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माध्यम हो । ९०% सजीव वस्तुलाई त्नको जीवनचक्रमा कतु नै बेला माटोले आश्र्य 
दिएको हतुन्छ । पथृवीको २५% जैववक ववववध्ाको घर र बाँचने आधार, ९५% 
खानाको श्रो् साथै  एक हेकटर क्ेत्रफलमा ितुइ गाइको ् ौल बराबर व्याकटेरर्या रहने 
सथान र त्नले काब्बन घटाउने र भण्ारण हतुने माटो हो । 

माटोमा नूतनलोपना प्ाकृत्क रुपले र मातनसको कृ्याकलापले हतुने 
गि्ब्छ ।सो व्यवसथापन गन्ब IAEA ले माटो सतुहाउँिो ववकास गरेका वाली, फलफतु ल 
र घाँसका जा्हरु, सतुखखा क्ेत्रमा थोपा तसचाईले ३०-६०% पानी कम लागने र सम्य 
सम्यमा तसंचाइ दिने प्ववतधले उतपािन बढाउन सफल भएका ्छन (7)।
7. जलवा्यतु अनतुकूतल् खे्ी (Climate smart agriculture)

जलवा्यतु पररव््बनका कारणले ्ापक्रममा बदृ्ी,पानी पनने सवरुप र मात्रामा 
फरक, ्ा्ो वा चचसो हावाको बहावट, वहउँ पगलने,समतुनद्रमा पानीको स्ह बढने, 
अत्यातधक सतुखखा, बाढी, पवहरो, माटोमा क्ारर्यपन बढिो, कृवि क्ेत्र र उब्बराशचति 
घटिो कारणको बाबजतुि सन ् २०५० मा ९.६ तबतल्यन पतुगने अनतुमान गररएको 
जनसंख्यालाई चावहने खाद्ान्न पतुराउन अवहलेको उतपािनमा ५०% बदृ्ी गनतु्ब 
पि्ब्छ ।्यसकोलातग IAEA/FAO ले सिस्य राष्ट्रहरुमा अनतुगमन र अध्य्यन गरी ्यसले 
पारेको असर ्यवकन गनने र जलवा्यतु अनतुकूतल् कृवि अवलमवनमा जो् दिने 
का्य्बक्रममा सह्योग गरेको ्छ । ्यसमा फलआउट रेत््यो न्ूयचकलसाइ् रेत््योधममी 
पिाथ्बको प््योगबाट भकू््य तन्यनत्रण, काब्बन-१३, अचकसजन-१८ र नाइट्ोजन-१५को 
प््योग गरी रसा्यतनक मल र पानीको प्भावकारर्ा बढाइ उतपािनमा बदृ्ी, पशतुमा 
लागने रोगहरुको पवहचान र त्नको व्यवसथापन,कृत्म गभा्बधान,भ् तुण प्त्यारोपण र नश्ल 
सतुधार,्रकारी र फलफतु लमा फल कतु हाउने औसंा, पशतुमा परजीवी सानने चिंगा, 
मातनसमा रोग सानने लामखतुटे्को तन्यनत्रण गन्बमा नपतुंसक कीराको उतपािन गरी प््योग, 
म्ूयटेसन तरित्ङ्ग प्ववतधद्ारा वालीमा ्छोटो अवधीमा रोग कीरा अवरोधक जा्को 
ववकास, सतुखखा वा वाढी सहन सकने, खान सवादिलो र वढी उतपािन दिने वाली वा 
ववरुवाको जा्को ववकास, खाद्ान्नको सवच्छ्ा र सतुरक्ा, अन्रावष्ट्र्य व्यापारमा ववरुवा 
वा ववरुवाजन्य पिाथ्बमा संभावव् रोग कीराको प्कोप तन्यनत्रणमा रेत््यसनको प््योग 
गररिै आएको ्छ ।
8. खाद्  सवच्छ्ा र पशतु सवासथ्य प््योगशाला ( Food safety and veteri-

nary laboratory)

