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मात–ृशिि ुपरीक्षणमार्फ त ् 

अालुकाे सहभागितामूलक जातीय छनाैटं

याे शनददे शशिका युराेशपयन युशनयन (European Union) काे अाशथ्फक सहयाेगमा लाभकाे बाँररार काेि पररयाेजना  (Benefit-sharing Fund Project) फे्मरक्फ  
अन्तग्फत, राट्रि सङ्घको खाद्य तथा कृशि सङ्गठन (FA0) काे खाद्य तथा कृशिका लाशग अानुरांशिक स्ाेतहरूकाे अन्तरा्फशट्रि य सस्न्  

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) काे सहयाेगमा  
'Biodiverse and Nutrious Potato Improvement Across Peru, Nepal and Bhutan' पररयाेजनाद्ारा प्रकािन गररएकाे हाे ।  

यस शनददे शशिकामा अशभव्यक्त भएका शरचार तथा दृशट्काेण लेखक/सम्ादकहरूका हुन् र यसले युराेशपयन युशनयन रा राट्रि सङ्घको खाद्य तथा कृशि सङ्गठन (FA0) काे 
शरचार रा नीतीहरूलाइ्फ प्रशतशनशित्व गददैन । 
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पशछल्ो रि्फहरूमा नेपाल लगायतका शरशभन्न देिहरूले कृशि 
के्षत्रमा सहभागीतामूलक अनुसन्ानका शरशिहरू प्रयोगमा 
ल्ाउन थालेका छन् । शरिेि गरी बाली शरकासका के्षत्रमा 
सहभागीतामूलक मूल्ाङ्कन  तथा  जातीय छनौटं शरशिहरू 
प्रयोगमा अाएका छन् । कृिकहरू नै कृशि प्रशरशिहरूका मुख्य 
प्रयोगकता्फ हुन्; उनीहरू  सहभागीतामूलक मूल्ाङ्कन पद्धशतहरू 
मार्फ त् प्रजनन तथा बाली परीक्षणमा संलग्न हँुदै आएका  
छन् । कृिकहरू सथानीय बाली शरशरिता र त्यसका उपयोशगताको 
बारेमा जानकार हुनछन्  र अनुसन्ान प्रशरियामा उनीहरूको 
संलग्नताले अनुसन्ानको प्रभारकाररता बढ्नुका साथै उनीहरूको 
क्षमता अशभरृस्द्धमा सहयोग पुग्दछ (शफ्स हयाने्न र सथाशपत, 
सन् २०००) । शरकासाेनू्ख देिका साना कृिकहरूलाई, नयाँ 
बाली  रा जातहरू कस्ो  चाशहनछ भने्न कुराको  ज्ान हुनछ  र 
उनीहरू सोही अनुसार आफना मापदण्डको प्रयोग गरी शनशचित 
बाली रा बालीका जातहरूका शरकास गद्फछन् (शररािर एरं 
तमोर, सन् १९९९) ।

शबसौ ं िताब्ीको सुरूरातशतर, आिुशनक बाली प्रजनकहरूले, 
िेरै रलने र बृहत के्षत्र (राम्ो व्यरसथापन तथा राम्ो राताररण)  मा 
खेती गन्फ सशकने जातहरूको शरकास र शसराररस गन्फ बढी जोर 
शदएको पाईनछ (इभान्, सन् १९९३, शरसर सन् १९९६) जसले गदा्फ 
प्रशतकुल राताररणमा समेत राम्ो उत्पदन शदन सके् कृिकका 
जातहरू उपेशक्षत हुनुका साथै अनुसन्ानमा शररलै ल्ाइएको 
पाईनछ (हाला्फन्, सन् १९९२, जेभेन सन् १९९४, केभल्ाण्ड 
इत्याशद, सन् २०००) । नयाँ र िेरै रलने जातहरूका अरलम्वन रा 
प्रयोग बढ्दै गएकाले सथानीय बाली शरशरितामा ह्ास आएको छ ।  

यसो गदा्फ बाली र यसका प्रयोगसम्बन्ी ज्ानहरू समेत हराउन 
थालेको छ । हररतरिान्ती पचिात्, सीमान्तकृत कृिकहरू िेरै 
रलने बालीहरूबाट उशचत लाभ शलन सशकरहेका छैनन्  शकनकी 
ती बालीहरूका शरकासरिममा उनीहरूको सथानीय हारापानी 
तथा उनीहरूले उपयोग गनदे मलखाद् र अन्य सामग्ीहरू 
प्राथशमकतामा राखेर प्रजनन गररएका हँुदैनन् ।

यस्ा जल्ोबल्ो मुद्ाहरूलाई मध्यनजर गददै , कृशि अनुसन्ान 
केन्द्रहरूले सरकारी शनकायहरू, सामुदाशयक तथा सामाशजक 
संसथाहरू, र शरश्वशरद्यालयहरूसँग सहकाय्फ गरी कृिकले चाहेका 
बालीहरूका शरकास तथा उन्ोचनका लाशग पहल गरररहेका  
छन् । नेपालमा अन्तरा्फशट्रि य आलु केन्द्र (CIP) ले ली–बर्फ र राशट्रि य 
आलु अनुसन्ान काय्फरिम (NPRP) सँगको सहकाय्फमा नयाँ 
आलुका जातका शरकासका लाशग सहभागीतामूलक बाली छनौटं 
अथा्फत् पीभीएस (PVS) को प्रयोग, प्रदि्फनी तथा प्रमाशणकरण गददै  
आएको छ । 

आलुका शरशरिता रा जातहरू छान्नका लाशग मातृ-शििु 
परीक्षण  (Mother-Baby Trial) को प्रयोग गन्फ सशकनछ  । 
यसले सहभागीतामूलक रूपमा मशहला तथा पुरुिका महत्वपूण्फ 
र शभन्न अनुभरहरू, रूशच र ज्ानलाई समान रूपमा पशहचान 
गरी लागू गन्फ सहयोग गद्फछ । मशहला तथा पुरुि कृिकहरूका 
दृशट्कोणबाट प्राप्त उपलब्ीहरूलाइ्फ प्रसु्त गदा्फ, उनीहरू बीच 
स्ोतहरूमा ररक–ररक पहँुच रहेको एरं आलु उत्पादन काय्फले 
लैशङ्गक शरिेि भूशमकाहरूमा समेत शभन्नता रहेको देखाउँदछ । 
त्यसैले पशन नयाँ आलुका जातहरू छान्ा उनीहरूले शभन्न–शभन्न 

पविचय
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मापदण्डहरू प्रयोगमा ल्ाएकाे पाईनछ । यसले लैशङ्गकसम्बन्ी 
तथ्ाङ्क१ सङ्कलन र पीभीएसमा मशहला तथा पुरुिको समान 
सहभागीतालाई मजरुत बनाउँदछ । उनीहरूले रोजेका गुणहरू 
कुनै एउटा नयाँ आलुको जातमा एकैसाथ संलग्न गन्फ नसशकएता 
पशन दुरै मशहला तथा पुरुिसँग उनीहरूका कृशि प्रणाली सुहाउँदो 
र आरश्यक रहेको जातहरूको छनौटं र शरकास गन्फ सशकनछ 
(पाररस ईत्याशद, सन् २००१) ।

यो शनददे शशिका CIP ले प्रकािन गररएको 'आलुमा मातृ–शििु 
परीक्षणको प्रयोग गरी सहभागीतामूलक बाली छनौटंः लैशङ्गक 
मैत्री प्रशिक्षक शनददे शशिका' मा आिाररत भई नेपाली पृष्ठभूमीमा 
तयार गररएको हो । यो मातृ–शििु परीक्षण पद्धशतको प्रयोग 
गरी सहभागीतामूलक बाली छनौटंका आिारमा आलुका नयाँ 
जात छान्न CIP, NPRP र ली–बर्फ बीचको रिषौकाे साझेदारीको 
परीणाम हो ।

 गनर्दे शगिकाकाे उदे्श्य

सर्फप्रथम, हामीले पीभीएस पद्धशतको अरलम्वन गनु्फको मुख्य 
उदे्श्य बुझ्न जरुरी छ । यस शनददे शशिकामा उले्ख भएको 
पीभीएस प्रशरियाहरू सािारण र प्रभारकारी छन्; जसलाई 
अन्य बालीहरूका शरकास तथा सहभागीतामूलक अनुसन्ानमा 
समेत प्रयोगमा ल्ाउन सशकनछ । पीभीएसका माध्यमले बाली 
शरकासका लाशग कृिक तथा सम्बस्न्त साझेदारहरूबाट 
अपेशक्षत गुणहरू प्रखर रुपमा व्यक्त हुनछन् । प्रसु्त बालीका 
गुण र शरिेिताहरूको प्राथशमशकरण तथा लैशङ्गक आिारमा 
शभन्नता समेत थाहा पाउन सशकनछ l      

पीभीएसका प्रमुख उदे्श्यहरूलाई ध्यानमा राखी यो शनददे शशिकाले 
मातृ–शििु परीक्षणको सहशजकरण र अशभलेस्खकरणसम्बन्ी 
चरणरद्ध शनददेिन प्रदान गद्फछ । यसले अन्ततः मशहला तथा 
पुरुिहरूका संयुक्त सहभाशगतामा व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूले 
रूचाएका आलुका जात शरकास गन्फमा मद्त पुया्फउँदछ । CIP को 
प्रशिक्षक शनददे शशिकामा उले्ख भएअनुसार यस शनददे शशिकाको 
उदे्श्यहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

• नयाँ आलुका जातमा मशहला तथा पुरुि र अन्य 
उपभोक्ताले रुचाएका गुणहरू जसै्ः लक्षण, विरूप, 
विाद आशद सङ्कलनका लाशग चरणरद्ध प्रशरियाहरू शरसृ्त 
रूपमा बताउने; 

• मातृ–शििु ढाँचाको प्रमाणीकरण गनदे (अनुसन्ान सथल 
तथा शरशभन्न रि्फहरूको अनुसन्ान शबचका परीणामहरू 
तुलना गन्फ );

• नेपालमा आलुका नयाँ जातका शरकासका लाशग 
पीभीएसमा सहभागी भएका सबै साझेदारहरूलाई समान 
पद्धशतहरू प्रदान गन्फ ।

मातृ-गििु परीक्षण भनेको के हो ?

शििु परीक्षण भन्नाले कृिकद्ारा व्यरसथापन गररएको परीक्षण 
र मातृ परीक्षण भन्नाले अनुसन्ानकता्फद्ारा व्यरसथापन गररएको 
परीक्षण भने्न बुशझनछ । कृिकहरूद्ारा व्यरसथापन गररएको 
परीक्षणले नयाँ जातहरूका शरस्ारमा सहयोग गनु्फका साथै ती 
जातहरूका परीक्षणमा समेत सहयोग पुया्फउँदछ। परम्रागत 
शरशिमा भन्ा यस मातृ-शििु परीक्षण प्रशरियाले नयाँ जातको 
उन्ोचन तथा दता्फको रिममा लागे्न समयको बचतमा समेत 
सहयोगी हुने देस्खनछ । 

तल शचत्रमा देखाइए झै मातृ–शििु परीक्षण सथललाई 
समानन्तर तररकाले सथापना गररनु पद्फछ । यो एकै मौसम, 
एकै कृशि–पया्फररणीय के्षत्रमा कृिकहरू तथा सम्बस्न्त 
सरोकाररालाहरूसँगको सहकाय्फमा सथापना गररनु पद्फछ ।

मातृ परीक्षण

मातृ परीक्षण सथल अध्ययन के्षत्र (प्रयोगात्मक शरल्ड से्िन रा 
कृिकको खेतबारीमा छुट्ाइएको जमीन शभत्र तयार गररनछ । 
Randomized Complete Block Design (RCBD) अनुसार 
यो अनुसन्ानकता्फहरूले सथानीय साझेदारहरूद्ारा व्यरस्सथत 
गद्फछन् । यो परीक्षण सथलका तीनरटा स–साना समान प्लटहरू 
(१० रग्फशमटर ±) हुनछन् । यसको मुख्य उदे्श्य उन्ोचन तथा 
शरकास गररने बालीका लाशग चाशहने अत्यारश्यक तथ्ाङ्कहरू 
तयार गनु्फ हो । तसथ्फ पशन मातृ परीक्षण सथल कृिकहरूकै 
खेतबारीमा तयार गररनु उशचत माशननछ ताकी कृिकहरूले नै 
सथापना गरेको शििु परीक्षणसँग तुलनात्मक अध्ययन तथा 
परीक्षण गन्फ सशकयोस् । 

