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सािांश

नछे्पालमा हालसमम ७७ बालीकाछे ६७१ जातहरु पसफारिस गरिएका 

्न ् । ती सबै जातहरु एकरुप्पय िालछे भएकोलछे समय समयमा 

उत्पादनमा समसया आएको दछेपिन् । साना पकसानहरुको बाहुलय 

भएको दछेश नछे्पालमा जगगा हुनछे कृिकहरुको ५३% कृिकसंग प्रपत घि 

औसत १० िो्पनी (०.५ हछेकटि) मात्र जगगा ् । यसता पकसानहरुलछे 

पवकासछे जातबाट फाईदा पलन सपकिहछेका ्ैनन ्। प्रपतकुल हावा्पानीसंगै 

पकसानहरु बीउको लापग ्पि पनभ्ति हुन्ुपनने ्परिपस्पत बनद ैगएको ् । 

पकसान आफैं लछे बीउ िाखन सकनछे ि हावा्पानी त्ा जोपिम अनकुुलन 

गन्त सकनछे जातको पवकास हुन सकछे  पसमानत जगगा ि पसमानत पकसानको 

लापग ठुलो योगदान हुनछे दछेपिन् । यसतो आनवुपंशक पवपवधता भएको 

जात पनकालनको लापग उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ् (उबाप्र) एक 

सिल ि प्रभावकािी पवपधको रु्पमा आएको ् । यो पबपधबाट पवकास 
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एकरुप्पय जातहरु ६७१ वटा भए ्पपन यसमा पनवा्तहमिुी कृिकहरुको ्पहुचँ 
्ैन । नछे्पालमा ८५% पकसानहरु पनवा्तहमिुी िछेती ग ््तन ् । उनीहरुसँग 
पवपवधता यकु्त हावा्पानी ि िणरीकृत जगगा ्, जहाँ पवकासछे जातहरु 
िछेती गन्त तयपत उ्पयकु्त हुदँनै । फलसवरू्प सहायक िै्ानछे बालीहरुमा 
९०% ि प्रमिु बालीहरुमा ६५% कृिकहरुलछे आफनै िै्ानछे जातहरु (जनु 
करिब ३०,००० को संखयामा िहछेको अनमुान ्) नै िछेती गददै आएका 
्न ् । ती कृिकहरुलछे ्परिवपत्तत जलवाय,ु िोग-पकिा, सखुिा, आपदसंग 
जधुन आफुसंग भएको आनवुंपशक पवपवधता नै प्रयोग गददै आएका ्न ्। 
पवकासछे जात लगाउँदा कृिक आफैं लछे बीउ िाखदा अकको बि्तमा उत्पादन 
कम हुनछे ि बीउ प्रदायक संस्ाहरु ्ोिै संखयामा हुदँा बीउमा सहज ्पहुचँ 
हुन ्पपन कपठन भएको दछेपिन् । यसता जातहरु लगाउँदा बीउको लापग 
अरुमा भि ्पनु्त ्पनने, उत्पादनमा पदगो्पना कम हुनकुो सा्ै ्पया्तविणीय 
सछेवाहरुमा ह्ास आउनछे हुन् । तस ््त कमसल त्ा नयनू जगगा, गरिब 
पकसान, नयनू लगानी, ्परिवपत्तत जलवाय,ु िोग-पकिा, कृपिमा यवुा ्पलायन 
आपद जसता समसयाहरुसंग जधुनको लापग फिापकलो आनवुंपशक आधाि 
भएका बहुरु्पीय जातहरुको पवकास गनु्त ्पनने दछेपिन् । यसको लापग 
स्ान पबशछेिका त्ा उत्परिवत्तनशील जातहरु नै उ्पयकु्त हुनछे भएकोलछे, 
उक्त जातहरुको पवकासको लापग उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ् एक 
सिल ि प्रभावकािी पवकल्पको रु्पमा आएको ् । पबपभनन दछेशहरुमा 
यो पबपधबाट पवकास गरिएका जातहरुलछे स्ानीय त्ा पवकासछे जातलछे 
भनदा बढी उत्पादन पदएको, िोग-पकिा कम लागछेको, झाि्पातको प्रको्प 
कम भएको, कम लगानी ्पिछेको, ्पोिण ततव बढी भएको ि सवाद मीठो ि 
्पकाउन सपजलो भएको दछेपिएको ् । कृिक, पवद्ा्थी, अनसुनधान त्ा 
प्रसािकता्तहरुलाई उबाप्रबािछे जानकािी गन्त गिाउन सहज हुनछे पहसाबलछे यो 
जानकािी ्पत्र तयाि गरिएको ् ।