IAEA/FAO को सह्योगमा बोतसवाना, मंगोतल्या, नातमतब्या, नाइजेरर्या, 
पावकस्ान, िचक्ण अवरिका र ्यतुगाण्ामा अन्रावष्ट्र्यस्रको खाद् सवच्छ्ा समवधी 
का्य्बमा मान्य्ा प्ाप्त (ISO/IEC 17025:2017) प््योगशाला सथापना भएका ्छन । 
एचश्या र अवरिकामा पनने सिस्य राष्ट्रहरुमा पशतु समवनधी रोग पवहचान गनने रावष्ट्र्य 
प््योगशालाहरुको ्छा्ा संगठनको रुपमा का्य्ब गन्ब शतुरु भएको ्छ । खाद् र 
वा्ावरण संरक्ण समवनधी साइबस््ब ोफ्ब मा सथावप् प््योगशालाले वस्तुको 
आतधकाररक्ा, खाद् सवच्छ्ा र गतुणस्रकोलातग ्ातलम, अनतुसनधान र ववकासका 
का्य्बहरु सत्चालन गि्ब्छ ।
9. भकू््य तन्यनत्रण ( Soil erosion control) 

कररव १.५ ववतल्यन अथा्ब् ववश्वको एक त्हाई जनसंख्या कम उव्बरा 
माटोमा खे्ी गि्ब्छन । ववश्वमा विनेनी ३६ तबतल्यन टन खे्ी ्योगग उब्बरा माटो 
भकू््य भइ नोकसानी हतुने गि्ब्छ । फलआउट रेत््यो न्ूयचकलसाइ्(fallout 
radionuclicides) जस्ै केतस्यम-१३७, तल्-२१० र बेररतल्यम-७ प्ववतधले 
भकू््यको मूल्याङ्कन गरी ्छोटो र मध्यम अवतधमा भकू््य हतुने र रोवकने प्कृ्या अपनाई 
परमपराग् ्ररका भनिा ्छोटो अवतधमा भकू््य तन्यनत्रण गन्ब सवकन्छ । ववशेि चसथर 
आइसोटपस प्ववतधमा काब्बन-१३ ले भकू््यको प्कृत् र माटोको उव्बरापन घटनतुको 
कारण पत्ा लगाइ सो को व्यवसथापनको का्य्ब गररन्छ ।
10. प्ाववतधक सह्योग (Technical cooperation)
अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब एजेनसीले ववकतस् गरेका खाद् सतुरक्ा, पानीको 

श्रो्को व्यवसथापन, मानव र पशतु सवासथ्य  लगा्य् मातथ उललेचख् क्ेत्रहरुमा 
एचश्या र अवरिकामा पशतुको रोग पवहचान गनने प््योगशालाको सथापना,परमाणतु 
उजा्बको संरचना, ववकास र सतुरक्ा समवनधीका  का्य्बहरु अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब 
एजेनसी र क्ेतत्र्य सह्योगी संिौ्ा माफ्ब ् हतुने गि्ब्छन ।्यस्ा सह्योगी का्य्बक्रमहरु 
१५० भनिा बढी राष्ट्रहरुमा शाचन् र ववकासकोलातग परमाणतु (Atom for peace and 
development ) अन्रग् रहेर पचचिम अवरिकामा िेचखएको इबोला भाइरस, ल्यावटन 
अमेररका र क्यारेवव्यन क्ेत्रमा िेचखएको जीका भाइरस रोगको आकचसमक सेवा, 
एचश्या र ल्यावटन अमेररकामा भएको प्ाकृत्क ववपि व्यवसथापन गन्ब साथै दिगो 
ववकासको लक् प्ाप्त गन्ब ्यस एजेनसीले सह्योग पतुराउँिै आएको ्छ ।

तनसकि्ब र सतुिाव
रेत््योधममी पिाथ्बहरुको िैतनक जीवनमा मानव सवासथ्य,उजा्ब, खाद् र कृवि, उद्ोग, 

पानी र वा्ावरण संरक्ण र जलवा्यतु पररव््बनले पारेको असरलाई न्ूयतनकरण गन्बमा सह्योग 
पतुराउन ववकतस् भएका परमाणतु प्ववतधहरुको सिस्य राष्ट्रहरुले प््योग गिा्ब सतुरचक्् र रेखिेख 
पतुराएर का्य्बववधी अनतुसार त्नको प््योग गरेमा दिगो ववकासका लक्हरु प्ाप्त गन्ब उप्योगी 
हतुने्छन ।
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परमाणतुको उतपचत् र प््योग
जब परमाणतुको न्ूयचकल्यस टतुक्रा टतुक्रा वा  ववच्ेछिन भएर अत् शतुक्म 