गििु परीक्षण

यो कृिकहरूकै खेतबारीमा रास्खने अलगै् परीक्षण सथल हो 
जुन मातृ परीक्षण सथलसँगै तयार गररनछ । यो कृिकहरूकै 
प्रत्यक्ष शनगरानी तथा अनुसन्ानकता्फहरूका अनुगमनमा दुरै 
परीक्षणबीचकाे अन्तर अध्ययन गन्फ शरकास गररनछ । शििु 
परीक्षणमा मातृ परीक्षणमा प्रयोग हुने जातहरू नै कृिकहरूले 
प्रयोगमा ल्ाँदछन् । शयनीहरूलाई तीनभन्ा बढी कृिकहरूका 
जग्ामा सथापना गन्फ सशकनछ । मातृ परीक्षण सथलकै आकार र 
उपचार शरशिहरू शििु परीक्षणमा अरलम्बन रा प्रयोग गररनछ 
तर रोशपने सामाग्ीहरू कम भएको खण्डमा मातृ परीक्षण भन्ा 
कम जातहरू  प्रयोग गरेर पशन गन्फ सशकनछ ।

सािारणतया, पशहलाे रि्फको अनुसन्ान २० देस्ख ३० क्ोनहरू/ 
जातहरूबाट प्रारम्भ गनु्फपद्फछ । भशरष्यमा भने परीक्षण गररने 
क्ोन/जातहरूका सङ्ख्याहरू अशिलो रि्फको परीणामको 
आिारमा िटाउँदै लानुपद्फछ भने प्रशत क्ोन परीक्षण प्लटहरूको 
के्षत्ररल बढाउँदै लानुपद्फछ (हेनु्फहाेस्, शचत्र २)। यो प्रशरियाअन्तग्फत 
सबैभन्ा उत्तम जात पशहचान गरी दता्फ तथा उन्ोचनका लाशग 
शसराररस गन्फ सहयोग पुग्दछ। 

 ................................................................................................................................................ 
 १. लैशङ्गकसम्बन्ी तथ्ाङ्कहरू भन्नाले प्राकृशतक रूपमा यौशनकताका आिारमा 

छुट्ाईएको तथ्ाङ्कहरू भने्न बुशझनछ; जसलाई मशहला तथा पुरुिका जीरन 
अनुभरहरूसँग प्रसु्त गररएको हुनछ । 
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यो गनर्दे शगिका कसका लागि लगक्षत हो?

यो शनददे शशिका, आलु बालीका जातहरूको अनुसन्ान, छनौटं 
र शरकासमा अभ्ासरत अनुसन्ानकता्फहरू, कृशि प्रसारकता्फ, 
कृशि प्राशरशिकहरू तथा शरश्वशरद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई 
लशक्षत गरी तयार गररएको हो । त्यसै् बाली प्रजनक रा 
रैज्ाशनकहरूका प्रत्यक्ष पहँुच नहुने, नेपालमा ग्ामीण भेगका 
सथानीय कृशि प्राशरशिक तथा स्ोत व्यस्क्तहरूका लाशग समेत यो 
शनददे शशिका सहयोगी हुने शरश्वास शलइएकाे छ ।
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शचत्र १ः पीभीएस मार्फ त आलु बाली परीक्षणका लाशग तयार गररने मातृ–शििु परीक्षण सथलको नमूना/ढाँचा

शचत्र २. पीभीएसद्ारा आलुका जातीय मूल्ाङ्कन तथा छनौटं प्रशरिया  
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ध्ान गर्नुपनदे कुराहरू

• पीभीएस गदा्फ, शरज्हरू, प्रजनक, अथ्फशरद्, तथा 
प्रशरशिकहरू सशहतका शरशरिता भएको टोलीसँग 
सहकाय्फ गनु्फपछ्फ  । जहाँ, मशहला तथा पुरुिहरूका समान 
सहभागीता समेत सुशनशचित गनु्फपछ्फ  । 

• पीभीएस अभ्ासमा कृिकहरूको सहभागीताका लाशग 
सबै सामाशजक-आशथ्फक समूहहरूमा मशहला तथा 
पुरुिहरूको छनौटं गररनुपद्फछ । यो मतदानका लाशग 
मात्र नभै बाली छनौटं तथा शरकासका समू्ण्फ चरण रा 
प्रशरियामा सहभागी भई आरश्यकता अनुसार आफना मत, 
रूशच तथा सुझार ब्यक्त गन्फ सकुन् भनेर हो । 

• साँसृ्कशतक शरशरिता, व्यरसथापनका समस्ाहरू, समय 
तथा संसथागत सीशमतता आशदका बारेमा सचेत  
रहनुपद्फछ । यसले सहभागीतामूलक अनुसन्ानमा मशहला 
र पुरुि दुरैको सहभागीतामा असर पुया्फउन सक्दछ । 

• बाली मूल्ाङ्कन पद्धशतहरूको शरकास गररनु पद्फछ । 

• सङ्कशलत तथ्ाङ्कहरू शरश्वसनीय हुनुपद्फछ  । 
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मातृ–गििु परीक्षण स्थलकाे 
प्रयाेि िरी पीभीएसकाे याेजना
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मातृ-शििु परीक्षणकाे प्रयाेग गरी आलुका जात रा क्ाेनहरूका 
सरल सहभाशगतामूलक परीक्षण गन्फ परीक्षण सथलकाे समूशचत 
तयारी गररनु जरूरी छ । अनुसन्ान िुरु गनु्फ अशि, अनुसन्ान 
के्षत्र, शरशभन्न साझेदारहरू र उनीहरूका क्षमताका बारेमा स्पट् 
जानकारी हुनुपद्फछ । मातृ-शििु परीक्षण प्रशरिया साझेदारीमा 
हुने हँुदा सबै सम्बस्न्त साझेदारहरू (अनुसन्ानकता्फ, कृशि 
प्रसारकता्फ, कृिक, र अन्य) का प्रकृशत तथा रूशच स्पट् रूपमा 
बुझ्न पद्फछ । शरशभन्न साझेदारहरूका सम्बन् तथा सहभाशगता 
मजरुत बनाउनका लाशग लागू गररने अनुसन्ान पद्धशत तथा 
लक्ष्यका बारेमा समान बुझाइ हुनु अत्यारश्यक छ । यसले 
अनुसन्ान रा प्रयाेगमा अपनत्व बढाउनुका साथै प्रशतपादन 
गररएका प्रशरशि तथा जातहरू अपनाउन समेत मद्त गद्फछ । 

अका्फे महत्वपूण्फ पक्ष भनेकाे परीक्षण गररने जशमन रा सथल हाे ।  
परीक्षण सथल सहज पहँुच पुगे्न र आलु उत्पादनका शहसारले 
सम्भारना बाेकेकाे हुनुपद्फछ । साथै, कृिकका कृशि पया्फररण, 
सामाशजक, साँसृ्कशतक तथा आशथ्फक पक्षहरू समेतलाइ्फ ध्यानमा 
राख्नु पद्फछ । उदाहरणका लाशग, उत्पादनका शहसारले महत्वपूण्फ 
बाली आलु भएकाे र त्यहाँकाे शजशरकाेपाज्फनमा उले्खनीय 
याेगदान पुया्फएकाे सथानमा यस बालीकाे अनुसन्ान गनु्फ अझ 
प्रभारकारी हुने देस्खनछ । 

प्रारस्म्भक तयारीका चरणमा, मुख्य अनुसन्ान संसथासँग आफनाे 
र साझेदारहरू लगायतका भूशमका तथा शजमे्रारीका बारेमा 
स्पट् ज्ान हुनु जरूरी छ । यसले परीक्षण सथलकाे समुशचत स्ाहार 
गन्फ, तथ्ाङ्क व्यरसथापन गन्फ, सथलगत भ्रमण आयाेजना गन्फ र 
कृिक लगायत शरशभन्न साझेदारहरूलाइ्फ पररचालन गन्फ मद्त 
पुया्फउँदछ । यस पाठमा शरशभन्न पूर्फ-प्रयाेगात्मक गशतशरशिहरू, 

मातृ–शििु पिीक्षण स्थलकाे प्रयाेग गिी पीभीएसकाे याेजना

जसै् सहभागीहरूकाे पशहचान, क्षमता अशभरृस्द्ध, परीक्षण 
सथलकाे सथापना तथा शे्णीकरण समेशटएकाे छ । 

सहभािीहरूकाे पगहचान 

सहभाशगतामूलक बाली छनाैटंकाे परीक्षण िुरु गनु्फ पूर्फ 
कृिकहरू, अनुसन्ानकता्फहरू, कृशि प्रसारकता्फ तथा अन्य 
साझेदारहरू सशहतका समूह गठन गनु्फपद्फछ । साथै, अशनराय्फ 
रूपमा लगभग तीन रि्फका लाशग अनुगमन तथा परीक्षण 
प्रशरियाहरूमा उनीहरूकाे प्रशतरद्धता समेत शलनु आरश्यक 
हुनछ । सहभागीहरूका सूचीमा आलुका प्रयाेगकता्फहरू 
(जसै्ः कृिकहरू, व्यापारीहरू, उपभाेक्ताहरू), अनुसन्ान 
शनकायहरू र कृशि प्रसारकता्फहरूलाइ्फ समेट्नु पद्फछ जसले 
आलुका शरस्ारमा महत्वपूण्फ भूशमका खेल्छ । आलुका 
बालीहरू छनाैटं गनदे प्रशरिया साझेदारहरू लगायत उही 
समूहका शबच समेत उनीहरूकाे रूशच र आरश्यकता अुनसार 
ररक पन्फ सकछ । उदाहरणका लाशग, आलु खने्न बेला मशहला 
कृिकहरूले अरलम्वन गरेका मुख्य प्रशरिया रा चरणहरूलाइ्फ 
पुरुि कृिकहरूले समेत अरलम्बन गनदैपछ्फ  भने्न छैन । त्यसैगरी, 
अनुसन्ानकता्फ तथा कृिकहरूमा समेत साेही कुरा लागू हुनछ । 

क्षमता अगभवृद्द्ध

आलुका नयाँ जात शरकासका लाशग मातृ-शििु परीक्षणकाे 
अरिारणा अनुसन्ानकता्फ, कृशि प्रसारकता्फ तथा कृिकहरूका 
लाशग नयाँ हुनसकछ । परीक्षण िुरु गनु्फ अशि यस प्रशरियामा 
सहभागी हुने सबै साझेदारहरूलाइ्फ यसका शरशि रा प्रशरियाका 
बारेमा प्रशिक्षण शदनु अत्यारश्यक छ । यसले सहभाशगतामूलक 
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परीक्षण प्रशरियालाइ्फ  अझ सरल र सहज बनाउन मद्त पुया्फउँदछ ।  
यसअन्तग्फत सथलगत परीक्षण साथै परीक्षणबाट प्राप्त तथ्ाङ्क 
शरशे्िणसम्बन्ी प्रयाेगात्मक प्रशिक्षण शदनु जरूरी छ । याे 
प्रशिक्षणलाइ्फ शरशभन्न सत्रहरू जसै्ः १) अनुसन्ानकाे तयारी, 
२) अनुसन्ानकाे काया्फन्वयन, ३) अनुसन्ानकाे सहशजकरण, 
४) अनुगमनका दाैरान लैशङ्गक समारेशिकरण र ५) तथ्ाङ्क 
शरशे्िण, जस्ा सत्रहरूमा शरभाजन गन्फ सशकनछ । याे प्रशिक्षण 
शरिेि लशक्षत समूहलाइ्फ  प्रदान गदा्फ सैद्धास्न्तक तथा प्रगाेगात्मक 
शरियरसु् समेट्न जरूरी छ । यसले सथानीय कम्फचारीहरूमा 
भएका शसकाइहरूलाइ्फ कालान्तरमा सथानीय स्रमा लागू गन्फ 
समेत सहयाेग पुया्फउँदछ । 