्परिचय 

नछे्पालमा ६५% जनसंखया कृपिमा आधारित ्न ्। जगगा हुनछे कृिकहरुको 
५३% कृिकसंग प्रपत घिधिुी औसत १० िो्पनी (०.५ हछेकटि) मात्र जगगा 

् । हालसमम नछे्पालमा पबपभनन ७७ बालीकाछे ६७१ वटा पवकासछे जातहरु 
दता्त त्ा उनमोचन गरिएको ् । यी सबै जातहरुमा आनवुंपशक पवपवधता 
एकदम ैनयनू ् ि यसता जातहरुलाई एकैनासछे वा एकरुप्पय जात भपनन् । 
यी जातहरुमा उत्परिवत्तनशील गणु (सनतानै प्पच छ्े नयाँ नयाँ  गणु आउनछे) 
नभएकोलछे समयानकुुल त्ा ठाउँ अनकुुल आफुलाई ्परिवत्तन गन्त सकदनैन ्
जसलछे गदा्त यी बालीमा नयाँ नयाँ िोग-पकिाको महामािी हुनछे, सखुिा, धछेिै 
तातो वा पचसो सहन नसकनछे, आपद जसता समसयाहरु दछेपिन्न ्। प्रतयछेक 
ठाउँ ि हिछेक समय ्परिवत्तनशील भएको हुदँा, धछेिै मात्रामा आनवुपंशक 
पवपवधता भएको जात दीघ्तकापलन रु्पमा बढी उत्पादन पदनछे वा पटकाउ 
हुनछे हुन् । स्ानीय जातहरुमा आनवुपंशक पवपवधता बढी भएकोलछे यसता 
समसयाहरु नयनू दछेपिन्न ्। इप्योप्पयामा ६०% गहुकँो िै्ानछे जातहरुलछे 
पवकासछे जातलछे भनदा बढी उत्पादन पदएको उललछेि ् । नछे्पालमा 
औ्पचारिक रु्पमा एकरुप्पय जातको प्रचाि प्रसाि गनने वयवस्ा ् भनछे 
बहुरुप्पय जातलाई ्ंपजीकिण/उनमोचन गनने नीपत पनयमको अभाव िहछेको 
् । हाल िापषट्य रु्पमा बीउको आ्पपूत्त मखुय बालीहरुमा जममा १५% ि  
सहायक िै्ानछे बालीहरुमा जममा ५% मात्र औ्पचारिक बीउ प्रणालीबाट 
हुनछे गिछेको ् । घिगोठ िछेतीस्लमा भएको कुनै ्पपन िै्ानछे जातहरुलछे 
सिकािी त्ा गिैसिकािी पनकायबाट सहयोग ि सहुपलयत ्पाउनछे वयवस्ा 
्ैन । पकसानलछे कृपि जपैवक पवपवधताको संिक्षण, पवकास त्ा उ्पयोगमा 
्पयुा्तएको योगदानलाई कृिक अपधकािको रु्पमा हालको ऐन, नीपत 
पनयममा सिुपक्षत गरिएको ्ैन । हालको नीपत पनयमलछे बहृत्ति आनवुंपशक 
पवपवधता भएको जातहरुलाई ्पपन सममान गिछेको दछेपिदनै ।

गिी गरिनछे प्रजनन ्काय्तलाई आधपुनक बाली प्रजनन ्भपनन् । यी पतनवटै 
पबपधलछे अनतमा एक रुप्पय जात नै पवकास ग ््त भनछे आनवुंपशक पवपवधता 
भएको उत्परिवत्तनशील जात पनकालनछे पबपध नै उत्परिवत्तनशील बाली 
प्रजनन ्हो । यो पबपध कृपि अनसुनधान कछे नद्र त्ा कृिकको सहभापगतामा 
पकसानको घि गोठ िछेतीस्लमा गरिन् । कृिकको सहभापगतामा गरिनछे 
यस पकपसमको बाली प्रजनन ्काय्तलाई सहभापगतामलुक उत्परिवत्तनशील 
बाली प्रजनन ् (Participatory Evolutionary Plant Breeding) 
भपनन् । यी पबपभनन प्रजनन ्काय्तको पवश्छेिण तापलका १ मा गरिएको ्  ।

