
जलवायु अनुकूल कृषिका लागि सूचना तथा सञ्ार प्रषवगि

पररचय

जलवाय ु परिवर्तनका कािणल े पथृ्वीमा िहेका ववभिन्न प्ाणवी 

रथा वनस्पवरहरूको अस्तित्व न ै खरिामा पर्दै गएको कुिा 

ववभिन्न अध्ययन अनसुन्ानहरूल ेरे्खाइिहेका छन ्। यसल े

मावनसको जवीववकोपाज्तन ि कृषि क्ेत्रमा प्त्यक् असि 

पारििहेको छ । नपेालका साना रथा ससमान्तकृर कृिकहरू 

अझ बढी प्िाववर छन ्। षकनिन ेसाना रथा ग्ामवीण िगेका 

बहुसङ्ख्यक कृिकहरूसगँ कृषि ववकासका लागग आवश्यक 

ज्ान, सवीप ि प्ववभिमा पहँुच छैन । उनवीहरू आफैं सगँ त्यस 

परिवर्तनसगँ जधु्न सक् े क्मरा पवन पययाप्त छैन । जलवाय ु

परिवर्तनका कािणल े उत्ार्नमा ह्ास आउन थालकेो िए 

रापवन यतिो अवस्ासगँ जधु्न सषकन े उपायहरूका बािेमा 

पययाप्त छलफल, अन्तषक्रि या, रासलम आदर्को पवन अिाव छ । 

यदर् हामवील े कृषि कम्त गर्या परिवर्तन िएको जलवाय ु वा 

हावापानवी अनसुाि रालमले वमलाउन वा चलन सकेनौं िन े

हामवी आवश्यकरानसुाि खाद्ान्न उत्ार्न गन्त सकै्नौं ।

जलवाय ु परिवर्तनको असिल े कृषि क्ेत्रमा पािेको वा पान्त 

सक् ेनकािात्मक प्िावसगँ जधु्न ववभिन्न उपयाहरूका बािेमा 

खोज रथा अन्िेण िइिहेका छन ् िन े केहवी प्योगमा पवन 

आइिहेका छन ् । हाल बढर्ो प्चलनमा िहेको एउटा उपाय 

िनकेो कृषि क्ेत्रमा सचूना रथा सञ्ाि प्ववभिको प्योग हो । यो 

प्ववभि सगँलोमा कृषि क्ेत्रमा सचूना रथा सञ्ाि प्ववभिको 

प्योगबािे छोटकिीमा चचया गरिएको छ ।

कृषिमा सूचना तथा सञ्ार 
प्रषवगिको आवश्यकता र 
उपयोगिता 

 � सवुविायकु्त मोबाइल प्योगकरया कृिकहरूको 
मोबाइलमा छोटो सने्श (एस.एम.एस.) प्वाह गिी 
मौसमबािेको जानकािी रथा कृषि प्ववभिबािे जानकािी 
पठाउन े व्यवस्ा वमलाउन सषकएमा मौसमबािेको 
जानकािीका आिािमा कृिकहरूल ेबालवी िोप्े, काटन ेि 

जलवायु मैत्री कृषि प्रषवधि सङ्ालो
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थन्क्ाउन े आदर् काय्त सिुसक्र रूपमा गन्त सक्छन ् । 
मौसम रथा बालवी अनसुाि लाग् े िोग रथा कीिाको 
व्यवस्ापनका लागग पवन यो अभ्ास उपयोगवी हुन्छ ।  
यसबाट ििैे कृिकहरूल े सम्ाववर क्वर हुनबाट बालवी 
जोगाउन सक्े;

 � कृिकहरूल े ववभिन्न बालवी ि खरेबािीका अनसुाि 
आवश्यक िासायवनक रथा प्ाङ्ारिक मलको मात्रा रथा 
प्योग ववभिबािे जानकािी सलन सक्े; 

 � सचूना रथा सञ्ाि माध्यमबाट कृिकहरूल ेववभिन्न कृषि 
प्ववभिहरूबािे जानकािी दर्न े िएकाल े सामान्य 
जानकािीका लागग कृषि प्ाववभिक काहाँ जान नपनने;

 � ववभिन्न बजािमा रिकािीको थोक रथा खदु्ा मलू्यबािे 
जानकािी सलन सषकन्छ । रिकािी उत्ार्क कृिकहरूल े
यस ै आिािमा व्यापािीहरूसगँ र्ििाउ मोलमोलाइ गिी 
बढी मलू्यमा रिकािी वबक्ी गन्त सक्े;