न्ूयचकलआई बनि्छ त्यसबाट न्ूयचकल्यर उजा्ब तनसकन्छ ।्यसरर टतुक्रा भएको ठूलो 
परमाणतु ्ूयरातन्यम- २३५ र पलूटोतन्यम-२३९ ले उजा्ब उतपािन गि्ब्छन ।शतुरुमा 
व्यनीहरु ववजतुली, भउूपग्रह, रकेट, हत््यार वा बमको रुपमा पतन प््योग हतुने गि्बथे। 
्ूयरातन्यम परमाणतुबाट ववद्त्ु  उतपािन गनने का्य्ब सन ्१९५० को िशकमा शतुरु भएको 
हो ।

एक ग्राम ्ूयरातन्यमले ्ीन टन कोइलाको बराबर उजा्ब दिने गि्ब्छ (14)। 
व्यनीहरुबाट तनसकेको फोहरहरु (radioactive waste) ले अलफा, बीटा र गामा 
वववकरणहरु तनकालने र फोहरको आधारमा नष्ट हतुन केही सेकेण् िेचख ४.५ ववतल्यन 
वि्ब (uranium -238) लागने हतुन्छ । 

हाम्ो प्कृत्मा हजजारै प्कारका रेत््योधममी पिाथ्ब हरु (radioisotops) 
पाइन्छन र २०० भनिा बढी न्ूयचकल्यर रर्याकटर र एचससतल्यरबाट आइसोटोपसहरु 
उतपािन हतुन्छन । प्ाकृत्क रुपले नष्ट हतुने ्यस्ा परमाणतुलाई रेत््योधममी पिाथ्ब भतनन्छ 
र व्यनीहरुको प््योग िैतनक जीवनमा मानव सवासथ्य,उजा्ब, खाद् र कृवि, उद्ोग, पानी 
र वा्ावरण संरक्णमा हतुने गरेको ्छ ।   

अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब एजेनसीको सथापना
परमाणतु प्ववतधको आववषकार पत्छ ्यसको प््योग वम वा हत््यारमा हतुन खच्ब ्र पैिा 
गरररहेको अवसथामा सन ्१९५३ त्सेमवर ८ मा अमेररकन राष्ट्रपत् Eisenhower  ले 
सं्यतुति राष्ट्रसंघको साधारण सभामा शाचन्का लातग परमाणतु (Atom for Peace) र सो 
का्य्बकोलातग अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब एजेनसी सथापना गन्ब प्स्ाव गरेकाले त्यसको 
औचचत्यलाई ध्यानमा राखिै सन ्१९५६ अकटतुबरमा ८१ राष्ट्रले समथ्बन गरे ।शाचन्का 
लातग परमाणतुको प््योग गन्ब सं्यतुति राष्ट्रसंघ अन्रग्को अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब 
एजेनसी (International Atomic Energy Agency) को सथापना भ्यो । सन ्१९५७ 
जतुलाई २९ मा भएको राष्ट्रहरुको प्त्तनतधहरुको साधारण सभाले ्यस एजेनसीको प्धान 
का्या्बल्य अवष्ट्र्याको तभ्यनामा सथापना गनने भनी  तनण्ब्य गरर्यो । सन २०२१ अवप्ल 
७ समम एचश्या-प्यातसवफक क्ेत्रका २२ राष्ट्रहरु सवह् जममा ववश्वका १७३ राष्ट्रहरु 
्यसका सिस्य भएका ्छन । नेपालले ्यस एजेनसीको सन २००८ जतुलाई ८ मा 
सिस्य्ा तलएको हो।अवरिका, एचश्या-प्यातसवफक, ल्यावटन अमेररका-क्यारातब्यन र 
एचश्याका अरब राष्ट्रहरुमा अन्रावष्ट्र्य परमाणतु उजा्ब एजेनसी र क्ेतत्र्य सह्योग समिौ्ा 
माफ्ब ् परमाणतु प्ववतधको शाचन् र ववकासका का्य्बक्रमहरु गिदै  आएका ्छन ्।