परीक्षण स्थलका िुणहरू

मातृ-शििु परीक्षणका लाशग बीउ राेपे् तथा आलू खने्न चरणहरूमा 
प्रते्यक काय्फके्षत्रहरूका कृिक र उनीहरूका परररारका बारेमा 
आिारभूत तथ्ाङ्कहरू सङ्कलन गररनु पद्फछ । शििु परीक्षण प्लट 
रा सथलकाे व्यरसथापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने कृिकहरूका 
शलङ्ग, पारररारीक संरचना, आम्ानीकाे स्ाेत, उपलब् जशमन, 
बजारकाे पहँुच आशदका बारेमा जानकारी शलनु जरूरी हुनछ । 
त्यसैगरी, हरेक परीक्षण सथलका आिारभूत जसै्ः प्लट सथापना र 
बाली व्यरसथापन (मल, झार शनयन्त्रण, शरिादी तथा राेग शनयन्त्रण) 
सम्बन्ी सथलगत तथ्ाङ्कहरू सङ्कलन गररनछ । सम्भर भएसम् 
मातृ-शििु परीक्षण सथालकाे माटाे र हारापानीका गुणसम्बन्ी 
तथ्ाङ्कहरू समेत सङ्कलन गनु्फ महत्वपूण्फ हुनछ । 

ताशलका क. मातृ-शििु परीक्षण सथलमा प्रयाेग भएका 
शरशि तथा तत्त्वहरू

तत्त्वहरू र्ताता फाराम
परीक्षण सथलसम्बन्ी नू्यनतम जानकारी अनुसूची १
परीक्षण सथलकाे सथापना अनुसूची २
सामाग्ीहरूकाे सूची अनुसूची ३
बाली व्यरसथापन अनुसूची ४

स्ाेतः CIP, सन् २०१८

सहभागितामूलक बाली छनाैटं िर्ाता ध्ान 
गर्नुपनदे कुराहरू र समायावधी 

कृिकहरूका भूशमका उनीहरू रहेका भूगाेलकाे साँसृ्कशतक 
पृष्ठभूमी, लैशङ्गक दायरा तथा सम्बन्हरूबाट शनशद्फट् हुनछ भने्न 
कुरामा सचेत हुनु जरूरी छ । मशहला तथा पुरुिहरूका समान 
सहभाशगतमा अनुसन्ान ढाँचा तयार पाररनु पद्फछ । 

त्यसैगरी, नमूनामा समेत मशहला तथा पुरुिहरूलाइ्फ समान 
रूपमा प्रसु्त गररनु पद्फछ । तसथ्फ, कम्ीमा १० मशहला र १० 
पुरुि सहभागीहरूलाइ्फ छनाैटं गररनु पद्फछ । ८ पुरुि रा २ मशहला 
मात्रकाे सहभाशगता भएकाे खण्डमा लैशङ्गक तथ्ाङ्क शरशे्िण 
गन्फ प्राय असम्भर  हुनछ । जातीय छनाैटंका रिममा मशहला र 
पुरुिका शरिुद्ध र समान सहभाशगता भएमा मशहला र पुरुिका 
रूशच र आरश्यकता पशहचान गन्फ लैशङ्गक तथ्ाङ्क शरशे्िणमा 
सहयाेग पुग्दछ ।  

सहभाशगतामूलक बाली छनाैटंअन्तग्फत तीनरटा चरणहरू 
पद्फछन् (हेनु्फहाेस्, शचत्र ३) । आलुका रूल रुलने समय (५०% 
भन्ा बढी शबरूरामा रूल रुलने) मा पशहलाे चरणकाे अनुगमन 
रा परीक्षण गररनछ । आलुकाे बाेट पररपक्व अरसथामा पुगेपशछ र 
आलु खन्न तयारी भएकाे बेला दाेस्ाे चरणकाे अनुगमन  गररनछ ।  
अस्न्तम चरणकाे अनुगमन भने आलु खनेकाे ४५ र ९० शदनका 
बेला गररनछ । अस्न्तम चरणकाे अनुगमन भने एेस्छिक हाे (गरे 
पशन हुने, नगरे शन हुने) । तर, भण्डारणमा समस्ा आएकाे 
खण्डमा र मातृ-शििु परीक्षणकाे दाेस्ाे रि्फपशछ भने याे चरणकाे 
अनुगमन गनु्फ अत्यारश्यक छ । 

हरेक चरणमा आलुका सबैभन्ा राम्ाे जात छान्न र अनुगमन गन्फ 
मशहला र पुरुिहरूका समान सहभाशगतामा गुणात्मक परीक्षण 
गररनछ । अनुसन्ान टाेलीबाट खेतीकाे परीक्षण समेत गररनछ ।  
हरेक चरणमा सङ्कलन भएका तथ्ाङ्कहरूका प्रकारलाइ्फ  
'ताशलका– ख' मा प्रसु्त गररएकाे छ । 

शचत्र ३. अनुगमनका समयारशिलाइ्फ  ध्यानमा रास्ख आलुका बृस्द्ध हुने चरणहरू

afnLsf] ljsf; vGg] a]nfsf] 
cg'udg

j[l4 
r/0fx¿

vgL;s]kl5sf 
lbgx¿

)–)( !)–!%–!( (!–!@)

vgL;s] kl5sf]  
cg'udg! @ #

kmn vGg 
tof/L r/0f

@)–#( $)–%( &)–*(

cª\s'/0f tyf 
k|f/lDes r/0f

af]6 a9\g] / h/f 
xfNg] r/0f

kmn nfUg] / km"n 
km'Ng] r/0f

kmn a9\g] r/0f
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यी परीक्षणहरू प्राशरशिक ज्ान भएका कृशि प्रसारकता्फहरू 
तथा अनुसन्ानकता्फहरूद्ारा गररनछ । उनीहरूमा लैशङ्गक 
समे्वदनशिल भइ्फ परीक्षण प्रशरिया सञ्ालन गन्फ सके् क्षमता 
समेत हुनु आरश्यक छ । सहभाशगतामूलक बाली छनाैटं गनदे 
सहजकता्फहरूलेः

• कृिकहरूद्ारा व्यरसथापन गररएका परीक्षण सथलमा 
आयाेजक कृिकहरूका रूपमा मशहला तथा पुरुि 
कृिकहरूकाे सहभाशगता भए नभएकाे शनर्ा्फैल  
गनु्फपद्फछ । 

• सबै सामाशजक-आशथ्फक समूहरूका मशहला तथा पुरुि 
कृिकहरूलाइ्फ समेट्नु पद्फछ ।  सामान्यतया छनाैटंमा 
परेका कृिकहरू सथानीय के्षत्र, शजल्ा रा गाउँकाे हुनु 
आरश्यक छ । 

• परीक्षणमा सहभागी कृिकहरू तथा जात छनाैटंमा संलग्न 
अन्य कृिकहरूका बारेमा कृशि प्रसार अशिकृतहरू र 
अन्यलाइ्फ जानकारी गराउनु पद्फछ । कृिकहरूकाे छनाैटं 
प्रशरियामा कुनै पशन भेदभार नभएकाे र शरशभन्न सामाशजक-
आशथ्फक समूहरूबाट मशहला तथा पुरुि कृिकहरूका 
छनाैटं भएकाे कुराकाे शनर्ा्फैल गररनु पद्फछ । 

 

ताशलका ख. हरेक अनुगमनका चरणमा प्रगाेग गररएका तत्त्व तथा शरशिहरू

तत्त्व गवगध अनुिमन चरण

फूल फुलने खने् खनी सकेपगछ

छनाैटं प्रशरियाकाे सङ्कलन तथा शे्णीकरण समूह पशहचान तथा 
शे्णीकरण

X X X

सथल रा प्लट अनुसार रूचाइएकाे आलुकाे 
शे्णीकरण

शे्णीकरण X X X

बाेटकाे स्र परीक्षण प्रत्यक्ष परीक्षण X X
अङ्कुरणकाे स्र परीक्षण
अगा्फनाेलेशटिक रा गुणस्र परीक्षण हाङ्गाहरू X 

परीणाम आर्ानप्रर्ान कायतािाला

सथलगत अध्ययन तथा तथ्ाङ्क शरशे्िणकाे काम सशकएपशछ 
मातृ–शििु परीक्षणका सहजकता्फहरूले हरेक परीक्षण चरणहरू 
समेशटने गरी एउटा अध्ययन प्रशतरेदन तयार गनु्फपद्फछ । 
प्रजनकहरूलाइ्फ उपयाेगी हुने तथ्ाङ्कका लाशग छरटा छुट्ाछुटै् 
चरणमा शरशे्ि गररनु जरूरी हुनछ । प्रशतरेदनले मातृ-शििु 
परीक्षणका परीणामहरूलाइ्फ समेट्दछ । साे परीणामहरूलाइ्फ 
एशककृत रा सङ्गठीत काय्फिालामा आदानप्रदान गनु्फपद्फछ, जहाँ 
प्रजनक, कृशि प्रसारकता्फ, सहजकता्फ तथा कृिक प्रशतशनशिहरू 
सहभागी भएका हुनछन् । याे काय्फिाला सहभाशगतामूलक बाली 
छनाैटं प्रशरियालाइ्फ  नेतृत्व गनदे संसथाले आयाेजना गद्फछ । यशद 
तीन रि्फलाइ्फ  लशक्षत गरी सहभाशगतामूलक बाली छनाैटं परीक्षण 
गररँदै छ भने यस्ा एशककृत काय्फिाला (Conslidated Work-
shop) तीनपटक नै आयाेजना गनु्फपद्फछ । हरेक काय्फिालामा 
असल रा राम्ाे जातलाइ्फ  छाने्न काम हुनछ । साथै अका्फे बाली 
लगाउने माैसमलाइ्फ लशक्षत गरी थप परीक्षण प्रशरिया एरं काय्फके्षत्र 
समेत तय गररनछ । सम्भर भएमा पशहलाे काय्फिालादेस्ख नै बजार 
प्रशतशनशि रा व्यापारीहरूलाइ्फ समेत साझेदारका रूपमा सहभागी 
गराउन पद्फछ; जहाँ पशहलाे बाली छनाैटंका परीणामहरूका 
बारेमा जानकारी शदइ्फनछ । तेस्ाे र अस्न्तम काय्फिालामा यी प्रमुख 
सहभागीहरूलाइ्फ सहभाशगताका लाशग अशनराय्फ रूपमा आमन्त्रण 
गनु्फपद्फछ शकनकी याे समयारशिसम्मा सबैले रूचाएकाे जातकाे 
छनाैटं भइसकेकाे हुनछ । 
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 फूल फुलने  समयमा  
िररने मूल्ाङ्कन
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फूल फुलने समयमा गविने मूल्ाङकन

याे परीक्षण कसरी िररनछ?

