उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (Evo।utionary P।ant Breeding) परियोजना
जानकारी–पत्र १, २०७६ । पष्ठृ –१

तस्विरः सनु ्दर रावत, ली–बर्ड

परियोजनाको नाम

आनुवंशिक विविधता र उत्परिवर्तनशील बाली प्रजननको
् प्रयोग गरी असिचं ित क्षेत्रमा परिवर्तित
जलवायु, दिगो उत्पादकत्व र पोषणयुक्त बालीको लागि किसानको अनुकुलन क्षमतामा वद्ृ धि
[उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (उबाप्र) परियोजना]

परियोजना अवधि

४ वर्ष (२०७५ देखि २०७८)

साझेदार ससं ्थाहरु

राष्ट्रीय जीन बैंक, खुमलटार, ली-बर्ड, पोखरा र बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल, नेपाल

आर्थिक सहयोग

आइफाड (IFAD), इटाली

परिचय
नेपालमा ६५% जनसंख्या कृ षिमा आधारित छन् । जग्गा हुने
कृ षकहरुको ५३% कृ षकसँग प्रति घरधरु ी औसत आधा हेक्टर
(१० रोपनी) मात्र जग्गा छ । हालसम्म नेपालमा विभिन्न बालीको
६२३ वटा विकासे जातहरु दर्ता तथा उन्मोचन गरिएको छ । यी
सबै जातहरुमा आनवु ंशिक विविधता एकदमै न्नयू छ र यस्ता
जातहरुलाई एकै नासे वा एकरुपीय जात भनिन्छ । यी जातहरुमा
उत्परिवर्तनशील गणु नभएकोले समयानक
ु ु ल तथा ठाउँ अनक
ु ुल
आफुलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हुदँ ा यी बालीमा नयाँ नयाँ रोगकिराको महामारी हुने, सखु ्खा, धेरै तातो वा चिसो सहन नसक्ने
आदिजस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । प्रत्येक ठाउँ र हरे क समय
परिवर्तनशील भएको हुदँ ा, धेरै मात्रामा आनवु ंशिक विविधता
भएको जात दीर्घकालिन रुपमा बढी उत्पादन दिने वा टिकाउ हुने
हुन्छ । स्थानीय जातहरुमा आनवु ंशिक विविधता बढी भएकोले
यस्ता समस्याहरु न्नयू देखिन्छन् । हालको एक अध्ययन अनसु ार

इथियोपियामा ६०% गहुक
ँ ो रै थाने जातहरुले विकासे जातले
भन्दा बढी उत्पादन दिएको उल्लेख छ । नेपालमा बिगतदेखि नै
औपचारिक रुपमा एकरुपीय जातको प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था
छ भने बहुरुपीय जातलाई पंजीकरण/उन्मोचन गर्ने नीति नियमको
अभाव रहेको छ । हाल राष्ट्रीय रुपमा बीउको आपूर्ति जम्मा
मखु ्य बालीहरुमा १५% र सहायक रै थाने बालीहरुमा ५% मात्र
औपचारिक बीउ प्रणालीबाट हुने गरे को छ । घरगोठ खेतीस्थलमा
कृ षकबाट उत्पादन भएको कुनै पनि रै थाने जातहरुले सरकारी
तथा गैरसरकारी निकायबाट सहुलियत र सहयोग पाउने व्यवस्था
छै न । किसानले कृ षि जैविक विविधताको संरक्षण, विकास तथा
उपयोगमा प¥ु याएकाे योगदानलाई कृ षक अधिकारको रुपमा
हालको ऐन, नीति नियममा सरक्षि
ु त गरिएको छै न । हालको राष्ट्रीय
नीति नियमले बृहत्तर आनवु ंशिक विविधता भएको जातहरुलाई
पनि उचित सम्मान र सहयोग िदन सके काे छै न ।

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियाेजना । जानकारी–पत्र १, २०७६ । पृष्ठ–२
घनपोखिा सिहको हावापानीमा पाइने
धानको ५६ जातहरु
ह ाँकु,
जुम्ल