बाली प्रजनन ्ररिकाहरु 

जातीय पवकासलाई हछेनने हो भनछे, हालसमम चाि पकपसमको बाली प्रजनन ्
पबपध अवलमबन गरिएको ्पाइन् । पत पबपधहरुमा ्पिम्पिागत बाली प्रजनन,् 
सहभापगतामलुक बाली प्रजनन,् आधपुनक बाली प्रजनन ्ि उत्परिवत्तनशील 
बाली प्रजनन ््पद््त न ् । ्पिम्पिागत बाली प्रजनन ्सबै भनदा ्पिुानो ि धछेिै 
ठाउँमा अ्पनाइनछे पबपध हो, जसमा मखुयत दईु पभनन जातहरुको बीचमा 
संकिण गिाई ्नौट गरिन् । सहभापगतामलुक बाली प्रजननमा कृिकको 
सहभापगतामा सबै प्रजनन ्काय्तहरु गरिन् । आधपुनक पवज्ान जसतै जैपवक 
प्रपबपध, कम्पयटुि, भ-ूसचूना प्रपबपध, अपत सकु्म प्रपबपध आपद प्रयोग 
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राकलका १. कबकिनन बाली प्रजनन ्ररिकाहरु बीचको किननरा 

क्र.
स.ं

कबशेषरा 
्पिम्पिागर बाली 
प्रजनन ्

सहिाकगरामुलक 
बाली प्रजनन ्

आधुकनक बाली 
प्रजनन्

उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन्

 १. जातीय स्ोत ्ोिै ्ोिै ्ोिै धछेिै 

२.
प्रजनन ्स्ल कृपि अनसुनधान कछे नद्र 

पकसानको घिगोठ 
िछेतीस्ल

कृपि अनसुनधान कछे नद्र पकसानको घिगोठ िछेतीस्ल

३.
्परिक्षण स्ल 

प्रजनकको नछेततृवमा  
घिगोठ िछेपतस्ल 

पकसानको नछेततृवमा 
घिगोठ िछेपतस्ल 

प्रजनकको नछेततृवमा 
घिगोठ िछेपतस्ल 

पकसानको नछेततृवमा घिगोठ 
िछेपतस्ल 

४. मखुय कता्त बाली प्रजनक बाली प्रजनक ि पकसान बाली प्रजनक बाली प्रजनक ि पकसान 

५. आनवुंपशक बनोट एकरु्पीय एकरु्पीय एकरु्पीय बहुरु्पीय 

६. अनकुुलन क्षमता कम कम कम उचच 

७. उत्परिवत्तनशील प्रपरिया नयनू नयनू नयनू उचच 

८. पवपवधताको संिक्षण कम मधयम कम उचच 

९. पकसानलछे ग्रहण गन्त सकनछे 
अवस्ा 

कम उचच कम उचच 

१०. ्नौटको प्रभावकारिता कम कम कम उचच 

११. अबपध लामो मधयम ्ोटो मधयम 

१२. िच्त मधयम कम बढी कम 

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्के हो ?

अमछेरिकामा पब.सं. २०१३ मा जौ बाली बाट उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्
शरुु भएको प्यो । उबाप्रलछे मखुयत: आनवुपंशक पवपवधता पवकास गनु्तको 
सा्ै यसको प्रयोग ्पपन ग ््त । एकै जातमा धछेिै नै आनवुंपशक पवपवधता हुनछे 
भएकोलछे, यसको उद्छेशय एकनासछे जातको पवकास नगिी बहुरु्पीय जातको 
पवकास गनु्त नै हो ि बढी भनदा बढी प्रकृपतलाई नै ्नौट गन्त पदन ु हो । 
यो पबपधबाट आनवुंपशक पवपवधता बढी भएको जातीय समहुको पबकास 
गरिन्, जसलाई उत्परिवत्तनशील जातीय समहु (Evolutionary Plant 
Population) भपनन् । यसता जातीय समहुबाट बिदै प्पच छ्े नयाँ नयाँ 
आनवुपंशक बनोट भएका ि हावा्पानी, िोग-पकिा आपदजसता जोपिम 
अनकुुलन हुन सकनछे जातीय समहु पवकास हुन्न ्। यो प्रकृया पनिनति हुनछे 
भएकोलछे पकसान आफैं लछे बीउ िाखन सकनछे ि पदगो रु्पमा उत्पादन पलन 
सकनछे हुन्न ् । उत्परिवत्तनशील जातीय समहुको पवकास दईु पकपसमलछे 
गन्त सपकन्, एक पवपभनन जातहरुको बीचमा संकिण गिाई पनसकछे का सयौं 
सनतानहरुलाई पमसाएि बनाएको सह-पमपरित समहु, ि दोस्ोमा चापह ँउ्पलबध 
सबै िै्ानछे ि पवकासछे जातहरु पमसाएि बनाएको जातीय समहू वा उ्प समहु । 