गैर कृवि क्ेत्रमा परमाणतु प्ववतधको प््योग
1. मातनस र जनावरको औिधी
2. सवासथ्यका औजार उपकरणहरु
3. जनावरको िाना र चपाउने पिाथ्ब
4. खाद् र वा्ावरणी्य उतपािन
5. सौनि्य्बका सामाग्रीहरु
6. मोटरको्ार र सामाग्रीको  सवरुपमा 

पररव््बन
7. जेमस सटोन
8. क्ूयरर्यो सामाग्री
9. प्याकेचजङ्ग:औिधी र सवासथ्यका औजार 

उपकरणहरु राख्,े िूधको के्रट,खानेकतु रा 
प्यावकङ्ग गनने

कृवि र खाद् क्ेत्रमा परमाणतु प्ववतधको प््योग 
सं्यतुति राष्ट्रसंघको खाद् ्था कृवि सङ्गठनले (FAO) ले सन ्२०१९ को 

गरेको अध्य्यनले कररव ६९० तमतल्यन अथा्ब् प्त्ेयक िशमा एक मातनस िीघ्ब 
कतु पोिणबाट वपत्् ्छन भनी भनेको ्छ । रेत््यो आइसोटोपस र रेत््यसनको प््योगबाट 
खाद् ्था कृवि क्ेत्रमा ्यस्ो कतु पोिणलाई घटाउन IAEA र FAO तमलेर न्ूयचकल्यर 

र बा्योटेकनोलोजीको माध्यमद्ारा िीगो खाद् र कृवि ववकासका का्य्बहरु गिदै आएका 
्छन ।   
वववकरणद्ारा उपचार (Radiation and irradiation)

कतु नै वस्तु जसलाई न्ूयचकल्यर रेत््यसनको प््योग गरी तनसंक्रमण र उपचार 
गररन्छ भने त्यो इरात््यसन हो । इरात््यसन गिा्ब थोरै मात्रामा वववकरण उजा्बको प््योग 
गनने गररन्छ (1) । रेत््यसन आ्योनाजेसन र नन-आ्योनाजेसन  ितुइ प्कारका ्छन भने 
गामारेज, एकसरे र इलेकट्ोन बीम इरात््यसनको श्रो् हतुन (9, 15) । वववकरणद्ारा उपचार 
गररने वस्तु र त्यसलाई दिइने मात्राको आधारमा ्ीन प्कारका ्छन (3)।

दिने मात्रा के को लागी प््योग के मा प््योग हतुने

१ वकलोग्र े
भनिा कम

उम्न रोकने, परजीवी र कीराको 
प्कोप, ढीला पाकने

आलतु, प्याज, लसतुन, अितुवा, ्रुल, 
खाद्ान्न, ्ाजा ्रकारी र फलफतु ल, 

सतुखखा खानेकतु रा 

१-१० 
वकलोग्रे

उपभोग गनने सम्यावधी बढने, रोगका 
जीवाणतुबाट हतुने रोगले स्ाउने रोकने

मा्छा, सटे्बेरी, च्याउ, तसफतु ्, कतु खतुरा 
वा अन्य जनावरको मासतु

१० वकलो 
ग्र ेभनिा बढी

सवासथ्यका औजार उपकरण र 
मेशीनररहरुको तनसंक्रमण 

तसफतु ्, कतु खतुरा वा अन्य जनावरको 
मासतु, ््यारी खानेकतु रा, मसला 

IAEA, FAO, CODEX, WHO ले खाद्ान्नमा वववकरणको प््योगको मापिण् बनाउने 
का्य्ब गरेका ्छन ्।ववश्वमा साठी भनिा बढी िेशहरुमा खाद्ान्न, गे्ागत्ु ी, 
्रकारी, फलफतु ल, मसला र मासतुमा वववकरण प्ववधीको प््योग गन्ब तन्यम 
कानूनहरु बनीसकेका ्छन। 
वववकरणद्ारा उपचार के के मा गन्ब सवकन्छ र ्यसबाट हतुने फा्यिाहरु

1. खाद् सवच्छ्ा र गतुणस्र (Food safety and quality)

खानेकतु रा वववकरणद्ारा प्सोधन  गिा्ब केहीमा पौवष्टक ्तव बढने, रोग कीराको 
प्कोप घटने र उपभोग गनने सम्य बढाउन सवकन्छ ।

(1) पौवष्टक ्तव बढाउन: च्याउमा वववकरणले उपचार गराउँिा 
इगगोइसटोरोल (D2) बढि्छ जसले हा्लाई मजबत्ु  गन्ब मद्द् गि्ब्छ   
(2)।