याे परीक्षण मातृ परीक्षणकाे हरेक पुनरारृशत्त (Repetition) (तीन 
पुनरारृशत्त = तीन परीक्षण) मा र हरेक शििु परीक्षणका बेला 
गररनछ । समू्ण्फ परीक्षण ४ देस्ख ५ िण्ामा सशकने गरी मूल्ाङ्कन 
गररनछ । याे परीक्षणका दुइ्फरटा चरणहरू हुनछन्ः

१) छनाैटंका मापदण्डकाे सङ्कलन तथा शे्णीकरण मशहला तथा 
पुरुिहरूले रूचाउने चरण रा समय भनेका,े बालीमा रूल रुलने 
समय हाे । याे बेलाकाे मापदण्ड पशहचान गररनु पद्फछ । 

२) प्लटका आिारमा रूचाइएका जात/क्ाेनहरूका शे्णीकरण 
मातृ-शििु परीक्षण सथलमा कृिकहरूद्ारा रूचाइएका जात/
क्ाेन/जातहरूकाे शे्णीकरणकाे चरण ।

याे परीक्षणका लागि चागहने सामाग्ीहरू 

• जात/क्ाेन पशहचानका लाशग १ देस्ख १.५ शमटरकाे लट्ी 
(२०X३० सेस्टिशमटर) मा शचन्हहरू भएका कार्फ

• सामान्य शरररण र प्रशतरलका सूचीहरू उले्ख भएकाे 
स्लिपचाट्फ 

• मतदान गन्फका लाशग दुइ्फ  शभन्न बाली जसै्ः अन्न रा दलहन 
बालीका बीउहरू

• मतदान गनदे रिममा प्रयाेग भएका बीउहरू राख्नका लाशग 
भाँराे (कागजकाे झाेला, सानाे बाक्ा रा प्लास्स्ककाे 
बाकस)

• टेप, माक्फ र र ठूलाे समूह भएमा माइक (लाउरस्स्पकर)  

• तथ्ाङ्कहरूकाे अशभलेख राख्न  शरल्ड पुस्स्काकाे एर१ 
(F1) र एर२ (F2) रारामहरू (हेनु्फहाेस्, अनुसूची ५ र ६) 

चरण १. छनाैटं प्रगरियाकाे सङ्कलन त्था 
शे्णीकरण

१.  कृिकहरू, मशहला तथा पुरुिहरूका समूह एकै सथानमा 
भेला भइ्फ परीक्षणकाे उदे्श्य, मूल्ाङ्कन शरशि र पशहलाे 
चरणका बारेमा  जानकारी गराइ्फ नछ । याे चरण, सहभागी 
परीक्षणकता्फहरू आलुकाे छनाैटंका लाशग परीक्षण सथलमा 
जानु अशि नै सम्न्न गररनछ । 

२.  आरश्यक परेकाे खण्डमा, मशहला र पुरुिहरूलाइ्फ 
छुट्ाउनु जरूरी हुनछ ताकी मशहलाहरूले खुलेर आफना 
िारणा राख्न सकुन् । त्यसैगरी मशहला कृिकहरूसँग 
अन्तरा्फता शलने तथा तथ्ाङ्क सङ्कलक पशन मशहला नै 
भए राम्ाे हुनछ । यशद मशहला र पुरुि शमशश्त समूहमा 
काम गददै  हुनुहुनछ भने मशहलालाइ्फ  सशरिय बनाउन पहल 
गनु्फहाेस् । 

३.  त्यसपशछ हरेक समूहलाइ्फ  यी प्रश्नहरू साेध्नहाेस्ः आलुकाे 
रूल रुलने बेलालाइ्फ  मात्र ध्यानमा राखी यसकाे नयाँ 
जातमा तपाइ्फ  के चाहनुहुनछ? अका्फे अथ्फमा भनु्नपदा्फ, तपाइ्फ  
कुन बेला आलुकाे जात सही हाे भनु्न हुने; यशद आलुकाे 
रूल रुलने बेलाकाे समयलाइ्फ मात्र परीक्षण गनदे हाे भने? 

४.  सक्दाे िेरै जरारहरू आउने राताररणकाे सृजना 
गनु्फपद्फछ । हरेक समूहले प्रत्यक मापदण्डका सूचीहरू 
तयार गनु्फपद्फछ । उदाहरणका लाशगः लेट ब्ाइ्फटसँग 
जुध्नसके् क्षमता, अगारी नै पररपक्व हुने, राेगशकराहरूसँग 
जुध्नसके् क्षमता, आशद जस्ा मापदण्डहरू तय 
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गररनु पद्फछ । दुइ्फरटा समूहले सूची बनाएका गुण 
तथा शरिेिताहरूकाे सङ्कलन पचिात् उही िारणा रा 
गुणहरूका सूची आएकाे खण्डमा त्यसलाइ्फ एउटैमा गाभन 
सशकनछ । सबै मापदण्डहरूका बारेमा सहभागीहरूलाइ्फ 
स्पट् जानकारी रा ज्ान हुनु जरूरी छ । यशद कुनै 
मापदण्डका बारेमा स्पट्ता नभएकाे खण्डमा सहजकता्फले 
सहभागीलाइ्फ  साेकाे बारेमा शरसृ्त रूपमा बताउन 
लगाउनु पद्फछ । यशद सहजकता्फलाइ्फ  समेत छलरलका 
आिारमा मापदण्ड शनर्ा्फैल गन्फ कशठन भएमा 
सहभागीलाइ्फ  साेकाे बारेमा कार्फमा लेख्न लगाउनु पद्फछ । 

५.  सूचीहरूलाइ्फ ताशलका १ मा देखाइएकाे स्लिपचाट्फकाे 
नमूनामा उतानु्फ पद्फछ ।

६.  कृिकहरूले रूचाएका र उनीहरूका लाशग महत्वपूण्फ 
ठाशनने जात छनाैटंका लाशग मतदान गनु्फपद्फछ । तसथ्फ, 
स्लिपचाट्फमा उले्ख गररएका हरेक मापदण्डहरूलाइ्फ 
कागजकाे झाेला रा कार्फबाेर्फमा समेत लेस्खनछ । 

७.  कृिकहरूलाइ्फ महत्वपूण्फ लागेका तीनरटा मापदण्ड रा 
गुणहरू उले्ख गन्फ बताउनु पद्फछ । तसथ्फ उनीहरूले 
हरेक मापदण्डमा मत शदनु अत्यारश्यक छ । 

८.  मतदान प्रशरियामा अशि बढ्नका लाशग मूल्ाङ्कन 
प्रशरियामा सहभागी भएका हरेक कृिकलाइ्फ छरटा 
बीउका दानाहरू शदइ्फनछ । मशहला र पुरुिका 
मतहरू छुट्ाउनका लाशग उनीहरूलाइ्फ शभन्न–शभन्न 
मतसामाग्ीहरू प्रदान गन्फ सशकनछ । जसै्ः मशहलाहरूले 
मकैका दाना प्रयाेग गरेका छन् भने पुरुिहरूले शसमीकाे 
प्रयाेग गन्फ सकछन् । 

९. कागजकाे झाेला रा कार्फबाेर्फमा लेस्खएका मापदण्डलाइ्फ 
हारमा शमलाएर रास्खनछ ताकी कृिकहरूले आफना मत 
खसालन सकुन् । सबैभन्ा िेरै रूशच भएका रा मनपरेका 

ताशलका १. छनाैटं प्रशरियाकाे सङ्कलन तथा शे्णीकरण
(याे ताशलका रूल रुलने, खने्न र भण्डारण गरी तीनरटा चरणहरूमा कृिकहरूका िारणा सङ्कलन गन्फका लाशग प्रयाेगमा ल्ाउन सशकनछ ।)

समुदायः  शमशतः  परीक्षणः  मातृ ...... शििु ......  
साझेदारकाे नामः सहभागीहरूका सङ्ख्याः  पुरुि संंख्याः मशहला सङ्ख्याः 
मूल्ाङ्कन चरणः रूलने खने्न  भण्डारण

खुल्ा सूची पुरूष मगहला जम्ा

मत शे्णी मत शे्णी मत शे्णी
१.
२.
३.
४.
जम्ा

गुण रा शरिेितामा तीनरटा बीउका दाना, मध्यममा 
दुइ्फरटा र त्याे भन्ा कममा एक दाना बीउ खसालनु 
पद्फछ । मत खसाल्ा शनम्नशलस्खत कुराहरूलाइ्फ ध्यानमा 
राख्नुपद्फछः

• सहजकता्फले मतदान गनदे सहभागीहरूलाइ्फ मत प्रशरिया 
शनतान्त व्यस्क्तगत कुरा भएकाे हँुदा अरूकाे लहैलहै रा 
रहकाउमा नलागी मत खसालन अशभपे्रररत गनु्फपद्फछ । 

• यशद सहभागी कृिकहरू शनरक्षर छन् भने कृशि 
प्रसारकता्फले सूचीकृत भएका गुण रा मापदण्डहरू पढेर 
सुनाउनु पद्फछ; जसका आिारमा उनीहरूले आफना मत 
जाहेर गन्फ पाउन् । 

• सहजकता्फले सहभागीहरूलाइ्फ उनीहरूकाे व्यस्क्तगत 
रूशचका आिारमा सबैभन्ा मनपरेकाे तीन गुण रा 
मापदण्डहरूमा मत कसरी खसालने भनी प्रयाेगात्मक 
रूपमा गरेर देखाउनुपद्फछ । 

• सहजकता्फले सहभाशगहरूलाइ्फ मत जाहेर गनु्फ अशि पुनः 
एकपटक सबै मापदण्ड रा गुणहरू सशरस्ार पढ्न रा 
बुझ्न लगाउनु पद्फछ । उनीहरूले एकपटकमा एउटा मत 
खसालनु पद्फछ । 

१०.  सबै कृिकहरूले मतदान गरी सकेपशछ मत (बीउहरू) 
गणना गररनछ र परीणामलाइ्फ स्लिपचाट्फमा (हेनु्फहाेस्, 
ताशलका २) उले्ख गररनछ । सहजकता्फले मतका 
आिारमा रूचाइएका गुणहरूलाइ्फ सूचीकृत गनु्फपद्फछ ।  
मशहला हाेस् या पुरुिहरूबाट सबैभन्ा बढी मत पाएका 
गुणलाइ्फ एक नम्बर शे्णीमा रास्खनछ र कम मत पाएकाे 
गुणलाइ्फ अस्न्तम शे्णीमा रास्खनछ । यसले मशहला र 
पुरुिहरूद्ारा छाशनएका रा रूचाइएका गुणहरूमा 
देस्खएका शभन्नतालाइ्फ  छुट्ाउन मद्त गद्फछ । 
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ताशलका २. मतदान प्रशरियाबाट आउन सके् सम्भाशरत परीणामकाे उदाहरण
(याे ताशलका रूल रुलने, खने्न र भण्डारण गरी तीनरटा चरणहरूमा कृिकहरूका िारणा सङ्कलन गन्फका लाशग प्रयाेगमा ल्ाउन सशकनछ ।)

समुदायः  शमशतः  परीक्षणः  मातृ ...... शििु ......  
साझेदारकाे नामः सहभागीहरूका सङ्ख्याः  पुरुि संंख्याः मशहला सङ्ख्याः 
मूल्ाङ्कन चरणः रूलने खने्न  भण्डारण

खुल्ा सूची पुरूष मगहला जम्ा

मत शे्णी मत शे्णी मत शे्णी
१. रढुरा प्रशतराेिी १४ प्रथम ९ शद्तीय २३ प्रथम
२.  झ्ास्म्ने गुण ३ चाैथाे २ चाैथाे ५ तेस्ाे
३. ठशरन सके् अाकार १ छैठाैं ११ पशहलाे १२ शद्तीय
४. पुतली प्रशतराेिी २ पाँचाै २ चाैथाे ४ चाैथाे
५. हररत लारिा ६ दाेस्ाे ६ तेस्ाे १२ शद्तीय
६. सहनिस्क्त ४ तेस्ाे ० पाँचाै ं ४ चाैथाे
जम्ा ३० ३० ६०

१.  मतदान प्रशरियाबाट प्राप्त भएका परीणामहरूलाइ्फ 
सहभागीहरूका शबच छलरल गराउनु पद्फछ । उनीहरूले 
रूचाएका रा चाहेका गुणहरू सङ्कलन भए की भएनन् 
र उनीहरूले साेही गुण शकन छाने भनेर शरसृ्त रूपमा 
छलरल गनु्फ जरूरी हुनछ । 

२.  सबै मूल्ाङ्कन प्रशरिया सशकए पचिात् थप शरशे्िणका 
लाशग प्राप्त परीणामहरूलाइ्फ राराम १_छनाैटं_मापदण्डमा 
(हेनु्फहाेस्, अनुसूची ५) उले्ख गनु्फपद्फछ  ।  
यस रारामले रूल रुलने चरणका मापदण्डका सङ्कलन 
तथा शे्णीकरणका परीणामहरूलाइ्फ समेट्दछ । यसका 
तथ्ाङ्कहरू लैशङ्गकताका आिारमा समेत छुट्ाउनु  
पद्फछ ।  