िाछे्पलछेफाँट, लमजङु

यसिी तयाि ्पािछेको जातीय समहु वा उ्प समहुको जात पभत्र एक आ्पसमा 
समागम/संकिण हुनछे समभावना धछेिै नै बढी हुन् ि समय अनकुुल यसको 
काय्त क्षमतामा बपृधि हुदँ ैजान् । उबाप्र दईु तरिकालछे गन्त सपकन् । ती हुन ्
कृपि अनसुनधान कछे नद्रमा गरिनछे उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्ि पकसानको 
सहभापगतामा गरिनछे सहभापगतामलुक उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्।

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्(उबाप्र) ककन गरिन्छ ?

उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ् (उबाप्र) मखूय गिछेि नयनू लगानी क्षमता 
भएका गरिब पकसानहरुको ठाउँमा गरिन् भनछे बालीको समय अनकुुलन 
क्षमतामा बपृधि गिी पदगो रु्पमा बढी उत्पादन पदनछे पबपभनन बालीका 
उत्परिवत्तनशील जातहरुको पवकास गन्तको लापग गरिन् । उबाप्र गनु्तका 
अनय कािणहरु पनमन िहछेका ्न ्।

•	 कृपि बालीहरुमा आनवुंपशक पवपवधतायकु्त उत्परिवत्तनशील 
जातहरुको पवकास गन्त ।
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प्रकृपतसंग घलुपमल हुन ि अनतिपरिया गन्त पदन ु्प ््त । बालीको फूल फुलछेको 

बछेला, ्पाकन ुकछे ही पदन अगापर ि उत्पादनो्पिानत (भणरािण ि ्पकाउनछे/ िानछे) 

गणुहरुको लापग पकसान ि प्रजनकहरु पमलछेि पफलर पनिीक्षण, अवलोकन ि 

ऋणातमक ्नौट गरिन् । ्नौटबाट आएका सबै जातहरुलाई एकै ठाउँमा 

पमसाएि कापटन् ि अकको बि्तको लापग पमपरित बीउ िापिन् । बीउको 

लापग िापिसकछे ्पप् बाँकी भएको बाली िान वा पबरिीको लापग िाखन ु

्प ््त । पमसाएि िो्पनछे, सहभापगतामलुक ्नौट गनने जसता काय्तहरु धछेिै ्पटक/

बि्तसमम गन्त सपकन् ।

उत्पादन धछेिै पदनछे जातीय समहु (बहुरुप्पय जात) को पवकास भई सकछे ्पप् 

समबपनधत ठाउँमा ्पाइनछे सबैभनदा िाम्ो जात (एकरुप्पय जात) संग तलुातमक 

अधययन अनसुनधान गरिन् । जातीय ्पिीक्षण गदा्त एकै ठाउँ वा धछेिै ठाउँमा 

गन्त सपकन् । जातीय समहु पवकास गदा्त ठाउँ पबशछेि वा पकसान पबशछेि 

गन्त सपकन् । उ्पयकु्त जातीय समहुको पवकास भई सकछे ्पप् उनमोचन/

्पंजीकिण, प्रचाि-प्रसाि, बीउ उत्पादन ि समबध्तन काय्त गरिन् । बछेला 

बछेलामा कृिक भ्रमण, कृिक ि बाली प्रजनकबीच अनतपरि्त या, पकसान त्ा 

सिोकािवाला लपक्षत तापलम  ि प्रकाशन काय्तहरु समछेत गनने गरिन् ।

•	 बदपलंदो जलवाय,ु िोग, पकिा, झाि, सखुिा आपद जोपिमहरुसंग 
अनकुुलन हुन सकनछे जातीय समहुको पवकास गन्त ।

•	 कम लगानीमा आनवुंपशक पवपवधतायकु्त उत्परिवत्तनशील 
जातहरुको उत्पादकतव ि क्षछेत्रफल बढाई ्पोिणयकु्त िाद्ानन 
उत्पादन गन्त ।