परियोजना क्षेत्र २
घनपोखर ,
लमजुङ

परियोजना क्षेत्र १

हााँकु सिहको हावापानीमा पाइने
धानको ६६ जातहरु

काठमाड ौँ

हााँकु सिहको हावापानीमा पाइने
ससमीको ४९ जातहरु

चित्र १. उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (उबाप्र ) परियोजना क्षेत्र (जमु ्ला र लमजङु ) तथा लक्षित बालीहरु (धान र सिमी)
एकरुपीय जातहरु ६२३ वटा भए पनि यसमा निर्वाहमख
ु ी
कृ षकहरुको पहुचँ छै न । नेपालमा ८५% किसानहरु निर्वाहमख
ु ी
खेती गर्छन् । उनीहरुसँग विविधतायक्त
ु हावापानी र खण्डीकृ त
जग्गा छ, जहाँ विकासे जातहरु खेती गर्न त्यति उपयक्त
ु हुदँ नै ।
फलस्वरूप सहायक रै थाने बालीहरुमा ९०% र प्रमख
ु बालीहरुमा
६५% कृ षकहरुले आफ्नै रै थाने जातहरु नै खेती गर्दै आएका
छन् । ती कृ षकहरुले परिवर्तित जलवाय,ु रोग-किरा, सखु ्खा
आदिसँग जधु ्न आफुसँग भएको आनवु ंशिक विविधता नै प्रयोग
गर्दै आएका छन् । विकासे जात लगाउँदा कृ षक आफै ँ ले बीउ राख्दा
अर्को बर्षमा उत्पादन कम हुने र बीउ प्रदायक थोरै संख्यामा हुदँ ा
बीउमा सहज पहुचँ हुन पनि कठिन भएको देखिन्छ । यस्ता जातहरु
लगाउँदा बीउको लागि अरुमा भर पर्नुपर्ने, उत्पादनमा दिगोपना
कम हुनक
ु ो साथै पर्यावरणीय सेवाहरुमा ह्रास आउने हुन्छ । तसर्थ
कमसल जग्गा, गरिब किसान, न्नयू लगानी, परिवर्तित जलवाय,ु
रोग-किरा, कृ षिमा यवु ा पलायन आदि जस्ता समस्याहरुसँग
जधु ्नको लागि फराकिलो आनवु ंशिक आधार भएका बहुरुपीय
जातहरुको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि ठाउँ बिशेष साथै
उत्परिवर्तनशील जात नै उपयक्त
ु हुने भएकोले सहभागितामल
ु क
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियोजना सरुु गरिएको हो ।
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् एक सरल र प्रभावकारी बैकल्पिक
बाली प्रजनन् विधि हो । विभिन्न देशरुमा यो विधिबाट विकास
गरिएका जातहरुले स्थानीय तथा विकासे जातले भन्दा बढी
उत्पादन दिएको, रोग-किरा कम लागेको, झारपातको प्रकोप कम
भएको, कम लगानी परे को, पोषण तत्व बढी भएको, स्वाद मीठो र
पकाउन सजिलो भएको देखिएको छ ।

उद्देश्य
यस परियोजनाको मखु ्य उद्देश्य न्नयू लगानी क्षमता भएका गरिब
किसानहरुको ठाउँ तथा समय अनक
ु ु लन क्षमतामा वृद्धि गरी
दिगो रुपमा बढी उत्पादन दिने विभिन्न बालीका उत्परिवर्तनशील
जातहरुको विकास गर्नु रहेको छ । अन्य उद्देश्यहरु निम्न अनसु ार
छन् ।
• धान र सिमीको आनवु ंशिक विविधतायक्त
ु उत्परिवर्तनशील
जातहरुको विकास गर्ने ।
• कम लगानीमा धान र सिमीको आनवु शं िक विविधतायक्त
ु
उत्परिवर्तनशील जातहरुको उत्पादकत्व र क्षेत्रफल बढाई
पोषणयक्त
ु खाद्यान्न उत्पादन गर्ने ।
• सहभागितामल
ू क उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् कार्यको
लागि आवश्यक सहभागितामल
ु क उपकरण सामग्री
(Participatory too। kit) तयार गर्ने ।
• आनवु ंशिक विविधताको प्रयोग र उत्परिवर्तनशील बाली
प्रजननबारे
् क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
• उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् मार्फ त विकसित आनवु शं िक
विविधतायक्त
ु जातहरुको लागि आवश्यक नीति नियम तयार
गर्ने ।
• परम्परागत बाली प्रजनन् र उत्परिवर्तनशील बाली प्रजननबीच
्
आर्थिक लगानी र लाभको िवश्लेषण गर्ने ।
• बीउ प्रदायकमा विविधता ल्याउने र उत्परिवर्तनशील बाली
प्रजननमा
् कृ षक र कृ षक समहू हरुलाई पूर्ण रुपमा संलग्न
गराउने ।
• धान र सिमीको स्थानीय जातहरुको प्रयोग मार्फ त घर-खेती
स्थलीय संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियाेजना । जानकारी–पत्र १, २०७६ । पृष्ठ–३

कृ षकको सहभागितामा अनसु न्धान फिल्डमा धानको बेर्ना रोप्दै, ऐरे नी,
तातोपानी, जमु ्ला । तस्विरः प्रगति बाबु पनेरू, ली–बर्ड