चरण २. प्लटका आधारमा रूचाइएका जात/
क्ाेनहरूकाे शे्णीकरण

• मशहला तथा पुरुि कृिकहरूका समूह एकै सथानमा भेला 
भइ्फ परीक्षणकाे उदे्श्य, मूल्ाङ्कन शरशि र पशहलाे चरणका 
बारेमा  जानकारी गराइ्फ नछ । सहभागी परीक्षणकता्फहरू 
आलुकाे छनाैटंका लाशग परीक्षण सथलमा जानु अशि नै याे 
चरण सम्न्न गररनछ । 

• पशहलाे चरणमा सहभागी भएका कृिकहरूका समूह भेला 
हुनछन् र मूल्ाङ्कनका उदे्श्यहरू पुनः दाेहाेया्फइनछ साथै 
दाेस्ाे चरणकाे उदे्श्य पशन संशक्षप्तमा बताइ्फ नछ । 

• मातृ-शििु परीक्षणमा छाशनएका जात/क्ाेनलाइ्फ  स्पट्सँग 
अङ्क रा अक्षरमा पशहचान खुलने गरी कार्फबाेर्फमा लेखेर 
राख्नुपद्फछ । हरेक जात/क्ाेनका रास्शरक नाम भन्ा 
पशन काेर प्रयाेग गनु्फपद्फछ । यसाे गदा्फ एकले अका्फेलाइ्फ  
प्रभार पान्फ सशकन्न । 

• सहभागीहरूले आलुकाे रूल रुलने बेलामा बाशलकाे जात/
क्ाेन रा बालीकाे अरलाेकन गनु्फपद्फछ । मातृ परीक्षणमा 
सबै चरणहरूकाे अरलाेकन गन्फ जरूरी हुनछ । 

• हरेक जात/क्ाेन रा बालीकाे तल रा छेउमा एउटा सानाे 
भाँराे (कागजकाे झाेला, सानाे कार्फबाेर्फ रा प्लास्स्ककाे 
बाकस) राख्नुपद्फछ । मूल्ाङ्कन गररने बालीहरूमा याे 
प्रशरियालाइ्फ  दाेहाेया्फउनु पद्फछ । 

• सहभागीहरूले रूल रुलने बेलाका तीनरटा क्ाेन/
जातहरू अशनराय्फ रूपमा छानु्नपछ्फ  भने्न जानकारी अगारी 
नै गराउनु पद्फछ । पशहले उनीहरू परीक्षण सथलमा बाली 
अरलाेकन गददै  शहँर्नुपछ्फ  । यसाे गदा्फ पशहलाे चरणमा 
पशहचान गररएका प्रशरियाहरूलाइ्फ ध्यानमा राख्नुपद्फछ । 
त्यसपशछ उनीहरूले प्रते्यक जात/क्ाेनमा मत शदनुपद्फछ, 
जसरी शनरा्फचन रा चुनारमा भाेट रा मत खसाशलनछ । 

• पशहलाे चरणमा झै, हरेक कृिकलाइ्फ छरटा बीउका 
दानाहरू शदनुपद्फछ (मशहला र पुरुिका लाशग ररक–
ररक बालीका बीउहरू शदनुपद्फछ ।) ।

• कृिकहरूले हरेक बाली रा जातकाे रेदमा रास्खएकाे 
भाँराेमा मत खसालनुपद्फछ । अत्याशिक मन परेकाे जात/
क्ाेनमा तीन दाना बीउ, मध्यममा दुइ्फ  दाना र कममा एक 
दाना बीउ खसालनु पद्फछ । याे अभ्ास मातृ परीक्षणका 
हरेक  प्रशतकृशत (Replication) मा दाेहाेया्फउनु पद्फछ । 

• सबै कृिकहरूले मत खसाली सकेपशछ सहजकता्फले 
मतहरू खसेका भाँरा उठाएर हरेक जात/क्ाेन रा जातमा 
खसेका बीउ रा मत गणना गछ्फ न् । जसकाे परीणाम 
राराम २_जात/क्ाेन/जात_छनाैटं_रूल रुलने चरण  
(हेनु्फहाेस्, अनुसूची ६) ।

• मतदान प्रशरियाबाट आएका परीणामलाइ्फ सहभाशगहरूलाइ्फ 
सुनाइ्फ नछ र उनीहरूले राेजेका गुणहरू समेशटएकाे 
नसमेशटएकाे छलरलमार्फ त् स्पट् हुन सुझाइनछ । यशद 
कुनै पुरुि रा मशहलाबाट ररक मतदान भएकाे छ भने साे 
हुनुकाे कारणका बारेमा पशन छलरल हुनु जरूरी छ । 

• आलु खने्न बेलामा पशन मूल्ाङ्कन प्रशरिया शनरन्तरता हुने 
हँुदा सहभागीहरूलाइ्फ साे बेलामा पशन सहभागी हुन 
जानकारी शदनुपद्फछ । 
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अालु खने् बेलाकाे मूल्ाङ्कन
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याे मूल्ाङ्कन कसरी िररनछ?

याे मूल्ाङ्कन मातृ-शििु परीक्षणका हरेक पुनरारृशत्तमा  
गररनछ । लगभग ६ देस्ख ८ िण्ामा याे मूल्ाङ्कन सशकने अनुमान 
गन्फ सशकनछ । यसका चार चरणहरू हुनछन्ः

१)  स्तरीय बालीकाे मूल्ाङ्कनः जात अनुसार आलुका 
बालीकाे शनिा्फरण

२)  छनाैटं मापर्ण्डकाे सङ्कलन त्था शे्णीकरणः आलु 
खने्न बेला मशहला तथा पुरुिहरूले सबैभन्ा रूचाएका 
मापदण्डकाे पशहचान गनदे

३)  प्लट अनुसार रूचाइएका जातकाे शे्णीकरणः 
कृिकहरूले सरा्फशिक रूचाएका जात रा जात/
क्ाेनहरूकाे शे्णीकरण गनदे

४)  प्ानलहरूका अनुसार िुणस्तर (अिातानाेलेगटिक)  
मूल्ाङ्कनः इस्न्द्रयकाे प्रयाेग गरी आलुका  शरिेिताहरू 
रा गुणस्र पशहचान गनदे 

याे परीक्षणका लागि चागहने सामाग्ीहरू

स्तरीय बालीकाे मूल्ाङ्कनः से्कल, १० शकलाेसम् आलु 
अट्ने प्लास्स्ककाे जालाे रा बाेरा, माक्फ र, शससाकलम, टेप, 
प्लास्स्कका लेरलहरू र राराम ४ काे शप्रटिअाउट 

शे्णीकरणः स्लिपचाट्फ, कागजकाे झाेला रा कार्फबाेर्फ टरि ेहरू, 
शरशभन्न अन्नबालीका बीउका दानाहरू (मकै, शसमी, केराउ), टेप, 
माक्फ र, कार्फबाेर्फ (२०X३० सेस्टिशमटर) । रूल रुलने बेलाकाे 
मूल्ाङ्कनका लाशग ताशलका १ लाइ्फ  स्लिपचाट्फमा उतारी पशहले नै 
तयारी राख्नुपद्फछ । 

प्ानलहरूका अनुसार िुणस्तर (अिातानाेलेगटिक)  मूल्ाङ्कनः 
सशजलै सान्फ शमलने चुलाे, मध्यम आकारकाे भाँराे, प्लास्स्कका 
भाँराहरू र ग्ासहरू, शपउने पानी

पगहलाे चरणः स्तरीय बालीकाे मूल्ाङ्कन 

१.  मातृपरीक्षणमा कस्म्मा ३ पटकसम् पुनमू्फल्ाङ्कन 
हुने हँुदा मुख्य सहभाशगतमूलक मूल्ाङ्कन गनु्फ 
अशि एउटा सानाे समूहमा आलु खने्नदेस्ख बालीकाे 
मूल्ाङ्कन प्रशरिया गररनुपद्फछ ।  त्यसैगरी, याे चरणकाे 
रास्शरक सहभाशगतामूलक मूल्ाङ्कन (दाेस्ाे, तेस्ाे र 
चाैथाे चरणहरू) कम समयमा नै गन्फ सशकनछ । शििु 
परीक्षणका लाशग भने साेही शदनमा नै खने्न, स्रीय बाली 
मूल्ाङ्कन तथा सहभाशगतामूलक मूल्ाङ्कन गन्फ सशकनछ । 

२.  खशनएका आलुका बाेट तथा दानाहरूकाे सङ्ख्या र 
त्यसकाे ताैल शलएर बालीकाे स्रीय मूल्ाङ्कन गररनछ । याे 
मूल्ाङ्कन हरेक मातृ-शििु परीक्षण सथलबाट खशनएका 
जात/क्ाेन रा जातमा गररनछ ।   

३)  यशद मातृ परीक्षण भएमा, राराम ४_खने्न_मातृ (अनुसूची 
७) मा र शििु परीक्षणकाे सरालमा राराम ५_खने्न_शििु 
( अनुसूची ८) मा िुरुमा राेशपएका तथा खशनएका दानाका 
सङ्ख्या चढाउनु पद्फछ । 

४)  आलु उत्पादनलाइ्फ  आकारका आिारमा दुइ्फ  रग्फमा 
शरभाजन गररनछः कृिकहरूका अनुसार बजाररकरण 
गररने र बजाररकरण नगररने (आरै उपयाेग गनदे) । दुरै 
परीक्षणमा आलुका दाना रा रलकाे ताैल शलइनछ र 
अनुसूची ७ र ८ मा शरररण रास्खनछ । 

अालु खन्े बेलाकाे मूल्ाङकन
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५)  चाैथाे चरणमा रलकाे गुणस्र (अर्ा्फनाेलेशटिक) मूल्ाङ्कन 
गन्फका लाशग हरेक जात रा जात/क्ाेनका लगभग एक 
शकलाे आलु जाेखेर हरेककाे आफनै दता्फ नम्बर सशहत 
प्लास्स्ककाे जालाेमा रास्खनछ र उशसशनइ्फनछ । 

६)  त्यसैगरी, आलु खनी सकेपशछकाे चरणकाे मूल्ाङ्कनका 
लाशग हरेक जातबाट १० रटा विसथ आलु छानु्न जरूरी 
हुनछ । पशछ पशहचान गन्फ सशजलाे हाेस् भन्नाका लाशग 
छाशनएका हरेका जात/क्ाेनका आलुलाइ्फ  शरिेि दता्फ 
नम्बर सशहत प्लास्स्ककाे जालाेमा राख्नुपद्फछ । हरेक 
नमूना आलुकाे ताैल शलनुपद्फछ र राराम ७_Dormancy_
ताैल_कम_रलमा (हेनु्फहाेस्, अनुसूची ११) चढाउनु पद्फछ ।  
सम्भर भएकाे खण्डमा हरेक नमूनालाइ्फ  मातृ-शििु 
परीक्षणमा सहभागी भएका कृिकका भण्डारण कक्षमा 
राख्न पद्फछ ।  उनीहरूले चाहेकाे समय रा अरसथामा ती 
नमूना आलुका मूल्ाङ्कन परीक्षण गन्फ सशकनछ (हेनु्फहाेस्, 
खशनसकेशछकाे मूल्ाङ्कन शरशि)

र्ाेस्ाे चरणः छनाैटं मापर्ण्डकाे सङ्कलन 
त्था शे्णीकरण

१.  उही कृिक समूह (मशहला तथा पुरुि) हरू भेला हुनछन् 
र परीक्षणकाे उदे्श्य, मूल्ाङ्कन तथा दाेस्ाे चरणका 
बारेमा संशक्षप्तमा जानकारी गराइ्फ नछ । सहभागीहरू आलु 
खशनएका सथल रा प्लटमा मूल्ाङ्कनका लाशग जानु अशि नै 
याे चरण सम्न्न गररनछ । 

२)  आरश्यक परेकाे खण्डमा मशहला र पुरुिहरूलाइ्फ शभन्न–
शभन्न दुइ्फ  समूहमा शरभाजन गनु्फपद्फछ । दुरै समूहका 
प्रशतशनशिहरूलाइ्फ शनम्नशलस्खत प्रश्नहरू साेध्नुपद्फछः 
आलु खने्न बेलाकाे कुरालाइ्फ  ध्यानमा राखी आलुकाे नयाँ 
जातमा तपाइ्फ  के खेाज्नु रा चाहनु हुनछ? खशनएकाे आलुकाे 
मूल्ाङ्कन पचिात् कशहले साे जात असल हाे भनी भनु्नहुनछ? 