•	 आनवुंपशक पवपवधताको प्रयोग ि उत्परिवत्तनशील बाली 
प्रजनन ्बािछे क्षमता अपभबपृधि गन्त ।

•	 उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्माफ्त त पवकपसत आनवुपंशक 
पवपवधतायकु्त जातहरुको लापग आवशयक नीपत पनमा्तणको लापग 
आधाि तयाि गन्त ।

•	 ्पिम्पिागत बाली प्रजनन ्ि उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्
बीच आप ््तक लगानी ि लाभको पवश्छेिण गन्त ।

•	 बीउ प्रदायकमा पवपवधता लयाउन ि उत्परिवत्तनशील बाली  
प्रजनन ्मा कृिक ि कृिक समहूहरुलाई ्पणू्त रु्पमा संलगन गिाउन ।

•	 स्ानीय जातहरुको प्रयोग माफ्त त ्घि-िछेती स्लीय 
संिक्षणलाई प्रोतसाहन गन्त ।

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्(उबाप्र) गन्त सककने के्त्र ि बाली 

नछे्पालको सबै क्षछेत्रमा उबाप्र गन्त सपकनछे भए ्पपन यसको बढी फाइदा पसमानत 
ि प्रांगारिक क्षछेत्रको लापग हुन् । उबाप्र सबै कृपि अनसुनधान कछे नद्र ि घिगोठ 
िछेतीस्लमा गन्त सपकन् । नछे्पालको जलवाय ुबढी ्परिवत्तनशील भएको 
ि पवपवध हावा्पानीको सा्ै जैपवक पवपवधता ्पपन प्रचिु मात्रामा भएकोलछे 
उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्अझ बढी उ्पयोगी हुनछे दछेपिन् । सबै कृपि 
बालीहरु (्पि-सछेपचत ि सव-सछेपचत) मा यो पबपध उ्पयकु्त भए ्पपन, एक 
बपि्तय ि नपजक नपजकै लगाउनछे जातहरुमा बढी प्रभावकािी हुन् ।

उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्कसिी गरिन्छ

उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ् काय्त अनसुनधानकता्त वा पकसान वा दवुै 

पमलछेि गन्त सक्न ्। लपक्षत क्षछेत्र ि बाली ्ानछे्पप् उक्त ठाउँको समसयामा 

अाधारित िहछेि बाली प्रजनक ि पकसानहरु पमलछेि उद्छेशय पनधा्तिण गरिन् । 

उद्छेशय अनरुु्प उक्त क्षछेत्रमा हुनछे पबपभनन जातहरु (िै्ानछे, पवकासछे, प्रजनन ्

लाइन आपद) ्ापनन् । उक्त जातहरु भ-ूसचूना प्रणाली ि सम-जलवाय ु

क्षछेत्रको अधययन गिी कृिकबाट, िाषट्ीय जीन बैंकबाट ि अनसुनधान 

कछे नद्रहरुबाट संकलन गरिन् । जात ्नौट गदा्त धछेिै गणुहरुलाई अधययन 

गनु्त ्प ््त । गणु ्ानदा धयान पदन ु्पनने कुिाहरु तापलका २ मा पदइएको ् । 

उबाप्रको तहगत काय्त तापलका पचत्र १ मा पदइएको ् । जातीय पवपवधता 

अधययन ि ्नौट गदा्त आनवुपंशक पवपवधता कम भएका धछेिै ्िीका 

जातहरुलाई पमसाई वा संकिण गिाई पवपवधता ्पणू्त जातीय समहुको पवकास 

गरिन् । यसिी संकलन गरिएका जातहरु एकै ठाउँमा पमसाएि िछेत बािीमा 

लगाइन् । दशौं वा सयौं जातहरु पमसाएि बनाइएको यसता जातीय समहुलाई 

उत्परिवत्तनशील जातीय समहु भपनन् । जातहरु पमसाउँदा प्रतयछेक जातको 

बिाबि बीउ पमसाउँदा सपजलो हुन् । ति गणु अनसुाि बीउ मात्रामा फिक 

्पान्त ्पपन सपकन् । िछेतबािीमा भएको जातीय समहुलाई बढी भनदा बढी 

हाकु, जमुला

िाछे्पलछेफाँट, लमजङु
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कचत्र १. उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्मा गरिने रहगर काय्तहरु ।

राकलका २. खेरी गनने अवस्ा अनुसाि जारीय कमश्रणमा कमसाउने जारहरू ्छान्ा कवचाि गनु्त्पनने गुणहरू