 � बाढी वा जलवायजुन्य अन्य प्कोप ि जोखखम सम्बन्वी 
सचूना सहज रूपमा पाउन े िएकाल े त्यसबाट हुन े
सम्ाववर क्वरलाई कम गन्त पवू्तरयािी गन्त सक् े । 

ककसानहरूका लागि उपयुक्त 
सूचना तथा सञ्ार प्रषवगिका 
स्ोतहरू

कृषि सूचना व्यवस्ापन प्रणालरी  

यो प्णालवी नपेाल सिकाि कृषि रथा पशपंुक्वी ववकास 

मन्तालयद्ािा सञ्ासलर जलवाय ु प्कोप समतु्ान वनमयाण 

आयोजना (Pilot Program for Climate Resilience) 

अन्तग्तर नपेाल कृषि अनसुन्ान परििदल ेसञ्ालन गर््तछ । यस 

वबेसाइटमा कृिकहरूका लागग आवश्यक पनने ििैे जानकािी 

समषेटएका छन ् । यसबाट कृषि प्साि काय्तमा संलग् 

प्ाववभिकहरू रथा सहजकरया ि इन्टिनटेको पहुँच िएका 

कृिकहरूका लागग उपयोगवी छ । यस वबेसाइटमा कृषिसम्बन्वी 

ववभिन्न प्काशन (षकराब, प्वरवरे्न, अनसुन्ान रथा रथ्ाङ्क, 

कृषि डायिी, बालवीपात्रो), साप्तादहक कृषि बलुषेटन, कृषि नवीवर, 

मौसम पवूयानमुान जानकािी, िोग रथा कीिा व्यवस्ापन, बालवी 

रथा पश ु बवीमासम्बन्वी जानकािी ि िासायवनक मल 

क्ालु्लटेि उपलब्ध छ । इन्टिनटेको पहुँच िएका व्यगक्तहरूल े

यवी जानकािी पाउन आफनो सवुविायकु्त मोबाइल वा कम्प्टुिमा 

www.namis.gov.np टाइप गनु्तपर््तछ ि त्यसभित्र आवश्यक 

जानकािी खोज्ुपर््तछ ।

यूट्ुब  

मावनसहरूल ेयटु्बुलाई मनोिञ्जनको सािनका रूपमा प्योग 

गिेको िए रापवन यसबाट पवन कृषि प्ववभिबािे ििैे जानकािी 

सलन सषकन्छ । आजकल कृिकहरूका लागग आवश्यक ववभिन्न 

श्रव्यदृश्य सामग्वीहरू नपेालवी िािामा पवन पययाप्त उपलब्ध  

छन ् । यसमा कृिकहरूल ेआफन ैआँखाल ेहेिेि ससक् सषकन े

हुनाल े इन्टिनटेको पहँुच िएका सािािण लखेपढ गन्त सक् े

कृिकहरुका लागग पवन यो उपयोगवी छ । यसबाट सचूनाहरू 

प्ाप्त गन्त इन्टिनकेो पहुँच िएका व्यगक्तहरूल े आफनो 

सवुविायकु्त मोबाइल  वा कम्प्टुिमा www.youtube.com 

टाइप गनु्तपर््तछ ि त्यसभित्र आफूलाई आवश्यक ववियवतिबुािे 

मखु्य शब्द टाइप गिी जानकािी खोज्ुपर््तछ । 
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‘हाम्ो बरीउ’ मोबाइल एप