३)  सकेसम् िेरै प्रश्नका िेरै जरारहरू आउने राताररण 
सृजना गनु्फपद्फछ । उदाहरणका लाशगः िेरै रलने, 
बाेरिा राताे हुने (राताे अालु), चारै रलने आशद । 
यशद मापदण्डहरू स्पट् छैन भने सहजकता्फहरूले 
कृिकहरूलाइ्फ थप व्याख्या गनु्फपनदे हुनछ । 

४)  स्लिपचाट्फमा अगाशर नै तयारी अरसथामा रास्खएकाे 
ताशलका १ मा कृिकहरूले बताएका गुणहरू सूशचकृत 
गररनछ । रूल रुलने चरणमा प्रयाेग भएकाे ताशलका 
(ताशलका १) पशन यहाँ प्रयाेगमा ल्ाइ्फनछ । 

५)  कृिकहरूका लाशग महत्वपूण्फ माशनएका गुणहरू छान्नका 
लाशग मतदान प्रशरिया अपनाउनु पनदे हुनछ । जुन पशहलाे 
चरणकाे रूल रुलने बेलामा पशन अपनाइ्फनछ (हेनु्फहाेस्, पाठ 
३ काे पशहलाे चरण, बँुदा ६) ।  त्यसपशछ सहभागीहरूलाइ्फ 
परीणाम सुनाइ्फ नछ । 

६)  आएका परीणामहरूलाइ्फ थप मूल्ाङ्कनका लाशग ‘राराम 
१_छनाैटं_मापदण्ड (अनुसूची ५)’ मा उले्ख गनु्फपद्फछ ।  

याे राराममा आलु खने्न चरणकाे मापदण्डकाे सङ्कलन 
तथा शे्णीकरणबाट आएका परीणामहरू उले्ख  
गररनछ । यहाँ उले्ख भएका तथ्ाङ्कहरू लैशङ्गक 
शहसारले समेत शभन्न–शभन्न हुनुपद्फछ । 

तेस्ाे चरणः प्लट अनुसार सबैभन्ा उत्तम वा 
राम्ाे जात/क्ाेनकाे शे्णीकरण

१.  दाेस्ाे चरणमा सहभागी भएका कृिकहरू पुनः भेला 
हुनछन् र मूल्ाङ्कन प्रशरियाकाे उदे्श्यका बारेमा छलरल 
गनु्फका साथै तेस्ाे चरणकाे उदे्श्यका बारेमा पशन 
जानकारी गराइ्फ नछ । 

२)  मातृ-शििु परीक्षणका जात/क्ाेनलाइ्फ  अङ्क रा अक्षरद्ारा 
स्पट्सँग (कार्फबाेर्फमा लेस्खनछ) छुट्ाइ्फनछ । हरेक जात/
क्ाेनका रास्शरक नाम भन्ा सङे्कत प्रयाेग गनु्फ राम्ाे 
हुनछ ।  यसाे हँुदा एकले अका्फे कृिकलाइ्फ प्रभार पान्फ 
सम्भर हँुदैन ।

३)  जात/क्ाेन खशनएका मातृ शिुि परीक्षणमा 
सहभागीहरूले अरलाेकन गद्फछन् । मातृ परीक्षणकाे 
सरालमा भने हरेक पुनरारृशत्त भएका प्लटहरू अरलाेकन 
गनु्फ जरूरी छ । 

४)  खशनएका र मूल्ाङ्कन गन्फका लाशग तयारी अरसथामा 
रास्खएका आलुहरूका छेउमा एक–एकरटा साना–साना 
भाँराे रास्खनछ । 

५)  सहभागीहरूले सबैभन्ा राम्ाे रल शदने तीनरटा जात/
क्ाेन छानु्नपनदे हुनछ । पशहले उनीहरू खशनएका 
आलुहरूकाे अरलाेकनका लाशग िुम्छन् । यसाे गदा्फ 
दाेस्ाे चरणमा पशहचान गररएका शे्णीकरणहरूलाइ्फ 
शदमागमा राख्नुपद्फछ । 

६)  त्यसपशछ दाेस्ाे चरणकाे रूल रुलने बेलामा गररएकाे 
मूल्ाङ्कन प्रशरियामा झै मतदान प्रशरिया सञ्ालन गररनछ ।

७)  सबै कृिकहरूले मतदान गररसकेपशछ सहजकता्फले 
मतहरू खसाशलएका भाँराे सङ्कलन गद्फछन् । मशहला 
तथा पुरुि कृिकहरूद्ारा हरेक जात/क्ाेनमा मतका 
रूपमा खसाशलएका बीउहरूका गणना गररनछ । यसबाट 
आएकाे परीणामलाइ्फ  ‘राराम ३_जात/क्ाेन_छनाैटं_खने्न 
(अनुसूची ९)’ मा चढाइ्फ नछ । याे राराममा सबैभन्ा राम्ाे 
जात/क्ाेनकाे शे्णीकरणका बेलाका परीणामहरू उले्ख 
गररनछ । 

८)  सहभागीहरूलाइ्फ उनीहरूले छानेका गुणहरू समेशटएकाे 
जात/क्ाेन छनाैटंका लाशग गरेकाे मतदान प्रशरियाबाट 
आएका परीणामहरू सुनाइ्फ नछ । 
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चाै्थाे चरणः प्ानल अनुसार आलुका 
िुणहरूका मूल्ाङ्कन

माशनसका इस्न्द्रयकाे प्रयाेग गरी गुणहरू पशहचान गनु्फलाइ्फ  
गुणस्र (Organoleptic, अगा्फनाेलेशटिक) काे मूल्ाङ्कन भनेर 
बुशझनछ । यस चरणमा शरिेि गरी आलुकाे विाद, रनारट, 
रूपरङ्ग आशदमा केस्न्द्रत भइनछ ।  

१)  दाेस्ाे र तेस्ाे चरणमा सहभागी भएका  कृिकहरू भेला 
भएपशछआलुकाे जातीय गुणकाे मूल्ाङ्कन प्रशरियाकाे 
उदे्श्यका बारेमा छलरल तथा जानकारी गराइ्फ नछ । 

२)  सहभागीहरूलाइ्फ एउटा मशहलाहरूकाे र अका्फे 
पुरुिहरूकाे गरी दुइ्फरटा समूहमा शरभाजन गररनछ ।  
समूहमा कस्म्मा ६ देस्ख ८ जना मशहला र त्यशत नै 
पुरुि कृिकहरू हुनु राम्ाे माशननछ । याे मूल्ाङ्कन कृशि 
प्रसारकता्फ रा अनुसन्ानकता्फद्ारा सञ्ालनमा ल्ाइ्फनछ । 

३)  मूल्ाङ्कनकाे आिारभूत शनयमहरूका साथै आलुका 
क्ाेन/जातका मूल्ाङ्कन गनदे बेलाकाे मापदण्ड रा 
प्रशरियाका बारेमा पशन सबै सहभागी समूहहरूलाइ्फ 
जानकारी गराउनु पद्फछ । क) रूपरङ्ग (Appearance) 
भन्नाले उशसशनएका आलु कस्ाे देस्खनछ भने्न हाे, ख) विाद 
(Taste) भन्नाले आलु चाख्दा सहभागीहरूले महसुस 
गनदे अनुभर हाे, र ग) बनारट (Texture) भन्नाले आलुका 
सुक्ापनासँग सम्बस्न्त शरिेिता हाे जसै्ः फ्ासफ्ासे, 
शचप्लाे, करा आशद ।

४)  खशनसकेपशछ छुट्ाइएका आलुकाे क्ाेन/जातलाइ्फ  
उशसशननछ र मातृ-शििु परीक्षणमा प्रयाेग गररएकाे अङ्क 
प्रयाेग गरी भाँराेमा रास्खनछ, ताकी त्यसलाइ्फ सशजलै 
पशहचान गन्फ सशकयाेस् ।

५)  हरेक प्ानशलस्लाइ्फ मूल्ाङ्कन राराम ‘राराम ६_गुण 
पशहचान (अनुसूची १०) शदइ्फनछ । यसलाइ्फ पशहले नै शप्रटि 
गनु्फ जरूरी छ। याे राराममा कृिकहरूले हरेक आलुका 
क्ाेन/जातका गुण, रूपरङ्ग, बनारट, विाद आशदका 
बारेमा अशभलेख राख्नुपद्फछ (X शचन्ह लगाउने) ।

६.  हरेक मूल्ाङ्कन व्यस्क्तगत हाे भनी सबैलाइ्फ  बेला–बेलामा 
जानकारी गराउनु जरूरी छ । सहभाशगहरूलाइ्फ तल 
उले्स्खत प्रश्नहरू शदमागमा राख्न लगाउनु पद्फछः

• रूपरङ्ग (Appearance)ः अालुकाे रूपरङ्ग िेरै राम्ाे, 
मध्यम रा नराम्ाे कस्ाे छ?

• विाद (Taste)ः अालु िेरै विाशदलाे, शठकशठकै विाशदलाे रा 
नशमठाे कस्ाे छ?

• बनारट (Texture)ः के अालु फ्ासफ्ासे, िेरै नै 
फ्ासफ्ासे रा रशसलाे छ?

७.  यशद कृिकहरू शनरक्षर छन् भने कृशि प्रसारकता्फहरूले 
अनुसूची १० मा देखाइएकाे मूल्ाङ्कन राराम भन्फ रा 
राराममा सङे्कतहरू सही सथानमा राख्न सहयाेग  
गनु्फपद्फछ । 

८.  हरेक प्ानशलस्लाइ्फ पानीकाे बाेतल प्रदान गररनछ ताकी 
उनीहरूले हरेक क्ाेन/जातका मूल्ाङ्कनका बेला मुख 
राम्ाेसँग कुल्ा गरून् । यसाे गदा्फ उनीहरूलाइ्फ पानी 
नशनलन भनु्नपद्फछ । 

९.  प्ानशलस्हरू हरेक एउटा नमूनाबाट अका्फे नमूनामा 
आेहाेरदाेहाेर गरी अनुसूची १० राराम भद्फछन् । मूल्ाङ्कन 
सशकए पचिात् प्ानशलस्हरूले राराम सहजकता्फलाइ्फ  
हस्ान्तरण गद्फछन् । 

१०.  आलुका क्ाेन/जातका गुणसम्बन्ी तथ्ाङ्क रा परीणाम 
शसिै सहभागीहरूलाइ्फ सुनाइ हालनु हुन्न । याे परीणाम 
आदानप्रदान काय्फिालामा मात्र सुनाइ्फ नछ । 

११.   सहभागीहरूलाइ्फ आलु खशनसकेपशछ पशन मूल्ाङ्कन 
प्रशरिया जारी रहने कुरा अरगत गराइ्फ  साे बेला पशन 
उपस्सथशतका लाशग अनुराेि गनु्फपद्फछ । 

१२.  प्ानलहरूका शबच िहरी केन्द्र जसै्ः नशजककाे बजारमा 
शरशभन्न उपभाेक्ताहरू, थाेक शबरेिताहरू, रेष्टुरेण् 
आशदका शरचार जान्न पशहलेका चरणहरू दाेहाेया्फउन 
सशकनछ । यसकाे तथ्ाङ्क सङ्कलनका लाशग समेत 
अनुसूची १० राराम प्रयाेगमा ल्ाउन सशकनछ । 
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अालु खनीसके पगछकाे मूल्ाङ्कन
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याे मूल्ाङ्कनमा काे सहभािी हुनछन्?

आलु खशनसकेकाे ४५ शदनपशछ हरेक क्ाेन/जातकाे दानाकाे 
टुसाकाे सङ्ख्याकाे स्रीय मूल्ाङ्कन गररनुपद्फछ । आलु खनेकाे 
९० शदनपशछ भण्डारण गररएकाे क्ाेन/जातहरूका दाेस्ाे  
मूल्ाङ्कन गररनछ । ४५ शदनपशछ गररने पशहलाे मूल्ाङ्कनमा मातृ-
शििु परीक्षणका सम्वस्न्त व्यस्क्तहरू अथा्फत् परीक्षण संयाेजक 
रा प्राशरशिक मात्र र ९० शदनपशछ गररने दाेस्ाे मूल्ाङ्कनमा मशहला 
र पुरुि कृिकहरू सहभागी हुनछन् । 

याे मूल्ाङ्कन कसरी िररनछ? 

