
बालीको स्ानीय जात दताता प्रक्रिया
कृषकहरूले परापुर्व कालदेखि आफ न्ै परम्परागत ज्ा् र सिपको प्रयोग गरर िेसत गददै  आइरहेका बालीका जातहरू न्ै स्ा्ीय रा रनै्ा्े जातहरू हु्् । यस्ा जातहरू स्ा्ीय हारापा्ीिँग 
अ्ुकूसलत हु्ाका िा न्ै यी जातहरूको िामासजक, िांसृ्सतक, व्ापाररक त्ा औषधीय महत्त्व रहेको छ । यस्ा जातहरूलाई बीउसबज् स्यमारली २०६९ को स्यम (१२) को उपस्यम 
(२) र िोही स्यमारलीको अ्ुिूची १ को िण्ड (घ) बमोसजम जात दता्वका माध्यमबाट रासट्रि य असिलेिमा राख्न िसकनछ । बीउसबज् ऐ् २०४५ अ्ुिार िूसचत ्िएका बीउसबज्को 
सबक्ीसरतरण ग ््व ्पाइ्े िएकाले जात दता्व पश्ात् मात्र यी जातहरूको आसधकाररक तररले बीउ उत्ाद् त्ा बजारीकरण ग ््व पाइनछ ।

?xf0'u sql/lfr fi]zal ]fstfh÷Lnfa =& 1 (Morphological Dis�nguishing Characteris�cs): =u+; ?xtfh oGc
Mu+/÷/fs|k÷/fsfc ]fstfk !=&  

 fg;ld Lx]s fdfgn't ]fstfh oGc / ]frR'r ,]frDfn tfk ,]fo/lx tfk

 . ]g'x

5G'x ]fsu+/ ]ft]; n'mk Mu+/ ]fsn'mk @=&

 Mu+/÷6jfga÷/fs|k÷/fsfc ]fsfnfa fj nmk fj f;]fs #=&

 ]fs]s'me nt / 5G'x ]fnfs u+/ ]fsfnfa ,]fdfn fnfa
]g'x

. ]g'x f8F'6 oGfdf; ,]fnfs u+/ ]fsfgfb ,]fg;ld ]frDfn /fsfc ]fsfgfb Mu+/÷/fs|k÷/fsfc ]fsfgfb $=&

MfdPe ?xf0'u stlk:gfj fi]zal }g's %=&  Aff:gfbf/ hft 

MfdPe ?xf0'u fi]zal }g's oGc ^=&  
 /fha ,]gS; gx; Lgfk ]f;rl / nd ,d/g / ]f7dl tfe ,ndfr /fbfg:fa

. 5 ]fx tfh ]fsPe pfe

?xf0'u twGljD; u+;Lnff0|k Lnfa ]fstfh÷Lnfa =*  * (Agronomical Characteris�cs): 
_Ld=];- {Ofrp tfi}fc ]fs6]ffA !=* :     Ld=]; )$! vl]b %#! 

_6fagbl ]fs]k]f/- od; ]]gN'mk n'mk tztl|k )% @=*
:    gbl )( vl]b )*

_6fagbl ]fs]k]f/- od; ]gSfk Lnfa #=* :   gbl )&! vl]b )^!

foV+; ]fsnmk÷fnfa÷f;]fs 6]fa tl|k $=* :  
  ]gS; gUfn fnfa dD; ^ vl]b $

foV+; fgfb fdnmk÷fnfa÷f;]fs tl|k %=* : ]gUfn dD; fgfb %#! vl]b %@!

_Lgk]f/ tl|k =Lh=]s- gbfkTp t;}fc ^=* : Lgk]f/ tl|k =Lh=]s )%! vl]b %@!

सम्ाक्ित कृषकका जातहरूको पक्हचान: कृषकहरूले परापूर्वकालदेखि िेती गरररहेका स्ा्ीय/रनै्ा्े 
बालीका जातहरूको िूसचत (दता्व) ग ््व िर्वप्र्म स्ा्ीय स्रमा व्ापक रूपमा िेती गररंदनै  आएका, कृषकको दनै स्क 
ज्जीसरकािँग आबद्ध िएका, सरशेष महत्त्व त्ा गुणहरूले िररपूण्व िएका त्ा बजारीकरणका प्ररल िम्ार्ा बोकेका 
जातहरू िामूसहक रूपमा छलफल गरेर पसहचा् ग्ु्वपद्वछ । यस्ा जातहरू पसहचा् ग ््व िहिासगतामूलक पद्दतीहरू 
(जस्नै, चार-कोठे सरशे्षण, सरशेष जातीय गुणहरू त्ा महत्त्व सरशे्षण, छलफल आसद) बाट दता्व ग ््वको लासग उपयुक्त 
जात स्र्क्यौल ग ््व िसकनछ ।

जातीय दताता प्रस्ािना तयारी: अ्ुिूची १ को िण्ड (घ) को ्मु्ा फारामलाई आधार मा्ी पसहचा् गररएका 
जातका िम्बन्धमा िङ्कल् गररएका तथ्ाङ्क, बीउको ्मु्ा, रासट्रि य जी् बैंकबाट प्राप्त स्ायी ्म्बर र िामूसहक 
छलफलबाट आएका जा्कारीलाई िमारेश गरी जात दता्व ग्ु्वप न्े कारणिमेत िुलाई प्रस्ार्ा तयार ग्ु्वपद्वछ ।

aLp lahg u'0f:t/ tyf
lgoGq0f s]Gb|

 