नपेालमा कृषिसगँ सम्बन्न्र ििैे मोबाइल एपहरू  ववकास 

गरिएका छन ्। नाक्त  कृषि,  हाम्ो कृषि, हाम्ो बवीउ आदर् ववभिन्न 

मोबाइल एपहरूलाई सवुविायकु्त मोबाइलमा डाउनलोड गिी 

चलाउन सषकन्छ । गयनमा मौसमको अवस्ा, ववभिन्न 

बालवीहरूका व्यावसागयक उत्ार्न प्ववभि, अनरु्ान रथा 

रासलमका सचूना, सफलराको कथा, कृषिसगँ सम्बन्न्र 

काययालयहरूको सम्पक्त  नम्बि, बालवी िोग व्यवस्ापन, 

बजािमलू्य, माटो, जलवाय ुपरिवर्तन ि कृषि, पशपुालन प्ववभि 

रथा सल्ाह ि जानकािी िहेका हुन्छन ्। एपको उदे्श्यनसुाि 

यसभित्र िहेका जानकािीहरू पवन फिक–फिक हुन्छन ् । 

उर्ाहिणका लागग लवी–बड्तको सहजवीकिणमा सञ्ालनमा 

ल्याइएको मोबाइल एप ‘हाम्ो बवीउ’ भित्र ववभिन्न प्रे्शमा िएका 

१२ वटा सामरु्ागयक बवीउ बैँकहरूको नाम, ठेगाना, सम्पक्त  

व्यगक्त रथा नम्बि ि त्यस सामरु्ागयक बवीउ बैँकमा संिक्ण 

गरिएका िैथान े बवीउहरूका बािेमा जानकािी िहेको छ । यो 

मोबाइल एप नपेालका िैथान ेबवीउमा रुचच िाख् ेवा बवीउ प्ाप्त 

गन्त चाहन े कृिक, कृिक समहूहरूका बवीचमा सहजरूपमा 

जानकािी आर्ानप्र्ानका लागग रयाि पारिएको हो । यस 

प्कािको सवेा स्ाट्त मोबाइल फोन प्योग गनने ि इन्टिनटेको 

पहँुच िएका व्यगक्तहरूका लागग उपयोगवी छ । 

मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड गनने तरिका

कुन ैपवन मोबाइल एप डाउनलोड गन्तका लागग स्ाट्त मोबाइल 

फोनको  आवश्यकरा पर््तछ ि इन्टिनटेको सवुविा हुनपुर््तछ । 

एप डाउनलोड गन्त वनम्न ररिका अपनाउनपुर््तछ:

१. मोबाइलको ‘प्से्ोि’ एपमा क्लिक गनने;

२. त्यसपचछ सबिैन्ा माभथ सच्त अप्सनमा क्लिक गिेि त्यसमा 

आफूलाई आवश्यक पिेको एपको नाम टाइप गनने, 

३. आफूल े खोजकेो एप रे्खापिेपचछ त्यसलाई क्लिक गिेि 

डाउनलोड गनने ।

छोटो सूचना सेवा (एस.एम.एस)

छोटो सचूना सवेा अन्तग्तर षकसानहरूल े आफनो मोबाइल 

फोनमा रिकािीको मलू्य रथा मौसमबािेका सचूनाहरू 

एस.एम.एस. माफ्त र प्ाप्त गन्त सक्छन ् । यसका साथ ै

षकसानहरूल ेयस माध्यमबाट कृषि प्ववभि, मौसम रथा अन्य 

िोग ि कीिा वनयन्तणका उपायहरूका बािेमा पवन जानकािी 

पाउन सक्छन ्। नपेालमा बाढीजन्य ववपर,् विया ि यसबाट हुन 

सक् े क्वरबाट सजग गिाउनका लागग जल रथा मौसम 

वविागल े पवन एस.एम.एसहरू पठाउन े गर््तछ । कृिकहरूल े

समयमा न ैयतिो सचूना रथा जानकािी प्ाप्त गर्या यसबाट हुन 
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सक् ेसम्ाववर क्वरहरूको न्यनुवीकिण गिी सहज रूपमा कृषि 