लगभग ४ िण्ामा सबै मूल्ाङ्कन प्रशरिया पुरा हुनछ । याे मूल्ाङ्कन 
आलु भण्डारण भएकाे सथानमा गन्फसशकनछ ।  याे मूल्ाङ्कनका 
तीनरटा चरणहरू हुनछन्ः

१)  टुसाका सङ््ाकाे मूल्ाङ्कनः परीक्षण संयाेजकले 
भण्डारणमा रहेका आलुका क्ाेन/जातले कशत्तकाे 
राम्ाेसँग टुसा हालन सकछ भनी मूल्ाङ्कन गद्फछ । 

२)  छनाैटं प्रगरियाकाे सङ्कलन त्था शे्णीकरणः मशहला 
तथा पुरुि कृिकहरूले अत्याशिक रूचाएका आलु 
खनीसकेपशछकाे चरणमा प्रशरियाहरूकाे पशहचान । 

३)  भण्डारणमा भएका उतृ्ष्ट क्ाेनहरूका शे्णीकरणः 
कृिकहरूले सरा्फशिक रूचाएका क्ाेनहरूका शे्णीकरण  

याे मूल्ाङ्कनका चागहने सामाग्ीहरू

स्तरीय मूल्ाङ्कनः से्कल, १० शकलाेसम् आलु अट्ने 
प्लास्स्ककाे जालाे, माक्फ र, शससाकलम, प्लास्स्क लेरल 

शे्णीकरणः स्लिपचाट्फ, कागजकाे झाेला रा कार्फबाेर्फ भाँराे, 
शरशभन्न बाशलका बीउहरू, टेप, माक्फ र, र कार्फबाेर्फ (२०X३० सेशम) ।  
रूल रुलने चरणमा झै, ताशलका १ लाइ्फ  पशहले नै स्लिपचाट्फमा 
तयारी अरसथामा राख्नपद्फछ । 

चरण १ः स्तरीय मूल्ाङ्कनः टुसाहरूका 
सङ््ा, फलकाे ताैल/र्ाना त्था स्ास्थ्य 

१)  याे मूल्ाङ्कनका दुइ्फरटा चरणहरू हुनछन् । आलु खनेकाे 
४५ शदनपशछ पशहलाे र ९० शदनपशछ दाेस्ाे मूल्ाङ्कन 
गररनछ । पशहलाे मूल्ाङ्कनका रिममा पशहले नै भण्डारण 
गररएका आलुका नमूनाहरूकाे ताैल शलइनछ । हरेक 
नमूनाबाट पाँचरटा दानाहरू छाशननछन् र शतनका टुसाकाे 
सङ्ख्या गशननछ ।  आलुकाे कुल ताैल तथा क्ाेन/
जातनहरूका अनुसार टुसाहरूका सङ्ख्या राराम 
७_Dormancy_ताैल_रल (अनुसूची ११) मा दता्फ  
रास्खनछ । याे परीक्षणपशछ आलुलाइ्फ  पुनः भण्डारण  
गररनछ । 

२)  ९० शदनपशछ गररने दाेस्ाे मूल्ाङ्कनमा पशहलाे मूल्ाङ्कनका 
रिममा छाशनएका पाँचरटा आलुका दानाहरू परीक्षणका 
लाशग छाशननछ । ती दानाहरूलाइ्फ हाेशसयारीपूर्फक परीक्षण 
गररनछ । आलुकाे कुल ताैल तथा क्ाेन/जातनहरूका 

अालु खनीसके पछिकाे मूल्ाङकन
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अनुसार टुसाहरूका सङ्ख्या अनुसूची ११ मा दता्फ 
रास्खनछ ।

३)  याे परीक्षणपशछ हरेक दानाका टुसाहरू हटाइ्फ नछ र  टुसा 
र दानाहरूलाइ्फ छुट्ाछुटै् जाेस्खनछ । यी दुरैका ताैलका 
शरररण अनुसूची ११ मा चढाइ्फ नछ । 

४)  दानामा देस्खएका राेग तथा क्षशतकाे मूल्ाङ्कन गररनछ र 
अनुसूची ११ मा उले्ख गररनछ । मूल्ाङ्कनका दाैरान 
देस्खएका अन्य शरररणहरूलाइ्फ अरलाेकन खण्डमा 
उले्ख गनु्फपछ्फ  । 

र्ाेस्ाे चरणः छनाैटं प्रगरियाहरूका सङ्कलन 
त्था शे्णीकरण

१.  याे मूल्ाङ्कन आलु खनेकाे ९० शदनपशछ कृिकहरूकाे 
समूहमा आयाेजना गररनछ । 

२.  उही कृिकहरूका समूह भेला हुनछन् र परीक्षणका 
उदे्श्यहरू र दाेस्ाे चरणकाे मूल्ाङ्कन प्रशरियाका बारेमा 
जानकारी गराइ्फ नछ । 

३.  सकेसम् मशहला र पुरुिलाइ्फ  शभन्न–शभन्न समूहमा 
राख्नुपद्फछ। त्यसपशछ हरेक समूहलाइ्फ  शनम्न प्रश्नहरू 
साेध्नहाेस्ः तपाइ्फ  नयाँ आलुकाे जातमा भण्डारणका बेला 
कस्ा–कस्ा शरिेिता रा गुणहरू हाेस् भने्न चाहनुहुनछ? 
अका्फे िवदमा भनु्नपदा्फ, भण्डारण गररएका दानाहरूकाे 
अरलाेकन गदा्फ के–कस्ा शरिेिताका आिारमा तपाइ्फ  ती 
क्ाेन/जातहरूलाइ्फ असल माशन छानु्न हुनेछ । 

४.  कृिकहरूद्ारा उले्ख गरेका गुण तथा शरिेिताहरूका 
सूची तयार गररनछ । जसै्ः छाेटाे समयमा रलने, दानामा 
लागे्न पुतली सहन सके् क्षमता, नरम आशद । 

५.  कृिकहरूद्ारा रूचाइएका गुण तथा शरिेिताहरू 
छान्नका लाशग मतदन प्रशरिया अपनाइ्फ नछ । याे रूल रुलने 
चरण र आलु खने्न चरणमा गररने मतदान प्रशरिया जसै् नै 
हाे (हेनु्फहाेस्, रूल रुलने चरणकाे पशहलाे चरण) । यसका 
परीणामहरू सबै सहभागीहरूलाइ्फ सुनाइनछ । 

६.  यसका परीणामहरू राराम १_छनाैटं_चरणहरू (अनुसूची 
७) मा अशभलेख गरी सबै मूल्ाङ्कन सशकए पचिात् 
शरशे्िण गररनछ । यस रारामले आलु खनीसकेपशछकाे 
छनाैटं प्रशरियाका सङ्कलन तथा शे्णीकरणका 
परीणामहरूलाइ्फ समेट्दछ । 

तेस्ाे चरणः भण्डारणमा भएका सवाताेतृ्ष्ट 
क्ाेनकाे शे्णीकरण

१.  पशहलाे चरण लगतै्त आलु खनीसकेकाे ९० शदनपशछ याे 
मूल्ाङ्कन गररनछ ।

२.  दाेस्ाे चरणमा सहभागी भएका कृिकहरूका समूह नै 
यसमा सहभागी हुनछन् । यस चरणका उदे्श्यका बारेमा 
बताइ्फ नछ । सहभागीहरूले क्ाेन/जातहरू भण्डारण 

गररएका सबै भण्डारण सथलका व्यरसथा तथा सुशरिाहरू 
अरलाेकन गद्फछन् । 

३.  सबै क्ाेन रा जातहरूलाइ्फ अङ्कन गररनुपद्फछ । 

४.  हरेक मूल्ाङ्कन गररने क्ाेन/जातकाे छेउमा एउटा सानाे 
भाँराे रास्खएकाे हुनछ । 

५.  कृिकहरूलाइ्फ पशहले पशहचान गररएका मापदण्डहरूलाइ्फ 
ध्यानमा राखी हरेक क्ाेन/जातका दाना (Tuber) 
काे अरसथा मूल्ाङ्कन गन्फ लगाउनु पद्फछ । त्यसपशछ 
उनीहरूलाइ्फ मतदान प्रशरियामार्फ त् सरा्फेतृ्ट् तीनरटा 
क्ाेन/जातहरू छान्न लगाउनु पद्फछ । याे रूल रुलने र 
रल खने्न बेला अपनाइएका मूल्ाङ्कन प्रशरिया जसै् नै हाे 
(हेनु्फहाेस्, रूल रुलने बेलाकाे दाेस्ाे चरण) । 

६)  सबै कृिकहरूले मतदान गररसकेपशछ, सहजकता्फले मत 
खसालेकाे भाँराे उठाइ्फ , हरेक क्ाेन/जातमा खसाशलएका 
बीउका दानाहरू गणना गद्फछन् । यसकाे परीणाम 
राराम ८_छनाैटं_क्ाेन_भण्डारण (अनुसूची १२) मा 
अशभलेख गररनछ । यस राराममा भण्डारणबाट सरा्फेतृ्ट् 
क्ाेन/जातकाे शे्णीकरणकाे परीणाम उताररनछ ।

७)  कृिकहरूले रूचाएका गुण तथा शरिेिताहरू संलग्न भए 
नभएका बारेमा छलरल गराउन मतदान प्रशरियाबाट 
आएका परीणामहरू सबै सहभागीहरूलाइ्फ सुनाइ्फ नछ ।

८)  क्ाेनहरू भण्डारण गररएका हरेक भण्डारण सथलमा याे 
अभ्ासलाइ्फ दाेहाेया्फइ्फ नछ । 

९)  सहभागीहरूलाइ्फ भशरष्यमा आयाेजना गररने परीणाम 
आदानप्रदान काय्फिालाका बारेमा जानकारी गराइ्फ नछ ।  
जहाँ समू्ण्फ परीणामहरू, तथ्ाङ्क शरशे्िण, तथा 
क्ाेनकाे छनाैटंका बारेमा प्रसु्शतहरू गररनछ । 
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तथ्ाङ्क गवशे्षण त्था सगमक्षा
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सबै मूल्ाङ्कनहरू सम्न्न गररसकेपशछ यसका परीणामहरू थप 
शरशे्िणका लाशग अनुसूचीमा प्रसु्त गररएका रारामहरूमा 
अशभलेख गररनछ । प्रशतरेदन तयारीका बेला लैशङ्गक 
तथ्ाङ्कहरूलाइ्फ ध्यानमा राख्न जरूरी छ । लैशङ्गक अनुसन्ान 
तथा शरशे्िणका बारेमा जानकारी गराइ्फ  लैशङ्गक बेरास्ालाइ्फ  
शनरारण गन्फ यस्ा लैशङ्गक/याैशनक तथ्ाङ्कहरू एक महत्वपूण्फ 
जानकारीमूलक सामाग्ी बन्न सकछ ।

तलकाे ताशलकामा शरशभन्न मूल्ाङ्कनमा प्रसु्त गररने केही 
परीक्षणहरूलाइ्फ प्रसु्त गररएकाे छ । 

CIP ले ‘उच्चतम अन्तशरि्फ यात्मक तथ्ाङ्क शरशे्िण पे्लटरम्फ 
(HIDAP)’ काे शरकास गरेकाे छ । जसले क्ाेनजन्य बालीका 
प्रजनकहरूलाइ्फ तथ्ाङ्क सङ्कलन, तथ्ाङ्कककाे गुणस्ररयता 
मापन तथा शरशे्िण गन्फमा मद्त पुया्फउँदै आएकाे छ । 