क्र.स.ं लक्य वा उदे्शय कमसाउने जारहरूमा हुनु ्पनने गुणहरू

१ जपमनको सतहदछेपि तल एवं माप्को ठाउँ 
सद्ुपयोगको लापग 

•	 जिाको लमबाइ्त ्ोटो, लामो त्ा पठकक भएका जातहरू ।
•	 बोटको उचाइ्त होचो, अगलो त्ा पठकक भएका जातहरू ।
•	 पवपभनन आकाि, प्रकाि त्ा बनोट भएका जातहरू ।

२ िोग पकिा कम लागनको लापग •	 िोग त्ा पकिा धछेिै लागनछे ि नलागनछे जातहरू ।
•	 काणर ि ्पात पच्पलो त्ा िस्ो हुनछे जातहरू ।
•	 पवपभनन िङ्ग ि आकाि भएका जातहरू ।
•	 बासना आउनछे ि नआउनछे जातहरू ।
•	 काँरा हुनछे ि नहुनछे जातहरू ।
•	 फूलहरू ि फूलका हाँगामा फिक भएका जातहरू ।
•	 सवादमा फिक भएका जातहरू ।

३ सखुिा ठाउँका लापग •	 जिा गपहिो जानछे जातहरू ।
•	 जिा धछेिै हुनछे जातहरू ।
•	 ठारो बोट त्ा ठारो ्पात हुनछे जातहरू ।
•	 उचाईमा फिक भएका जातहरू ।
•	 ठुलो ति ्ोिै ्पात हुनछे जातहरू ।

४ पमसाउनछे सबै जातहरूमा एकै िालछे हुनछे गणुहरू •	 एकै समयमा ्पाकनछे जातहरू ।
•	 एकै तरिकाबाट ि एकै समयमा ्पाकनछे जातहरू ।
•	 प्पसानी चटुानी गन्त गाह्ो नहुनछे जातहरू ।
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्पपन पवकासछे जौ जपत्तकै िाम्ो उत्पादन पदएको प्यो । िै्ानछे 

गहुकँो जातलछे भनदा उबाप्र समहुलछे दोबबि बढी उत्पादन 

पदएको ्पाइन् । उबाप्रबाट पबकपसत जातीय समहुलछे पदगो 

उत्पादन पदएको, यसको िोटी वासनादाि ि सवापदलो भएको 

्पाइएको ् । पकसानहरुलछे उबाप्र जातीय समहु लगाउँदा बढी 

उत्पादन पलएको, झाि ्पात, िोग ि पकिाको प्रको्प कम भएको 
अनसुनधानको नपतजा ्पाइएको ् ।