(2) एफलाटचकसन त्टचकसवफकेसन: खाद्ान्न,बिाम खतुसा्बनी आदिमा 
ववकतस् हतुने एफलाटचकसन वविाति ढतुसी (aflatoxin) लाई 
इरात््यसनद्ारा त्टचकसवफकेशन गन्ब सवकन्छ (8)।

(3) जीवाणतुको तन्यनत्रण: शत्रतुजीवलाई तन्यनत्रण गन्ब धतुवाँउने ग्याँसबाट 
उपचार गिा्ब मानव सवासथ्य र वा्ावरणमा ्यसको प्भाव 
पि्ब्छ ।त्यसैले इरात््यसन प्ववतधद्ारा उपचार गरी कवारेनटाइन 
शत्रतुजीवको व्यवसथापन सतुरचक्् ्वरले गन्ब सवकन्छ (13)।

(4) उपभोग गन्ब सवकने अवधी बढाउने : इरात््यसन प्ववतधले खाद्ान्न 
वस्तुलाई ्ोवकएको मात्रा र ववधीद्ारा गिा्ब त्नको गतुणस्रमा 
असर नगनने र उपभोग गनने अवधी बढने पाइएको ्छ (10, 12) ।

2. पशतु उतपािन र पशतुबाट सनने रोगको व्यवसथापन (Animal production and 
health) 

लामखतुटे्, चिंगा, वकना्ब, शंखेकीरा आदिले मातनस र जनावरमा रोगहरु साि्ब्छन 
र अन्रावष्ट्र्य व्यापार आवा् जाव्ले पवहला थाहा नभएका जनावरमा िेचखने रोगहरु 

जस्ै bluetongue disease, lumpy skin disease and African swine fever  उत्र 
्यतुरोपमा;  Rift Valley fever अवरिकामा र  leishmaniasis, Crimean-Congo 
haemorrhagic fever and Middle East respiratory syndrome सथान ववशेि िेचखएका 
्छन(11)। 

WHO को अध्य्यन अनतुसार कीरा वा जनावरले सानने रोगले १७% सथान 

ओगटेको र  विनेनी ७ लाख भनिा वढी मातनसको मतृ्यतु हतुने गि्ब्छ र जनावरहरुबाट 
हतुने उतपािनमा अरबौंको नोकसानी हतुने गि्ब्छ । पशतुमा िेखापनने ववतभन्न रोगहरुको 
रेत््योधममी पिाथ्बहरु ( 32P, 33P, 35S, 3 H, 14C) को सह्योगले प््योगशालामा पररक्ण 
गरी त्यस्ा रोग सानने संवाहकको त्छटो अनतुगमन, पवहचान र फैलावट पत्ा लगाई 
सम्यमा नै व्यवसथापन गन्ब मद्द् पतुगेको ्छ ।पशतुहरुको सवासथ्य सतुधार गरी 
िूध,मासतु वा अण्ाको उतपािन बढाउन रेत््यो इम्ूयनोएससे र त्एनए प्ोबस प््योग 
गनने  गररन्छ । 

अवरिकामा एक प्कारको चिंगा (Tsetse fly) को टोकाइले गिा्ब सथातन्य 
गाइहरुमा परजीवी साना्बले त्यसबाट हतुने रोग (Trypanosomiasis) लागने र िूधको 
उतपािन घटाउने  तन्यनत्रण गन्ब नपतुंसक कीराको प््योग गना्बले ् ीन वि्बमा नै िूधको 
उतपािन ११% बाट बढेर ६६% भनिा बढी हतुने गरेको पाइ्यो (7)।

3. कीरा तन्यनत्रण (Insect pest control)

्रकारी र फलफतु लमा फल कतु हाउने औसंा, रोगका संवाहक लामखतुटे्, 
सकू्रवम्ब चिंङ्गा र मथको तन्यनत्रण गन्ब वा्ावरणमैत्री परमाणतु प्ववतध (Sterile Insect 
Technique) बाट ठूलो संख्यामा उतपािन गररएका नपतुंसक भाले कीरा उति प्भावव् 
क्ेत्रमा ्छात्दिनाले पोथीले बचचा उतपािन गन्ब सकिैन र त्नीहरुको संख्या घट्छ 
फलसवरुप ्रकारी र फलफतु लमा उतपािन बढ्छ । त्यस्ै मातनसमा चजका, ्ेङ्गतु 
र चचकूनगतुन्या रोग सानने लामखतुटे्लाई तन्यनत्रण गन्ब ्यो प्ववतध प्भावकारी ्छ ।