तथ्ाङक विश्ेषण तथा सममक्षा

ताशलका ९. हरेक मूल्ाङ्कन चरणमा सङ्कशलत तथ्ाङ्कहरू शरशे्िणका तत्त्वहरू तथा परीक्षण
tTjx? d'Nof°g r/0f k/LIf0f

km"n km'Ng] vGg] a]nf vgL ;s]kl5

dft[–lzz' k/LIf0f Friedman k/LIf0f, ANOVA

5gf}+6 k|lqmofsf] ;°ng tyf jlu{s/0f X X X ;fwf/0f qmd cfj[lÎf  
ljZn]if0f, Kruskal- Wallis  

k/LIf0f, ljBfyL{x?sf k/LIf0f
Kn6x?sf cg';f/ ?rfOPsf Snf]gx?sf 

jlu{s/0f

X X X

afnLsf] :t/Lo d"Nof°g X X ANOVA, Shapiro Wilk k/LIf0f 
-;g\ !(^%_:t/Lo d"Nof°g -6';fx?sf ;+Vof_ X X

cUof{gf]n]lK6s -u'0f:t/_ d"Nof°g X X k|d'v tTj ljZn]if0f

HIDAP का मुख्य शरिेिताहरू शनम्नशलस्खत छन्ः 

• तथ्ाङ्कहरू सङ्कलन गन्फ

• सथलगत पुस्स्का सृजना गन्फ

• प्रजनन राटारेसबाट तथ्ाङ्कहरूमा पहँुच पुया्फउन

• तथ्ाङ्कहरूका गुणस्र परीक्षण गन्फ 

• एकल तथा रहुल राताररणीय तथ्ाङ्कहरूका शरशे्िण 
गन्फ

• छनाैटं सङे्कत गणना गन्फ

• दाेहाेरी रहने प्रशतरेदनहरू तयार गन्फ 
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अनुसूचीहरू

tTj d"No
मुख्य शिि्फककाे छाेटकरी शिि्फक
संस्करण V.2.1.0
बाली आलु
परीक्षणकाे शकशसम मातृ-शििु
सुझारहरू
थालनी शमशत
समाप्ती शमशत
प्रमुख व्यस्क्त
साझेदारहरू
सथलकाे छाेटकरी नामहरू 
कृशिपया्फररणीय के्षत्र
CIP के्षत्र
महादेि
देि
एर्शमन १
एर्शमन २
एर्शमन ३

सथानीय
उचाइ्फ
अक्षांि
देिान्तर
अशिकारराला अन्तरा्फट्रि य आलु केन्द्र (CIP)
प्रकािक अन्तरा्फट्रि य आलु केन्द्र (CIP)
प्रकार तथ्ाङ्क संग्ह
ढाँचा एके्ल २००३
पररचायक पत्ता लगाउनु पनदे
भािा अंगे्जी
सम्वन् NA
अनुमशत पत्र अन्तरा्फट्रि य आलु केन्द्र (CIP)
प्रयाेगकता्फ प्रजनक
स्ाेत माैशलक
शनिा्फररत शमशत २०२०-१२-३१
गुणस्र सूचक NA
अरसथा मस्ाैदा
सहयाेगी
पररयाेजनाकाे नाम
पररयाेजना प्रारम्भ शमशत
पररयाेजना समास्प्त शमशत

अनुसूची १. नू्यनतम परीक्षणसम्बन्ी जानकारीहरू
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तत्त्व मातृ गििु १ गििु २ गििु ३

प्रयाेगात्मक ढाँचा Randomized Complete Block  
Design (RCBD)

आनुराङ्शिक ढाँचा

जेनाेटाइप तत्त्वका लाशग लेबल संसथागत सङ्ख्या

पुनरारृशत्त भएका ब्कहरूका सङ्ख्या ३

ब्कका आकार (BIBD मा मात्र लागू हुने)

ब्क सङ्ख्या

प्रयाेगात्मक राताररण सथलगत

प्लट िुरूरात सङ्ख्या १

प्रशत प्लट राेशपएका शबरूराहरूका सङ्ख्या १०

प्रशत पाटाेका लहरका सङ्ख्या ५

हरेक लहरमा शबरूराहरूका सङ्ख्या १०

पाटाेकाे आकार (रग्फशमटर) १५

शबरूराहरू शबचकाे दुरी (शमटर) ०.३

लहरहरू शबचकाे दुरी (शमटर) १

राेपाइ्फकाे िनत्व (शबरूरा/हेक्टर) ६,६६७

लहरकाे शदिा

राेपाइ्फकाे माेर

प्रयाेगात्मक सथलकाे के्षत्ररल

थप तत्त्वकाे नाम

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह १

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह २

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ३

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ४

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ५

अक्षाङ्स कुना १

देिान्तर कुना १

अक्षाङ्स कुना २

देिान्तर कुना २

अक्षाङ्स कुना ३

देिान्तर कुना ३

अक्षाङ्स कुना ४

देिान्तर कुना ४

प्रारस्म्भक टुसाकाे लम्बाइ्फ (आैित)

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-१ 

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-२

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-३

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-४

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-५

सचेतक (सेन्र) उच्च माैसमी तथ्ाङ्क (शमटर)

अनुसूची २. परीक्षण  सथापना
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तत्त्व मातृ गििु १ गििु २ गििु ३

प्रयाेगात्मक ढाँचा Randomized Complete Block  
Design (RCBD)

आनुराङ्शिक ढाँचा

जेनाेटाइप तत्त्वका लाशग लेबल संसथागत सङ्ख्या

पुनरारृशत्त भएका ब्कहरूका सङ्ख्या ३

ब्कका आकार (BIBD मा मात्र लागू हुने)

ब्क सङ्ख्या

प्रयाेगात्मक राताररण सथलगत

प्लट िुरूरात सङ्ख्या १

प्रशत प्लट राेशपएका शबरूराहरूका सङ्ख्या १०

प्रशत पाटाेका लहरका सङ्ख्या ५

हरेक लहरमा शबरूराहरूका सङ्ख्या १०

पाटाेकाे आकार (रग्फशमटर) १५

शबरूराहरू शबचकाे दुरी (शमटर) ०.३

लहरहरू शबचकाे दुरी (शमटर) १

राेपाइ्फकाे िनत्व (शबरूरा/हेक्टर) ६,६६७

लहरकाे शदिा

राेपाइ्फकाे माेर

प्रयाेगात्मक सथलकाे के्षत्ररल

थप तत्त्वकाे नाम

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह १

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह २

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ३

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ४

थप तत्त्वकाे तहहरू, तह ५

अक्षाङ्स कुना १

देिान्तर कुना १

अक्षाङ्स कुना २

देिान्तर कुना २

अक्षाङ्स कुना ३

देिान्तर कुना ३

अक्षाङ्स कुना ४

देिान्तर कुना ४

प्रारस्म्भक टुसाकाे लम्बाइ्फ (आैित)

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-१ 

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-२

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-३

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-४

सथलगत इशतहास बाली माैसम t-५

सचेतक (सेन्र) उच्च माैसमी तथ्ाङ्क (शमटर)

अनुसूची ३. सामाग्ीहरूका सूची

c° lgoGq0f ;+:yfut 

c°

Snf]g  

jf 
hftsf] 

gfd

Snf]gsf] 

sf]8

kl/jf/ 

;+:yfut 
c°

dlxnf

;+:yfut 
c°

dlxnf

sf]8

k'?if

;+:yfut 
c°

k'?if

sf]8

aLp 

;|f]t

;f]xL 

k|sf/sf 
k/LIf0fsf] 

pbfx/0f

cl3Nnf

k/LIf0fsf] 
pbfx/0f

lgoGq0f
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sfof{Gjog 
>]0fL

sfof{Gjog 
k|sf/

ldlt lhDd]jf/ ;~rfns cjnf]sg ;lqmo 
tTj

pTkfbg 
Psfu|tf

k|of]usf] 
dfqf

k|of]u  
ul/Psf] 
kl/df0f

PsfO{ 
nfut

s"n vr{

tof/L dn

tof/L dn

tof/L dn

tof/L dn

tof/L /f]kfO{

d"Nof°g cfktsflng -%)  
k|ltzteGbf a9L_

Joj:yfkg klxnf] pkrf/÷lgjf/0f

Joj:yfkg bf];|f] pkrf/÷lgjf/0f

k|of]u 9';Lgfzs

k|of]u sL6gfzs

k|of]u sL6gfzs

d"Nof°g km"n km'Ng] r/0f

d"Nof°g km"n km'Ng] r/0fdf  
;xefuLsf] s"n ;+Vof

d"Nof°g km"n km'Ng] a]nfdf 
;xefuL dlxnfsf] s"n ;+Vof

d"Nof°g km"n km'Ng] a]nfdf 
;xefuL k'?ifsf] s"n ;+Vof

Joj:yfkg xfFuf sf6\g]

Joj:yfkg cfn' l5KkfPsf]] (Dehaulming) 
ldlt -jif{–dlxgf–ut]_

Joj:yfkg emf/ Joj:yfkg

d"Nof°g afnL leqfpg] a]nf

d"Nof°g afnL rogdf 
;xefuLsf] s"n ;+Vof 

d"Nof°g afnL rogdf k'?if
;xefuLsf] s"n ;+Vof

d"Nof°g afnL rogdf dlxnf
;xefuLsf] s"n ;+Vof

afnL afnLsf k|sf/ 

afnL afnL nufPsf] ldlt

afnL  
p7fPkl5 

e08f/0fsf] ldlt

afnL
p7fPkl5

e08f/0fsf] :yfg

afnL
p7fPkl5

e08f/0fsf] k|sf/

lzz' ! ls;fgsf] gfd

lzz' ! hldgsf] s"n If]qkmn

lzz' ! cfn'sf nflu  
5'6\ofOPsf] If]q

lzz' ! e08f/0f ldlt

lzz' ! e08f/0f :yfg

lzz' ! e08f/0f k|sf/

lzz' @ ls;fgsf] gfd

lzz' @ hldgsf] s"n If]qkmn

अनुसूची ४. बाली व्यरसथापन
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ORD r/0f klxrfg 
ul/Psf 
dfkb08

k|fKtf°M k'?if 
-ds}sf] ;+Vof_

dxTjsf]  
qmd -k'?if_

k|fKtf°M dlxnf 
-l;dLsf] ;+Vof_

dxTjsf]  
qmd -dlxnf_

s"n k|fKtf° k'?if 
k|ltzt

dlxnf 
k|ltzt

s"n 
k|ltzt

% km"n km'Ng] 
af]6x?

$ km"n km'Ng] 
af]6x?

# km"n km'Ng] 
af]6x?

@ km"n km'Ng] 

af]6x?

! km"n km'Ng] 
af]6x?

# afnL vGg]

% afnL vGg]

! afnL vGg]

@ afnL vGg]

$ afnL vGg]

! e08f/0f

@ e08f/0f

# e08f/0f

$ e08f/0f

% e08f/0f

^ e08f/0f

& e08f/0f

* e08f/0f

अनुसूची ५. राराम १–क्ोन/जात छनाैटं मापदण्डः मापदण्डको सङ्कलन तथा रगगीकरण

lzz' @ cfn'sf nflu  
5'6\ofOPsf] If]qkmn

lzz' # ls;fgsf] gfd

lzz' # hldgsf] s"n If]qkmn

lzz' # cfn'sf nflu 5'6\ofOPsf] If]
qkmn
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Kn6 k'g/fj[lÎf ;+:yfut 
c°

Snf]gsf] 
sf]8

dft[ Kn6 
k|fKtf°M k'?if 
-ds}sf] ;+Vof_

dft[ Kn6 
k|fKtf°M dlxnf 
-l;dLsf] ;+Vof_ 

dft[  
k|fKtf° Kn6

-s"n_

lzz' Kn6 
k|fKtf°M 

k'?if -ds}sf] 
;+Vof_

lzz' Kn6 
k|fKtf°M dlxnf 

-l;dLsf] 
;+Vof_ 

lzz' Kn6 
k|fKtf° 
-s"n_ 

अनुसूची ६. राराम २–रूल रूलने अरसथाः प्लट अनुसार सुझाईएको शसराररस गररएको क्ोनको शसराररस गररएको 
क्ोनको रगगीकरण 
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अनुसूची १०. राराम ६–अर्ा्फनाेलेशटिकको मूल्ाङ्कन  
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