दताता प्रस्ािना क्निेदन पेश गन्नेः  बीउसबज् स्यमारली २०६९ को अ्ुिूची १ को िण्ड (घ) बमोसजम तयार गररएको 
प्रस्ार्ािँगनै िम्बखन्धत स्ा्ीय तह/सजल्ा खस्त हे न्े स्कायको सिफाररि त्ा स्ोत बीउ िंरध्व् र प्ररध्व्का लासग 
प्रसतबद्धता पत्रिमेत िंलग्न रािी जात दता्व प्रस्ार्ा रासट्रि य बीउसबज् िसमसतको िसचरालय (बीउसबज् गुणस्र स्यन्त्रण 
केन्द्र, लसलतपुर) मा पेश ग्ु्वपद्वछ ।

;|f]t aLp 
pTkfbg :yn

्ेपाल राजपत्रमा प्रकाश् िई जात दता्व िए पश्ात् उक्त जातहरूको स्ोत बीउको िंरध्व् ्ेपाल कृसष अ्ुिन्धा् पररषदले 
ग्ु्वप न्े ् ीसतगत व्रस्ा िए तापस् यि सकसिमका रनै्ा्े त्ा स्ा्ीय बालीका जातहरूको बीउ उत्ाद् त्ा बजारीकरण 
जात दता्वमा प्रत्यक्ष िंलग्न स्काय/िंस्ाले स्ा्ीय तह/सजल्ा खस्त कृसष हे न्े काया्वलय/गनैरिरकारी िंस्ाहरूिँगको िमन्वय 
र िहकाय्वमा गरररहेको अभ्ाि हाल ्ेपालमा सरद्यमा् छ । यद्यसप, यि िम्बन्धमा िम्बखन्धत िबनै िरकारी एरम् गनैरिरकारी 
िरोकारराला स्कायहरूको िंयुक्त पहलमा आरश्यक ्ीसतगत पहलकदमी त्ा दीघ्वकाली् योज्ा ब्ाउ्ु अपररहाय्व 
देखिनछ ।

प्रारम्भिक प्क्रियरा
ss[lif 1fg s]Gb|

प्स्रावनरा तयरारी

प्स्रावनरा प्स्तुतत तथरा जरात दतराता

श्रोत बीउ संवर्तान तथरा प्वर्तान

स्ानीय जातको चाररक्रिक तथ्ाङ्क त्ा अन्य जानकारी सङ्कलन: पसहचा् गररएका जातलाई छुट्ाउ्े 
सरशेष रा्स्पसतक रा अन्य कु न्ै गुणहरू त्ा अन्य ्प जा्कारीहरू (जस्नै, धा्बालीका लासग गाँज िङ््ा, बोटको उचाइ, 
बाला प्रसतबोट, फूलको रङ, पातको आकार आसद) को आरश्यकता पद्वछ । ति ््व, कम्ीमा १० ज्ा कृषकको िेतबारीबाट 
एक सिज् अध्यय् गरी तथ्ाङ्क िङ्कल् ग्ु्वपद्वछ । िा न्ै जा्कार कृषकहरू (२०- २५ ज्ा) िँग िामूसहक छलफल गरेर 
अन्य िांसृ्सतक, िामासजक, औषधीय र पोषणको जा्कारी पस् िङ्कल् ग्ु्वपछ्व  । िा न्ै, िम्र िएिम्म यि सकसिमका 
जातहरूको ऐसतहासिक पृष्ठिूसम, महत्त्वलाई उजागर ग न्े तखविर त्ा सिसियो खलिपहरूिमेत िमारेश ग्ु्वपद्वछ । 

रासट्रि य बीउसबज् िसमसतको िसचरालयमा पेश िएको प्रस्ार्ा जात प्रस्ार ग न्े स्कायबाटनै प्रासरसधक उपिसमसत र  जात 
अ्ुमोद्, उन्ोच् र दता्व उपिसमसत िमक्ष प्रसु्तीकरण गररनछ । उपयु्वक्त उपिसमसतहरूबाट अ्ुमोद् िएपश्ात् उक्त 
प्रस्ार रासट्रि य बीउसबज् िसमसत िमक्ष पेश हुनछ । िसमसतले अ्ुमोद् िएपश्ात् उक्त जातहरू ् ेपाल िरकार (मखन्त्रपररषद्) 
बाट विीकृत िई ्ेपाल राजपत्रमा प्रकाश् िएपश्ात् औपचाररक रूपमा जात िूसचत (दता्व) िएको मास्नछ ।
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सरोकार क्नकायहरूसँग समन्वय: आशाज्क जात पसहचा् ग न्े क्ममा रा गररिकेपसछ स्ा्ीय स्काय जस्नै, 
िम्बखन्धत स्ा्ीय तहको कृसष शािा, प्रदेश िरकार अन्तग्वतका कृसष हे न्े स्कायहरू (कृसष ज्ा् केन्द्र/कृसष सरकाि 
काया्वलय/एकीकृत कृसष त्ा पशुपनछी सरकाि काया्वलय आसद) त्ा अन्य िाझेदार स्कायहरूिँग जात दता्वका लासग 
बीउसबज् स्यमारली २०६९ ले तोकेबमोसजम ती जातहरूको उद् गम स्ल, सरशेष गुणहरू, चाररसत्रक गुणहरूको अध्यय् 
गरी आरश्यक सरररण िङ्कल् त्ा दता्व पश्ात् स्ोत बीउ िंरध्व्, उत्ाद् त्ा व्रस्ाप्को िुस्सश्तताका लासग आरश्यक 
प्रबन्ध समलाउ्ुपद्वछ ।