4. ववरुवाको खाद््तव समवनधी अध्य्यन (Plant nutrition)

नाइट्ोजन-१५ र फसफोरस-३२ रेत््योधममी पिाथ्बले ववरुवाले खाद््तव 
कत् तलनसकने, राख् सकने र उप्योग गन्ब सक्छ,  कोसेवालीले कत् नाइट्ोजन 
हावाबाट तलन्छ र जरामा सनच्य ग्छ्ब  भनी अध्य्यन गन्ब सकने र ववरुवालाई चावहने 
जत् राख् ्यवकन गनने काम ग्छ्ब जसले गिा्ब रसा्यतनक मलको बढी प््योगले 
वा्ावरणलाई असर पान्बबाट रोकन मद्द् पतुगि्छ (4)। 

FAO/IAEA ले खाद्ान्न वालीहरुमा / रेत््योधममी पिाथ्बको मद्द्बाट 
रसा्यतनक मलको उप्यतुति प््योग गरी उतपािन बढाउन कै्यौं अध्य्यन अनतुसनधानहरु 
गरेका ्छन (5) । ्यस्ा नाइट्ोजन-१५ रेत््योधममी पिाथ्बको प््योग प्ववतधले ७० 
िेशहरुमा गरेको अध्य्यनले खाद्ान्न वालीमा २०% र कोसेवालीमा १७% उतपािन 
बढाएको र २०% कम मलको प््योग भएको पाइएको ्छ (6)।

5. वीजबदृ्ी (Plant breeding)

वीउ वा प्सारण गररने ववरुवाका भागहरुलाई गामारे वा इलेचकट्क 
बीमद्ारा म्ूयटेसनकोलातग वववकरण दिने गररन्छ र त्यो ववरुवालाई प््योगशालामा 
उतपािन गरी अध्य्यन गररन्छ । ववरुवाहरु उप्यतुति िेचखएमा त्यसबाट ्छनौट गरी 
बदृ्ी गररन्छ ।्यसमा माक्ब र सह्योतग ्छनौट (molecular marker assisted 
breeding) प्कृ्याद्ारा उप्यतुति पवहचान गररन्छ ।्यसरर ववकास गिा्ब प्ाकृत्क 
रुपमा हतुने वा परमपराग् वीउ वा ववरुवा उतपािन गनने ् ररकामा भनिा ्छोटो अवतध 
र कम खच्बमा न्याँ जा्को ववकास गन्ब सवकन्छ ।सिस्य राष्ट्रहरुले म्ूयटेसन तरित्ङ्ग 
गरेर सामाचजक र आतथ्बक फा्यिा गरेका ्छन।् ्यस ्ररकाबाट ववश्वमा ३२०० 
ववरुवाका जा्हरु ववकास र वव्रण गरी बढिो जनसंख्यालाई आवश्यक पनने 
खाद्ान्नको पररपूत््बमा सह्योग पतुगेको ्छ ।

चीनले कररव  खे्ी गररने क्ेत्रको १०%  क्ेत्रफलमा ्यस्ा जा्का धान, 
गहतुँ,मकै र कपास लगाएको, इण्ोनेचश्याले एक मतुङ्ग र २२ वटा धानका जा्हरु, 
चीन र इण्ोनेचश्याले सतुखखा सहने गहतुँ र जतुनेलो, भार् र श्रीलंकाले धेरै फलने र 
चा्ै पाकने बिाम, पावकस्ानले भाइरस सहन सकने मतुङ्ग,कोरर्याले पाकिा फतु टेर 
िाना निनने ् ील र पकाउन सचजलो भटमास,्यस्ै बङ्गलािेशमा १२ वटा वालीहरुका 
७६जा्हरु लगाइ उतपािनमा बदृ्ी गरेको ्छ ।
6. जतमन र पानीको व्यवसथापन (Land and water management)

माटो मातनसको वसोबास गनने वा सजीव वस्तुलाई पथृवी जीवन् राख् ेएक 

इराच््यसन लोगो