कम्तसम्बन्वी वनण्तय गन्त सहजरा पगु्दछ । 

कृिकहरूको आवश्यकरा अनसुाि यतिा सचुनाहरु 

ससजलोसगँ वनजवी कम्पनवीहरुबाट पवन सम्पिेण गन्त थासलएको 

छ । यसमा केहवी माससक शलु् लाग् े िएकाल े यो वबशिेरः 

व्यावसागयक कृिकहरुका लागग बषढ सान्भिरिक हुन्छ ।

ककसान कल सेन्टि 

षकसान कल सने्टि अन्तग्तर कृिकहरूल ेवनसचिर टोल 

फ्ी नम्बि वा कल सने्टिमा फोन गिेि आफूलाई 

आवश्यक सचूना प्ाप्त गन्त सक्छन ्। यसबाट उन्न्त 

बवीउववजनरे्खख खरेवी गर्या आइपनने ववभिन्न प्ाववभिक 

समस्ाहरूका बािेमा सल्ाह पाउन सषकन्छ । 

कृषि सचूना रथा प्सशक्ण केन्द्र हरिहििवन, 

लसलरपिुबाट सञ्ासलर ‘षकसान कल सने्टि’ को पसैा 

नलाग् ेटोल फ्ी नम्बि १६६० ०१ ९५ ००० मा सम्पक्त  

गिी वनम्न रासलकामा िएअनसुािका ववियमा आफना 

सजज्ासाहरू िाख् सषकन्छ ।  

ताललका १ ः सूचना पाउने षविय 

बार विषय समय

अाइतबार खाद्यन्नबाली, मौरी, 
रेशम, च्ाउ, 
बालीसंरक्षण 
सम्बन्ी जानकारी

दिउँसो ११ बजिेेखख 
४ बजसेम्म

मङ्गलबार तरकारी तथा 
फलफूल, माटो र 
बजारसम्बन्ी 
जानकारी

दिउँसो ११ बज 
िेखख ४ बजसेम्म

बबहीबार माछा, पशपुालन, 
पन्ीपालन, 
उत्ािन प्रबिधि, 
घाँस, चरन 
व्यिस्ापनबारे 
जानकारी 

दिउँसो ११ बजिेेखख 
४ बजसेम्म

नोट ः अन्य बारहरूमा पनन सम्पर्क राखी आफ्ा जिज्ासाहरू 
नटपाउन सकरन्छ ।  स्ोतः रृषि सूचना तथा प्रशिक्षण रेन्द्र, 
हररहरभवन बेव: http://aitc.gov.np 

c;f/ @*, laxfg % ah]xfn ;Kt/L, l;/xf / cf;kf;ef/L aiff{ ePsf] tyf yk aiff{x'g] b]vLPsf], lqo'uf, vf8f]afng–v'§L, r'l/ofvf]nf, dfpnLnufot ;fgf gbLdf cfsl:dsaf9L x'g] pRr ;Defjgf,
tl6o If]qdf pRr ;ts{tfckgfcf}+ .

hn tyf df};d lj1fg ljefu

7/12/2020 06:01 AM

�कसान कल से�र
टाेल �� नं. xxxxxxxxxx
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सामर्थ्य पररयोजनामा 
अपनाईएको षवपन्न कृिक लक्षित 
कृषि मौसम सल्ाह सेवा मोडेल

