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सहभाहगतामूलक जातीय सुधार (पी.भी.ई) 
सहभागितामूलक जातीय सुधार गिगध छनौटका आधारहरू:

• कृषक पाठशालाले प्ाथगमकतामा राखेका िुणहरू समुदायमा 
पाइने बालीका जातहरूमा उपलब्ध छन् । यद्यगप, समूहले 
रूचाएका िुणहरू केही बोटहरूमा पूण्ण िा केहीमा आंगशक 
रुपमा मात्र देखखनछन् । कृषकहरूले आफनो सथानीय जातको 
िुणहरूको िुणस्तरमा सुधार र मात्रा बढाउनु नै सहभागितामूलक 
जातीय सुधार (PVE) को प्मुख उदे्श्य हो ।

• समूहले छनौट गिगध मार्ण त जातीय सुधार बारे जान्न चाहनछन् ।

सहभाहगतामूलक जातीय छनौट (पी.भी.एस.)
सहभागितामूलक जातीय छनौट चयनका आधारहरू:

• कृषक पाठशालाका कृषकहरूले प्ाथगमकता गदएका िुणहरू 
आसपासका समूदायमा पाइने जातहरू िा प्जनन र अनुसन्ान 
संसथाहरूका खसथर प्जनन लाइनहरू िा नयाँ गिकगसत 
जातहरूमा पाउन सगकनछ । 

• समूहले गिगभन्न जातहरू िा खसथर प्जनन लाइनहरूमा आरूले 
खोजेका िुणहरूले आफनै खेतबारीमा कस्तो प्दश्णन िद्णछ 
भनेर परीक्षण िन्ण चाहनछन् । 

• समूहले जातहरूको मूल्ाङ्कन तथा तुलनात्मक अनुसन्ानबारे 
गसक्न चाहनछन् ।

सहभाहगतामूलक जातीय हवकास   
(पी.भी.डी/पी.पी.बी.)

सहभागितामूलक जातीय गिकास छनौटका आधारहरू:

• कृषकहरूले प्ाथगमकतामा राखेका िुणहरू कुनै एउटा जात 
िा प्जनन लाइनमा छैनन् ।

• यद्यगप, केही जातहरू िा प्जनन लाइनहरूमा केही खोजेका 
िुणहरू भए पगन अिाञ्छनीय/मन नपनने िुणहरू भएका हुन 
सकछन् । त्यसैले गिगभन्न जातहरूमा रूचाइएका िुणहरू बाली 
(क्रस) प्जननद्ारा आदर्श जातको गिकास िन्ण सगकनछ । 

• समूहले बाली प्जनन सम्बन्ी ज्ान र प्ागिगधक गसपहरू गसक्न 
चाहनछन् (जुन सामान्यतया कगठन र जगटल  हुनछ भनेर 
मागननछ) ।

कृषक पाठशालाको सुरुिातमा सहभािीहरूले 
बाली र जातहरूको प्ाथगमकता र 

आिश्यकताहरू सामुगहक गनदान िद्णछन् र 
यसैको आधारमा उनीहरूले सहमगतमा प्जनन 

उदे्श्यहरूको सुची गनधा्णरण िद्णछन् । प्जनन उदे्श्यहरू 
कृषकले बालीमा रुचाएका िा खोजेका िुणहरूलाई जनाउदछ जसै्त गछटो 
पररपक्क हुने (मकै), नढलने र खान गमठो हुने (धान), सुक्ा सहन सके्न (िहँु) 
आगद हुन् । कृषकहरूले त्यस िष्ण अभ्ास िनने उपयुक्त प्जनन िा छनौट गिगध 
गनण्णय िनु्ण भन्ा पगहले बालीको रुचाएका िुणहरू समुदायमा उपलब्ध जातहरूमा 
छन् िा छैनन त्यसको मूल्ाङ्कन िन्ण अत्यािश्यक पद्णछ ।
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