उत्परिवर्तनशील धान प्रजननको
् फिल्ड, ऐरे नी, तातोपानी गाउँपालिका,
जमु ्ला । तस्विरः प्रगति बाबु पनेरू, ली–बर्ड

चित्र २. उत्परिवर्तनशील धान प्रजननको
् फिल्ड र सहभागी कृ षकहरु, हाँकु, तातोपानी गाउँपालिका, जमु ्ला
लक्षित क्षेत्र र बाली
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (उबाप्र) परियोजना विश्वका
६ वटा देशहरु (इरान, जोर्डन, भटु ान, नेपाल, इथियोपिया र
यगु ान्डा) मा सञ्चालित छ । नेपालमा यो परियोजना तातोपानी
गाउँपालिका-४ र ५ (गाैतमबाडा र एेरेनी), हाँकु, जमु ्ला र मर्स्याङ्दी
गाउँपालिका-२, घनपोखरा, लमजङु मा गरी दईु वटा जिल्लामा
संचालित छ । जमु ्लामा धान र सिमी तथा लमजङु मा धान बालीमा
ै (चित्र १) ।
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजननको
् कार्य गरिँ दछ
कार्य–प्रणाली र मुख्य कार्यहरु
कृ षकहरुको सहभागितामा कृ षककै खेतबारीमा धान र सिमीमा
सहभागितामल
ू क उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् कार्य गरिनेछ ।
राष्ट्रीय जीन बैंक, ली-बर्ड र बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलको संयक्त
ु
प्राबिधिक र आर्थिक सहयोगमा अनसु न्धान गरिनेछ । परियोजनाको
तर्फ बाट दवु ै ठाउँमा कम्तिमा एक एक जना प्राबिधिक रहनेछन् र
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्टीय बाली प्रजनकहरुको निरन्तर योगदान
हुनेछ । कृ षक समदु ाय, सामदु ायिक बीउ बैंक, राष्ट्रीय जीन बैंक
तथा अनसु न्धान के न्द्रहरुबाट धान र सिमीका विभिन्न जातहरु
(जस्तै: रै थाने जात, उन्नत जात, प्रजनक लाइनहरु आदि) संकलन
गरिनेछन् । भौगोलिक सचू ना प्रणाली र सम-जलवायु क्षेत्रको
अध्ययन गरी उक्त जातहरु छनौट गरिनेछन् । लमजङु मा ५६ वटा
धानको जातहरु प्रयोग गरी अनसु न्धान गरिनेछ भने जमु ्लामा ६६

वटा धानको जातहरु र ४९ वटा सिमीको जातहरुमा अनसु न्धान
गरिनेछ । कृ षक भ्रमण, कृ षक र बाली प्रजनकबीच अन्तरक्रिया,
तालिम र प्रकाशनहरु गरिनेछन् । एकरुपीय र बहुरुपीय जातहरुबारे
अनसु न्धान गरी स्थानीय स्तरमा खाद्य र पोषण सरक्षा
ु को लागि
दीर्घकािलन रणनीतिबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसगं सहकार्य
गरिनेछ । यो परियोजना अन्तर्गत निम्न मखु ्य कार्यहरु गरिनेछन् ः
क. साना किसानहरुको लागि परिवर्तित जलवायु अनक
ु ु लनमा
कृ षि बालीको आनवु ंशिक स्रोतहरुको भूमिकाबारे अध्ययन
गर्ने ।
ख. उत्परिवर्तनशील जातहरुको स्थापना गरी सहभागितामल
ू क
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् कार्य गर्ने ।
ग. आर्थिक लगानी र लाभको विश्लेषण गर्ने ।
घ. आनवु शं िक विविधता प्रयोगको लागि नीति नियम र निर्देशिका
सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ।
अपेक्षित प्रतिफलहरु
• परियोजनाको अन्त्य सम्ममा धान र सिमीको कम्तिमा ३
वटा आनवु ंशिक विविधतायक्त
ु उत्परिवर्तनशील जातहरुको
विकास हुनेछ ।
• कम लगानीमा धान र सिमीको आनवु ंशिक विविधता भएको
जातहरुको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न गई पोषणयक्त
ु
खाद्यान्नको उपलब्धतामा वृद्धि हुनेछ ।

कृ षकको सहभागितामा छरुवा विधिबाट सिमीको बीउ अनसु न्धान फिल्डमा उत्परिवर्तनशील सिमी प्रजननको
् फिल्ड, गौतमबाडा, तातोपानी
रोप्दै, गौतमबाडा, तातोपानी, जमु ्ला । तस्विरः सनु ्दर रावत, ली–बर्ड
गाउँपालिका, जमु ्ला । तस्विरः सनु ्दर रावत, ली–बर्ड