साना रथा सवीमान्तकृर कृिकहरूमाझ कृषि रथा 

मौसमसम्बन्वी सचूना प्वाह गन्त रे्खखएको चनुौरवीलाई 

समािान गन्त लवी–बड्तल े उर्यपिु सजल्ाको बलेका 

नगिपासलकामा सामथ््त परियोजना ि बाँके सजल्ाको डुडुवा 

गाउँपासलकामा हरियो वन काय्तक्म अन्तग्तर कृिक समहू 

महासङघको सहजवीकिण एवं स्ानवीय सिकािको साझरे्ािीमा 

सवीमान्तकृर कृिक लसक्र ‘कृषि मौसम सल्ाह सवेा’  मोडले 

सञ्ालन गिेको छ । हालसम्म जम्मा ३४७ जना कृिकहरूल े

कृषि मौसम सल्ाह सवेासम्बन्वी  छलफलमा सहिागवी िई 

प्त्यक् रूपमा लाि सलइसकेका छन ्  । केएि नपेालको 

सहयोगमा सामथ््त परियोजनामा शरुु गरिएको यस 

मोडलेअन्तग्तर www.namis.gov.np वबेसाइटमा प्कासशर 

कृषि मौसम सल्ाह सवेा बलुषेटन ि अन्य सचूनालाई  

सङकलन गिी ववश्िेण पचिार ्रत्ाल ैकृिकहरूमाझ पयुयाएि 

उनवीहरूल ेिोगगिहेका कृषिसगँ सम्बन्न्र समस्ाहरू हल गन्त 

सहयोग गरिन्छ ।  

यस कृषि मौसम सल्ाह सवेा बलुषेटनमा क्ेत्रगर रूपमा एक 

सारासम्मको मौसमको पवूयानमुान ि कृिकहरूल ेकृषिसम्बन्वी 

गनु्तपनने अभ्ासहरूका साथ ै त्यस सारामा रे्खा पन्त सक् े

िोगकीिा सम्बन्वी जानकािी िहेको हुन्छ । स्ानवीय तििमा 

िहेका कृषि शाखामा काय्तिर कम्तचािीलाई वबेसाईटबाट 

बलुषेटन डाउनलोड गन्त ससकाइन्छ । त्यसपचछ बलुषेटनमा 

समावशे िएकामध्य े त्यस क्ेत्रमा उपयोगवी हुन े सचूना रथा 

जानकािीहरू मात्र िाखिे षप्न्ट गिी  त्यस पासलकामा िहेका 

स्ानवीय कृषि स्ोर व्यगक्तहरू माफ्त र रवी बलुषेटन हिेक वडाका 

कृिक समहूहरूमा पयुयाइन्छ । 

स्ानवीय कृषि स्ोर व्यगक्तहरूको क्मरा ववकासका लागग 

आवश्यक कृषिसम्बन्वी ि मोबाइल एपहरू (जति ैः हाम्ो कृषि, 

नाक्त  कृषि, आदर्) को प्योगको रासलम पवन दर्इन्छ ।  रासलम 

प्ाप्त स्ानवीय कृषि स्ोर व्यगक्तहरुल े समहूमा छलफल गनने 

क्ममा आएका षकसानका समस्ाहरूको हल आफैं  गनने प्यास 

गर््तछन ् । यदर् उनवीहरूबाट समस्ाको समािान निएमा 

नगिपासलकाको कृषि शाखाका प्ाववभिक, सहयोगवी संस्ाहरू, 

कृषि ज्ान केन्द्र रथा नाक्त समरेको सहयोगल ेसमस्ाको हल 

गरिन्छ । 

यसका अवरिक्त पासलकाबाट षकसानहरूका लागग  ववभिन्न 

सचूनाहरू जति ै स्ानवीय बजाििाउ सचूना, नगिपासलकाका 

कृषिसम्बन्वी ि अन्य सचूना पवन स्ानवीय कृषि स्ोर 

व्यगक्तहरुमाफ्त र आम कृिकहरूमाझ सम्पिेण गरिन्छ । 

छलफलका क्ममा आउन े षकसानहरूको सल्ाहसझुावका 

आिािमा यस मोडललाई परिमाज्तन गरिन्छ । यस सगँसगँ ै

समहूमा आबद्ध िएका कृिकहरूबाहेकका मावनसहरूल ेपवन 

ससजल ैसचूना प्ाप्त गनने हेरलु ेसमहुका व्यगक्तहरूल े िेखरे्ख 

गनने गिी कृषि मौसम सल्ाह सचुनापाटवी पवन िाखखएको छ 

जहाँ समहूसगँ अावद्ध निएका अन्य व्यगक्तहरूल े पवन 

ससजलसैगँ हिेक साराको कृषि ि मौसमसम्बन्वी जानकािी 

सलन सकछन ्। स्ानवीय सञ्ाि माध्यमहरू खास गिी एफ.एम. 

िेषडयोको प्योगबाट पवन सचूनाको सम्पिेण  गरिन्छ । 

अनुभव

बलेका नगिपासलकाका इन्जिवनयि श्रवी बदु्द्धनाथ वरवमल्सिनाका 

अनसुाि, “असल प्यासको अपनत्व सलरैँ् बलेका नगिपासलकाल े

पवन कृिकहरूमा कृषिसम्बन्वी सचूनालाई सहज रूपमा प्वाह 

गन्तका लागग वनःशलु् षकसान कल सने्टि १६६० ३५ ४२ १११, 

बलेका कृषि एप ि उत्ार्न वनयन्तणप्णालवी विेको ववकास 

गिेको छ । उत्ार्न वनयन्तणप्णालवी विेमा नगिपासलकामा  

िहेका हिेक कृिकहरुको रथ्ाङ्क िाखखएको छ जसबाट 

कृिकको वगगीकिण अनसुाि कृिकलाई सवेा प्र्ान गरिन्छ । 

उहाँ थप्हुुन्छ , “नगिपासलकाकै समन्यमा स्ानवीय एफ. एम. 

