आइरहेको छ । सामुर्ाचयक स्र 
चजल्ा स्र र राचट्रि य स्रको चवस्ार (से्चलङ अप) का प्रयासहरू समेत गर्दै  
आएको यस पररयोजनाको अपेचक्त प्रचतफलको रूपमा  राचट्रि य जलवायुमैत्री 
गाउँ रणनीचतकाे मस्ाैर्ा तयार गनने रहेको छ ।
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