जारीय कमश्रण ि उबाप्र

जातीय पमरिण एउटा बालीको १० जात भनदा कम संखयामा 

पमसाएि लगाइन् । यसतो पमरिणमा एउटा गणुलछे अकको गणुलाई 

असि ्प ््त ि गणु अनसुाि जातीय पमरिण गन्त सकछे  पदगो रु्पमा 

बढी उत्पादन पलन सपकन् । जातीय पमरिण ि एकल जात 

मात्र लगाउँदा हुनछे फाइदाहरु तापलका २ मा उललछेि गरिएको 

् । प्रतयछेक जातको पबपभनन मात्रामा बीउ पमसाएि लगाइन् 

ि पमसाएि नै बाली कटानी गरिन् । यही जातीय पमरिणको 

केही उ्पलक्धहरु 

जातीय पमरिणबाट अनन बालीमा िोग पनयनत्रणको सा्ै बढी 

उत्पादन पलन सफल भएको दछेपिन् । चीनमा भएको अधययन 

अनसुाि, ठुलो सतिमा िै्ानछे धानको जात ि बण्तशकंि जात 

पमसाएि लगाउँदा रढुवा िोग पनयनत्रण भई धछेिै उत्पादन भएको 

प्यो । नछे्पालमा ्पपन कृिक सतिमा ्पैु्र बालीमा जातीय 

पमरिण गनने चलन ् । कछे ही उदाहिण तापलका ४ मा पदइएको 

् । सा्ै पमरिण समबनधी कछे ही अनसुनधान ्पपन भएको 

् । उत्परिवत्तनशील जौ को जातीय समहूलछे पढला लगाउँदा 

जमुली मासथी धान ः  एकै जात पभत्र बढी पवपवधता भएकाछे स्ानीय 
जात ।

कवशेषराहरूूः

• िाछेग पकिाबाट कम नाछेकसान हुनछे ।

• अनकुुलन बढी हुनछे ।

• प्रपतकूल माैसममा ्पपन उत्पादनमा कमी नहुनछे ।

• एकै जातकाछे भात धछेिै ्पटक लामाछे समयसमम िाँदा ्पपन 
पमठाछे हुनछे ।

िमुल-११ धान ः  एकै जात पभत्र पवपवधता नभएकाछे पवकपसत 
धानकाछे जात ।

कवशेषराहरूूः

• िाछेग पकिाबाट सिा्प हुन सकनछे ।

• अनकुुलन कम हुनछे ।

• प्रपतकूल माैसममा उत्पादनमा पनकै कमी हुनछे ।

• एकै जातकाछे भात धछेिै ्पटक लामाछे समयसमम िाँदा िान मन 
नलागनछे ।

राकलका ३. धानको जातीय पवपवधता ि एक रु्पता बीचको तलुनातमक अधययन

बहृत रु्प उबाप्र हो, जसमा १० भनदा बढी (दसौं वा सयौं) 

को संखयामा पबपभनन जातहरु पमसाइन् । जातीय पमरिणमा 

पस्ि आनवुंशीय जात लगाइन् भनछे उबाप्रमा पस्िको सा्ै 

्परिवत्तनशील जातहरु ्पपन पमसाइन् । उबाप्रबाट पवकपसत 

जातमा पमरिणमा भनदा बढी मात्रामा उत्परिवपत्तत हुनछे गणु हुन्, 

जसलछे गदा्त दु्रत गपतमा वाताविण अनकुुपलत जातीय समहुको 
पवकास हुन् ।
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आनवुंपशक पवपवधता हुन ुहो । पदगो रु्पमा हावा्पानी अनकुुपलत ि िोग-
पकिासंग लर्नछे जातहरु पबकास गन्त ि पकसान आफैं लछे बीउ िाखन सकनछे 
भएकालछे उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ् एक प्रभावकािी पवकल्पका 
रु्पमा दछेपिएको ् ।  यो पबपधबाट पवकपसत जात उत्परिवत्तनशील हुनछे 
हुदँा, पदगो उत्पादन पदनछे ि वाताविण अनकुुपलत हुनछे हुन् । यो पबपध सबै 
कृपि बालीहरुमा गन्त सपकन् । नछे्पालमा यसिी पवकास गरिएको बहुरुप्पय 
जातलाई  िापषट्य नीपत पनयमलछे स्ान नपदएकोलछे जातीय संिक्षण ि पदगो 
उत्पादन पलन आनवुंपशक पवपवधता भएको यसता जातलाई ्पपन काननुी 
मानयता पदन जरुिी भएको ् ।

राकलका ४. कृषकहरूले ग द्ै आएका जारीय कमश्रण खेरी ि तयसका फाइ्ाहरू 

क्र. ंस. बाली कमसाउने जारहरू के्त्र फाइ्ा 

 १ पसपम कालो पसमी + प्िपबिछे पसमी + िातो पसमी + सछेतो पसपम जमुला,  हुमला •	 िोग कम लागनछे ।
•	 बढी उत्पादन हुनछे ।
•	 २-३ मपहनासमम पट्पी िाखन ्पाइ्तनछे ।
•	 सवापदलो ।

२ कोदो रललछे कोदो + भाछेट्याङ्ग्रछे काछेदाछे + चलुठछे  कोदो जगु,ु दोलिा •	 िोग कम लागनछे ।
•	 बढी उत्पादन हुनछे ।
•	 नल बढी हुनछे ि गाईवसतलुछे बढी मन 

्पिाउनछे ।

३ धान कालो मासथी + चनदनना् -१ + चनदनना् -२ जमुला •	 मरुवा ि रढुवा िोग कम लागनछे ।
•	 सवाद स्ानीय जातकाछे जसतै हुनछे ।

४ धान कालो ्पातलछे + मा्ा्पछु्छे -३ पढकुि्पोििी, मिामचछे, 
कासकी

•	 बाँदिलछे नोकसान न्पयुा्तउनछे ।
•	 उत्पादन बढी हुनछे ।
•	 िोग नलागनछे ।
•	 नढलनछे ।