िेषडयोबाट कृषि 

काय्तक्म सञ्ालन 

िइिहेकामा अब 

यसबाटै बलुषेटनमा 

िएका कुिाहरू पवन 

सम्पिेण गनने सोच 

िहेको छ । 
बुुुुुुुुुद्घिनाथ तिद्िल्सिना



नगिपासलकामा हाल 

१९ जना  व्यगक्तहरूल े

स्ानवीय कृषि स्ोर 

व्यगक्तको रूपमा काम 

गरििहनिुएको छ ।” 

त्यस ैगिी कृषि मौसम 

सल्ाह सवेा 

बलुषेटनका लािान्न्र बलेका नगिपासलका, उर्यपमुा िहेको 

मध्यवरगी घिबगँचैा कृिक समहूका सर्स् श्रवी नन्वीलाल 

चौििील े उहाँलगायर आम कृिकहरूलाई यो सवेा वनकै न ै

फाइर्ाजनक िएको बराउनहुुन्छ । यसमा आउन े साराको 

मौसमसम्बन्वी जानकािीलाई प्योग गिी खरेवीपारवी गिेको 

बराउनहुुन्छ । उहाँ थप्हुुन्छ “मलै ेआलखुरेवी गर्दै आएको छु ि 

हाल आफनो बािीमा आलकुा र्ईु जार (जनकरे्व ि कुफ्ीज्ोरवी) 

लगाएको छु । मलै ेआलमुा लाग् ेडढुवा िोग कतिो मौसम हँुर्ा 

आउँछ िन्न ेजानकािी यहवी बलुषेटन पढेि थाहा पाएँ । त्यस ैगिी 

ववगरमा वविार्वी प्योग गिे पवन के नामको गरिन्थो िन्न ेथाहा 

हुँरै्नथ्ो रि यस पटक आलमुा रे्खखएको डढुवा िोग लाग्दा 

बलुषेटनमा ससफारिस गरिएको वविार्वी प्योग गिेि यसको 

वनयन्तण गन्त सफल िएको छु ।”

थप जानकारीका लागि:

प्रदेश सरकार 

भूमि व्यवस्था, कृमि त्था सहकथारी िन्तथालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल  

फाेनः ०६१-४६७८८५ 

इमेलः molmac@gandaki.gov.np  

तयारकतताहरू 
सागर जि.सी., अास्ा भुसाल, लक्ष्मण खत्ी र पीताम्बर श्रेष्ठ
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जैविक विविधता, अनुसन्ान तथा  

विकासका लावग सथानीय पहल (ली–बर्ड)

पाे. ि. नं. ३२४, पाेखरा, कास्ी, नेपाल 

फाेनः ०६१ ५२६८३४, ५३५३५७ 

इमेलः info@libird.org 

िेबः www.libird.org 

ससकाइ 

रे्शका ग्ामवीण क्ेत्रहरूमा स्ाट्त फोन, मोबाइल डाटा ि 

इन्टिनटेको प्योगमा सिुाि ल्याई सचूना रथा सञ्ाि माध्यमको 

ववतिाि गन्त सकेमा जलवाय ु रथा अन्य कृषिसम्बन्वी 

सचूनाहरुमा षकसानहरूको पहँुच सहज ै पयुयाउन सषकन्छ । 

यसबाट जलवाय ुपरिवर्तनल ेकृषिमा पन्त सक् ेक्वर कम गन्त ि 

कृषि उत्ार्नमा वदृ्द्ध गिी कृिकहरूल े बढी लाि सलन 

सक्छन ् । अदहल े प्वद्ध्तन िइिहेका सचूना रथा सञ्ाि 

प्ववभिहरू ठूला षकसान लसक्र छन ्ि यतिा प्ववभिहरूल ेसाना 

रथा ववपन्न षकसानहरूको माग सम्बोिन गन्त सकेको  

रे्खखरैँ्न । रसथ्त ववभिन्न सचुनाहरू साना षकसानलाई लसक्र 

गिी पयुयाउन ि उनवीहरूको सझुाउ सङ्कलन गिेि उनवीहरूकै 

सहजरा अनरुूप सचुना सम्पिेण गिी  परिमासजरिर गर्दै लजैान े

अभ्ासको ववकास गनु्त जरुिी छ ।

अध्ययन सामग्रीहरू
http://aims.fao.org/es/information-and- 

communication-technologies-ict

https://aitc.gov.np/

रृषि डायरी. २०७६. रृषि तथा पिुपक्षी कवरास मन्तालय, 
नेपाल सररार, रृषि सूचना तथा प्रशिक्षण रेन्द्र, 
हररहरभवन, लशलतपुर ।

नन्दिलाल िाैधरी

प्रे्श सिकाि 
भमूि व्यवस्था, कृषि तथथा सहकथारी िन्तथालय 

गण्डकी प्रे्श, पोखिा, नपेाल