चित्र ३. उत्परिवर्तनशील सिमी प्रजननको
् फिल्ड र सहभागी कृ षकहरु, हाँकु, तातोपानी, जमु ्ला

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियाेजना । जानकारी–पत्र १, २०७६ । पृष्ठ–४

• उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् कार्यको लागि सहभागितामल
ु क
उपकरण सामग्री (Participatory too। kit) तयार हुनेछ ।
•	िव.सं. २०७८ सम्ममा ५० जना कृ षक, बीउ व्यवसायी र कृ षि
कर्मीहरुको आनवु शं िक विविधताको प्रयोग र उत्परिवर्तनशील
बाली प्रजननबारे
् मा क्षमता अभिबृद्धि हुनेछ ।
• उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् मार्फ त विकसित आनवु शं िक
विविधता यक्त
ु जातहरुलाई आवश्यक नीति नियम तयार
गरी पन्जीकरण/उन्मोचन/जातीय सम्बर्धन गर्ने व्यवस्था
मिलाइनेछ ।

कृ षकको सहभागितामा अनसु न्धान फिल्डमा धानको बेर्ना रोप्दै,
रोप्लेफाँट, घनपोखरा, लमजङु । तस्विरः परू ्ण पाैडेल, ली–बर्ड

• परम्परागत बाली प्रजनन् र उत्परिवर्तनशील बाली प्रजननबीच
्
आर्थिक लगानी र लाभको विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
• बीउ प्रदायकमा विविधता हुन गई उत्परिवर्तनशील बाली
प्रजननमा
् कृ षक र कृ षक समहू हरुको पूर्ण रुपमा संलग्नता
रहनेछ ।
•	िव.सं. २०७८ सम्ममा १५ वटा सिमीको र २५ वटा धानको
स्थानीय जातहरुको घर-खेतीस्थलमा उपयोग मार्फ त संरक्षण
हुनेछ ।

उत्परिवर्तनशील धान प्रजननको
् फिल्ड, रोप्लेफाँट, घनपोखरा, लमजङु ।
तस्विरः परू ्ण पाैडेल, ली–बर्ड

चित्र ४. उत्परिवर्तनशील धान प्रजननको
् फिल्ड र सहभागी कृ षकहरु, घनपोखरा, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका, लमजङु

सम्पर्क

डा. बालकृष्ण जोशी
राष्ट्रीय जीन बैंक, खमु लटार
फोन : ०१–५२७५१३१
इमेल : joshiba।ak@yahoo.com

डा. देवेन्द्र गौचन
बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल, खमु लटार
फोन : ०१–५२७५१३१
इमेल : d.gauchan@cgiar.org

सनु ्दर रावत
परियोजना क्षेत्र-१
तातोपानी गाउँपालिका-५, हाँकु, जमु ्ला
फोन : ९८४८३०९ ९०८
इमेल : srsunderrawat@gmai।.com

पूर्ण पौडेल
परियोजना क्षेत्र-२
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-२, घनपोखरा, लमजङु
फोन : ९८६०८२७ ४४८
इमेल : purna.।ibird@gmai।.com

दिपेन्द्र कुमार ऐर
ली-बर्ड, पोखरा
फोन : ०६१–५२६८३४
इमेल : dipendra.ayer@।ibird.org

डिजाइन तथा लेअाउटः हे म िज.सी. , ली–बर्ड

ACKNOWLEDGEMENT
The IFAD supported project, ‘use of genetic diversity and evolutionary
plant breeding for enhanced farmer resilience to climate change,
sustainable crop productivity and nutrition under rainfed
conditions’ is being implemented in Nepal. The project is coordinated
by the Bioversity International in collaboration with National Gene
Bank, Nepal Agricultural Research Council (NARC) and Local Initiatives
for Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD).

उद्धरणः जोशी, बालकृ ष्ण, दिपेन्द्र कुमार ऐर, कृ ष्ण हरि घिमिरे र देवेन्द्र
गौचन । २०७६ । उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियोजना । जानकारी–
पत्र १ः १–४ । ली–बर्ड, राष्ट्रीय जीन बैंक र बायाेभर्सिटी इन्टरनेशनल,
नेपाल ।
For more information:

Use of genetic diversity and evolutionary plant breeding for enhanced farmer
resilience to climate change, sustainable crop productivity and nutrition under
rainfed conditions (उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् परियाेजना)
Project Management Unit, Bioversity International
National Genebank, Nepal Agricultural Research Council
Khumaltar, Lalitpur, Nepal
Tel. +977-01- 5275141