कनचोड

उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन ्बाहछेक अनय सबै बाली प्रजनन ्पवपधहरुलछे 
एकरुप्पय जात, बढी उत्पादन पदनछे ि धछेिै ठाउँमा उ्पयकु्त दछेपिएको जातको 
पवकास ग ््त । ति नछे्पाल जसतो मौसममा आधारित िछेती प्रणाली भएको 
दछेशमा बहुसंखयक सीमानतकृत पकसानहरुलछे यसता पवकासछे जातबाट फाईदा 
पलन सपकिहछेका ्ैनन ् । यसता जातहरु लगाउँदा हिछेक बाली लगाउनछे 
मौसममा बीउको लापग अरुकोमा भि ्पनु्त ्प ््त । पवपवधता शनुय भएका 
यसता जातहरु ्परिवपत्तत हावा्पानी ि िोग पकिासंग जधुन नसकी उत्पादनमा 
ह्ास आउनछे समभावना हुन् । िै्ानछे जातहरु यसता पवकासछे जात भनदा बढी 
हावा्पानी ि िोग पकिा अनकुुपलत हुन्न ् । जसको मखुय कािण आफैं मा 

ने्पालमा उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्(उबाप्र)

जातीय पवपवधता संिक्षण गददै बढी उत्पादन पलनको लापग उबाप्र उत्तम 

पबपध भएकोलछे िाषट्ीय जीन बैंकलछे पब.सं. २०७२ सालबाट जमुली मासथी 

धानमा उबाप्र काय्त शरुु गिछेको ्  । उक्त जमुली मासथी धानको जातीय समहुमा 

रढुवा िोग कम दछेपिनकुो सा्ै उत्पादन ्पपन बढी हुन ् ालछेको दछेपिएकाछे ्  ।

कृिकहरुको सहभापगतामा कृिककै िछेतबािीमा धान ि पसमीमा 

सहभापगतामलूक उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन काय्त पब.सं. २०७५ 

सालबाट जमुला ि लमजङुमा शरुु भएको ् । िाषट्ीय जीन बैंक, ली-बर्त 

ि बायोभपस्तटी इनटिनछेसनलको संयकु्त प्रापबपधक ि आप ््तक सहयोगमा 

अनसुनधान शरुु भएको ् । उबाप्र मा अनसुनधानका लापग कृिक समदुाय, 

सामदुापयक बीउ बैंक, िाषट्ीय जीन बैंक त्ा कृपि अनसुनधान कछे नद्रहरुबाट 

धान ि पसमीका पवपभनन जातहरु (जसतै: िै्ानछे जात, उननत जात, प्रजनन ्

लाइनहरु आपद) संकलन गरिएको ् । भ-ूसचूना प्रणाली ि सम-जलवाय ु

क्षछेत्रको अधययन गिी उक्त जातहरु ्नौट गरिएको हो । लमजङुमा ५६ 

वटा धानको जातहरु प्रयोग गिी अनसुनधान गरिएको ् भनछे जमुलामा 

६६ वटा धानको जातहरु ि ४९ वटा पसमीको जातहरुमा अनसुनधान 

भइिहछेको ् । कृिक भ्रमण, कृिक ि बाली प्रजनक बीच अनतिपरिया, कृपि 

समबपनध नीपत पनयम पनमा्तता हरुसंग अनतपरि्त या, सहभापगतामलुक ्नौट, 

सिोकािवाला त्ा पकसान लपक्षत तापलमहरु  ि प्रकाशनहरु गरिनछे लक्य 

िापिएको ् । एकरुप्पय ि बहुरुप्पय जातहरुबािछे अनसुनधान गिी स्ानीय 

सतिमा िाद् ि ्पोिण सिुक्षाको लापग दीघ्तकापलन िणनीपतबािछे समबपनधत 

सिोकािवालाहरुसंग सहकाय्तको सा्ै पनमन काय्तहरु गरिंद ै् ।

(क)   साना पकसानहरुको लापग ्परिवपत्तत जलवाय ु अनकुुलनमा कृपि 

बालीको आनवुंपशक स्ोतहरुको भपूमकाबािछे अधययन ।

(ि)   उत्परिवत्तनशील जातहरुको स्ा्पना गिी सहभापगतामलूक 

उत्परिवत्तनशील बाली प्रजनन काय्त ।

(ग)   आप ््तक लगानी ि लाभको पवश्छेिण 

(घ)   आनवुंपशक पवपवधता प्रयोगको लापग नीपत पनयम ि पनदनेपशका 

समबनधी अधययन ।
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